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توریست هست، هتل نیـست!

شکیبا از مردم لرستان عذرخواهى کردنشانه هاى مسواك زدن اشتباهسونامى بازنشستگى معلمانعربستان به نماینده آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است آنفلوآنزاى مرغى به فریدونشهر رسیدسالمتاجتماع فرهنگاستان

دستان کم بضاعت اصفهان در پذیرایى از گردشگران
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داستانسرایى زن در دادگاه 
بعد از مرگ شوهر  

خواب شیرین
 بـــا کاهو سکنجبین   

پسـا مناظره!

تعطیلى 30 درصدى کارخانه هاى 
فرش ماشینى اصفهان
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همه آنچه باید 
درباره حج امسال بدانید

سیاست گز و بریان
در ستادهاى انتخاباتى اصفهان!

ملت آماده شنیدن 
دروغ جدید 
در کشور نیست

2

رئیس جمهور در جمع مردم کرمان 
با اشاره به اینکه راه و مسیر آیت ا... 

هاشمى رفسنجانى را ادامه مى دهم، 
گفت: ما مسیر عدالت، اعتدال و 
اصالحات را رها نخواهیم کرد.

حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانى گفت: در مسیرى که 

از سال 92 با مردم عهد 
بسته ام ...

رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح سفر وزیر 
بهداشت کشورمان به عراق به 
جزئیات دستاوردهاى دارویى 

این سفر پرداخت.رسول 
دیناروند ادامه داد: 38 شرکت 

داروسازى ایران نزد وزارت 
بهداشت ...

رئیسسازمان غذا و دارو با تشریح سفر وزیر
بهداشت کشورمان به عراق به 
جزئیات دستاوردهاى دارویى 

این سفر پرداخت.رسول 
8دیناروند ادامه داد: 38 شرکت 

داروسازى ایران نزد وزارت
بهداشت ...
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جدال اصفهان و تهران 
بر ســــر 
گادوین

هشدار جارى شدن سیل در اصفهانهشدار جارى شدن سیل در اصفهان
رگبار، تگرگ، رعد وبرق و وزش باد تا چند روز آینده مهمان اصفهان استرگبار، تگرگ، رعد وبرق و وزش باد تا چند روز آینده مهمان اصفهان است
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جهان نما

فرصتى براى 
ایران در عراق
 با طعم اسکناس

فرا رسیدن سالروز والدت امام حسین (ع ) را به عموم شیعیان تبریک مى گوییم   

شعبان که آغاز مى شود، سرور تولد سه نور والیت، 
دل شیعیان را روشن مى کند.  شعبان که به نیمه 

مى رسد، عطر گل یگانه منجى عالم بشریت حضرت 
بقیه ا...االعظم حضرت مهدى(ع) جهان را عطرآگین 

مى کند.    
حلول ماه پربرکت شعبان و فرا رسیدن فرخنده ایام اعیاد 
شعبانیه بر عموم عاشقان و رهروان اهل بیت(ع) خجسته باد

دوباره ماه شعـــبان از راه رسیده است. موسم گل هاى 
بسـتان از راه رسیده است. شعبان ماه اعیاد بزرگ شیعیان 

جهان است. ماه نور و روشنایى .
حلول ماه مبارك شعبان المعظم ماه حضرت مهدى(ع) ماه والیت 

و رحمت خداوندى و اعیاد خجسته شعبانیه بر همگان 
مبارك باد.

  آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى  آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
انجام امور خدماتى تدارکاتى و پشتیبانىانجام امور خدماتى تدارکاتى و پشتیبانى

روابط عمومى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان

  اداره کل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى انجام امور خدماتى، تدارکاتى و پشتیبانى به شماره 
200963686000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/2/6 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 7/30 روز شنبه تاریخ 96/2/16 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز سه شنبه تاریخ 96/2/26 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 96/2/27 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: خیابان مسجد سید- نرســیده به خیابان پنج رمضان- جنب درمانگاه تأمین اجتماعى- اداره کل تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان- تلفن: 33368082- داخلى 346 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه 
گر موجود است. 

سایر موارد: 
1- مناقصه گران مى بایست حسب مورد داراى صالحیت از مراجع ذیربط باشند. 

2- در کلیه اسناد مناقصه مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه ملى و کدپستى مى باشند. 
3- مالك براى انتخاب قیمتهاى پیشنهادى قیمتهاى اعالمى از طرف سامانه تدارکات خواهد بود. 

4- محل فعالیت و آدرس قانونى مناقصه گران مى بایست در شهر اصفهان بوده و نوع فعالیت در شهر مذکور مورد تأیید باشد.
م الف: 38244

نوبت دوم

واکنش ها به رویارویى روحانى و جهانگیرى 
با قالیباف مقابل دوربین هاى صدا و سیما

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر قهدریجان

جدال اصفهان و تهران 
بر ســــر 
گادوین

122

مردان امروز، مدیران همیشگى... 

گادوین منشا؛ شاید این نام یکى از 
بمب هاى پرسروصداى نقل وانتقاالتى 

باشد. بازیکنى نیجریه اى که تنها 
با صدهزاردالر پا به لیگ 

ایران گذاشت و خیلى 
زود پیشنهادهایى چند 

صدهزاردالرى دریافت 
کرد. 
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رئیس جمهور در جمع مردم کرمان با اشاره به اینکه راه و 
مسیر آیت ا... هاشمى رفسنجانى را ادامه مى دهم، گفت: 
ما مســیر عدالت، اعتدال و اصالحــات را رها نخواهیم 

کرد.
به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم و  المسلمین حسن 
روحانى گفت: در مسیرى که از ســال 92 با مردم عهد 
بسته ام حرکت مى کنم و باید این راه را تا پایان و رسیدن 

به هدف نهایى ادامه بدهیم.
وى با بیان اینکه جاى مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
خالى است افزود: راه و مسیر آیت ا...هاشمى رفسنجانى 
را ادامه مى دهم، ما مسیر عدالت، اعتدال و اصالحات را 

رها نخواهیم کرد. باید در روزهاى مقدس براى هدف و 
آرمان بلندمان همه توانمان را به کار بگیریم. این روزها، 

روزهاى سرنوشت سازى براى ماست.
رئیس جمهور گفت: از روز نخست با هم تصمیم گرفتیم 
با صداقت، راستگویى و شــفافیت با هم مسیر اعتالى 
کشور را ادامه دهیم. اگر روزى در این کشور دروغ جاى 
خود را پیدا کند، پیشرفت از این کشور رخت بر مى بندد. ما 
سال ها آمار دروغ و نادرست، حرف هاى دروغ و نادرست 
را شنیدیم و دیدیم کشور ما در مسیر پرتگاه قرار گرفت. 
امروز دیگر ملت ما آماده شــنیدن دروغ جدید در کشور 

نیست.

وزیر دفاع در مصاحبه با شبکه «روسیاالیوم» تأکید کرد: 
کشــورهاى غربى عامل ایجاد ناامنى در منطقه غرب 

آسیا هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین دهقان 
گفت: کشورهاى عربى و حتى عربستان باید بدانند که 
امروز با پول آنها آمریکا وارد منطقه ما شده است و با پول 

آنها امنیت اسرائیل تأمین مى شود.
وى گفت: معتقدم بهترین شیوه اى که عربستان مى تواند 
در این برهــه در پیش بگیرد این اســت که یک لحظه 
فکر کند و ببیند اقداماتى که انجام مى دهد و پشــتیبانى 
تسلیحاتى که از تروریست ها به عمل مى آورد و حمایتى 

که از آنها به عمل مى آورد و آموزشى که به آنها مى دهد 
و اعتقادات اشــتباهى که به آنها مى دهد همه اینها در 
آینده علیه خودش خواهد بود و اثر این کارها به خودش 
باز خواهد گشت و برگشــت این کارها براى عربستانى 

سخت تر است.
سردار دهقان درباره سفر وزیر خارجه عربستان به مسکو 
و اتهام زنى «عادل جبیر» به ایران و تالش آمریکا براى 
تشــکیل ناتو عربى براى مقابله با تهران گفت: ما فکر 
مى کنیم هر اقدامى که پاى غربى هــا به ویژه آمریکا و 
انگلیس را به منطقه باز کند به سود ملت هاى این منطقه 

نخواهد بود. 

ملت آماده شنیدن دروغ جدید 
در کشور نیست

عربستان به نماینده آمریکا و 
اسرائیل تبدیل شده است

انتقال پیکر شهید با نعش کش!
 میزان| در پى وقوع حادثه تروریسـتى شامگاه 
چهارشنبه هفته پیش در مرز میرجاوه و شهادت 9 مرزبان 
غیور کشورمان، پس از بدرقه با شـکوه شهدا در زاهدان 
توسط همرزمان و مأموران انتظامى سیستان وبلوچستان، 

اجساد با هواپیما به مشهد منتقل شد. 
در این میـان پیکر مطهر شـهید سـرباز مهـدى امینى 
براى تشییع به زادگاهش در شهر نقاب در جوین منتقل 
شد. مراسم استقبال از این شـهید در حالى انجام شد که 
شهردارى و مسئوالن این شـهر با فرستادن وانت نعش 
کش، پیکر شـهید را براى خاکسـپارى جابه جـا کردند. 
همین موضوع باعث ایجاد ناراحتى بسیار در میان خانواده 
شهید و افراد حاضر در مراسم شد. گفتنى است در مراسم 
تشییع و انتقال شهدا از آمبوالنس هاى شکیل تر استفاده 

مى شود.

واکنش مولوى عبدالحمید به 
شهادت مرزبانان

امام جمعه مسجد مکى اهل سـنت زاهدان    آنا|
گفت: حملـه  ناجوانمردانه  عـده اى خالفـکار و افراطى 
به گروهى از مرزبانـان جان برکف و زحمتکـش ما و به 
شهادت رسـاندن آنان حادثه ا ى بسـیار ناگوار و براى ما 
دلخراش، تکان دهنـده و مصیبت بار بـود و این حرکت 

ناپسند محکوم است.
مولوى عبدالحمید اسـماعیل زهـى در خطبه هاى نماز 
جمعه با محکوم کردن این حمله ناجوانمردانه و به شهادت 
رسـاندن مرزبانان، بـر لزوم حفـظ «امنیت» در اسـتان 
تأکید کرد و گفت: مـا این جنایات هولناك و وحشـیانه 
را «تقبیح» و «محکوم» و بـه همه توصیه مى کنیم که 

مواظب امنیت باشند.

نامه نگارى سردار و وزیر
  ایرنا | فرمانـده نیـروى قدس سـپاه پاسـداران 
در نامه اى به وزیر بهداشـت نسـبت به تالش کارکنان 
آن وزارتخانه براى کمک هاى پزشـکى بـه رزمندگان 
جبهـه مقاومت، قدردانـى کـرد و وزیر بهداشـت نیز در 
پاسـخ، خدمـت بـه کسـانى کـه بـراى امنیـت مـردم 
جانفشـانى مى کنند را یک افتخار دانسـت. سید حسن 
هاشـمى همچنیـن در نامه خـود به سـردار سـلیمانى 
نوشـت: خبردار شـدم یکـى از پرسـتاران شـیردل این 
دیـار کـه در راه خدمـت بـه مدافعـان شـریف حـرم 
آل رسول ا...(ص)  به اسارت گروه هاى تکفیرى درآمده 
بود، با تیزهوشى و رشادت سپاه اسالم از دام دشمنان رها 
شده و به دامان خانواده بازگشته است. ملت شریف ایران 
هیچگاه فداکارى هـاى فرزندان غیور خـود را فراموش 

نمى کنند.

روزنامه شهردارى 
از آن ور بام افتاد!

مهـدى چمـران رئیس شـوراى     خبر آنالین |
شـهر تهران با انتقاد از عملکرد روزنامه همشـهرى که 
وابسته به شهردارى تهران است، گفت: قانون مى گوید 
نباید از امکانات شهردارى براى ریاست جمهورى استفاده 
شود. روزنامه همشهرى خیلى از مسائل فرامنطقه اى را 
هم ننوشته است. ما به همشهرى اعتراض داریم. شما با 
روزنامه هاى دولتى دیگر مقایسـه کنیـد ببینید چه خبر 
اسـت و چه طورى اسـت؟ همشـهرى خبرهاى خود ما 
را هم نمى نویسـد. روز یک شنبه گذشـته شوراى شهر 
جلسه داشته ولى هیچ خبرى درباره جلسه شورا در هیچ 
صفحه اى منتشـر نشـده اسـت. من هر چـه صفحات 
همشهرى را زیر و رو کردم، چیزى از شوراى شهر ندیدم، 

به عقیده من همشهرى از آن ور بام افتاده است.

ولنگارى فضاى مجازى
امام جمعه مشـهد با اشـاره به تهدیدات فضاى مجازى 
گفت: ما یک روز گفتیم که این فضاى مجازى، فضاى 
فاسدى است و این آزاد بودن در حرمت شکنى ارزش ها و 

سوزاندن و از بین بردن هنجارها درست نیست.
آیت ا... علم الهدى افزود: ولنگا رى در فضاى مجازى این 
کشور وجود دارد که متأسـفانه در عرصه محدودیت آن 
اقدام نشده است و این ذائقه مردم والیتمدار ما در سراسر 

کشور را جریحه دار ساخت.

توئیتر

نصــف جهــان  اولین مناظــره انتخاباتــى نامزدهاى 
انتخابات ریاست جمهورى هنوز به پایان نرسیده بود که 
شبکه هاى مجازى و پایگاه هاى اینترنتى، واکنش هاى 
مردم و کارشناسان به این مناظره را منتشر کردند. این

واکنش ها که از جمــالت طنزآمیز تا تحلیل هاى اهل 
فن را شامل مى شد آنقدرگســترده بود که تا ساعت ها 
بعد از پایان مناظره هم حاکمیــت مطلقى بر فضاهاى 
مجازى داشت. روزنامه قانون دراین باره نوشت:« کمی 
قبل از شروع اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوري، 
«هشتگ مناظره» به سرعت به یکی از سه ترند جهانی 
در شبکه اجتماعی بین المللی توییتر تدبیل شد و هزاران 
پیام با این هشتگ توییت شد. همزمان در طول مناظره 
با داغ شدن فضاي گفتگوها، هشتگ نام هاي کاندیداها، 
حسابی داغ شــد و در توییتر به ترند جهانی تبدیل شد. 
در پایان مناظره، 9 ترند به زبان فارسی و از آِن ایرانیان 
بود. همچنین در شبکه هایی چون اینستاگرام، فیسبوك
و ... ، نوشتن و تحلیل لحظه اي اولین مناظره داغ بود.»

جنگ مطبوعاتى
دیروز شنبه هم روزنامه هاى نزدیک به دو طیف اصالح 
طلب و اصولگرا که هر کدام سه نامزد در این انتخابات 
دارند، مملو از عکس ها، گزارش ها و نظرات کارشناسان 
مختلف درباره برنده و بازنــده کارزار عصر جمعه بود. 
اصالح طلب هــا جهانگیرى را برنــده اصلى معرفى 
مى کردند و قهرمان اصولگراها، قالیباف بود. نکته مهم، 
بى توجهى کامل روزنامه صبح نو- از جمله نشــریات 
حامى قالیبــاف-  به مناظره روزجمعه بــود که در نوع 

خودش جالب توجه بود.
در این میــان روزنامه هایى هم که طبــق قانون حق 
موضعگیرى له یا علیــه یک نامــزد را ندارند و عمدتًا 
در اردوگاه اصولگرایان فعالند، اگرچه مجموعًا ســعى 
کرده بودند میانه را حفظ کنند اما گرایش بعضى از آنها 
به حمایت از قالیباف در تیترها و موضعگیرى هایشان 
کامًال به چشم مى آمد. در میان این دسته، جهت گیرى 
تیتر اول روزنامه همشهرى – نشریه روزانه شهردارى 
تهران– بــه مدیریت محمدباقر قالیبــاف و همچنین 
تیتر نخست روزنامه کیهان درانتقاد از حسن روحانى و 

اسحاق جهانگیرى واضح و عیان بود.

از استودیو به اینستا
اما پایان مناظره روز جمعه براى حسن روحانى به منزله 
آغاز فعالیت اینستاگرامى او بود. رئیس جمهور فعلى که 
براى پاسخ دادن به انتقادات قالیباف در جریان مناظره با 
محدودیت وقت مواجه شده بود، بالفاصله بعد از خروج 
از استودیوى شــماره 11 تلویزیون با انتشار یک پست 
تازه در صفحه شخصى اش، در مقام پاسخ دادن به آنچه 
اتهامات شــهردار تهران مى خواند برآمد و درباره ارائه 
برنامه 100 روزه، ایجاد چهار میلیون شــغل و تقدیر از 
بابک زنجانى به ارائه توضیحاتى پرداخت که خالصه آن 
را در مناظره سه ساعته مطرح کرده بود. نکته تازه در این 
پست، متهم شــدن قالیباف به حمایت از بابک زنجانى 
به منظور زیر سئوال بردن رقباى انتخاباتى است:«حال 
چگونه افرادى در نقش حامى او ظاهر مى شوند و سعى 
در سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ سه میلیارد دالرى 
و ربط دادن اعمال وى به دریافت یک لوح دارند، جاى 

شگفتى دارد.»
این درحالى است که مشــاور محمدباقرقالیباف معتقد 
است تلویزیون بیش از اندازه به روحانى وقت داده است. 
حسین قربانزاده در گفتگو با ایسنا گفت که صداوسیما 
در اولین مناظره انتخاباتى مالحظه رئیس جمهور بودن 
حسن روحانى را کرده است. وى مدعى شد: صداوسیما 

در این مناظره به سایر کاندیداها ظلم کرد.

روحانى به قالیباف چه گفت؟
آنها که ادامه مناظره تلویزیونــى را بعد از تنفس اعالم 

شــده مشــاهده مى کردند، ظرف چند ثانیــه، همراه 
با هوشــیارى کارگردان پخش متوجه جــدال لفظى
 حسن روحانى و محمدباقر قالیباف حین صحبت هاى 
جمع بندى شده هاشمى طبا شدند در حالى که شهردار 
تهران درحال نشــان دادن برگه پرینت شــده ادعاى 
روحانى درباره به وجود آوردن چهار میلیون شــغل در 

دولت یازدهم شده بود.
 سایت الف متعلق به احمد توکلى نماینده سابق مجلس 
درباره بازتاب این کار قالیباف نوشــت: «قالیباف یک 
صفحــه پرینت از صفحه ســایت ریاســت جمهورى 
را به دوربین نشــان داد کــه در آن ســخنان رئیس 
جمهور دربــاره ایجاد چهار میلیون شــغل را نشــان 
مــى داد. بعد هم عکس ســایت رئیــس جمهورى را 
تحویل روحانى داد که تصویر این صحنه با ســرعت 
باالیى در رســانه هاى خبرى توزیع شــد. این ماجرا 
آ نقــدر بازتاب داشــت که دفتــر رئیــس جمهور در 
اقدامى واکنشــى بعــد از مناظره هــا، بالفاصله همه

 فیلم هاى مربوط به سخنان انتخاباتى روحانى در سال 
92 را از روى سایت حذف کرد.»

 دراین باره حمید ابوطالبى معاون سیاســى دفتر ریاست 
جمهورى در توییت خود به افشــاگرى درباره این جدال 
لفظى کــه در لحظات آخــر مناظره گذشــت، پرداخت 
و نوشــت: «روحانى در مناظره به آقــاى قالیباف گفت: 
متنى را که نشان دادى صادقانه و بلند بخوان؛ امتناع شد. 
روحانى متن را مى گیرد تا بــراى مردم بخواند، وقت تمام 

مى شود.»
اما آنچه روحانى مى خواســت بخواند و با محدودیت 
وقت مواجه شــد چه بود؟ بخشى از پست اینستاگرامى 
رئیس جمهور پاسخ به همین ابهام است: در انتخابات 
سال 92 در برنامه تلویزیونى «با دوربین» اشاره کردم 
که «ما ســه میلیون و 300 هزار بیکار در کشور داریم. 
اگر 10 میلیون توریســت ســاالنه وارد کشــور شود،
 13/6 میلیارد درآمــد ارزى و 4 میلیون شــغل ایجاد 

مى شود.»

این رفیق بى کلک!
چنانکه اشاره شد، تا ســاعت ها بعد از پخش مناظره از 
تلویزیون، شوخى هاى زیادى درباره اظهارات نامزدهاى 
انتخابات به خصوص اسحاق جهانگیرى میان کاربران 
فضاى مجازى مطرح بود که خواندن بعضى از آنها به 

نقل از نامه نیوز خالى از لطف نیست:  

* اگه بخوام االن پنج تا از برترین مدافعین جهان رو نام 
ببرم، باید به بواتنگ، راموس، کیه لینى، تیاگو سیلوا و 

اسحاق جهانگیرى اشاره کنم.
*  االن احمدى نژاد هى مى زنه تو ســر مشایى مى گه 
ببین پشت کسى در اومدن یعنى این، نه اینکه من خودم 

درختم.
* جهانگیري رو حتماً ته مناظره می برن تست دوپینگ.

*  روحانى امشــب رو بازوش تتو مى کنــه: رفیق بى 
کلک، اسحاق.

*   هر آدمى یه دوستى مثل جهانگیرى نیاز داره.

واکنش ها به رویارویى روحانى و جهانگیرى با قالیباف مقابل دوربین هاى صدا و سیما

پسا منـــــاظره!

قهرمانان و ضد قهرمانان

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

جام جم2/10هاشمى طبا
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ایرانیان 
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کشور
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برنامه هایش
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رادیو ایران2/10میرسلیم
مع رفى 
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برنامه هایش
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مجرى هتاك بازداشت شد
 میزان| رئیس کل دادگســترى استان ایالم 
گفت: در مراسم افتتاح ستاد استانى یکى از کاندیداهاى 
ریاســت جمهورى دوازدهم در ایالم، مجرى برنامه، 
نامه  اى را قرائت مى کند که حاوى توهین به مقدسات و 
اهانت به ائمه معصومین (ع) و اهانت به ساحت مقدس 

امام رضا (ع) بود.
محمد رزم تصریح کرد: شعبه بازپرسى، دستور احضار 
و جلب این فرد که اهل شهرستان ایوان غرب است را 
صادر کرد که وى از حضور در دادسرا استنکاف نمود و به 
نزدیکى شهر مهران متوارى شد. رزم خاطرنشان کرد: 
نهایتاً این فرد صبح روز جمعه از سوى سربازان گمنام 
امام زمان (عج) دستگیر شد و پرونده در حال رسیدگى و 

تکمیل تحقیقات است.

روایتى از اشتباه قالیباف 
عباس عبدى در جمع بندى اش از   تسنیم|
مناظره اول کاندیداهاى ریاســت جمهورى دوازدهم، 
گفت: آقاى قالیباف در این مناظره ســعى کرد آقاى 
رئیســى را از رقابت حذف کند و خــود را رقیب اصلى 
روحانى معرفى کند ولى نکته مهم این بود که جهانگیرى 
خود را طرف قالیباف کرد و اجازه نداد قالیباف دوگانه 
مورد نظر را شکل دهد به عالوه سخنان اصولى هاشمى 
طبا نقشه دو نفر اصولگرا را براى جدلى کردن مناظره 
تا حدى خنثى کرد. وى افــزود: به نظرم آقاى قالیباف 
مرتکب یک اشتباه ناخواسته شد؛ خواست خودش را 

محور رقابت کند، ناخواسته تبدیل به سیبل هم شد.

روزنامه هاى طوطى صفت!
حسین شریعتمدارى مدیر مسئول   تسنیم|
روزنامه کیهان و تحلیلگر در ارزیابى خود از اولین مناظره 
کاندیداى انتخابات ریاســت جمهورى تصریح کرد: 
در این مناظره تشت رسوایى روزنامه ها و سایت هاى 
زنجیره اى با ســر و صداى زیادى از بام فرو افتاد. این 
رسانه ها که در اجاره دولت یازدهم بودند براى سرپوش

 گذاشتن ناکارآمدى هاى دولت به انواع دروغ ها متوسل 
مى شــدند؛ مناظره کاندیدا به وضوح نشان داد اینها از 
خود اختیارى ندارند و در واقــع «طوطى صفتان پس 

معرکه» هستند.

 بیانیه ستاد جوانان «رئیسی»
ستاد جوانان حجت االسالم والمسلمین   آریا |
ســیدابراهیم رئیســی در خصوص مناظره بیانیه اي 

صادر کرد.
در این بیانیه  آمده اســت:  آنچه در مناظــره اول اتفاق 
افتاد مهر تأییدي بود بر حقانیت شکایت مردم از وضع 
موجود. آنجا که در پاسخ به مشکالت جوانان از جمله 
مسکن،اشتغال و ازدواج به جاي ارائه کارنامه خود مجدداً 
وعده دادند و راه حل را تزریق امید معرفی کردند! در میان 
این هیاهو اما دیدیم که سید ابراهیم رئیسی جزء به جزء 

راه حل خود را بازگو کرد. 

 کاش احمدى نژاد هم بود!
ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسى     خبر آنالین |
اصالح طلب تصریح کــرد: من برخالف دوســتان 
اصولگرا معتقد بودم که احمدي نژاد باید در این انتخابات 
شرکت می کرد و از طریق صندوق رأي کنار گذاشته

 می شد. این مصلحت بیشتري براي کشور به همراه 
داشت. 

وى افزود: مناظره نشان داد که برخی نامزدها به دنبال 
کســب آراء احمدي نژاد هســتند. در مناظره، رئیسی 
و قالیباف به دنبــال جذب رأي بلوکــی احمدى نژاد 
بودند که این مسئله کمی مصنوعی است اما با حضور

 احمدي نژاد، این انتخابات واقعی تر بود. 

انتخابات در صدا و سیما

مرورى بر آرشیو نشان مى دهد که در حمله به سفارت 
عربستان، اعضاى یک جریان افراطى مداخله داشته اند.

در جریان مناظره اول، اسحاق جهانگیرى گفت: کسانى 
که به سفارت عربستان حمله کردند و مانع از ورود 700 
هزار توریست شیعه به مشهد شدند، االن در ستاد کدام 

کاندیدا فعالند؟
امامنظور جهانگیرى از این جمله چه بود؟ 

به گــزارش عصر ایــران، مرورى بر آرشــیو نشــان 
مــى دهــد کــه در حمله بــه ســفارت عربســتان، 

اعضاى یــک جریــان افراطى به ریاســت حســن 
کردمیهن که مقرشــان در کــرج اســت و هیئتى به 
نــام هیئــت الرضــا (ع) دارنــد، مداخله داشــته اند 
و حتــى رئیسشــان کردمیهــن نیــز در آن زمــان

 بازداشت شد.
کردمیهن و اعضاى تیمش رابطه اى دیرینه با محمدباقر 
قالیباف دارنــد و حتى عهدنامه انتخاباتــى قالیباف در 
انتخابات 92، در جمع اعضاى هیئت الرضا(ع) توســط 

وى قرائت شد.

رمزگشایى از یک جمله مطرح شده در مناظره  

«کسانى که به سفارت عربستان حمله کردند...»

درباره مناظره اول کاندیداهاى ریاســت جمهورى مى توان    عصرایران  |
گفت:

 رئیسى هوشیارى به خرج داد و از درگیرى ها دور شد تا هم مصون بماند هم شاید 
قالیباف را بسوزاند. قطعاً اگر رئیسى وارد بحث مى شد آسیب زیادى مى دید.

 قالیباف در این بحث و جدل ها نشان داد آسیب پذیرى باالیى دارد اما او نسبت به 
مناظره هاى 92 قوى تر شده بود.

 هاشمى طبا، بدون احساسات و با عقلگرایى و منطق درباره موضوعات مختلف 
اظهار نظر مى کرد.

 جهانگیرى قطعًا ستاره مناظره اول بود که تسلط خود را بر سایر بخش ها نشان 
داد. معاون اول همان نخست وزیر است که دولت و قوه مجریه را اداره مى کند البته 
بدون دردسرهاى کسب رأى اعتماد مجلس. عالوه بر این او خود را کاندیداى اصالح 

طلبان اعالم کرد و این هم قند را در دل هاى هواداران جناح اصالح طلب آب کرد.
 قالیباف با حمالتى که به جهانگیرى و روحانى داشت در یک بخش، حامیان رئیسى 
را جذب کرد و همزمان بخشى از  حامیان خود را از دست داد؛ همان هایى که به دنبال 

توسعه و آزادى هاى اجتماعى فرهنگى اند. آنها به سمت روحانى جذب شدند.
 بررسى سیر سخنان قالیباف نشان مى دهد او از سال 84، سپس 92 و تاکنون یعنى 

96 مرحله به مرحله تند و تندتر شده و همزمان سوتى هاى بیشترى مى دهد. البته 
اشاره او به 64 درصد در مقابل 6 درصد در مناظره اخیر، نقطه قوت او براى مردم بود.

 قالیباف در 84، با کت و شلوار سفید، حلقه به دست، صورت اصالح شده و موى 
بور و عکس هایى با لباس خلبانى و مواضع هوادار توسعه ظاهر شد اما در سال 96 ، 
با کت و شوار مشکى و تیره، صورت اصالح نشده، انگشترهاى عقیق در انگشت  و 

مواضع رادیکال ظاهر شد.
 قالیباف برخالف نمایى که تالش مى کند در چهار سال قبل از انتخابات از خود 
نشان دهد (به عنوان یک حامى توسعه اجتماعى  فرهنگى) به هنگام انتخابات، سعى 
مى کند خود را نماینده رادیکال ترین بخش اصولگرایان و جناح راست معرفى کند. 
قطعاً سخن راندن قالیباف منجر به کاهش رأى او مى شود. اگر  او ساکت بماند رأى 

بیشترى مى آورد.
 روحانى در مناظره نه از جایگاه یک کاندیدا بلکه به عنوان یک رئیس جمهورى 

حضور یافت به همین دلیل به مانند مناظره 92، چابک نبود. 
 میرسلیم، شخصیت کالسیک، فارغ التحصیل مدرسه عالى در فرانسه و باقیمانده 
از 40 ســال قبل بود. نوع کلمات و اصالحات و اعتماد به نفســى که داشت جالب 

توجه بود.
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رئیس ســازمان غذا و دارو با تشریح سفر وزیر بهداشت 
کشورمان به عراق به جزئیات دستاوردهاى دارویى این 

سفر پرداخت.
رسول دیناروند ادامه داد: 38 شرکت داروسازى ایران نزد 
وزارت بهداشت عراق ثبت شدند و پرونده بیش از صد قلم 
داروى تولیدى کشورمان تحویل اداره ثبت داروى عراق 
شده و در مراحل مختلف ارزیابى و ثبت قرار گرفتند ولى 
با همه تالش هایى که انجام شده در سال گذشته فقط 
شش میلیون دالر دارو از ایران به عراق صادر شده است.

وى تصریح کرد: درســت اســت که این رقم نسبت به 
سه ســال قبل حدوداً 15 برابر رشد داشــته است ولى 

اصًال راضى کننده نیست زیرا از حدود 170 میلیون دالر 
صادرات دارویى ایران در ســال 95 فقط 4 درصد آن به 

عراق صادر شده است. 
دیناروند عنوان کرد: مهمترین دستاورد سفرى که وزیر 
بهداشت کشورمان به عراق داشــتند و بنده هم وى را 
همراهى مى کردم، امضاى یادداشت تفاهم بین وزراى 
بهداشت دو کشور در زمینه رفع موانع و مشکالت ثبت 
داروهاى ایران در عراق بود. بنابراین دیگر مانده اســت 
تا همت شرکت هاى داروســازى ایران که از فرصت به 
دســت آمده براى حضور جدى تر در بازار دارویى عراق 

استفاده کنند.

رئیس سازمان بهزیستى کشور گفت: درخواست هاى 
طالق با همکارى قوه قضائیه از خردادماه در 11 استان 
کشــور در دادگاه، ثبت الکترونیکى مى شود تا زوجین 
پیش از مرحله دادگاه براى طالق، از مشاوره هاى الزم 

برخوردار شوند.
انوشــیروان محســنى بندپى افــزود: ایــن طرح در 
اســتان هایى که میزان طالق در آنها زیاد است، اجرا 
مى شــود که از جمله آنهــا مى توان به اســتان هاى 

کرمانشاه ،گیالن، مازندران ، تهران و البرز اشاره کرد.
وى یادآور شــد: 47 درصــد طالق هــا در همان پنج 
سال اول ازدواج زوج ها شــکل مى گیرد و کارشناسان 

بهزیســتى و انجمن هاى مرتبط در بدو شــکل گیرى 
طالق با ارائه مشــاوره هــا و راهنمایى هــا، مداخله 
مى کنند و بــا این مداخالت بهنگام شــرایطى فراهم 
مى شــود که از تشــدید اختالفات جلوگیرى خواهد 

شد.
وى یادآور شد: این طرح تقریبًا از اواسط سال گذشته در 
شهر مشهد آغاز شد و ســپس به پنج شهرستان استان 
خراسان رضوى تعمیم یافت که نتایج اولیه طرح، رضایت 
بخش بوده و تقریباً آمار طالق در استان خراسان رضوى 
در مقایســه با موارد مشابه طالق ســال 94 به نصف 

کاهش یافت.

اجراى طرح مشاوره قبل از 
طالق در 11 استان کشور

فرصتى براى ایران در عراق با 
طعم اسکناس

تولد 2 جوجه عقاب طالیى 
بـراى اولین بـار در ایـران دو جوجـه عقـاب طالیى در 
اسارت در کرج متولد شدند و اکنون دور از پدر و مادر خود 
نگهدارى مى شـوند. جوجه عقاب هاى تازه متولد شده، 
حاصل جفت گیرى دو عقاب طالیى در مرکز نگهدارى 
حیات وحش پارك چمران استان البرز  هستند. عقاب نر 
بیشتر از پنج سال دارد و عقاب ماده هفت ساله است. براى 
حفظ این عقاب هاى تازه متولد شـده، آنها را دور از پدر و 
مادر نگهدارى و به  صورت دستى تغذیه مى کنند تا هر دو 

جوجه عقاب شانس زنده ماندن داشته باشند.

 «سروش» میلیونى شد
شـمار اعضاى خانواده نـرم افزارکاربردى «پیام رسـان 
سروش» عصر چهارشنبه ششم اردیبهشت ساعت 15و 
5دقیقه از مرز یک میلیون فراتر رفت. مدیران پیام رسان 
سروش از چند روز قبل منتظر بودند تا با کاربر یک میلیونم 
خود آشنا شوند. به این فرد، که خانم نوجوانى از شهرستان 
ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان بود، هدیه نفیسى از 

طرف مدیران پیام رسان تعلق گرفت.

تعطیلى 7 باغ وحش در کشور 
مدیر کل دفتر شـکار و صیـد سـازمان حفاظت محیط 
زیست از تعطیلى هفت مرکز غیر مجاز نگهدارى حیوانات 
وحشى در کشور خبر داد. على تیمورى گفت: حدود 85 
باغ وحش مرکز نگهدارى و باغ پرندگان در کشور وجود 
دارد که از این تعداد 30 مرکـز داراى مجوز بوده و مابقى 
بدون مجوز در سطح اسـتان هاى کشور فعال بودند که 
طبق یک دستورالعمل از سوى سازمان حفاظت محیط 
زیست به استان ها در سال گذشته تمامى مراکز نگهدارى 
حیات وحش،باغ وحش ها و بـاغ پرندگان باید خود را به 

استاندارد مطلوب مى رساندند.

اطراف تهران 9 بار لرزید 
در هفته گذشـته 9 زلزله در اطراف تهران به ثبت رسـید 
که بزرگ ترین آن مربوط به پردیس تهـران با بزرگاى 
3/4ریشتر بوده و در سطح کشـور نیز بزرگ ترین زلزله 
رخ داده مربوط به چابهار اسـت که با بزرگاى 4/9ریشتر 
گزارش شـده است. بر اسـاس شـواهد تاریخى، تهران 
تاکنون چندین زلزله ویرانگر را تجربه کرده است؛ ضمن 
آنکه هم اکنون حداقل هفت گسـل این شـهر را احاطه 
کرده است. بر اساس برآوردها توان لرزه زایى گسل شمال 
تهران به طول 90 کیلومتر، 7 ریشتر است؛ ولى شواهدى 
که در زمینه این گسـل وجود دارد، توان لرزه اى بین 7 تا 

7/5ریشتر را تأیید مى کند.

مهمانان ایران از کجا مى آیند؟
عبـاس مهـدوى مدیـر روابط عمومـى اداره کل 
میراث فرهنگى مازندران در یادداشـتى کـه خبرگزارى 
تسنیم منتشـر کرد با اشـاره به آمار ورودى گردشگران 
خارجى به ایران نوشـت: در چهار سـال گذشـته شـاهد 
رشد چشـمگیر 40 درصدى حضور گردشگران خارجى 
به کشورمان هستیم. ده کشـور برتر منطقه اروپا شامل 
آلمان، فرانسـه، ایتالیا، روسـیه، هلند، انگلستان، سوئد، 
اتریش، اسپانیا و سوئیس بیشترین سهم را در گردشگرى 
ورودى به ایران در مدت مورد اشاره داشتند. در این میان، 
کشور فرانسه، با افزایش چشمگیر 104/1درصدى حضور 
گردشگرانش در ایران، بیشترین سهم را در افزایش درصد 
ورود گردشـگران اروپایى به ایران در پسـابرجام داشته 
است. جمهورى چک و هلند نیز به ترتیب با 53/4 درصد 

و 43/3درصد، در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

انحراف ستون فقرات
دبیـر انجمـن علمـى فیزیوتراپـى ایران،گفـت: امـروز 
دانش آموزان کشـور به دلیل وزن باالى کوله پشـتى و 
یا کوله پشـتى نامناسـب دچار انحراف در ستون فقرات 
مى شـوند.  جواد صراف زاده تصریح کـرد: اگر وزن کوله 
پشتى بیش از 10 درصد وزن بدن دانش آموزان دبستانى 
باشد سبب انحراف در ستون فقرات خواهد شد و ما انتظار 
داریـم آموزش و پرورش نسـبت به موضـوع وزن کتب 
درسى براى دانش آموزان دقت داشته باشند و والدین نیز 

در انتخاب کوله پشتى مناسب توجه کنند.

چرك نویس

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام حجاج از اول مرداد 
آغاز و تا 26 مرداد ادامه خواهد شد. همچنین اولین گروه 
از حجاج 14 ذى الحجه به کشور بازخواهند گشت. ضمن 
اینکه مدت زمان اقامت آنان در مدینه و مکه بین 30 تا 33 

روز خواهد بود.
حمید محمدى در خصوص روند ثبت نام از واجدین تشرف 
به حج سال جارى گفت: ثبت نام اولیه تشرف به حج تمتع 
سال جارى از 23 فروردین ماه آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد و دارندگان اسناد ودیعه گذارى حج تا پایان شهریور ماه 
سال 1385 مى توانند براى انجام این فرآیند به شعب بانک 

ملى سراسر کشور مراجعه کنند.
رئیس سازمان حج ادامه داد: اگر بتوانیم هتل هاى بیشترى 
متناسب با استانداردها و شاخص هایى که در سازمان حج 
و زیارت تعریف شده را تأمین کنیم، احتمال این وجود دارد 
که اولویت هاى بیشترى را براى حج امسال فراخوان کنیم.

محمدى در خصوص میزان سهمیه حجاج ایرانى یادآور 
شد: در چند ســال گذشــته به دلیل اجراى طرح توسعه 
مسجدالحرام 20 درصد از ســهمیه حج همه کشورهاى 
اسالمى کسر شده بود و در آخرین اعزام حجاج ایرانى، 64 
هزار زائر به حج اعزام شدند اما با تکمیل بخش عمده اى از 
طرح توسعه، طرف سعودى امسال آن 20 درصد را جبران 
کرد از سویى با تالش هیئت حج جمهورى اسالمى ایران 
موفق شدیم ســهمیه حج را 35 درصد نسبت به سال 94 
افزایش دهیم و امســال 86 هزار و 500 نفر به حج اعزام 

مى شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه یک میلیون و 350 
هزار نفر در انتظار تشرف به حج تمتع هستند، عنوان کرد: 
با نهایى شدن فرآیند اجاره هتل هاى حجاج در عربستان 
احتمال اعالم اولویت هاى جدید براى اعزام به حج وجود 

خواهد داشت.

وى در خصوص چگونگى فرآیند ثبت نام اولیه تشرف به حج 
سال جارى توضیح داد: دارندگان فیش هاى اولویت دار حج 
به همراه سند ودیعه گذارى و شناسنامه و کارت ملى خود به 
یکى از شعب بانک ملى در سراسر کشور مراجعه مى کنند که 
مبلغ ودیعه گذارى اولیه و سود متعلقه به آن محاسبه شده و 
متقاضیان بقیه این مبلغ را تا سقف حداقل ده میلیون تومان 

تکمیل مى کنند.
محمدى درباره زمان اعالم کاروان هاى حج سال جارى 
گفت: با نهایى شدن فرآیند اجاره هتل هاى زائران، لیست 
کاروان هاى حج و قیمت نهایى آنها متناسب با درجه کاروان 
اعالم خواهد شد و واجدین شرایط اعزام به حج که نسبت 
به ثبت نام اولیه تشرف در بانک ها اقدام کرده اند، مى توانند 

در کاروان ها ثبت نام کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص قیمت کاروان هاى 
حج عنوان کرد: نرخ ارز نسبت به ســال 94 تغییر کرده و 

از سوى دیگر بخشــى از خدمات از جمله حمل و نقل و یا 
چادرهاى زائران در عرفات تغییر کــرده که مى خواهیم 
خیمه هاى بهترى براى حجاج تهیه شود که این افزایش 

قیمت به دلیل افزایش کیفى خدمات خواهد بود.
وى به واجدین شرایط تشــرف به حج سال جارى تأکید 
کرد: حتماً در این دوره نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اولیه 
تشرف به حج سال جارى در شعب بانک ملى اقدام کنند و 
این ثبت نام را به زمان اعالم کاروان هاى حج موکول نکنند.

وى در خصوص اطالع رسانى فردى به زائران نیز بیان کرد: 
پس از ثبت نام زائران در کاروان هاى حج، اطالع رسانى به 

زائران از طریق ارسال پیامک هم انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص نقل و انتقال اسناد 
ودیعه گذارى حج توضیح داد: دارندگان اسناد ودیعه گذارى 
اولویت دار حج مى توانند نسبت به واگذارى فیش حج خود 
به دیگران اقدام کنند که براى این کار الزم اســت انتقال 

دهنده و انتقال گیرنده فیش حــج به یکى از دفاتر زیارتى 
مجاز سازمان حج و زیارت مراجعه کنند و هزینه این فیش بر 
مبناى توافق در دو طرف هست و سازمان حج در این مقوله 
وارد نمى شود. این فرآیند ایجاد شده تا از حضور دالالن در 
این حوزه معنوى و ایجاد بازار ســیاه براى فیش هاى حج 

جلوگیرى شود.
رئیس ســازمان حج و زیارت در خصوص از ســرگیرى 
سفرهاى عمره توضیح داد: با توجه به حادثه فرودگاه جده، 
ایران اعزام عمره گزاران را متوقف کرد و شرط ما براى از 
سرگیرى عمره مجازات دو پلیس خاطى فرودگاه جده بود 
که در مذاکرات حج رسماً به ما اعالم شد که این دو مأمور 
در حال گذراندن دوران محکومیت خود هســتند، از این 
رو شرط ما تأمین شده اســت. لذا در صورتى که سعودى 
در حج به تعهدات خود عمل کنند عمره بعد از حج از ســر 

گرفته خواهد شد.

شرایط نقل و انتقال فیش هاى حج و 
احتمال اعالم اولویت هاى جدید

همه آنچه باید درباره 
حج امسال بدانید

قائم مقام مدیرعامل انجمن اهداى عضو ایرانیان در گفتگو 
با ایسنا با بیان اینکه ساالنه بین پنج تا هفت هزار نفر در 
ایران دچار مرگ مغزى مى شوند، افزود: حدود 50 درصد 
این تعداد، یعنى به طور میانگین نزدیک به سه هزار نفر از 
افراد مرگ مغزى، قابلیت اهــداى عضو را دارند. در عین 
حال هر فرد مرگ مغزى مى تواند یک الى هشــت ارگان 
را به بیماران اهدا کند و با این کار جان یک تا هشــت نفر 
را نجات دهد. به عبارت دیگر اگر به طور میانگین فرض 
کنیم از هر فرد مرگ مغزى سه ارگان براى بیماران پیوند 
مى شود، یعنى مى توان ساالنه با اهداى ده هزار ارگان، جان 
ده هزار نفر از بیماران نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات 

داد.
دکتر امید قبادى افزود: یکى از مشکالت بزرگ حوزه پیوند 
این است که علیرغم رضایت خانواده ، باز هم ممکن است 
این ارگان ها به بیماران نیازمند نرســند. چرا که در زمینه 
انتقال اعضا، ضعف هایى وجــود دارد. باید توجه کرد که 
ارگان هاى افراد مرگ مغزى شــامل ریه، دو کلیه، قلب، 
کبد، لوزالمعده و روده براى بیماران قابل استفاده است که 
هر کدام از آنها فرصت مشخصى براى استفاده دارند. به 

عنوان مثال باید توجه کرد که براى پیوند، قلب و ریه از زمان 
برداشت عضو، نهایتاً دو ساعت زمان براى پیوند داریم. از 
سوى دیگر متأسفانه مراکز پیوند قلب و ریه در ایران، در 
چند کالنشهر از جمله تهران مســتقر شدند و بنابراین با 
مشکالتى براى انتقال این دو ارگان از استان هاى دیگر 

مواجهیم.
قبادى با بیان اینکه فرجه اهداى کلیه 24 تا 36 ساعت و 
کبد، لوزالمعده و روده حدوداً 12 تا 18 ساعت است، ادامه 
داد: البته باید بدانیم که هرچه زودتر ارگان ها را براى اهدا 
آماده کنیم، بهتر اســت. بنابراین ما در پیوند کبد و کلیه 
فرصت داریم که حتى با پروازهاى معمول آنها را براى پیوند 
به بیماران منتقل کنیم اما درباره پیوند قلب و ریه نمى توان 
چنین اقدامى را انجام داد. چرا که از زمان برداشت این دو 
ارگان، تنها دو ساعت براى پیوند فرصت داریم. این شرایط 
درحالى است که در کشورهاى پیشرفته دنیا نقشه راهى به 
طور کامًال مشخص و تدوین شــده براى انتقال ارگان ها 
وجود دارد. به طورى که فاصله مرکز برداشت عضو تا مرکز 
پیوند را مى سنجند و بر اساس میزان فاصله، نحوه انتقال آن 

با آمبوالنس، بالگرد یا جت را مشخص مى کنند.

انتقال عضو به فرد  نیازمند 
باید به سرعت انجام شود

ساعت هاى طالیى 
نجات

سئواالت کنکور 
ارشد درسایت 

سنجش

رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات با اشاره به طرح 
توسعه 38 هکتارى اطراف حرم مطهر امام حسین(ع) 
توسط ستاد بازســازى عتبات عالیات گفت: این طرح 
شامل چهار فاز است که فضاى موجود را تا وسعت 30 

برابر افزایش مى دهد.
حســن پالرك افزود: دیگر طرح مهم ستاد بازسازى 
عتبات عالیات در کربال، پروژه معــراج یا ترفیع گنبد 
حرم مطهر امام حسین (ع) است که براساس آن گنبد 
جدیدى که حدود هفت متر از گنبد کنونى بلندتر است، 

نصب خواهد  شد.
وى خاطرنشان کرد: پیش از نصب گنبد جدید الزم بود 
تا ســتون ها و دیواره حرم مطهر الغرسازى و تقویت 
شود که مردم دوستدار اهل بیت علیهم السالم استان 
کرمان مســئولیت اجراى این پــروژه پیچیده فنى را 

برعهده گرفتند.
رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات با اشاره به اینکه 
الغرسازى و تقویت هر ستون شــش ماه زمان و پنج 

میلیــارد تومان هزینــه در بر دارد؛ اعــالم کرد: یک 
هموطن خّیر از شمال کشور هزینه چهارستون اطراف 
ضریح مطهر معادل 20 میلیارد تومــان را پذیرفت و 
نخواست حتى نامى از او برده شــود؛ این فرد در شب 
عید مبعث از دنیا رفت و باقیات الصالحات او در مکانى 

برجاى ماند که زیر قبه آن دعا مستجاب است.
وى با اشــاره به تکمیل صحن حضــرت زهرا(س)، 
صحن عقیلــه بنى هاشــم(س)، طرح الغرســازى 
و ترفیع گنبد سیدالشــهدا(ع)، توســعه حرم امامین 
جوادین(ع) و توســعه صحــن امامین عســکریین 
علیهم الســالم گفــت: اگــر 50 میلیون نفــر از کل 
جمعیت ایــران در طول ســال  12 هــزار تومان به 
ســاخت و بازســازى این طرح ها اختصــاص دهند 
مبلغى حدود 600 میلیارد تومان جمع آورى مى شــود 
که با آن مقــدار مى توان همه طرح هــا و هزینه هاى 
عظیم بازســازى اعتاب مقدســه را به خوبى پوشش

 داد.

نذر 20 میلیارد تومانى 
براى بازسازى 
4 ستون اطراف 

ضریح امام حسین(ع) 

با وجود اینکه در روزهاى اخیر صحبت هایى مبنى بر فیلتر 
شدن قابلیت پخش زنده اینستاگرام بر سر زبان ها بود اما 
وزارت ارتباطات اعالم کرده که این قابلیت فیلتر نیست.

به گزارش  آنا،  با گرم شــدن فضاى انتخابات در کشور،  
اســتفاده از فناورى هاى روز و فضاى مجــازى براى 
ارتباط با مخاطبان در دســتور کار اغلــب کاندیداهاى 

ریاست جمهورى قرار گرفته است.
دربرگیرى و ســرعت انتقال داده در این فضا آنقدر زیاد 
است که هیچیک از نامزدهاى انتخاباتى نمى توانند از 
آن چشم پوشى کنند. استفاده از شبکه هاى مجازى در 
این بین از اهمیت ویژه اى برخوردار است و از همین رو 

صفحه ها و کانال هاى متعددى براى تبلیغات ایجاد شده 
است. از جدیدترین مواردى که براى تبلیغات مورد استفاده 
قرار گرفته،  قابلیت پخش زنده اینســتاگرام است. این 
قابلیت که چند ماهى است مهمان گوشى هاى هوشمند 

شده،  در هفته هاى اخیر کارکردى جدید پیدا کرده است.
فعاالن سیاسى از این قابلیت براى تبلیغ نامزد مورد نظر 
خود اســتفاده کرده اند. پرسش و پاســخ زنده تا پخش 

مناظره ها و سفرهاى استانى از جمله این موارد است.
با این حال،  در چند روز اخیر برخى کاربران براى استفاده 
از این قابلیت با مشکل مواجه شدند و همین کافى بود تا 

زمزمه هاى فیلتر شدن آن بر سر زبان ها بیافتد.

اما رئیس مرکز اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات، بــه این موارد پایان داد و 
هرگونه شــایعه در مورد فیلتر برنامه پخش زنده (الیو) 

شبکه اجتماعى اینستاگرام را تکذیب کرد.
محمدرضا فرنقــى زاد، فیلتر قابلیت الیو اپلیکیشــن 
اینستاگرام را شایعه دانست و افزود: هیچ مرجع فانونى 
اعــم از وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات یا کمیته 
تعیین مصادیق مجرمانه این برنامه را فیلتر نکرده اند و 
اگر اختاللى در اجراى آن وجود دارد مربوط به سرورهاى 
این شبکه اجتماعى است و از داخل کشور تصمیمى براى 

فیلتر آن انجام نشده است.

الیو اینستاگرام فیلتر شده است؟

مشاور ارشد سازمان ســنجش آموزش اعالم 
کرد: ســئواالت آزمون ورودى کارشناســى 
ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى کشــور در همه کدرشته ها در 

سایت سازمان سنجش قابل دستیابى است.
حســین توکلى گفت: کلید اولیه ســئواالت 
آزمون نیز از چهارشنبه 13 اردیبهشت در سایت 
سازمان سنجش قرار مى گیرد. وى ادامه داد: 
تمامى داوطلبان مى توانند هر توضیحى درباره 
ســئواالت و کلید ســئواالت دارند تا دوشنبه 
18 اردیبهشــت منحصراً از طریق سیســتم 
پاســخگویى الکترونیک به سازمان سنجش 
ارســال کنند. توکلى تأکید کرد: تقاضاهایى 
که از هر طریق دیگر و خارج از تاریخ یاد شده 

ارسال شود قابل بررسى و پاسخگویى نیست.
مشــاور عالى سازمان ســنجش به داوطلبان 
توصیه اکید کرد که انتشار هرگونه آگهى مبنى 
بر تحلیل و کلید سئواالت آزمون از سوى هر 
منبعى مورد تأیید نیست و منحصراً براى کسب 
اطالعات در این باره به سایت سازمان سنجش 
مراجعه کنند. آزمون کارشناسى ارشد ناپیوسته 
سال 96 در تمامى رشــته ها آخر هفته گذشته 

برگزار شد و به پایان رسید. 

رئیس مرکــز برنامه ریــزى نیروى انســانى وزارت 
آموزش وپرورش با اشــاره به ســونامى بازنشستگى 
معلمان گفت: از امسال تا سال 1399، سیصد و بیست 

هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد.
به گزارش تسنیم، اسفندیار چهاربند ادامه داد: از تعداد 
320 هزار نفرى که وارد آموزش و پرورش شده اند حدود 
240 هزار نفر به صورت قراردادى فعالیت مى کنند که 
در گذشته در دوره پیش دبستانى و نهضت سوادآموزى 
بودند و هیچ رابطه اى با آموزش و پرورش نداشتند اما 
براساس مصوبه مجلس آموزش و پرورش مکلف شد 
آنها را حق التدریس و در مرحله بعد اســتخدام کند که 
این روند همچنان ادامه داشته و طرفداران جدى خود 

را دارد. 

وى افزود: نیازهاى انبوه آمــوزش و پرورش به معلم 
را با توجه به ســونامى خروج نیرو بایــد با روش هاى 
منطقى و مناســب پاســخ دهیم و هــر لحظه ممکن 
است ســیل اســتخدام از مســیرهاى غیر از تربیت 
معلــم مجــدد فعال شــود که ایــن مقولــه موجب 
مى شــود فارغ التحصیــالن مناســب دانشــگاه ها 
از فرصــت حضــور در آمــوزش و پــرورش محروم 

بمانند.
رئیس مرکز برنامه ریــزى نیروى انســانى و فناورى 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش  در پایان خاطرنشان 
کرد: از امسال تا سال 1399، سیصد وبیست هزار نفر در 
آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس 

به 300 هزار معلم نیاز خواهیم داشت.

سونامى بازنشستگى معلمان
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  تسنیم|    گردشــگرى اصفهان در طول سال هاى 
گذشــته با یک جهش قابل مالحظه از نظــر حجم ورود 
گردشگر داخلى و خارجى مواجه شــده و به گفته استاندار 
اصفهان، گردشگرى دومین محور توسعه استان در سند 
آمایش سرزمین دیده شده است و تالش مسئوالن استانى 
در ارتقاى زیرساخت هاى گردشگرى همچنان ادامه دارد، 
گرچه این روزها رزرو هتل به یک چالش جدى تبدیل شده 
است. شــهر جهانى اصفهان از منظر گردشگرى جزو ده 
شهر برتر دنیاست، این در حالى است که این شهر با وجود 
درخواست فراوان گردشگران خارجى براى سفر به این شهر 
زیبا به دلیل کمبود زیرساخت هاى گردشگرى ازجمله هتل 

مجبور به رد این درخواست ها مى شود.
مدیر یکى از هتل هاى اصفهان با اشــاره به حجم باالى 
درخواست متقاضیان و تورهاى گردشگرى داخلى و خارجى 
براى استقرار در این هتل بیان کرد: در حال حاضر ما تا پایان 
تیرماه اتاق خالى در هتل نداریم و تمام اتاق هاى هتل از سه 

ماه پیش رزرو شده است.
وقتى بــه رزرو اینترنتى هتل هاى اصفهــان نیز مراجعه 
مى کنید، پر بودن اتاق هاى هتل کامًال مشــهود است، با 
وجود اینکه اکثر هتل هاى اصفهــان بین 10 تا 70 درصد 
در قیمت بهاى اتاق هاى خود تخفیف ارائه کرده اند اما جاى 
خالى در هتل ها وجود ندارد و در زمان ثبت نام در لیســت 
انتظار رزرو هتل ممکن است زمان انتظار شما به بیش از دو 

تا سه ماه به طول بیانجامد.

تکمیل ظرفیت  هتل هــاى اصفهان یک 
فرصت است

رئیس اتحادیه هتلداران اســتان اصفهان کمبود ظرفیت 
در هتل هــاى اصفهان را بــه دلیل میزبانــى اصفهان از 
گردشگران خارجى مى داند و مى گوید: اردیبهشت هر سال 
اصفهان میزبان گردشگران خارجى بوده و به همین دلیل 
از ماه هاى گذشــته هتل هاى اصفهان را در این ماه رزرو 

مى کنند.
مهدى نریمانى با بیان اینکه حضور رزرو هتل هاى اصفهان 
در اردیبهشت  سبب رونق اقتصادى بسیارى خوبى براى 
اصفهانى هاست، گفت: هر ســاله هتلداران اصفهانى در 
ماه اردیبهشت میزبانى گردشــگران خارجى را بر عهده 
دارند که این میزبانى براى آنها مى توانــد همراه با رونق 

اقتصادى نیز باشد.
وى با بیان اینکه تکمیل ظرفیت در هتل هاى اصفهان در 
حال حاضر به هیچ عنوان معضل به حساب نیامده و فرصتى 
بسیار خوب براى کسب  درآمد همکاران ماست، اضافه کرد: 
در ماه هاى مهر و آبان نیز وضعیت هتل هاى اصفهان به 
همین صورت بوده زیرا در آن فصل سال نیز به دلیل چند روز 
خاص بازدید گردشگران خارجى از شهر اصفهان با استقبال 

خوبى همراه است.
37 هتل در اصفهان در حال ساخت است

استاندار اصفهان نیز با اشاره به آمار سرمایه گذارى در بخش 

گردشگرى در دولت یازدهم در استان اصفهان گفت: در 
بخش گردشگرى مجوز احداث 63 هتل در اصفهان صادر 
شده اســت که هم اکنون 37 هتل در حال ساخت بوده و 
دولت با ارائه تســهیالت ارزان قیمت و حذف عوارض به 

رونق ساخت هتل در استان کمک کرده است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه در ســال 92 تنها 12هزار و 
500 تخت در استان داشــتیم، افزود: در آینده اى نزدیک 
تعداد تخت هاى هتل هاى استان به 20 هزار تخت مى رسد 
و از طرفى دیگر با توجه به اهمیــت بومگردى و عالقه 
گردشگران اروپایى به حضور در مناطق گردشگرى بومى 
در استان اصفهان، در طول سه ســال گذشته 128 واحد 
بومگردى و 13 منطقه گردشــگرى در مناطق مختلف 

استان به بهره بردارى رسیده است.

اما روى دیگر ســکه تکمیل ظرفیت هاى 
هتل هاى اصفهان

درست است که تکمیل ظرفیت هاى هتل هاى اصفهان 
و رزرو اتاق هاى آن نشانه اى از رونق صنعت گردشگرى 
در این شهر جهانى است اما مى  تواند نشانى هم از ضعف یا 

کمبود در زیرساخت هاى گردشگرى نیز باشد، در حالى که 
طى سال هاى گذشته به گفته استاندار اصفهان کلنگ 37 
هتل با همکارى بخش خصوصى به زمین زده شده است 
اما هنوز کمبود زیرساخت هاى گردشگرى ازجمله هتل در 

شهر گردشگرى اصفهان خودنمایى مى کند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان در این رابطه مى  گوید: بهترین فصل گردشگرى 
اصفهان در بهار تا اواسط خردادماه است و اکنون همچنان 
ظرفیت خالى براى پذیرش گردشــگر در اســتان وجود 

دارد.
فریدون اللهیارى گفت: بیش از 83 هزار گردشگر خارجى 
درحالى فروردین ماه، اصفهان را براى سفر انتخاب کردند 
که به اذعان تورگردان ها ، ســرازیر شــدن چنین موجى 
از گردشــگران خارجى در چند دهه اخیر بى ســابقه بوده 

است.

برزیلى ها و تایلندى ها راه اصفهان را پیدا 
کرده اند

به گفته  وى، در این مدت گردشگران فرانسوى بیشترین 

بازدید را از اصفهان داشــته اند و شــهروندان ایتالیایى، 
اســپانیایى و آلمانى به ترتیب در جایــگاه بعدى قرار 
گرفته اند. عالوه بر این، حضور چینى ها، آسیاى شرقى ها 
و آمریکایى ها در بین گردشــگران بهاره  اصفهان قابل 

توجه و پررنگ بوده است.  
وى ادامه داد: این مدت از بازارهاى جدیدى مثل برزیل و 
تایلند هم گردشگرانى داشتیم که برخالف عادت گذشته، 
به همراه تور و گروهى به اصفهان سفر کرده  بودند و این 
اتفاق روزنه  جدیدى در تعامالت ایران با بازارهاى جدید 
گردشگرى است که مى توانند فصل غیرپیک و کم سفر 

ایران را پوشش دهند.  
وى اضافه کــرد: درکنار جابه جایى زمانى که امســال 
براى جشــنواره بین المللى فیلم کوتاه اتفاق افتاده و از 
فصل گردشگرى خارج شده، یکى از بحث هاى جدى 
تعامل با هتل هاى شاخص اســتان در زمان برگزارى 
رویدادها بود. همچنین جابه جایــى هفته اصفهان که 
هر سال در اردیبهشت ماه برگزار مى شود نیز در دستور 
جدى قرار گرفته، اگرچه اجراى آن به امســال نرسید، 
اما تصمیم بر آن است این هفته به زمان مناسبت ترى 

موکول شود تا به گردشگرى آســیب نرساند، در عین 
حالى که براى اصفهان در فصل کم سفر جذابیتى ایجاد

 کند.

ایرانیان مقیم خــارج به دنبال خانه هاى 
تاریخى نصف جهان

اللهیارى همچنین از استقبال سرمایه گذاران براى خرید 
خانه هاى تاریخى و تبدیل آنها به تأسیسات گردشگرى 
خبر داد و گفت: در گذشــته این خانه ها که رها شده و 
متروکه و درحال تخریب بودند معضلى براى استان به 
ویژه شهر اصفهان به شمار مى آمدند اما درحال حاضر 
ســرمایه گذاران زیادى به ویژه ایرانیان مقیم خارج از 
کشــور براى خرید این خانه ها و تبدیل آنها به هتل و 
سایر تأسیسات گردشگرى رغبت نشان مى دهند و این 
خانه ها به مزیتى در دفاتر معامالت ملکى تبدیل شــده 
است و ما هر روز با تقاضایى براى تبدیل این خانه ها به 

مجموعه اى گردشگرى مواجهیم.
وى درباره حضور سرمایه گذاران خارجى در پروژه هاى 
گردشــگرى اصفهان نیز گفت: سرمایه گذاران خارجى 
بیشتر با شــرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى بزرگ وارد 
این پروژه ها شده اند ولى از ســوى ایرانیان مقیم خارج 
تقاضاهاى زیادى براى ســرمایه گذارى در تأسیسات 
گردشــگرى بــه ویــژه خانه هــاى تاریخــى وجود 

دارد.

موج تبدیــل مجموعه هاى آپارتمانى به 
هتل

وى با بیــان اینکه اکنون 37 هتل در اســتان اصفهان 
با همکارى بخش خصوصى در حال ســاخت اســت، 
گفت: اگر این هتل ها به بهره بردارى برسد، تعداد قابل 
توجهى تخت بــه ظرفیت هاى اقامتى اســتان اضافه 

مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهــان اضافه کــرد: اکنون مــوج تبدیل 
مجموعه هاى آپارتمانى به مهمانپذیر یا هتل در اصفهان 
به وجود آمده که این مجموعه هاى گردشگرى با ارائه 
تسهیالت توســط میراث فرهنگى به زودى به شبکه 

گردشگرى استان اضافه مى شوند.
بى تردید ظرفیت هاى میراثى و گردشــگرى اســتان 
اصفهان مى تواند در رونق اقتصادى این صنعت و احیاى 
فرهنگ گردشگرى 400 ساله اصفهان مؤثر باشد و با 
توجه به حضور گسترده گردشگران خارجى در اصفهان 
و فضاى اطمینان و تغییر نگاه گردشگران خارجى نسبت 
به گردشگرى ایران و به ویژه اصفهان الزم است که بیش 
از گذشته ظرفیت ها و زیرساخت هاى گردشگرى در حد 
استانداردهاى جهانى در این شهر مهیا شود که یکى از 
این زیرساخت ها ســاخت هتل و اقامتگاه در شأن شهر 

جهانى اصفهان است.

خبر

فعالیت 12 موزه خصوصى 
در سطح استان 

رئیس انجمن موزه داران اسـتان اصفهـان گفت: در 
سـطح اسـتان اصفهان 12 موزه خصوصـى فعالیت 
مى کنند که اکثر این موزه ها با هزینه  شـخصى اداره 
مى شـود و میـراث فرهنگى تـوان حمایـت مالى از 

مجموعه داران را ندارد.
عباس نکویى پیرامون نقشه پراکندگى موزه  در سطح 
شهر و اسـتان اصفهان اظهار داشت: اکثر موزه هاى 
شـهر اصفهان دولتى و به صورت متمرکز هستند اما 
در شهرسـتان هایى نظیر انارك، باغ بهادران، نطنز، 
بـادرود، کاشـان، شـهرضا، گـز و برخـوار موزه هاى 

خصوصى فعالیت دارند.
وى با بیان اینکـه انجمن براى در اختیـار قرار دادن 
مکان مناسب به مجموعه داران ناتوان است، تصریح 
کـرد: انجمـن مـوزه داران در بحث محتوایـى و اخذ 
مجوز هاى راه اندازى موزه از مجموعه داران حمایت 
مى کند اما بـراى در اختیار گذاشـتن مکان مناسـب 

ناتوان است.
نکویى با بیان اینکه میراث فرهنگى از نظر در اختیار 
قرار دادن مـکان به مجموعه داران بـراى راه اندازى 
موزه خصوصى در مضیقه نیست و مى توان خانه هاى 
تاریخـى را در اختیار این افـراد قرار دهـد، گفت: اما 
میراث فرهنگى از نظر احیـاى خانه هاى تاریخى به 
دلیل کمبود بودجه و قدرت مالى دچار مشکل است و 
ردیف بودجه خاصى نیز بـراى ایجاد موزه خصوصى 
وجود نـدارد و بـه همین دلیـل رایزنى هـاى انجمن 

به جایى نمى رسد.

لزوم عدالت در 
بودجه هاى فرهنگى

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نجف 
آباد گفت:  طى چند سال اخیر با کمبود شدید اعتبارات 
فرهنگى مواجه بوده ایم و امیدواریم امسال به نسبت 
جمعیـت، ویژگـى  و فعالیت هـاى متنـوع فرهنگى 
و هنرى شهرسـتان، شـاهد اختصـاص بودجه هاى 

بیشترى باشیم.
اقبال صالحى اظهار داشت: در چنین شرایطى اجراى 
ویژه برنامه هاى فرهنگى و هنرى بسیار سخت است 
ولى با وجود این در سـایه تعامل با دیگر دستگاه ها، 
پیگیرى هاى زیاد و همکارى با مجموعه هاى مردم 
نهاد و بخش خصوصى شاهد اتفاقات مبارکى در این 

بخش بوده  ایم.
وى اضافـه کـرد: طـى سـال گذشـته نزدیـک بـه 
چهـل مؤلفـه فرهنگـى، هنـرى، ادبـى، تبلیغاتى و 
سـینمایى بـه مجموعه هاى زیـر نظر ارشـاد اضافه 
شدند که این امر این شهرسـتان را به دومین جایگاه 
اسـتان از این لحاظ پس از شـهر اصفهان ارتقا داده 

است.

تکمیل مرمت مقبره صائب 
با اعتبار 350 میلیون 

مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهـان گفت: مرمت 
و بازسازى مقبره صائب با اعتبار سـه میلیارد و 500 

میلیون ریال تکمیل شد.
حمیـد عصـارزادگان اظهار داشـت: آرامـگاه صائب 
پتانسـیل این را دارد که به مکانى در ردیف سـعدیه 
و حافظیـه قـرار گیـرد و بـه مکانـى مناسـب براى 
دوسـتداران این شـاعر نامدار، عالقه مندان به شعر 

و ادب پارسى و گردشگران تبدیل شود.

عملیات کوه ُبرى 
خیابان «طرح روانبخشى»

ادامه عملیات کوه بُرى جهت تعریض خیابان «طرح 
روانبخشى» در سمیرم در حال اجراست. 

به گـزارش روابط عمومى شـهردارى سـمیرم، این 
طـرح  در  جنب مسـجد خانعلى توسـط شـهردارى 
سـمیرم جهت  رفاه حال  شـهروندان  در حال انجام 
اسـت. همچنیـن زیرسـازى  وآمـاده سـازى جهت 
آسفالت کردن بلوار ورودى این شهر از ابتداى چشمه 
خوانسـار تا میدان دفاع مقدس  جهت روان سـازى 
ترافیک  وتسـهیل تـردد وسـایط  نقلیه  در سـمیرم  

آغاز شده است. 

مدیر کل راه آهن استان اصفهان گفت: از ابتداى دولت 
یازدهم تاکنون شش هزار میلیارد ریال در بخش راه آهن 
اســتان اصفهان براى اجراى طرح ها اختصاص یافته و 

هزینه شده است.
حسن ماســورى افزود: کل این اعتبارات بدون گرفتن 
ریالى از استان، از مرکز گرفته شده و از اعتبارات بخش 
راه آهن است که در بخش هاى مختلف از جمله ساخت 
و بازســازى ایســتگاه، دو خطه کردن ریل، نمازخانه، 

سکوهاى مسافرى و پل هاى زیرگذر هزینه شده است.
وى بیان کرد: در سال گذشته چهار ایستگاه راه آهن در 
ده آباد، گز، مد آباد و فیروزآبــاد با اعتبار 22 میلیارد ریال 

به بهره بردارى رســیده است که ضمن کاهش ترافیک 
مسیر، ایمنى باالتر و ترافیک کمتر را به همراه دارد.

وى همچنین از پیشــرفت 60 درصدى طرح دو خطه 
کردن مســیر راه آهن میبد-زرین شهر خبر داد و گفت: 

این طرح ظرف یکسال آینده به بهره بردارى مى رسد.
ماســورى تصریح کرد: اعتبار این طرح پنج هزار و 700 
میلیارد ریال است که در شــش ماه دوم امسال به بهره 
بردارى خواهد رسید.وى بیان کرد: با اجراى این طرح ها 
مسیر راه آهن یزد تا قم دو خطه خواهد شد که مزایایى 
چون ترافیک ســبک تر، ظرفیت بیشتر و صرفه جویى 

اقتصادى خواهد داشت.

وزیر بهداشت از بهره بردارى از بیمارستان 150 تختخوابى 
المهدى(عج) در اصفهان خبر داد و گفت: این مرکز تا 20 

روز دیگر به مردم خدمات رسانى خواهد کرد.
حسن قاضى زاده هاشــمى در مراســم بهره بردارى از 
بیمارستان آموزشى درمانى 150 تختخوابى المهدى(عج) 
اظهار داشت: تاکنون 24 هزار تخت بیمارستانى تحویل 
مردم داده ایم. وى با اشاره به اینکه همه اقدامات صورت 
گرفته در راســتاى وظایف بوده اســت، افزود: امروز نیز 
بیمارستان المهدى(عج) با 150 تختخواب بهره بردارى 
شد. همچنین وزیر بهداشت صبح دیروز ساختمان تدبیر 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان را افتتاح کرد. ساختمان 

تدبیر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شامل کالس هاى 
آموزشى و مرکز آزمون با شــش هزار مترمربع مساحت 
است که این ساختمان با اعتبارات دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان و با مشارکت نیکوکار ســعید محکم کار بنا شد. 
قاضى زاده هاشمى تأکید کرد: به نظر بنده استان اصفهان 
یکى از استان هایى است که باید در بخش بهداشت و درمان 

سرمایه گذارى هاى بخش خصوصى را بیشتر کند.
وى افــزود: باید تا آنجا که در تــوان داریم تالش کنیم تا 
پول هایى که در حوزه داللى مى روند به حوزه بهداشت و 
درمان بازگردند و ما مى توانیم فرصت هاى بسیار خوبى را 

براى آینده ایجاد کنیم.

600 میلیارد در راه آهن استان 
هزینه شده است

ارائه خدمات درمانى بیمارستان 
المهدى(عج) تا 20 روز دیگر 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: بهره هاى بانکى آفت اشــتغال اســت، خواسته 
کارگــران افزایش حقوق نیســت بلکــه کاهش نرخ 
بهره هاى بانکى است و باید کمپین هاى فرهنگى براى 
نه گفتن به خرید کاالهــاى خارجى و کاهش نرخ بهره 

بانکى تشکیل دهیم.
محسن نیرومند اظهار داشت: تشکل هاى کار و کارگرى 
همیشــه در امر خدمتگزارى به ما کمک کرده اند و 65 
درصد جمعیت اصفهان مختص بــه جامعه کارگرى و 

تشکل هاى مربوط به آن است.
وى گفت: طبق قانون، افزایش حقــوق کارگران باید 
معادل تورم باشــد اما با وجود تورم 30 یا 40 درصدى 
در بعضى ســال ها بیش از 20 درصــد افزایش حقوق 

نداشتند.
نیرومند تصریح کــرد: نرخ بیکارى اســتان اصفهان 

باالتر از متوسط کشور اســت و ما صنعتى ترین استان 
کشور هستیم اما اقتصادمان بیشتر آسیب دیده و کمبود 
نذورات آسمانى نیز موجب بیکارى کشاورزان شده و نرخ 
بیکارى را تا 2 درصد بیشتر از متوسط کشور افزایش داده

 است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر بهره هاى بانکى آفت اشتغال است، 
خواسته کارگران افزایش حقوق نیست بلکه کاهش نرخ 

بهره هاى بانکى است.
نیرومنــد اظهــار داشــت: مدیــران بایــد تغییرات 
رویــه دانش محور و بــه روز را بــراى تولید داشــته 
باشــند و در همین اســتان اصفهــان، مدیرانى داریم 
کــه کارخانه هــاى تعطیل شــده را احیــا مى کننــد 
و مدیرانــى داریم، کــه موجب بیکارى تعــداد زیادى 
کارگر شــده اند کــه این نشــان از اهمیــت مدیریت 

دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه ما ثروت داریم، گفت: پلى اکریل، کاشى 
نیلو و برخى دیگر از کارخانه هاى ما فقط مشکل مدیریت 
دارند و کمبود منابع نداریم بلکــه فقط باید مدیریت را 

تغییر داد.
وى اذعان داشت: پتانسیل تشکل هاى کارگرى در کنار 
تشکل هاى کارفرمایى به ما در اشتغالزایى کمک عمده 
مى کند و در سال 96 ستادى با عنوان حمایت از اشتغال 
پایدار تشکیل مى شود که با توجه به بودجه اى که برایش 
در نظر گرفته شده کمک عمده اى در زمینه اشتغالزایى 

به ما خواهد کرد.

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان در سال 95 رتبه اول پرداخت تسهیالت به 
بنگاه هاى اقتصادى و تولیدى در کشور را به خود اختصاص 

داده است.
نعمت ا... اکبرى افزود: سه هزار و 480 واحد تولیدى براى 
دریافت تسهیالت در ســال 95 ثبت نام کردند که هزار و 
800 واحد شرایط مناسب دریافت وام را داشتند و 45 واحد 

باالى صد نفر اشتغال نیز موافقتنامه وام دریافت کرده اند.
وى با بیان لزوم حمایت از بخش خصوصى در اقتصاد افزود: 
دولت در راستاى این حمایت ها در سال 95 در حدود هزار 
و 800 میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه هاى اقتصادى و 

بخش خصوصى در استان اصفهان پرداخت کرده است.
اکبرى با بیان اینکه دولت یازدهم توانست عقالنیت را بر 
ریل اقتصادى حاکم کند تصریح کرد: دولت یازدهم با اتخاذ 
تدبیرهاى الزم و تمام توان خود توانست تورم را مهار کرده 

و رشد اقتصادى را مثبت کند.
وى با بیان اینکه سیاست هاى نادرست گذشته موجب رکود 
در بازار مسکن شده اســت، افزود: بر اساس خود اظهارى 
مردم، دو میلیون و 480 هزار مسکن خالى در کشور داریم 
که آمار واقعى 20 درصد بیشتر است که این ناشى از تورم 

باالى 20 درصد در گذشته بوده است.
وى ادامه داد: با افزایش تورم در گذشته برخى افراد به دنبال 
خرید مسکن و زمین مى رفتند تا بعد از مدتى بتوانند آنها را با 
سود باال بفروشند که در نتیجه با کنترل تورم شاهد افزایش 

خانه هاى خالى و رکود در مسکن هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: در سال 

96 ایجاد صد هزار شغل در این استان را تعهد کرده ایم.
اکبرى افزود: مهمترین بخش براى ایجاد شغل در استان 

بخش گردشگرى اســت که به دنبال برنامه ریزى براى 
ایجاد اشتغال در این حوزه هستیم.وى با بیان اینکه 200 
میلیارد ریال بودجه در اختیار بخش گردشــگرى استان 
گذاشته ایم، افزود: شهرستان هاى آران و بیدگل و کاشان 
از مهمترین قطب هاى گردشگرى اســتان اصفهان به 

شمار مى روند.
وى با اشاره به وجود بیش از ســه میلیون واحد مسکونى 
خالى در کشــور گفت: 9/7 درصد این تعداد در اســتان 

اصفهان قرار دارد.
اکبرى با بیان اینکه مدل توزیع بودجه را در استان اصفهان 
تغییر داده ایم، اظهار داشت: استان را به منطقه هاى مختلف 
تقســیم بندى کرده ایم و رویکرد تخصیص بودجه را بر 

اساس قابلیت ها و استعدادهاى مناطق قرار دادیم.
وى تصریح کرد: باید فضا را براى بخش خصوصى فراهم 
کنیم و آنها را یارى کنیم تا بخش خصوصى به این نتیجه 

برسد که حامى دارد.

توریست هست، هتل نیست !

 امسال 100 هزار شغل در استان اصفهان ایجاد مى شودپلى اکریل و کاشى نیلو فقط مشکل مدیریتى دارند

اســتاندار اصفهان گفت: وضعیــت بارش در 
حوضه آبریززاینده رود شــرایط خوبى ندارد و 
وضعیت بارش در ایســتگاه هاى منتخب این 
حوضه از ابتداى ســال 95 تا پایان فروردین 
ماه 96، 46 درصد نسبت به میانگین بلندمدت 

کاهش داشته است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: براساس گزارش 
هواشناســى بارش ها در سال جارى نسبت به 
سال گذشته مشابه بوده و نسبت به بلندمدت در 
اکثر نقاط کاهش داشته و اصفهان با 27 درصد 
کاهش بارش، رتبه چهارم کم بارشى کشور را 

نسبت به بلندمدت دارد.
وى با بیــان اینکــه در اکثر مناطق اســتان 
کماکان خشکســالى بلند مدت پایــدار بوده 
است، یادآور شد: 93 درصد مساحت استان در 
خشکسالى قرار دارد و 56 درصد جمعیت استان 
درگیر خشکســالى بلندمدت است و بر همین 
اســاس باید مدیریت منابع آبى در نظر گرفته 

شود.

 وضعیت بارش در 
حوضه آبریززاینده رود 

شرایط خوبى ندارد

دستان کم  بضاعت اصفهان در پذیرایى از گردشگران
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آنفلوآنزاى مرغى به 
فریدونشهر رسید

مـواردى از شـیوع بیمـارى آنفلوآنزاى مرغـى در دو 
روستاى شهرستان فریدونشهر مشاهده شده است.

در حالى کـه بـا وارد شـدن به فصـل گرمـا بیمارى 
آنفلوآنـزاى مرغى در اسـتان اصفهان رو بـه نابودى 
مى رود، به علـت عدم توجـه تعدادى از روسـتاییان 
فریدونشـهر، اکنون مـواردى از این بیمـارى در این 

شهرستان مشاهده شده است.
این موضوع در شـرایطى رخ داده اسـت کـه تاکنون 
حتى در اوج گسترش آنفلوآنزاى مرغى، فریدونشهر 

از ابتالى به این بیمارى مصون مانده بود.
شبکه دامپزشکى فریدونشـهر در این دو روستا براى 
جلوگیرى از شـیوع بیمارى مجبور بـه معدوم کردن 

همه پرندگان شده است.
نصـرت ا... اصالنـى رئیـس شـبکه دامپزشـکى 
فریدونشهر از مردم خواسـت براى پیشگیرى از این 
بیمارى از هر گونه خرید پرنده زنـده خوددارى کرده 
و پرنـدگان خانگى خـود از جملـه مرغ، کبوتـر و... را 
محصور کنند به شکلى که با پرندگان آزاد و ترشحات 

آنها تماسى نداشته باشند.

عـوارض آالیندگى صنایع را 
به هیچ قیمتى نمى خواهیم

شهردار سده لنجان گفت: امروز یکى از اساسى ترین
 دغدغـه هـاى شـهرها و مدیـران شـهرى مسـئله
 محیط زیست است. میثم محمدى بابیان اینکه حفظ 
و ایجاد شرایط محیطى مناسب براى زندگى مردم یک 
اصل انکارناپذیر و ضرورى براى ما به حساب مى آید 
تصریح کرد: حذف آالینده هاى منطقه چه از نوع هوا، 
خاك و حتى آب، همواره یکـى از دغدغه ها اصلى ما 
بوده اسـت و با جدیت هرچه تمام به دنبال حذف این 

آالیندگى ها هستیم.
وى با تأکید بر اینکه عـوارض آالیندگى صنایع را به 
هیچ قیمتى نمى خواهیم متذکر شـد: عـده اى تصور 
مى کنند که با حذف عوارض آالیندگى زمینه ناراحتى 
شـهردارى ها فراهـم مى شـود که در پاسـخ بـه این 
موضوع باید به اسـتحضار عموم مردم برسانم که ما 
خواستار حذف صنایع آالینده از منطقه هستیم، البته 
بماند که در سال هاى اخیر باوجود آالینده بودن برخى 

صنایع ریالى به شهردارى  پرداخت نشده است.

اجراى طرح هادى در
 38 روستاى شهرستان چادگان

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان چادگان 
از اجراى طرح هادى در 38 روستاى این شهرستان خبر 
داد. حسن کامکار ، تهیه و اجراى طرح هادى روستاها 
را یکى از اهداف مهم بنیاد مسـکن اعالم کرد و افزود: 
در برنامه پنجم توسـعه، عمران و آبادانى روستاها جزو 
اولویت اجـراى طرح هـادى در روسـتاهاى باالى 20 
خانوار بود. وى گفت: طرح هادى 38 روستاى باالى 20 
خانوار این شهرستان تهیه و طرح هادى 16 روستا دیگر 

بین 30 تا70 درصد انجام شده است.
وى افزود: تا پایان سـال 95 بیش از سـه هـزار و 800 
جلد سند واحد مسـکونى براى  متقاضیان سند در شهر 
چادگان، رزوه و روسـتاهاى بخش چنار رود و مرکزى 
این شهرستان ثبت و صادر شد. کامکار گفت: صدور سند 
مالکیت، در صورت نداشتن شاکى روى ملک، در مدت 

سه ماه در این بنیاد انجام مى شود.

پایان یافتن جشنواره 
فن آفرینى شیخ بهایى

سـیزدهمین جشـنواره ملى فن آفرینى شـیخ بهایى 
با معرفـى برگزیـدگان برتر و بـا حضور وزیـر علوم، 
تحقیقات و فن آورى و اسـتاندار و شـهردار اصفهان 

و جمعى از مسئوالن استانى به کار خود پایان داد.
این جشـنواره با هدف ترویج و توسـعه فـن آفرینى، 
خالقیـت و نـوآورى، معرفى فـن آفرینان بـه عنوان 
موتور حرکت و توسـعه اقتصاد دانش بنیـان و ایجاد 
فضاى تعامـل در میان فعاالن عرصـه هاى مختلف 
فن آفرینى به مدت دو روز طى روزهاى هفتم تا هشتم 
اردیبهشت امسـال در مجموعه سیتى سنتر اصفهان 

برگزار شد.

خبر

رئیس کمیته اطالع رسانى ســتاد انتخابات استان اصفهان 
گفت: انتخابات شــوراهاى اسالمى ده شــهر این استان به 

صورت الکترونیکى برگزار مى شود. 
احمدرضا ضیایى اظهار داشــت: این تصمیم در جلسه ستاد 
انتخابات استان اصفهان اتخاذ شد و انتخابات شوراى شهر 
در شهرهاى کاشان، نجف آباد، زرین شهر، گلپایگان، شاهین 
شهر، شهرضا، فوالد شهر، مبارکه، آران و بیدگل و خمینى شهر 
به صورت الکترونیکى برگزار مى شود.  وى افزود: شهرهاى یاد 
شده زیرساخت براى برگزارى انتخابات الکترونیک را در اختیار 
دارند و به همین دلیل مقرر شد انتخابات شوراهاى اسالمى این 
شهرها به صورت الکترونیک برگزار شود.  رئیس کمیته اطالع 

رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه این استان 
براى برگزارى انتخابات از آمادگى کامل برخوردار است، گفت: 
تمهیدات الزم براى برگزارى انتخاباتى سالم و با شکوه در این 
استان اتخاذ شده است. وى با اشــاره به اینکه ستاد تبلیغات 
استان اصفهان تمام فعالیت هاى انتخاباتى در این استان را زیر 
نظر دارد، افزود: تبلیغات زود هنگام انتخاباتى، افترا و توهین به 
نامزدها مشمول پیگیرى هاى حقوقى از طریق مراجع قضائى 
اســت. ضیایى زمان تبلیغات نامزدها براى انتخابات میان

 دوره اى مجلس شوراى اســالمى همچنین زمان تبلیغات 
نامزدها براى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا را از 21 

تا پایان 27 اردیبهشت ماه اعالم کرد.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره به کمبود 
دام سبک در اصفهان، گفت: احتمال دارد تا یک ماه آینده 
نرخ گوشت قرمز در اصفهان بین هزار تا دو هزار تومان در 

اصفهان کاهش یابد.
رضا انصارى در پاسخ به این سئوال که پیش از عید عنوان 
کردید که در بهار قیمت گوشت قرمز کاهش مى یابد اما 
اکنون این گونه نشــده اســت، گفت: با توجه به تجربه

 سال هاى گذشته در فصل بهار با جابه جایى گله داران در 
مناطق ییالق و قشالق، فاصله زمانى رسیدن دام براى 
فروش و کشتار اندکى طوالنى تر شده و این سبب گرانى 

نرخ دام سبک مى شود.

وى افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگوشت گوسفند با 
دنبه 36 هزار تومان، گوشت گوسفند بدون دنبه 39 هزار 
تومان و ران گوسفند 42 هزار تومان است همچنین نرخ  
هرکیلو ران گوساله37 هزار تومان، گوشت شتر با کوهان 
34 هزار تومان، بدون کوهان مخلوط 38 هزار تومان و 

ران شتر 40 هزار تومان است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهان اندکى با کمبود 
دام سبک به دلیل جابه جایى عشایر در مناطق قشالق 
و ییالق مواجه هســتیم، تصریح کرد: براى ماه رمضان 
احتمال گرانى گوشت قرمز وجود ندارد مگر اینکه شرایط 

ویژه اى در صادرات این فرآورده ایجاد شود.

احتمال کاهش قیمت گوشت
 تا 2000 تومان

انتخابات الکترونیک شوراها 
در 10 شهر

 این سئوال همیشــه در ذهن مردم مطرح بوده است که؛ 
هزینه هاى تبلیغات یــک کاندیدا را چه کســى متقبل 
مى شود؟ حال این کاندیدا مى تواند از شوراى شهر باشد یا 

نمایندگى مجلس وشاید هم یک رئیس جمهور.
تبلیغات این کاندیداها توســط نمایندگان آنها در هر شهر 
صورت مى گیرد. درســال هاى پیش، بحث هایى بر سر 
پول کثیف و ورود آن به تبلیغات نامزدهاى انتخاباتى بر سر 
زبان ها افتاد. پــول هایى که منابع آن مشــخص نبود و 
مى توانست از راه هایى مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویى، 

اختالس و هر نوع پول غیرقانونى باشد.
در حالى که مدیران دولتى بر اســاس قانــون، از تبلیغات 
انتخاباتى له یا علیه کاندیداها منع شده اند اما برخى مدیران 
دولتى در اصفهان علنًا مشــغول تبلیغ بــراى یک نامزد 

ریاست جمهورى شده اند.
با آغاز زمان قانونى تبلیغات انتخابات ریاســت جمهورى، 
فعالیت همه نامزدهاى این انتخابات با مقدارى کم و زیاد در 

تهران و مراکز استان ها در حال انجام است.
نکته قابل تأمل این فعالیت هاى تبلیغاتى آنجاست که به 
 رغم تذکر ســخنگوى دولت مبنى بر منع مدیران دولتى 
از فعالیت انتخاباتى، برخى مدیــران دولت تدبیر و امید به 
صورت مســتقیم در فعالیت هاى تبلیغات انتخاباتى براى 

یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى ورود کرده اند.
این اتفــاق در حالــى رخ مى دهد که برخــى از معاونان 
رئیس جمهور و مشــاوران وى براى انجــام فعالیت هاى 
ستاد انتخاباتى ظاهراً از سمت خود استعفا کرده اند اما به 
نظر مى رسد قرار نیست این اتفاق حتى به صورت نمادین 
براى مدیران استان اصفهان رخ دهد و این مدیران عالوه 
بر حضور در جلسات و اقدامات تبلیغاتى براى یک نامزد و 
جناحى خاص، با حضورشان بر شائبه سوءاستفاده از منابع 

مالى دولتى دامن خواهند زد.
مدیران اصفهانى این روزها درحال سبک و سنگین کردن 
کاندیدا هستند تا بتوانند با ورود به احزاب و گروه هاى وابسته 
به آنها و بعضًا با پرداخت هزینه هایى چه مادى و چه غیر 

مادى، جایگاه خود را همچنان حفظ کنند.
در محل تجمع نمایندگان کاندیداهاى انتخابات ریاست 
جمهورى چهره مدیرانى دیده مى شوند که بعضاً در سمت 

بلندگوى تبلیغاتى آن نامزد فعالیت مى کنند.
برخى معتقد هســتند که نخبگان، چهره هاى سیاســى 
و مدیران 15 ســال اخیراصفهان به شــدت فضــا را به 
سمت تبدیل شدن این اســتان به «بزرگ ترین گریزگاه 

موضعگیرى» کشانده اند.
مرور علمى آمارى تاریخ چند ده ساله تغییر در ایران نکات 
بســیار ارزشــمندى را از الیه هاى پنهان جامعه شناختى 

انقالب ارائه و بدون شک سهم هر بخش و استان کشور در 
این رویداد عظیم را به روشنى بیان مى دارد.

از دل همین آمار و ارقام است که روشن مى شود اصفهان به 
عنوان نخستین شهر اعالم حکومت نظامى مطرح است، 
بسیارى از رجال سیاسى و انقالبى کشور از گذشته تا امروز 
از این دیار برخاســته اند و البته بســیارى از ترین ها نظیر 
بیشــترین نهاد فرهنگى نیز پس از پایتخت به اصفهان 

تعلق دارد.  
روشــن نکردن صریح مواضع و رفتارهاى در پس پرده به 
معضلى بزرگ در اصفهان تبدیل شده که راه را بر پیشرفت 
در عرصه سیاسى بسته اســت و این رشد را با تعارف هاى 
بى نمک سیاسى و اجراى مدل «همه راضى از هم» تبدیل 
کرده که موجبات رشد «کوتوله هاى سیاسى» در جریانات 

مختلف را فراهم کرده است.
شــاید بهتر این اســت که در معادالت سیاسى به عنوان 
پیشنهاد، یک مدل سیاسى براى مدیران و سیاستمداران 
اصفهانى ارائه کنیم. شاید موجبات رشد کوتوله هاى سیاسى 

نیز فراهم شد؛ سیاست گز و بریان...!
در باب این سیاســت تازه باید گفت که چاى نبات نیز در 
برخى موارد و براى از بین بردن«چربى سیاســى» افاقه 
مى کند. و بعد از آن نیز یک «خواب سیاسى» ، هم خستگى 

را رفع و رجوع مى کند و هم هضم را راحت تر  مى کند.

مردان امروز، مدیران همیشگى... 

سیاست گز و بریان 
در ستادهاى انتخاباتى اصفهان!

اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان نسبت به وقوع 
بارش هــاى رگبارى توأم بــا رعد و بــرق و احتمال 
آبگرفتگى معابر و جارى شــدن ســیل در این استان 

هشدار داد.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: تحلیل نقشه هاى هواشناسى بیانگر گذر امواج 

ناپایدار تا روزهاى پایانى هفته روى این استان است.
فاطمه زهرا سیدان افزود:بر این اساس در اغلب مناطق 
استان احتمال وقوع ناپایدارى هایى به شکل افزایش 
ابر، بارش هاى رگبارى، رعد و برق و گاهى وزش باد 
به نسبت شــدید و در برخى مناطق افزایش لحظه اى
ســرعت باد تا اواخر هفتــه جارى براى این اســتان 

پیش بینى مى شود.

سیدان با بیان اینکه در برخى از مناطق استان هم شرایط 
براى بارش تگرگ وجود دارد گفت: با توجه به شدت 
ناپایدارى ها در ساعات آینده به ویژه در ساعات عصر و 
شب، احتمال آبگرفتگى معابر و سیالبى شدن مسیل ها 

در استان اصفهان وجود دارد.
وى افزود: براســاس اخطاریــه شــماره 9 اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان با توجه به شرایط بد جوى 
در چند روز آینده به مســافران و همشهریان توصیه 
مى شود، از اسکان و توقف در کنار رودخانه ها و مسیل ها 

خوددارى کنند.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
همچنین گفت: امکان وقوع صاعقه و بارش تگرگ به 

ویژه در کوهپایه ها وجود دارد.

ســطح مراتع ییالقى اســتان اصفهــان بیش از 
1/9میلیون هکتار مى باشــد که عمومًاَ در مناطق 
کوهستانى و ارتفاعات استان قرار دارند. این مراتع 
داراى طول دوره رویش گیاهــى کوتاه بوده و فقط 
در اواخر اردیبهشت و فصل تابستان به عنوان مراتع 

تابستانه مورد استفاده دام قرار مى گیرند.
سطح مراتع قشالقى استان بالغ بر 4/4 میلیون هکتار 
و عمومًا در دشت هاى پست و دامنه ها و کوهپایه ها 
و بعضاً کوهستان هاى گرم واقع شده و در این مناطق 
رویش گیاهان در فصول سرد سال امکانپذیر بوده و 
در طول فصل پاییز و زمستان مورد چراى دام واقع 

مى  شود.
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان در ارتباط با اینکه چه میزان مرتع ییالقى در 
استان اصفهان وجود دارد و چه کسانى از آن بهره مند 
مى شوند؟ گفت: از ســطح 10/7 میلیون هکتارى 
وسعت استان اصفهان، 6/3 میلیون هکتار را مراتع 
تشــکیل مى دهند که از این میــزان یک میلیون و 
750 هزار هکتار شــامل مراتع ییالقى مى شــود و 
بخش عمده آن در مناطق کوهســتانى و ُپربارش 
استان که قسمت هاى غرب و جنوب استان را در بر 

مى گیرد، است. 
عبدالرضا مهاجرى اظهار داشــت: در واقع در سطح 
استان اصفهان 42 هزار بهره بردار از مراتع ییالقى 
داریم که 80 درصد آنها روستایى و 20 درصد عشایر 
هستند و شــش هزار و 400 خانوار عشایر با نزدیک 

به یک میلیون واحــد دامى از ایــن مراتع ییالقى 
بهره مند مى شوند.

وى با اشــاره به اجراى طرح تقویم کــوچ گفت: از 
ســال 64 به این نتیجه رســیدیم که باید نظمى در 
مراتع حاکم شــود و تاکنون که 31 ســال از اجراى 
طرح تقویم کوچ مى گذرد، هر ســال از اواخر اسفند 
تا اوایل خردادماه با ایجاد پاسگاه هاى ثابت و سیار 
از چــراى زودهنگام در مناطــق ییالقى جلوگیرى

مى کنیم.
مهاجــرى ادامــه داد:تاکنــون 15پایــگاه ثابت 
درمبادى حســاس و ورودى برخى شهرســتان ها 
دایر و بالغ بــر صد نفر نیروى حفاظتــى به انضمام 
پرســنل شــرکت هاى تعاونى منابــع طبیعى به 
عنوان بخش خصوصــى دراکثر قریــب به اتفاق 
شهرستان هاى مشمول طرح، مشغول اجراى طرح  

هستند. 
وى افزود: هدف از اجراى طرح تقویم کوچ، کمک به 
رشد و زادآورى گیاهان درفصل رویش وجلوگیرى از 

ُسمکوب شدن مراتع مى باشد.
وى در ارتباط با نتایج اجراى ایــن طرح بیان کرد: 
مطالعات انجام شــده حاکى از آن اســت که در اثر 
اجراى این طرح حداقل 20 درصد بــه تولید مراتع 
اضافه شده اســت، یعنى امســال که 300 میلیون 
تومان براى اجراى این طرح هزینه کرده ایم، برآورد 
ما این است با 58 میلیارد تومان افزایش تولید علوفه 

مواجه خواهیم شد.

هشدار جارى شدن سیل در اصفهان

 پاسگاه هاى ثابت و سیار
مانع چراى زودهنگام احشام در مناطق ییالقى استان

جمال نوروز باقرى

رئیس سابق اتحادیه فرش ماشــینى، موکت و تزیینات 
ساختمان اصفهان گفت: عدم همخوانى عرضه و تقاضا، 
افزایش قیمت مواد اولیه فرش، رکود بیش  از حد در صنعت 
فرش ماشینى، سبب تعطیلى 20 تا 30 درصدى کارخانه 

هاى فرش ماشینى در استان اصفهان شده است.
حبیب ا... پوستین دوز با بیان اینکه فروش فرش ماشینى 
در بازار اصفهان کاهش چشمگیرى یافته، اظهار داشت: 
قیمت فرش ماشینى 10 تا 15 درصد سیر نزولى داشته، اما 
به دلیل رکود اقتصادى و عدم نقدینگى؛ قدرت خرید مردم 
40 تا 50 درصد افت کرده است. وى با اشاره به رکود بیش 
از 20 تا 30 درصدى در فرش ماشینى، افزود: طى سال هاى 
اخیر تولید فرش ماشینى و موکت بسیار کاهش یافته و رکود 
اقتصادى حاکم بر بازار، تولیدکنندگان و توزیع کننده فرش 

را دچار مشکل کرده است.
رئیس ســابق اتحادیه فرش ماشینى اصفهان مشکالت 
تولیدکنندگان فرش ماشــینى را بیش از توزیع کنندگان 
خواند و بیان داشت: به دلیل قدرت خرید و وضع اقتصادى 
نامناسب مردم توزیع کنندگان با عدم فروش فرش روبه رو 

هستند.

افزایش 15 درصدى ساالنه هزینه هاى 
تولید فرش

وى پیرامون اینکه با وجود رکود اقتصادى در بازار فرش، 

هزینه هاى تولید ســاالنه بین 10 تا 15 درصد افزایش  
یافته، تصریح کرد: با کاهش 50 درصدى قدرت خرید 
مردم، افزایش هزینه هاى تولید بر تولیدکنندگان فشار 
مضاعفى وارد کــرده و تولیدات فرش هم کاهش یافته 

است.
پوستین دوز با بیان اینکه صنعت فرش ماشینى همانند 
دیگر صنایع کشــور درگیر رکود است، گفت: وضعیت 
بازار فرش مطلوب نیســت و بســیارى از کارگاه هاى 
کوچک تولید فرش ماشینى به دلیل وضعیت نامناسب 
اقتصادى تعطیل شده اند و کارخانه هاى بزرگ که هنوز 

فعال هستند با ظرفیت پایین به کار خود ادامه مى دهند.
وى با بیان اینکه در حدود 35 درصــد صادرات فرش 
ماشینى مختصص استان اصفهان است، اظهار داشت: 
شهرستان کاشان نیز در این حوزه بیشترین صادرات را 

به خود اختصاص داده است.
پوســتین دوز افزود: فرش ماشــینى اصفهان امروز به 
کشورهاى عراق، پاکستان و افغانستان، آسیاى میانه و 
اطراف خلیج فارس صادر مى شود، چرا که این کشورها 

به دنبال فرش ارزان هستند.
وى با تأکید بر اینکه چنانچه صادرات فرش ماشینى در 
ایران مناسب نبود با رکود 100 درصدى در صنعت فرش 
مواجه بودیم، گفت: فرش ماشینى ایرانى بى نظیرترین 
فرش در جهان است، کشورهایى همچون چین، بلژیک 
و ترکیه قبل از کشــور مــا در صنعت فرش ماشــینى 
موفق بودند اما اکنون تولید فرش ماشینى ایرانى نظیر 

ندارد.
رئیس ســابق اتحادیه فرش ماشینى اصفهان پیرامون 
اینکه با افزایش کیفیت محصــوالت ایرانى هیچگونه 
وارداتى در صنعت فرش ماشینى نداریم، اظهار داشت: 
70 درصد الیــاف و نخ مواداولیه تولید فرش ماشــینى 
در اســتان اصفهان تولید مى شــود و 30 درصد بقیه از 
کارخانه هاى کاشان، مرکزى، مشــهد و شمال کشور 

تأمین مى  شود و احتیاجى به واردات نداریم.

تعطیلى 30 درصدى کارخانه هاى فرش ماشینى اصفهان

آذرماه امســال، اصفهــان میزبــان همایش ملى 
مهارت هاى ارتباطى براى کتابداران کتابخانه هاى 

عمومى است.
امیر هالکویى سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى 
عمومى اســتان اصفهان با اعالم ایــن خبر اظهار 
داشت: همایش مهارت هاى ارتباطى براى کتابداران 
کتابخانــه هاى عمومــى براى در میان گذاشــتن 
تجربه ها و دانش کتابــداران، مدیران کتابخانه ها، 

دانش پژوهان کتابــدارى و متخصصان ارتباطات 
انسانى در محیط هاى سازمانى برگزار مى شود.

وى هــدف از برگزارى ایــن همایــش را ارتقاى 
توانایى هاى کتابداران در برقرار کردن ارتباط موفق 
با مردم و با همــکاران و مدیران خــود عنوان کرد 
وافزود: مهلت ارســال چکیده مقاالت به دبیرخانه 
همایش 25 خرداد و مهلت ارسال اصل مقاالت 25 

شهریور ماه سال جارى است.

همایش ملى مهارت هاى ارتباطى 
برگزار مى شود

برخورد 2 اتوبوس واحد در خیابان الله
 20 مصدوم داشت

براثر برخورد دو دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان در خیابان الله، سه راه فاطمیه 

20 نفر مصدوم شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه در ساعت 18 و 7 دقیقه روز جمعه 
به اورژانس اعالم شد و به سرعت واحدهاى امدادى 

پیش بیمارستانى به محل اعزام شدند. 
غفور راستین افزود: در این حادثه ده خانم، چهار مرد 

و شش کودك مصدوم شدند.

وى ادامــه داد: مصدومــان ایــن حادثــه پس از 
انجــام اقدامــات درمانــى اولیــه براى آنهــا، به 
بیمارســتان هاى امین و آیت ا... کاشــانى منتقل

 شدند.
اصفهان در دو روز اخیر شــاهد بارش پراکنده باران 
بهارى بود و بدین ســبب تصادف رانندگى در شهر 
و جاده هــاى این حوزه افزایش محسوســى یافت 
به گونه اى که شــهروندان اصفهانى روز جمعه را 

پرحادثه سپرى کردند.
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  آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به استناد 
اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه 
نصف جهان ونسل فردا چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام 

متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139560302009004697 مورخ 1395/10/27 آقاى فضل اله سلمانى مبارکه فرزند یداله  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/92مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رضا فخارى
2-رأى شماره 139560302009005228 مورخ 1395/11/26  آقاى محمدپورقلى دارانداش فرزند حسن سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/04 متر مربع مجزى شده از پالك126- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
3-رأى شماره 139560302009005227  مورخ 1395/11/26 خانم خدیجه قاسمى دیزیچه فرزند کریم سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 176/04مترمربع مجزى شده از پالك  126 -اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
  4-رأى شماره 139560302009005211  مورخ1395/11/26 آقاى مهدى مردانى   فرزند احمد  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 169/74 مترمربع مجزى شده از پالك 478-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى قربانعلى رحیمى
5-رأى شــماره 139560302009005212  مورخ1395/11/26 آقاى عبداله بخشــیان لنجى   فرزند تقى   
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/86مترمربع مجزى شده از پالك 478-اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى رحیمى 
6-رأى شماره 139560302009005242 مورخ 1395/11/27  آقاى اکبر عباسیان   فرزند یداله ششدانگ 
یکباب خانه به  مساحت 381/90 مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
7- رأى شماره 139560302009005241 مورخ 1395/11/27  آقاى یداله ملکى دیزیچه   فرزند حبیب اله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/50مترمربع مجزى شده از پالك 440فرعى از126- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى نورى دیزیچه
8- رأى شــماره 139560302009005259 مورخ 1395/11/27  آقاى جواد نادرى نوکابادى فرزند شکراله    
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 205/20 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى 
  9-رأى شــماره 139560302009005206 مورخ1395/11/26 خانم پروانه برومند قهنویه    فرزند بختیار  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/09 مترمربع مجزى شــده از 14فرعى از 11-اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک  رسمى اکبر جنتى
10- رأى شــماره 139560302009005234  مورخ1395/11/27آقاى دادالــه گرامى صغاده  فرزند صفر  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 142/80 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  کاظم آقاجانیان مبارکه
11-رأى شماره 139560302009005224  مورخ1395/11/26آقاى سلطان مراد محمودى چالبطان فرزند 
على خان  ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 257/90مترمربع مجزى شده از پالك 1074فرعى از دو-اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اصغر وهابى مبارکه  
12-رأى شماره 139560302009005264 مورخ 1395/11/27 آقاى ناصر موسوى دیزیچه   فرزند سیدحبیب  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 184/28 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى
13-رأى شماره 139560302009005244 مورخ 1395/11/27 آقاى سلطانعلى اسمعیلى مبارکه   فرزند رضا   
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/75 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
14-رأى شــماره 139560302009005230 مورخ 1395/11/26 آقاى اصغر مهدوى لنجى   فرزند عبداله  
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2846/20مترمربع مجزى شــده از پالك 543- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قاسمعلى ابراهیمى 
15-رأى شماره 139560302009005210  مورخ 1395/11/26 آقاى سهراب ابراهیمى وینیچه  فرزند اسداله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 159/32مترمربع مجزى شده از پالك  379- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى 
16- رأى شــماره 139560302009005520  مورخ 1395/11/26 مســجد جامع شیخ آباد به شناسه ملى 
14000951568 ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 1590/15مترمربع  مجزى شده از پالك  5و9فرعى از 

چهار- اصلى بخش8   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین مالکى شیخ آبادى 
 17- رأى شماره 139560302009005213  مورخ1395/11/26 آقاى شکراله معینى   فرزند نوراله   ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 470/55 مترمربع مجزى شده از پالك 41-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى 
18-رأى شماره 139560302009005260 مورخ 1395/11/27 آقاى  مهران کیانى    فرزند حسن ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 149/00مترمربع مجزى شــده از پالك 273فرعى از چهار– اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود امینى 
19-رأى شماره 139560302009005218  مورخ 1395/11/26 آقاى مجتبى کیانى فرزند حسن    ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 159/00مترمربع مجزى شــده از پالك 273فرعى از چهار– اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود امینى  
20-رأى شــماره 139560302009005219  مورخ 1395/11/26 آقــاى عبداله صادقى  فرزندرمضانعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200/10 متر مربع  مجزى شده از پالك 595فرعى از19– اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم خدارحمى  
21-رأى شماره 139560302009005261  مورخ 1395/11/27 آقاى کامران کاظمى خیرآبادى فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 280/50 متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه
  22-رأى شماره 139560302009005217  مورخ 1395/11/26 آقاى احمدرضا گلعذارى  فرزند عباسعلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 178/42 متر مربع  مجزى شده از پالك 1065فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خاور عباسپور 
23-رأى شماره 139560302009009005226  مورخ 1395/11/26 آقاى  جواد بابائى درچه    فرزند حیدر  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/01 متر مربع  مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ریاحى
24-رأى شماره 139560302009005240  مورخ 1395/11/27 آقاى جالل بابائى فرزند حیدر   ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 204/31 متر مربع  مجزى شــده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رجبعلى ریاحى
25-رأى شماره 139560302009005201  مورخ 1395/11/26 آقاى فرهاد خسروى اسماعیل ترخانى فرزند 
عبدالرحیم  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 154/70 متر مربع  مجزى شده از  پالك 16- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
26-رأى شماره 139560302009005247  مورخ1395/11/27آقاى رضا گنجى اسماعیل ترخانى  فرزند 
عبدالرحیم دو دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 254/05 مترمربع مجزى شده از پالك 

16  - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین دانش
27-رأى شماره 139560302009005248  مورخ1395/11/27خانم فردوس اکبرى بیشه فرزند غالمحسین 
دو دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 254/05  مترمربع مجزى شده از 16 -اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین دانش 
28-رأى شماره 139560302009005249  مورخ1395/11/27آقاى رسول گنجى اسماعیل ترخانى فرزند 
عبدالرحیم دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 254/05 مترمربع مجزى شده از پالك 

16-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى حسین دانش 
29-رأى شماره 139560302009005415 مورخ 1395/12/04 خانم مریم سعیدى سرارودى   فرزند اصغر 
یک ویک چهارم دانگ مشاع(باستثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 643/14مترمربع 
مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

باقران 
30-رأى شماره 139560302009005416 مورخ 1395/12/04 خانم زهرا سعیدى سرارودى   فرزند اصغر یک 
ویک چهارم دانگ مشاع(باستثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 643/14مترمربع 
مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

باقران
31-رأى شماره 139560302009005417 مورخ 1395/12/04 آقاى محسن سعیدى سرارودى   فرزند اصغر 
سه و دو  چهارم دانگ مشاع(باستثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 643/14مترمربع 
مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

باقران
32-رأى شماره 139560302009005229 مورخ 1395/11/26 آقاى رمضانعلى فروغى دهنوى فرزندتقى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 272/32 مترمربع مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیف اله بابایى 
33-رأى شــماره 139560302009005236 مورخ 1395/11/26آقاى مجتبــى نورى دیزیچه فرزند اکبر  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 330/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین کریمى  
34-رأى شــماره139560302009005208مورخ1395/11/26آقاى محمدرضا خسروى فرزند صفرعلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت311/20مترمربع مجزى شده از  پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
35-رأى شــماره 139560302009005209 مورخ 1395/11/26 خانم زهرا نورى   فرزند حسن  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 395/40 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى سیدابراهیم موسوى
36-رأى شــماره 139560302009005252 مورخ 1395/11/27 آقاى محمود غالمى حسن آبادى  فرزند 
حیدرعلى   ششدانگ یک باب خانه وباغ متصله  به مساحت 1184/50 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1 - 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى غالمى حسن آبادى
37-رأى شماره 139560302009005237 مورخ 1395/11/27 آقاى روح اله ندافى فرزند شکراله  ششدانگ 
یک باب  خانه  به مساحت 236/28 مترمربع مجزى شــده از پالك 617فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله رضائى 
38- رأى شماره 139560302009005238 مورخ 1395/11/27 آقاى روح اله ندافى فرزند شکراله  ششدانگ 
یک باب  خانه  به مساحت 263/35 مترمربع مجزى شــده از پالك 617فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله رضائى قهنویه 
39-رأى شماره 139560302009005216 مورخ 1395/11/26 آقاى مهران احمدپور مبارکه فرزند ولى اله 
ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 74/80 مترمربع مجزى شده از پالك 1101فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاجى حسن احمدپور 
40-رأى شماره139560302009004688مورخ1395/10/27آقاى رمضان مالکى فرزند على   ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت267/89مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى ابوالقاسم ایرانپور
41-رأى شماره 139560302009004709 مورخ 1395/10/28 آقاى کاظم جمشیدى راد   فرزند رحمت اله 
چهار دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف  
42- رأى شــماره 139560302009005538 مورخ 1395/12/23 خانم مریم قاسمى وینچه   فرزند حسین 
دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف  
43-رأى شماره 139560302009005202 مورخ 1395/11/26 آقاى فرامرز اکبرى  فرزند هاشم  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 217/50 مترمربع مجزى شده از پالك هفت - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى اسماعیل کاشف 
44-رأى شماره 139560302009005214 مورخ 1395/11/26 آقاى اصغر اکبرى مزرعچه فرزند عباسعلى  
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 229/86 مترمربع مجزى شده از پالك 1878فرعى از شش- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدتقى فروغى
45-رأى شماره 139560302009005233 مورخ 1395/11/26 آقاى مسعود صادقى فرزند  ولى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 177/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین ایرانپور
46-راى   شماره 139560302009005234 مورخ 1395/11/26 خانم اکرم صادقى  فرزند  بختیار سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 177/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
47-راى شماره 139560302009005246 مورخ 1395/11/27 آقاى محمد خسروى  فرزند عباس  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 197/28 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى 
48-راى شماره 139560302009005231 مورخ 1395/11/26 آقاى سیدحسن موسوى فخرآبادى  فرزند  
سید عباس   ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 149/50 مترمربع مجزى شــده از پالك 1055فرعى از 

دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى ایرانپور 
49- راى شماره 139560302009005562 مورخ 1395/12/23 آقاى حسین رحیمى  فرزند  عبداله   ششدانگ 
یک باب ساختمان   به مساحت 107/74 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باروتى 
50-راى شــماره 139560302009005566 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمرضا قربانى فرزند اســفندیار   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 141/03 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى
51-راى   شماره 139560302009005568 مورخ 1395/12/23 خانم حبیبه قربانى   فرزند  عباسقلى  سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 139/27 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى  
52- راى   شماره 139560302009005567 مورخ 1395/12/23 خانم شهرزاد قربانى   فرزند اسفندیار  سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 139/27 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى  
53- - راى شماره 139560302009005504 مورخ 1395/12/18 آقاى بهمن سلیمانى مبارکه فرزند اسداله  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى   به مساحت 2921/45 مترمربع مجزى شده از پالك نه- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عزیزاله ایرانپورمبارکه
54- راى شماره 139560302009005245 مورخ 1395/11/27 آقاى جابر فرزندى طالخونچه فرزند بهرام  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 163/65 مترمربع مجزى شده از پالك 731فرعى از40- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسن مانده على
55-راى شــماره 139560302009005533 مورخ 1395/12/23 آقاى اســماعیل یوسفى   فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 194/61 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیمراد مظاهرى 
56-راى شماره 139560302009005555 مورخ 1395/12/23 خانم مریم السادات دانش سرارودى فرزند 
سیدمحمد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 174/55 مترمربع مجزى شده از پالك 

16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
57- راى شماره 139560302009005556 مورخ 1395/12/23 آقاى مجید باقریان سرارودى فرزنداسفندیار 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 174/55 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
58- راى شماره 139560302009005557 مورخ 1395/12/23 آقاى مجید باقریان سرارودى فرزنداسفندیار 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 20/42 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
59-راى شماره 139560302009005523 مورخ 1395/12/23 آقاى فضل اله حیدرى وینچه فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 414/44 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان حیدرى
60-راى شماره 139560302009005563 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود باقرفراش فرزند حسن ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 190/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى مرتضى قنبرى مبارکه 
61-راى شماره 139560302009005569 مورخ 1395/12/23 آقاى خیراله علیرضائى دیزیچه فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 151/81 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مختار کریمى 
 62-راى شماره 139560302009005587 مورخ 1395/12/23 آقاى محمدرضا مردانى لنجى فرزند رحیم 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 203/65 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى 
63-راى شــماره 139560302009005516 مورخ 1395/12/22 آقاى ســیدمرتضى خلیلى لنجى  فرزند 
سیدمنصور  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/15 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
64-راى شــماره 139560302009005524 مورخ 1395/12/23 آقاى ســیدمنصور خلیلى لنجى فرزند 
سیدجالل ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 431/00 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
65-راى شماره 139560302009005558 مورخ 1395/12/23 خانم خاتون بهرامى قهنویه  فرزند نعمت اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 150/10 مترمربع مجزى شده از پالك 414فرعى از 19- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان مبارکه
 66-راى شماره 139560302009005531 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود خالوزاده مبارکه فرزند رمضان  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 296/90 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده
67-راى شماره 139560302009005521 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمرضا رحمانى دیزیچه فرزند احمد  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 175/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى سلیمانى
68-راى شماره 139560302009005552 مورخ 1395/12/23 آقاى باقرمحمدزاده شاه کوچکى فرزند حیدر  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 249/80 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى خادمى
69-راى شماره 139660302009000015 مورخ 1396/01/14 آقاى ابراهیم فنائى  فرزند اسکندر  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 173/00 مترمربع مجزى شــده از پالك 932فرعى از19- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم فنائى
70-راى شماره 139560302009005529 مورخ 1395/12/23 آقاى محمدجعفرى دیزیچه فرزند عبداله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/60 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى
71-راى شماره 139560302009005580 مورخ 1395/12/23 خانم لیال ابراهیمى درچه فرزند امامقلى یک 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 223/14 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى
72-راى شماره 139560302009005581 مورخ 1395/12/23 آقاى نوروز رامشگران مبارکه فرزند امیرآقا 
پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 223/14 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى
73-راى شماره 139560302009005582 مورخ 1395/12/23 آقاى ابراهیم ایرانپور مبارکه فرزند نعمت 
اله  ششدانگ یک باب انبار آهن آالت   به مساحت 705/15 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مسیح صفائى
74-راى شــماره 139560302009005511 مــورخ 1395/12/22 مســجد امام محمدباقر به شــماره 
شناسائى14001073719   ششدانگ یک باب مسجد  به مساحت 1207/41 مترمربع مجزى شده از پالك 

853و854فرعى ازدو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور
75-راى شــماره 139560302009005551 مــورخ 1395/12/23 موقوفــه محمدصالحى به شــماره 
شناسائى14000998524  ششدانگ یک باب پاساژموقوفه  به مساحت 183/50 مترمربع مجزى شده از پالك 

588فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدصالحى
76-راى شــماره 139560302009005574 مــورخ 1395/12/23 موقوفــه عبداله صادقى به شناســه 
ملى14000743957  ششدانگ قسمتى ازیکباب ساختمان  به مساحت 57/90 مترمربع مجزى شده از پالك 

173فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس شالفروش
77-راى شماره 139660302009000005 مورخ 1396/01/14 صندوق قرض الحسنه و پس انداز امام زمان 
عج اسماعیل ترخان مبارکه به شناسه ملى10260009898  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 88/54 
مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدحسن هاشمى
78-راى شماره 139660302009000008 مورخ 1396/01/14 آقاى بهروز باقرى فرزند عبدالعلى  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 192/17 مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى
79-راى شماره 139560302009004262 مورخ 1395/09/29 آقاى مهدى صالحى اشترجانى فرزند رجبعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 240/90 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى على بهرامى لنجانى
80-راى شــماره 139660302009000002 مورخ 1396/01/14 آقاى رسول عباســیان  فرزند رجبعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 236/80 مترمربع مجزى شده از پالك 17- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى
81-راى شماره 139560302009005583 مورخ 1395/12/23 خانم معصومه قربانى شاه کوچکى فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان   به مســاحت 100/13 مترمربع مجزى شده از پالك 

903فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى چاجائى
82- راى شماره 139560302009005584 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمعلى قربانى شاه کوچکى فرزند 
یداله سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان   به مســاحت 100/13 مترمربع مجزى شده از پالك 

903فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى چاجائى
83-راى شماره 139560302009005534 مورخ 1395/12/23 آقاى سیدنوراله میرهاشمى دهنوى فرزند سید 
مصطفى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 233/95 مترمربع مجزى شده از پالك 302فرعى از یک- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرین جان سلطانى دهنوى
84-راى شــماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23 آقاى ســیدعلى موســوى خواه فرزند 
سیدعبدالرسول  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 307/86 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
85-راى شماره 139560302009005204 مورخ 1395/11/26 آقاى بخشعلى محمدى آدرگانى  فرزند اکبر 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/54 مترمربع مجزى شده از پالك 478- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى محمدى آدرگانى
86-راى شماره 139560302009005520 مورخ 1395/21/23 آقاى سید رسول موسوى دیزیچه فرزند سید 
حبیب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 446/72 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى
87-راى شماره 139560302009005509 مورخ 1395/12/22 آقاى محسن ایرانپور مبارکه فرزند حسینعلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 190/89 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم ایرانپور مبارکه
88-راى شماره 139560302009005578 مورخ 1395/12/23 خانم معصومه صفدریان  فرزند ماشاءاله سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 149/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
89-راى شماره 139560302009005579 مورخ 1395/12/23 آقاى حسن عابدى لنجى فرزند نعمت اله  سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 149/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن 
90-راى شماره 139560302009005594 مورخ 1395/12/23 آقاى علیداد طاوسى قهنویه  فرزند حسنعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 215/91 مترمربع مجزى شده از پالك 603فرعى از19- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حمزه عزیزى
91-راى شماره 139660302009000013 مورخ 1396/01/14 آقاى بهمن محمدى مبارکه فرزند نعمت اله  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 179/40 مترمربع مجزى شده از پالك 593فرعى از19- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور مبارکه وفاطمه ایرانپور مبارکه

92-راى شماره 139560302009005560 مورخ 1395/12/23 آقاى جواد امیرى فرزند امامقلى  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 213/00 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
93-راى شماره 139560302009005571 مورخ 1395/12/23 آقاى حجت اله فخارى فرزند حسن  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 259/46 مترمربع مجزى شــده از پالك 114فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نصوحى
94-راى شماره 139560302009005575 مورخ 1395/12/23 آقاى حبیب اله احمدى مزرعچه فرزند محمد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144/25 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى بهرام حیدرى وینچه
95-راى شماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23 آقاى یداله محمدى نوکابادى  فرزند على 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 320/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى على محمدى  
96-راى شماره 139560302009005546 مورخ 1395/12/23 آقاى جعفرقلى جبارى دیزیچه فرزند احمد  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 210/78 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم کریمى
97-راى شماره 139660302009000004 مورخ 1396/01/14 خانم فاطمه یلمه ها فرزند على  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 181/91 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى عبدالرحیم طاهریان
98-راى شــماره 139560302009005539 مورخ 1395/12/23 خانم ملوك نصر اصفهانى فرزند رمضان  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 341/74 مترمربع مجزى شده از پالك 132فرعى از چهار- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سرور کیانى و ملوك نصر اصفهانى
99-راى شــماره 139560302009005590 مورخ 1395/12/23 آقاى احمد بهرامى دیزیچه فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 208/00 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
100-راى شــماره 139560302009005517 مورخ 1395/12/22 آقاى رضا نورى لنجان نوکابادى فرزند 
امامقلى  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 334/30 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله نورى لنجان نوکابادى
101-راى شــماره 139560302009005596 مورخ 1395/12/23 خانم پروانه عابدى لنجى فرزندفتح اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 368/98 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى شریعه الفت
102-رأى شــماره 139560302009005199 مورخ 1395/11/27 آقاى یزدان باقریان سرارودى   فرزند  
حیدرقلى  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/60 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى 
103-رأى شماره 139560302009005207 مورخ 1395/11/26 آقاى خداداد ملک پور قهنویه   فرزند فرج 
اله    ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 262/90 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى
104-رأى شماره139560302009005258مورخ1395/11/27آقاى مختار باقرى بداغ آبادى فرزندسیف اله 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت257/85مترمربع مجزى شده از  پالك 51- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى یداله باقرى بداغ آبادى
105-رأى شماره139560302009005255مورخ1395/11/27آقاى صمد دانش فرزند محمد  ششدانگ 
یکباب خانه  به 206/62مترمربع مجزى شده از  پالك 1065فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى خاور عباسپور
106-رأى شماره139560302009005559مورخ1395/12/23آقاى شکراله معینى فرزند نوراله  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت227/75مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
107-رأى شــماره139560302009005561مورخ1395/12/23آقاى منصور صداقت نابى فرزند رمضان  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت298/00مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1396/02/10 م الف: 96/0032  مظاهر نصرالهى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/1/375
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
آقاى احمداکبرزاده به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
129/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/03/20 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته  اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4166 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/716
مزایده 

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى): شــماره آگهــى: 139603902133000001 تاریخ آگهى: 
1396/01/28 شــماره پرونده: 9204002133000064 براســاس پرونده اجرایى کالسه 9200078 اموال 
منقول و غیرمنقول ذیل همگى متعلق به شــرکت پارس پانل پاسارگاد بشماره ثبت 2897 ثبت شرکت هاى 
نجف آباد و شناسه ملى 10862072224 که به موجب سند شماره 132488 مورخه 92/7/11 تنظیمى در دفتر 
اسناد رسمى شماره 88 نجف آباد در رهن بانک ملى ایران شعبه نجف آباد قرار دارد از ساعت 9 صبح تا 12 روز 
چهارشنبه مورخ 1396/02/27 درمحل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى 
شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رشد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى 
مربوطه شروع و به هرکس خریدار باشد نقدى و جعاً به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده 
مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از موارد مزایده به آدرس: نجف آباد 
شهرك صنعتى2 نجف آباد خیابان شیخ بهائى2، نبش فرعى4 شرکت پارس پانل پاسارگاد دیدن نمایند. این 
آگهى دریک نوبت درتاریخ 1396/02/10 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روزبعد ازتعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق 
اعالم بستانکار موارد مزایده از تاریخ 96/1/5 به مدت یک سال خورشیدى تحت پوشش بیمه البرز قرار دارد. 
الف)مشخصات اموال غیرمنقول: کلیه اعیانى ها،ساختمان ها و مستحدثات ایجادشده در 4100مترمربع عرصه 
محل اجراى طرح شامل: دیوارکشى شده آجرنما و اعیان 1500مترمربع،سوله به ارتفاع6/5متر با مشخصات 
داخلى:درب و پنجره فلزى،کف و دیوار سرامیک، سقف کارتن پالست،پشم شیشه و روکش ورق گالوانیزه و 
150مترمربع فضاى ادارى بتن آرمه با کف سرامیک و دیوارسفیدکارى، 40مترمربع ساختمان نگهبانى بتن آرمه 
نماى آجر، 60مترمربع موتورخانه با اســکلت دیوار باربر و داراى انشعاب آب و برق جمعا به مبلغ هفت میلیارد 
ریال. ب)مشخصات اموال منقول: یک دستگاه دیگ بخار سه تنى به همراه لوله هاى تغذیه آب از سختى گیر 
و سوخت، دوگانه سوز گازوئیل و گازطبیعى نصب و درحال کار با مشعلهاى گازوئیلى، یک دستگاه سختى گیر 
آب براى تغذیه دیگ بخار سه تنى، یک دستگاه موادپز اتوماتیک PLC با ظرفیت حدودى 200 کیلوگرم در 
ساعت ماده اولیه EPS یک دستگاه موادپز پخت ثانویه مواد با ظرفیت حدودى 200 کیلوگرم در ساعت، دو 
دستگاه خشک کن و سیلوى ذخیره مواد، یک دستگاه تولید بلوك (بلوکر) به ابعاد 202*112*102 سانتى متر 
اتوماتیک PLC یک دستگاه تولید بلوك(بلوکر) به ابعاد 68*102*302 سانتى متر اتوماتیک PLC یک 
دستگاه برش CNC پالستو فوم سقفى با میز 200*300 سانتى متر همراه با سیستم کامپیوتر یک دستگاه 
برش CNC پالستوفوم دیوارى با میز 200*400 سانتى متر همراه با سیستم کامپیوتر، دو دستگاه فیکسچر 
پانل براى مونتاژ پالستوفومهاى سقفى یک دستگاه آسیاب مواد جهت بازیافت و استفاده مجدد مواد، یک دستگاه 
تسمه زن نیمه اتوماتیک جهت اتصال مش فلزى به بلوك سقفى، حق انشعاب برق صنعتى با توان 100 کیلو 
وات بشماره شناسایى 1/6/21/01/76/03/4080 بهمراه کنتور اندازه گیرى، تامین ترانس تغذیه بیرونى، کابل 
کشیهاى اصلى و تابلوهاى نقسیم و حفاظت و کنترلها و سیم کشى داخلى مربوطه، حق انشعاب آب بشماره 
3900- 18- 80    از شهرك صنعتى نجف آباد2، سیســتم دوربین مداربسته نه کاناله بهمراه ریکوردر و کابل 
کشى هاى مربوطه در محوطه و سالنها، لوله کشى بخار از دیگ تا دستگاههاى پخت مواد و تولید بلوك ها در 
سایزهاى 2 الى 4 اینچ بطول حدودى یکصدمتر و اتصاالت و شیرآالت مربوطه با شرایط موجود و مشخصات 
فنى و استهالك جمعا به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال. تذکر مهم: زمین محل اجراى طرح که اعیانى، 
ساختمانها، ماشین، ماشین آالت و مستحدثات بر روى آن احداث گردیده دولتى است و شامل مزایده نمى باشد. 

م الف: 4076 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/1/855
اجراییه

شماره: 814/95/ش4ح به موجب راي شماره 1118 تاریخ 95/10/4 حوزه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است حکم به محکومیت محکوم علیهم 1- شرکت کیا خطوط افق آسیا با مدیریت 
على خسروى حاجى آبادى به نشانى مجهول المکان محکومیت محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال و محکوم علیه ردیف دوم به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و پانصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و حق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک   95/06/20-770866 و 95/5/20-225244 و 95/4/20-
225243 و 95/02/20-225238 و 95/03/20-225242 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له آقاى منوچهر 
نیرومند به نشانى گز- کارخانه آجر میالد ضمناً هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. محکوم علیهم ظرف مدت 
30 روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود مى تواند تقاضاى اعسار نماید تا بازداشت شود. 
م الف: 130 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /2/117

حصر وراثت
طیبه کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 227 به شرح دادخواست به کالســه 66/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى فوالدچنگ نجف آبادى بشناسنامه 
1097 در تاریخ 95/10/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- رضا فوالدچنگ نجف آبادى  ش ش 493، 2-مریم فوالدچنگ نجف آبادى ش ش 31836، 3- فریبا 
فوالدچنگ نجف آبادى ش ش 3759، 4- فرشته فوالدچنگ نجف آبادى ش ش 1080184341 (فرزندان 
متوفى) 5- طیبه کاظمى نجف آبادى ش ش 227 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4040 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/2/134 

حصر وراثت
سهیال معین داراى شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست به کالسه 82/96 ش ح 10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدجعفرمعین بشناســنامه 2484 در تاریخ 
95/10/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن 
معین  ش ش 443، 2-احسان معین ش ش 329، 3- آرش معین ش ش 1080906894، 4- مجیدمعین ش 
ش 281 (پسران متوفى) 5- الهام معین ش ش 2346، 6-سهیال معین ش ش 323، 7-میمنت معین ش ش 
137، 8-مسرت معین ش ش 817 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبو ر 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: 4116 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/2/135
حصر وراثت

محمدعلى ابراهیم زاده داراى شناسنامه شماره 202 به شرح دادخواست به کالسه 96/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفرعلى ابراهیم زاده بشناسنامه 79 در تاریخ 
96/01/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدعلى 
ابراهیم زاده ش ش 202، 2-حسن ابراهیم زاده ش ش 420، 3- عصمت ابراهیم زاده نجف آبادى ش ش 1102، 
4- ایران ابراهیم زاده ش ش 145، 5- رقیه ابراهیم زاده ش ش 613 (فرزندان متوفى)  6-خانم جان ابراهیم زاده 
نجف آبادى ش ش 469 (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 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف : 4124 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف  آباد (مجتمع شماره یک) /2/136

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103730200344 شــماره پرونده: 9509986748400533 شماره بایگانى شعبه: 
951181 خواهان: صیدمحمدبلفکه و بهزاد فوالدوند دادخواستى به طرفیت خواندگان على خلیلى فرزند حفیظ 
ا...-عباس خلیلى فرزند حسینعلى به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
951181 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/04/01 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده عباس خلیلى فرزند حسینعلى و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4125 شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  نجف آباد/2/137
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 689/95 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: یاور چراغى نشانى: یزدانشهر خ اول شــرقى کوى ایراندوست پ83 وکیل خواهان: مریم 
عبدالهى نشانى: نجف آباد- خ امام- چهارراه امام-نبش تقاطع پانزده خرداد-طبقه دوم خوانده: محمد قربانى 
نشانى: مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه 5 فقره چک به شماره 93/04/15-24252389، 24252388-
93/03/15، 178166-93/02/15، 24252393-93/01/28، 2425239- 93/3/28 گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى یاور 
چراغى به وکالت مریم عبدالهى به طرفیت محمد قربانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/100/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 670/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت  قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4127 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/139
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى مجید صالحى دادخواستى به طرفیت یداله 
نوروز چادگانى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 43/96 ثبت گردیده 
است. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخوا ست خواهان و 
موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از 
جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 96/03/24 
ساعت4جهت 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: 4122 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/2/141
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 1042/95 ش ح 3- 96/01/30 خواهان مسعود توکلى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده بتول یکپائى-عباس طاهرى-مهناز یکپائى-پروانه مظاهرى به شوراى 
حل اختالف شعبه سوم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1042/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 96/03/23 ساعت 4/5 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4118 شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/142 
مزایده

در پرونده کالسه 950301ح4 و 950511ح2  اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعبه حقوقى عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى صفرعلى براهیمى فرزند- محکوم است به پرداخت 1/092/964/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 50/150/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
منتخب آقاى جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملک به مساحت حدود 20000 مترمربع 
داراى سوابق ثبتى واقع در صحراى مینادشت از پالك 430 اصلى و داراى سندمشاعى و داراى سهم آب زاینده 
رود و چاه عمیق قسمتى از اراضى داراى استخرهاى پرورش ماهى بوده که جمعاً 3/000/000/000 ریال ارزیابى 
و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/02/26 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171240354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال و ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4117  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/2/143
 ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 628/95 ش ح4 شماره دادنامه: 701/95-95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه 6حقوقى شوراى 
حل اختالف ویالشهر خواهان: میالد مرتضایى نشانى: ویالشهر-پل ولى عصر-خ هوافیروز پ 44 خوانده: 
الهه ترابى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى قاضى شــورا) درخصوص دعوى میالد مرتضایى به طرفیت الهه 
ترابى بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و سیصدهزارتومان به انضمام هزینه هاى دادرسى و هزینه کارشناسى 
و خسارت تاخیرتادیه بابررسى اوراق و محتویات پرونده باتوجه به مدارك ابرازى از ناحیه خواهان از جمله نظریه 
کارشناسى مورخه 94/09/03 بشماره 95/58/247 ك، که جمع هزینه ها یک میلیون و یکصدونودهزارتومان 
برآورد نموده است و نظر به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى که دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى 
مطروحه را نسبت به مبلغ یک میلیون و یکصد و نود هزار تومان موجه داشته و مستند به مواد 198و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت مبلغ یازده  میلیون و نهصد هزار ریال طبق نظریه کارشناسى و پرداخت 
مبلغ دویست و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 95/11/05لغایت اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکوم و اعالم مى نماید. حکم صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در شورا و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. درخصوص مابقى خواسته و هزینه کارشناسى با توجه به نظریه کارشناسى 
مذکور و نظربه اینکه خواهان فیش واریزى کارشناسى رابه شورا ارائه ننموده است لذا شورا دعوى مربوطه به مابقى 
خواسته و هزینه کارشناسى را مردود دانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر را 
اعالم مى نماید. قرارصادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 4123 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/144
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 95/11/26 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى 
حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/801 شوراى حل 
اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواندگان علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور 
ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و 
منضم ات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان رضا توکلى با وکالت تینا صادقى پور بطرفیت 
خواندگان: 1.کبرى خداجویى 2. ابراهیم پارسایى نیک 3.داریوش حدادى به نشانى: مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت یک فقره سفته 420822 به شــرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه تقدیم دادخواست 95/09/21 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق سفته مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم 
حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود و باتوجه به تلقى امضاى خواندگان ردیف هاى دوم و 
سوم مبنى بر ضمانت لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 198-502-515-519-522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان 1.کبرى خداجویى 2. ابراهیم پارسایى نیک 3.داریوش 
حدادى به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ... ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/09/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به 
که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان رضا توکلى با وکالت تینا 
صادقى پور صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خواندگان 1.کبرى خداجویى 2. ابراهیم پارسایى نیک 
3.داریوش حدادى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4120 شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/145
اجراییه

شماره: 951/95 ش 4 ح- 1396/1/18 به موجب راي شماره 1284 تاریخ 95/11/25 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: جواد دوالبى فرزند رضا به نشانی: شاهین شهر 
پاسازژ امیرکبیر عطارى مهیا مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت محکوم علیه به صورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ یکصد و سى و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /207/500 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه اجرا که طبق اجراى حکم محاسبه 
خواهد شد از تاریخ صدور چک ها 560931- 95/04/14 و 560932- 95/04/12 لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له: حسن قورچیانى به نشانى: شاهین شهر بلوار پارس فاستون فرعى دوم جنوبى فرعى یک شرقى پالك 
195 ضمناً هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارایه 
صورت کلیه اموال خود مى تواند اقامه اعسار نماید تا بازداشت شود. م الف: 150 طباطبایى قاضى شعبه 4 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/148
ابالغ راي

کالسه پرونده: 417/95 شماره دادنامه: 96/1/28-15خواهان: ســید ابراهیم سجادى فرزند عبدالرسول به 
نشانى شاهین شهر خ عطار بین فرعى 3 و 4 شرقى پ 17 خوانده: محســن مقدسى زاده فرزند شمس اله به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال باستناد یک فقره چک به 
شماره 128867265 سررسید 87/7/21 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار:خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظرختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان سید ابراهیم سجادى به طرفیت خوانده محسن مقدسى زاده 
فرزند شمس اله به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
128867265 سررسید 87/7/21 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه .نظر به 
دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت 
خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و نهصد 
و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 142 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر و میمه/2/149



آگهىآگهى 07072925 سال چهاردهمیک شنبه  10 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ راي
کالسه پرونده: 416/95 شماره دادنامه: 96/1/28-16خواهان: سید ابراهیم سجادى فرزند عبدالرسول به نشانى 
شاهین شهر خ عطار بین فرعى 3 و 4 شرقى پ 17 خوانده: محسن مقدسى زاده فرزند شمس اله به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ یازده میلیون و نهصد و شصت هزار ریال باستناد یک فقره چک به شماره 867263 
سررسید 87/7/20 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار:خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل 
نظرختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
سید ابراهیم سجادى به طرفیت خوانده محسن مقدسى زاده فرزند شمس اله به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون 
و نهصد و شصت هزار ریال به استناد یک فقره چک به شماره 867263 سررسید 87/7/20 عهده بانک صادرات به 
انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک 
برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به 
دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت  حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و نه هزار و 
پانصد ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
از تاریخ سررسید چک 87/7/20 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 143 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/2/150
ابالغ راي

کالسه پرونده: 4198/95 ش4ح شماره دادنامه: 934 خواهان: محمود قاضى  به نشانى رازى -2 غربى پ 17 خوانده: 
جعفر کارگر فیل آبادى فارسان و رسول بهرامى هر دو –به نشانى فارسان خ داوودى خواسته: مطالبه 18500000 ریال 
بابت چک شماره 22/100779/عده بانک ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
محمود قاضى –رازى-2 غربى پ 17 بطرفیت خوانده جعفر کارگر فیل آبادى فارسان و رسول بهرامى هر دو فارسان 
خ داوودى به خواسته مطالبه 18500000 ریال بابت چک شماره 22/100779/عهده بانک ملت با احتساب خسارات 
و هزینه دادرسى خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 18500000 ریال را 
تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده 
ردیف اول صادر کننده چک بوده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس و تضمین کننده وجه چک بوده در جلسه شورا حاضر 
نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که 
همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 18500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 981250 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و 
اعالم مى رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد.م الف: 111 طباطبایى قاضى شعبه 

چهار حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/151
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-371 شماره دادنامه: 96/1/26-24 خواهان: هاشم شیخى فرزند حجت اله به نشانى شاهین 
شهر خ اقبال الهورى نبش فرعى 7 غربى مجتمع نگین واحد 8 خوانده: فریدون اورنگى به نشانى مجهول المکان 
موضوع: الزام به فک پالك گردشکار: دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و 
تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید: 
راى شورا: در خصوص دادخواست هاشم شــیخى به طرفیت آقاى فریدون اورنگى به خواسته الزام خوانده به فک 
پالك 43-385ل68 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با 
عنایت به خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه 
خوانده علیرغخم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته 
از پلیس راهور مورخه 95/12/14-1452/1300 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد برفک پالك 43-385ل68 
متعلق به خواهان داللت دارد . شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص 
داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219-220-221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک 
پالك به شماره انتظامى 43-385ل68 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519-520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 151 اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/152
حصر وراثت

آقاى امیر ناظورى هراتمه فرزند منوچهر داراي شماره شناسنامه 384 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 25/96 
این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر ناظورى هراتمه فرزند 
مصطفى به شناسنامه شماره 6 در تاریخ 1396/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- امیر ناظورى هراتمه فرزند منوچهر به ش.ش 384 (فرزند متوفى) 2- زهرا ابراهیمى 
هراتمه فرزند مصطفى به ش.ش 13 (همسر متوفى) 3- نسرین ناظورى هراتمه فرزند منوچهر به ش.ش 84 (فرزند 
متوفى) 4- مریم ناظورى هراتمه فرزند منوچهر به ش.ش 5410259998 (فرزند متوفى) 5- عفت کریمى هراتمه 
فرزند غالمرضا به ش.ش 2 (مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/81 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/155
نظریه کارشناسى

شماره: 95/385 عطف به ابالغ پرونده کالسه 403/95ش1ح در خصوص دادخواست خانم فروغ تقوى فرزند قدرت 
اله (خانه دار)، علیه آقاى عبدا... نظامى فرزند خداکرم، به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود از تاریخ 94/1/1 و نفقه حال 
حاضر و ماهیانه فرزند مشترك به نام آدریانا (متولد92) و در اجراى قرار کارشناسى که از ناحیه آن شعبه محترم به 
اینجانب محول گردیده است به استحضار مى رساند: اینجانب کارشناس منتخب ضمن با حضور در آن شورا و مطالعه 
پرونده، طبق هماهنگى قبلى مبادرت به مذاکره با خواهان و استماع اظهارات وى و بررسى سوابق زندگى، تحصیلى و 
کًال شئونات مشاٌرالیها و بررسى سطح زندگى فرزند مشترك و بررسى مسائل مرتبط و مؤثر در خصوص خوانده نمودم. 
الزم به ذکر است که به علت مجهول المکان اعالم شدن زوج، هیچگونه ارتباط و مذاکره اى با وى فراهم نگردید. 
خواهان اظهار مى دارد متولد 68 و داراى مدرك تحصیلى دیپلم، و خانه دار هستم. در تاریخ 91/11/17 با خوانده ازدواج 
کردم که حاصل این ازدواج، یک فرزند به نام آدریانا متولد 92/10/2 مى باشد. شوهرم شغل آزاد داشت و بیشتر کار خرید 
و فروش ماشین انجام مى داد. یک شرکتى هم در تهران داشت که لوازم خانگى مى فروخت. 8 ماه پس از عروسى 
ایشان به خاطر کالهبردارى به زندان افتاد و بعد هم که آزاد  شد از نزد ما رفته و حدود 2 سال است که هیچ تماسى با ما 
نداشته. اکنون پدرم خرج ما را مى دهد در حالى که بازنشسته است و براى ایشان نیز مشکل است که خرج من و فرزند 3 
ساله ام را بدهد. من مشکلى با شوهرم ندارم و فقس مشکل مالى و بى توجهى به من و فرزندم است. علیهذا با توجه به 
مطالب فوق، شئون زوجه، وضعیت فرزند و سطح زندگى وى، وضعیت خوانده و جمیع جهات و اوضاع و احوال موجود 
و مؤثر درقضیه، بدینوسیله و با استعانت از درگاه الهى، نظریه کارشناسى خود در مورد زوجه و فرزند مشترك را بدین 
شرح اعالم مى نمایم: میزان نفقه زوجه: زمان از تاریخ 94/1/1 لغایت 94/12/29 نفقه روزانه به ریال: 140/000 نفقه 
ماهانه به ریال 4/200/000 مدت: 365 روز جمع: 51/100/000 از تاریخ 95/1/1 لغایت 95/11/30 نفقه روزانه به ریال 
160/000 نفقه ماهانه به ریال: 4/800/000 مدت: 336 روز جمع: 53/760/000 جمع کل نفقه معوقه زوجه (یکصد و 
چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال:104/860/000) میزان نفقه فرزند مشترك آدریانا نظامى متولد 92/10/2 
(3 ساله): زمان از تاریخ 95/9/14 لغایت 95/11/30 نقفه روزانه به ریال : 70/000 نقفه ماهانه به ریال 2/100/000 
مدت :77 روز جمع : 5/390/000 جمع کل نفقه پرداخت نشده فرزند مشترك (پنج میلیون و سیصد و نود هزار ریال) 
نتیجه: میزان کل نفقه زوجه از 94/1/1 تا پایان بهمن 1395 جمعاً مبلغ 104/860/000 ریال و نفقه فرزند مشترك به 
نام آدریانا نظامى از تاریخ 95/9/14 (تاریخ تقدیم دادخواست) تا پایان بهمن 1395 جمعاً مبلغ 5/390/000 ریال تعیین 
مى گردد و چنانچه خوانده، با ارائه اسناد معتبر مورد قبول آن شعبه محترم، هر مقدار از مبالغ فوق را پرداخت کرده باشد از 
آن کسر مى گردد. ضمناً براى ماه هاى آتى با حفظ شرایط موجود و استحقاق، نفقه زوجه به قرار روزانه 160/000 ریال 
(ماهانه 4/800/000 ریال) و نفقه آدریانا نظامى نیز به قرار روزانه 70/000 ریال (ماهانه 2/100/000 ریال) تعیین و 
پیشنهاد مى گردد.م الف : 160 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/157

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423759500021 شماره پرونده: 9509983759500489 شماره بایگانی شعبه: 950497 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759501024  محکوم علیه: 
عبدالرحیم پیرزاده فرزند صمد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 11/080/000 ریال بابت هزینه دادرسى و طبق تعرفه حق  الوکاله وکیل به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن، ضمناً هزینه اجراى حکم نیز به عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات 
محکوم له: محمد حسین بخشایش فرزند محمد موسى به نشانى شاهین شهر خ شیخ بهایى فرعى 12 شرقى پ 111 
با وکالت آقاى علیرضا فضلى فرزند ولى اله به نشانى اصفهان- شاهین شهر- خ عطار- فرعى بین 3 و 4 غربى-مجتمع 
ترنج-طبقه 1 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 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- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 154شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/158

ابالغ راي
شماره پرونده: 168/95ش10ح شماره دادنامه: 95/12/23-196 خواهان: خانم فاطمه جلیلیان فرد فرزند ایرج به 
نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى سوم غربى پ 64 واحد 2 خوانده: آقاى سجاد نوروزى به نشانى مجهول المکان 
موضوع: مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بابت دو فقره سفته به شماره 238133 سرى س/ و مورخ 94/9/10 و شماره 
859211 سریز/1 مورخ 94/9/10 با احتساب تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسى  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم 
فاطمه جلیلیان فرد فرزند ایرج به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى سوم غربى پ 64 واحد 2  به طرفیت خوانده آقاى 
سجاد نوروزى به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بابت دو فقره سفته به شماره 
238133 سرى س/و مورخ 94/9/10 و شماره 859211 سریز/1 مورخ 94/9/10 با احتساب تاخیر و تادیه و هزینه 
دادرسى که خوانده متعهد به پرداخت مبلغ آن شده است نظر به دادخواست خواهان  مستندات تقدیمى شامل دو فقره 
سفته و اینکه خوانده متعهد به پرداخت مبلغ سفته شده است و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به مطالبه خواهان 
ایراد و دفاعى به عمل نیاورده است و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519-522 قانون 
آئین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/715/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف 152 رضوانى قاضى شعبه 10 حقوقی 

شوراي حل اختالف شاهین شهر/2/159
ابالغ راي

شماره پرونده: 139/95ش11ح شماره دادنامه: 95/12/25-161 خواهان: فاطمه جلیلیان فرد فرزند ایرج به نشانى 
شاهین شهر-خ عطار-فرعى سوم غ پ 46 واحد 2 خوانده:اسد اله میرزائى به نشانی: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه سفته گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 

در وقت مقرر 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 فاطمه جلیلیان فرد به طرفیت 
آقاى اسداله میرزائى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال به استناد یک فقره سفته به شماره 
0945618، بدین شرح که خواهان اظهار داشت: در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده ولکن از پرداخت دین به 
دالیل واهى استنکاف نموده است نظر به این که مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت 
دارد و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن 
ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى 
دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت 
و قاعده تسبیب و مواد 198 و 515 و 519 آیین دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/445/000 یک میلیون و چهارصد و چهل 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر ضمائم دادخواست و خسارت تأخیر تأ دیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/11/6) لغایت زمان پرداخت که محاسبه آن بر عهده اجراى احکام دادگسترى است در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 

م الف: 153طباطبائى قاضى شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر/2/160
ابالغ وقت رسیدگى  

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان رضا ربیعیان با وکالت تینا صادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به 
انتقال سندرسمى یکدستگاه خودرو به طرفیت خواندگان 1.على شهریارى2.سعید غیور3. بهشاد سنگ لجى 4. رودابه 
بزرگ زاد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 96/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/17 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان ردیف دوم 
و سوم و چهارم اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 4160 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/163 

ابالغ وقت رسیدگى  
شماره: 93/1289   احتراماً باتوجه به دادنامه صادره از شوراى حل اختالف 223-93/05/26 درخصوص محکوم 
علیه اجرایى- ربابه مهدیه نسبت به انتقال پالك ثبتى سندرسمى شش دانگ بشماره ثبتى 104 واقع در قطعه 8 نجف 
آباد بخش11 اصفهان یک نوبت در تاریخ 96/03/21 ساعت 10 صبح دردفترخانه 179 حاضر گردد و مراتب را به 
این شعبه اعالم و ایصال گردد. م الف: 4159  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/164
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان بهنام آقایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده شاهین 
شهرى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1262/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/13 ساعت 4/45 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک  نوبت درج خواهد شد. م الف: 4158 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/165 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان على منصورى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 
1.ابوالفضل قندهارى 2.جالل حیدرى 3.حمیدرضا یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1048/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/17 ساعت 4/45 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نو بت درج 

خواهد شد. م الف: 4152 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/166
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان حسن جعفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده فک پالك اتومبیل به طرفیت 
خوانده على فتحى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/17 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک  نوبت درج خواهد شد.  م الف: 4150 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/167 
حصر وراثت

على جانمیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 284 به شرح دادخواست به کالسه 313/95 ش ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله جانمیان نجف آبادى بشناسنامه 481 در 
تاریخ 92/06/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مصطفى 
جانمیان نجف آبادى ش ش 205، 2-على جانمیان نجف آبادى ش ش 284، 3- احمد جانمیان نجف آبادى ش ش 
3203، 4- محسن جانمیان نجف آبادى ش ش 1380، 5-محمدرضا جانمیان نجف آبادى ش ش 361، 6-مهدى 
جانمیان نجف آبادى ش ش 690 (پسران متوفى) 7-زهرا جانمیان نجف آبادى ش ش 22995، 8-صدیقه جانمیان 
نجف آبادى ش ش 1014، 9-بتول جانمیان نجف آبادى ش ش 258 (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 واال گوا هى صادر 

خواهد شد. م الف: 3744 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/170
حصر وراثت

مهرزاد ستوده داراى شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست به کالسه 89/96  از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خسرو ستوده بشناسنامه 16 در تاریخ 95/03/09 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مهران ستوده  ش ش 13، 2-مهرشاد ستوده 
ش ش 55801، 3- مهرناز ستوده ش ش 858، 4- مهرزاد ستوده ش ش 55800 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4130 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/171 

حصر وراثت
لیال سادات شکرالهى داراى شناسنامه شماره 2345 به شرح دادخواست به کالسه 100/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدفتح اله شکرالهى بشناسنامه 111 در تاریخ 95/10/24 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-لیال سادات شکرالهى ش ش 
2345، 2-زهرا سادات شکرالهى ش ش 353، 3- اکرم سادات شکرالهى  ش ش 16، 4- سیده اعظم شکرالهى  ش 
ش 18،  5-سیدمهدى شکرالهى ش ش 1080173412 (فرزندان متوفى) 6-ماه منیر بهارلوئى یانچشمه ش ش 34  
(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 نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صا در خواهد شد. م الف: 4131 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/172
حصر وراثت

مرید همت نژاد داراى شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواســت به کالســه 102/96 ش ح10 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمدتقى همت نژاد بشناســنامه 
11 در تاریــخ 92/10/26 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-مرید همت نژاد  ش ش 3، 2-هوشــنگ همت نژاد ش ش 5، 3- ایرج همت نــژاد ش ش 930، 
4- محســن همت نژاد ش ش 542 (پســران متوفى) 5-کوکب همت نژاد ش ش 4 (دختر متوفى) 6-فاطمه 
کمانگرپــور ش ش 1235 (همســر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف: 4137 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع ش ماره یک)/2/173
حصر وراثت

نوش آفرین عیدى وندى داراى شناسنامه شماره 221 به شرح دادخواست به کالسه 99/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پژمان عیدى وندى بشناسنامه 1960486391 در تاریخ 
95/12/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نوش آفرین عیدى 
وندى ش ش 221 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4138 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/174 
حصر وراثت

رضا جمشیدیان قلعه شاهى داراى شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به کالسه 76/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى جمشیدیان قلعه شاهى بشناسنامه 35 در تاریخ 
95/11/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رضا جمشیدیان 
قلعه شاهى ش ش 96، 2-سجاد جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 967، 3- سمیه جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 1179، 
4- عاطفه جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 1080073582، 5-ملیحه جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 56 (فرزندان 
متوفى) 6-فاطمه توکلى زاده نجف آبادى ش ش 459 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر  خواهد شد. م الف: 4145 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/175
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 823/95 مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: رسول بیدآبادى نشانى: نجف آباد- خ منتظرى شمالى-فروشگاه کاشى و سرامیک گلچین خوانده: 
مهدى افراسیابى نشانى: تهران-کرج-ماهدشت-کرج-مهردشت-افرا2 بوستان1-مجتمع خوش نشینان البرز5 
طبقه4. موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 866368-94/06/30و 866369-94/08/30 جمعا به مبلغ 
15/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى رسول بیدآبادى به طرفیت مهدى افراسیابى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 000 /1/350 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید 866368-94/06/30و 866369-94/08/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد و نسبت به الباقى خواسته خواهان با لحاظ صورتجلسه مورخ 95/08/08 و 
مستنداً به تسویب ماده 107 قرارداد دعوى صادر و اعالم مى گردد. م الف: 4151 گرامى قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/176
 ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 164/95 مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: مریم فدایى فرزند على اکبر شغل: خانه دار نشانى: نجف آباد- باغملى-مطب سرکارخانم مژگان 
صنیعى وکیل خواهان مهدى سوادکوهى به نشانى: نجف آباد- خ امام-روبروى سینما الله دفتروکالت خوانده: نیما 
اسماعیلى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره 367298-367299 جمعا به مبلغ 

شصت میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مریم فدایى با وکالت مهدى سوادکوهى به طرفیت نیما اسماعیلى شماره دادنامه: 20- 96/1/5 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصدونودوپنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 95/10/28- 95/10/28 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4154 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/177
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 212/95 شماره دادنامه: 80-96/01/24 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسیح غیور نجف آبادى شغل: آزاد نشانى: نجف آباد- بلوار 
فجر-کوى لطفعلیان-کوچه سمبل پ7 وکیل خواهان مهدى سوادکوهى به نشانى: نجف آباد- خ امام-روبروى 
سینما الله دفتروکالت خوانده: مهسا رشیدى فر نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 
367298(سرى رم) جمعا به مبلغ صد میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسیح غیور نجف آبادى با وکالت مهدى سوادکوهى به طرفیت 
مهسا رشیدى فر به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/295/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 94/10/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا  و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4155 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/178
ابالغ رأى 

کالسه پرونده:209/95 شماره دادنامه:87-96/01/24 تاریخ رسیدگى: 95/12/21 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مســیح غیور نجف آبادى به نشانى: نجف  آباد-بلوار فجر- کوى 
لطفعلیان- کوى سمبل-پ11. وکیل: مهدى سوادکوهى به نشانى: نجف آباد-خ امام روبروى سینما الله دفتروکالت 
سوادکوهى خوانده: مهسا رشیدى فر مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
نودمیلیون ریال بموجب یک فقره رسید از خوانده به انضمام خسارات دادرسى (حق الوکاله،هزینه دادرسى، تاخیر درتادیه 
تا زمان اجراى حکم) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى خواهان مسیح غیور نجف آبادى با وکالت آقاى مهدى سوادکوهى بطرفیت خانم مهسا رشیدى فر 
مبنى بر خواسته نودمیلیون ریال بموجب یک فقره رسید به انضمام کلیه خسارات دادرسى (حق الوکاله،هزینه دادرسى، 
تاخیر درتادیه تا زمان اجراى حکم) شورا باتوجه به محتویات پرونده و کپى مصدق رسید نظربه اینکه خوانده بابت 
دین خود اقدام به صدور یک برگ رسید نموده لیکن در سررسید بدهى خود را پرداخت ننموده است و خوانده علیرغم 
نشرآگهى درجلسه حاضرنگردیده است و دفاعى ننموده باتوجه به اینکه وجوداین سند داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد. ودلیلى بر پرداخت ارائه نگردیده است لذا مستندا به مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
1379 حکم بر محکومیت خوانده خانم مهسا رشیدى فر به پرداخت اصل خواسته به میزان نودمیلیون ریال و هزینه 
دادرسى به میزان یک میلیون و یکصدوهفتاد هزارریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از زمان 
تقدیم دادخواست (95/11/10) لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهى درهمین شورا و ظر ف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4156 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/179
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 208/95 شماره دادنامه: 77-96/01/24 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسیح غیور نجف آبادى شغل: آزاد نشانى: نجف آباد- بلوار 
فجر-کوى لطفعلیان-کوچه سمبل پ7 وکیل خواهان مهدى سوادکوهى به نشانى: نجف آباد- خ امام-روبروى 
سینما الله دفتروکالت خوانده: پوریا رشیدى فر نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
0152/504695 جمعا به مبلغ 18/900/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسیح غیور نجف آبادى با وکالت مهدى سوادکوهى به طرفیت پوریا 
رشیدى فر به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار ریال بابت  اصل خواسته و پرداخت مبلغ 325/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 94/09/11 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4157 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/180
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973730400019 شماره پرونده: 9509983730400037 شماره بایگانى شعبه: 950037 
خواهان ها: 1.خانم نفیسه کمینى اصفهانى فرزند محمدحسن 2. خانم سوسن کمیتى اصفهانى فرزند محمدحسن با 
وکالت آقاى داود نصیران نجف آبادى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان-چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه سوم واحد 
515 خوانده: آقاى مهدى نوایى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
و انتقال 2. مطالبه خسارات دادرسى 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبدرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى خانم ها سوسن و نفیسه کمینى با وکالت آقاى داود نصیران بطرفیت آقاى 
مهدى نوائى بخواسته الزام به انتقال سندرسمى معادل مشاعى 4000مترمربع از پالك ثبتى 380 واقع در قطعه 8 نجف 
آباد و مطالبه مبلغ 1/650/000 ریال به انضمام خسارت وارده نظربه اینکه بموجب قرارداد عادى 94/05/22 ضمن 
واگذارى مقدار مذکور از موروثى پدرش متعهد به انتقال رسمى و پرداخت مبلغ مذکور بابت باقیمانده طلب خواهان ها 
شده است و درهمین جهت مبادرت به اعطاى وکالت کارى و ادارى به ایشان نموده است. 2. حسب نظر کارشناس که 
مصون از اعتراض باقى مانده ملک موردمعامله و مقدار و حدود آن تعیین شده است. 3. حسب پاسخ استعالم واصله از 
اداره ثبت خوانده از طریق ارث مالک رسمى بخشى از پالك مرقوم است. 4. خوانده که از طریق نشر آگهى دعوت به 
دادرسى شده دفاعى مطرح نکرده و مستندات خواهان مصون از اعتراض باقى مانده است لذا دادگاه دعوى خواهان را 
ثابت دانسته و با استناد به مواد 362 و 219 و 10 قانون مدنى و مواد 522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر الزام 
خوانده به حضور دریکى از دفاتراسنادرسمى و تنظیم سند انتقال به میزان چهار جریب مشاع از 22 جریب و یک قفیز 
مشاع از 85 جریب ششدانگ پالك مرقوم و پرداخت یک میلیارد و ششصدوپنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و 57/750/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و کارشناسى حق الوکاله وکیل طبق ت عرفه و خسارات تاخیردرپرداخت 
از 95/01/22 لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 

م الف: 4132 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/181
ابالغ وقت رسیدگى 

وقت رسیدگى حقوقى: کالسه پرونده: 273/95 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. وقت رسیدگى 96/03/17 
روز چهارشنبه ساعت 9/30 خواهان: رضا حاج محمدباقرى دهقى فرزند محمدباقر خوانده: علیرضا حسین مردى 
خواسته: 1. بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجراى آن قبل از ابالغ به خوانده 2. مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت 
وجه چک به مشخصات ذیل خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسى. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت-وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. ف قط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز 

خواهد بود. م الف: 4135 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/2/182
ابالغ رأى 

کالسه پرونده:  1940/95 شماره دادنامه: 112-95/11/28 تاریخ رسیدگى: 96/01/26 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على دواشى به نشانى: فیروزآبادخ حافظ پ 78 کدپ 8581899328. 
خوانده: 1.حاتم شهبازى 2.حمیدرضا بیاتى هردو مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى على دواشى بطرفیت خواندگان 1.حاتم شهبازى 
2.حمیدرضا بیاتى بخواسته الزام خواندگان به حضور دریکى از دفاتر رسمى جهت انتقال سند یک دستگاه اتومبیل 
پراید مدل 1386 بشماره 16-424 س 76 بانضمام هزینه هاى دادرسى و شورا با توجه به اوراق پرونده و اظهارات 
خواهان و قولنامه ارائه شده فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول مورخ 95/09/04 و با عنایت به استعالم اداره راهور 
مورخ 95/12/07 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان مى باشند 
و علیرغم قانونى درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده اند والیحه اى ارائه ننموده اند لذا شورا باستناد ماده 220 و 221 و 
222 و 198 قانون مدنى راى به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سندرسمى 
اتومبیل فوق الذکر بنام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ صدوشصت و نه هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و هزینه هاى نقل و انتقال سندماشین فوق الذکر درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى درهمین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى ن جف آباد مى باشد. م الف: 4133 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/183
ابالغ رأى 

دادنامه شماره 9609973730200107 شــماره پرونده:9509983730201218 شماره بایگانى شعبه: 951227  
خواهان: اعظم سلطانیان تیرانچى فرزند اکبر با وکالت محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشانى نجف آباد خیابان 
امام پایینتر از چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى خوانده: بهمن اله بخشى به نشانى: مجهول المکان 
خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت... 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه. راى دادگاه: درخصوص 
دادخواست خانم اعظم سلطانیان فرزند اکبر با وکالت آقاى محمدلطفى بطرفیت آقاى بهمن اله بخشى به خواسته 
مطالبه مبلغ پانصدمیلیون ریال به استناد گواهى گواهان به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله و خسارت تاخیر در 
تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استماع گواهى گواهان که موادى اظهارات آنان موید خواسته خواهان بوده و 
خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته خواهان و به گواهان و گواهى آنان 
ایراد و جرحى وارد ننموده است و دلیلى هم بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است علیهذا نظربه اینکه 
دلیل ابزارى خواهان بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته، داللت داشته لذا دادگاه با استصحاب بقاى دین، استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 271 قانون 
مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت پانصدمیلیون ریال، بابت اصل دین و مستندا به قاعده تسبیب و مواد 515 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مبلغ یادشده برابر تورم 
شاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله طبق تعرفه که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق 
خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان  مى باشد. م الف: 4146 قلى زاده رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/184 
اجراییه

شماره: 619/95- 96/01/23 به موجب راى شماره 823 تاریخ 95/11/24 حوزه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.على وکیلى به نشانى: مجهول المکان2. حجت اله ابراهیمى به نشانى: 

کهریزسنگ بلوار ولى عصر خ11 محکوم اند بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتادهزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسیدچک 95/09/23 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: غالمرضا 
قربانى فرزند فتح اله با وکالت خانم مریم جهانبخش به نشانى: کهریزسنگ-بلوار ولى عصر خ 21 بن بست فرخنده 
پالك 41. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4149 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک )/2/185
اجراییه

شماره: 617/95- 96/01/23 به موجب راى شماره 839 تاریخ 95/11/30 حوزه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.مهدى عارفى نیا فرزند ذبیح اله به نشانى: مجهول المکان2. حجت اله ابراهیمى 
فرزند على به نشانى: کهریزسنگ بلوار ولى عصر خ11 محکوم اند بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ نودوسه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 95/09/05 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: غالمرضا قربانى فرزند فتح اله با وکالت خانم مریم جهانبخش به نشانى: کهریزسنگ-بلوار 
ولى عصر خ 21 بن بست فرخنده پالك 41. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4148 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مج تمع شماره یک)/2/186
اجراییه

شماره: 1117/95- 96/01/23 به موجب راى شماره 1458 تاریخ 95/11/24 حوزه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.ابوالفضل قندهارى2.جالل حیدرى3. حمیدرضا یزدانى به نشانى: هرسه 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/900/000 ریال هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/08/22 
لغایت اجراى حکم. مشخصات محکوم له: على منصورى به نشانى: نجف آباد-خ امام- پایین تر از اداره برق نبش 
چهارراه بهداشت- منزل شخصى پ3. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4153 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/187 
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 203/95 شــماره دادنامه:132-96/02/02 تاریخ رســیدگى: 95/12/21 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رحیم اسرافیلیان فرزند غالمحسین به نشانى: نجف آباد-خ 
آیت- مرکزى پ76 جنب تعاونى باطرى فروشان 66657-85136 خوانده: 1.علیمردان زینى وند فرزند محمدابراهیم 
2.حسین یوسف وند فرزند رحیم هردو مجهول المکان خواسته: استرداد مبلغ 200/000/000 ریال و پرداخت کلیه 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان رحیم اسرافیلیان فرزند غالمحسین بطرفیت خواندگان 
1.علیمردان زینى وند فرزند محمدابراهیم 2.حسن یوسف وند فرزند رحیم مبنى بر خواسته استرداد به مبلغ دویست 
میلیون ریال و پرداخت کلیه هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیرتادیه. نظربه اینکه خواهان طبق رسیدعادى مبلغ 
چهارصدمیلیون ریال بابت خرید آپارتمان به خوانده پرداخت نموده و خوانده به تعهد خود عمل ننموده و نسبت به تحویل 
آپارتمان و بازپرداخت وجه پرداختى اقدامى ننموده و خواهان دردادخواست تقدیمى مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
وجه را نموده است. لذا با بقاى مستند مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه دارد لذا دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده است و مستنداً به مواد 198 و 515و 519و 502و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى شورا حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت اصل خواسته به مبلغ دویست میلیون 
ریال (200/000/000ریال) و پرداخت دو میلیون و پانصدو شصت و پنج هزار ریال (2/565/000 ریال) بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از زمان دادخواست مورخ 95/11/10 درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. درخصوص 
خوانده ردیف دوم نظربه اینکه دعوى متوجه ایشان نمى باشد لذا طبق بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب درامورمدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخو اهى درهمین شورا و پس از انقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4129 مقیمى زند قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/188
اجراییه

شماره: 95/547ش1ح به موجب راي شماره 725  تاریخ 95/9/29 حوزه یک حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید کرمى فرزند کرمعلى به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام 
خوانده در یکى از دفاتر ثبت اسناد در انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودروى پراید به شماره 165ى44/ایران 23 و 
نیز پرداخت مبلغ 143/750 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له سحر بیات ریزى فرزند محمد به نشانى زرین 
شهر بلوار شهید بهشتى کوچه ارسطو پ 9 ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 81 شعبه یک حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان /2/189
حصر وراثت

محمود  ارچین داراي شناسنامه شماره 2953 به شرح دادخواست به کالسه 35/96ش از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراله  ارچین به شماره شناسنامه 27 در تاریخ 95/10/19   اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 2 پسر و یک همسر دائمى که 
عبارتند از: 1- فاطمه  ارچین به ش.ش 1180057252 متولد 73/5/22 (فرزند متوفى) 2- معصومه ارچین به ش.ش 
4970063281 متولد 69/4/24 (فرزند متوفى) 3- داود ارچین به ش.ش 1180003799 متولد 68/2/20 (فرزند 
متوفى) 4- محمود ارچین به ش.ش 2953 متولد 65/6/31 (فرزند متوفى) 5- تاج بى بى ارچین به ش.ش 9 متولد 
39/1/10 (همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 48 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان /2/190
ابالغ راي

شماره دادنامه: 960997364070063 شــماره پرونده: 9509983640700657 شماره بایگانى شعبه: 950679 
خواهان: سید مسعود مرادى دهنوى فرزند سید مجید به نشــانى استان اصفهان-شهرستان لنجان-شهر فوالد 
شهر-محله شهید چمران-دهالویه کوچه 6 خوانده: آقاى هادى صمدى فرزند طاهر خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- تأمین خواسته گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سید مسعود مرادى فرزند سید مجید به طرفیت آقاى 
هادى صمدى فرزند طاهر به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و سى و هشت میلیون 
ریال وجه چهار فقره چک به شماره هاى 1-497316 مورخ 1395/5/30 به مبلغ 60/000/000 ریال497317-20 
مورخ 95/8/5 به مبلغ 60000000 ریال 3- 497318 مورخ 95/11/5 به مبلغ 60000000 ریال 4- 497319 مورخ 
96/1/20 به مبلغ 58000000 ریال با احتساب مطلق خسارات دادرسى تأخیر تأدیه بر اساس تعهدنامه مورخ 95/2/3 
به استناد فتوکپى مصدق چک و گواهینامه هاى عدم پرداخت، ماحصل دادخواست خواهان چنین است که چک 
هاى خوانده در موعد مقرر برگشت خورده و طبق تعهد کتبى مورخ 95/2/3 نیز قرار شده بابت هر چک روزانه یکصد 
هزار تومان خسارت بدهد. دادگاه با عنایت به چک هاى استنادى و گواهینامه هاى عدم پرداخت و تعهدنامه استنادى 
و اینکه متن و ظهر چک ها از هر گونه تعرض مصون مانده و وجود چک هاى خوانده در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقى و به استناد مواد 2 و 198 و 515 
و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 230 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 238000000 
ریال بابت وجوه چکهاى استنادى و پرداخت روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بابت هر یک از چکهاى صادر از تاریخ پنج 
روز پس از صدور چکها لغایت تقدیم دادخواست وفق تعهدنامه استنادى و تنظیمى فیمابین طرفین مورخ 95/2/30 
و نیز پرداخت مبلغ 7145000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از انقضاء مهلت 
واخواهى قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است م الف:99 شمس رئیس شعبه 

چهارم دادگاه عمومى حقوقى لنجان/2/192
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى نصرت اله حسینى  درخواستى به مبلغ 2/500/000 
ریال به طرفیت آقاى احمد کیانى و مراد قنبرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 21/96 در 
شعبه چهارم حقوقى شوراى 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 یکشنبه مورخ 96/4/4  ساعت 3/30 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 شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:100 شعبه چهارم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/2/193
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973729102438 شماره پرونده:9409983749101225 شماره بایگانى شعبه: 941953 
خواهان: آقاى فرهاد عاشورى فرزند ارغوان به نشانى دهاقان شهر گلشن میدان امام خیابان شهردارى پ 3 منزل 
شخصى خوانده: آقاى سید روح اله طباطبایى کوپایى فرزند سید حسن  به نشانی: مجهول المکان رأى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى فرهاد عاشورى فرزند ارغوان به طرفیت آقاى سید روح اله طباطبائى کوپائى فرزند سید حسین 
به خواسته مبلغ ده میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شــماره 894713 مورخ 1393/6/4 عهده بانک صادرات و 
خسارت ناشى از هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و مفاد و مندرجات چک 
مستند دعوى و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و وجود و بقاى آن در ید خواهان و با عنایت به 
عدم حضور و دفاع خوانده علیرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى دعوى خواهان وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به عنوان اصل دین و پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان خسارت ناشى از 
هزینه دادرسى و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول محکوم به اجراى حکم که توسط واحد 
اجراى احکام محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى گردد. ضمناً اجراى احکام مکلف است به محض وصول محکوم 
به هزینه دادرسى به میزان 348/000/000 ریال که خواهان در بدو امر از پرداخت آن معسر شناخته شده بود را وصول 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف  بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مى باشد.م الف: 96/38 شعبه اول دادگاه 

عمومى شهرستان دهاقان/2/194

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9610103623500433 شماره پرونده: 9409983624800064 
شماره بایگانی شعبه: 960075 پلیس اطالعات شهرستان اردستان گزارشى علیه 
محمد رضا نوع پرست اسفروشانى دائر بر استفاده از اوراق مجعول و کارت پایان 
خدمت و معاونت در جعل سند رسمى و دادن اطالعات دروغ در پرسشنامه گذرنامه 
و ارائه اسناد و مدارك خالف در جهت دریافت گذرنامه و ارائه هویت دروغ تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 101 
دادگاه کیفرى 2 اردستان ارجاع و به کالسه 9409983624800064 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/03/20 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفرى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى مربوطه آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 47 بدریان رئیس 

شعبه 101  دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/2/191
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 اى مــردم! خوشــا به حال کســى که عیــب شناســى نفــس، او را از 
عیب جویى دیگران باز دارد، و خوشــا به حال کســى که به خانه و 
خانواده خود پــردازد، و غذاى حالل خود را بخــورد، و به اطاعت 
پروردگار مشغول باشــد، و بر خطاهاى خویش بگرید، همواره به 

خویشتن خویش مشغول باشد و مردم از او در امان باشند.
موال على (ع)

 آگهى مناقصه آگهى مناقصه

على اکبر محمودى- شهردار درچهعلى اکبر محمودى- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد نسبت به خرید مقدار تقریبى 4000 مترمربع آجر 
نسوز به ابعاد 31×7 (طبق نمونه ارائه شــده) براى اجراى پروژه نما ساختمان 
شهردارى واقع در شــهر درچه اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان 
شرکت در مناقصه دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 96/2/20 

به شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست پایان ساعت ادارى شنبه 96/2/23 

زمان برگزارى کمیسیون ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 96/2/25 مى باشد. 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 150 میلیون ریال مى باشد. 

شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست نمونه محصول خود و مشخصات فنى و 
استانداردهاى آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل نمایند. 

نوبت دوم

آگهى مزایده  آگهى مزایده  مرحله اولمرحله اول

سیدمحمد هادى موسوى- شهردار اردستان   سیدمحمد هادى موسوى- شهردار اردستان   

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

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

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

در قالب قرارداد اجاره یک ساله.  

نوبت اول

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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1115 آیا شما هم به نوشیدن قهوه 
اعتیاد دارید ؟

وقتى
 جانى دپ با 
ظاهرى متفاوت
 مردم را شگفت زده کرد
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شکیبا 
از مردم لرستان 
عذرخواهى کرد

چرا« پیکسل»
 از «آیفون» بهتر است؟ 
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زن به قتل شوهرش
 اعتراف 

ان پیروزى
 در خیاب

یمارى قلبى
رگرفتگى با ب

ُگ

 ارتباط دارد؟

نگان روزى
سکات: بیگا

ریدلى ا

ین مى آیند
 به زم
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 جدال اصفهان و تهران جدال اصفهان و تهران
 بر سر گادوین بر سر گادوین

حیف از اتحادى که 
به فنا رفت!
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

شکست پردازنده آدرنو 540 توسط
Mali-G71 MP20 پردازنده

 (gsmarena) به تازگــى ســایت جى اس ام آرنــا
نتایــج بنچمارك هــاى گرافیکــى دو نســخه 
مختلف گوشى هوشــمند گلکســى اس 8 پالس 
(+Samsung Galaxy S8) را منتشــر کرد. طبق 
این بنچمارك ها پردازنده گرافیکى نسخه اگزینوسى 
گلکسى اس 8 از نسخه اسنپدراگونى آن قدرتمندتر 

است! 
تا چند ســال پیش تراشــه هاى ســرى اگزینوس 
سامســونگ از نظر قدرت عملکرد و به ویژه قدرت 
پردازش گرافیکى از ســرى تراشه هاى اسنپدراگون 
ضعیف تر بودند. کوالکام تراشــه هاى اسنپدراگون را 
به پردازنده گرافیکى سرى آدرنو (Adreno) مجهز 
مى کرد، اما تراشــه هاى اگزینوس سامســونگ از 
پردازنده گرافیکى ســرى Mali بهــره مى بردند. از 
آنجایى که پردازنده هاى گرافیکى سرى آدرنو بسیار 
قدرتمند هستند، این موضوع سبب مى شد تا نسخه 
اگزینوســى پرچمداران سامســونگ از نظر قابلیت 
پردازش گرافیکى نسبت به نسخه اسنپدراگونى آنها 
تا حدى ضعیف تر باشــند. اما حال در این روند تغییر 

ایجاد شده است!

اپلیکیشن محافظت از 
اطالعات شخصى اندروید

 Private Zone-Applock&Hide pics Premium

Unlocked عنوان برنامه اى امنیتى براى محافظت 

از اپلیکیشــن ها و اطالعات شخصى براى اندروید 
مى باشــد که توســط Leomaster منتشــر شده

 است.
 این نرم افزار بــا تکیه بر توانایى هــاى خود از دو 
حالت قفل اپلیکیشــن ها و همچنین مخفى کردن 
تصاویر و فایــل هاى ویدئویى بهره مــى برد. تنها 
کافى است لیستى از برنامه هاى حساس و مهم خود 
را انتخاب کرده تا بتوانید از آنها به وسیله الگو و یا رمز 
عبور محافظت کنید. یکــى از بهترین توانایى هاى 
کاربردیاین اَپ، پشتیبانى از سفارشى کردن حالت 
قفل در شرایط مختلف مى باشد، تنها یک لمس نیاز 
است تا دستگاه اندرویدى کاربران به صورت بسیار 
حرفه اى و پیشرفته اسکن شــده و هرگونه روزنه 
امنیتى نمایان و مســدود شــود. عالوه بر این قادر 
خواهید بود گالرى شخصى خود را در محیطى امنیتى 
ایجاد کرده و انواع تصاویر و فایل هاى ویدئویى را به 
آن بیافزایید تا اپلیکیشن به وسیله سیستم رمزنگارى 

حرفه اى خود از آنها نگهدارى کند. 
در کنار توانایى هــاى منحصر به فــرد این برنامه 
قابلیت سیســتم ضد سرقت باعث شــده است که 
کاربران مختلفى از سراسر جهان به سوى این نرم 
افزار جذب شوند! تنها کافى است پس از سرقت یک 
تماس با تلفن خود برقرار کرده تا بتوانید محل دقیق 

آن را روى نقشه هاى گوگل مشاهده کنید.

اعالم تاریخ پیش ثبت نام 
نمایشگاه الکامپ 96

بیست و سومین نمایشگاه «الکامپ» در تاریخ 30 تیر ماه 
تا 2 مرداد ماه توسط سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور 
برگزار خواهد شد و پیش ثبت نام الکامپ امسال نیز از 

امروز دهم اردیبهشت ماه آغاز مى شود.
سعادت رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى روند ثبت نام 
را مانند روال دو سال گذشته اعالم کرد و افزود: «امسال 
نیز پیرو تجربه موفق گذشــته در ثبت نــام و برگزارى 
نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت نام، ثبت نام نهایى 

و جانمایى را خواهیم داشت.»
وى با تأکید بر اینکه متقاضیانى که زودتر اقدام به پیش 
ثبت نام کنند در اولویت ثبت نام قرار خواهند گرفت، افزود: 
«از بدنه صنف درخواست مى شود مرحله پیش ثبت نام 
را جدى گرفته و در مهلت مقــرر اقدام کنند. متقاضیان 
 Iran-elecomp.com مى توانند، از طریق وبسایت

اقدام به پیش ثبت نام کنند.»

تأثیر دکوراسیون بر زیبایى منزل و حتى روحیه افراد انکارناپذیر است. در واقع هر زمان که حرف از دکوراسیون به میان
 مى آید، از دو بعد زیبایى شناسى و روان شناختى مورد بررسى قرار مى گیرد که البته هر دو تأثیرات متقابلى بر یکدیگر دارند.
جدا از فواید تغییرات دکوراســیون بر روحیه و خالقیت افراد، دکورى هاى منزل در واقع کم هزینه ترین راه براى جلوه 
بخشیدن به فضاى خانه مى باشند. وقتى حرف از تنوع در منزل به میان مى آید، ساده ترین راه تغییر دکوراسیون منزل است. 
 تنها با تکیه بر سلیقه و خالقیتى که دارید و اضافه کردن چندین لوازم تزیینى، مى توانید فضاى خانه را کامًال متحول کنید. 
ترکیب گلدان هاى فانتزى با گل هاى طبیعى یا مصنوعى و ترکیب جاشمعى ها با شمع هاى عطرى از پر طرفدارترین 

لوازم دکورى منزل هستند. 
فروشگاه «ایکسیا» یکى از برترین وارد کننده هاى کاالهاى دکورى، مبلمان،آشپزخانه، اتاق خواب، کودك و... در بهترین 
برندهاى ایکیا، هومسنتر و وپن امارات مى باشد. این فروشگاه براى دسترسى بهتر مشتریان خود به اجناس مورد نیاز در 

این برندها این سایت را طراحى کرده است .
http://iranixea.com :وب آدرس

پس از عرضه بازى فوق العاده زیبا و محبوب Frozen Front 1941 توسط استودیوى  HandyGames  این بار نوبت 
 a 1942 Pacific Front .براى دستگاه هاى اندرویدى رسید  a 1942 Pacific Front به بازى جدید و سرگرم کننده
یک بازى استراتژیک جدید با گرافیک، صداگذارى و گیم پلى عالى براى دستگاه هاى اندرویدى مى باشد که شما را 
به جنگ هاى در کنار اقیانوس آرام دعوت مى نماید! انواع نیروهاى مختلف نظامى براى مبارزه هاى شما وجود دارد 
که مى توانید با آنها دشمنان را یکى پس از دیگرى نابود کنید و ساعت ها خود را سرگرم سازید. شما مى بایستى که با 
تاکتیک هاى نظامى و انواع نیروها همچون پیاده نظام، توپخانه، تانک، هواپیماهاى جنگى، دریایى و... دشمنان را 

نابود سازید و یکى از بهترین بازى هاى استراتژیک اندرویدى را تجربه کنید.
برخى از ویژگى هاى بازى اســتراتژى Pacific Front 1942 اندروید:*انواع سالح هاى مختلف مانند torpedo و 
بمب براى شکست دشمنان.*بمباران کردن مقر دشــمن با هواپیماها و بمب افکن هاى قوى نظامى.*قرار دادن 
توپخانه هاى خود در مکان هاى مختلف براى به گلوله بستن دشمن.* انواع کمپین هاى هیجان آور و مأموریت هاى 

(Hot-hand multiplayer) چالش برانگیز.*امکان بازى به صورت چند نفره

معرفى محصول

«جى پى دى پاِکت» یک لپ تاپ بسیار کوچک است که اندازه 
جیب شما ساخته شده و نسخه کامل ویندوز 10 روى آن نصب 

است.
شــاید در نگاه اول یک نِت بوك به نظر بیاید ولى بدنه محکم و 
مشــخصات فنى باالى آن با چیزى که از نِت بوك سراغ داریم 
خیلى فرق مى کنــد. نِت بوك ها هم خیلــى ارزان بودند و هم 

مشخصات فنى بسیار پایینى داشتند.
جى پى دى پاِکت اولین بار روى کمپین ایندى گوگو معرفى شد 
و موفق به جذب سرمایه 3 میلیون دالرى شد. متأسفانه، صفحه 
این کمپین بسته شده و راهى براى پیش سفارش آن وجود ندارد. 
ولى به گفته ایندى گوگو اولین سرى پیش سفارش هاى ثبت شده 
از ماه ژوئن به خریداران تحویل داده مى شود ولى معلوم نیست از 

چه زمانى به صورت گسترده وارد بازار مى شود.
جى پى دى پاِکت یــک لپ تاپ خیلى کوچک با تاچ اســکرین 
7 اینچى است و نســخه کامل ویندوز 10 روى آن نصب است. 
وزن آن کمى بیشتر از 450 گرم است. اندازه خیلى کوچک آن 
باعث مى شــود تا به راحتى داخل جیب هاى بــزرگ جا بگیرد. 

جنس بدنه آن از آلومینیوم است و از این بابت شباهت زیادى به 
لپ تاپ هاى مک بوك دارد.

از نظر انواع پورت این لپ تاپ زیبــا یک پورت USB 3.0، یک 
هدفون، یک میکرو HDMI و یک پورت USB Type-C دارد. 
داشتن پورت USB Type-C مزیت هاى زیادى به همراه دارد 
و به کاربر اجازه مى دهد با وصل کردن یک داك مخصوص هر 
تجهیزات جانبى که بخواهد را به دستگاه وصل کند. بر خالف 
خیلى از لپ تاپ ها در این دســتگاه خبرى از تاچ پد نیست و به 
جاى آن یک دکمه کوچک ماوس مشــابه همان چیزى که در 
دســتگاه هاى آى بى ام/لنوو وجود دارد، طراحى شده است. این 
دســتگاه به بلوتوث مجهز شــده، بنابراین مى توان هر ماوس، 

کیبورد و هدفون بى سیمى را به آن وصل کرد.
شاید خیلى دستگاه قدرتمندى نباشد ولى ادعایى هم در این زمینه 
ندارد. در قلب آن پردازنده اینتل اتم جا خوش کرده که طبیعتًا از 
نظر قدرت قابل مقایسه با پردازنده هاى سرى Core-i نیست. 
ولى براى باز کردن همزمان چند صفحه مرورگر و کارهاى سبک 

مایکروسافت آفیس مشکلى ندارد.

عالوه بر این، 8 گیگابایت رم براى آن درنظر گرفته شده که خیلى 
جالب به نظر مى رسد. در نتیجه برنامه ها راحت و روان روى آن 
اجرا مى شوند. همچنین یک فضاى ذخیره  GB 128 براى ذخیره 

فایل هاى ورد و اکسل، عکس و چند ویدئو کامًال کافى است.
از دیگر قابلیت هاى آن پخش ویدئوهاى  4K اســت. 

بازى هاى سبک به سادگى قابل اجرا بوده 
و نمایشگر آن با دقت تصویر

p1200 تصویــرى 

شــفاف و روشن به 
کاربر ارائه مى دهد. قیمت این 

دســتگاه 600 دالر است که کمى 
باالست ولى اگر به دنبال یک 

لپ تاپ خیلى کوچک و در 
عین حال کامًال پرتابل 

هســتید، بهترین 
انتخاب است.

خرید انواع لوازم 
دکورى و تزئینى منزل

بازى استراتژیک 
«نبرد در کنار 
اقیانوس آرام» 

 
با کپى پیست در اندروید 

خداحافظى کنید!
گوگل مى خواهد با یک روش جدید به نام «کپى لِس 
پِیســت» نیمى از این راه را کوتاه کند. آنها در حال 
تست این روش روى اندروید هستند و اگر با موفقیت 
انجام شــود، کاربران مى توانند بدون نیاز به کپى، 

پِیست کنند.
ولى این ســئوال پیــش مى  آید که تلفــن از کجا 
تشخیص مى دهد کاربر قصد کپى چه چیزى را دارد؟ 
ُخب، به نظر مى رسد گوشى هاى ما فعًال نمى توانند 
کپى را به طــور کامل حذف کنند. ولــى مى توانند 
به صورت کامًال هوشــمندانه تشــخیص دهند که 
مى خواهیم چــه چیزى را کپى کنیــم و این کار در 

اپ هاى مختلف امکانپذیر است.
وقتى به کدهاى کروم براى بیلد «اندروید کانارى» 
نگاه مى اندازیم مى گوید: «اگر در حال نگاه کردن 
به وبسایت یک رستوران باشید و بعد از آن بالفاصله 
به اپلیکیشن مپس بروید، کیبورد نام آن رستوران را 
به عنوان پیشــنهاد براى وارد کردن در نوار جستجو 
به شما ارائه مى دهد.» ولى متأسفانه مسئله به این 
راحتى نیســت و این ویژگى به همین سادگى کار 

نمى کند.
به عبــارت دیگر، قابلیت فوق وابســتگى زیادى به 
متن و موضوع دارد و در این حالت اســت که معنى 

پیدا مى کند. 
به احتمال زیاد، گوگل ایــن ویژگى را در کروم 60 
براى اندروید به کار مى گیرد. قرار اســت کروم 60 

طى چند ماه آینده منتشر شود.

مچ بندى براى پیش بینى 
دعواى زن و شوهر!

 محققان دانشــگاه کالیفرنیاى جنوبى موفق شدند 
گجتى پوشیدنى تولید کنند که قادر است زمان شروع 
یک مشاجره را به افراد هشدار دهد. محققان طى یک 
تحقیق آزمایشى، به چند زوج دستگاه هایى پوشیدنى 
دادند که قادر بود اطالعاتى مانند درجه حرارت، ضربان 
قلب و میزان عرق بدن را کنترل کند. شرکت کنندگان 
در این پروژه تحقیقاتى همچنین مى بایست هر ساعت 
احساسات خود را نسبت به شریک خود با این دستگاه 
به اشتراك مى گذاشــتند.بعد از این مرحله محققان با 
استفاده از فناورى یادگیرى ماشینى موفق شدند لحظه 
شروع درگیرى بین زوجین شرکت کننده را با دقت 86 
درصد پیش بینى کنند. طبق گفته این محققان هدف 
بعدى آنها تهیه مدلى است که بتواند پنج دقیقه قبل از 
شروع دعوا، آن را تشخیص دهد و به تبع آن به کاربر 
هشدار دهد تا حواس خود را بیشتر به رفتار و گفتارش 
منعطف کند.یکى از طراحان این دستگاه در گزارشى 
با TechCrunch گفت: «ما با دریافت سیگنال هاى 
زیستى از این دستگاه پوشیدنى، اطالعاتى را به کاربر 
عرضه مى کنیم که به طور قطع نمى تواند به صورت 

عینى مشاهده یا بیان کند.»

کلیک

فناورانه

چرا 
«پیکسل» 
از «آیفون» 

بهتر 
است؟ 

 آخرین محصول اپل با نام آیفون 7، از نظر ســخت افزارى 
بسیار خاص و بى نظیر است. آیفون در بحث استفاده شخصى 
حتى بهتر از تعاریف باال عمل مى کنــد. در حقیقت آیفون 
دستگاهى بسیار زیباست و استفاده از آن تجربه  و حس خوبى 
را به کاربر منتقل مى کنــد. آیفون جدید عکس هاى خوبى 

مى گیرد و بسیار سریع و قدرتمند عمل مى کند.
در بحث طراحى از نظر نحوه قرارگیرى و جا شدن گوشى 
درون جیب از نگاه کردن به ظاهر گوشــى اهمیت خیلى 
بیشــترى دارد. در این بخش، گوگل پیکسل برترى بسیار 

زیادى نسبت به آیفون دارد.
شاید پیکسل از نظر ظاهرى توانایى رقابت با آیفون را نداشته 
باشد اما از دیگر جهات کامًال از آیفون برتر است. در پایین 

دالیل این برترى را برایتان شرح داده ایم.
گوگل پیکسل مهمترین ویژگى هاى یک اسمارتفون مدرن 
و بى نظیر را دارد: بسیار سبک است ولى به گوشى ارزان قیمت 
شباهت ندارد، بزرگ است اما بیش از حد بزرگ نیست و در 

ضمن یک صفحه نمایش بزرگ و بسیار باکیفیت دارد.
پیکسل از خیلى جهات به آیفون شباهت دارد. شکل بدنه، 
ضخامت و سایز صفحه نمایش همانند آیفون است و ظاهر 
آن مانند آیفون به شکل مستطیل با گوشه هاى خمیده است. 
همچنین قــاب دور صفحه نمایش و حاشــیه هاى آن نیز 

شباهت زیادى به آیفون دارد.
اما این شباهت ها به ضرر پیکسل نیست، چون طراحى آیفون 
به عنوان معیار اصلى طراحى اسمارتفون هاى سال 2017 
شناخته شده است و با توجه به اینکه پیکسل اولین گوشى 
پیشرفته گوگل محسوب مى شود، ساخت چنین اسمارتفونى 
که شباهت هاى ظاهرى زیادى به آیفون دارد، براى گوگل 

یک موفقیت محسوب مى شود.
اما دو تفاوت آشکار در طراحى پیکسل و آیفون وجود دارد که 
این دو اسمارتفون را نسبت به یکدیگر متمایز جلوه مى دهد؛ 

سنسور اثرانگشت در پشت گوشى و جک هدفون در باال.
دایره  کوچک پشت بدنه  پیکسل همان سنسور اثر انگشت 

است که براى باز کردن قفل گوشى از آن استفاده مى شود.
از زمانى که آیفون به سنسور اثرانگشت مجهز شده، همواره 
در یک نقطه  ثابت از آن اســتفاده کرده است. کًال ویژگى 

سنسور اثرانگشت بسیار عالى است، با قراردادن انگشتتان 
روى آن، قفل گوشــى همانند یک معجزه باز مى شود اما 
محل قرارگیرى آن در آیفون یک نقص انکارناپذیر محسوب 

مى شود.
برداشتن جک هدفون از روى آیفون یک نقص محسوب 
مى شود. اســتفاده از هدفون هاى بلوتوثى ایده  خوبى است 
چون اصًال دست و پا گیر نیستند اما امروزه که اکثر وسایل 
شارژى هستند، مطمئناً شارژ کردن روزانه هدفون باب میل 
خیلى از افراد نخواهد بود. بنابراین بسیارى از کاربران همان 
هدفون هاى ســیمى را ترجیح مى دهند. براى اســتفاده از 
هدفون سیمى در آیفون 7، بایستى آنها را با استفاده از یک 
تبدیل، به پورت الیتنینگ گوشى متصل کنید وگرنه باید از 
هدفون هاى بلوتوث استفاده کنید. این روش براى تشویق 
کاربران به خرید هدفون بلوتوث اصًال ایده  جالب و مناسبى 

به نظر نمى رسد.
محل قرارگیرى جک هدفون در پیکسل واقعًا مایه  تأسف 
است، با این حال، وجود آن روى این گوشى یک وجه تمایز 
اساسى نسبت به جک حذف شده  آیفون به حساب مى آید. 
گوگل در ویدئوى تبلیغاتى پیکسل، حذف جک هدفون از 

روى آیفون را به سخره گرفت.
اگر بخواهیــد از هدفون بلوتوث اســتفاده کنید، به راحتى 
مى توانید این کار را انجام دهید، این اختیار در گوشى پیکسل 
و دیگر اســمارتفون هاى حال حاضر دنیا وجود دارد. اما در 
هنگام اســتفاده از آیفون شما ملزم هســتید که از هدفون 
بلوتوث استفاده کنید و احتماًال خیلى از کاربران نمى توانند با 

این مسئله کنار بیایند. 
البته مى توان پورت تبدیلى کــه هدفون هاى معمولى را به 
آیفون 7 متصل مى کند را از فروشگاه هاى اپل خریدارى کرد 

که این راه حل هم اصًال ایده  جالب و جذابى نیست.
ایراد اصلى در به کارگیرى جک هدفون در پیکسل، محل 
قرارگیرى عجیب و غریب آن درباالى گوشــى اســت. 
قرارگیرى این جک در زیر گوشــى امــکان کار با صفحه 
نمایش هنگام استفاده از هدفون را به کاربران را مى دهد اما 
هنگامى که این جک در باالى گوشى قرار بگیرد، مجبورید 
که هرلحظه با سیم هدفون سروکله بزنید. البته امکان دارد 

دلیل خاصى براى قرارگیرى این جک در باالى پیکســل 
وجود داشته باشد اما دلیل آن هرچه باشد، باز هم یک نقص 

به حساب مى آید.
نوار اعالنات اندروید یکى دیگــر از دالیل برترى اندروید 
نسبت به  آى او اس محسوب مى شود. نوار اعالنات اندروید 
ابزارى جهت کنترل موزیک، پاسخ سریع به ایمیل ها وکسب 
اطالع از وضعیت آب و هواست و در ضمن کاربران مى توانند 
میانبرهاى مورد نظرشان را به آن اضافه کرده یا از روى آن 

حذف کنند.
مهمتر اینکه نوار اعالنات در اندروید به عنوان مرکز فرماندهى 
ارتباطات گوشــى عمل مى کند و قادر اســت رسانه هاى 
اجتماعى، پیامک ها، ایمیل هــاى کارى و... را کنترل کند 
و در ضمن به جاى اینکه براى مشــاهده اعالنات به تک 
تک اپلیکیشن ها ســر بزنید، نوار اعالنات اندروید به  شکل 
هوشمندانه اى آنها را به صورت یکجا برایتان نمایش خواهد 
داد که این یکى از ویژگى هاى مورد عالقه کاربران اندرویدى 

محسوب مى شود.
پیکسل از ورژن «Stock» اندروید که توسط گوگل ساخته 
شده، استفاده مى کند و دیگر شرکت هاى سازنده  اسمارتفون 
از جمله سامسونگ، اچ تى سى، ال جى و غیره از ورژن هاى 
تغییریافته اندروید روى محصوالتشــان استفاده مى کنند. 
اندروید به کارگرفته شده در پیکسل بهترین و زیباترین ورژن 

موجود در بازار است.
با لمــس صفحــه هوم به ســمت چــپ، مى تــوان به 
«Google Now » دستیار هوشمند اندرویدى، دسترسى 

سریع داشته باشید.
Google Now قادر است:

دماى منزل یا محل کار را اعالم کند.
زمان رســیدن به محل کار یا منزل را بــا در نظر گرفتن 

ترافیک هاى مسیر رفت و آمد محاسبه کند.
موعد فرارسیدن قبوض یا چک ها را اخطار دهد.

اخبار مرتبط با فناورى، غذا و سیاست را به شما اعالم کند.
گوگل مى تواند اطالعات مورد نیازش را از جى میل، تقویم 
و مرورگر کروم گوشى شما کسب کند و از آنها در سرویس 
Google Now استفاده کند و از این طریق زندگى دیجیتالى 

شما را مدیریت  کند.
این سرویس بسیار کاربردى است و اغلب اوقات فعال است. 
هر شــب نیز تفاوت آب و هواى روز آینده در مقایسه با روز 
گذشته را در نوار اعالنات به نمایش مى گذارد. اگر در آینده 
نزدیک پرواز در پیش دارید و گیت ورودى شما ناگهان تغییر 
کند، سرویس آن را قبل از رسیدنتان به فرودگاه به شما اعالم 

خواهد کرد.
در مقایســه با Google Now، هیچ برنامه یا ســرویس 
مشابهى روى آیفون وجود ندارد. این سرویس همواره شما را 
شگفت زده مى کند و دلیل کنارگذاشتن آیفون و پیوستن به 

اندروید را همیشه به شما یادآورى مى کند.
باتوجه به به کارگیرى سرویس بى نظیر گوگل و همچنین 
سخت افزار عالى استفاده شده در پیکســل، پیشنهاد این 
اسمارتفون گوگل به عنوان بهترین گزینه براى خرید هیچ 

جاى تعجب ندارد.

لپ تاپى زیبا، بسیار کوچک و کامالً پرتابل که در جیب جا مى شود!
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رامین مشکاه

,,
در بحث طراحى از 
نظر نحوه قرارگیرى 
و جا شدن گوشى 
درون جیب از نگاه 
کردن به ظاهر 
گوشى اهمیت خیلى 
بیشترى دارد. در 
این بخش، گوگل 
پیکسل برترى 
بسیار زیادى نسبت 
به آیفون دارد

که مى توانید با آنها دشمنان را یکى پس از دیگرى نابود کنید و ساعت ها خود را سرگرم سازید. شما مى بایستى که با
تاکتیک هاى نظامى و انواع نیروها همچون پیاده نظام، توپخانه، تانک، هواپیماهاى جنگى، دریایى و... دشمنان را

نابود سازید و یکى از بهترین بازى هاى استراتژیک اندرویدى را تجربه کنید.
o اندروید:*انواع سالح هاى مختلف مانند torpedo و Pacific Front1942 2برخى از ویژگى هاى بازى اســتراتژى

بمب براى شکست دشمنان.*بمباران کردن مقر دشــمن با هواپیماها و بمب افکن هاى قوى نظامى.*قرار دادن
توپخانه هاى خود در مکان هاى مختلف براى به گلوله بستن دشمن.* انواع کمپین هاى هیجان آور و مأموریت هاى

(Hot-hand multiplayer) چالش برانگیز.*امکان بازى به صورت چند نفره

 گیگابایت رمبراى آندرنظر گرفته شده که خیلى
ى رسد. در نتیجه برنامه ها راحت و روان روى آن 
GB1288 براى ذخیره  همچنین یک فضاى ذخیره

 اکسل، عکس و چند ویدئو کامًال کافىاست.
Kهاى آن پخش ویدئوهاى  4K اســت. 

ک به سادگى قابل اجرا بوده
ررررررررررررصویر با دقت ت

یــرى 
شن به 

هد. قیمت این 
6 دالر است که کمى 

گر به دنبال یک 
کوچک و در 

ًال پرتابل
رین 

تراتژیک 
 در کنار 
س آرام» 

جا مى شود!
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بسیارى از محققان بر این باورند که اعتیاد به قهوه مشکل بسیار مهمى 
نیست.

 اگر براى مدت یکسال هر روز از آن اســتفاده کنید و سپس از نوشیدن 
آن دست بردارید، دچار سردرد خواهید شد ولى این سردرد موقتى است.

در جهان ســاالنه به طور متوســط 500 میلیارد فنجان قهوه نوشیده 
مى شود.

قهوه هاى بدون کافئین:
در جهان، این نوشیدنى محبوب در بسته بندى هاى مختلف و با 
طعم هاى مختلف به بازار عرضه مى شود و صنعت قهوه سازى 
جزو صنایع بزرگ دنیا محســوب مى شود. حال سئوال این 
 Decaf است که آیا قهوه هایى که به نام

(بدون کافئین) در بازار معروف  هستند واقعًا بدون کافئین هستند؟ پاسخ 
این است که نه کامًال.

هر فنجان قهوه چقدر کافئین دارد؟
هر فنجان متوسط قهوه 130 میلى گرم کافئین دارد و این در حالى است 
که یک فنجان متوسط از نوع بدون کافئین آن، حدود 5 میلى گرم کافئین 
دارند، که این مقدار کافئین به اندازه کافئین موجود در یک فنجان شکالت 
داغ و یا نصف بسته شکالت تخته اى اســت. در مقایسه با آن باید گفت 

که یک قوطى نوشابه تک نفره حدود 35-45 میلى گرم کافئین دارد.
حال ممکن است این سئوال براى شما پیش مى آید که با توجه به مواردى 

که ذکر شد آیا مى توانم مثل قبل قهوه بنوشم یا خیر؟
پاسخ این است که این موضوع بستگى به شرایط بدن شما دارد. به عنوان 

مثال اگر به پوکى استخوان مبتال هستید نیاز به مقدار زیادى کلسیم دارید 
و نوشیدنى هاى کافئین دار مانع از جذب کامل کلسیم مى شود. همچنین 
در طب سنتى گفته مى شــود که اگر به اختالل خلط سودا دچار شده اید 
نباید این نوشــیدنى را مصرف کنید. در دوران باردارى هم مصرف زیاد 

نوشیدنى هاى کافئین دار توصیه نمى شود.
 حال آنکه اگر مشکل سردرد موقتى دارید، کافئین موجود در این نوشیدنى 

ممکن است شما را تسکین دهد.
 در آخر اینکه آیا مصرف روزانه قهوه درست است؟ در پاسخ باید گفت اگر 
شما مشکل یا بیمارى خاصى که مرتبط با مصرف کافئین باشد ندارید، 
مى توانید روزانه دوسه فنجان کوچک بنوشید. برخى از مطالعات نشان 
داده است که کسانى که قهوه مى خورند در برابر بیمارى هایى مثل دیابت، 

آلزایمر، پارکینسون، نقرس و ... بیشتر محافظت مى شوند.

کاهو یکى از مفیدترین سبزیجات براى سالمتى بدن است و کارشناسان توصیه مى کنند این ماده مغذى را افراد در 
رژیم غذایى روزانه خود قراردهند تا از مزایاى سالمتى آن بهره مند شوند.

گفتنى است، از جمله مزایاى کاهو مى توان میزان پایین 
کالرى و چربى صفر درصد آن را نام برد، به همین دلیل 

کاهو در بیشتر رژیم هاى الغرى وجود دارد.
ساالد کاهو حاوى مقادیر باالیى از فیبر و سلولز 

است که عالوه بر احساس سیرى 
در افراد باعث بهبود فرآیند هضم 
مواد غذایى و کمک به دســتگاه 

گوارش نیز مى شود.
 براساس تحقیقات، فیبر موجود در 

کاهو به حذف نمک هاى صفراوى از 
بدن کمک مى کند و بــه این ترتیب 

از باال رفتن کلســترول خون جلوگیرى 
مى کند.

براى داشــتن قلبى ســالم حتمًا در طول هفته از 
کاهو اســتفاده کنید، زیرا در این سبزى خوشطعم 
ویتامینC و بتاکاروتــن وجود دارد کــه مانع از 

گرفتگى و تنگى عروق خونى مى شود.
 اگر از کم خوابى رنج مى برید مى توانید با اســتفاده 

ازکاهو این مشکل را برطرف کنید، در این سبزى ماده ســفید رنگى به نام lactucarium وجود دارد که 
داراى خواص آرامش بخشى و خواب آورى بدون هیچ عارضه جانبى است و مى توانید شب ها قبل از خواب مقدارى 
برگ یا آب کاهو را براى درمان کم خوابى مصرف کنید و به خوابى عمیق بروید.  ساالد جزو سبزیجات قلیایى است 
و مصرف آن مى تواند باعث خنثى شدن میزان باالى اسید موجود در بدن شود که به این ترتیب PH خون را تنظیم 

و متعادل مى کند. 
براساس پژوهش ها بیشتر مواد غذایى مصرفى انسان ها از جمله گوشت و پروتئین حیوانى اسیدى است و ورود حجم 

باالى مواد اسیدى به بدن عالوه بر آسیب دندان ها باعث ابتالى افراد به انواع بیمارى ها از جمله سرطان مى شود.
کارشناسان توصیه مى کنند براى جلوگیرى از ابتال به بیمارى هاى خطرناك، افراد از مواد غذایى قلیایى از جمله انواع 

میوه و سبزیجات، حبوبات و دانه هاى آجیل استفاده کنند.
مصرف غذاهاى قلیایى همچنین مى تواند باعث افزایش انرژى بدن، مثبت اندیشى، خواب عمیق، پوست جوان و 
سالم و بهبود عملکرد دستگاه گوارش شود.کاهو جزو خوراکى هایى است که مى توانید به صورت خام آن را مصرف 

کنید و به این ترتیب مقدار مواد مغذى، انواع ویتامین و مواد معدنى دریافتى از آن را افزایش دهید. 
کارشناسان با وجود تمام مزایاى کاهو توصیه مى کنند افراد قبل از مصرف حتماً آن را به طور کامل شسته و ضدعفونى 
کنند، همچنین کاهو را باید به صورت تازه مصرف کرد و هرچه کاهو کهنه تر شود از خواص مفید آن کاسته مى شود.
کاهو انواع مختلف دارد و در اکثر کشورهاى دنیا به اشکال و رنگ هاى مختلف یافت مى شود که کارشناسان به افراد 
توصیه مى کنند براى دریافت ویتامین هاى بیشتر از کاهو، افراد از برگ هاى تیره تر و تلخ تر کاهو استفاده کنند که 

بیشتر در معرض نور آفتاب قرارگرفته است.
کاهو را مى توانید در ســاالد 

به همراه گوجه فرنگى، 
خیار، پیاز، روغن زیتون، 
جوانه گندم، قطعات پنیر 
و ســینه مرغ خرد شده 

مصرف کنید یــا از آن در 
کنار انواع ســاندویچ هاى 
خانگى به عنوان یک ماده 

مغذى استفاده کنید.

شــاید اغلب مــا در طــول روز بیــش از دو بار مســواك 
مــى زنیــم و گمــان مــى کنیــم بــه خوبــى مراقــب 
دنــدان هایمان هســتیم امــا آیا مــى دانیم کــه ممکن 
اســت در مســواك زدن نیــز دچــار اشــتباه شــویم؟ 
نشــانه هایى وجود دارد که نشــان دهنده خطاى ما در تمیز 

کردن دندان هاست.

استفاده از مسواك نامناسب
از چه نوع مسواکى استفاده مى کنید؟ این واقعًا باعث تفاوت 
خواهد شــد. اغلب ما مى خواهیم از مسواکى با موهاى نسبتًا 
نرم و پرپشت استفاده کنیم. که البته دندان هاى ما نیز به یک 
مسواك با موهاى سرگرد احتیاج دارد نه مسواکى با قلموى تیز 
و تکه تکه شده. اگر از مسواك نادرست استفاده مى کنید، تمیز 
کردن دندان ها به خوبى صورت نمى گیرد و به میناى دندان 

نیز آسیب مى رسد.
بعد از یک دوره اســتفاده از یک مســواك، آن را بررســى 
کنیــد و ببینیــد آیا فرســوده اســت. طول عمر متوســط 
یک مســواك ســه ماه اســت. اگر پــس از شــش هفته 
اســتفاده، مسواك فرسوده شــود، فشــار، صدمه زیادى به 
دنــدان وارد مــى آورد. زیــرا برخــى از افراد مــى گویند

 دندان هایشان به خوبى تمیز نمى شود مگر آنکه با فشار زیاد 

مسواك بزنند. این درصورتى است که مسواك زدن باید یک 
فرآیند کامالً مالیم باشد.

مشاهده  پالك و تارتار روى دندان ها
هنگامى که مواد غذایى مانند کربوهیدرات ها و قند به درستى 
از دندان ها پاك نشــود، پالك هاى میکروبى از آنها تغذیه 
کرده و اســید تولید مى کنند. اسید موجب پوسیدگى دندان و
بیمارى هاى لثه مى شود.پالك ها معموًال بى رنگ هستند.

اگر شــکافى کوچک در لبه لثه ها مشاهده 
مى کنید، نشانه مسواك زدن نادرست مى باشد

اگر دندان ها تحت پوشش این پالك ها قرار بگیرند به مرور 
زمان تارتار ساخته مى شــود که شکل سختى از پالك است 
و سخت تر از بین مى رود. اگر شــما در حال حاضر عالمتى 
از پالك و یا تارتار پیدا کردید،نشــانه نسبتًا روشنى است که 
شما نیاز به تعویض مسواك و تغییر روش مسواك زدن دارید.

ملتهب شدن لثه ها 
لثه خود مى تواند نشــان دهد که دهان به درســتى مسواك

 نمى شــود. آیا هنوز  تقریبــًا در هر مســواك زدن لثه تان 
خونریزى مى کند؟ آیا لثه قرمز، دردناك یا پف کرده اســت؟ 

اینها همه نشان دهنده التهاب لثه هســتند که خود ناشى از 
وجود پالك ها بر دندان اســت.یکى دیگر از نشــانه ها کنار 
رفتن لثه هاى باال و پایین اســت. اگر شکافى کوچک در لبه  
لثه ها مشاهده مى کنید، خود نشــانه مسواك زدن نادرست 
مى باشد. میناى دندان بســیار نازك است و نزدیک لثه قرار 
گرفته، بنابراین، ممکن است آسیب ببیند اگر سخت و با فشار 

مسواك مى زنید.

نگرانى از لبخند زدن
آیا شــما نگران این هســتید که دندان هایتــان زرد به نظر 
مى رســند و بوى دهانتان آزاردهنده اســت؟ آیا لبخند خود 
را زیبا نمى دانید؟ این مى تواند نشــانه اى از یک مشــکل 
اساسى مانند بیمارى هاى لثه باشــد و یا به سادگى بتوان با 
جرم گیرى و صیقل دادن دندان هامشــکل را حل کرد. بهتر 

است مشکل تان را با دندانپزشک درمیان بگذارید.
نکته پایانى: دندان هایتان را به آرامى مســواك بزنید، نه 
خیلى محکم. به صورت رفت و برگشــتى مســواك نزنید و 
تنها در امتداد طول زبان، مســواك را به جلو و عقب ببرید. با 
احتیاط مســواك بزنید و در یک زمان تنها روى یک ناحیه از

دندان ها تمرکز کنید. توجه کنیــد که امتداد خط لثه را خوب 
تمیز کرده اید و تالش کنید دو دقیقه کامل مسواك بزنید.

منیره سیدهاشمى درباره آداب نوشیدن آب اظهار داشت: 
هنگامى که طبیعت بدن در حال هضم غذا باشد، براى 
رقیق کردن و رساندن آن به سایر اعضا و کاهش حرارت، 

تشنگى حقیقى ایجاد مى شود.
به گفته وى وقت آشــامیدن آب در فرد با مزاج معتدل 
زمانى اســت که غذا شــروع به هضم کرده است یعنى 

حداقل یک ساعت از خوردن غذا گذشته باشد.
این دستیار تخصصى طب سنتى تصریح کرد: آشامیدن 
آب در حالت تشــنگى کاذب، مضر است و بهتر است با 
استنشاق هواى سرد و مضمضه با آب خنک و خوابیدن 

آن را برطرف کرد.
سید هاشــمى متذکر شــد: تشــنگى کاذب از 
ترشحات چســبیده به جدار معده است که دفع 
آن نیازمند آب اســت اما نه آب ســرد، چرا که 
آب سرد، افزاینده عطش کاذب بوده و باید آب 
گرم نوشید البته تحمل عطش و خوردن کمى 
عسل مى  تواند برطرف کننده تشنگى کاذب

 باشد. وى خاطرنشان کرد: تا احساس تشنگى 
واقعى ایجاد نشــده نباید آب نوشید، تشنگى 
واقعى هنگامى که بدن در حال هضم غذاســت 
براى رقیق کردن و رســاندن آن به ســایر اعضا و 

کمک به هضم ایجاد مى شود.

آووکادو حفاظــت قابل 
توجهى در برابر سرطان سینه و 
ســرطان معده ایجاد مى کند زیرا 

سرشار از کاروتنوئیدهاست.
آووکادو شامل دو ویتامین E و C است 
که خواص آنتى اکسیدانى براى بدن دارند. ویتامین C منجر 
به کاهش اکسیداسیون کلسترول آل دى آل یا کلسترول بد 
مى شود. آووکادو همچنین سرشــار از آنتى اکسیدان هایى 
مانند اپى گالوکاتچین و... اســت که منجر به خنثى کردن 

اثرات رادیکال هاى آزاد در بدن مى شود.
نتایج مطالعات نشــان مى دهد آووکادو درد ناشى از التهاب 
مفاصل را نیز کاهش مى دهد. همچنین بررسى ها حاکى از 
آن است که عصاره آووکادو و سویا مى تواند در کاهش عالیم 

التهاب مفاصل مؤثر باشد.
گلوتاتیون موجود در آووکادو از ســلول ها در مقابل آســیب 
رادیکال هــاى آزاد محافظت مى کند. هنگامى که ســطح 
گلوتاتیون کبد افزایش یابد، این عضو بدن مؤثرتر مى تواند از 
بدن سم زدایى کند و از سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو 

محافظت نماید.آووکادو حاوى لوتئین است؛ یک کاروتنوئید 
که خاصیت ضد سرطانى دارد. لوتئین خطر ابتال به سرطان 
پروستات را در مردان کاهش مى دهد ضمن اینکه از چشم 
در برابر بیمارى هایى مانند دژنراسیون ماکوال و آب مروارید 

محافظت مى نماید.
گلوتاتیون موجــود در آووکادو یک راه بــراى کاهش خطر 
ابتال به سرطان دهان و حلق است. آووکادو همچنین غنى 

از پتاسیم، ویتامین ها و چربى ها براى سالمت قلب است.
 مواد گیاهى شیمیایى موجود در آووکادو براى سالمت پوست 
و دندان ها نیز مفید اســت. محققان آکادمى پوست شناسى 
آمریکا در بررسى هاى خود به این یافته رسیده اند که مصرف 

آووکادو کم هزینه ترین مسیر براى 
درمان بیمارى پوستى پسوریازیس 
اســت. متخصصان بر این باورند 
که اســتفاده از کرم هــاى حاوى 

ویتامیــن B12 و روغــن آووکادو 
مى تواند بدون داشــتن عوارض جانبى 
فواید بى شمارى براى پوست داشته باشد.

متخصصان دریافتند بین گرگرفتگى هاى شایع زنان و سالمت عروقى ارتباط 
وجود دارد. در واقع گرگرفتگى ممکن است نشانه اى در مورد خطر بیشتر ابتال 

به بیمارى قلبى باشد.
در این بررسى ارتباط بین گرگرفتگى و خطر بیمارى قلبى – عروقى مورد 
مطالعه قرار گرفت. همچنین به طــور خاص به ارتباط 
بین گرگرفتگى و عملکرد اندوتلیال پرداخته شد. 
اندوتلیوم الیه نازکى از سلول هاســت که الیه 

داخلى عروق خونى را پوشانده است.
ارزیابى عملکرد اندوتلیال فاکتور کلیدى 
در تشخیص تصلب شــرایین است؛ این 
عارضه نوعى بیمارى قلبى– عروقى است 
که بر توانایى رگ هــاى خونى در انقباض 

و انبســاط تأثیر مى گذارد. در صورتى که تصلب شرایین درمان نشود مى تواند 
مشکالت قلبى – عروقى جدى ترى همچون سکته قلبى، مغزى و نارسایى قلبى 

را به دنبال داشته باشد.
این مطالعه روى 272 زن 40 تا 60 ساله انجام شــد که یا به طور روزانه دچار 
گرگرفتگى شــده اند یا هرگز تجربه گرگرفتگى نداشته اند. همچنین این زنان 

سابقه استعمال دخانیات یا ابتال به عارضه قلبى – عروقى نداشتند.
محققان در بررسى هاى انجام شده دریافتند بین گرگرفتگى و اختالل عملکرد 
عروقى در زنان مسن تر یعنى افرادى با سن 54 تا 60 سال ارتباطى وجود ندارد 
اما مشخص شد گرگرفتگى با اختالل عملکرد آندوتلیال در زنان جوان تر که بین 

40 تا 53 سال سن دارند مرتبط است.
 این مطالعه نشــان مى دهد زنان جوان تر که دچار گرگرفتگى هستند عملکرد 

عروقى ضعیف ترى دارند.

ى مسواك زدن اشتباه
شانه ها

ن

ى مسواك زدن اشتباه
شانه ها

ن

نیست.
 اگر براى مدت یکسال هر روز از آن اســتفاده کنید و سپس از نوشیدن 

آن دست بردارید، دچار سردرد خواهید شد ولى این سردرد موقتى است.
در جهان ســاالنه به طور متوســط 500 میلیارد فنجان قهوه نوشیده 

مى شود.

قهوه هاى بدون کافئین:
در جهان، این نوشیدنى محبوب در بسته بندى هاى مختلف و با 
طعم هاى مختلف به بازار عرضه مى شود و صنعت قهوه سازى 
جزو صنایع بزرگ دنیا محســوب مى شود. حال سئوال این 
Decaf است که آیا قهوه هایى که به نامf

ایناست که نه کامال.

هر فنجان قهوه چقدر کافئین دارد؟
0هر فنجان متوسط قهوه 130 میلى گرم کافئین دارد و این در حالى است 
5که یک فنجان متوسط از نوع بدون کافئین آن، حدود 5 میلى گرم کافئین 
دارند، که این مقدار کافئینبه اندازه کافئین موجود در یک فنجان شکالت 
داغ و یا نصف بسته شکالت تخته اى اســت. در مقایسه با آن باید گفت 

5که یک قوطى نوشابه تک نفره حدود 35-45 میلى گرم کافئین دارد.
حال ممکن است این سئوال براى شما پیش مى آید که با توجه به مواردى 

که ذکر شد آیا مى توانم مثل قبل قهوه بنوشم یا خیر؟
پاسخ این است که این موضوع بستگى به شرایط بدن شما دارد. به عنوان 

و نوشیدنى هاى کافئین دار مانع از جذب کامل کلسیم مىشود. همچنین
در طب سنتى گفته مى شــود که اگر به اختالل خلط سودا دچار شده اید
نباید این نوشــیدنى را مصرف کنید. در دوران باردارى هم مصرف زیاد

نوشیدنى هاى کافئین دار توصیه نمى شود.
 حال آنکه اگر مشکل سردرد موقتى دارید، کافئین موجود در این نوشیدنى

ممکن است شما را تسکیندهد.
 در آخر اینکه آیا مصرف روزانه قهوه درست است؟ در پاسخ باید گفت اگر
شما مشکل یا بیمارى خاصى که مرتبط با مصرف کافئین باشد ندارید،
مى توانید روزانه دوسه فنجان کوچک بنوشید. برخى از مطالعات نشان
داده است که کسانى که قهوه مى خورند در برابر بیمارى هایى مثل دیابت،

آلزایمر، پارکینسون، نقرس و ... بیشتر محافظت مى شوند.

آفتاب قرارگرفته است. در معرضنور بیشتر
کاهو را مى توانید در ســاالد 

به همراه گوجه فرنگى، 
خیار، پیاز، روغن زیتون، 
جوانه گندم، قطعات پنیر 
شده  خرد و ســینه مرغ

مصرف کنید یــا از آن در 
کنار انواع ســاندویچ هاى 
خانگى به عنوان یک ماده 

مغذى استفاده کنید.

   آیا شما هم به نوشیدن قهوه اعتیاد دارید ؟

خواب شیرین با کاهو سکنجبین   
ز مزایاى سالمتى آن بهره مند شوند.

ى توان میزان پایین 
 برد، به همین دلیل 

ود دارد.
یبر و سلولز 

ز 
ب 

رى 

ر طول هفته از 
بزى خوشطعم 
د کــه مانع از 

د.
تفاده اس با نننننننییدیدیدییدییید

توجهى
ســرطان
سرشار از کا
آووکادو شامل
که خواص آنتى اکسیدانى براى بد
به کاهش اکسیداسیون کلسترول

به بیمارى قلبى باشد.
در اینبررسى ارتباط بین گ
مطالعه قرا
گ بین
آشامیدن آب در حالت اندو

تشنگى کاذب،مضر است

ُگرگرفتگى با بیمارى قلبى ارتباط دارد؟

آب در حالت
استنشاق ه
آن را بر
سید ه
ترشح
آنن
آب
گر
عس
 باش
واقع
واقعى
براى رقی
کمک به هض

و یک راه بــراى کاهش خطر 
است. آووکادو همچنین غنى 

ها براى سالمت قلب است.
ر آووکادو براى سالمت پوست

حققان آکادمى پوست شناسى 
اینیافته رسیده اند که مصرف 

 براى 
یس
ورند
حاوى

ووکادو 
ض جانبى 
 داشته باشد.

آووکادو 
میوه اى 

با خواص 
باورنکردنى
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فوتبال جهان

حمله تند پیکه 
به سردبیر آ.اس  

جـرارد پیکه یـک بـار دیگـر در توییتـر جنجال سـاز 
شـد و این بـار هـدف او آلفـردو رالنیـو سـردبیر آ.اس
 بود. پـس از پیروزى بارسـا بـر رئال در ال کالسـیکو، 
هیجان در اللیگا به اوج خود رسیده است. بارسا فعًال با 
یک بازى بیشتر و هم امتیاز با رئال، در صدر قرار دارد و 
رئال در صورت شکست در یکى از پنج بازى باقیمانده 
خود و در صورتى که بارسا هر چهار بازى بعدى خود را 

ببرد، قهرمانى را از دست خواهد داد.
شـادى گل مسـى پـس از زدن گل دقیقـه 92 خـود 
بـه رئـال هنـوز مـورد انتقـاد رسـانه هـاى مادریدى 
قـرار دارد. مسـى با گرفتـن پیراهن خودش به سـمت 
هـواداران رئـال، گل پیـروزى بخـش خـود را جشـن 

گرفت.
سـردبیر آ.اس در مقاله اخیر  خود به انتقاد از شادى گل 
مسـى پرداخت و حتى آن را بدتر از هیـس دادن رائول 
به بارسایى ها در ال کالسیکوى سـال 1999 نوکمپ 
دانسـت. جرارد پیکه که اینگونه فرصت ها براى کنایه 
زدن به رسـانه هاى مادریدى را از دسـت نمى دهد، در 
پاسخ به رالنیو توییت کرد:  مسى با گل خود آنها را تحت 
فشـار قرار داده و نمى توانند ایـن را پنهان کنند. واضح 
است که تعارف پیراهن به هواداران رقیب، دردناك تر از 

هیس دادن به آنهاست. 

مورینیو به دنبال جو هارت  
اگر اخبار انتقال داوید دخیـا به رئال مادرید حقیقت پیدا 
کند، جو هارت یکى از گزینه هاى اصلى شیاطین سرخ 

خواهد بود.       
 با توجه به عملکرد نه چندان خوب و پر نوسـان کیلور 
ناواس در دروازه کهکشـانى ها، اخبار زیـادى در مورد 
احتمال انتقال داوید دخیا در تابسـتان آتى به برنابئو به 

گوش مى رسد.
 با ایـن تفاسـیر، شـیاطین سـرخ نیـز از همیـن حاال 
برنامـه هـاى خـود را بـراى جـذب سـنگربان آغـاز 
کـرده اند و یـان اوبـالك و جو هـارت، دو گزینـه اول 

مورینیو محسوب مى شوند.
با توجه به رقم 40 میلیون یورویى و باالى فسخ قرارداد 
اوبالك، نشـریه «مـارکا» ادعا مى کند کـه جو هارت 
سنگربان سابق سیتى و فعلى تورینو گزینه اول یونایتدها 

شده است.
جو هـارت در ابتدا فصل جـارى و با توجه بـه عدم نیاز 
گواردیوال به تورینو پیوست اما سرمربى اسانیایى سیتى 
مدتى پیش اعالم کرد که در پایان فصل در مورد آینده 

او تصمیم خواهد گرفت.

گواردیوال دیگر جذابیت ندارد 
نیـال کوئیـن مهاجـم سـابق منچسترسـیتى، معتقد 
اسـت که پپ گواردیوال دیگـر به اندازه گذشـته مربى 
جذابى نیست و نتوانسـت تیمى که از مانوئل پیگرینى 
تحویل گرفـت را به یک مدعـى در لیگ برتـر تبدیل 

کند.       
گواردیوال به عنوان یکى از بهتریـن مربى هاى دنیا در 
تابستان گذشته هدایت سیتى را برعهده گرفت اما تیم 

او در این فصل به هیچ جامى نرسید.
کوئیـن معتقد اسـت کـه گواردیـوال نتوانسـت باعث 
پیشـرفت سـیتى بشـود و دیگر به عنوان یـک حریف 

خطرناك براى سایر مربیان شناخته نمى شود.
 او به خبرنـگاران گفت:«هر اتفاقى کـه در هفته هاى 
پایانـى فصل رخ بدهـد، این چیـزى نبود کـه ما وقتى 
گواردیوال به سیتى آمد، از او انتظار داشتیم. او باید فصل 

آینده یک پیشرفت بزرگ را در سیتى رقم بزند.
در ده دیدار ابتدایى فصل، سیتى فوق العاده بود و به نظر 
مى رسید که پپ  یک گرد طالیى دارد که آن را روى تیم 
پاشیده است اما این دوره ماه عسل خیلى طول نکشید 
و ما با سـئوال هاى زیـادى به پایان فصل رسـیدیم. او 
بخشى از جذابیتش را از دست داده است و اگر بخواهیم 
در پایان سال، مرور صادقانه اى داشته باشیم، او کارى 

نکرد که فصل گذشته پیگرینى نکرده باشد.»

سامپائولى تنها گزینه است 
کلودیو تاپیا  رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین تایید کرد 
که پیشنهاد هدایت این تیم به صورت رسمى به خورخه 

سامپائولى سرمربى سویا ارائه شده است.
تاپیا تأیید کـرده که سـامپائولى تنها گزینـه آنها براى 
جانشینى بائوسا است و فدراسیون آرژانتین خود را آماده 
مذاکره با باشـگاه سـویا مى کند. در حالى که چیزى به 
شـروع دوباره بازى هـاى مقدماتى جـام جهانى باقى 
نمانده، تاپیا تأیید کرد که آنها به دنبال جذب سامپائولى 

هستند.
 او گفت:«مى توانم تایید کنم که تنها یک کاندید وجود 
دارد ولى ما به سـویا احترام مى گذاریم زیـرا او هنوز در 
این تیـم کار مى کند. حاال براى جدایى اش از سـویا در 
تالش هستیم، بند فسخ در قراردادش وجود دارد و طى
 مالقات هاى پیش رو در این رابطه بحث خواهیم کرد.»

گادوین منشــا؛ شــاید این نــام یکــى از بمب هاى 
پرسروصداى نقل وانتقاالتى باشد. بازیکنى نیجریه اى 
که تنها با صدهــزاردالر پا به لیگ ایران گذاشــت و 
خیلى زود پیشنهادهایى چند صدهزار دالرى دریافت 
کرد. چند ماهى هســت که اخبار ضدونقیضى درباره 
پرسپولیسى شــدن این بازیکن شنیده مى شود. حتى 
اعالم شــده که مدیربرنامه هاى او رقم 350هزاردالر 
را به پرسپولیس پیشــنهاد کرده است. مجید جاللى 
ســرمربى پیکان هم بارها نسبت به هوایى کردن این 
بازیکن توسط سایر باشگاه ها هشدار داده و انتقاد کرده 
است. جاللى حتى یک بار براى اینکه رأى باشگاه هاى 
خواهان منشــا را بزند ســعى کرد از ابزار کارشناسى 
فوتبال استفاده کند. او گفته بود:  منشا بازیکنى است که 
در ضدحمله ها مى تواند کارآیى خودش را نشان دهد و 
به درد تیم هایى که هجومى بازى مى کنند نمى خورد.  
منظور مستقیم سرمربى پیکان سرسخت ترین خواهان 
عقد قرارداد با این بازیکن یعنى برانکو بود. پرسپولیس 
برانکو که عالقه زیادى به ارائه فوتبال تهاجمى دارد، 
با این اظهارنظــر قاعدتًا باید در تــالش براى جذب 
این مهاجم که فقط به درد ضدحمله مى خورد دســت 
بردارد. خبر این است که منشــا به همان اندازه که به 
پرســپولیس نزدیک است، ممکن اســت به پیراهن 
آبى هم برســد. خودش در مصاحبه هــا اعالم کرده 
که دوســت دارد در یک تیم بزرگ و پرطرفدار بازى 
کند. چندى پیش و در اوج شــایعات درباره مذاکرات 
پرسپولیس با این بازیکن شــنیدیم که منصوریان به 
یکى از دوســتانش گفته: «بگذارید پرسپولیس همه 
تالشــش را براى جذب منشــا بکند. آن وقت ما وارد 
مى شویم و او را مى گیریم!» منصوریان با همین روش 
موفق شده بود در فصل نقل وانتقاالت لیگ شانزدهم 
کاوه رضایى را از چنگ پرســپولیس بیرون بکشد. او 
حتى وقتى دید کنعانى زادگان که طبق انتظار باید پس 
از پایان دوران ســربازى اش در ملوان به پرسپولیس 

برمى گشت از شرایط قرارداد با این تیم راضى نیست، 
سریع با پیشنهادى جالب او را جذب کرد. این دو تجربه 
نشان مى دهد که پرسپولیســى ها باید در جذب منشا 
نگران رقیبى سرسخت به نام استقالل باشند و جاللى 
هم از ناحیه استقالل باید بیشــتر احساس خطر کند. 
استقاللى ها در این گونه مذاکرات سر کیسه شل ترى 
نســبت به رقیب دارند و این را در پروژه جذب کاوه و 
کنعانى زادگان نشــان دادند. حاال که شنیده مى شود 
کاوه رضایى با استقالل به آخر خط رسیده و از طرفى 
منصوریان خیلى تمایل ندارد سجاد شهباززاده را بعد از 
آن همه حرف وحدیث در ابتداى فصل و فسخ قرارداد 
با اســتقالل به تیمش برگرداند، گزینه منشا به نظر 

مى رسد جزو اولویت هاى سرمربى استقالل براى 
فصل نقل وانتقاالت پیش رو باشــد. از سویى 

دیگر  نزدیکان باشگاه ســپاهان هم خبر
مى دهند که ایــن باشــگاه و زالتکو 

کرانچار عالقــه زیــادى به جذب 
ایــن بازیکن نیجریــه اى دارند و 

مى خواهند با برنامــه اى ویژه، 
پــروژه جــذب او را دنبــال 
کننــد و منشــا را از چنگال
 سرخابى هاى تهران بیرون 

بکشند.
 به ایــن ترتیــب باید در 
روزهــاى آینــده، منتظر 
مســابقه جذاب سپاهان، 

استقالل و پرسپولیس بر سر جذب منشا باشیم. 
جدالى که هر تیمى برنده آن باشد، توانسته یکى 
از ســتارگان کلیدى فصل نقل و انتقاالت را از 

آن خود نماید.

 کاوه رضایى در اســتقالل مى ماند یا نه؟ هیچکسى و 
حتى شخص علیرضا منصوریان هم جواب این سئوال را 
نمى داند. با اینکه گفته مى شود کاوه گفته ان شاءا... در 
استقالل خواهد ماند اما از مدت ها قبل این خبر مطرح 
شده بود که پرسپولیس این بازیکن را مى خواهد و گویا 
کاوه در صورت جدایى از استقالل مشکلى با حضور در 

تیم رقیب ندارد.
 آنها که این بازیکن را مى شناسند مى دانند زیاد درگیر 
رنگ ها نیســت. او همــواره از این حرف مــى زند که 
فوتبالیستى حرفه اى اســت و برایش مهم نیست کجا 
بازى مى کند. به همین دلیل هیچ بعید نیســت که اگر 
پیشنهاد مالى پرسپولیس خوب باشد، او قرمزپوش شود.  
مدیر برنامه هاى او پیش تر در محفلى از عالقه سپاهان 
نیز به این بازیکن خبــر داده بود که بــوى بازار گرمى 
مى دهد و به نظر نمى رســد با توجه به قیمت باالى او 

صحت داشته باشد.

 على دایى در حالى از باشــگاه پرسپولیس 
شکایت کرده که این باشگاه پولى براى 
پرداخت به سرمربى سابق خود ندارد. 
پولى که دایى مى گوید حقش اســت 
و باشــگاه پرســپولیس نظر دیگرى 
دارد. على دایى که در لیگ چهاردهم 
سرمربى پرسپولیس بود، در 

زمــان مدیریت 
محمــد رویانیان 
در این باشــگاه 
قرارداد سه ساله 
و میلیاردى با این 
باشگاه امضا کرد 
که این مســئله 
در ادامــه بــا 
مشکالتى مواجه 
شــد. مدیریت 
جدید باشــگاه 
لیس  ســپو پر
کــه پــس از 
جابه جایى هاى مختلف به 
حمیدرضا سیاســى رسیده 
بود، عالقه اى به همکارى 
با دایى نداشت و بدون اینکه 
حکمى مبنى بر اخراج به این 

مربى بدهد، او را کنار گذاشت تا حمید درخشان هدایت 
سرخپوشان را به عهده بگیرد. پس از درخشان هم برانکو 
ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت و بیش 
از دو فصل اســت که هدایت این تیم را به عهده دارد.

با این حال در آن زمان سیاســى دســتمزد کامل على 
دایى در لیگ چهاردهم 

را به این مربى پرداخت 
کرد و قرار شــد مالیات دستمزد 
او نیز پرداخت شــود تا دایى شکایتى از پرسپولیس 
نداشــته باشــد. این اتفاق در دوره مدیریت جدید رخ 
نداد و مدیران باشــگاه پرســپولیس حاضر به پرداخت 
مالیات دستمزد دایى نشــدند که در قانون مالیات هم 
امرى طبیعى اســت. به این دلیل که هرکسى مالیات 
دستمزد خودش را باید پرداخت کند و حتى این موضوع 
تبدیل به قانون شده است. هرچه بود دایى از این اتفاق 
ناراحت شــد و به همین دلیل باتوجه به ماندن دو سال 
از قراردادش از پرسپولیس شــکایت کرد. شکایتى که 
تقدیم کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال شد تا على 
دایى نزدیک به 3/5 میلیارد تومان پول خود را زنده کند.

وقتى این شکایت به فدراسیون فوتبال رسید، مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس معتقد بودند که دایى طلبى از این 

باشگاه ندارد.
 استدالل آنها نیز این بود که او با مدیریت قبلى باشگاه 
به توافق رســیده و ضمن اینکه وقتى دایى دو سال در 
صبا و نفــت مربیگرى کرده، عمــًال نمى تواند ادعایى 
براى دریافت دستمزد دو ساله اش از پرسپولیس داشته 
باشــد. یعنى دایى در صورتى مى توانست ادعا کند که 

دو سال پولش را از پرســپولیس مى خواهد که تا پایان 
قراردادش با این باشــگاه جایى مربیگــرى نمى کرد و 
ادعاى ضرر و زیان داشــت. با این حال کمیته انضباطى 
فدراسیون فوتبال رأى را به سود دایى صادر کرد تا این 
مربى نیز از به نتیجه رسیدن شــکایتش خرسند شود.

مسئوالن باشگاه پرســپولیس اخیراً مدعى شده اند که 
حساب هاى این باشــگاه به دلیل شــکایت على دایى 
مسدود شده و به همین دلیل این باشگاه در پرداخت به 
بازیکنانش هم دچار مشکل است. البته پرسپولیسى ها به 
رأى کمیته انضباطى اعتراض زده اند که قرار است به این 
اعتراض در کمیته استیناف رسیدگى شود. البته على دایى 
مى گوید که مسدود شدن حساب باشگاه پرسپولیس به 
دلیل شکایت او دروغى است که مسئوالن این باشگاه 
مى گویند و درباره دلیل صحبت هاى خود نیز گفت:  من 
از پرسپولیس شکایت کردم و کمیته انضباطى حق را به 
من داده اما هنوز کمیته استیناف رأیى نداده و زمانى که 
من هنوز رأیى در دست ندارم چطور مى توانم حساب هاى 
این باشگاه را ببندم؟ این چه چیزهایى است که باشگاه 
مى گوید؟ آیا عقل سالم این مسئله را قبول مى کند؟ من 
باید حکمى داشــته باشم که بتوانم حســابى را ببندم .

با این حال اینکه شــکایت دایى حســاب هاى باشگاه 
پرسپولیس را مسدود کرده یا نه، چندان براى مسئوالن 
این باشگاه اهمیت ندارد، بلکه پرسپولیسى ها معتقدند که 
دایى پول کارى که انجام نداده را مى خواهد و باتوجه به 
حضورش در صبا و نفت رأى کمیته انضباطى بى عدالتى 
است. در این زمینه هم گفته مى شود نزدیکى على دایى 
به مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال باعث شده کمیته 
انضباطى تحت فشار، چنین رأیى را به سود دایى صادر 
کند. باید دید واکنش باشگاه پرسپولیس به این اتفاقات 

چه خواهد بود.

 جدال اصفهان و تهران بر سر گادوین
برمى گشت از شرایط قرارداد با این تیم راضى نیست، 
سریع با پیشنهادى جالب او را جذب کرد. این دو تجربه 
نشان مى دهد که پرسپولیســى ها باید در جذب منشا 
نگران رقیبى سرسخت به نام استقالل باشند و جاللى 
هم از ناحیه استقالل باید بیشــتر احساس خطر کند. 
استقاللى ها در این گونه مذاکرات سر کیسه شل ترى 
نســبت به رقیب دارند و این را در پروژه جذب کاوه و 
کنعانى زادگان نشــان دادند. حاال که شنیده مى شود 
کاوه رضایى با استقالل به آخر خط رسیده و از طرفى 
منصوریان خیلى تمایل ندارد سجاد شهباززاده را بعد از 
آن همه حرف وحدیث در ابتداى فصل و فسخ قرارداد 
با اســتقالل به تیمش برگرداند، گزینه منشا به نظر 

مى رسد جزو اولویت هاى سرمربى استقالل براى
فصل نقل وانتقاالت پیش رو باشــد. از سویى 

دیگر  نزدیکان باشگاه ســپاهان هم خبر
مى دهند که ایــن باشــگاه و زالتکو 

کرانچار عالقــه زیــادى به جذب 
ایــن بازیکن نیجریــه اى دارند و 

مى خواهند با برنامــه اى ویژه، 
پــروژه جــذب او را دنبــال
کننــد و منشــا را از چنگال
 سرخابى هاى تهران بیرون 

بکشند.
 به ایــن ترتیــب باید در 
روزهــاى آینــده، منتظر 
مســابقه جذابسپاهان،

استقالل و پرسپولیس بر سر جذب منشا باشیم. 
جدالى که هر تیمى برنده آن باشد، توانسته یکى 
ســتارگان کلیدى فصل نقل و انتقاالت را از  از

آن خود نماید.

  شهریار پول کار نکرده را مى خواهد؟

دایى همچنان از مربیگرى پرسپولیس لذت مى برد!
 على دایى در حالى از باشــگاه پرسپولیس 
ششکایت کرده که این باشگاه پولى براى 
پرداخت به سرمربىسابق خود ندارد.

پپولى که دایى مى گوید حقش اســت 
و باشــگاه پرســپولیس نظر دیگرى 
دارد. على دایى که در لیگ چهاردهم 
سسرمربى پرسپولیس بود، در 

زمــان مدیریت 
محمــد رویانیان

در این باشــگاه 
قرارداد سه ساله 
این میلیاردى با و

باشگاه امضا کرد 
که این مســئله 
در ادامــه بــا 
مشکالتى مواجه 
شــد. مدیریت 
جدید باشــگاه 
لیس  ســپو پر
کــه پــس از 
جابه جایى هاى مختلف به 
ححمیدرضا سیاســى رسیده 
ببود، عالقه اى به همکارى

دایى نداشت و بدون اینکه  ببا
ححکمى مبنى بر اخراج به این 

مربى بدهد، او را کنار گذاشت تا حمید درخشان هدایت 
سرخپوشان را به عهده بگیرد. پس از درخشان هم برانکو 
بیش ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس را به عهده گرفت و
را به عهده دارد. تیم از دو فصل اســت که هدایت این

با این حال در آن زمان سیاســى دســتمزد کامل على 
مدهم دایى در لیگ چهار

را به این مربى پرداخت 
کرد و قرار شــد مالیات دستمزد 
او نیز پرداخت شــود تا دایى شکایتى از پرسپولیس 
نداشــته باشــد. این اتفاق در دوره مدیریت جدید رخ 
نداد و مدیران باشــگاه پرســپولیس حاضر به پرداخت 
مالیات دستمزد دایى نشــدند که در قانون مالیات هم 
امرى طبیعى اســت. به این دلیل که هرکسى مالیات 
باید پرداخت کند و حتى این موضوع خودش را دستمزد

تبدیل به قانون شده است. هرچه بود دایى از این اتفاق 
ناراحت شــد و به همین دلیل باتوجه به ماندن دو سال 
از قراردادش از پرسپولیس شــکایت کرد. شکایتى که 
تقدیم کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال شد تا على 
5دایى نزدیک به 3/5 میلیارد تومان پول خود را زنده کند.

وقتى این شکایت به فدراسیون فوتبال رسید، مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس معتقد بودند که دایى طلبى از این 

باشگاه ندارد.
 استدالل آنها نیز این بود که او با مدیریت قبلى باشگاه 
به توافق رســیده و ضمن اینکه وقتى دایى دو سال در 
نفــت مربیگرى کرده، عمــًال نمى تواند ادعایى صبا و

براى دریافت دستمزد دو ساله اش از پرسپولیس داشته 
باشــد. یعنى دایى در صورتى مى توانست ادعا کند که 

دو سال پولش را از پرســپولیس مى خواهد که تا پایان
قراردادش با این باشــگاه جایى مربیگــرى نمى کرد و
و زیان داشــت. با این حال کمیته انضباطى ادعاىضرر
فدراسیون فوتبال رأى را به سود دایىصادر کرد تا این
مربى نیز از به نتیجه رسیدن شــکایتش خرسند شود.
مسئوالن باشگاه پرســپولیس اخیراً مدعى شده اند که
حساب هاى این باشــگاه به دلیل شــکایت على دایى
باشگاه در پرداخت به مسدود شده و به همین دلیل این
بازیکنانش هم دچار مشکل است. البته پرسپولیسى ها به
رأى کمیته انضباطى اعتراض زده اند که قرار است به این
اعتراض در کمیته استیناف رسیدگى شود. البته على دایى
مى گوید که مسدود شدن حساب باشگاه پرسپولیس به
دلیل شکایت او دروغى است که مسئوالن این باشگاه
مى گویند و درباره دلیل صحبت هاى خود نیز گفت:  من
از پرسپولیس شکایت کردم و کمیته انضباطى حق را به
من داده اما هنوز کمیته استیناف رأیى نداده و زمانى که
من هنوز رأیى در دست ندارم چطور مى توانم حساب هاى
این باشگاه را ببندم؟ این چه چیزهایى است که باشگاه
مى گوید؟ آیا عقل سالم این مسئله را قبول مى کند؟ من
. باید حکمى داشــته باشم که بتوانم حســابى را ببندم
با این حال اینکه شــکایت دایى حســاب هاى باشگاه
پرسپولیس را مسدود کرده یا نه، چندان براى مسئوالن
این باشگاه اهمیت ندارد، بلکه پرسپولیسى ها معتقدند که
دایى پول کارى که انجام نداده را مى خواهد و باتوجه به
حضورش در صبا و نفت رأى کمیته انضباطى بى عدالتى
است. در این زمینه هم گفته مى شود نزدیکى على دایى
به مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال باعث شده کمیته
انضباطىتحت فشار، چنین رأیى را به سود دایى صادر
اتفاقات کند. باید دید واکنش باشگاه پرسپولیس به این

چه خواهد بود.

 شجاع خلیل زاده و سرورجباروف دو ستاره تیم سپاهان به شمار مى روند که 
شاید دیدار دیروز سپاهان- تراکتورسازى آخرین بازى آنها در نقش جهان با 

پیراهن سپاهان بوده باشد. 
هنوز فصل بــه پایان نرســیده صحبــت هاى زیــادى در مــورد جدایى 
شــجاع خلیل زاده از تیم ســپاهان شــنیده مى شــود. این بازیکن که در 
مقاطع مختلــف مورد توجه باشــگاه پرســپولیس قــرار داشــته، به نظر
 مى رسد با پایان لیگ شانزدهم سپاهان را ترك خواهد کرد و به پرسپولیس
 اضافه مى شود. با این حال هنوز تیم سپاهان از حفظ مدافع خود ناامید نشده و 
علیرغم مخالفت هایى که از سوى برخى هواداران به ادامه حضور خلیل زاده 
در اصفهان مى شود، مدیران باشــگاه قصد دارند این بازیکن را همچنان در 

تیمشان نگه دارند.
چیزى شــبیه همیــن داســتان در موردجبــاروف ملى پــوش تیم 

ازبکســتان هم وجود دارد؛ این بازیکن در میانه فصل و پــس از محرومیت 
اســتقالل از نقل و انتقاالت به سپاهان پیوســت و با حضور کرانچار توانسته

 نمایش هاى تأثیرگذارى براى تیمش ارائه دهد؛ موضوعى که ســبب شــده 
مدیران سپاهان از همین حاال راه هاى پیش رو براى حفظ این بازیکن را مورد 
بررسى قرار دهند و در سوى مقابل اســتقاللى ها را تشویق به بازگرداندن او

 کرده است.
 دیــروز ســپاهان در مهمترین دیــدار هفته میزبــان تیم تراکتورســازى 
بــود؛ شــاید شــجاع خلیــل زاده و ســرور جبــاروف آخریــن دیــدار 
خــود در نقــش جهــان بــا پیراهــن ســپاهان را تجربــه کرده باشــند 
و ســال آینــده بــا پیراهــن هــاى ســرخابى بــه ایــن ورزشــگاه
 بازگردند. شاید هم مدیران ســپاهانى بتوانند کار بزرگى انجام دهند و این دو 

ستاره را حفظ کنند. باید منتظر بود.

آزادى یا نقش جهان؟

کاوه 
در گیر رنگ ها نیست!

 ســرمربى موفق تیم االهلى امارات عنــوان کرد قصد 
جدایى از این تیم را ندارد تا در ادامه قرارداد خود نیز روى 

نیمکت اماراتى ها بنشیند. 
با اینکه پیش از این عنوان مى شد مسئوالن تیم االهلى 
عربستان قصد دارند سرمربى موفق تیم االهلى امارات 
را جایگزین گروس سرمربى سوئیسى خود کنند، اوالریو 
کوزمین در مصاحبه اى با «اســپورت کاسا» این خبر را 
تکذیب کرد و گفت: من به هیــچ عنوان قصد جدایى از 
االهلى امارات را ندارم، یکســال از مدت زمان قراردادم 
باقى مانده است و ترجیح مى دهم در ادامه نیز به هدایت 

تیم اماراتى بپردازم. 
 االهلى امارات به همراه اســتقالل ایــران در گروه اول 
لیگ قهرمانان آســیا حضور دارد که به احتمال بســیار 
فراوان با این تیــم راهى مرحله بعدى ایــن رقابت ها 

خواهد شد.

 علیرضــا فغانــى نماینــده فوتبــال ایــران در جام 
کنفدراسیون ها خواهد بود که تابســتان سال جارى در 

روسیه برگزار مى شود.
جام کنفدراسیون که به جام جهانى کوچک معروف است، 
تابستان سال جارى در کشور روسیه برگزار خواهد شد. 
مسئوالن برگزارى این دوره از رقابت ها اعالم کردندکه 
9 تیم داورى در این دوره رقابت ها حضور خواهد داشت 
که نام علیرضا فغانى داور ایرانى در آن به چشم مى خورد.

 9 داور اصلى جام کنفدراسیون ها به شرح زیر هستند:
 علیرضا فغانى (ایران)، فهد ال میرداســى (عربســتان 
سعودى)، باکارى گاســام (گامبیا)، ویلیا گیگر (آمریکا)، 
نستور پیتان (آرژانتین)، ویلمار رولدان (کلمبیا)، میلوراد 
مازیچ (صربســتان)، جیان لوکا روکــى (ایتالیا) و دامیر 

اسکومینا (اسلوواکى).
 ایــن داوران همچنین به احتمال زیــاد در جام جهانى 
روسیه که تابســتان ســال آینده برگزار خواهد شد نیز 
قضاوت خواهد کرد. به همین خاطر فیفا عملکرد داوران 

در جام کنفدراسیون ها را به دقت زیر نظر خواهد گرفت.
 فیفا اعالم کرده که قرار اســت در جام کنفدراسیون ها 
از فناورى باز بینى تصاویر استفاده کند. این فناورى در  
اتاق خاصى تعبیه شده است که صحنه هاى مسابقه را از 
دوربین هاى مختلف فیلمبــردارى خواهد کرد و به داور 
مسابقه اطالع رســانى مى کند تا تصمیمات درستى در 
مواقعى که تصمیمات داورى نتیجه  یک بازى را مشخص 
مى کند گرفته شــود. به همین خاطر فیفا چندین داور را 
مأمور این کار کرده تا در سیستم بازبینى تصاویر کمک 
کنند. هشت داور از جمله روشــن ایرماتوف ازبکستانى 
داورانى هســتند که به عنوان مسئول فناورى و بازبینى 

تصاویر انجام وظیفه خواهند کرد.
جام کنفدراسیون ها از 17 ژوئن تا دوم جوالى در مسکو، 

سن پترزبورگ، کازان و سوچى برگزار مى شود.

 قضاوت   فغانى
 در جام کنفدراسیون ها

« کوزمین» به رقیب
 ذوب آهن نمى پیوندد
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ادینیو سر سازش ندارد
با توجه به محرومیت تراکتورســازى از جذب بازیکن 
در تابستان پیش رو، مسئوالن تبریزى باید سخت در 
پى جلب اعتماد بازیکنان فعلى بــراى تمدید قرارداد 
باشــند اما چیزى که دیده مى شود، اعتراض بازیکنان 
به بى محلى مدیران است که گویا چندان عجله اى در 
مذاکره براى تمدید قراردادها ندارند. در چنین شرایطى، 
کار زمانى سخت تر مى شود که بدانیم بازیکنانى مثل 
محمدرضا اخبارى هم بایــد در پایان فصل از تیم جدا 
شوند و البته واگذارى احتمالى تراکتور، که این تیم را 
از گرفتن بازیکن-سرباز هم محروم مى کند. حاال در 
بحران بزرگ تراکتورسازى، لوســیانو ادینیو هم ساز 
جدایى کوك کرده و اصرار به رفتن از ایران دارد. اتفاقى 
که با واکنش هواداران تبریزى و عوامل باشگاه روبه رو 
شــده. اما انگار ادینیو تصمیمش را گرفته و بعد از یک 
فصل نه چندان موفق، بعد از پایــان بازى فینال جام 
حذفى ایران را ترك خواهد کرد. ادینیو در این باره گفت: 
«ممنون همه و به خصوص هواداران هســتم. دیگر
 تمام شد. امکان ندارد تصمیمم نسبت به جدایى تغییر 
کند. بعد از بازى فینال جام حذفى از ایران خواهم رفت. 
قطعًا ســال آینده در یکى از تیم هاى برزیل فوتبالم را 

دنبال مى کنم.»
در شرایطى که تراکتور با بحران بازیکن روبه رو است، 
جدایى هر کدام از این ستاره ها بیش از پیش نگرانى هاى 

هواداران را در رابطه با فصل آینده افزایش مى دهد.

 سومین پاسور برتر  
امید ابراهیمى هافبک تأثیر گذار استقالل که منصوریان 
او را فرمانــده خط میانى این تیم معرفــى مى کند، با 
گذشت پنج بازى از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا با 
ارسال 348 پاس در رده سوم بهترین پاس دهنده هاى 
لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد. هافبک طراح آبى ها در 
هر پنج دیدار استقالل به مدت 90 دقیقه براى استقالل 
به میدان رفته و در تمامــى دیدارها نیز دقت پاس او 
باالتر از 80 درصد بوده تا در نتیجه گیرى اســتقالل 

نقش پر رنگى داشته باشد.

 تجلیل از قلعه نویى   
ســپاهان همراه با قلعه نویــى در دو ســال  حضور 
او موفق به کســب دو قهرمانى پیاپى شــد و با تیمى 
که قلعه نویى به جا گذاشــته بود، زالتکــو کرانچار 
بالفاصله موفق شــد ســومین قهرمانــى پیاپى را 
پس از خــروج مربــى فعلــى تراکتورســازى از آن

 خود کند. سپاهانى ها که خاطره هاى خوشى از حضور 
قلعه نویى در اصفهان دارند، در کنفرانس خبرى پیش از 
دیدار برابر تراکتورسازى فرصت را غنیمت شمردند و از 

مربى سابق خود تجلیل کردند.

یاران طیبى فینالیست نشدند 
تیم فوتسال غیرت قزاقستان با بهره مندى از ملى پوش 
ایرانى خود برابر اینتر مویســتار اســپانیا شکســت 
خــورد و از راهیابى به فینــال لیگ قهرمانــان اروپا 

باز ماند.
در دومین بــازى مرحله نیمه نهایــى لیگ قهرمانان 
فوتسال اروپا که به میزبانى قزاقستان برگزار مى شود، 
تیم غیرت که حسین طیبى لژیونر ایرانى در آن عضویت 
دارد به مصاف اینتر مویستار اسپانیا رفت. در نهایت اینتر 
مویستار اسپانیا با پیروزى 3 بر 2 مقابل غیرت قزاقستان 

راهى فینال لیگ قهرمانان اروپا شد.

 استیماچ تمدید کرد! 
سرمربى کروات سابق سپاهان اصفهان در تیم الشحانیه 

قطر ماندنى شد.
تیم فوتبال الشحانیه قطر در این فصل به همراه مهرداد 
پوالدى و رحیم زهیوى دو بازیکن ایرانى خود موفق 
نشد در لیگ ســتارگان قطر بماند و به دسته پایین تر 

سقوط کرد.
استیماچ سرمربى فصل گذشته سپاهان اصفهان هدایت 
این تیم قطرى را برعهده گرفته و با وجود سقوط این 
تیم، باشگاه قطرى تصمیم گرفته است تا قرارداد این 

سرمربى کروات را تمدید کند.

تایم اوت

نصف جهــان   در سال هاى گذشــته و پس از صعود 
تراکتورســازى به لیگ برتر، روابــط جالب توجه و 
حسنه اى میان دو باشــگاه تراکتورسازى و سپاهان 
برقرار بود. اما در دو ســال گذشته و پس از قهرمانى 
تاریخى سپاهان در لیگ چهاردهم این روابط تیره و 
تار شد و دیگر خبرى از اتحاد و دوستى قبلى بین دو 

باشگاه نبود.
برخى از همکاران و اعضــاى هیئت تحریریه گروه 
ورزشــى نصف جهان به بهانه دیــدار دیروز دو تیم 
ســپاهان و تراکتور ســازى در این رابطــه و اینکه 
چه رخدادهایــى باعث شــد این اتحاد به ســوى 
ســقوط برود، نظراتى را ابراز داشــتند کــه با هم 

مى خوانیم:

■ الهه مهــرى دهنوى: اگر اشــتباه نکنم این 
سپاهانى ها بودند که پیشــگام این اتحاد و دوستى 
شدند. چند ســال پیش بود که در آســتانه یکى از 
دیدارهاى ســپاهان- تراکتورســازى، مدیرعامل 
وقت  باشگاه سپاهان در سایت این باشگاه مصاحبه 
اى کرد و ضمن تمجید از هــواداران تبریزى اعالم 
نمود کــه پس از ســپاهان، هوادار تراکتورســازى 
است. باشــگاه اصفهانى هم در بیانیه اى ضمن ابراز 
خشنودى از حضور در تبریز اعالم کرد که از حضور 
در جمع پرشورهاى فوتبال ایران خوشحال است. این 
جرقه اى براى دوستى طرفین بود که تراکتورى ها 
هم به خوبى از آن استقبال کردند و تا چند سال ادامه 
داشت. حتى در این بین برخى سایت ها مى نوشتند 
که این  حربه سپاهانى هاست که بتوانند جو ورزشگاه 
یادگار امــام(ره) تبریز را به نفع خــود تمام کنند و از 
میدان تبریز امتیاز بگیرند ولى من احساس مى کنم 
هدف بیش از اینها بود و موضوع به ســمت و سوى 
خوبى رفته که باشگاه ها و هوادارانشان به سوى اتحاد 
و دوستى  بروند و فحاشى نیز در ورزشگاه ها کمرنگ 
شود. اما پس از  قهرمانى سپاهان در فصل چهاردهم 
و جامى که تراکتورســازى در آن فصل از دست داد، 
مدیران و هواداران این باشگاه مصاحبه ها و کامنت 
هاى زشت و توهین آمیزى علیه اصفهان و سپاهان 
داشتند و بدینگونه بود که دوســتى و مودتى که در 
طول چند سال شکل گرفته بود به یکباره فروریخت.

■ بهاره حیاتى: من از ابتدا مخالف این مســئله 
بودم که باشگاهى مثل سپاهان پیشگام این دوستى 
و خواهر خواندگى باشــد. البته دوست دارم که موج 
همبســتگى خوبى بین تیم هاى بزرگ شهرستانى 
به وجود بیاید اما اینکه سپاهان در آن سال ها براى 
تیم ریشه دار اما تازه لیگ برترى شده تراکتورسازى 
پیشــنهاد خواهرخواندگى و دوســتى داشته باشد، 
موضوعى بود که در شأن سپاهانى ها نبود. افتخارات 
باشــگاه اصفهانى به هیــچ وجه قابل مقایســه با 
تراکتورسازى نیســت و اگر هم باید این همکارى 
صورت مــى پذیرفت بایــد تیم تبریزى پیشــنهاد 
مى داد. به هر حال  وضعیت خنثى شده، نه مثل قبل 
گل و بلبل است و نه اینکه جو فحاشى بین هواداران 

دو تیم در جریان است.

■ افســانه حقیقى: همانطور 
که ســپاهانى ها در این اتحاد 

و دوستى پیشــگام بودند، 
تراکتورى هــا هم در 

آن  فروریختــن 
پیشگام بودند. 

به هر حال 

فکر مى کنم که سپاهان 
با همــه افتخاراتش نباید 

با تراکتورى کــه حتى یک جام 
لیگ برترى هم در کارنامه نــدارد، بدینگونه پیمان 
خواهر خواندگى مى بست. ظاهراً این باشگاه ظرفیت 
این شکل از همکارى و نزدیکى با سپاهان را نداشت.

■ محســن کدخدایــى: در چند ســالى که 

باشگاه ســپاهان طرح نانوشــته خواهر خواندگى 
با تراکتورســازى را ایجاد کرد جو بســیار خوبى در 
ورزشــگاه هاى اصفهان و تبریز در هنــگام دیدار 
این دو تیم حاکم بود. هواداران، دو تیم را تشــویق 
مى کردند. شعار «تراکتور،سپاهان دو قهرمان ایران» 
در این ورزشــگاه ها از ســوى هواداران  هر دو تیم 
طنین انداز مى شد. هواداران هر شهرى که میزبان 
بودند، هواداران تیم مهمان را به ضیافت ناهار دعوت

 مى کردند و از آنان استقبال بســیار خوبى به عمل 
مى آوردند و کًال خیلى جو عالى شــده بود و خبرى 
از توهیــن  و اهانت هم بین هــواداران دو تیم نبود. 
اما  هواداران و مدیران وقت تراکتورســازى بخاطر 
قهرمانى فصل چهاردهم که توســط خودشــان از 
دســت رفت و ســپاهان هم در جریانى فوتبالى به 
این قهرمانى دست پیدا کرد، همه چیز را فراموش 
کردند و تا آنجا که توانستند از هر تریبونى 
به اصفهان و سپاهان توهین کردند. 
از آن موقع بــه بعد روابط 
دو تیــم خنثــى 

شد. البته االن خیلى در ورزشــگاه هایى که دو تیم 
با هم دیدار مى کنند فحاشــى صــورت نمى پذیرد 
ولى دیگر هــم خبرى از بیانیه هاى پــر مهر قبل از 
بازى و آن شــعارهاى به یادماندنى و محبت آمیز در 
ورزشگاه هاى اصفهان و تبریز نیســت. این را هم 
بگویم که مثــًال در دیدار اخیر، ســپاهانى ها از امیر 
قلعه نویى در نشســت خبرى تجلیل کردند که این

 تجلیل ربطى به سرمربیگرى امیر در تراکتور نداشت 
و اعالم هم شد که صرفاً بخاطر دو سال حضور خاطره 
آمیز ژنرال در سپاهان بوده است. به هر حال من فکر 
مى کنم در این بین تراکتورى هــا مقصرند که با از 
دست دادن قهرمانى  همه چیز را به یکباره فراموش 

کردند و در این زمینه باید آنها را نکوهش کرد.

■ محمدرضا محمدى: دقیقــًا در این موضوع 
مقصر اصلى هواداران و مدیران تراکتورسازى هستند 
که نشان دادند جنبه باخت ندارند و همه روابطى که 
با زحمت  و طى چند سال ســاخته شده را به یکباره 
خراب کردند. این همه محبت سپاهانى ها و مهمان 
نوازى هاى خوبى که از تراکتور در اصفهان صورت 
پذیرفت باید اینگونه پاسخ داده مى شد؟ به نظر من 
اگر تراکتورى ها بابت انبــوه مصاحبه ها و 
توهین هایشــان علیــه اصفهان و 

سپاهان بابت قهرمانى فصل چهاردهم عذرخواهى 
نکنند نباید دیگــر ارتباط خاصى بین دو باشــگاه 

صورت پذیرد.

■ خشایار بیدمشکى: ایــن رفتار تراکتورى ها 
پس از قهرمانى سپاهان در فصل چهاردهم، درس 
خوبى براى اصفهانى هــا بود که بــراى  مباحثى 
همچون عقد خواهر خواندگى و داشتن یک باشگاه 
متحد بى گدار به آب نزنند و با باشــگاهى این گونه 
ارتباطات را برقرار کنند که در حوزه افتخار و قهرمانى 
هم شأن خودشان باشــد. نتیجه خواهر خواندگى با 
باشــگاهى که حتى یک قهرمانى لیگ برتر را ندارد 
این مى شود که تراکتورى ها بخاطر قهرمان نشدن  
همه چیز را به فنا دادند و به سپاهان و البته به زمین و 

زمان اهانت کردند.

■ بابک باقرى:کار سپاهانى ها در چند سال گذشته 
که در ایجاد دوســتى و آغاز همکارى با تراکتورى ها 
پیشگام بودند کارى جالب توجه بود و واقعًا به زیبایى 
جو ورزشگاه هاى تبریز و اصفهان در زمان دیدارهاى 
دو تیم کمک شــایانى کرد. من خاطرم هســت که 
در بســیارى از دیدارهاى دو تیم در ورزشگاه  بودم و 
خبرى از توهین به یکدیگر نبود و حتى ابتداى مسابقه 
هواداران، تیم رقیب را هم با شعارهاى ابداعى خودشان 
تشویق مى کردند. حتى بنا بود که این نوع اتحاد سپاهان 
با سایر باشگاه هاى شهرستانى پر طرفدار مثل ملوان، 
شاهین بوشهر، فوالد خوزســتان و... هم شکل بگیرد 
که قبل از اینکه ایــن اتفاق بیافتــد، تراکتورى ها در 
پایان فصل چهاردهم این ایده را به ورطه شکست 
کشاندند. من امیدوارم طرح خواهرخواندگى 
باشــگاه ها در شــکلى جدید دوباره احیا 
شــود. چون اطمینان دارم که مى تواند 
به بهبود جو ورزشگاه ها و زدودن فضاى 
توهین و ترویج احتــرام متقابل کمک

 زیادى بکند.

حیف از اتحادى که به فنا رفت!
بررسى ظهور و سقوط  دوستى و اتحاد سپاهان-تراکتورسازى در تحریریه نصف جهان

 از 60 امتیــازى که چهار تیــم ایرانى به صــورت مجموع 
مى توانستند از پنج هفته ابتدایى مرحله گروهى کسب کنند، 
تنها 29 امتیاز به حساب آنها واریز شده و این یعنى استقالل، 
استقالل خوزســتان، ذوب آهن و پرسپولیس حتى موفق به 

گرفتن نیمى از امتیازات هم نشده اند.
در پایان هفته پنجم، دو تیم ایرانى در گروه هاى شــان دوم 
هستند و دو تیم دیگر هم روى پله سوم قرار دارند. همانطور که 
صعود هیچ تیمى هنوز به طور کامل و 100 درصد قطعى نشده، 

هیچکدام از این چهار تیم هم ناامید محض نیستند.

بین ایرانى ها، اســتقالل تهران به دلیــل تفاضل گل بهتر 
نسبت به اســتقالل خوزســتان، بهترین عملکرد را در لیگ 
قهرمانان داشته و پرسپولیس صاحب بدترین کارنامه است. 
نگاهى داریــم به عملکرد تیــم هاى ایرانى تــا بدین جاى 

رقابت ها:

   استقالل:  تیم دوم گروه اول است با 8 امتیاز حاصل 
از 2 برد، 2 مساوى و یک باخت. استقاللى ها 8 گل زده اند و 4 
گل خورده اند و 2 کلین شیت هم دارند. این تیم بهترین خط 

حمله، بهترین خط دفاع مشترك و بهترین تفاضل گل را بین 
تیم هاى ایرانى به خود اختصاص داده است.

  استقالل خوزستان:   با 8 امتیاز تیم دوم گروه دوم 
است. 2 برد، 2 مساوى و یک باخت در کارنامه خوزستانى ها 
ثبت شده است. تیم پورموسوى 5 گل زده و 4 بار دروازه اش باز 
شده ضمن اینکه دو کلین شیت هم دارد. استقالل خوزستان 
بهترین خط دفاع را بین تیم هاى ایرانى و به صورت مشترك 

با استقالل داراست.

  ذوب آهن:  با 2 برد، یک مساوى و 2 باخت، صاحب 7 
امتیاز شده و روى پله سوم گروه سوم قرار گرفته است. ذوبى ها 
6 گل زده اند و 7 گل خورده اند و هنــوز موفق به ثبت کلین 

شیت در مرحله گروهى نشده اند.

پرسپولیس:   سرخپوشان تیم ســوم گروه چهارم   
هستند با 6 امتیازى که از یک برد، 3 مساوى و یک باخت کسب 
کرده اند،5 گل زده اند و 6 بار هم دروازه شــان باز شده است 

ضمن اینکه موفق به ثبت دو کلین شیت هم شده اند.

عملکردایرانى ها در آسیا

ذوب آهـن
 سوم 
در بین 
چهار تا!

ااآسیا

راز  
مدال کمال

 یکى از حاشــیه هاى جشن قهرمانى 
پرســپولیس گم شــدن مدال کمال 
کامیابــى نیــا بود کــه باعث شــد 
پرسپولیســى ها به بــى نظمى هاى 
موجود در مراســم اشــاره و اعتراض 
کنند و ســازمان لیگ هــم در واکنش 
به این گالیه، گم شــدن مدال هافبک 
پرسپولیس را کار نزدیکان به این باشگاه 

بداند. 
در شــرایطى که ســازمان لیگ مدال 
جدیدى به کامیابى نیــا داده، حاال راز 
گم شــدن مدال این بازیکن مشخص 

شده است.
 با بازبینى برخى از فیلم هایى که از او و 
دختر خردسالش گرفته شده مشخص 
شده که کســى مدال وى را به سرقت 
نبرده اســت.در فیلم ها مشخص شد 
مدال هافبک قرمزها در دســت دختر 
خردســال وى بوده و او مــدال را در 

قسمتى از زمین رها کرده  است.

شکایت  به حراست 
صدا و سیما

 شــجاع خلیل زاده که با شــائبه سهم 
داشتن در قهرمانى پرسپولیس از سوى 
مجرى یک برنامــه تلویزیونى به نام 
«موج فوتبال» در شبکه سهند (استان 
آذربایجان شرقى) مواجه شده، به دنبال 
ســاختن زمینه براى شــکایت از این 

مجرى است. 
او به جاى حضــور در دادگاه فرهنگ و 
رسانه، تصمیم گرفته به حراست سازمان 
صدا و سیما برود و آنجا، شکایت خود را 
مطرح کند. این مجــرى تلویزیونى در 
برنامه یک شنبه شــب هفته گذشته 
اعالم کرده بود شــجاع خلیــل زاده، 
محسن بنگر و دروازه بان نفت تهران 
در قهرمانى پرسپولیس نقش ویژه اى
 داشــتند که پس از انتشــار فیلم این 
اظهارنظــر، بنگر و خلیــل زاده اعالم 
کردند از این مجرى شــکایت خواهند 
کرد تا مشخص شــود با چه مدارکى، 
چنین اتهام سنگینى را به آنها زده است.

در جمع
 بهترین بازیکنان

 جهانم

 سجاد استکى:

لژیونر اصفهانى هندبــال ایران گفت: 
اینکه در جمع بهترین هاى جهان قرار گرفته ام 

خیلى خوب است اما این موضوع راضى ام نمى کند.
گفتگویى، درخصوص آخرین شــرایط تیم هندبال ســجاد اســتکى در 

اظهار داشــت: ما در مرحله پلى آف درگیر مسابقات دینامو بخارســت رومانى 
تمرینات منظم در هر مسابقه پیروز شویم و به مراحل باالتر هســتیم. تالش مى کنیم تا با 

راه پیدا کنیم. عالوه بر رقابت هاى لیگ برتر، در مسابقات جام حذفى هم در مرحله نهایى حضور 
داریم و مى خواهیم حتماً به جام برسیم.

وى درمورد حضورش در جمع بهترین هاى جهان و شانس انتخابش به عنوان بهترین بازیکن 
جهان خاطرنشــان کرد: به عنوان یک ایرانى از اینکه توانســتم به این جایگاه برسم خیلى 
خوشحالم. من در سال هاى اخیر در کشورهاى مختلف از جمله قطر و آلمان هم بازى کردم و 

جنگیدم تا بهترین عملکرد را براى تیم هایم داشته باشم.
لژیونر هندبال ایران ادامه داد: امســال در اروپا بسیار خوب ظاهر شــدم و خودم از عملکردم 
رضایت دارم. چندى پیش هم بهترین بازیکن لیگ اروپا شدم که نشان مى دهد چه شرایطى 
در مسابقات داشتم. حاال هم در جمع بهترین هاى جهان قرار گرفته ام و امیدوارم در نظرسنجى 
بتوانم بیشترین آراء را به خود اختصاص بدهم، هرچند که حریفان من بسیار شناخته  شده تر از 

خودم هستند.
استکى گفت: به نظر خودم این توانایى را دارم که در پســت خودم به عنوان بهترین بازیکن 
انتخاب شــوم. البته ذکر این نکته هم به نظرم نیاز است که حضور در جمع بهترین ها خیلى 

خوب است اما من تنها به این اتفاق اکتفا نمى کنم و راضى نیستم. من هنوز جوان هستم 
و در آینده حرف هاى زیادى براى گفتن خواهم داشــت و به بیشتر از اینها فکر 

مى کنم.

هاى زشت و توهین آمیزى علیه اصفهان و سپاهان
داشتند و بدینگونه بود که دوســتى و مودتى که در 
طولچند سال شکل گرفته بود به یکباره فروریخت.

این شکل از همکارى و نزدیکى با سپاهان را نداشت.

■محســن کدخدایــى: در چند ســالى که 

در جمع
 بهترین بازیکنان

 جهانممم

 سجاد استکى:

لژیونر اصف
اینکه
خخخخخخخخخ

ســجاد اســتکى در 
دینامو بخارســت رومانى 

تمریهســتیم. تالش مى کنیم تا با 
راه پیدا کنیم. عالوه بر رقابت هاى لیگ ب
داریم و مى خواهیم حتماً به جام برسیم.
وى درمورد حضورش در جمع بهترین ه
جهان خاطرنشــان کرد: به عنوان یک
خوشحالم. من در سال هاى اخیر در کش
را براىتیم ه جنگیدم تا بهترین عملکرد
لژیونر هندبال ایران ادامه داد: امســال
ب رضایت دارم. چندى پیش هم بهترین
در مسابقات داشتم. حاال هم در جمع بهت
بتوانم بیشترین آراء را به خود اختصاص

خودم هستند.
استکى گفت: به نظر خودم این توانایى
انتخاب شــوم. البته ذکر این نکته هم
خوب است اما من تنها به ایناتفاق اک
و در آینده حرف هاى زیادى براى

ک
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چهل تکه

 یک مــرد آمریکایى پس از کشــتن همســرش با پلیس
 تماس گرفت و به قتل اعتراف کرد.

به گزارش پلیس اوهایو، «جفرى هاوکینز» پس از اعتراف به 
قتل همسرش با قرار وثیقه سه میلیون دالرى راهى زندان 
شده است.جفرى که با همســر خود در خانه اى در منطقه 
سینســیناتى زندگى مى کرد با پلیس تماس گرفت و گفت: 

«انگیزه ام را نپرسید! من همسرم را با یک گلوله کشتم.»
افســران پلیس مى گویند این مرد هنگام دستگیرى هیچ 
مقاومتى از خود نشان نداده است ونخستین شواهد به دست 
آمده نشان مى دهد که این زوج بر سر مسائل مالى با یکدیگر 

اختالف داشته  اند.        

قاتلى که تاب دیدن خوشبختى همسر سابقش را نداشت زن 
بخت  برگشته و شوهرش را در توطئه اى شوم از پاى درآورد.
«پل مالین» 51 ســاله در حالى این جنایت هولناك را در 
خانه همسر سابقش مرتکب شد که او پیش از این نیز چند 
بار به خانه زن قبلى اش رفته و براى خانواده اش مزاحمت 

ایجاد کرده بود.
پلیس شرق لندن پس از دستگیرى مالین و کشف اجساد، 
دریافت که این قاتل پس از این جنایت تحقیقات گسترده اى 
درباره ســم هاى مرگبار انجــام داده که هنــوز علت آنها 
مشخص نیست.مالین در بازجویى ها تنهایى و انزوا را انگیزه 
این جنایت خواند. براســاس گزارش پزشکان این قاتل از 

افسردگى، روان پریشى و بیمارى دو قطبى رنج مى برد.

چهارمین محکوم فهرســت هشــت نفــره اعدامى هــاى ایالت 
«آرکانزاس» در آمریکا، پیش از اجراى حکمش، با هماهنگى خانواده 

یکى از قربانیانش، دختر و نوه خردسالش رابراى آخرین بار دید.
«کنت ویلیامز» 18 سال قبل براى فرار از زندان، نگهبان 38 ساله اى 
را کشته و پس از سرقت یک کامیون، در حال فرار با خودروى پسر 
جوانى تصادف کرده و او را هم کشته بود. این مجرم فرارى مدتى بعد 
دوباره دستگیر شد و به اتهام قتل پاى میز محاکمه نشست و به اعدام 
محکوم شد اما در آخرین روزهاى زندگى اش در بیانیه اى از خانواده 
قربانیان عذرخواهى کرد و اظهار پشــیمانى نمود. پس از اعالم این 
درخواست بخشش، دخترنگهبان زندان که به دست قاتل کشته شده 
بود در اقدامى انساندوستانه وپس از هماهنگى هاى قضائى شرایطى 
فراهم کرد تا خانواده این زندانى پس از 17 سال بتوانند ویلیامز را ببینند.

انگیزه ام را در قتل زنم 
نپرسید

دیدارقاتل حسود
030201 قبل ازاعدام

زن میانســال که با طرح توطئه اى شوم، شوهرش را به 
خانه اى کشانده و نقشه قتل هولناکش را اجرا کرده بود، 
هنگام انتقال جسد خونین توسط همسایه ها به دام افتاد.

عصر پنج شنبه هفته گذشته یکى از ساکنان ساختمانى 
در خیابان پیروزى، زن همسایه را دید که با سختى زیاد در 
حال حمل یک کیسه بود. او که به شدت مشکوك شده 
بود، ناگهان در راه پله ها با قطره هاى خون روبه رو شد و 
با سر و صدا، همسایه ها را خبر کرد. همان موقع چند تن 
از ساکنان سراسیمه بیرون دویده و سد راه زن همسایه 

شدند و راز جنایت هولناکش فاش شد.
دقایقى بعد، مأموران کالنتــرى 128 تهران نو خود را به 
محل حادثه رساندند و پس از مشــاهده جسد خونین، 
موضوع را به بازپرس کشیک جنایى اطالع دادند. ساعتى 
بعد بازپرس ایلخانى از شعبه هشتم دادسراى امور جنایى 
تهران همراه با تیم جنایى وارد عمل شدند و بررسى هایى 

را در این خصوص آغاز کردند.
زن همســایه در تحقیقات مقدماتى گفت: «از آپارتمانم 
که خارج شــدم، متوجه قطره هاى خونى شدم که روى 
زمین ریخته بود. ایــن قطره هاى خون تــازه بود و به 
سرعت خودم را به زن همسایه مان رساندم که داشت از 
پله ها پایین مى رفت. همان موقع دیدم از پتویى که دور 
چیزى پیچیده بود و با خود حمل مى کرد، خون روى زمین 
مى چکد. شروع به سر و صدا کردم که همسایه هاى دیگر 
هم متوجه حادثه شدند. در همین موقع یک راننده تاکسى 
که در مقابل در ساختمان ایســتاده بود تا زن همسایه را 
سوار کند، فرار کرد. در حقیقت منتظر بود این زن جسد 
را که در پتویى پیچیده بود پایین ببرد تا در صندوق عقب 
تاکسى جاى بدهند و به نقطه دیگرى منتقل کنند. بعد 

هم با پلیس تماس گرفتیم و از مأموران کمک خواستیم.» 
مأموران ضمن گشودن پتو با جسد مردى حدوداً 45 ساله 
روبه رو شــدند و زن جوان که هنگام انتقال جسد شوهر 
خود دستش رو شده بود، به قتل این مرد اعتراف کرد و 
به بازپرس جنایى گفت: «حدود 17 سال قبل با همسرم 

ازدواج کردم که حاصل این زندگى دخترى 15 ساله است. 
از مدت ها پیش با شوهرم اختالف داشتم و به همین دلیل 
از یکســال پیش جدا از هم زندگى مى کردیم و به علت 
کینه اى که از او داشتم تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. 
به همین خاطر، ساعتى قبل و به بهانه دلتنگى با همسرم 

تماس گرفتم و او را به خانه ام کشاندم. موقع خوردن غذا 
در لیوان نوشیدنى اش داروى بى هوشى ریختم و بعد از 
اینکه شوهرم بى هوش شد، او را با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رساندم. بعد جسدش را داخل پتو پیچیدم و قصد 
داشتم آن را از خانه خارج کنم که همسایه ها متوجه شدند 

و لو رفتم. من تنها نگران هستم که مبادا دخترم متوجه 
ماجرا شود. دوســت ندارم او بداند که من قتلى مرتکب 

شده ام.»
در پایان بازجویى، بازپرس جنایى دستور انتقال جسد را به 
پزشکى قانونى داد و قرار شد کارآگاهان جنایى درباره این 

زن و شوهر تحقیقات بیشترى انجام دهند.

«بن باتلر» و همسرش «جنى گرى» در جلسه برگزارى 
دادگاه براى رسیدگى به اتهام قتل دخترشان در جایگاه 

متهم قرار گرفتند.
بن بــه اتهام ضرب و شــتم «الى» شــش ســاله در 
ســال 2007 دادگاهى و متهم شــناخته شــده بود و با 
وجود ادلــه الزم حضانت ایــن دختر از خانــواده اش

 سلب شد.
در سال 2010 این زوج ســعى در پس گرفتن حضانت 
دخترشان کردند. علیرغم عدم صالحیت این زوج «الى» 
به خانواده خود در جنوب لندن باز گردانده شد اما یکسال 
بعد از بازگشــت وى به آغوش خانواده این کودك جان 

خود را از دست داد.
گرى -مادر کودك- روز قتل قربانى در محل کارش بوده 
که با تماس تلفنى همسرش سراسیمه به خانه جنگلى 
خودشــان برمى گردد. آنها با مشــاهده جسد بى جان 
دخترشان دو ساعت بعد با آمبوالنس تماس گرفته اند و 
در این لحظه سعى در منحرف کردن پلیس با پاك کردن 

صحنه جرم داشتند.
این زوج سناریوى دیگرى براى مرگ این کودك مطرح 
کردند و به پلیس گفته بودند که «الى» را در این حالت 
پیدا کرده و به محض دیدن این صحنه با پلیس تماس 

گرفته بودند. طبق اظهار نظر «ادوارد براون» دادستان 
این دادگاه این سناریوها فقط یک برنامه ریزى دقیق و 
حساب شده است که به طرز استادانه اى با هدف گمراه 
کردن توجهات از سوى بن باتلر طراحى و اجرا شده است. 

طبق نظر پزشــکى قانونى «الى» بعد از شکســتگى 
جمجمه اش که ناشــى از فشــار قابل توجهى روى آن 
بوده، فوت شده است. همچنین روى فک این کودك آثار 
کبودى انگشتانى دیده شده و انگار این کودك با ضربه 

یک جسم سنگین از پله هاى خانه جنگلى به پایین پرت 
شده است. طبق اظهار نظر کارشناسان پزشکى آسیب 
وارده به ســر «الى» مانند قربانیان تصادفات جاده اى با 

سرعت باال بوده است.
براون مدعى اســت باتلر براساس حس تنفر از دخترش 
دســت به این جنایت زده اســت. همچنین وى اذعان 
داشت طبق بررســى هاى پلیس از طریق پیام هاى رد 
و بدل شــده بین این زوج ارتباط بین آنها بسیار پیچیده 
برآورد شــده، چراکه با وجــود پیام هــاى توهین آمیز 
باتلر، همسرش پاســخ هاى پر از عشق و محبت به وى

 داده است.
در ایــن دادگاه باتلر به اتهام قتل و گــرى به اتهام ظلم 
و ســتم نســبت به دخترش متهم شناخته شــده اند. 
«الى» هفته قبل از مرگ از شکســتگى ناحیه شانه رنج 
مى برده که تحت مداوا قرار نگرفتــه بود. با وجود تمام 
این شــواهد و ادله، این زوج تمام اتهامات وارده را انکار 
کردند. حتى گرى نخســت نپذیرفت که دادگاه را براى 
نجات باتلر گمراه کرده اســت اما بعدهــا اعتراف کرد 
که در دادگاه ِمى ســال 2015 اظهــارات دروغین در 
دادگاه گفته اســت. محاکمه این زوج پیچیده همچنان

 ادامه دارد. 

آخرین ســاعات پایانى 21 فروردین ماه ســال 88، مأموران کالنترى 163 ولنجک در تماس مــرد افغان در جریان
 کشته شدن برادرش قرار گرفتند و تیمى از مأموران در صحنه حاضر شدند.

تیم جنایى پلیس آگاهى تهران و بازپرس شعبه سوم دادسراى امورجنایى نیز با اطالع از این سناریو براى تحقیقات ویژه 
وارد عمل شدند و در گام نخست برادر مقتول ادعا کرد زمانى که از سر کار به خانه بازگشته همسر برادرش را داخل حیاط 

دیده که با روبه رو شدن با وى، شروع به جیغ و فریاد کرده و از کشتن شدن «محمد» خبر داده است.
کارآگاهان در این مرحله «جمیله» را هدف تحقیق قرار دادنــد و وى گفت: «داخل خانه بودم که زنگ خانه به صدا در 
آمد و وقتى محمد در را باز کرد دو مرد داخل خانه شدند و با تهدید چاقو دستانم را بستند و بیهوشم کردند و زمانى که به 
هوش آمدم متوجه تجاوز دو مرد غریبه شدم و دیدم که همسرم نیز دست و پاهایش بسته است و به قتل رسیده است.»

بدین ترتیب بازپرس پرونده دستور داد تا جسد براى بررسى هاى بیشتر و شناسایى علت مرگ به پزشکى قانونى منتقل 
شود و جمیله نیز به اتهام قتل همسرش بازداشت شد.

کارشناسان پزشکى قانونى پس از اقدامات فنى علت مرگ را خفه کردن با رشته اى به دور گردن مقتول اعالم کردند و 
هیچ آثارى مبنى بر بسته بودن دست و پاهاى قربانى جنایت و درگیرى روى بدن وى وجود ندارد.

جمیله پس از صدور قرار مجرمیت روز 19 آبان ماه سال گذشته در شعبه 10 دادگاه کیفرى استان تهران مورد محاکمه 

قرار گرفت. این زن در ادعایى دیگر به قاضى دادگاه گفت: «شب حادثه داخل خانه بودیم که دو تن از دوستان محمد به 
خانه آمدند و پس از دقایقى آنها مرا با تهدید بیهوش کردند و پس از سه ساعت وقتى به هوش آمدم متوجه تجاوز آنها 

شدم و دیدم که همسرم به قتل رسیده است.»
وى افزود: «نتوانستم لحظه اول از کسى کمک بخواهم و ابتدا موفق شدم دستانم را باز کنم و سپس به سراغ شوهرم 

رفتم و دست و پاهایش را باز کردم که وقتى به داخل حیاط آمدم با برادر شوهرم روبه رو شدم.»
این ادعاها در حالى بود که پزشکى قانونى اعالم کرد هیچ آثارى مبنى بر بسته شدن دست و پاهاى زن جوان روى بدنش 
نیست و جمیله در تمام زمان دادگاه به داستانسرایى مى پرداخت و حتى در برابر سئواالت قاضى نیز جواب هاى مختلفى 
مى داد که در پایان جلسه، رئیس دادگاه و چهار قاضى مستشار، این زن را در قتل همسرش گناهکار شناخته و به قصاص 

نفس- اعدام- محکوم کردند.
با صدور این حکم خانواده مقتول اعالم کردند که با دریافت دیه حاضر به بخشش قاتل پسرشان هستند که دراین مرحله 

جمیله به پرداخت دیه و هفت سال زندان محکوم شد.
بنا به این گزارش، روز یکم اردیبهشت ماه خانواده مقتول با مراجعه به شعبه اجراى احکام دادسراى ناحیه 27 تهران با 

دریافت 70 میلیون تومان رضایتشان را براى بخشش عروسشان اعالم کردند.

رئیس پلیس شهرســتان رباط کریم از دستگیرى سارق 
محتویات داخل خودرو با11فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ عبدا... زاده پاشاکى در تشــریح این خبر گفت: 
مأموران کالنترى 18 پرند هنگام گشتزنى در محورهاى 
اصلى شــهر به یک نفر که در حال پرســه زنى در اطراف 
خودروها بود مشکوك شدند و به وى دستور ایست دادند.
وى افزود: در بازرسى بدنى متهم پس از دستگیرى، تعداد 
سه دسته انواع کلید خودروهاى سوارى و ابزارآالتى براى
 باز کردن درب خودروها کشف شد. این مقام انتظامى تصریح 
کرد: متهم دستگیر شده در بازجویى هاى پلیسى، جرم خود را 
پذیرفت و در ادامه به11 فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
در شهر رباط کریم اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده، 

جهت سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شد. 

مرد زاغ زن، زمانى که مشتریان از بانک خارج مى شدند 
با همدســتان خود تماس مى گرفت تا در محلى خلوت 

نقشه زشت خود را عملى کنند.
سرهنگ حسن نورآبادى رئیس کالنترى 119 مهرآباد 
جنوبى در تشریح این خبر گفت: «طى تماس تلفنى یکى 
از شهروندان در خصوص سرقت وجه نقد سریعًا تیمى 
از عوامل کالنترى به محل اعزام شــدندکه مالباخته با 
مراجعه به پلیس اظهار داشــت که مقدارى وجه نقد از 
بانک دریافت کرده و پس از خروج، فردى به وى نزدیک 

شده و با زور، پول هایش را به سرقت برد. 
این مقام انتظامى افزود: به منظور پیشــگیرى از وقوع 
سرقت مشابه، شناسایى و دســتگیرى سارق در دستور 
کار مأموران انتظامى قرار گرفــت. در تحقیقات انجام 
شده، چهره سارق شناســایى و مشخص شد که وى با 
زاغ زنى و زیر نظر گرفتن تردد شهروندان به بانک ها، 
طعمه خود را شناسایى کرده و پس از خروج مشترى از 
بانک، با دیگر همدســتان خود تمــاس گرفته و اموال 
ســوژه را در یکــى از خیابان هاى خلوت، به ســرقت

 مى بردند. 
وى در ادامه بیان کرد: بر این اساس فعالیت گشت هاى 
انتظامى را در ســطح حوزه افزایش دادیم تا اینکه ظهر 
روز پنج شــنبه فرد زاغ زن در مقابل بانک تجارت واقع 
در بزرگراه فتح مشــاهده و مورد شناسایى واقع شد که 
بالفاصله مأموران انتظامى توانستند متهم را طى یک 

عملیات ضربتى دستگیر شد. 
ســرهنگ نورآبادى در پایان خاطرنشان کرد: متهم به 
کالنترى منتقل و پس از تشــکیل پرونده، براى انجام 
تحقیقات کامل تر تحویل پایــگاه پنجم آگاهى پلیس 

تهران بزرگ شد.  

پرسه زنى هاى مرموز مرد میانسال جلوى کمیته امداد رشت 
هویت واقعى او را لو داد.

رئیس پلیس آگاهى استان گیالن با اعالم این خبر گفت:  
در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر کالهبردارى یک  
نفر از وى در پوشش کارمند کمیته امداد، بررسى موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت. 
ســرهنگ فرهاد فالح کریمى اظهار داشت: پلیس پس از 
اطمینان از صحت موضوع، متهم را شناسایى و دستگیر کرد. 
این مقام انتظامى با تأکید بر اینکه متهم با ایستادن در جلوى 
کمیته امداد و شناسایى سوژه اقدام به کالهبردارى مى کرد 
،افزود: متهم داراى پنج فقره ســابقه کیفرى در شهرهاى 
مختلف مى باشــد  و براى تکمیل پرونده به مقام  قضائى 

معرفى شده است. 

 اعتراف زن به قتل شوهرش در خیابان پیروزى  

داستانسرایى زن در داد گاه بعد از مرگ شوهر  

شبگردى سارق
کارمند قالبى راز تلخ فریادهاى گمشده دختر در خانه جنگلى در رباط کریم

کمیته امدادبه دام افتاد

دستگیرى زاغ زن 
مهرآباد جنوبى

,,

 موقع خوردن غذا در 
لیوان نوشیدنى اش 
داروى بى هوشى ریختم 
و بعد از اینکه شوهرم 
بى هوش شد، او را با 
ضربات متعدد چاقو 
به قتل رساندم. بعد 
جسدش را داخل پتو 
پیچیدم و قصد داشتم 
آن را از خانه خارج کنم 
که همسایه ها متوجه 
شدند
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فیلم جدید «پوالنسکى» به جشنواره کن رسید
در حالى که «رومن پوالنسکى» درگیر پرونده رسوایى جنسى اش است، «براساس یک داستان واقعى» آخرین ساخته این کارگردان فرانسوى ـ  لهستانى 

به همراه چهار اثر دیگر به جمع فیلم هاى جشنواره بین المللى کن 2017 پیوست.
«گاردین» نوشت: همانطور که پرونده بازگرداندن پوالنسکى به آمریکا به منظور محاکمه به جرم تجاوز به دخترى 13 ساله در سال 1977 در جریان 
است، جدیدترین ساخته  این فیلمساز 83 ساله با عنوان «براساس یک داستان واقعى» اولین نمایش خود را در بخش غیررقابتى فستیوال فیلم کن تجربه 
مى کند. در فیلم «براساس یک داستان واقعى» که با اقتباس از رمانى با همین نام نوشته «دلفین دویگان» و با فیلمنامه مشترك از «پوالنسکى» و «الیور 
آسایاس» ساخته شده، «امانوئل سنیه» بازیگر فرانسوى که پیش از این سابقه همکارى با پوالنسکى در فیلم «ونوس در پوست خز» را دارد، در کنار «اوا 

گرین» نقش هاى اصلى را بر عهده دارند.
فیلم «بر اساس داستان واقعى» درباره یک زن رمان نویس است که اخیراً یک کتاب بسیار موفق به چاپ رسانده است. وى در مراسم امضاى کتابش با زنى مرموز 
آشنا مى شود و در حالى که این دو در ابتدا رابطه اى دوستانه دارند اما پس از مدتى همه چیز تغییر مى کند و زندگى زن رمان نویس در کنترل این زن تازه وارد قرار 
مى گیرد. بر اساس اعالم برگزارکنندگان جشنواره کن 2017، عالوه بر فیلم «بر اساس یک داستان واقعى»، چهار اثر دیگر نیز در بخش هاى مختلف شرکت 
داده شدند: «میدان» به کارگردانى «روبن اوستالند» در بخش رقابتى نمایش داده مى شود و براى کسب نخل طال تالش مى کند. «گذر از آینده» ساخته «لى 
روییجون» در بخش نوعى نگاه دیده مى شود، «کاره 35» از «اریک کاراواکا» در بخش نمایش ویژه و «زومبلینیوم» با کارگردانى مشترك «آرتور دو پینز»  و 
«الکسیس داکورد»  در بخش نمایش کودك شرکت دارند.  هفتادمین جشنواره فیلم کن از تاریخ 17 تا 28 ِمى (28 اردیبهشت تا 7 خرداد) در فرانسه برگزار مى شود.

6 اردیبهشت  ماه   1396فرهنگفرهنگ سال چهاردهمیک شنبه  10

شهرام شکیبا گفت: در این دور از برنامه «قندپهلو» در شوراى 
سردبیرى تصمیم بر این شد که در فاصله اى که دوستان شاعر 

شعرشان را مى نویســند ما از متون پند و دسترس در کشورمان 
استفاده کنیم که وجهه علمى ترى نیز داشته باشد و از خودمان 

کرده باشیم.چیزى نگفته باشــیم ضمن اینکه در کنار آن کتاب هم معرفى 
وى افزود: یکى از کتاب ها «خواندنى هاى ادب فارسى» نوشته 

آقاى دکتر على اصغر حلبى بود که ایشان در این کتاب حکایتى 
را عینًا از کتاب «امثال حکم دهخدا» نقل کرده است. دکتر حلبى 

این حکایت را در صفحه 252 کتاب خود آورده اند و همین مثل 
در صفحه 735 جلد دوم  «امثال حکم دهخدا» آورده شده است. 

در مطلب گویا از فردى به نام حسینقلى خان بختیارى نام برده 
شده است که متأسفانه من ایشان را نمى شناختم و نمى دانستم 

که حسینقلى بختیارى یک شخصیت واقعى، تاریخى و مهم و 
هم بوده است. شناخته شده ایل بختیارى اســت که پدر سردار اسعد بختیارى 

شــکیبا تصریح کرد: متأســفانه این بخش حکایت را عده اى 
گزینش و در فضاى مجازى پخــش کرده اند و پس و پیش آن 

مشخص نیست. ماجرا طورى رقم خورده و این شائبه پیش آمده 
که من از جانب خودم چیزى گفته ام که البته اینجا من تقصیرکار 

هستم و باید درباره شخصیت هاى تاریخى و اهل حکایت بیشتر 
تحقیق مى کردم منتهى به نام دهخدا و آقاى دکتر حلبى اعتماد 

کردم و این مسئله محل مناقشه شده است و گروهى از دوستان 
بختیارى از من ناراحت شده اند به گمان اینکه من خدایى ناکرده 

قصدم توهین به یک شــخصیت تاریخى ایــل بختیارى بوده 
است.

وى تأکید کرد:  در حالى که من همیشــه مخالف شوخى هاى 
قومیتى هســتم و اگر گفتگوهاى پیشــین من را دوستان در 

فضاى مجارى جســتجو کنند متوجه مى شوند که من بیش از 
طنزنویسى دوستان را بخاطر شوخى هاى قومیتى منع مى کنم 

چون معتقدم این شــوخى ها ریشه اســتعمارى دارد و هدفش 
هم این اســت که بین اقوام ایرانى اختالف ایجــاد کند، دوم 

اینکه باعث کم اعتبار شدن اقوام مى شود و کم اعتبار شدن هر 
قومى به اعتبار ملى و کشــور ما ضربه مى زند. دوستان بزرگوار 

بختیارى بدانند که بنده ارادتمند آنها و همه اقوام ایرانى هستم، 
ضمن اینکه بنده سید هستم و از سادات توهین به دیگران بعید 

است. 
شــکیبا توضیح داد:  امیدوارم دوستان عزیزم عذرخواهى من را 

بپذیرند و این نکته را همواره به یاد داشــته باشند که اگر کلیپ 
توهین آمیز درباره هر قومیتى به دستشــان رسید آن را پخش 

نکنند چون هیچکــس توهین به خــودش را پخش نمى کند. 
مانند اینکه این حکایت را تعداد کمى در تلویزیون شــنیده اند و 

از آن تعداد کم، تعداد کمترى هم متوجه بخش توهین آمیز آن 
شده اند و برخى به اسم دفاع از هویت ارجمند بختیارى این کلیپ 

ماجرا شوند. را پخش کرده اند و باعث شــدند تعداد بیشترى از مردم متوجه 
لرستان عذرخواهى مى کنم .وى در پایان گفت: همینجا از دوســتان عزیــز و مردم بزرگوار 

عذرخواهى کردشکیبا از مردم لرستان 

این حکایت را در صفحه 2را عینًا از کتاب «امثال حکمدآقاى دکتر على اصغر حلبى بووى افزود: یکى از کتاب ها «خکرده باشیم.چیزى نگفته باشــیم ضمن اینکاستفاده کنیم که وجهه علمى ترىشعرشان را مى نویســند ما از متوسردبیرى تصمیم بر این شد که درشهرام شکیبا گفت: در این دور از بر
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ینکه باعث کم اعتبار شدن اقوام مى شود و کم اعتبار شدن هر 
قومى به اعتبار ملى و کشــور ما ضربه مى زند. دوستان بزرگوار 

بختیارى بدانند که بنده ارادتمند آنها و همه اقوام ایرانى هستم، 
ضمن اینکه بنده سید هستم و از سادات توهین به دیگران بعید 

است. 
شــکیبا توضیح داد:  امیدوارم دوستان عزیزم عذرخواهى من را 

بپذیرند و این نکته را همواره به یاد داشــته باشند که اگر کلیپ 
توهین آمیز درباره هر قومیتى به دستشــان رسید آن را پخش 

نکنند چون هیچکــس توهین به خــودش را پخش نمى کند. 
مانند اینکه این حکایت را تعداد کمى در تلویزیون شــنیده اند و 

از آن تعداد کم، تعداد کمترى هم متوجه بخش توهین آمیز آن 
شده اند و برخى به اسم دفاع از هویت ارجمند بختیارى این کلیپ 

ماجرا شوند. را پخش کرده اند و باعث شــدند تعداد بیشترى از مردم متوجه 
لرستان عذرخواهى مى کنم .وى در پایان گفت: همینجا از دوســتان عزیــز و مردم بزرگوار 

کارگردان سرشناى هالیوودى اعالم کرد: این احمقانه 
اســت که فکر کنیم ما در دنیا تنهاییــم و «موجودات 

فرازمینى» روزى به زمین خواهند آمد.
«ریدلى اســکات» کارگردان سرشــناس انگلیســى 
که فیلــم علمى-تخیلى جدیدش با نــام «بیگانگان: 
میثاق» به زودى اکران خود را در ســینماهاى جهان 
آغاز مى کند در اظهارنظرى عنوان کرد که متقاعد شده 
فرازمینى ها وجود دارند و روزى به سمت زمین خواهند 

آمد.
ایــن کارگردان کهنــه کار ادامــه داد: من بــه وجود 
«موجودات برتر» اعتقاد دارم و بــه نظرم این احتمال 
حتمى اســت و متخصصان بر این باورند که هم اکنون 
بین صد تا 200 موجود که مى توانند سیر تکاملى شبیه 
به انسان داشته باشند وجود دارند. از آنجا که آنها بسیار 
باهوش تر از ما هستند و اگر ما آنقدر احمق باشیم که آنها 
را به چالش بکشیم، در مدت سه ثانیه نابودمان مى کنند.

فیلم «بیگانــگان: میثــاق» دنباله فیلــم «پرومته» 
محصــول ســال 2012 و در مجمــوع ششــمین 
قســمت از مجموعه فیلم هاى «بیگانگان» اســت و 

داســتان آن دربــاره یک کشــتى فضایى بــا هزار 
استعماگر منجمد شــده اســت که در حال حرکت به 
سوى ســیاره اى دور هســتند اما به صورت تصادفى 
به یک بهشــت ناشــناخته برخورد مى کننــد اما پس 
از مدتى سفرشــان به یــک کابوس اســفبار تبدیل 

مى شود.
اسکات تاکنون براى فیلم هاى «سقوط شاهین سیاه» 
(2001)، «گالدیاتــور» (2000) و «تلمــا و لوئیس» 
(1991) نامزد جایزه اسکار و انجمن کارگردانان آمریکا 
شــده و یک بار نیز با فیلم «مریخى» در سال 2015 
جایزه انجمــن کارگردانان آمریــکا را از آن خود کرده 

است.
ریدلى اسکات قرار است به زودى فیلمى جنگى درباره 
نبرد بریتانیا مقابل دوربین ببرد. این پروژه سینمایى که 
اسکات سال هاست فکر ساخت آن را در سر دارد، درباره 
یکى از مهمترین رویدادها در جریان جنگ جهانى دوم 
اســت که در آن نیروى هوایى آلمان نازى با بمباران 
هدف هاى نظامى و صنعتى بریتانیا قصد داشت زمینه را 

براى حمله و اشغال این کشور فراهم کند.

ریدلى اسکات:
 بیگانگان 

روزى به زمین مى آیند

ت:

مى آیندی

«جانى دپ» بدون اعالم قبلى در شمایل کاپیتان اسپارو 
شخصیت اصلى «دزدان دریایى کاراییب» در دیزنى لند 

حاضر شد و گردشگران را سورپرایز کرد.
مردمى که در دیزنى لند کالیفرنیا حضور داشتند از دیدن 
خود کاپیتان اسپارو در بخشى از دیزنى لند که به دزدان 

دریایى کاراییب اختصاص یافته بســیار شگفت زده 
شــده بودند و فیلم هاى متعددى از این حضور را در 

شبکه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشتند.
در این ویدئوها مى شــود جانى دپ را در لباس 
کاپیتان اســپارو دید که بــا عالقه مندان این 
شــخصیت صحبت مى کند و در حالى که مردم 

سوار قایق ها در رود حرکت مى کنند برایشان دست تکان 
مى دهد. او در برابر جمعى از مــردم درباره این فیلم نیز 

صحبت کرد.
جانى دپ بار دیگر با ایفاى نقش این دزد دریایى در ماه 

آینده راهى سینماها خواهد شــد. این فیلم پنجمین 
فیلم از این مجموعه اســت که با عنــوان «دزدان 
دریایى کاراییب: مردان مــرده قصه نمى گویند» 
ساخته شده و بیست وششم ماه ِمى راهى سینماها
 مى شــود. با این حال اولین نمایــش این فیلم 
11 ِمــى و در دیزنى لنــد شــانگهاى انجام 

مى شود.
جانــى دپ وقتى در حال ســاختن این فیلم در 
استرالیا بود با لباس کاپیتان اسپارو به بیمارستان 
کودکان بریزبن نیز رفته و از کودکان بیمار عیادت 

کرده بود.

بهنوش بختیارى عکســى از صحنه 
یک فیلم از خود به انتشــار گذاشت 
که هنوز اطالعى از نام فیلم و عوامل 
آن در دست نیســت و وى را در حال 

مسافرکشى نشان مى دهد.

بهنوش بختیارى در 
حال مسافر کشى

لیال برخــوردارى بازیگر ســینما و 
تلویزیون تصویــرى از خود با لباس 

محلى در آرامگاه سعدى منتشر کرد.
 برخوردارى طى پســتى درباره این 
حضور نوشــت: یکم اردیبهشت ماه 
زاد روز شیخ اجل ســعدى شیرازى 

فرخنده باد...
پ.ن: فیلم مربوط به «مستند شیراز» 
به کارگردانى على الیق زاده عزیز...

اسفند ماه 94.

لیال برخوردارى 
با تاجى به سر 

 «گپ کــوك» همزمان بــا آغاز ماه 
شــعبان و اعیــاد مبارك ایــن ماه، 
نخستین برنامه خود را با حضور ساالر 

عقیلى روى آنتن مى برد.
برنامه تلویزیونــى «گپ کوك» که 
برنامه اى در حوزه موســیقى با تکیه 
بــر ظرفیت هاى موجــود در عرصه 
موسیقى کشور شــامل گپ و گفتگو 
با خوانندگان مورد عالقه مردم و اجرا 
در همه گونه هاى موســیقایى شامل 
سنتى، پاپ و محلى است، نخستین 

ضبط خود را پشت سر گذاشت.
«گــپ کــوك» همزمان بــا آغاز 
ماه شــعبان و اعیاد مبارك این ماه، 
نخستین برنامه خود را با اجراى باربد 
بابایى و با حضور ساالر عقیلى خواننده 
کشــورمان، ضبط کرد و طى برنامه 
ریزى هاى صورت گرفته، به زودى از 

شبکه نسیم پخش مى شود.
در این برنامه تلویزیونى اجراى زنده 
این هنرمند همــراه با گپ و گفتگو با 

وى در حضور تماشاچیان انجام شد.

«گپ کوك» 
با حضور ساالرعقیلى 

فیلم جدید «پوالنسکى
در حالى که «رومن پوالنسکى» درگیر پرونده رسوایى جنسى اش است،
7به همراه چهار اثر دیگر به جمع فیلم هاى جشنواره بین المللى کن 2017
«گاردین» نوشت: همانطور که پرونده بازگرداندنپوالنسکىبه آمریک
3است، جدیدترین ساخته  این فیلمساز 83 ساله با عنوان «براساس یک داس
مى کند. در فیلم «براساس یک داستان واقعى» که با اقتباس از رمانى با هم
آسایاس» ساخته شده، «امانوئل سنیه» بازیگر فرانسوى که پیش از این س

گرین» نقش هاى اصلى را بر عهده دارند.
فیلم «بر اساس داستان واقعى» درباره یک زن رمان نویس است که اخیراً یک کتا
آشنا مى شود و در حالى که این دو در ابتدا رابطه اى دوستانه دارند اما پس از مدتى
عالوه برفیلم «ب 7مى گیرد. بر اساس اعالم برگزارکنندگان جشنواره کن2017،
داده شدند: «میدان» به کارگردانى «روبن اوستالند» در بخش رقابتى نمایش د
5روییجون» در بخش نوعى نگاه دیده مى شود، «کاره 35» از «اریک کاراواکا»د
«الکسیس داکورد»  در بخش نمایش کودك شرکت دارند.  هفتادمین جشنواره فی

رىى یک ش هم بوده است. شناخته شده ایل بختیارى اســت که پدر سردار اسعد بختی

هم این اســت شده ایل بختیاکه حسینقلى بختیارىشد شناخته

کارگردان سرشناى هالیوودى اعالم کرد
اســت که فکر کنیم ما در دنیا تنهاییــم

فرازمینى» روزى به زمین خواهند آمد.
«ریدلى اســکات» کارگردان سرشــناس
که فیلــم علمى-تخیلى جدیدش با نــا
میثاق» به زودى اکران خود را در ســین
آغاز مى کند در اظهارنظرى عنوان کرد ک
فرازمینى ها وجود دارند و روزى به سمت

آمد.
م ایــن کارگردان کهنــه کار ادامــه داد:
«موجودات برتر» اعتقاد دارم و بــه نظر
حتمى اســت و متخصصان بر این باورند
بین صد تا 200 موجود که مى توانند سیر
به انسان داشته باشند وجود دارند. از آنجا
باهوش تر از ما هستند و اگر ما آنقدر احمق
را به چالش بکشیم، در مدت سه ثانیه نابود
فیلم «بیگانــگان: میثــاق» دنباله فیلـ
2محصــول ســال 2012 و در مجمــو
قســمت از مجموعه فیلم هاى «بیگانگا

رید
ب
روزى ب

دلى اسکات
 بیگانگان

به زمین می

«جانى دپ» بدون اعالم قبلى در شمایل کاپیتان اسپارو 
شخصیت اصلى «دزدان دریایى کاراییب» در دیزنى لند 

حاضر شد و گردشگران را سورپرایز کرد.
مردمى که در دیزنى لند کالیفرنیا حضور داشتند از دیدن 
خود کاپیتان اسپارو در بخشى از دیزنى لند که به دزدان 

دریایى کاراییب اختصاص یافته بســیار شگفت زده 
شــده بودند و فیلم هاى متعددى از این حضور را در 

شبکه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشتند.
در این ویدئوها مى شــود جانى دپ را در لباس 
کاپیتان اســپارو دید که بــا عالقه مندان این 
شــخصیت صحبت مى کند و در حالى که مردم 

سوارقایق ها در رود حرکت مى کنند برایشاندست تکان
مى دهد. او در برابر جمعى از مــردم درباره این فیلم نیز 

صحبت کرد.
جانى دپ بار دیگر با ایفاى نقش این دزد دریایى در ماه 

آینده راهى سینماها خواهد شــد. این فیلم پنجمین 
فیلم از این مجموعه اســت که با عنــوان «دزدان 
دریایى کاراییب: مردان مــرده قصه نمى گویند» 
ساخته شده و بیست وششم ماه ِمى راهى سینماها
 مى شــود. با این حال اولین نمایــش این فیلم 
11 ِمــى و در دیزنى لنــد شــانگهاى انجام 

مى شود.
جانــى دپ وقتى در حال ســاختن این فیلم در 
استرالیا بود با لباس کاپیتان اسپارو به بیمارستان 
کودکان بریزبن نیز رفته و از کودکان بیمار عیادت 

کککککککککرده بود.

جانى دپ
وقتى 

جانى دپ
وقتى 

متفاوت
ظاهرى 

 با 
متفاوت

ظاهرى 
 با 

زده کرد
 شگفت 

 مردم را

زده کرد
 شگفت 

 مردم را
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       09132008640      :شماره تلگرام
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 پاساژ معروف مهستان در خیابان کارگر جنوبى تهران عصر روز جمعه هشتم اردیبهشت و همزمان با مناظرات انتخاباتى دوازدهمین دوره ریاست جمهورى دچار آتش سوزى شد.


