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خانه تکانى در شوراى شهر اصفهان

دوغ شناسى...!نرخ جدید تاکسى ها در انتظار تصویب مراجع ذیربط47 روز تعطیالت اضافه!پایان جنجال بر سر مدرك دکتراى روحانى  معامله هاى پنهانى در بازار فلزات رنگین به دلیل فرار از مالیات  سالمتاستاناجتماع اقتصاد
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ایران، ارزان ترین مقصد 
گردشگرى در جهان 

زاینده رود
 بار دیگر مى خشکد

جیغ بنفش نشاط 
در خیابان هاى 

اصفهان 

نگاهى به قابلیت هاى
 تلگرام ورژن 4/0

آش و هلیم در رمضان
 8 درصد گران مى شود

15

سکانس پایانى «دیوار به دیوار» 
مقابل دوربین 

به امید خدا رفتم شورا !

چند درصد اصفهانى ها به رئیسى و روحانى رأى دادند؟چند درصد اصفهانى ها به رئیسى و روحانى رأى دادند؟
2

انتخابات امسال گونه اى جدید از «ستاره ها» را رو کرد

جهان نما

27هزار بیمار، 
منتظر نوبت 
پیوند عضو 
هستند

3

رئیس بیمارستان مسیح دانشورى در تهران 
گفت: 27هزار نفر منتظر نوبت پیوند عضو 

هستند.على اکبر والیتى اظهار داشت: 
پس از درخواست دکتر ایرج فاضل وزیر 

بهداشت وقت در سال 1368، درباره 
اجازه اهداى عضو، حضرت

 امام (ره) در تاریخ 31 
اردیبهشت سال 68 

یعنى 14 روز قبل 
از رحلتشان با ...

معاون ستاد کل نیروهاى مسلح، در واکنش 
به اظهارات وزیر امور خارجه 

آمریکا در مورد انتخابات ریاست 
جمهورى کشورمان، گفت: 
انتظارات وزیر امور خارجه
 آمریکا از رئیس جمهور 

ایران حاکى از
 نادانى آنهاست.
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انتظار مقامات 
آمریکا از 
ایران از نادانى 
آنهاست

ساسان را 
به هر قیمتـــــى
 جذب کنید

به امید خدا رفتم

ربه هر بههربههبههررب

 باشگاه سپاهان در پروژه  تالش ها و تحرکات 
خود در فصل نقل و انتقاالت به شدت به دنبال 
ساسان انصارى است و  با توجه به اینکه یکى از 
خألهاى این تیم در پست مهاجم است، مى خواهد 
تا هر طورى شده وى را به اصفهان بیاورد.

ساسان انصارى یکى از ستارگان فصل گذشته لیگ 
برتر بود که توانست در ترکیب فوالد خوزستان 16 
گل به ثمر برساند. بر همین اساس این هافبک- 
مهاجم تکنیکى و گلزن با چند پیشنهاد جذاب مواجه 
شده و مشخص نیست در نهایت به کدامیک از این 
پیشنهادات پاسخ مثبت خواهد داد.
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نوبت دومنوبت دوم   آگهى مناقصه

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد 

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات ساماندهى خیابان امام خمینى (ره) شرقى، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا میدان 
آزادگان شهردارى منطقه یک نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 34/494/554/772 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت 
از محل اعتبارات سال 1396 شهردارى نجف آباد، طبق مشخصات فنى عمومى و خصوصى موجود بر اساس فهرست 

بهاء ابنیه و راه و باند سال 1395. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع 
مناقصه بوده و همچنین صالحیت و رتبه  بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت 

راهبردى ریاست جمهورى بوده و داراى رزومه کارى مرتبط و ماشین آالت متناسب با این موضوع باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/03/10 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 96/03/13 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم) چاپ اولچاپ اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد انجام عملیات 
عمرانى، پیاده روسازى و راه پله  محور حد فاصل خیابان ولیعصر 
منتهى به پارکینگ آبشار نیاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران 
و شرکت هاى واجد شرایط  با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال 
واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه به شهردارى 

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

نوع کد خودروردیف
خودرو

تیپ 
خودرو

مدل و 
رنگ

قیمت پایه ى 
کارشناسى

LX 1387سمند1 /196
سفید

 152,000,000
ریال

آگهى مزایده

اداره امور شعب استان اصفهان

 بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان در نظر دارد خودروى 
مشــروحه ى ذیل را از طریق مزایده به فروش برســاند . 
متقاضیان مى توانند از تاریخ درج این آگهى بمدت ده روز 
(بدون احتساب روزهاى تعطیل) در ساعات ادارى جهت 
کسب اطالعات بیشــتر ، بازدید خودرو و دریافت اسناد 
و مدارك مزایده ، به نشــانى : اصفهان ، پل ابوذر ، ابتداى 
خیابان توحید ، سرپرســتى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى 
چهارم ، دایره ى پشتیبانى و مهندسى مراجعه یا با شماره 

تلفن 38100 - 031 داخلى 131 تماس حاصل نمایند . ))

فرماندارى باالخره دیروز اسامى منتخبین مردم اصفهان را اعالم کرد  
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معاون ستاد کل نیروهاى مســلح، در واکنش به اظهارات 
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهورى 
کشــورمان، گفت: انتظارات وزیر امور خارجــه آمریکا از

 رئیس جمهور ایران حاکى از نادانى آنهاست.
سردار سیدمسعود جزایرى در پى سخنان سخیف وزیر امور 
خارجه آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهورى کشورمان، 
اظهار داشت: انتظارات وزیر خارجه آمریکا از رئیس جمهور 
ایران حاکى از نادانى مقامات آمریکا از جمهورى اسالمى 
ایران اســت.وى افزود: مقاومت منطقه امــروز در بهترین 
وضعیت خود قرار دارد و قادر است در برابر اقدامات نظامى و 

تروریستى به خوبى برخورد کند.

سخنگوى ارشد نیروهاى مســلح یادآور شد: تنها راه صلح 
و آرامش در منطقه، خروج آمریکایى ها و دســت کشیدن 
رژیم هاى وابسته و مرتجع منطقه از عملیات هاى تجاوزکارانه 
و  تروریســتى علیه کشورهاى مستقل اســت. وى افزود: 
سیاست ها و اهداف نظامى جمهورى اسالمى ایران در یک 
روند تعریف شده و مشخص در حال انجام است و هیچ عاملى 
مانع این کار به حساب نمى آید. جزایرى در پایان گفت: در 
شــرایط امروز جهانى و منطقه و با توجه به وجود دشمنان

 قســم خورده انقالب اســالمى، تداوم و ســرعت دهى و 
عمق بخشى به اهداف دفاعى، از جمله سیستم هاى دفاعى 

موشکى از اولویت هاى کشورمان محسوب مى شود.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس گفت: رقابت هاى 
29 اردیبهشت تمام شــد و از 30 اردیبهشت رفاقت ها 

آغاز شد.
محمــد عزیــزى در گفتگو با ایســنا، اظهار داشــت: 
حاشیه ســازى و پرداختن بــه مســائل انتخاباتى جز

 تحلیل رفتن انرژى و وقت دولت دوازدهم نتیجه دیگرى 
ندارد. حواس رئیس جمهور را نباید پرت کرد، باید یا على 
گفت و دوران جدید را با برنامه هاى وعده داده شــده به 
خوبى آغاز کرد. آقاى رئیس جمهور قطعًا انسان بزرگ و 
رجل سیاسى است که اگر نبود هرگز مورد حمایت مجدد 

مردم قرار نمى گرفت.

وى پیشــنهاد داد: چه زیباست که تخریب ها، تهمت ها، 
افتراهــا، دروغ هــا و بى حرمتى هاى اتفــاق افتاده در 
رقابت هاى انتخاباتى چشم پوشى شود و رئیس جمهور 
منتخب، دوســتى ملى را بر فضاى عمومى و سیاســى 
کشور حاکم کند.این عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس تسریع در اجراى برنامه هاى اقتصادى در دولت 
دوازدهم را مورد تأکید قرار داد و افزود: رونق اقتصادى 
و بهبود اشتغال از طریق تحقق اقتصاد مقاومتى همواره 
در فرمایشات مقام معظم رهبرى مورد توجه قرار گرفته 
است، تحقق هر چه سریع تر آنها بهترین اولویت براى 

دولت دوازدهم است.

انتظار مقامات آمریکا از ایران 
از نادانى آنهاست

حواس رئیس جمهور را
 نباید پرت کرد

رأى ا... کرم و داماد احمدى نژاد 
چقدر بود؟

   خبر آنالین | حسین ا... کرم از اعضاى سابق 
و مؤثر انصار حزب ا... توانســت در انتخابات شوراى 
شهر 37 هزار و 279 رأى کسب کند و در جایگاه 55 
بنشیند. مهدى خورشیدى داماد محمود احمدى نژاد 
هم یکى از نامزدهاى انتخابات شوراى شهر بود که با 

هزار و 549  رأى در رده 315 قرار گرفته است.

نامه اى که به
 رئیس جمهور نرسید

هفته نامه جامعه پویا گفتگویى با یکى    ایسنا|
از دوستان دوران کودکى حســن روحانى در سرخه 
ســمنان انجام داده که او در این گفتگو به نقل یک 
خاطره مى پردازد: «بعد از اینکه رئیس جمهور شد، 30 
هکتار از زمین هاى کشاورزى ام به دلیل سرما آسیب 
دید. تصمیم گرفتم براى حسن نامه اى بنویسم. نامه  را 
نوشتم و امضا کردم. مى خواستم فرداى همان روز آن 
را به دست حسن برسانم اما صبح که مى خواستم نامه 
را برایش بفرستم، چند دقیقه اى به آن نگاه کردم و در 
نهایت آن را پاره کردم که یک وقت طورى نشود که از 
دوستى مان سوءاستفاده کرده باشم. نامه را خطاب به 
وزیر کشاورزى نوشتم. در نهایت هم جوابى نگرفتم.»

کوله بارى از بدبختى 
  انتخاب| صادق زیباکالم معتقد اســت که 
اصالح طلبان در شوراى شهر پنجم با «کوله بارى» 
از «بدبختى» مواجهند که میراث محمدباقر قالیباف 
است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: مصیبت عظمایى 
که اصالح طلبان در شوراى شهر با آن مواجهند، این 
واقعیت تلخ است که در حال حاضر شهردارى تهران 
نزدیک به 70 هزار پرسنل دارد و خیلى از اینها صرفًا 
حقوق بگیر هستند و تخصص و کارایى خاصى ندارند. 
وى در ادامه تشریح میراث قالیباف خاطرنشان کرد: 
شــهردارى تهران اکنون حدود شش هزارمیلیارد به 
بانک ها بدهکار اســت و دو هزار میلیارد به دارایى. 
خب اینها کوله بارى از بدبختى هایى است که براى 

اصالح طلبان مى ماند. 

خبر بد براى ترامپ
  انتخاب| «ایندیپندنت» نوشت: انتخابات 
ایران کامًال با ضیافت سران مستبد کشورهاى عربى 
در عربستان که با حضور ترامپ برگزار شد در تضاد 
بود. به جز پاکستان، لبنان وتونس، بقیه کشورهاى 
عربى که در عربســتان ســعودى گرد آمده بودند، 
دموکراسى را یک جوك بى معنى و یا یک امر صورى 
مى دانند. در این کشورها انتخابات ها با 96 درصد آراء 
به نفع سران این کشورها تمام مى شود. آنها در ریاض 
دور هم جمع شدند تا عطش اعراب اهل سنت براى 
جنگ علیه ایران شیعه را تقویت کنند. این دلیل اصلى 
وحشت عربستان از موفقیت ایران براى برگزارى یک 

انتخابات آزاد است.

تهدید به 
تکرار قتل هاى زنجیره اى؟!

   آفتاب نیوز | یــک کانال تلگرامــى تندرو 
در مطلب کوتاهى از احتمال تکرار «خشــونت هاى 
دهه 70» خبر داد و پیشــاپیش، مشاوران روحانى را 

متهم کرد. 
این کانال تلگرامى کــه در انتخابات اخیر از حامیان 
تندرو ســیدابراهیم رئیســى بود، مدعى شد: «طى 
روزهاى آینــده دولــت و مشــاوران آن به کمک 
رسانه هاى زنجیره اى خود سعى مى کنند براى پیشبرد 
استراتژى فتح سنگر به ســنگر، دوگانه "خشونت/ 
آرامش" را ایجاد کنند تا به این ترتیب بتوانند منتقدین 
خود را مجبور به انفعــال و انزوا کنند و به روحانى نیز 
براى فرار  از پاســخگویى به مطالبات مردم در قبال 
وعده هایى که داده اســت، کمک کنند! پس حتى 
اگر این حلقه مشاوران که اتفاقًا همگى داراى سابقه 
کار امنیتى هم مى باشند، دست به یکسرى اقدامات 

همچون دهه 70 زدند؛ اصًال نباید تعجب کرد!»

توئیتر

اگرچه چهارمین روز هم پــس از برگزارى انتخابات در 
حال سپرى شدن است، اما هنوز آمار و اطالعات زیادى 
پیرامون انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى اسالمى 
شهر و روستاى سراسر کشور از سوى متولیان انتخابات 
در حال اعالم شدن است که براى مردم حائز اهمیت و 
قابل تامل است.به گزارش «تابناك»، انتخابات ریاست 
جمهورى، شوراهاى اسالمى شــهر و روستاى سراسر 
کشور و انتخابات میاندوره اى مجلس شوراى اسالمى 
سه انتخاباتى بود که جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد و 
با مشارکت بى نظیر و باالى مردم که بیش از 41 میلیون 

نفر بود به سرانجامى شیرین رسید.
اولین و شــاید مهمترین خبرى که دیروز دوشــنبه در 
ســومین روز پس از برگزارى انتخابات 29 اردیبهشت 
مى توان به آن اشــاره کرد، ارائه لیست تفکیکى آراء 4 
نامزد انتخابات ریاست جمهورى در استان هاى مختلف 

کشور است. 
از نکات قابل توجه و مهم در لیست تفکیکى منتشر شده 
این است که در بررســى رقابت حجج اسالم روحانى و 

رئیسى، مردم 7 استان خراسان شمالى، مرکزى، همدان، 
خراسان رضوى، سمنان، قم و زنجان راى بیشترى به 
«سید ابراهیم رئیســى» داده اند و «حسن روحانى» در 
سایر استان هاى کشــور گوى رقابت را از اصلى ترین 
رقیب خود در انتخابات ربوده است. از همه جالب تر این 
که مردم استان سمنان که زادگاه حسن روحانى محسوب 
مى شود، در انتخابات ریاست جمهورى به رقیب او ابراهیم 
رئیسى راى داده اند و از طرفى، تنها 56درصد مردم استان 
خراســان رضوى که زادگاه ابراهیم رئیسى محسوب 
مى شــود به او راى داده اند و آراء دیگر به نام روحانى به 

صندوق ریخته شده است.   
ضمن اینکه میرسلیم و هاشمى طباء نیز در هیچکدام از 

استان ها حائز بیشترین آراء نشده اند.
در اصفهان هم تفکیکى آرا به شرح زیر است:

حسن روحانى: یک میلیون و 391 هزار و 233 راى معادل 
55/98 درصد آراء

ابراهیم رئیسى: یک میلیون و  38 هزار و 635 راى معادل 
41/79 درصد آراء

 قسمى که ایرانى ها خوردند
  انتخاب|  «نیویــورك تایمــز» نوشــت: 
طبقــه متوســط شــهرى ایران بــار دیگر حســن 
روحانــى را بــه عنــوان رئیــس جمهور کشــور 
انتخاب کــرد. پیــروزى روحانى نشــان داد مردم 
رویکردهــاى اعتدالگرایانــه را هنــوز ترجیــح
 مى دهند. در واقع، اصولگرایان بــا پیروزى روحانى 
شکست سختى در امر سیاسى خورده اند. پیروزى او 
در سال 2013 به مذاکرات مستقیم با آمریکا و توافق 
هسته اى ختم شد که اصولگرایان باآن مخالف بودند.  
نتیجه انتخابات نشان دهنده این است که نسل جدید 
رأى دهندگان، رئیســى را به عنوان یک احمدى نژاد 
دیگر هرگز قبول ندارند. ایرانیان توســعه خواه قسم 
خورده اند که دوباره اجازه ندهند ســال 2005 تکرار 

شود. 

جزئیاتى از پیام
 برادر هاشمى به رئیسى 

  تابناك | محمد هاشــمى رفســنجانى نامزد 
رد صالحیت شده و برادر اکبر هاشمى رفسنجانى گفت: 
من در روزهاى واپسین انتخابات و روزى که آقاى قالیباف 
به نفع آقاى رئیسى کنار کشید به ستاد آقاى رئیسى پیام 
دادم و گفتم نمى دانم  چه کسانى زیر پاى این سید پوست 
خربزه انداخته اند. رئیســى به دلیل تولیت آستان قدس 
احترامات و عالقــه اى را در بین مردم پیــدا کرده بود. 
همچنین در این پیام پیشنهاد کردم که براى برون رفت از 
این وضعیت شاید بهترین راه انصراف باشد. افکار عمومى 
نشان مى داد که جامعه به چه سمتى مى رود و واضح بود 

که ایشان شکست خواهد خورد.

ناطق، معاون اول مى شود
جهانگیرى، شهردار

شنیده شده پس از انتخاب مجدد حسن    تسنیم|
روحانى به عنوان رئیس جمهور، رایزنى هایى توسط برخى 
دولتى ها و عناصر پشت پرده اصالح طلبان با حسن روحانى 
براى انتصاب ناطق نورى به عنوان معاون اول رئیس جمهور 
صورت گرفته اســت. با توجه به تالش ها و تبلیغاتى که 
ناطق نورى براى ریاســت جمهورى روحانى کرده، این 
احتمال در صورت موافقت روحانى، دور از دسترس نیست. 
 بر این اساس، برخى شنیده ها مى گوید که اصالح طلبان 
با توجه به پیروزى در انتخابات شوراى شهر، قصد دارند 
اسحاق جهانگیرى را نیز براى شهردارى تهران در دوره 

جدید معرفى کنند.

تا هفته آینده صبر کنید
سخنگوى شوراى نگهبان اعالم کرد    فارس|
نظر این شورا درباره شکایات از نحوه برگزارى انتخابات 
ریاست جمهورى و همچنین صحت انتخابات حداکثر تا 
سه شنبه هفته آتى اعالم مى شود.عباسعلى کدخدایى 
در پاسخ به سئوالى درباره شکایات ارسال شده به این 
شــورا در زمینه تخلفات در روز برگــزارى انتخابات 
ریاست جمهورى، اظهار داشــت: افرادى که از نحوه 
برگزارى انتخابات شــکایاتى داشتند شکایات خود را 
همراه با مستندات تقدیم شوراى نگهبان کردند و طبق 
قانون، شوراى نگهبان حداکثر ده روز از زمان برگزارى 
انتخابات یعنى تا سه شنبه هفته آتى فرصت دارد پس از 

بررسى شکایات، نتایج را اعالم کند.

تعارف کیهان به روحانى!
  عصر ایران| روزنامــه اصولگــراى کیهان در 
تیتر نخســت روز دوشــنبه خود بدون اعتنا به شکست 
ســنگین اصولگرایان در انتخابات شــوراها در تهران و 
دیگر شهرهاى ایران، تیتر نخســت خود را به ضرورت 
عمل حسن روحانى به شــعارها و وعده هاى انتخاباتى 
خود اختصاص داده اســت. البته بخش قابل توجهى از

 وعده هایى که روحانــى در جریان کارزار انتخاباتى خود 
داده و وعده هایى که حامیان حســن روحانى از او انتظار 
انجامش را دارنــد، از جنس آن وعده هایى نیســت که 
رقیب اصولگراى او مطرح کرده بــود. با وجودى که این 
روزنامه در چهار ســال گذشــته به دلیل اجراى بخشى 
از وعــده هاى انتخاباتى حســن روحانى در ســال 92، 
شــدید تریــن حمــالت و انتقادهــا را بــه دولت 
روحانــى وارد کرده اســت؛ بــا این حــال اگر این 
تعــارف روزنامــه اصولگــرا بــه رئیــس جمهور، 
واقعــى و جــدى باشــد بایــد آن را به فــال نیک

 گرفت.

چند درصد اصفهانى ها به
کمیته حقیقت یابى دانشــگاه گالســکو انگلیس بعد از  رئیسى و روحانى رأى دادند؟

تحقیق و بررســى، ادعاى برخى از چهره هاى اصولگرا 
در باره اصالت رساله دکتراى حسن روحانى را رد کرد . 

به گــزارش انتخاب، در ایــام انتخابات، مشــاوران دو 
کاندیداى اصولگرا جنگ روانى علیه مدرك و رســاله 
دکتــراى روحانى بــه راه انداختند و مدعى شــدند که 
بخش هایى از رســاله وى بدون ذکر منبــع  از کتاب و 
مقاالت دیگر استفاده شده است تاجایى که حتى خبرنگار 
صدا و ســیما همســو با کاندیداى اصولگرا از روحانى 
خواست در این باره توضیح دهد. رئیس جمهورى نیز در 
پاسخ کنایه آمیز خود گفت که من از یکى از معتبرترین 
دانشگاه هاى انگلیس مدرك دکترا گرفتم و مثل کسانى 

نبودم که زمین دادند و مدرك گرفتند. 
با این حال اصولگرایان این جنجال را به خود دانشــگاه 
گالسکو کشاندند و در نهایت به درخواست یکى از اساتید 
دانشگاه، کمیته حقیقت یاب گالسکو به بررسى  ادعاى 
مذکور پرداخت و در نهایت با صدور رأى رسمى  اصالت 

رساله دکتراى «حسن روحانى» را تأیید کرد. 
محسن الویرى استاد تاریخ اســالم در نامه اى به «سید 
حسن امین» اســتاد راهنماى رســاله دکتراى حسن 
روحانى، از او خواست که نظرش را درباره این رساله بیان 

کند. حسن امین در پاسخ به این نامه نوشت: 
«در اشراف و تسلط علمى جناب آقاى دکتر حسن روحانى 
بر موضوع تحقیق رساله دکترایشان یعنى انعطاف پذیرى 
حقوق اســالمى با تکیه بر عملکرد و تجارب جمهورى 
اســالمى ایران، جاى هیچ گونه شبهه و تردید نیست... 
متن پایان نامه دکتراى ایشان هم محصول همین علم و 
اطالع ایشان بوده و اصالت آن نیز مورد تأیید بنده و نیز 
هیئت ممتحنه متشکل از استاد راهنما و استاد مشاور و دو 
استاد داور قرار گرفته است. دانشگاه گالسکو کالیدونیان 
نیز به دنبال ادعاى ســرقت علمى، کمیته حقیقت یابى 
را مأمور بررسى مجدد این رســاله کرد که اصالت آن را 

تأیید کرد.»

آشنایى با نحوه ازدواج مسئولین عالیرتبه نظام جمهورى 
اسالمى در نوع خود جالب توجه است. باشگاه خبرنگاران 
جوان در گزارشــى به این موضوع پرداخته که در ادامه 

مى آید:

ازدواج روحانى با دخترخاله اش  
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در سال 48 با 
دخترخاله اش صاحبه عربى ازدواج کرده است که پدرش 
عبدالعظیم عربى راننده  مینى بوس بوده و بین سرخه و 
سمنان تردد مى کرده اســت. روحانى طى مصاحبه اى 
در مورد ازدواجش مى گوید: «خانــواده اصرار بر ازدواج 
داشتند پدرم اصرار کرد مادرم هم همینطور، من هم خیلى 

بى میل نبودم و قبول کردم.»

ازدواج علــى الریجانى با دختر شــهید   
مطهرى

فریده مطهرى همســر علــى الریجانى در ســال 87 
گفتگویى را در مــورد زندگى مشترکشــان انجام داده 
است که بخش هایى از آن را مى خوانید: «حدوداً 15 ساله 
بودم که على الریجانى20 ساله و پر تالش مرا از پدرم 
خواستگارى کرد. رابطه مرید و مرادى ایشان که با محبت 
پدرم تجلى یافت پایه گذار خانواده ما شــد. به قول پدرم 
ایشان جوان 20 ساله همچون پیرى که پختگى الزم را 

در عرصه سیاست و علم به دست آورده بودند.»

ظریف چگونه از همسرش خواستگارى   
کرد؟

محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه کشــورمان طى 
گفتگویى با یکى از روزنامه ها در مــورد ازدواجش ذکر 
مى کند: «در تابستان 1358 به تهران بازگشتم. با مادرم 
تماس گرفتم که مى خواهم به ایــران بازگردم و ازدواج 
کنم. به فاصله یک هفته به اصفهان رفتم تا خواهرم را 
که 15 سال از من بزرگ تر است، ببینم. ایشان نیز خواهر 
یکى از دوســتان خودش را به عنوان دخترى متدین و 
انقالبى، براى ازدواج معرفى کــرد. اقامت بنده در ایران 
سه هفته طول کشید. در ماه مبارك رمضان بود که روزى 
خواهرم آنها را به خانه خود دعــوت کرد. دو خانم جوان 
آمدند، اما من دقت نکردم و حتى متوجه نشدم منظورشان 
کدام  یک از آنهاست. مادر و پدرم هنوز در تهران بودند. 
بنابراین با اجازه آنها همراه خواهر و شــوهر خواهرم به 
خواستگارى رفتیم. ایشــان همانطور که فکر مى کردم، 
متدین و انقالبى بودند. به یاد دارم در آن جلسه کمى قرآن 
و حدیث خواندم که ایشان پسندیده بودند. زمانى که به 
خانه بازگشتیم به مادرم اطالع دادم که براى تشریفات به 
اصفهان بیایند. نامزدى مان مصادف با شب هاى احیا بود. 
در آن زمان ایشان 17 سال داشتند و من 19 ساله بودم که 
ازدواج کردیم. جالب اینکه پسرم نیز در سن 19 سالگى و 

دخترم در 17 سالگى ازدواج کردند.»

ازدواج آیت ا... هاشمى از زبان خودش  
در سال 1337 در رفســنجان برایم خواستگارى کردند؛ 
دختر حجت االسالم والمسلمین آســید محمد صادق 

مرعشى که اسناد رسمى داشتند و از تحصیالت حوزوى 
بهره مند بودند. همســرم از خانواده اى روحانى است از 
فامیل بزرگ مرعشــى و نوه حضرت آیت ا... سید کاظم 
طباطبائى یزدى صاحب کتاب «عروه  الوثقى» که جایگاه 
معتبرى در همه حوزه ها دارد. ثمره این ازدواج پنج فرزند 

به ترتیب: فاطمه، محسن، فائزه، مهدى و یاسر هستند.

ماجراى عاشق شدن على مطهرى  
على مطهرى نایب رئیس مجلس شــوراى اسالمى در 
این مورد به یکى از سایت هاى خبرى گفته است: «من 
بیست و سه چهار ساله بودم که تصمیمى هم براى ازدواج 
نداشتم، آن روزها دانشــجوى مکانیک دانشگاه علم و 
صنعت بودم ولى بخاطر انقالب فرهنگى، ادامه تحصیل 
دو سال و هشت ماه متوقف شــده بود در این دوران به 
دعوت یکى از دوســتانم به رادیو رفتم و براى پر کردن 
فاصله هاى خالى برنامه ها مقاله مى نوشــتیم. ماه اول 
آغاز به کارم در رادیو بود که من به یکى از همکارانم در 
آنجا عالقه مند شدم و این عالقه رفته رفته شدید شد و 
عشق به معناى واقعى اش که انسان را از خواب و خوراك 
مى اندازد در من ایجاد شد و ترغیبم کرد که این موضوع 
را مطرح کنم و در نهایت یکى از همکاران مسن را واسطه 
کردم اما آن خانم جواب رد داد و براى بار دوم من خودم 
با او صحبت کردم که باز هم جواب رد داد و بعد از آن بود 
که من براى اینکه از آن حالت خارج شوم به سراغ ازدواج 
رفتم. وقتى از جواب رد آن خانم مطمئن شــدم از مادرم 
خواستم که به خواســتگارى دخترى مناسب برود و بعد 

از اینکه همســرم را عقد کردم، تلفنى ماجرا را به اطالع 
آن خانم رساندم تا اگر برنامه اى دارد دیگر مالحظه مرا 
نکند. دیدم شروع کرد به گریه و زارى و حرف هایى زد که 
من تازه متوجه شدم او هم به اندازه من عالقه مند بوده 
اما توقع اصرار بیشتر از جانب مرا داشته است. این ماجرا 
حالت بدى در من ایجاد کرد. البته این قضیه باعث شد 
که همسر خوبى نصیبم شود.»مطهرى همسرش را نوه 
شــیخ جواد انصارى از عرفاى هم عصر امام(ره) معرفى 
مى کند و مى گویــد: «وقتى ازدواج کردیم ایشــان 16 
سالشان بود و هشت سال با من اختالف سنى داشتند ، 
ما در 11 دى سال 60 عقد کردیم و 6 مرداد 62 زندگى 

مشترکمان را آغاز کردیم.»

خطبه عقد قالیباف را امام(ره) خواندند
محمدباقر قالیباف در نشســتى با حضور جوانان تهرانى 
درباره نحوه آشنایى اش با همسرش اینگونه بیان مى کند: 
«پدر خانم من در دوران دبیرستان شهید آقا مصطفى معلم 
من بوده و از چهره هاى فرهنگى، مذهبى و مبارزاتى آن 
زمان بودند. در آن برهه من با شهید فاضل، شهید جاوید و 
برادر همسرم در همان مدرسه همکالس بودیم و آشنایى 
ما نیز از همانجا آغاز شد. زمانى که من در جبهه بودم، از 
جبهه زنگ زدم و خواستگارى کردم. پدر و مادر من دوباره 
براى بررسى رفتند و به من در ایالم زنگ زدند در نهایت 
من با پدر خانمم صحبت کردم و جواب مثبت شــنیدم. 
یکى از افتخارات من در زندگــى این بود که توفیق پیدا 
کردم در 17 ربیع االول سال 62، حضرت امام (ره) خطبه 

عقد ما را جارى کردند.»

ازدواج حداد با تنها دانشجوى دختر چادرى 
چندى پیش جمعى از دانشــجویان و طالب  زندگینامه 
غالمعلى حداد  عادل را به صورت جزوه اى کامل از وقایع 
زندگى وى  منتشــر کردند که در این زندگینامه در مورد 
چگونگى ازدواج حداد عادل آورده شده است:«در سال هاى 
منتهى به دهه  50 با تنها دانشجوى دختر چادرى دانشکده 
علوم تربیتى و روانشناسى دانشگاه تهران که بخاطر چادرى 
بودن، وى نیز چند مورد اخراج از کالس و دانشگاه را تجربه 
کرده بود و از خانواده روحانیت بود، ازدواج کرد. ثمره این 
ازدواج یک فرزند پسر به نام فریدالدین و سه فرزند دختر با 

نام هاى آزاده، زهرا و بنت الهدى است.»

فوت همسر اول والیتى و ازدواج مجدد
على اکبر والیتى طــى گفتگویى در مــورد ازدواج اولش 
مى گوید: «یکى از دوستان، همســرم را به خانواده معرفى 
کردند، یعنى همان ازدواج سنتى بود.» همسر اول والیتى 
در ســال 83 پس از یک عمل جراحى مرحوم شــد. وى از 
ماجراى ازدواج دوم خود در جریان یک برنامه تلویزیونى پرده 
برداشت.  در سال 86 وقتى میهمان برنامه زنده «دو قدم مانده 
به صبح» بود با این پرسش روبه رو شد که چرا شما به تازگى 
حلقه اى در دست مى کنید؟ والیتى پاسخ داد: «چند هفته اى 
است که ازدواج کرده ام.» وى بعدها در پاسخ به این سئوال 
که فرزندانتان از ازدواج مجددتان ناراحت نشدند. گفت که 

مشکلى نداشتند و بسیار راحت کنار آمدند.

مسئوالن ، چگونه با همسرانشان آشنا شده اند

رأى کمیته حقیقت یاب دانشگاه گالسکو به نفع رئیس جمهور
پایان جنجال بر سر مدرك دکتراى روحانى 
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رئیس انجمن متخصصین گــوارش و کبد ایران گفت: 
متأسفانه 70 درصد مردم ایران دچار اضافه وزن هستند. 
رضا ملک زاده اظهار داشت: عواملى همچون کم تحرکى، 
زندگى ماشینى، تغذیه هاى نامناسب و پرچرب، استفاده 
غلط از مواد غذایى، ریزه خوارى و بسیارى عوامل دیگر 
متأثر از سبک زندگى ایرانیان در سال هاى اخیر موجب 
شده است که بیش از 70 درصد مردم کشور دچار اضافه 
وزن باشــند. وى افزود: این در حالى است که 28 درصد 
مردم نیز دچار چاقى هستند و تنها  2درصد نه چاقند و نه 

اضافه وزن دارند.
ملک زاده با بیان اینکه این شرایط بسیار تأسفبار و نگران 

کننده اســت، گفت: همین اضافــه وزن و چاقى مفرط 
در جامعه موجب بروز 35 درصدى کبد چرب در کشــور 

شده است.
رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران با اشاره 
به اینکه این آمار نه تن ها در شــهرهاى بزرگ بلکه در 
تمام مناطق کشور وجود دارد، افزود: پرخورى در ایرانیان 
شایع شــده و 35 درصد از کالرى که ما ایرانیان دریافت 

مى کنیم اضافى است.
وى خاطرنشــان کرد: مصرف بیش از حد برنج و نان در 
بروز کبد چرب بسیار مؤ ثر اســت و چاره آن چیزى جز 

کم خورى نیست.

رئیس بیمارستان مسیح دانشورى در تهران گفت: 27هزار 
نفر منتظر نوبت پیوند عضو هستند.

على اکبــر والیتى اظهار داشــت: پس از درخواســت 
دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشــت وقت در سال 1368، 
درباره اجازه اهداى عضو، حضرت امــام (ره) در تاریخ 
31 اردیبهشت سال 68 یعنى 14 روز قبل از رحلتشان با 
این درخواست موافقت کردند و پس از گذشت چند دهه 
خوشبختانه ایران در این زمینه سرآمد تمام کشورهاى 

خاورمیانه و شاخ آفریقاست.
وى در ادامه افــزود: هر فرد مرگ مغــزى در صورتى 
که اعضاى بدنش ســالم باشــد مى تواند جان 9 نفر را 

نجات دهد و عالوه بــر دو ریه و قلــب، امکان اهداى 
دو کلیــه، کبد، دو قرنیه و نســوج مختلــف وى وجود 

دارد.
والیتى درباره مهمترین مشکل در امر پیوند عضو گفت: 
اگرچه هزینه عمل پیوند را تــا بیش از 90 درصد وزارت 
بهداشت پرداخت مى کند اما هزینه هاى بعد از پیوند مانند 
برخى داروها هستند که برخى از آنها تحت پوشش بیمه 
نیستند و ممکن اســت فرد گیرنده تا چندین ماه مجبور 
باشــد، بیش از پنج تا ده  میلیون تومان در هر ماه براى 
داروهاى ضد پس زدن عضو پیوندى بپردازد. به همین 

سبب پیشنهاد ما این است که دولت حمایت کند.

27هزار بیمار، منتظر نوبت 
پیوند عضو هستند

70 درصد ایرانى ها 
اضافه وزن دارند

50 ُتن تبلیغ!
مجتبـى یزدانـى معـاون خدمات شـهرى شـهردارى 
تهران گفت: بیش از 50 ُتن پسـماند کاغذى ناشـى از 
تبلیغات نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى و انتخابات 
شـوراى شـهر از سـطح شـهر تهران جمع آورى شد.
دو هزار سـازه موقت دو وجهى تبلیغات انتخاباتى و نیز 
داربست ها، بنر ها و سـازه هاى موقت نیز از سطح شهر 

تهران جمع شد.

415زن، پیروز انتخابات 
شوراها در سیستان

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: راهیابى 415 بانوى 
این استان به پنجمین دوره شـوراهاى اسالمى شهر و 
روستا و مقایسه آن با دوره قبلى، نشان از تقویت نگاه به 
این قشر در دولت تدبیر و امید دارد. على اوسط هاشمى  
تصریح کرد: 185 نفر از بانوان استان موفق به عضویت 
در چهارمین دوره انتخابات شـوراهاى اسـالمى شـهر 
و روسـتا شـده بودند. وى افزود: باالترین میزان بانوان 
راه یافته به شوراهاى اسالمى سیستان و بلوچستان به 

خاش با 131 نفر اختصاص دارد.

بیشترین تخلفات رانندگى 
رئیس مرکـز اجراییـات پلیس راهـور ناجا اعـالم کرد 
که پلیس با سـبقت غیرمجاز در راه هـاى دو طرفه که 
عامل اصلى تصادفات پرتلفات بوده، بیشترین برخورد 

را داشته است.
سرهنگ احمد کرمى اسد گفت:ورود به محدوده طرح 
ترافیک بخاطر توسعه سامانه ها در محدوده کالنشهرها 
رتبه اول برخـورد با تخلفـات درون شـهرى را به خود 
اختصاص داده، این در حالى است که رتبه دوم به سرعت 
غیرمجاز، رتبه سوم به استفاده نکردن از کمربند ایمنى 
توسط راننده یا سرنشینان، رتبه چهارم توقف در محل 
ممنوع و رتبه پنجم به توقـف دوبله در معابر اختصاص 

پیدا کرده است.

 خشکسالى تا همیشه هست
پروفسور پرویز کردوانى پدر جغرافیاى ایران گفت: اگر 
مصرف بى رویه آب به همین منوال در ایران ادامه یابد 
تا نیم قـرن آینده تمام منابع آب زیرزمینى کشـور تمام 
مى شـود. کردوانى بحران کم آبى ایران را بسیار جدى 
اعالم کرد و افزود: ایران در منطقه پرفشار جغرافیایى قرار 
دارد و به همین علت کشور همیشه با پدیده خشکسالى 
مواجه اسـت و هیچگاه سـایه شـوم خود را از سر ایران 

کم نمى کند.  

کشف محموله بزرگ مشروب 
سـخنگوى سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به 
کشـف یک محموله بـزرگ مشـروبات الکلـى اظهار 
داشـت: با توجه بـه اقدامـات اطالعاتى انجام شـده و 
تالش هاى نیروهاى انتظامى، مأمـوران پلیس موفق 
شدند یک کامیونت حامل مشروبات الکلى را در استان 
البرز شناسایى و کشف کنند.  قاسـم خورشیدى  افزود: 
مأموران پلیس پس از شناسـایى این کامیونت اقدام به 
متوقف کردن آن کردند که پس از توقف خودرو، راننده 
و همراه آن با دیدن مأموران پلیس، اقدام به فرار کردند 
اما مأموران با تحت تعقیب قرار دادن راننده کامیونت و 
فرد همراهش موفق شدند راننده این کامیونت را دستگیر 
کنند ولى همراه وى همچنان متوارى است. خورشیدى 
گفت: پس از توقف کامیونت و بررسى بار آن، مأموران 
هزار و700 بطرى و قوطى مشـروبات الکلى به ارزش 

تقریبى 185 میلیون تومان را کشف و ضبط کردند.

تجارت تریاك،قانونى نمى شود
معاون توسـعه و مشـارکت هاى مردمى سـتاد مبارزه با 
مـواد مخـدر گفـت: قانونى شـدن تجـارت تریـاك در 
افغانستان، تنها یک طرح موضوع است و قابلیت اجرایى 
ندارد.  پرویز افشـار افزود: هیئت بیـن المللى کنترل بر 
مواد مخـدر از سـال ها پیش میـزان مـواد مخدر طبى 
مـورد نیـاز را شناسـایى کرده اسـت. وى گفـت: طبق 
سـهمیه بندى مشـخص شـده میزان تولید هر یک از 

کشورها براى مصارف علمى کامًال واضح است.

چرك نویس

در حالى که مطابق قانون مدارس باید 200 روز آموزشى 
در یکســال تحصیلى داشته باشــند، پس از 153 روز 
آموزشى، دانش آموزان وارد فضاى امتحانات مى شوند و 
با در نظر گرفتن روزهاى امتحانات در خردادماه، بازهم 

این عدد به 200 روز نمى رسد.
به گزارش فارس، سال تحصیلى 96ـ95 دانش آموزان 
کشور که با شــروع مهر ماه 1395 آغاز شده بود در 31 

اردیبهشت ماه 1396 تمام مى شود.
البته بر اساس قانون، یکسال تحصیلى از اول مهر ماه هر 
سال شروع مى شود و تا 31 شهریور ماه سال آینده ادامه 
خواهد داشت، اما مدت زمانى که دانش آموزان براى فرا 
گرفتن علم و دانش به مــدارس مراجعه مى کنند از اول 
مهر ماه تا 31 اردیبهشت ماه است. «خردادماه» هر سال 
نیز به عنوان ماه امتحانات دانش آموزان شناخته مى شود 
و با شروع خرداد، مدارس وارد برگزارى امتحانات پایانى 

دانش آموزان مى شوند.
در سال تحصیلى جارى 96ـ95، دانش آموزان 242 روز 
تقویمى را پیش روى داشــتند که با احتساب 33 جمعه 
تعطیل، 31 پنج شنبه تعطیل و 25 روز تعطیل رسمى و 
غیررسمى و در مجموع 89 روز تعطیلى در زمان تحصیل 

دانش آموزان، آنها 153 روز به مدرسه رفتند.
در ســال 96 تعطیالت اوج بسیار شــدیدى داشت و از 
مجموع 62 روزى که در فروردین و اردیبهشــت وجود 
دارد، 30 روز آن به تعطیالت اختصاص داشت و 32 روز 
آموزشى و تحصیلى را در سال 96 تا 31 اردیبهشت ماه 

شاهد بودیم.
در فروردین ماه ســال جارى، 13 روز تعطیالت نوروز، 
شــش روز تعطیلى پنج شــنبه و جمعــه و تعطیالت 
رسمى؛ در اردیبهشــت ماه ده روز پنج شنبه و جمعه و 
تعطیالت رسمى با احتســاب اینکه 30 اردیبهشت ماه 

براى شمارش آراء بیشــتر مدارس تعطیل بود را شاهد
 بودیم.

ضمن اینکه به این تعطیــالت مذکور باید تعطیالتى از 
قبیل آلودگى هوا، برف و سرما و یخ بندان، شمارش آراء 
انتخابات و همچنین موضوعات دیگر را اضافه کرد. اما 
در مجموع دانش آموزان امسال 153 روز مدرسه اى را 
پشت سر گذاشــتند و در روز 31 اردیبهشت ماه حضور 
آنها براى تحصیــل علم و دانش در مــدارس به پایان 

رسید.
البته تعداد روزهاى مصوب تحصیلى توســط مجلس 
شوراى اسالمى 200 روز اســت؛ اگر منظور قانون گذار 
از 200 روز آموزشــى تا پایان خرداد باشد، عدد فعالیت 
آموزشى در ســال تحصیلى کمى بیشــتر مى شود. از 
اول خردادمــاه، امتحانات دانش آموزان آغاز شــده که 

دانش آموزان باید براى این موضوع آماده شوند.

فارغ از اینکه امســال کدام جناح و کدام شخص برنده 
یا بازنده انتخابات شوراهاى شــهر و روستا بودند، تولد 
گونه اى جدید از ســلبریتى ها کــه از دل این انتخابات 
بیرون آمدنــد، نگاه هــا را به خــود جلب کــرد. این 
انســان هاى خاص که واجد هیچ کدام از ویژگى هاى 
ســلبریتى هایى که تا امروز مى شــناختیم نیستند، نه 
تا پیش از این شــهرتى داشــته اند، نه ظاهر آراسته و 
زیباى بازیگران ســینما را دارند، نه به خوش لباســى 
خواننده ها هســتند و نه چون ورزشــکاران از بدن هاى 
عضالنى برخوردارند امــا بخاطــر ورود قهرمانانه(!) به 
شوراى شــهر محل زندگى شــان، یکه تاز روزنامه ها و 

محافل مردمى شده اند. 
این پدیده، فقط هم محدود به انتخابات شــوراى شهر 
نیســت بلکه از ِقَبــل انتخابات ریاســت جمهورى نیز 
ســلبریتى هایى ســربرآورده اند که اگرچه نقشــى در 
شکل دهى رقابت هاى انتخاباتى نداشته اند اما به اندازه 
نقش آفرینــان اصلى انتخابات معروف شــده اند. اینها 
صرفاً به واسطه اتفاقى به نام رأى گیرى  شناخته شده اند 
و احتماًال این معروفیت باد آورده را تا مدت ها هم با خود 
حمل خواهند کرد. آنها نیز همچون ستاره هاى تازه متولد 

شده آسمان شوراى شهر، ویژگى ستاره شدن را ندارند اما 
فعًال که ستاره شده اند!  

این 3 نفر
بعید اســت این روزها خبرگزارى، روزنامه یا یک کانال 
تلگرامى را مرور کرده باشــید اما چشمتان به نام و چهره 
«ولى ا... دســتفروش»،  «محمد حسن رفتگر» و «میرزا 
آقا میوه فروش» نیافتاده باشــد. اینها ســه ستاره جدید 
عرصه انتخابات در ایران هســتند. اولى به شوراى شهر 
خرم آباد راه پیدا کرده و دومى دروازه هاى شــوراى شهر 
رشــت را فتح کرده اســت. ســومى هم که اهل اردبیل 
است، قرار شده با پادرمیانى اســتاندار آن دیار، یک دیدار 
خصوصى بــا رئیس جمهــور دارنــده 23 میلیون رأى 

ایرانى ها داشته باشد.
ولى ا... فرزند یکى از پرنده فروش هاى معروف خرم آباد 
اســت و خودش مى گوید با مدرك فوق لیســانس زبان 
انگلیسى از دانشگاه تهران، دستفروشى و پرنده فروشى 
مى کرده که تصمیم مى گیرد در انتخابات شوراى شهر 
ثبت نام کند. نتیجه هم که حاال معلوم شده؛ آقا ولى ا... در 
وسط رقابت سنگین اصالح طلبان و اصولگرایان و با شعار 
«امید داره، تبلیغ نداره. سواد داره، ستاد نداره... »با بیش از 

40 هزار رأى، نفر نخست انتخابات شوراى شهر خرم آباد 
لقب مى گیرد. او با این رأى باال احتماًال در روز تقســیم 

پست ها در شورا، به عنوان رئیس هم انتخاب خواهد شد!
کمى دورتر از خرم آباد و در رشــت هم آقا محمدحسن با 
کســب نزدیک به 19 هزار رأى، منتخب پنجم شوراى 
شهر رشت مى شود. محمدحســن 15 سال است رفتگر 
شهردارى است و خودش مى گوید لیسانس روابط عمومى 
دارد. او که با شعار «از مردم براى مردم» به شورا راه پیدا 
کرده،  گفته است مى خواهد با لباس رفتگرى به جلسات 
شورا برود. پاسخ آقا محمدحسن به این سئوال که اصًال 
فکر مى کردى نماینده مردم در شورا بشوى هم خواندنى 
است: «ته دلم روشن بود البته استرس هم داشتم اما همان 
موقع رفتم اســتخاره گرفتم و خوب آمد و همانجا گفتم 

خدایا به امید تو...»
اما میــرزا آقا میوه فروش براى ســتاره شــدن کارى به 
انتخابات شورا و انتخاب شعار و اســتخاره گرفتن و این 
چیزها نداشته اســت. او که روزگارى یک وانت داشته و 
بعدها به دلیل مشکالت مالى مجبور به فروختن آن شده 
و حاال مجبور است بدون داشــتن وسیله نقلیه به فروش 
میوه بپردازد، تصمیم مى گیرد روزى که حســن روحانى 
براى مبارزات انتخاباتى اش به اردبیل ســفر مى کند، به 

ورزشگاه سرپوشــیده اى برود که رئیس جمهور در آنجا 
قرار سخنرانى داشته اســت. آقا میرزا آقا که همیشه در 
چهره اش نوعى بیم و امید به چشم مى خورد، یک پوستر 
تبلیغاتى روحانى را یک دســتش گرفته و کالهش را هم 
دست دیگر و به جایگاهى نگاه مى کند که رئیس جمهور 
در آنجا مشغول ســخنرانى بوده است. این وسط، یکى از 
موبایل به دستان همیشه حاضر در این گونه مراسم ها نیز 
از میرزا آقا عکسى مى گیرد و نتیجه آن مى شود که باید 
بشود. شهرت آقا میرزا با چهره اى پر از بیم و امید، مرزها را 
در مى نوردد و میوه فروش بدون اتومبیل قصه ما، یک شبه 
تبدیل مى شود به سلبریتى عصر جدید؛ ستاره اى که هیچ 

ندارد اما هم بیم دارد و هم امید!

اینها هم مثل آنها مى شوند؟!
روز یک شــنبه خبِر زد و خورد و فحش و فحش کشــى 
دو عضو شــوراى شــهر تهران به صدر خبرها آمد. این 
دو کــه اتفاقــًا از قهرمانــان و دالوران و نــام آوران(!) 
کشورمان هستند، بعد از سال ها تجربه حضور در جلسات 
شوراى شهر پایتخت چنان با مشــت و لگد به جان هم 
افتادند که سایر نمایندگان مردم، ناچار از سوا کردن آنها 
شدند تا کار به جاهاى باریک تر نکشد. این آخر و عاقبِت 

سلبریتى هاى قدیمى است که بخاطر شهرتشان توانستند 
از مردِم شیفته ســتاره ها رأى بگیرند و بدون تخصص و 
تجربه در امر «شهر» دارى و تنها بخاطر آنکه روزگارى 
شهره به چیزى بودند که مردم دوست داشتند، پاى به این 

عرصه بگذارند. 
در این دوره از انتخابات شوراى شهر اما مردم با ستاره ها 
وداع کردند. در تهران، خواننده و کشتى گیر و تکواندوکار و 
داور فوتبال رأى نیاوردند و در اصفهان هم مجرى و بازیگر 
و فوتبالیست نتوانستند اعتماد اصفهانى ها را جلب کنند. این 
یعنى پایان عصر سلبریتى هاى مشهور اما آیا ورود رفتگر 
و دستفروش به شوراها نشــان مى دهد که ذائقه مردم در 
ستاره دوستى تغییر کرده و در حال درنوردیدن الیه هاى 
دیگر جامعه است؟ شاید؛ اگرچه باید منتظر ماند و دید که 
کار سلبریتى هاى جدید هم در صحن شوراها به زد و خورد 
خواهد کشــید یا گونه اى دیگــر از ارتباطات اجتماعى– 
حکومتى متولد خواهد شد. البته روى دیگر سکه هم این 
است که کار شهرها با این ســتاره هاى تازه پرفروغ شده 
به سامان برسد؛ اگر نه، آرزوى همه آن خواهد بود که اى 
کاش عاقبت سلبریتى هاى مدل 96 به همان یک دیدار در 
جلسه اى خصوصى با رئیس جمهور واحتماًال درخواست 

گرفتن یک وانت براى فروش میوه ختم مى شد.   

انتخابات امسال گونه اى جدید از «ستاره ها» را رو کرد

به امید خدا رفتم شورا !

مهران موسوى خوانسارى

خبرنگار جام جم آنالین دیروز از روى یک آگهى با مادرى 
که تصمیم به فروش جنینش دارد تماس گرفته و با او گفتگو 
کرده است. آنچه در ادامه مى آید، ماحصل این گفتگو است:

چــرا تصمیم بــه فروش نــوزادت 
گرفته اى؟

از روى فقر و ندارى.چاره اى ندارم.
همسرت با این کار موافق است؟

خود او این پیام آگهى را گذاشت.
فرزند دیگرى هم دارى؟

بله سه فرزند پسر.
دوباره چرا بچه دار شدى؟

ناخواسته بود. مى خواستم سقط کنم ولى دکترها موافقت 
نکردند تا اینکه دوستى به من پیشنهاد داد که آن را بفروشم.

چند مى فروشى؟
28 میلیون تومان.

زیاد نیست؟
اگر بخواهید تخفیف هم مى دهم.

اصالً قادر به نگهدارى بچه نیستى؟
اصًال. همســرم دو ســال پیش یک کلیه اش را در ازاى 
ده میلیون تومان فروخت آن وقت چه جورى مى توانیم این 

فرزندمان را هم بزرگ کنیم.
 فکر نمى کنید وقتى نوزادتان به دنیا 
بیاید حس مادرى، شــما را از این کار 

منصرف کند؟
اصًال. من سه تا بچه دارم آخرى هم سه ساله است. دیگر 

توان مالى نگهدارى این بچه را ندارم.

چه بخشى از پول را مى خواهید قبل از 
تولد بگیرید؟

هیچى، فقط هزینه دکتر و دارو را بدهند.
کار همسرتان چى هست؟

کار بخصوصى ندارد. به صورت آزاد این طرف وآن طرف 
کار مى کند.

کسى تا االن پیشــنهاد خرید به شما 
داده؟

بله یک مورد بود ولى نشد. به توافق نرسیدیم.
هیچ وقت دلتان براى فرزندتان تنگ 

نخواهدشد؟
شــاید،ولى چون از لحظه تولد واگذار مى کنم وحتى یک 

روز هم کنار خودم نگه نمى دارم شاید بتوانم تحمل کنم .

گفتگو با مادرى که جنین خود را به فروش گذاشته است

بچه 28 میلیون؛ تخفیف هم دارد! 

مجمع جهانى اقتصاد براى سومین سال پیاپى صنعت 
گردشگرى ایران را به عنوان مقرون به صرفه ترین 
صنعت در جهان براى گردشگران خارجى اعالم کرد. 
این مجمع در گزارش شــش ماهه خود امتیاز ایران 
در زمینه مقرون بــه صرفه بودن قیمــت ها براى 
گردشگران خارجى را 66/6 برشــمرد و جایگاه این 
کشور را قبل از کشــورهاى مهم براى گردشگرى 
همچون مصر، مالزى، روسیه، ترکیه، یونان، اسپانیا، 

آمریکا، فرانسه و ایتالیا قرار داد.
ده کشــور آخر این فهرست شــامل پرو، استرالیا، 
دانمارك، سنگال، نروژ، ایسلند، باربادوس، انگلیس 

و سوئیس هستند.
معیار سنجش مجمع جهانى اقتصاد براى قیمت هاى 
مقرون به صرفه، شــامل مخارج رفت و آمد (قیمت 
هاى بلیت، تاکسى، سوخت و...) و هزینه هاى مربوط 
به مقاصد گردشــگرى (قیمت هاى اقامت در هتل، 

غذا، خدمات و...) بوده است.

ایران همچنین در زمینه برخوردارى از منابع فرهنگى، 
تعداد اماکن طبیعى ثبت شــده در میــراث جهانى، 
گونه هاى شناخته شــده حیوانى، مناطق محافظت 
شده و جذابیت سرمایه هاى طبیعى، رده سى و هشتم 
را در ارزیابى مجمع جهانى اقتصاد به خود اختصاص 
داد. ایران در این طبقه بندى از چند کشــور اروپایى 
شامل جمهورى چک با رتبه 42، دانمارك با رتبه 43، 
مجارستان با رتبه 45، رومانى با رتبه 46 و نروژ با رتبه 

47 پیشى گرفت.
کشــورهایى با بهترین عملکرد براى گردشگرى در 
فهرســت مجمع جهانى اقتصادى، شــامل اسپانیا، 
فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، 

کانادا و سوئیس هستند.
در همین حال،کشــورهاى  بنین، لســوتو، نیجریه، 
مالى، سیرالئون، موریتانى، کنگو، بروندى، چاد و یمن 
کشــورهایى با بدترین عملکرد گردشگرى معرفى 

شده اند.

آغاز امتحانات پس از 153 روز فعالیت آموزشى مدارس
47 روز تعطیالت اضافه!ایران، ارزان ترین مقصد گردشگرى در جهان
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درخشش اصفهان در 
تولید نهال هاى استاندارد 

مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: اسـتان اصفهان یکى از مناطق بسـیار 
مستعد تولید نهال در کشور اسـت که ضمن تأمین نیاز 
نهال اسـتان، هر سـاله بخش قابل توجهى از نیاز سایر 

نقاط کشور را تأمین مى کند.
احمدرضا رئیـس زاده با بیـان اینکه اصفهـان در تولید 
نهال هاى استاندارد در سـطح کشور مى درخشد، اظهار 
داشت: در سـال 1395 بیش از یک میلیون و 880 هزار 
اصله نهال از ارقـام و گونه هاى مختلف تولید و با نصب 
شناسـه روى آنها بین متقاضیان اسـتان و کشور توزیع 
شد.وى افزود: عمده گونه هاى تولیدى استان را سیب، 
به، زالزالک، زردآلو، آلو، گوجه، هلو و شـلیل، انار، انگور 
و ... تشکیل مى دهد و شهرستان هاى عمده تولیدکننده 
نیز تیران و کرون، نجـف آباد، فالورجـان، گلپایگان و 

نطنز هستند.
مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان تأکید کرد: در راستاى ساماندهى به تولید نهال 
گواهى شده، یک باب باغ مادرى با ظرفیت تولید ساالنه 
400 هزار اصله انواع نهال گواهى شده در منطقه مهیار 
احداث شده است که در سـال جارى تعداد محدودى از 

نهال گواهى شده قابل عرضه خواهد بود .

از بازارهاى روز کوثر 
اینترنتى خرید کنید

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: شهروندان از این پس مى توانند 
کاالهاى مورد نیاز خود را به صورت اینترنتى از بازار روز 

کوثر شهردارى خریدارى کنند.
اصغرکشـاورزراد با اشـاره به اینکه کاالهاى سـفارش 
دهندگان بدون دریافت هیـچ گونه هزینه اضافى براى 
آنان ارسال مى شود، افزود: برخى از سفارش دهندگان 
اجنـاس بازار هـاى روز کوثـر کارمند هسـتند از همین 
رو اجناس خریدارى شـده در سـاعات 10 صبح ، 16  و 
20 تحویل مشـتریان داده مى شـود. وى عنـوان کرد: 
شهروندان براى استفاده از طرح اینترنتى بازارهاى روز 
کوثر حداقل باید 50 هزار تومان به باال و بیش از پنج کاال 
خریدارى کنند.کشاورز راد  با اشاره به اینکه شهروندان 
براى اسـتفاده از این طرح  باید اپلیکیشن هایپر کوثر را 
از کافه بازار و یا از سایت سـازمان دانلود کنند، ادامه داد: 
همچنین شـهروندان براى سـفارش کاال مى توانند با 

شماره تلفن 25-37394823 تماس حاصل نمایند.

اعالم برنامه هاى سوم خرداد 
روابـط عمومـى حـوزه هنـرى اسـتان اصفهـان ویژه 
برنامه هاى بزرگداشـت سـالروز آزادسـازى خرمشهر

(سوم خرداد ) را اعالم کرد.
در این برنامه ها خانه ادبیات حوزه هنرى استان اصفهان 
باهمکارى کانون بهانه روایت نشسـت داسـتان ادبیات 
مقاومت را با حضور جمعى از عالقه مندان با خوانش و نقد 
چند داستان ادبیات مقاومت در ساعت 17 روز چهارشنبه 
3 خردادماه(فردا) در دفتر مطالعات و ادبیات پایدارى حوزه 
هنرى اسـتان اصفهان واقع در پارك ایثارگـران برگزار 
مى کند.خانه تئاتر حـوزه هنرى اسـتان اصفهان نیز به 
همین مناسبت نمایش «آخرین غروب» را به کارگردانى 
شاپور شفیعى و نویسندگى احمد نیک پیام تا 5 خرداد هر 
شب ساعت19 در تاالر سعدى واقع در ساختمان مرکزى 

حوزه هنرى استان اصفهان به روى صحنه مى برد.

برپایى نمایشگاه «اصفهان در 
آینه اسناد سعدآباد»

مسـئول موزه آلبـوم هاى سـلطنتى و اسـناد مجموعه 
تاریخى سعدآباد از برپایى نمایشگاهى با عنوان «اصفهان 
در آینه اسناد سعدآباد» خبر داد.الدن تاجبخشیان اظهار 
داشـت: این نمایشـگاه شـامل مجموعه تصاویـرى از 
اصفهان در دهه هاى 30، 40 و 50 خورشیدى است که 

اکثر تصاویر آن را ابنیه تاریخى این شهر در بر مى گیرد.
تاجبخشیان یادآور شد: عالقه مندان به تاریخ، فرهنگ 
و هنر ایران زمین مى توانند براى بازدید از این نمایشگاه 
تا هفتم خـرداد، همه روزه از سـاعت 9 تـا 19 به گالرى 
شماره یک کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان مراجعه 

کنند.

مدیرکل گمــرك اصفهــان گفــت: صادرکنندگان 
دیگر نیازى بــه حضور و مراجعه بــه گمرك اصفهان 

ندارند.
اسدا...احمدى ونهرى بیان داشــت: در راستاى اجراى 
اقتصــاد مقاومتــى و دولــت الکترونیــک، صادرات 
تولیدکنندگان اســتان اصفهان با حداقل تشــریفات 
گمرکى انجام مى شود. وى در خصوص اجراى قابلیت 
جدید سامانه جامع امور گمرکى ابراز داشت: شرکت هاى 
تولیدى استان اصفهان که درخواست ارزیابى در محل 
جهت رویه صادرات دارند پس از اخذ شماره ارزیابى از 
سامانه پنجره تجارت فرامرزى، کلیه تشریفات گمرکى 

توسط اظهارکننده انجام مى شود. 
احمدى ونهرى اذعان داشــت: در این راستا 90 درصد 
اظهارنامه هاى صادراتــى ارزیابــى در محل گمرك 
اصفهان در مسیر سبز و 10 درصد بقیه نیز در مسیر زرد 
قرار مى گیرد و بدون نیاز به بازرسى فیزیکى در گمرك 

مبدأ، کاال به مقصد ارسال مى شود .
مدیرکل گمرك اصفهان در خصوص کاهش هزینه هاى 
صادرکنندگان کاال گفت: کلیه هزینه هاى گمرکى که در 
گذشته (شامل دیماند و مأموریت) براى اظهارنامه هاى 
صادراتى (ارزیابى در محل) دریافت مى شد دیگرحذف 

شد.

مدیــرکل راه وشهرســازى اســتان اصفهــان گفت: 
طرح هاى بسیارى طى ســالیان متمادى در این استان
 ناتمام مانده و تعطیل شــده بود اما طى دوسال اخیر و با
پیگیرى هاى مستمر، این طرح ها تعیین تکلیف و دوباره 

فعال شد.
حجــت ا... غالمــى اظهار داشــت: کنارگذر شــرق 
و غــرب اصفهــان، تملــک کارخانــه ریســباف به 
مســاحت 70 هــزار مترمربع بــراى ایجــاد فضاى 
مناســب شــهرى و انتخاب ســرمایه گذار به منظور 
احــداث آزاد راه اصفهــان - شــیراز و تبدیــل 
بزرگراه ها به آزاد راه از جمله پــروژه هایى بود که طى 

دو سال گذشته در این استان دوباره فعال و پیگیرى شده 
است. وى افزود: طى دو سال اخیر بیش از هزار میلیارد 
تومان در قالب طرح هاى مشارکتى با بخش خصوصى به 

این پروژه ها اختصاص یافت.
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان بااشاره به 
ماده 34 و 35 قانون نظام مهندســى، گفــت: این اداره 
کل طبق این ماده هاى قانونى، نظارت عالیه بر ساخت 
وســازهاى شــهرى را بر عهــده دارد و چنانچه طبق 
مدارك در هر مکانى که ساخت وســازها با طرح هاى 
جامع و تفصیلى مغایرت داشته باشند، دستور توقف آن 

را صادر مى کند.

صادرکنندگان نیازى به حضور 
در گمرك اصفهان ندارند

طرح هاى ناتمام راه و 
شهرسازى دوباره فعال شد

حاشیه همیشه بعد از رخداد اصلى اتفاق مى افتد. بعد از 
باخت ویا برد تیم محبوب است که طرفداران آن تیم یا در 
هواى پیروزى جشن مى گیرند و یا از شکست تیم مورد 
عالقه خود، دیگران را نیز بى نصیــب نمى گذارند و به 

نوعى خود را تخلیه مى کنند. 
پس از اعالم نتایج انتخابات و پیروزى حسن روحانى به 
عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، گویا هنوز کار 
تمام نشده است. در بیشتر شهرهاى ایران هنوز مراسم 
شــادى پس از پیروزى در انتخابات ادامــه دارد. مردم 
اصفهان نیز مانند دیگر شهرها هنوز بعد از گذشت چند 

روز از اعالن نتایج ، خوشحال هستند.
بیشتر تجمعات درمرداویج، برج، خیابان حکیم نظامى، 
سعادت آباد و خیابان وحید شکل یافته و خالصه آن طرف 
شــهر این روزها خبرهاى دیگرى است. در این شلوغى  
پس از انتخابات، جوانان در خأل فضایى براى شادى خود 
فرصت را غنیمت شمرده و مشغول پایکوبى هستند. البته 

بهانه آن به حساب دکتر حسن روحانى است.

چرا نشاط اجتماعى در میان مردم، «مرده» 
است؟

مشخص شــدن نتایج انتخابات ریاست جمهورى گویا 
نشاط اجتماعى را که مدت ها بود از دل مردم کشور رخت 
بر بســته بود با نیروى امید به بطن اجتماع به خصوص 

جوان ها دوباره تزریق کرد.
برخى از جامعه  شناســان بر این عقیده انــد که جامعه 
ایرانى آن اندازه که باید و شــاید شاد نیســت و از نبود 
بسترها و زمینه  هاى الزم براى ابراز شادمانى به شکل 
جمعى و عمومى رنج مى برد. به عبارت دیگر در جامعه، 
شیوه هاى شــناخته شــده و متعارف محدودى براى 
شادمانى هاى همگانى وجود دارد و در برخى مواقع این 
شــادمانى عمومى در تعارض با نظم و امنیت اجتماعى 

قرار مى گیرد.
بررسى وضعیت 156 کشور نشان مى دهد ایران از نظر 
شاخص هاى «شادى» در وضعیت مناسبى قرار نگرفته 
و رتبه 105 را در بین کشــورهاى مورد تحقیق در سال 
2016 به خود اختصاص داده است. مبناى این مطالعه در 
سنجش وضعیت «شادى» کشورها، شش مؤلفه «سرانه 
تولید ناخالص داخلى»،«حمایــت اجتماعى»، «امید به 
زندگى ســالم در بدو تولد»، «آزادى انتخاب زندگى»، 

«فعالیت هاى خیرخواهانه» و «ادراك فساد» است.
افسردگى در ایران آمار نســبتًا باالیى دارد. آمار باالى 
مصرف مواد مخدر شادى آفرین و مشروبات الکلى، زنگ 
خطرى براى این مسئله است. شادى هاى اجتماعى ما 
در حد ارتباط کالمى توقف کرده و از ارتباطات رفتارى 
و احساســى واقعى خبرى نیســت. تفریحــات فردى 
غیرفعال مانند رفتن به مراکز خرید، رفتن به رستوران ها،

پاساژ گردى، تماشاى تلویزیون، تمسخر دیگران و جوك 
گفتن تا حدى جاى شادى اجتماعى را گرفته است.

اگر نگاهى به وضعیت عمومى جامعه بیاندازیم که پر از 
فشار و استرس و مشغله و گرفتارى هاى روزمره زندگى 
است، بیش از پیش مقوالت شادى و رضایت از زندگى و 

نشاط و شادکامى معنا و مفهوم پیدا مى کند. 
به واقع چه کسى مسئول مرگ شادى و نشاط اجتماعى 
در میان مردم ایران اســت؟ چرا وقتى عــده اى جمع 
مى شــوند و براى یک اتفــاق خاص به ابراز شــادى

 مى پردازند به اجتماع آنها برچسب هایى زده مى شد و آن 
را خطا مى شمارند؟

حضور جوان هاى اصفهانى در زمــان انتخابات را یک 
حضور ملى و میهنى و پرشور برمى شــمارند  اما زمانى 
که همین جوان به بهانه انتخاب نامــزد مورد نظر خود 
در خیابان به شادى مى پردازد، مى نویسند: «دیسکوى 
خیابانى در اصفهان در جشن پیروزى حسن روحانى.» 
حتى به گفتن این جمله نیز بســنده نمــى کنند و ابراز

مى دارند که جوانان به جاى رئیس جمهور به دیســکو 
پارتى بیشــتر احتیاج دارند و اقدام آنها را اینگونه  مورد 
حمله قرار مى دهند. به راستى جوانان ایرانى با این همه 

تضاد چگونه مى توانند زندگى کنند؟

نشاط اجتماعى چگونه ایجاد مى شود؟ 
نشاط از حیث تعلق داشــتن به اجتماع عام یعنى حضور 
در میان مردم و داشتن یک نوع رابطه تعاملى و ارتباطى 

میان گــروه هاى مختلــف اجتماعى اســت که ایجاد 
مى شود.

افراد نیاز دارند که در سطح شخصى و عمومى با یکدیگر 
ارتباط داشته باشند و معموًال مجموعه مراسمى در سطح 
خانگى یعنى همان اجتماع خاص وجود دارد که افراد را به 
یکدیگر پیوند مى دهد. جشن تولد و یا مراسمى که افراد 
در کنار یکدیگر مى نشینند به شادى منجر خواهد شد. در 
سطح اجتماع خاص مناسک و مراسمى داریم که افراد 
را دور هم جمع مى کند و بدین ترتیب منجر به شــادى 

خواهد شد.
اجتماع خاص در خانواده بازتولید مى شود و وقتى اجتماع 
ما عام تر مى شود و وارد شهر مى شویم مى بینیم که این 
مکانیســم ها وجود ندارد. در اجتماع عام باید مناسک و 
مراسم تعریف شود تا بدین ترتیب میان مردم این شهر 
تعامل ایجاد گردد، گفتگو صورت پذیرد و مراسم مشترکى 
شکل گیرد؛ به عبارت دیگر باید شادى و نشاط در سطح 

عمومى وجود داشته باشد.

شادى با مجوز در پیروزى 
برابر اخبار واصله با توجه به اعالم وزارت کشــور مبنى 
بر ممنوعیت برگــزارى هرگونه تجمع و جشــن هاى 
خیابانى در سطح شــهر، به دنبال بى نظمى هاى متعدد 
و ایجاد مزاحمت هاى شدید براى شــهروندان متأثر از 
جشن هاى خیابانى پیروزى رئیس جمهور محترم، نیروى 
انتظامى اســتان اصفهان طرح مقابله شدید با تجمعات

 غیر مجــاز و مزاحمیــن نوامیس مــردم به خصوص 
کاروان هاى خودرویى و موتورى را در دســتور کار خود 

قرار داده است.
بنابر آنچه اعالم شده است تنها برنامه مورد تأیید ستاد 
انتخاباتى دکتر روحانى در اصفهان «جشن شکرگزارى 
و سپاس از مردم» است که امروز سه شنبه (96/3/2) از 
ساعت 18 در ســالن پیروزى اصفهان(واقع در خیابان 
جى) برگزار خواهد شد. امیدواریم به همه خوش بگذرد...

جشن پیروزى در «پیروزى» 

جیغ بنفش نشاط در خیابان هاى اصفهان 
جمال نوروزباقرى

بیشتر تجمعات 
درمرداویج، برج، خیابان 

حکیم نظامى، سعادت 
آباد و خیابان وحید 

شکل یافته و خالصه آن 
طرف شهر این روزها 
خبرهاى دیگرى است. 
در این شلوغى  پس 

از انتخابات، جوانان در 
خأل فضایى براى شادى 
خود فرصت را غنیمت 

شمرده و مشغول 
پایکوبى هستند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان گفت: هرساله متناسب با سیاست هاى کالن 
دولت و مدیریت شــهرى در زمینه حمل و نقل عمومى افزایش نرخ کرایه ها صورت 
مى گیرد برهمین اساس نرخ کرایه تاکسى ها در سال 96 متناسب با نرخ تورم و میزان 

افزایش حقوق کارگران و کارمندان خواهد بود.
حسین جعفرى اظهار داشت: هر سال بر اساس کارشناسى هاى انجام شده و با توجه 
به هزینه هاى یک دستگاه خودرو تاکسى، نرخ سوخت، بیمه، استهالك و هزینه هاى 
فنى خودرو، نرخ کرایه انواع کاربرى هاى تاکسى تعیین و به منظور طى مراحل قانونى 

به مراجع ذیصالح ارائه شده است.
وى با بیان اینکه میزان افزایش نرخ کرایه باید متناسب با سیاست هاى کالن دولت 
و مدیریت شــهرى در زمینه حمل ونقل عمومى باشد، گفت: نرخ کرایه تاکسى ها در 
سال 96 متناســب با نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان افزایش

 مى یابد.
 وى خاطرنشــان کرد: با توجه به عدم تصویب و ابالغ مصوبه نرخ کرایه تاکسى ها در 
سال 96، هرگونه افزایش نرخ، فاقد وجاهت قانونى است و بر همین اساس شهروندان 
مى توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را با بازرسان سازمان تاکسیرانى در میادین 

اصلى شهر و یا با شماره تلفن 35688100 در میان بگذارند.

این مقام مســئول شــهرى با اشــاره به تجهیز بیــش از 85 درصد تاکســى هاى 
شــهر اصفهان به ســامانه هوشــمند، افزود: شــهروندان مى توانند براى محاسبه 
دقیق و عادالنه و نیز پرداخــت الکترونیک نرخ کرایه ها از این تجهیزات اســتفاده 

کنند.

 رئیس مرکـز فناورى هـاى نوین شـهرى شـهردارى 
اصفهان گفت: نخسـتین کریدور علم و فناورى کشور 

شهریور ماه در اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
محمدرضا نیلفروشـان در نشست با مدیر عامل شرکت 
نمایشـگاه بین المللى اصفهان اظهار داشت: نمایشگاه 
فناورى هاى نوین شهرى، بسترى براى تبدیل اصفهان 
به کالن شهر فناور با هدف معرفى و عرضه تجهیزات و 
خدمات فناورانه اى است که هر کدام از آن ها مى تواند 
شهر را متحول کند.وى بیان داشت: شرکت هاى دانش 
بنیان جایگاه مهمى در این نمایشـگاه دارند و با حمایت 
شـهردارى اصفهان، یکى از سـالن هاى این نمایشگاه 
تحت عنـوان سـالن باور به این شـرکت هـا اختصاص 

خواهد یافت. 
رئیـس مرکـز فناورى هـاى نوین شـهرى شـهردارى 
 ICS ،اصفهـان با بیـان اینکـه برنـد ایـن نمایشـگاه

(مخفف اصفهان، شهر علم و تکنولوژى است) تصریح 
کرد: در حاشیه این نمایشگاه، کنفرانس ها و برنامه هاى 
جانبى متعددى نیز برنامه ریزى شده که حداقل درصدى 

از این مهمانان باید از آن بهره مند شوند.
وى اعـالم کرد: شـش هزار شـرکت دانـش بنیان کل 
کشور از طریق یک کمیته 12 نفره و با محوریت شهرك 
علمى- تحقیقاتى اصفهان، مورد بررسى قرار مى گیرند 
و در نهایت دو هزار شـرکت در قالب 100 غرفه به ارائه 
طرح هاى تجارى سـازى شـده خود در این نمایشـگاه 

مى پردازند.
نیلفروشان افزود: در بخش غرفه هاى خارجى نیز تالش 
داریم فناورى هایى در زمینه انرژى هاى نو، GIS، پلیس 
ترافیک، شهر هوشمند، ماشین هاى هوشمند، روبات ها 
و عمودپروازها را معرفى و به ایران منتقل کنیم و در حال 

رایزنى نهایى با این شرکت ها هستیم.

در پى رحلت آیت ا...سید رضا علم الهدى، حضرات آیات 
علوى گرگانى، مکارم شیرازى و سبحانى در پیام هاى 

جداگانه اى درگذشت این عالم مجاهد را تسلیت گفتند.
متــن پیــام آیــت ا... العظمــى علــوى گرگانــى 

به این شرح است: 
«خبر ارتحال حضرت آیت ا...ســید رضا علم الهدى را 
دریافت کــردم و موجب تأثر و تألم گردیــد. وجود این 
عالم بزرگوار که عمر شــریف خود را در طریق اعتالى 
فرهنگ اهل بیــت عصمــت و طهارت(ع) ســپرى 
نمودند مایــه تأثر شــد. اینجانب مصیبــت وارده را به 
علما، مردم شــریف کاشــان و خانواده ایشان تسلیت 

گفته و علو درجــات آن فقید ســعید را از خداوند متعال 
خواستارم.»

همچنین متن پیام آیت ا...العظمى مکارم شــیرازى به 
شرح زیر است:

«فقدان اسفناك روحانى برجسته آیت ا...سید رضا علم 
الهدى موجب تأثر و تأســف گردید. این فقدان اسفناك 
را به همه مردم کاشــان مخصوصًا علمــا، روحانیان و 
شاگردان ایشــان به ویژه بیت شریف صمیمانه تسلیت 

عرض مى کنم.»
متن پیام آیت ا... العظمى سبحانى هم به این شرح است:

«درگذشــت آیت ا...علم الهدى را با کمال تأسف و تأثر 

دریافت نمودم؛ فقید سعید مظهر اخالق اسالمى و فرد 
خدمتگزار صدیق اســالم بود. اینجانب این ضایعه را به 
حوزه علمیه و مردم شــریف کاشــان و خانواده محترم 
ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات را براى آن عالم 

ربّانى از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.»
آیــت ا... ســید رضــا علــم الهــدى از شــاگردان
 امام خمینى(ره)، آیت ا... بروجردى، آیت ا...گلپایگانى، 
آیت ا... مرعشى نجفى و آیت ا... اراکى بود که با شروع 
مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشــاهى، تظاهرات 
ســال هاى 56 و 57 در شهرستان کاشــان را هدایت 

مى کرد.

بهره بردارى از نخستین کریدور
 علم و فناورى اصفهان در شهریورماه

نرخ جدید تاکسى ها در انتظار تصویب مراجع ذیربط

پیام تسلیت مراجع تقلید در پى درگذشت آیت ا... علم الهدى
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افزایش تخلف نانوایى ها
 در اصفهان 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
پلمـب؛ تنهـا راه جلوگیـرى از تخلفـات نانوایـى ها

 است.
جـواد محمـدى فشـارکى اظهارداشـت: جریمه دو 
تا هفـت میلیـون ریالـى جوابگـوى رشـد تخلفات 
نانوایـى هـا نیسـت و ایـن قانـون بایـد اصـالح 

شود.
وى افزود: بر اسـاس قانون باید پس از سه چهار بار 
جریمه، واحد صنفى نانوایى پلمب شود اما این اتفاق 

نمى افتد.
مدیر بازرسـى و نظارت اصنـاف اسـتان اصفهان با 
بیان اینکه در ایام نوروز تخلفاتى چون کم فروشى و 
گرانفروشى نانوایان در اصفهان 320 درصد افزایش 
داشته است، افزود: روزانه بین 30 تا 35 واحد نانوایى 

بازرسى مى شود.
وى ادامـه داد:هـزار و 107 نانوایـى مجـاز و 200 

نانوایى غیر مجاز در اصفهان فعال است.

اجراى طرح جهادى«سبحان» 
در مناطق محروم استان 

طرح جهادى «سبحان» براى نخستین بار در استان 
اصفهان اجرا شد.

رئیـس اداره قرآن، عتـرت و نمـاز اداره کل آموزش 
و پرورش اسـتان اصفهان گفت: این طرح ابتکارى 
در سـال تحصیلى جارى در مناطق محروم استان با 

تشکیل محافل قرآنى اجرا شد.
احمـد طباطبایـى افـزود:در ایـن طـرح  مربیـان 
متخصص قرآنى رایگان دوره هاى  اسـتعدادیابى و 
آزمون هاى قرائت، مفاهیم  حفظ قرآن کریم رابراى
دانـش آمـوزان  در دوره چنـد ماهـه برگـزار

مى کنند.
وى با اشـاره به شـرکت شـش هزار قـرآن آموز در  
طرح جهادى «سبحان» گفت: این طرح در مناطق 
محروم از جمله چادگان، فریـدن، دهاقان، برخوار و 

کوهپایه اجرا مى شود.

زیرسازى بلوار ورودى 
سمیرم و خیابان شورا

بـه گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى سـمیرم، 
زیرسازى  و آماده سازى جهت آسفالت بلوار ورودى 
شهر سمیرم از ابتداى چشمه خوانسار تا میدان دفاع 
مقدس جهت روان سـازى ترافیکى و تسـهیل تردد 

وسایط  نقلیه آغاز شد. 
همچنیـن عملیـات پیشـرفت زیرسـازى خیابـان 
شـورا و بلـوار شـورا در ایـن شـهر شـروع شـده 

است.

مادر فریدونشهرى فرزندش 
را در خیابان به دنیا آورد

مادر 38 سـاله اهل روسـتاى بهرام آباد فریدونشهر 
در یکـى از خیابان هـاى فریدونشـهر نـوزاد خود را 

به دنیا آورد.
این مادر 38 ساله که مجبور شـده بود شخصًا براى 
انجام کار ادارى به تنهایى با مینى بوس از روسـتاى 
خود عـازم مرکز شهرسـتان شـود، پس از رسـیدن 
به پایانه شـهر به انجـام امور خود مبـادرت مى ورزد 
که پس از مدتى پیـاده روى به دلیل احسـاس درد و 
فشار زایمان، تصمیم مى گیرد با پاى پیاده به سمت 
بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم(ص) فریدونشهر 

راهى شود.
اما درد و فشار اجازه حرکت به این مادر را نداده است، 
بنابراین در پیاده روى جلوى شـهردارى فریدونشهر 
زمینگیر مى شود و چون کسى را براى کمک نمى یابد 
پشت دیوار شهردارى در محوطه فضاى سبز فرزند 

خود را به دنیا مى آورد.
زن رهگذرى با دیدن وضع وخیم این زن در خیابان 
به یارى وى شتافته و پس از تماس با اورژانس، مادر 

و نوزاد را به بیمارستان منتقل مى کنند.
اکنون حال عمومى مادر و نوزاد دخترش خوب است 

و از بیمارستان مرخص شده اند.

خبر

معاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان گفت: اهم ویژه برنامه هاى 
سوم خرداد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
مشخص شد، یکى از این برنامه ها رونمایى از 500 فیلم 
مستند تاریخ شفاهى خاطره نگارى والدین معظم شهدا 

است.
على قریشى افزود: به یمن و برکت این پیروزى و تقارن 
آن با حضور آگاهانه و هوشــمندانه مردم در جشن ملى 
انتخابات یاد و خاطره شــهداى گرانقدرمان در حماسه 
عظیم بیت المقدس و به منظور پاسداشت و تجدید میثاق 
مجدد با امام راحل(ره) و مقــام معظم رهبرى اهم ویژه 

برنامه هاى سوم خرداد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان به شرح زیر اعالم مى گردد:

رونمایى از دو جلد کتاب فاخر اعالم شــهداى اســتان 
اصفهــان، رونمایــى از110کتــاب در حــوزه ایثار و 
شــهادت، رونمایى از 500 فیلم مســتند تاریخ شفاهى 
خاطره نگارى والدین معظم شــهدا، تجلیل از ناشران، 
مؤلفان و مستندسازان برتر حوزه ایثار و شهادت، اجراى 
طرح سپاس از خانواده هاى معظم شهداى سوم خرداد، 
پاسداشت شهداى فصل بهار و عملیات بیت المقدس با 
محوریت سردار شهید شهبازى در مورخ 4 خرداد در خیمه 

حسینى گلستان شهداى اصفهان.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: طبق آمار هم اکنون 42 هزار نفر سالمند در استان 

اصفهان زندگى مى کنند.
على اصغر فیاض اظهار داشــت: هم اکنون 38 مجتمع 
نگهدارى از سالمندان در اســتان اصفهان به سالمندان 
خدمات ارائه مى دهند.وى افزود: بیش از دو سوم از این 
مجتمع ها به صورت خودجوش و خصوصى است که از 

سازمان بهزیستى مجوز دریافت کرده اند.
فیاض گفت: در سال هاى 94 و 95 خّیران 500 میلیارد 
ریال براى ســاخت و ســاز مجتمع هاى نگهدارى از 
ســالمندان و معلوالن کمک کرده اند که براى تکمیل 

و بهره بردارى از این مجتمع ها یکهــزار میلیارد ریال 
دیگر نیاز است و توســط خّیران تأمین خواهد شد. وى 
شمار تخت ها در مجتمع هاى نگهدارى از سالمندان و 
معلوالن در استان اصفهان را دو هزار تخت بیان کرد و 
افزود: تا پایان سال جارى این رقم به سه هزار و تا پایان 

سال 97 به چهار هزار تخت افزایش مى یابد.
معاون توانبخشى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
همچنین از ساخت خانه هاى بومى یک طبقه به صورت 
سوئیت براى نگهدارى از سالمندان در استان خبر داد و 
یادآور شــد: این نوع خانه ها هم اکنون براى نگهدارى 

برخى زوج هاى سالمند درحال ساخت است.

42هزار سالمند در استان 
اصفهان زندگى مى کنند

رونمایى از 500 فیلم مستند 
خاطره نگارى والدین شهدا

مدیر پروژه کاشان کارت از اتصال کاشان کارت به شبکه شتاب بانک ملى خبر داد.
 مجتبى رموزى با اشاره به اینکه این طرح از ابتداى ماه مبارك رمضان و در شعب منتخب بانک 
ملى کاشان قابلیت اجرا دارد، بیان کرد: شهروندان با مراجعه به این شعب مى توانند حساب بانکى 

خود را در بانک ملى به کاشان کارت متصل نمایند.
وى افزود: این کارت مى تواند جهت خریدهاى شتاب و انتقال و دریافت وجه نیز مورداستفاده قرار 
گیرد و در واقع  مهمترین هدف از اجراى این طرح تحقق شــعار«یک شهر یک کارت» و ایجاد 

اطمینان خاطر براى مالکین و سرعت بخشیدن در فرآیندهاى مالى خرد است.
مدیر پروژه کاشان کارت همچنین به سایر مزایاى این کارت اشــاره کرد و ادامه داد: استفاده از 
کاشان کارت عالوه بر پرداخت هاى خرد در خدمات رفاهى، حمل و نقل، گردشگرى، بازیافت 

مى تواند در شبکه تخفیف روى کارت جهت رفاه حال شهروندان استفاده شود.
به گفته وى،جهت صدور و شارژ کاشان کارت دو ایستگاه آنالین شارژ و صدور واقع در خیابان هاى 
اباذر و محور گردشگرى علوى عالوه بر دفاتر خدمات الکترونیک شهردارى، باجه هاى اتوبوسرانى 
و پایانه هاى فروش معرفى شده جهت شارژ کاشــان کارت، از دیگر خدمات ارائه  شده در اختیار 

شهروندان خواهد بود . 

فرماندار اصفهان دیروز اسامى حائزین انتخابات شوراى اســالمى کالنشهر اصفهان را اعالم 
کرد.

 احمــد رضوانى گفــت: مجموع شــعب ثبت نــام و اخــذ راى حــوزه انتخابیه کالنشــهر
اصفهان در پنجمین دوره انتخابات شوراى اسالمى 692 شعبه است. 

مطابق اعالم فرماندار، لیســت امید کــه مورد تایید شــوراى هماهنگى اصــالح طلبان بود، 
تمــام 13 کرســى شــوراى شــهر اصفهــان را از آن خــود کــرد. پیــش از این تنهــا نام 
دو اصالح طلب در میان اعضاى شوراى شهر اصفهان به چشم مى خورد و مابقى همه اصولگرا 

بودند.  
اســامى حائزین کســب آراى شــمارش شــده تا عصــر روز دو شــنبه بدین شــرح اعالم 

مى شود: 
1- علیرضا نصراصفهانى با کسب 157 هزار و 280 راى، 2- فتح ا... معین نجف آبادى با کسب 
151 هزار و 82 راى، 3- شیرین طغیانى خوراسگانى با کسب 142 هزار و 779 راى، 4- عباسعلى 
جوادى با کسب 142 هزار و 950 راى، 5- کورش خسروى دارانى با کسب 141 هزار و 671 راى، 

6- اصغر برشان با کسب 163 هزار و 227 راى، 7- فریده روشن با کسب 136 هزار و 444 راى، 
8- امیراحمد زندآور با کسب 131 هزار و 307 راى، 9 - پورمحمد شریعتى نیا با کسب 132 هزار و 
108 راى 10- کورش محمدى با کسب 131 هزار و 977 راى،  ، 11- مهدى مزروعى سبدانى با 
کسب 130 هزار و 261 راى، 12- نصیر ملت با کسب 129 هزار و 844 راى، 13- مهدى مقدرى 
با کســب 124 هزار و 403 راى، 14- عباس مقتداى خوراسگانى با کسب 83 هزار و 499 راى، 
15- رضا امینى با کسب 75 هزار و 583 راى 16- عباس حاج رسولیها با کسب 74 هزار و 387 
راى، 17- رسول میرباقرى با کســب 67 هزار و 384 رأى، 18- کریم نصر اصفهانى با کسب 
66 هزارو 25 رأى ، 19- غالمحسین صادقیان رنانى با کسب  55 هزار و 389 رأى،20- وحید 

فوالدگر با کسب 54 هزار و 927 رأى، 21- رسول جهانگیرى با کسب 54 هزار و 582 رأى. 
انتخابات شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان بــا حضــور 639 نامزد برگــزار شــد که از 
میان آنهــا 13 تن بــراى تصدى کرســى هاى شــورا انتخــاب شــدند. بر اســاس قانون 
جدید، تعــداد اعضــاى على البدل شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان 8 نفر تعیین شــده

 است. 

کاشان کارت 
به شبکه شتاب بانک ملى متصل شد

فرماندارى باالخره دیروز اسامى منتخبین مردم اصفهان را اعالم کرد  

خانه تکانى  در شوراى شهر اصفهان

وعده انتخاباتى دولت براى احیاى دائمى زاینده رود هنوز 
در گوش مردم اصفهان مى پیچد اما طبق برنامه ریزى 
قرار اســت 15 خرداد بار دیگر آب بر روى بزرگ ترین 

شریان حیاتى مرکز کشور قطع شود.
مردم اصفهان طى روزهاى گذشــته و در سفر تبلیغاتى 
رئیس جمهور بار دیگر وعده احیاى دائمى زاینده رود را 

شنیدند. وعده اى که امیدوارند محقق شود.
اما مردم این استان هنوز بهمن ماه 93 را نیز از یاد نبرده اند 
روزى که رئیس جمهور در سفر خود به اصفهان در برابر 

هزاران اصفهانِى منتظر، قول احیاى زاینده رود را داد.
از  آن قول ها سه سال گذشته است و با وجود هشدارهاى 
کارشناســان در ارتباط با اثرات جبران ناپذیر خشــکى 
زاینده رود، کوچک ترین واکنشى از دولت شاهد نبودیم؛ 
حتى وزیر نیرو در سفرهاى اخیر خود به اصفهان در طول 
این مدت ســخنانش را به هر موضوعى اختصاص داده 
به جز صحبت درباره زاینــده رود، وى براى مصاحبه در 
جمع خبرنگاران اصفهانى لحظه اى درنگ نکرد و حتى 
در برابر درخواست هاى مردمى در این سفرها نیز واکنشى 
از وى شــاهد نبودیم، گویى اصًال صحبت هاى مردم را 

نشنیده است.
ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست نیز در طول چهارسال 
گذشته ســفرهاى متعددى به اصفهان داشت و وعده 
و وعیدهاى فــراوان درباره احیاى زاینــده رود و تاالب 
گاوخونى داد اما پس از این سخنان بى سرانجام در سفر 
اخیر خود به اصفهان گویى تمام وعده هاى گذشــته را 

فراموش کرد.
وى از پاسخ به رئیس اتاق بازرگانى اصفهان درباره اینکه 
از ســفر قبل خود تاکنون براى اصفهان چه کرده است، 
بازماند و در ادامه نیز براى سئوال و اعتراض هاى مکرر 
و مستند کشــاورزان که نســبت به آمارهاى غلط وى 
اعتراض مى کردند جوابى به جز«این راهش نیســت» 

پیدا نکرد.

دلیل خشــکى زاینده رود برداشت هاى 
غیرقانونى است

ســهل آبادى رئیس اتــاق بازرگانى اصفهــان گفت: 
خشــکى زاینده رود را به گردن نزوالت الهى نیاندازید، 
دلیل خشــکى زاینده رود کاهش بارندگــى نبوده بلکه 
برداشت هاى غیرقانونى و غیراصولى چند سال گذشته 

بوده است.

یک نفر در دولــت یازدهم به فکر احیاى 
زاینده رود نیست

رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان تصریح کرد: یک نفر در 
دولت یازدهم به فکر احیاى زاینده رود نیست؟ زاینده رود 
کمتر از دریاچه ارومیه است؟ اى کاش طرحى هم براى 
احیاى این رودخانه به مجلس شــوراى اســالمى ارائه 
مى شد؛ خشــکى زاینده رود را به گردن نزوالت آسمانى 
نیاندازید، دلیل خشکى زاینده رود کاهش بارندگى نبوده 
بلکه برداشــت هاى غیرقانونى و غیراصولى چند سال 

گذشته بوده است.
وى با بیان اینکه مسئله زاینده رود باید به اصفهان واگذار 
شود، اظهارداشت: کار را به مردم اصفهان بسپارید و به 
آنان بگویید «مردم اصفهــان بیایید و براى زاینده رود و 

استان، خودتان برنامه ریزى کنید».
جواب ابتکار به این  اعتراض هــا باورنکردنى بود و وى 
در کمال تعجب حضار اظهار داشت که تاکنون کارهاى 
زیادى براى حوضه زاینده رود انجام شده است و سپس 
خشکى این رودخانه را به موضوع بى ربط از میان رفتن 
نخل ها در بندرعباس گره زد و گفت این مشکالت باید با 

همت و همدلى رفع شود.

اظهار نظر عجیب رئیس سازمان محیط 
زیست در ارتباط با گاوخونى

وى سپس در اظهار نظرى عجیب ادعا کرد که گاوخونى 
کانون  گرد و غبار نیست چراکه همچنان مرطوب است 
و این در حالى اســت که صحبت هاى مــردم منطقه و 
کارشناسان نشان مى دهد 13 سال است آبى به لب هاى 
خشک تاالب نرسیده اســت و گاوخونى در فصل هاى 
گرم سال برخالف ادعاى ابتکار به شکل کامل خشک 

مى شود.

مصوبه 9 ماده اى احیاى زاینده رود بر روى 
کاغذ باقى ماند

اگر منظور از کارهاى فراوان در حوضه زاینده رود مصوبه 
9 ماده اى است که باید گفت در طول این سال ها تنها بر 
روى کاغذ باقى مانده است، اگر قانونى است که از حفر 
چاه هاى غیرمجاز جلوگیرى کند پرسش ما این است که 
چاه هاى فراوان جدید به ویژه در اســتان مجاور چگونه 
ایجاد شده است، در صورتى که منظور مدیریت یکپارچه 
حوضه زاینده رود باشد که هنوز اجرایى نشده و اگر اتحاد 
و همدلى دو استان مجاور منظور نظر است که باید گفت 
این دو استان سال ها با اجراى طومار شیخ بهایى مشکلى 
نداشــتند بلکه آنچه آمد و اختالف افکند زیر پا نهادن 

قوانین مصوب شده با چندین قرن سابقه تاریخى است.

آلمانى ها هم نتوانستند زاینده رود را نجات 
دهند

پس از این اعتراض ها حتى آلمانى ها نیز براى زاینده رود 
دل ســوزاندند به نوعى که معاون امــور برنامه ریزى و 
اقتصادى وزارت نیرو بر واگذارى نجــات زاینده رود به 
آلمانى هــا تأکید کرد و گفت «یک شــرکت تحقیقاتى 
آلمانى چند ســال اســت که در بخش مطالعات آبگیر 
زاینده رود مشارکت دارد که اکنون این مطالعات به مرحله  

اجرا رسیده است» اما عجیب اینکه این دلسوزى ها نیز 
نتیجه نداشت.

قول تبلیغاتى روحانى درباره دائمى شدن 
زاینده رود

در چنین شرایطى آخرین بار حجت االسالم  والمسلمین 
روحانى در روز 24 اردیبهشــت امسال در سفر تبلیغاتى 
اخیر خود به اصفهان بار دیگر قــول احیاى زاینده رود 

را به مردم داد.
مردم اصفهان در این روز با پالکاردهایى مانند «دریاچه 
گاوخونى با ارومیه چه فرقى داره»، «آقاى روحانى زاینده 
رود من کو»، « زنده رود همیشــه جارى برنامه عملى 
دولت دوازدهم» و...  به نوعى عملیاتى نشدن قول سه 

سال پیش وى را یادآورى کردند.

اکنون نوبت زاینده رود است؟!
مــردم در اواســط ســخنرانى روحانــى نیز با شــعار 
«رأى ما به شرط زاینده رود» پیام خود را به رئیس جمهور 
رساندند و وى نیز در پاسخ به شعارهاى مردم گفت: «پس 
از احیاى دریاچه ارومیه، به سراغ تاالب هورالعظیم رفتیم 
و حاال نوبت زاینده رود اســت؛ اصفهان زنده بودنش به 
زاینده رود است.» و این قولى است که مردم اصفهان به 

آن دل بسته اند.
یکى از راه حل هاى نجات زاینده رود بســتن چاه هاى 
غیرمجاز اســت زیرا حفر این چاه ها آبخوان ها را خالى
مى کند، بــه نوعى که ایــن امر  باعــث از میان رفتن 
کانال هاى زیرسطحى شده و خطر فرونشست اصفهان 

را تهدید مى کند.
یک فعال زیســت محیطى و استاد دانشــگاه صنعتى 
اصفهان هــم در ارتباط بــا چگونگى عملیاتى شــدن 
وعده هاى رئیس جمهورمى گوید: از گذشــته تا کنون 
مناطق مختلف استان مطابق طومار شیخ بهایى داراى 

حقابه هستند، در واقع  به دلیل جارى بودن رودخانه در 
این منطقه قابلیت زندگى در حواشــى آن پدیدار شده و 
بر این اساس ســاکنان آن مطابق اصول جهانى داراى 
حقابه هستند که در طومار شیخ بهایى نیز تعیین و تنفیذ 

شده است.
احمد خاتون آبادى با بیــان اینکه صاحب آب تونل اول 
کوهرنگ به واســطه تأمین هزینه آن مردم هســتند 
و دولت نیز صاحب آب تونل دوم اســت، ابراز داشــت: 
تونل دوم در حــدود 250 میلیــون مترمکعب آب دارد  
و با 100 میلیون آِب حواشــى در مجموع ســهم دولت 
350 میلیون مترمکعب آب اســت و این در حالى است 
که در طول ســال هاى گذشــته بیش از هزار میلیون
 مترمکعب آب واگذار کرده اســت که باید به اصفهان 

برگرداند.
وى با بیــان اینکه آب فروشــى در هیچ کجــاى دنیا 
پسندیده نیســت، گفت: در واقع تخصیص میزان آب از 
رودخانه زاینده رود به دیگر استان ها به افتتاح تونل سوم 
کوهرنگ مشروط شده بود اما دولت پیش از افتتاح  این 

تونل، آب آن را واگذار کرده است.

دولــت هزینــه تکمیل تونل ســوم را 
تخصیص دهد

استاد دانشگاه صنعتى اصفهان با بیان اینکه تونل سوم 
ساخته شده و تنها تزریق بتن داخلى و سد انتقالى آن باقى 
مانده است، گفت: تکمیل این تونل نیازمند 400 میلیارد 
تومان هزینه است، بر این اساس در وهله نخست براى 
کمک به زاینده رود دولت باید این هزینه را براى تکمیل 

تونل سوم تخصیص دهد.
وى افزود: در مرحله دوم دولت باید به اتحادیه کشاورزان 
کمک کند تــا طرح ســاماندهى رودخانــه زاینده رود
 را که آغاز شده است از باالدست تا پایین دست اجرایى 

کنند.

خالى شدن آبخوان ها و خطر فرونشست 
زمین در اصفهان

خاتون آبادى ســومین راه حل مهم را بســتن چاه هاى 
غیرمجاز برشــمرد و گفت: حفر این چاه ها آبخوان ها را 
خالى مى کند به نوعى که ایــن امر  باعث از میان رفتن 
کانال هاى زیرسطحى شده است و خطر فرونشست نیز 

اصفهان را تهدید مى کند.
وى با بیان اینکه این سه مســئله اصلى ترین راه احیاى 
زاینده رود است و نیاز به راه حل هاى پیچیده براى احیاى 
زاینده رود نیست، اضافه کرد: درواقع بهترین راه احیاى 
این رودخانه اجــراى قانون توزیع عادالنه آب اســت، 
همچنین باید شاهد اجراى تعهدات دولت نسبت به تونل 
سوم، بســتن چاه هاى غیرمجاز و کمک به ساماندهى 
رودخانه باشــیم تا بار دیگر در مســیر احیاى زاینده رود 

گام برداریم.

15 خرداد زاینده رود طعم خشکسالى را 
مى چشد یا قول رئیس جمهور را؟

در طول این ســال ها برخالف وعده ســه ســال پیش 
رئیس جمهور، تنهــا پیچ و تاب رودخانه اى خشــک را 
شاهد بودیم، گویى هرگز سرچشــمه اى وجود نداشته 
و زاینده رود قرن ها این مســیر ســراب تا پایاب را طى 

نکرده است.
تأسف آور اینکه در شرایطى که هنوز زمانى قابل توجه 
از آخرین وعده رئیس جمهور درباره احیاى این رودخانه 
دائمى فالت مرکزى نگذشته، قرار است 14روز دیگر  این 

رودخانه طعم خشکسالى را تجربه کند.

لحظه شــمارى اصفهانى ها براى تحقق 
وعده روحانى

گویى موضوع آب در استان هاى اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى به دستاویز سیاسى و حربه اى براى رأى آورى 
تبدیل شده است و پس از پشت سر گذاشتن تب و تاب 
انتخاباتى به فراموشى سپرده مى شود، موضوعى که مردم 
اصفهان امیدوارند این بار تحقــق پیدا کند چراکه فریاد 
رئیس جمهور در میدان امام(ره) را در ذهن تاریخى خود 
حک کرده و در انتظار وعده رئیس جمهور لحظه شمارى 
مى کنند؛ آقاى رئیس جمهور تاکنون 10روز گذشته است!

تر نشدن زاینده رود با وعده هاى انتخاباتى

 وعده ها مقابل چشم مردم به سراب تبدیل مى شود

زاینده رود، بار دیگر مى خشکد

 
در طول این سال ها 
اصفهانى ها تنها پیچ 

و تاب رودخانه اى 
خشک را شاهد

 بوده اند، گویى 
هرگز سرچشمه اى 

نداشته و 
زاینده رود قرن ها 

این مسیر سراب تا 
پایاب را طى نکرده 

است



0606آگهىآگهى 2945 سال چهاردهمسه شنبه  2 خرداد  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد 
ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از 
اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نســبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  01956 1396603020260   مورخ  1396/02/06   آقاي احمد شــریفیان اصفهانی به 
شناسنامه شماره 1389 کدملی 1286692695 صادره اصفهان فرزند محمدعلی بصورت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان ( سوله )  به مساحت 396,64 مترمربع از پالك شماره 123 فرعی از14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت بانوان ایران ، رضوان 

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

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

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

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
5- راى شــماره  10336 13954603020260   مــورخ  1395/06/17   آقاي اســماعیل جان نثاري به 
شناسنامه شماره 7629 کدملی 1828028924 صادره خرمشهر فرزند رحیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ  
یک باب کارگاه به مساحت  2106,5  مترمربع پالك شــماره436   فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  

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

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
7- راى شــماره  16527 1395603020260 مورخ 1395/09/28  اقاى حســن دهقان  به شناســنامه 
شماره 3  کدملی 5129811046  صادره شهرضا  فرزند خسرو  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
165,30  مترمربع از پالك شــماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
8- راى شماره   20966 1395603020260مورخ   1395/11/27 اقاى اسماعیل محمدى  به شناسنامه 
شــماره 244  کدملی 1142227251  صادره خمینى شهر فرزند شمس اله  نســبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 237,21  مترمربع از پالك شماره 169 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

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

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

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

طیبه روحانى
12- راى شماره  17342 1395603020260   مورخ   1395/10/08    خانم محترم عندلیب به شناسنامه 
شــماره 1398 کدملی 1285282132 صادره اصفهان فرزند حاج آقا در 128 ســهم مشاع از 1840 سهم 
ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم شهین 

جبلى و طیبه روحانى
13- راى شــماره  17353 1395603020260   مــورخ   1395/10/08   آقاي یعقــوب جابري پوده به 
شناسنامه شماره 53 کدملی 5129799291 صادره دهاقان فرزند عبدالکریم در 145 سهم مشاع از 1840 
سهم ششدانگ  یک باب ســاختمان مسکونى به مســاحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

شهین جبلى و طیبه روحانى 
14- راى شــماره 17348 1395603020260   مورخ   10/08/ 1395   خانم ثریا ابوطالبی کرکوندي به 
شناسنامه شماره 118 کدملی 1288716125 صادره اصفهان فرزند میرزا اقا در 128 سهم مشاع از 1840 
سهم ششدانگ  یک باب ســاختمان مسکونى به مســاحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

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

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

شهین جبلى و طیبه روحانى
17- راى شــماره 17352  1395603020260   مورخ  10/08/ 1395  آقاي  مسعود شریف به شناسنامه 
شماره 6424 کدملی 0066897998 صادره تهران فرزند اصغر در 100 سهم مشاع از 1840 سهم ششدانگ  
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 465,37   مترمربع پالك شماره 96  فرعی از 14039 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى خانم شهین جبلى و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسام پهلوانى نژاد
30- راى شماره  22626 1395603020260   مورخ   1395/12/18    آقاي رسول اسماعیلی به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 1092038027 صادره نجف آباد فرزند عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 134,60مترمربع از پالك شــماره 445 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

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

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى صفرعلى امیدانى خوابجانى
32- راى شماره  16580 1395603020260  مورخ   1395/09/29   اقاى شعبانعلى علیخانى فرادنبه به 
شناسنامه شماره 97  کدملی 4650537878  صادره بروجن فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 120,85  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
33- راى شماره  22733 1395603020260   مورخ   12/21/ 1395  اقاى فضل اله گودرزى  به شناسنامه 
شماره 519  کدملی 4689142556  صادره اردل  فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
91,17  مترمربع از پالك شــماره 13879 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهــان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
34- راى شماره 13981 1395603020260  مورخ  08/19/ 1395    اقاى هومان چهرآزاد  به شناسنامه 
شماره  2454  کدملی 1289531196 صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به بیست وهشت حبه وهشت-دهم 
حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدرى

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

36- راى شــماره  13983 1395603020260   مورخ   1395/08/19  خانم نفیسه چهرآزاد  به شناسنامه 
شماره  2831  کدملی 1292921935 صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به چهارده حبه وچهار-دهم حبه 
مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالک رسمى مى باشد   
57- راى شــماره  16597 1395603020260   مورخ 1395/09/29   خانم فاطمه رمضانى به شناسنامه 
شــماره 57  کدملی 1249972043  صادره اردستان  فرزند حسین  نســبت به 98 سهم مشاه از 267,40 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 161,85  مترمربع از پالك شماره 67و68 فرعى از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى 

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

آقاى مهدى حاج ناصرى
59- راى شــماره  16596 1395603020260   مــورخ   1395/09/29    اقاى ابراهیــم کوثرى نژاد به 
شناسنامه شــماره 392  کدملی 1287836161  صادره اصفهان  فرزند عبداله  نسبت به 95 سهم مشاه از 
267,40 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 161,85  مترمربع از پالك شماره 67و68 فرعى 
از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى 

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

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

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

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

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

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

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

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

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
67- راى شماره  20051 1395603020260   مورخ  1395/11/16 اقاى اکبر زرین به شناسنامه شماره 
1509  کدملی 1282765019  صادره اصفهان  فرزند عبدالرســول  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 103,60  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  21083 1395603020260   مورخ  1395/11/28  اقاى امیرحسین جان نثارى الدانى  
به شناسنامه شــماره 1270746375  کدملی 1270746375  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 165,30  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
94- راى شماره  21209 1395603020260   مورخ  1395/11/30  خانم مریم متغیر به شناسنامه شماره 
54304 کدملی 1280970553 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  92  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13995 که جهت زارعین پالك 13995,1 تعیین شده است  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان مشگل گشا

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

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

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

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

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

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

101- راى شماره  06219 1395603020260   مورخ  1395/03/26  خانم معصومه طاالري به شناسنامه 
شــماره 862 کدملی 1218899621 صادره گلپایگان فرزند محمد جواد در 70 سهم مشاع از 200 سهم     
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 200  مترمربع پالك شــماره 13973   اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

102- راى شــماره  06218 1395603020260   مورخ  1395/03/26 خانــم محمد ابراهیم اعظمی به 
شناسنامه شماره 21 کدملی 1219641790 صادره گلپایگان فرزند محمد تقی در  013 سهم مشاع از 200 
سهم   ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 200  مترمربع پالك شماره13973  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد  
103- راى شماره  22307 1395603020260   مورخ  1395/12/14   آقاي احمد مشایخى به شناسنامه 
شماره 45 کدملی 6339838588 صادره شهر کرد فرزند هرمز نسبت به ششدانگ  یک بابخانه  به مساحت  
143,27مترمربع پالك شماره129   فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

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

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/2/591
مزایده

شماره نامه: 9610116880600276 شــماره پرونده: 9109980351400751 شــماره بایگانى شعبه: 
960269 شعبه ششــم اجراى احکام حقوقى (ویژه نیابت) اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960269 شــعبه ششــم اجراى احکام حقوقى (ویژه نیابت) اصفهان و به موجب نیابــت واصله از اجراى 
احکام شعبه 109 دادگاه حقوقى مجتمع قضایى عدالت تهران، له آقاى مهدى جاویدان علیه آقاى محمد 
على محققیان به خواسته مبلغ 926/974/454 بابت اصل خواســته، مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسى و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له جلسه مزایده اى جهت فروش 
یک خط تلفن همراه به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتســت از یک خط تلفن همراه به شماره 
09131185050 متعلق به محکوم علیه که حســب نظریه کارشناس رســمى دادگسترى که این نظریه 
مصون از اعتراض باقى مانده است ارزش خط تلفن همراه مورد مزایده مبلغ 250/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1396/03/28 ساعت 09:30 
صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان، طبقه زیرزمین، واحد 
اجراى احکام حقوقى حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. 

م الف: 4156 شعبه ششم اجراى احکام حقوقى (ویژه نیابت) اصفهان/2/695
مزایده

شماره نامه: 9610113757800133 شــماره پرونده: 9209980331001227 شــماره بایگانى شعبه: 
920144 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 920144 
ارجاعى جلسه مزایده اى علیه شــرکت عایق نیروبام اصفهان و آقاى وحید حسینى خولنجانى؛ و له آقاى 
هادى معصومى فرزند حسن برگزار مى نماید؛ مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى به شرح 
ذیل مى باشد: یک دستگاه تانک ذخیره مواد نفتى ساخته شــده با ورق ST ۳۷ و کاور عایق بنداز پشم 
شیشه و طورى و روکش از ورق گالوانیزه نصب بر روى اســکلت از جنس لوله و تیرآهن و راه پله از جنس 
لوله و قوطى دو در دو جهت دسترسى به تجهیزات منصوب بر روى درب مخزن مذکور شامل دو دستگاه 
Mixer با موتور موتوژن 15 کیلو وات و گریبکس تیپ z ۶۶۹۱ با سریال 502 ساخت شرکت شریف با 
نسبت j1=1/8  با ابعاد مخزن ارتفاع حدود 5 متر و قطر 3/5 متر الزم به تذکر است احتماًال در داخل مخزن 
از یک کویل حرارتى جهت گرم نگه داشتن مواد جهت سهولت در موقع خروج استفاده گردیده است ارزش 
آن با توجه به شــرح فوق جهت پایه مزایده به مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال برآورد مى گردد و جلسه 
مزایده در تاریخ 1396/3/31 از ساعت 9/00 الى 11/00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى 
احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده 
درصد مبغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. (توضیحًا کلیه هزینه هاى 
جانبى مربوطه به مزایده به عهده برنده مزایده میباشد.) م الف: 5237   اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/2/995
ابالغ راى

کالسه پرونده:566/95 شماره دادنامه: 1017-95/06/24 تاریخ رسیدگى: 95/06/16 خواهان: حسنعلى 
معین نجف آبادى به نشانى: نجف آباد-خ رضایى جنوبى-ك یزدان پ9 خوانده:1.مجید موحدى (واسطه) 
2.بهرام نوروزى(فروشنده)3.على نورمحمدى به نشانى هرسه مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى حســنعلى معین نجف آبادى بطرفیت 1.مجیدموحدى2.بهرام نوروزى3.

نورمحمدى بخواسته تقاضاى صدور حکم الزام خوانده به حضور در دفاتررسمى و تنظیم سندرسمى اتومبیل 
بشماره 478ب14 ایران43 آردى مدل 82 بانضمام هزینه هاى دادرسى، باعنایت به دادخواست تقدیمى، 
نامه تنظیمى فى مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و جوابیه اســتعالم از اداره راهور که داللت برمالکیت 
خوانده ردیف سوم داشته و از آن جا که خواندگان علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى در جلسه رسیدگى 
حضورنیافته و الیحه دفاعى اى نیز به این شــورا تقدیم ننموده اند مستنداً به مواد 219 و 22 و 221 قانون 
مدنى و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور دریکى 
از دفاتر اسنادرسمى و انتقال  سند رسمى اتومبیل 478ب14 ایران43 آردى مدل 82 بنام خواهان و همچنین 
به پرداخت همزمان مبلغ پنج میلیون ریال (بابت انتقال سند) درحق خوانده ردیف دوم توسط خواهان و نیز 
محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصدهزارریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
نشرآگهى درروزنامه صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
درهمین شورا و پس از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد. نسب به خوانده ردیف اول از آن جا که خواســته متوجه به خوانده نمى گردد مستند به بند 4 ماده 
84 قانون آئین دادرسى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. م الف: 4481 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/2/1044
مزایده

شماره آگهى: 139603902133000005 شــماره پرونده: 139504002004000195 براساس پرونده 
اجرایى کالسه 9500031 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى چهارصدوشانزده فرعى 
مجزى شده ازهفتصد و نود اصلى واقع در قطعه هشت نجف آباد بخش11 ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع 
و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى آقاى حسن هارونى ملک آبادى 
فرزند نعمت اله و خانم خدیجه ابوالقاسمى ملک آبادى فرزند بخشعلى که به موجب سندشماره 31966 مورخ 
93/09/08 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره 183 اصفهان دررهن مدیریت شعب بانک مهراقتصاد استان 
اصفهان قراردارد و برابرنامه شماره 139505802053000021 مورخه 95/9/20 اداره ثبت اسنادو امالك 
نجف آباد درصفحات 588 و 583 دفاتر جلد 276 و 237 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 70599 و 52802 
بنام نامبردگان سابقه ثبت و سندمالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت هفتصدوبیست مربع محدود است 
به: شماال پى دیواریست به پیاده رو خیابان بطول 18متر شرقا پى است اشتراکى باملک 790/415 بطول 40 
متر جنوبا به دیوار اشتراکى باخانه 790/409 بطول 18متر غربا پى است اشتراکى با ملک 790/417 بطول 
40متر و حقوق ارتفاعى ندارد، ازساعت 9صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخه 96/03/24 درمحل اجراى ثبت 
اسنادوامالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش مى 
رسد و مورد مزایده ازمبلغ شش میلیارد و نهصدو ده میلیون ریال (6/910/000/000ریال) قیمت ارزیابى 
شده توسط کارسناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد 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 
یاحق اشتراك و نیزبدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى 
بعهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب خانه مسکونى به 
مساحت هفتصدوبیســت مترمربع عرصه اعیانى موجود در دو قسمت شمالى با قدمت ساخت بیش از سى 
سال و مساحت 295 مترمربع باکاربرى مســکونى ویالیى (زیرزمین حدود65مترمربع و همکف به متراژ 
230مترمربع) بادیوارهاى باربر و سقف هاى تیرآهن و آجر و تیرچه بلوك، داراى نازك کارى داخلى درحد 
عرف و نماى خارجى بنا سنگ چینى، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم و نماى سمت گذر و حیاط آجر 
لفتون مى باشد (درزمان بازدید ازمحل مالک درصدد انجام تعمیرات و نوسازى زیرزمین مى باشد). ساخت 
جنوبى باقدمت کمتر از ده ســال به متراژ حدود 180 مترمربع با کاربرى مســکونى و سرایدارى شامل دو 
واحد سوئیت مستقل با دیوارهاى باربر و سقف شیبدار سبک و نازك کارى داخل واحدها درحد عرف، نماى 
خارجى ساخت احداث شده (مشرف به حیاط) اندود سیمان تخته ماله اى مى باشد و داراى انشعابات آب،برق 
و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت درمزایده مى باشند میتوانند ازمورد مزایده به آدرس: نجف 
آباد-ویالشهر-بلوار معلم خیابان116 منزل جنوبى پ3 و کدپستى 8581893661 دیدن نمایند. این آگهى 
دریک نوبت درتاریخ96/03/02 درروزنامه نصف جهان درج و منتشر میگردد. درضمن چنانچه روز مزایده 
مصادف باتعطیل رسمى باشد. روزبعد ازتعطیلى روزبرگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم 
بستانکار وارده به شماره 00208 مورخه 96/02/20 مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرارندارد. 

م الف: 4402 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/1050
حصر وراثت

امیرحســین آبتین داراي  شناسنامه شماره 2186 به شــرح دادخواست به کالســه 487/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر آبتین به شناسنامه 174 در تاریخ 
95/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره 
یزدچى 64915 (همسر) 2- امیرحسین آبتین 2186 (فرزند) 3- احمد آبتین 13330 (فرزند) 4- على آبتین 
5869 (فرزند) 5- فاطمه آبتین 1274528526 (فرزند) و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5292 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1229

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760201072 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761801607 شــماره بایگانــی شــعبه: 950581 تاریخ حضور: 
1396/04/10 ســاعت حضور: 09:00 در خصوص شکایت صادق کشاورزیان 
علیه علیرضا باقریان دهنوى که مجهول المکان مى باشــد در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 381 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/1344

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760201070 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761501080 شــماره بایگانــی شــعبه: 940870 تاریخ حضور: 
1396/04/10 ســاعت حضور: 08:30 در خصوص شــکایت علیرضا لطفى و 
محسن طهماسبى و بیمارستان گلدیس با نمایندگى خانم رقیه اسد علیه سید فواد 
موسوى فرزند سید موسى که مجهول المکان مى باشد. در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 382 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/1345

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103760201083 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760200511 شــماره بایگانــی شــعبه: 951891 تاریخ حضور: 
1396/04/10 ســاعت حضور: 09:30 در خصوص دعوى محسن نصیرى به 
طرفیت رسول حاج هاشمى ورنوســفادرانى و جواد حاج هاشمى ورنو سفادرانى 
که مجهول المکان مى باشد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت 
شهود در این شعبه حاضر شوید. م الف: 383 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق) /2/1346
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دبیر اتحادیــه کباب، هلیــم، آش و غذاهاى ســنتى 
کشــور گفت: قیمت انواع آش و هلیم در مقایســه با 
ســال گذشــته با 7 تــا 8 درصــد تغییر بــه فروش 

مى رسد.
حســین محمدى درباره نرخ جدید آش و هلیم در ماه 
مبارك رمضان ســال جارى، اظهار داشت: قیمت هاى 
انواع آش و هلیم براى ماه رمضان ســال جارى تغییر 
زیادى ندارد و تنها با 7 تا 8 درصد تفاوت در مقایســه با 

سال قبل به فروش مى رسد.
وى افزود: نرخ مصوب  انواع آش و هلیم براى عرضه در 

ماه مبارك رمضان به زودى اعالم مى شود.

بر اســاس این گزارش، قیمــت هر کیلوگــرم هلیم 
معجون در سال گذشــته  12 هزار تومان و هلیم ساده 
11 هزار تومان، آش شــله قلمکار با مخلفات 12 هزار 
تومان، آش رشــته بــا مخلفات ده هــزار تومان، آش 
رشــته بدون مخلفات 9 هــزار و 500تومان، هر پرس 
آش شــله قلمکار و هلیم هفت هزار تومان و هر پرس 
آش رشته شــش هزار و 500 تومان قیمتگذارى شده 

بود.
گفتنى است در ســال 95 در مقایسه با ســال 94 نیز 
5 درصــد افزایش قیمــت این محصوالت را شــاهد 

بودیم.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشاره به اینکه 
تأمین امنیت شغلى نیروى کار همواره یکى از اولویت هاى 
معاونت روابط کار است از تداوم رایزنى ها براى بازگشت 

الیحه اصالح قانون کار خبرداد. 
احمد مشیریان گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه 
امنیت شغلى از سوى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى ابالغ 
شد که سازوکار اجرایى آن نیز ادامه دارد. وى با بیان اینکه 
موضوع ســاماندهى قراردادهاى کار نیازمند یک برنامه 
مدون و دائمى است،افزود: امنیت شغلى مختص یک دوره 
زمانى خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترك با 
رعایت اصل سه جانبه گرایى آســیب شناسى و اقدامات 

ریشه اى انجام شــود. ضمن اینکه بخش قابل توجهى از 
تحقق این هدف نیازمند اصالح قانون کار است که در این 
زمینه مقدمات بازگشت و اصالح الیحه فراهم شده است. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: امنیت شغلى، 
فقط یکى از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید 
با برگزارى جلسات مشترك نسبت به رفع موانع آن اقدام 
کرد. مشیریان همچنین درباره آخرین وضعیت بازگشت 
الیحه اصالح قانون کار نیز گفــت: همانطور که رئیس 
جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این 
الیحه قطعى است و در حال حاضر اقدامات ادارى و نامه 

نگارى ها براى بازگشت الیحه ادامه دارد.

ساماندهى قراردادهاى موقت 
کار با تأمین امنیت شغلى

آش و هلیم در رمضان
 8 درصد گران مى شود

ارسال پیامک هاى جدید به 
مشموالن سهام عدالت

چهارمین سـرى پیامک هاى اطالع رسـانى سـازمان 
خصوصى سازى به مشمولینى که شماره شباى بانکى 
آنها توسـط سیسـتم بانک هاى عامل مـورد تأیید قرار 

نگرفته، براى مشمولین مورد نظر ارسال شد.
بر اساس این گزارش، برخى از مشمولین سهام عدالت 
که در حـدود 3 درصـد کل واجدین شـرایط را شـامل 
مى شوند، شماره شباى بانکى حساب هایى را در سامانه 
سـهام عدالت ثبت کـرده اند کـه متعلق به خودشـان 
نبوده یا حساب بانکى شان مسـدود است؛ بنابراین این 
شماره هاى شبا به تأیید نهایى بانک مربوطه نرسیده که 
سازمان خصوصى سازى با ارسال پیامک از آنها خواسته 
شـباى بانکى معتبر دیگرى به نام خود در سـامانه درج 

کنند.

عرضه 20 هزار ُتن مرغ
 5300 تومانى 

مدیرکل دفتر برنامه ریزى و تنظیم بـازار وزارت جهاد 
کشـاورزى با اشـاره به اینکـه ذخایر مرغ بـا کیفیت به 
اندازه کافى موجود است و با هر گونه تخلف در افزایش 
قیمت برخورد مى شـود گفت: 20 هزارتن گوشت مرغ 
پنج هزار و 300تومانـى براى تنظیم بـازار ماه رمضان 

عرضه مى شود.
مسـعود بصیرى گفت: با عرضه کافى و بـه موقع مرغ 
توسط شـرکت پشـتیبانى امور دام از افزایش قیمت ها 

جلوگیرى مى شود.

خبر معامله هاى پنهانى در بازار فلزات رنگین
 به دلیل فرار از مالیات 

حصر وراثت
مجید جان نثارى داراي  شناسنامه شماره 1432 به شرح دادخواســت به کالسه 503/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم مستأجران گورتانى به شناسنامه 30 در تاریخ 
95/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عفت جان نثارى 
1430 (فرزند) 2- مهدى جان نثارى 1431 (فرزند) 3- مجید جان نثارى 1432 (فرزند) 4- فاطمه جان نثارى 101 
(فرزند) 5- نازنین محققیان گورتانى 1161 (مادر) و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5291 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1230
حصر وراثت

موسس هوسپیان داراي  شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 498/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وارتانوش مگردیچیان به شناسنامه 779 در تاریخ 95/11/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- موسس هوسپیان 10 
(فرزند) 2- واپیک هوسپیان 29 (فرزند) 3- ویگن هوسپیان 10 (فرزند) 4- ژانت هوسپیان 33 (فرزند) 5- ژینک 
هوسپیان 926 (فرزند) و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5290 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/2/1231
حصر وراثت

ابراهیم کیوان پور داراي  شناسنامه شماره 1015 به شرح دادخواســت به کالسه 583/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى کیوان پور به شناسنامه 1 در تاریخ 95/12/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- توران کیوان پور 79 
(همسر) 2- منیژه کیوان پور 210 (فرزند) 3- ایراندخت شیرانى 223 (فرزند) 4- امیرحسین کیوان پور 941 (فرزند) 
5- ابراهیم کیوان پور 1015 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5289 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1232
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه:9610113757300395 شــماره پرونده: 9509983757301420 شماره بایگانى شعبه: 951511  
موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/04/07 ساعت 11/30 صبح شاکى: عفت عزیزى فرزند حسین متشاکى عنهم: 
غالمحسین قیصرى فرزند قنبرعلى به نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: 
مزاحمت تلفنى بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد خانم عفت عزیزى فرزند حسین دائر بر مزاحمت تلفنى مطرح 
نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 951511 تحت رسیدگى میباشد بنابه اعالم و درخواست 
شاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام در مورخه 96/04/07 ســاعت 11/30 صبح در این دادگاه حضور یابید 
درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد. م الف: 4480 دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/1243

حصر وراثت
محمدحسین شمعى داراي  شناسنامه شماره  926 به شرح دادخواست به کالسه 539/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد شــمعى به شناسنامه 717 در تاریخ 89/2/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اقدس تاج مجرد 291 
(زوجه) 2- ویدا شمعى 127 (فرزند) 3- ندا شمعى 259 (فرزند) 4- نصراله شمعى 468 (فرزند) 5- محمدحسین 
شمعى 926 (فرزند) و الغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5288 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/2/1253
حصر وراثت

مرتضى حمزه ئى جبلى داراي  شناسنامه شماره  38 به شرح دادخواست به کالسه 541/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن حمزه ئى جبلى به شناســنامه 61 در تاریخ 
96/1/26 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى 
حمزه ئى جبلى 38 (فرزند) 2- مقــداد حمزه ئى جبلى 2273 (فرزند) 3- راضیــه حمزه ئى جبلى 1271350561 
(فرزند) 4- معصومه خادمى جبلى 8424 (همســر) 5- معصومه کاظمى 1692 (مــادر) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 5287 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1254
اجراییه

شماره: 52/745/95 ش-96/2/20 به موجب راي شــماره 1005 تاریخ 95/2/3 حوزه 52 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1-هادى ارباب زاده به نشانى مجهول المکان 2-نقى 
مال آقایى به نشــانى خ جى بعد از سه راه شــهید رجایى نبش کوچه 15 داروخانه دامپزشــکى، محکوم است به 
پرداخت تضامنى مبلغ بیســت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هشــتصد و هفتاد 
و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســى و حــق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و هزینه نشــر آگهى 
و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 94/12/27 لغایت اجراى حکم و نیم عشــر اجرایى. مشــخصات محکوم له: 
محمد سربازى پژوه با وکالت شــهریار میرمیران به نشــانى اصفهان خ نیکبخت روبه روى دادگسترى مجتمع 
وکالى ماکان 5 طبقه دوم واحــد 26. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 5384 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/1255

ابالغ راي
کالسه پرونده: 910/95 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: میترا قلى پور بوکالت 
زهره هاشم پور به نشانى: فالورجان کرسگان ابتداى خ شهید مفتح با وکالت خانم زهره هاشم پور به نشانى اصفهان 
خ نیکبخت کوى شهید صادقى ســاختمان عدل، خوانده: رسول عباسى به نشانى مجهول المکان. شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى مجتبى قلى پور بوکالت زهره هاشم پور به طرفیت رسول 

عباسى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره 302954-95/2/2 و 95/3/10-302955 
به عهده بانک سپه کوهپایه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/450/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 95/2/2-95/3/10 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5381 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1256
ابالغ  

شــماره پرونده: 139504002127000125/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9500223 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000013 ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى بدینوسیله به آقاى حمید محمد خانى فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 2 شهرضا و شماره ملى 1199599212 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا خیابان ولیعصر شرقى کوچه شــهید کریمى پالك 7 که برابر گزارش مأمور اداره پست در آدرس 
مذکور مورد شناسائى واقع نگردید ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500223 له بانک 
پاسارگاد شعبه شهرضا و علیه شما بدینوسیله اخطار میگردد بنا به درخواست بانک بستانکار شما ممنوع الخروج از 
کشور گردیده اید. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ بشما درج و منتشر میگردد. 

م الف: 169 (یوسفیان) مسئول اجراى ثبت اسناد شهرضا/2/1284
ابالغ اخطاریه ماده 87 (آئین نامه اجرا)

شــماره پرونــده: 139504002127000107/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 9500175 شــماره ابالغیــه: 
139603802127000011 ابالغ ماده 87 آئین نامه اجرا بدینوسیله به آقاى مهدى شجاعى فرزند مسیب به شماره 
شناسنامه 1505 متولد 1360/10/01 و شماره ملى 1199260126 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن: شــهرضا خیابان جانبازان فرعى 26 که برابر گزارش مأمور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسائى 
واقع نگردیده است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500175 له بانک پاسارگاد و علیه 
شما تمامت 170 سهم مشاع از 61972 سهم و یک سوم سهم سه حبه از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 80 
اصلى اعالم میگردد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 168 

(یوسفیان) مسئول اجراى ثبت اسناد شهرضا/2/1285
فقدان سند مالکیت

آقاى حسین ناظمى اشنى فرزند ابراهیم باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15854-95/08/27 به 
تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 74 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 116 دفتر 38 امالك ذیل ثبت 
4644 بنام محمدحسین ناظمى اشنى صادر و تسلیم شده و بعداً بموجب سندقطعى 366-1336/11/14 دفترخانه 
77 اصفهان به حسین نامبرده انتقال یافته مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف: 4466 ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/1305
فقدان سند مالکیت

آقاى حسین ناظمى اشنى فرزند ابراهیم باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15854-95/08/27 به 
تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 74 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 211 دفتر50 امالك ذیل ثبت 
10266 بنام قنبرعلى ناظمى اشنى صادر و تسلیم شده و بعد بموجب سندقطعى 37820-1358/12/23 دفترخانه 88 
نجف آباد به حسین نامبرده انتقال یافته مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف: 4465 ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/1306
فقدان سند مالکیت

آقاى محسن ناظمى اشنى فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 96/02/26-399028 
به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 73 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 214 دفتر50 امالك ذیل ثبت 
10267 بنام قنبرعلى ناظمى اشنى صادر و تسلیم شده و بعد بموجب سندقطعى8386-1383/06/26 دفترخانه 
18 فریدن به حسین نامبرده انتقال یافته مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 

تسلیم خواهد شد. م الف: 4464 ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/1307
فقدان سند مالکیت

آقاى حسین ناظمى اشنى فرزند ابراهیم باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15854-95/08/27 به 
تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 73 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 572 دفتر25 امالك ذیل ثبت 
3332 بنام محمدرضا حقیقى اشنى صادر و تسلیم شده و بعد بموجب سندقطعى 9113-1336/10/28 دفترخانه 
18 فریدن به حسین نامبرده انتقال یافته مى باشد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4463 ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/1308

حصر وراثت
دیانا نعمتى چگنى بشناسنامه شماره 190 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشــماره 97/96 ش ا ح تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شــادروان محمد معینى چاغروند به 
شناسنامه شماره 131 در تاریخ 96/2/1 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- دیانا نعمتى 
چگنى فرزند ایمانعلى شماره شناسنامه 190 نسبت با متوفى (همسر) 2- امیر معینى چاغروند فرزند محمد شماره 
شناسنامه 792 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مرجان معینى چاغروند فرزند محمد شماره شناسنامه 1526 نسبت با 
متوفى (فرزند) 4- نازنین معینى چاغروند فرزند محمد شماره شناسنامه 4060542431 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- رضا معینى چاغروند فرزند محمد شماره شناسنامه 4060861162 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 359 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1334
حصر وراثت

علیرضا پیوندى بشناسنامه شماره 17221 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على پیوندى به شناسنامه شماره 20345 
در تاریخ 1396/1/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- علیرضا پیوندى فرزند على شماره 
شناسنامه 17221 نسبت با متوفى (فرزند) 2- پریســا پیوندى فرزند على شماره شناسنامه 919 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- مهسا پیوندى فرزند على شماره شناسنامه 5100109920 نسبت با متوفى (فرزند) 4- شهین باقرزاده 
فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 21477 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 357 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1335
مزایده

در پرونده 960007 و به موجب اجرائیه 415-95 مورخه 95/11/7 صادره از شــعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه مسعود آزادى جزى به پرداخت 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له عباس کاوه 
قارنه و مبلغ 17/250/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده: محل وقوع این ملک به نشانى: باند غربى اتوبان معلم-جنب تقاطع غیرهمسطح گز ضلع شرقى مسکن 
مهر پردیس، بازدید و معاینه و اندازه گیرى الزم را بعمل آورده و مراتب به شرح زیر به استحضار مى رسد:-در محوطه 
آحرپزى مذکور، یک دپوى خشــت خام به ابعاد 40×13 متر و به ارتفاع 1,80 متر موجود است که بدون احتساب 
ردیف اول که فرسوده و تخریب شــده، در حدود 160/000 قالب خشت خام در این دپو موجود است.-در محوطه 
مرکزى این کارگاه، تعداد 34 دهانه کوره پخت (قمیر) موجود است که تمام این دهانه ها از خشت خام پر شده و آماده 
پخت مى باشد. براساس حجم و ابعاد قمیر هـ. میزان خشت موجود در این 34 دهانه کوره، جمعاً در حدود 300/000 
قالب برآورد مى گردد. خاطر نشان مى سازد خشت هاى خام موجود در این کارگاه از نوع آجر سفال و هر یک به ابعاد 
15×20×20 سانتى متر است. لذا با توجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررسى انجام شده، موقعیت و کاربرى ملک 
و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه، ارزش خشــت هاى آجر خام فوق الذکر (جمعاً به تعداد 460/000 
قالب)، در زمان مبادرت به کارشناسى مبلغ 575/000/000 ریال (معادل پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان) 
ارزیابى و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/3/22 از ساعت 9 الى 
10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى 
اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا 

در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 356  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/2/1336
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/603/26- 96/2/25 آقاى مینو ارجمندى فرزند سیدمحمد باستناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود بشــماره 097670 را که بمیزان سه 
دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/26038 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که  در صفحه 275 دفتر 385  بنام مالک فوق ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 4690 مورخ 
1389/10/08 دفترخانه 236 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب 
سند شــماره 8630 مورخ 1391/08/07 دفترخانه 225 شاهین شهر نزد بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر 
مرهون میباشد و نحوه گم شدن جابه جایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 361 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/2/1338
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فاطمه دهقانى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 80/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/24 ساعت 5 عصر تعیین 
وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دســتور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف 
شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد.  م الف: 376 شعبه هشــتم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/1348

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- فاطمه دهقانى 2- مجید حیدرى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 81/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/24 ساعت 
5/15 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 377 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1349

اجراییه
شماره: 901/94- 96/2/12 به موجب راي شــماره 950 تاریخ 95/9/30 که قطعیت یافته است. محکوم علیه: 
على اکبر شیخ االسالمیان فرزند حسن به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و 
انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 676م74-ایران77 به نام خواهان: جواد غراب جزى فرزند جمشید شغل: آزاد 
به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 1 شرقى پالك 18، مبلغ پرداخت 230/000 ریال بابت هزینه رسیدگى 
و حق الوکاله وکیل و پرداخت حق نیم عشر دولتى هزینه اجرایى است. م الف: 347 شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1350
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610463759200012 شــماره پرونده: 9509983759200143 شــماره بایگانی شعبه: 
950146 خواهان امیرحســین خلیفه محمودى دادخواستی به طرفیت خوانده ســهیال طاهرى و بانک قوامین 
به خواسته اعتراض ثالث اصلى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759200143 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/08 ساعت 12:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 379 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1351
مزایده

در پرونــده 960009 و بــه موجب نیابت از شــعبه پنجــم دادگاه عمومــى حقوقى اصفهــان محکوم علیهم 
مصطفــى وعیــدى و علیرضا جنتــى بــه پرداخــت مبلــغ 1/418/426/736 ریــال بابت اصل خواســته 
در حق محکوم لــه و مبلــغ 58/100/000 ریال بابــت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت کــه محکوم له در 
قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توســط کارشــناس خبره کارشناسى 
شــده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایــده: 130000 متر لوله پنــج الیه نیوپایــپ 16 میلیمتر 
 (PEX- AL- PEX)در حلقه هایى بالغ بر 200 متر- ارزش قیمت مزایده از قرار هر متر طول 12/000 ریال 
و جمعاً به میــزان /1/560/000/000 ریال برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلــت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصــد فروش اموال از طریــق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 96/3/29 از ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى 
شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شــرکت صنعتى مورچه خورت. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 375  

اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/2/1352
حصر وراثت

سکینه آروى بشناسنامه شماره 38 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
116/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جمشید بلوچ اصلى بشناسنامه شماره 741 در 
تاریخ 59/8/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سکینه آروى فرزند حسین شماره شناسنامه 
38 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 363 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/1353
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین لهرابى و یونس منصورى کالسه پرونده: 273/95 وقت رسیدگى: 
96/4/21 ساعت 4/5 عصر خواهان: حسین احمدزاده خوانده: حسین لهرابى فرزند راه خدا و یونس منصورى فرزند 
الیاس خواسته: الزام به انتقال سند. خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 
1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمناً چنانچه 
بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم 
حضور در جلسه شورا غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 129 کریمى رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف باغبادران (مجتمع شماره یک)/2/1364
احضار

شماره نامه: 9610113641700247 شــماره پرونده: 9409983722501194 شماره بایگانی شعبه: 950452 
آگهى احضار متهم آقاى شهرام مبارکى بدینوســیله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى اکبر زلقى شکایتى علیه 
شما مبنى بر کالهبردارى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان 
به کالسه 950452 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواســت شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید، ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 214 حسینى دادیار شــعبه اول دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/2/1369

رئیس اتحادیه ســازندگان مصنوعات و فروشندگان 
فلزات رنگین گفت: با وضع مالیات هاى سنگین بسیارى 
از فعاالن بازار پنهانى معامله مى کننــد اما اگر مالیات 
درست محاســبه شود تمام کســبه تمایل به پرداخت 

خواهند داشت.
عبدا... اقبالى در خصوص وضعیت عرضه فلزات رنگین 
در سال جدید گفت: امسال در شرایطى آغاز شده است 
که برگزارى انتخابات انجام شد و بازار در حال انتظار به 

سر مى برد.
وى افزود: عــالوه بر برگزارى انتخابــات، ماه مبارك 
رمضان هم تا چند روز آینده آغاز مى شــود و متعاقب 
آن تعطیالت تابســتانى کارخانه ها شــروع مى شود؛ 
مجموع این عوامل باعث مى شــود کارخانه ها از تمام 
ظرفیت تولید خود استفاده نکنند و صنف عرضه فلزات 
رنگین هم که تأمین کننده مواد اولیه کارخانه هاست با 
این شرایط تا پایان سال در شرایط نیمه تعطیل به سر 

خواهد برد.
رئیس اتحادیه ســازندگان مصنوعات و فروشندگان 
فلــزات رنگین تصریح کــرد: در بــازار عرضه فلزات 
رنگین، کارخانه هــاى خریدار محصــوالت به طور 
عمده با کاهــش نقدینگى مواجه هســتند و به همین 
دلیل تمایل دارند جنس را به صورت اعتبارى از عرضه 
کننده بخرند. این وضعیت موجب شــده اســت توان 
فعالیــت عرضه کننده هــا نیز به شــدت کاهش پیدا 

کند. چرا کــه عرضه کننده مجبور اســت نقش بانک 
را ایفا کند و بــراى کمک به کارخانــه خریدار، جنس 
را به صورت اعتبــارى واگذار کند، کــه این موضوع، 
باعث کند شــدن روند معاملــه ها در این بازار شــده 

است.
اقبالى تأکید کرد: محاســبه مالیات واحدهاى صنفى، 
بیش از حد توان فعاالن بازار زمینه ســاز شکل گیرى 
معامله هــاى پنهانــى در بازار عرضه فلــزات رنگین 
شــده اســت. چرا که افراد تمایل ندارند معامله هاى 
خود را آشــکار کنند و مشــمول پرداخت مالیات هاى 
سنگین شوند. در این بازار دریافت سود با مقادیر اندك 
امکانپذیر اســت در حالى که ســازمان امــور مالیاتى 
بر مبناى ســود 6 درصد مالیات وضع مــى کند و این 
موضوع بر توان فعالیت ها در این بازار تأثیر گذاشــته

 است.
وى اظهار داشت: ســال گذشــته هم در بازار شرایط 
مشــابهى بر قرار بود و به همین دلیل مى توان گفت از 
نظر اقتصادى وضعیت رضایت بخشى را شاهد نبودیم 
و اعضاى صنف رضایت کاملى از فعالیت خود نداشتند. 
اما در بخش تولید توانستیم بر گستردگى فعالیت هاى 
خود بیافزاییم و کارخانه هاى ســازنده در این یکسال 
محصولى مانند لوله استیل را که از ورق تهیه مى شود، 
تولید کردند. در حالى که پیش از این نیازمند واردات این 

محصول بودیم.

سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى ملل متحد 
پیش بینى کرد تولید گندم ایران در ســال زراعى 
جارى با افت بیش از 11 درصدى به 12 میلیون 

تن برسد.
سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى ملل متحد 
در گزارشــى با عنوان «دورنماى محصوالت و 
وضعیت غذایى» پیش بینى کرد تولید گندم جهان 
در سال 2017 با افت 1/8درصدى نسبت به سال 

قبل مواجه شود و به 744 میلیون تن برسد.
این گزارش همچنین پیش بینى کرده است تولید 
گندم ایران در سال زراعى جارى 11/1 درصد افت 

کند و به 12 میلیون تن برسد.
ایران در سال زراعى گذشته 13/5میلیون تن گندم 
تولید کرد و به گفته مقامــات دولت ایران در این 
زمینه به خودکفایى رسید. سطح خودکفایى تولید 
گندم ایران حدود 13 میلیون تن برآورد شده است.
انتظار مى رود چین بزرگ ترین تولید کننده گندم 
جهان در سال 2017 باشد و تولید گندم این کشور 
در سال جارى با رشد 0/3 درصدى به 129 میلیون 
تن برسد. هند با تولید 95/5میلیون تن و روسیه 
با تولید 74 میلیون تن به ترتیب در رتبه هاى دوم 
و سوم از این نظر قرار خواهند داشت. حال با این 
پیش بینى که افت 11 درصدى تولید گندم ایران 
مطرح شده است اگر این موضوع واقعیت و تحقق 
یابد، تنها ما یکســال خودکفا شده ایم . حال باید 
منتظر باشیم و ببینیم گندم هاى مان چگونه رشد 
مى کنند و دولت را ســربلند مى کنند و یا جامه 

پیش بینى صحیح بر تن فائو مى کنند.

افت 11 درصدى 
تولید گندم
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 تحلیل  تحلیل RFIRFI فرانسه از انتخابات ایران   فرانسه از انتخابات ایران  

آگهى مزایده نوبت سوم   چاپ دومچاپ دوم

محمدرضا مجلسى- شهرد ار کوهپایه

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شــماره 107 مورخ 95/3/26 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد چهار 
پالك مسکونى خود واقع در محالت غرب کاشانى و فرهنگیان از طریق 
رعایت تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 96/2/26 
لغایت 96/3/10 جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه 

مراجعه نمایند. 

(آگهى فراخوان مناقصه عمومى) نوبت اولنوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى احداث ساختمان کالنترى شهر جدید مجلسى همراه با دیوارکشى و 
محوطه سازى اطراف آن بصورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، به شماره 200961397000003 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir  بشرح زیر برگزار نماید: 

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

عنوان پروژه
زیربنا/محوطه سازى/ 

دیوارکشى
متراژ (مترمربع) 

(متر)
مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه (ریال)

شرکت در مناقصه
مدت زمان 
قرارداد

احداث ساختمان کالنترى 
شهر جدید مجلسى همراه با 
دیوارکشى و محوطه سازى 

اطراف آن

533/63زیربنا
7/455/000/000
براساس فهارس 

بهاى 96
 375/000/000

12 ماهریال 8582/62محوطه سازى
94/62دیوارکشى

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت و شرایط مناقصه گران: 96/3/1 و دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 96/3/11 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 96/3/22 
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/3/23

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
صندوق پستى: 11178- 86316 دورنگار: 52472214- 031    تلفن: 03152472733   

 WWW.majlessi.ntoir-gov.ir :سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد. 

م الف: 42787

تجدید آگهى مناقصه (مرحله دوم) چاپ اولچاپ اول

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 1396 در 
نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابان ها 
و معابر سطح شــهر با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال اقدام نماید، لذا 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/3/20 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 96/3/21 به دبیرخانه 

حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس 03142232006-7

«آگهى تجدید مناقصه» نوبت دومنوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/40 مورخ 96/01/29 جهت اجراى پروژه زیر 
از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر فالورجان 
مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: یک ماه 

5/000/000/000 ریال 
محل پروژه: شهر فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى. 

2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان. 
3- آبپاشى، پخش، تسطیح و کوبیدن قشرهاى خاکریزى و زیراساس و اساس. 

4- تهیه مصالح سنگى و اجراى آسفالت سطحى با سنگ شکسته از مصالح کوهى 0-12 ، 0-19 ، 0-25 . 
سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1396. 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/03/08 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید. 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

رایانه با حافظه 160ترابایتى 
ساخته شد

یک شرکت تولید کننده رایانه از نمونه اولیه محصولى 
رونمایى کرده که 160 ترابایت حافظه دارد. این رایانه 

مى تواند اطالعات 160 میلیون کتاب را ذخیره کند.
هیولت پاکارد (HP) از نمونه اولیه رایانه اى رونمایى 
کرده اســت که قابلیــت کنترل بیشــترین میزان 
اطالعات روى زمین را دارد. این شرکت کالیفرنیایى 
رایانه اى با حافظه 160 ترابایت ســاخته اســت که 
مى تواند پنج برابر اطالعات تمــام کتابخانه کنگره 

آمریکا را نگهدارى کند.
این آخرین نمونــه از پروژه تحقیقاتى «ماشــین» 
شــرکت هیولت پاکارد اســت که هدف آن ساخت 
رایانه هاى بسیار سریع با تمرکز خاص روى طراحى 

حافظه اى قدرتمند است.
به طور سنتى شــیوه کارکرد پردازشگرها، حافظه و 
فضاى ذخیره سازى احتماًال به کندى فعالیت رایانه 
منجر شود. درهمین راستا هیولت پاکارد درصدد رفع 

این مشکل برآمد.
«مــگ ویتمن» مدیر ارشــد اجرایى این شــرکت 
در همین راســتا مى گوید: راز کشــف علمى بزرگ 
بعدى که دنیاى فناورى را تغییر مى دهد پشت انبوه 
اطالعاتى پنهان است که هر روز تولید مى شود. براى 
اســتفاده از این ظرفیت نمى توان به فناورى هاى 
قدیمى تکیه کرد، ما به رایانه هایى نیاز داریم که براى 

عصر «اطالعات کالن» ساخته شده باشند.

برنامه نمایش مسیر انتقال داده ها!
 Intrace – Visual traceroute برنامــه اى کاربردى 

و شگفت انگیز در زمینه نمایش مسیر انتقال داده ها مى 
باشد که به صورت رایگان توسط D.D.M براى اندروید 
منتشر شده است. همه شــما مى دانید هنگام استفاده از 
داده هاى اسمارتفون خود، اطالعات ارسال شده و دریافت 
شده بین شما و فرد مورد نظرتان به صورت مستقیم نبوده و 
به سرورهاى ارتباطى مختلف ارسال مى شود تا در نهایت 
به فرد مورد نظر برسد؛ در این میان مشکلى که مى تواند 
وجود داشته باشــد اپلیکیشن هاى جاسوسى هستند که 
اطالعات را ابتدا سرقت کرده و ســپس به مقصد مورد 
 Intrace نظر شما ارسال مى کنند! برنامه شگفت انگیز
قادر است که تمامى مســیرهایى که دیتاى ارسالى شما 
طى مى کند تا به مقصد برسد را روى نقشه هاى گوگل 
نمایش دهد و اطالعات دقیقى از این مسیر گزارش کند! 
همه چیز قابل مشاهده اســت و عالوه بر نمایش آدرس 
دقیق سرور دریافت کننده اطالعات، مشخصات دیگرى 
از قبیل آى پى ســرور، پینگ، نام میزبــان و مختصات 
جغرافیایى ســرور گزارش مى شــود. پس در پایان باید 
گفت که نه تنهــا Traceroute مى توانــد یک برنامه
بى نظیر براى مهندسین شبکه و مدیران سایت ها باشد، 
بلکه مى تواند یک برنامه بصرى فــوق العاده نیز براى 
کاربرانى باشد که مى خواهند از امنیت خود مطلع شده و 

مسیر انتقال داده ها را دنبال کنند .

اعالم برنامه ها و جزئیات 
نمایشگاه الکامپ 2017

الکامپ 2017 از تاریخ 30 تیرماه تــا دوم مرداد ماه 96 با 
حضور شــرکت هاى خصوصى و دولتى و حضور پررنگ 
استارت آپ ها نسبت به نمایشگاه گذشته برگزار مى شود. 
اولین نشست خبرى این نمایشگاه با حضور رئیس سازمان 
نظام صنفى رایانه اى برگزار شد.به گفته باقر بحرى، حضور 
استارت آپ ها امسال در نمایشگاه بسیار پررنگ تر نسبت 
به سال گذشته خواهد بود که طبق پیش بینى حدود 600 
کارآفرین در این بخش حضور خواهند داشت. همچنین یکى 
از بهترین سالن هاى نمایشگاه به استارت آپ ها اختصاص 
خواهد یافت و این بخش از نمایشگاه بسیار حرفه اى تر از 
سال گذشته میزبان بازدیدکنندگان است. ثبت نام رسمى 
استارت آپ ها ساعت 8 صبح سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 
آغاز مى شود.برگزارى مسابقه  2/5 کیلومترى دو میدانى و 
احتمال اجراى کنسرت حامد همایون در اختتامیه نمایشگاه 

از جمله جذابیت هاى الکامپ 2017 خواهد بود.

وبسایت رسپینا 24 یکى از معتبرترین وبسایت هاى فروش آنالین بلیت هواپیماى خارجى و داخلى، قطار و اتوبوس است که 
البته خدماتش به فروش بلیت محدود نمى شود. رسپینا 24 درواقع همه آن چیزى را که براى سفر نیاز دارید براى شما در یک 
سایت اینترنتى فراهم کرده و قدرت انتخاب شما را باال برده است. بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس در این سایت با قیمت ها و 
امکانات متنوع عرضه مى شوند و لیستى از تمام هتل هاى ایران نیز در آن وجود دارد تا شما بتوانید با خیال راحت به هرجا که 
دوست دارید سفر کنید. اگر هم جزو کسانى هستید که به خارج از کشور مسافرت مى کنید، عالوه بر اینکه مى توانید بلیت 
پروازهاى خارجى خود را در این سایت با مناسب ترین قیمت رزرو کنید، مى توانید از بین هتل هاى مختلف در شهر و کشور 
مقصدتان، مورد دلخواه خود را انتخاب کنید و بدون هیچ دغدغه اى سفر آرام و مطمئنى را براى خود و آشنایانتان به ارمغان 
بیاورید.از نکات قابل توجه این سایت، مى توان به جامع بودن، طراحى حرفه اى و کاربرى راحت آن اشاره کرد. سرعت 
باالى بارگذارى و جستجو در سایت به همراه در دسترس بودن تمام خدمات انتخابى در یک نماى منسجم از صفحه این 

سایت را از سایر موارد مشابه به خوبى متمایز کرده است. 
https://respina24.com :وب آدرس

Star Wars: Puzzle Droids  بازى فوق العاده زیبا با طراحى و گرافیک کم نظیر از استودیوى مطرح Disney براى 

اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است.
با نصب بازى Star Wars: Puzzle Droids روى دیوایس اندرویدى تان، ســفرى هیجان آور به کهکشان داشته 
باشید و تجربه اى متفاوت از بازى هاى جنگ ســتارگان در قالب Match-3 را به ارمغان بیاورید! به طور کلى بازى 
داراى داستان زیبایى است که این داستان در قالب پازل هاى متعدد ادامه مى یابد، با حل پازل ها و پیش بردن مراحل 
با شــخصیت هاى خاطره انگیزى چون Rey، Finn  و Poe Dameron مالقات خواهیــد کرد و رفته رفته هیجان 

بیشتر مى شود! 
از ویژگى هاى این بازى مى توان به مواردى چون صدها مرحله مختلف و متنوع، انواع قدرت هاى یو پى اس براى 
باز کردن و استفاده توسط شما، کاوش کهکشانى بســیار دور و تجربه سفرى در سراسر Jakku، باز کردن خاطرات، 
مأموریت هاى با جمع آورى دیسک هاى حافظه براى باز کردن خاطرات قهرمانانه و گرافیک اچ دى با صداگذارى 

هیجان آورش اشاره کرد!

معرفى محصول

 هاســلبالد را به دوربین هاى گرانقیمت و بسیار با کیفیتش 
مى شناسیم و شرکت DJI را به پهپادهاى با قابلیت و متنوع 
و قطعاً ترکیب همکارى این دو مى تواند به یک معجزه شبیه 
شود! دو شرکت حدود ســه هفته قبل اعالم کرده بودند که 
نخستین پهپاد مجهز به دوربین 100 مگاپیکسلى را براى 
عکسبردارى هوایى مى سازند و حاال مشخصات بیشترى 
از این محصول رؤیایى منتشر شده اســت. حاال مى دانیم 
که این محصول ترکیبى از پهپاد Dji M600 و گیمبال 
H6D- به همراه دوربین هاســلبالد Ronin-MX
100c خواهد بود. البته زمانى که دو شــرکت از عبارت « 
نخستین در جهان» براى معرفى این محصول استفاده کردند 
کمى تعجب برانگیختند چراکه تک تک این محصوالت به 
تنهایى در بازار قابل خرید هستند و در واقع این سیستم همین 
االن هم موجود است که مى توان همین پلتفرم را هم ساخت 
شاید موضوع جذاب این باشد که این محصول به صورت یک 
بسته بندى ارائه مى شود که قیمت آن از قیمت خرید تک تک 
محصوالت داخلى کمتر است. البته هنوز نه هاسلبالد و نه 

DJI به قیمت این محصول اشاره نکرده اند. در مورد قیمت 
این محصول به صورت جداگانه باید گفت که هم اکنون خرید 
مجموع آنها (بدون احتساب لنز) حدود 40 هزاردالر (در حدود 
152 میلیون تومان) هزینه دارد. 33 هزار دالر قیمت دوربین 
 M600 هاسلبالد است و قیمت پهپاد H6D-100c
Pro هم 5000 دالر و گیمبال Ronin-MX هم 1600 
دالر است.بر اساس اعالم دو شرکت در سه ماهه سوم سال 

2017 باید منتظر این محصول باشیم. 

فیزوان هم وارد مى شود
امــا خبــر غافلگیرکننده دیگر اینکه شــرکت ســازنده 
دوربین هاى مدیوم فرمــت Phase One هم گفته 
LUX- و LUX دوربین هاى 100 مگاپیکســل  سرى
 DJI این شرکت حاال قابلیت اســتفاده روى پهپاد RS
M600  و  M600 Pro را دارنــد. ایــن همکارى 
Phase One و پهپادهاى DJI مشــابه مشارکت 
هاسلبالد با شرکت DJI نیســت بلکه به دلیل آن اتفاق 

افتاده که کیت توسعه نرم افزارى DJI اجازه مى دهد که
شــرکت هاى دیگر هــم بتوانند محصوالت خــود را با 
نرم افزارهاى DJI سازگار کنند. به این ترتیب مى توان انتظار 
داشت که شما باید Phase One و پهپاد DJI را جداگانه 
خریدارى کنید و این محصول به صورت پکیج ارائه نخواهد 
شد. اما این 100 مگاپیکسلى شــدن دوربین هاى پهپادى 
به این معنى اســت که آنها عکس هاى بسیار با کیفیتى 
مى گیرند که دوربین هاى فعلى تعبیه شده روى پهپادها 
 Phase قادر به انجام آن نیستند. اما در مورد دوربین
 DJI و نصب آن روى این سرى پهپادهاى One
باید این نکته را گفت که هــر دو دوربین LUX و 

LUX-RS (که تا پیش از این هم در بازار 
موجود بوده اند)  از طریق یک کنترلر مستقل 
زمینى قادر به فعالیت هاى عکاسى هستند این 

یعنى کنترل کننده پهپــاد با عکاس آن دو 
شخص مختلف خواهند 

بود. 

رسپینا 24 ؛ تجربه
 یک سفر به یادماندنى

بازى پازل
 فوق العاده
 اندروید 

 
آموزش قرار دادن لینک تلگرام 

در پروفایل اینستاگرام
متأسفانه مدتى است که اینســتاگرام بخاطر قانون 
و سیاست جدید خود، لینک هاى تلگرام و برخى از 
شبکه هاى اجتماعى را که رقیب اصلى این برنامه 
هستند مسدود مى کند. اما نگران نباشید، چراکه با 
این ترفند و آموزشى که خدمت شما منتشر مى کنیم 
به راحتى مى توانید این قانون اینســتاگرام را دور 
زده و لینک تلگرام خود را در پروفایل اینســتاگرام 

قرار دهید.
 مرحله اول: ابتدا برنامه اینستاگرام را اجرا کنید.

مرحله دوم: به پروفایل خود مراجعه کنید.
 مرحله سوم: روى گزینه Edit your Profile ضربه 

بزنید.
 مرحله چهارم: اکنون در قســمت قــرار دادن نام 
وبســایت، لینک تلگرام خود را به صورت زیر وارد 

کنید:
https://t.me/your telegram link

نکته: به جاى عبــارت your telegram link لینک 
کانال یا آیدى تلگرام خود را قرار دهید. 

مرحله پنجم: براى ذخیره تغییرات روى گزینه تأیید 
باالى صفحه ضربه بزنید.

 کار تمام اســت و اکنون لینک تلگرام شما که مى 
تواند آیدى، لینک کانال یا روبات باشد در پروفایل 

اینستاگرامتان قرار گرفته است.

فیسبوك،  پارالى را
 راه اندازى مى کند

بخش پژوهش هوش مصنوعى شرکت فیسبوك، به 
تازگى برنامه هاى خود را براى راه اندازى یک محیط 
آزمایشى که در آن پژوهشگران هوش مصنوعى و 
روبات ســازان مى توانند کارهاى خود را به اشتراك 

بگذارند، اعالم کرده است.
به موجب این طــرح، تمرکز اولیــه، روى آموزش 
مکالمه به ماشــین ها بــه صورت متن بــاز بوده و 
ســایر پژوهش ها در پارالى روى بینایى کامپیوتر 
و زمینه هاى هوش مصنوعى فراتــر از درك زبان 

طبیعى براى این کار تمرکز خواهد کرد.
 بخشى از پژوهش هایى که در پارالى انجام مى شود 
به روبات هاى گوناگون و ارتبــاط روبات با روبات 
اختصاص دارد. پژوهشگران یا کاربران پارالى براى 
تست و آموزش مدل هاى هوش مصنوعى با پلتفرم 

منبع باز باید به دانش پایتون مسلط باشند.
«یان لیکن» مدیر بخش پژوهش هوش مصنوعى 
فیســبوك در این خصوص گفت: «هدف پارالى 
نوآورى بیش از پیش است. اساســًا این مسئله باید 
بیش از یک عامل گفتمان با دانش پیش زمینه کافى 
در نظر گرفته شود. بخشــى از این پژوهش ها واقعًا 
از سطح ماشــین ها براى درك زبان یا قابلیت درك 

گفتار فراتر مى رود.»    

ترفند

فناورانه
تلگرام به طور رسمى نسخه جدید اپلیکیشن پیام رسان 
خود را منتشــر کرده اســت. آپدیت جدیدى که براى 
تلگرام ارائه شــده ســه قابلیت جدید را به همراه دارد 
Video Mes-) که در بیــن آنها قابلیت ویدئو مســیج

sage) تقریبًا جالب ترین قابلیت موجود است. تلگرام 

جدیدترین نسخه اپلیکیشن پیام رسان خود را با انتشار 
یک آپدیت عمده عرضه کرد. این آپدیت سبب شده که 
تلگرام 4.0 با سه قابلیت جالب و جدید معرفى شود. این 
سه قابلیت شامل امکان ارســال ویدئو مسیج، پلتفرم 
اینستنت وى یو (Instant View Platform) و پرداخت 

از طریق روبات ها (Payments for Bots) مى شود.
در بین این ســه قابلیت، مى توان امکان ارسال ویدئو 
مســیج را جذاب ترین ویژگى جدید ارائه شده دانست. 
در ادامه ایــن مطلب به آموزش نحوه اســتفاده از این 
قابلیت در نسخه جدید تلگرام مى پردازیم و مختصرى 
در مورد سایر ویژگى هاى جدید ارائه شده در تلگرام 4.0 

صحبت مى کنیم. 

ویدئو مســیج تلگرام و آموزش استفاده
 از آن

حتمًا با قابلیت ارسال ویس (Voice) یا پیام صوتى در 
تلگرام آشنا هستید. ویدئو مسیج قابلیتى شبیه به ویس 
است، با این تفاوت که به جاى صدا در آن ویدئو ارسال 
مى شــود! این ویدئو نهایتًا مى تواند 60 ثانیه اى باشد 
و شــامل صدا هم مى شــود. براى ضبط ویدئو مسیج 

مى توان از دوربین اصلى و سلفى دستگاه استفاده کرد.
براى اســتفاده از این قابلیت، ابتدا بایــد تلگرام خود را 
آپدیت کنید. ســپس وارد پنجره گفتگویى شــوید که 
مى خواهید در آن ویدئو مسیج ارسال شود. حال آیکون 
«میکروفن» را از لبه سمت راست و پایین صفحه لمس 

کنید. بدین ترتیب یک آیکون «دوربین» جایگزین آن 
مى شود. براى ضبط ویدئو مسیج کافى است که انگشت 
خود را روى آیکون دوربین موجود قرار داده و نگه دارید. 
به محض اینکه انگشت خود را از روى آیکون دوربین 

بردارید، ویدئو مسیج ارسال مى شود.
همانطور که اشــاره کردیم ویدئو مســیج هاى تلگرام 
مى توانند نهایتًا 60 ثانیه اى باشــند و شــامل صدا هم 
مى شوند. امکان برش ویدئو مسیج ها هم وجود دارد. اما 
شاید نگه داشتن انگشــت روى آیکون دوربین و ضبط 
ویدئو مسیج کمى دشوار باشد! خوشبختانه تلگرام راه 
حلى براى رفع این مشــکل ارائه کرده است. در نسخه 
تلگرام 4.0 مى توانید از حالتى تحت عنوان «قفل شدن 
ضبط» استفاده کنید تا دیگر نیازى نباشد انگشت خود 
را براى ضبط ویدئو مسیج یا حتى ویس بر روى آیکون 

دوربین یا میکروفن نگه دارید. 
براى اســتفاده از این قابلیت پس از اینکه انگشت خود 
را براى چند لحظه روى آیکون دوربیــن قرار دادید و 
پروسه ضبط ویدئو مسیج آغاز شــد، انگشت خود را به 
سمت باال بکشــید. به این صورت حالت «قفل شدن 
ضبط» فعال مى شود و مى توانید انگشت خود را از روى 
آیکون دوربین برداریــد و هیچ اختاللى در ضبط ویدئو 

ایجاد نشود.
تلگرام همچنین از وبســایتى تحت عنوان تلســکوپ 
(Telescope) هم رونمایى کرده است. براى دستیابى 
به این وبســایت باید به آدرس Telesco.pe مراجعه 
کنید. با تایپ نماد/ و سپس آى دى کانال هاى عمومى 
تلگرام در کنار Telesco.pe مى توانید به آرشیو ویدئو 
مسیج هاى ارسال شده در آن کانال دسترسى یابید. تمام 
ویدئو مســیج هایى که در کانال هــاى عمومى تلگرام 
ارسال شــوند، به طور خودکار در Telesco.pe آپلود 

خواهند شد و بدین صورت امکان اشتراك گذارى آنها 
در شــبکه هاى اجتماعى همچون توییتر و فیســبوك 

فراهم مى شود.

 Instant View) پلتفرم اینســتنت وى یو
(Platform

ویژگى بعدى که در تلگرام 4.0 معرفى شــده اســت، 
 (Instant View Platform) پلتفرم اینســتنت وى یو
نام دارد. حتمًا با قابلیت اینســتنت وى یو تلگرام آشــنا 
هستید. به موجب این قابلیت در تلگرام براى باز کردن 
لینک  ســایت هاى خاص، الزامى به خروج از تلگرام و 
اجراى مرورگر دســتگاه وجود نداشت، بلکه از مرورگر 
درون برنامه اى خود تلگرام استفاده مى شد. این قابلیت 
فقط براى سایت هاى خاصى قابل استفاده بود. اما هم 
 Instant View) اکنون تلگرام پلتفرم اینستنت وى یو
 HTML را ارائه کرده اســت تا افراد آشنا با (Platform

بتوانند تمپلیت (Template) یا قالب هاى اختصاصى را 
براى ســایت یا لینک هاى مورد نظرشان طراحى کنند 
که امکان پشتیبانى از حالت اینســتنت وى یو تلگرام 

را داشته باشند.
جالب اســت بدانید کــه تلگــرام بــراى حمایت از 
توسعه دهندگان و ســاخت تمپلیت هاى اینچنینى یک 
مسابقه را هم تدارك دیده اســت. بدین سبب لیستى 
از سایت هاى مختلف ارائه شــده است که سایت هاى 
ایرانى همچــون ورزش 3 و زومیت هــم در آن وجود 
دارند. افراد عالقه مند مى توانند براى سایت هاى موجود 

تمپلیت هاى مناسب را طراحى کنند.
 تلگرام به اولیــن فردى که براى هر ســایت تمپلیت 
مناسب و مطابق با معیارهایش طراحى کند مبلغ 50 الى 
صد دالر جایزه اهدا مى کند و به بهترین تمپلیت طراحى 

شده براى هر سایت هم صدهزار دالر جایزه خواهد داد. 
پس اگر با HTML آشنایى دارید، این فرصت استثنایى 

را از دست ندهید!

پرداخــت آنالین از طریــق روبات هاى 
(Payments For Bots) تلگرام

قابلیت آخــرى که تلگرام در آپدیت جدید اپلیکیشــن 
پیام رسان خود ارائه کرده است، مربوط به امکان پرداخت 
و خرید آنالین از طریق روبات هاى این مسنجر محبوب 

مى شود.
 تا پیش از این، کاربــران تنها قادر بودنــد تا از طریق 
روبــات کانال هــاى فروشــگاه آنالین به لیســت 
محصوالت مختلف آنها دسترسى پیدا کنند و مرورى بر 
محصوالتشان داشته باشند، اما از این پس امکان خرید 
مستقیم از طریق روبات فروشگاه ها و پرداخت آنالین 

فراهم شده است.
البته باید اشــاره کنیم کــه فعًال این قابلیــت فقط از 
کارت هاى بانکى بین المللى پشتیبانى مى کند. بنابراین 
در حال حاضر اســتفاده از این ویژگى براى ما ایرانى ها 
مقدور نیست، اما تلگرام اشــاره کرده که قصد دارد در 
آینده نزدیک بسیارى از سیستم هاى پرداخت دیگر را 

هم تحت پشتیبانى خود در آورد.

جمع بندى
با توجه به مــواردى که به آنها اشــاره کردیم، توصیه 
مى کنیم کــه همین حاال تلگــرام 4.0 را دانلود و روى 
دستگاهتان نصب کنید. مطمئنًا در بین ویژگى هاى نام 
برده شــده، کاربردى ترین و جالب ترین ویژگى مربوط 
 (Video Message) به امکان ارسال ویدئو مســیج

مى شود. 

پهپاد رؤیایى با دوربین 100 مگاپیکسلى 

نگاهى به قابلیت هاى تلگرام ورژن 4/0

I نرم افزارى DJI اجازه مى دهد که
هــم بتوانند محصوالت خــود را با 
گار کنند. به این ترتیب مى توان انتظار 
I و پهپاد DJI راجداگانه  PhaseO
حصول به صورت پکیج ارائه نخواهد 
کسلى شــدن دوربین هاى پهپادى 
عکسهاى بسیار با کیفیتى ه آنها
اى فعلى تعبیه شده روى پهپادها 
Phase د. اما در مورد دوربینe
DJI ىاین سرى پهپادهاىI
Xکه هــر دو دوربین LUX و 

پیش از این هم در بازار 
قیک کنترلر مستقل 
ىعکاسى هستند این 

ــاد با عکاس آن دو 
هند 

ى 
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دوغ، محصولى تخمیرى و رقیق شده از شیر است که 
براى ایجاد طعم بهتر، مقدارى اسانس هم به آن اضافه 
مى کنند. گاهى تولیدکنندگان از سبزى هاى خشک و 

معطر مانند نعناع و پونه 
و گاهى هم از عرقیات 
گیاهى معطر مانند عرق 
نعناع براى طعم دادن به 

دوغ هاى صنعتى و بازارپســند 
کردن آنها کمک مى گیرند.

اگــر طرفدار دوغ هــاى صنعتى 
باشید، حتماً با انواع گازدار، بدون 
گاز و حتى گرمادیده آنها در بازار 
مواجه شده اید و شاید این سئوال 

برایتان پیش آمده باشــد که 
این دوغ ها چه تفاوتى با 

هم دارند و هنگام 

خرید و مصرف هر کدام از آنها باید به چه نکاتى توجه 
داشته باشیم؟ از این رو، در این مطلب گفتگویى از دکتر 
سید امیرمحمد مرتضویان متخصص صنایع غذایى و 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى درباره 

انواع دوغ ها را آورده ایم.

تفاوت دوغ هاى گازدار و بدون گاز 
چیست؟

دوغ هاى بــدون گاز، همان شــیر 
تخمیرشده هســتند که با نمک و 
اســانس هاى مختلــف طعمــدار 
مى شــوند اما دوغ هاى گازدار، در 

اثر عوامل طبیعى یا داخلى و خارجى، گازدار مى شوند.

منظورتان از این عوامــل داخلى و خارجى 
چیست؟

گازهاى داخلى، طبیعى یــا تخمیرى موجود در برخى 
دوغ ها مانند دوغ هاى دست ساز خانگى یا محلى، در اثر 
تخمیر و فعالیت میکروب هاى طبیعى موجود در ماست 
یا دوغ ایجاد مى شــوند. اگر دقت کرده باشید، دوغ ها 
و ماســت هایى که براى مدت طوالنى ترى نگهدارى 

مى شــوند، گازدارتر خواهند بود و این 

مسئله به علت تخمیر و فعالیت 
بیشــتر باکترى هاى موجود در 
این محصوالت در اثر طوالنى 
نگهداشتن، است اما براى گازدار 
کردن دوغ هاى صنعتى، گاز دى اکسیدکربن را 
به دوغ ها تزریق مى کنند. از این گاز، براى گازدار 
کردن نوشابه ها هم استفاده مى شود اما غلظت گاز مورد 
استفاده در دوغ ها، به مراتب کمتر از گاز مورد استفاده 

براى نوشابه هاست.

فایده افزودن گاز به دوغ ها چیست؟
جلب نظر مشترى و تأمین ذائقه هاى مختلف. البته باید 
این نکته را در نظر داشــته باشیم که مصرف کنندگان 
دوغ هاى صنعتى، دیگر چندان طرفدار دوغ هاى گازدار 
نیســتند و حجم تولید این محصوالت هم به شــدت 

کاهش یافته است.

برخى افراد معتقدند گاز موجود در دوغ هاى 

گازدار باعث ابتال به پوکى استخوان مى شود. 

نظر شما در این باره چیست؟

ما نمى توانیم این ادعا را قبول کنیم، به چند دلیل؛ اول 
اینکه فسفات ها و سیترات هاى موجود در نوشابه ها با 
اتصال به عناصر دوظرفیتى مانند کلســیم باعث دفع 
این ماده معدنى از بدن مى شوند و زمینه ابتال به پوکى 

استخوان را فراهم مى کنند. دوم 
اینکه اســیدکربنیک حاصل از گاز دى اکســیدکربن 
موجود در دوغ هــاى صنعتى بعد از باز شــدِن دِر این 
محصوالت، دوباره به شکل سابق خود که همان آب 
و گاز دى اکسیدکربن باشد، برمى گردد و بازهم عاملى 
براى ابتال به پوکى اســتخوان محســوب نمى شود. 
از طرف دیگر، همانطور که اشــاره شــد، مصرف این 
محصوالت اصًال به اندازه اى نیســت که ما بخواهیم 
نگران ابتال به پوکى اســتخوان ناشى از نوشیدن آنها 
باشیم. آنچه مهم است، این است که مصرف دوغ هاى 
کم نمک، به هر حال بهتر از مصرف انواع نوشابه هاى 
مضر و پرکالرى اســت. با این حال نبایــد از این نکته 
هم چشم پوشــى کنیم که مصرف دوغ هــاى گازدار، 
عوارضى مانند ابتال به نفخ و ریفالکس را به دنبال دارد 
و افراد مبتال به بیمارى هاى گوارشى نباید این نکته را 

فراموش کنند.

کمى هم درباره دوغ هاى گرمادیده توضیح 
مى دهید؟

دوغ هاى گرمادیده یا فرادما، محصوالتى هســتند که 
تولیدکنندگان براى کاهش یا از بین بردن بار آلودگى 
میکروبى، آنها را حــرارت مى دهند. این حرارت دادن، 
مشکلى از نظر ســالمت براى دوغ ها ایجاد نمى کند 
اما طعم آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. گاهى برخى از 
مصرف کنندگان این محصوالت، طعمى مانند ماست 

غلیظ یا کشــک را از آنها حس مى کنند. همین تغییر 
طعم را خیلى ها نمى پســندند و از این رو، تولید چنین 
محصوالتى هم مانند دوغ هاى گازدار، محدود و تنها 

براى تأمین ذائقه هاى خاص در جامعه است.

آیا مى توانیــم دوغ هاى 
خانگــى را بــه دوغ هاى 

صنعتى ترجیح دهیم؟
نه چندان. یعنى این برترى دادن به 
ذائقه و شرایط مصرف کننده بســتگى دارد. درواقع، 
ما مى توانیم بــراى تولید دوغ هــاى خانگى از نمک 
محدودترى استفاده کنیم و همین مسئله مى تواند باعث 
برترى دوغ هاى خانگى کم نمک یا بدون نمک براى 
افراد مبتال به فشارخون باال، ســالمندان یا خانم هاى 
باردار باشد. این در حالى است که باید بدانیم دوغ هاى 
صنعتى هم نمک چندان باالیى ندارند و میزان نمک 
آنها، تنها 0/7 درصد اســت. ضمــن اینکه دوغ هاى 

صنعتى، پاستوریزه و تحت نظارت هستند.

شرایط نگهدارى دوغ ها
دوغ ها را باید در یخچال و دور از نور مســتقیم آفتاب 
نگهدارى کرد. دوغ هایى که بــه مدت طوالنى خارج 
از یخچال نگهدارى مى شوند، با فعالیت و تخمیر بیش 
از اندازه باکترى ها مواجه خواهند شد و در نتیجه طعم 
ترش زننده اى پیدا خواهند کرد. ترشــى بیش از حد و 
حتى در مواردى تلخ شدن طعم دوغ ها، مى تواند نشانه 
از دست رفتن کیفیت آنها باشد. به طور کلى، بدطعمى 
دوغ ها جزو اولین و مهمترین نشــانه هاى شــرایط بد 
نگهدارى از آنهاســت. به همین دلیــل هنگام خرید 
انواع دوغ باید به این نکته توجه داشته باشید که حتماً 
محصوالتى که در یخچال و دور از نور مستقیم آفتاب 
هستند را تهیه و مصرف کنید. بد نیست به این نکته هم 
توجه داشته باشید که تماس بسته بندى دوغ با نور آفتاب 
(به خصوص در جاده ها یا جلوى مغازه ها)، باعث ایجاد 
ترکیبات سرطان زا و سمى یا اکسید شدن چربى موجود 
در محصول مى شــود که تمام این موارد هم بدطعمى 

این محصوالت را به دنبال دارد.

گیاهى معطر مانند عرق 
نعناع براى طعم دادن به 

دوغ هاى صنعتى و بازارپســند 
کردن آنها کمک مى گیرند.

اگــر طرفدار دوغ هــاى صنعتى 
باشید، حتماً با انواع گازدار، بدون
گاز و حتى گرمادیده آنها در بازار 
مواجه شده اید و شاید این سئوال 

برایتان پیش آمده باشــد که 
با این دوغ ها چه تفاوتى

انواع دوغ ها را آورده ایم.

تفاوت دوغ هاى گازدار و بدون گاز 
چیست؟

دوغ هاى بــدون گاز، همان شــیر 
تخمیرشده هســتند که با نمک و 
اســانس هاى مختلــف طعمــدار
مى شــوند اما دوغ هاى گازدار، در 

گازهاى داخلى، طبیعى یــا تخمیرى موجود در برخى 
دوغ ها مانند دوغ هاى دست ساز خانگى یا محلى، در اثر 
تخمیر و فعالیت میکروب هاى طبیعى موجود در ماست 
یا دوغ ایجاد مى شــوند. اگر دقت کرده باشید، دوغ ها 
و ماســت هایى که براى مدت طوالنى ترى نگهدارى 

مى شــوند، گازدارتر خواهند بود و این 

مسئله به علت تخمیر و فعالیت 
بیشــتر باکترى هاى موجود در 
این محصوالت در اثر طوالنى 
نگهداشتن، است اما براى گازدار 
کردن دوغ هاى صنعتى، گاز دى اکسیدکربن را 
به دوغ ها تزریق مى کنند. از این گاز، براى گازدار 
کردن نوشابه ها هم استفاده مى شود اما غلظت گاز مورد 
استفاده در دوغ ها، به مراتب کمتر از گاز مورد استفاده 

براى نوشابه هاست.

فایده افزودن گاز به دوغ ها چیست؟
جلب نظر مشترى و تأمین ذائقه هاى مختلف. البته باید 
اااااااااااییین نکته را در نظر داشــته باشیم که مصرف کنندگان 
دوغ هاى صنعتى، دیگر چندان طرفدار دوغ هاى گازدار 
نیســتند و حجم تولید این محصوالت هم به شــدت 

کاهش یافته است.

برخى افراد معتقدند گاز موجود در دوغ هاى 

گازدار باعث ابتال به پوکى استخوان مى شود. 

ب
اتصال به عناصر دوظرفیتى مانند کلســیم باعث دفع 
این ماده معدنى از بدن مى شوند و زمینه ابتال به پوکى 

استخوان را فراهم مى کنند. دوم 
اینکه اســیدکربنیک حاصل از گاز دى اکســیدکربن 
موجود در دوغ هــاى صنعتى بعد از باز شــدِن دِر این 
محصوالت، دوباره به شکل سابق خود که همان آب 
و گاز دى اکسیدکربن باشد، برمى گردد و بازهم عاملى 
براى ابتال به پوکى اســتخوان محســوب نمى شود. 
از طرف دیگر، همانطور که اشــاره شــد، مصرف این 
محصوالت اصًال به اندازه اى نیســت که ما بخواهیم 
نگران ابتال به پوکى اســتخوان ناشى از نوشیدن آنها
باشیم. آنچه مهم است، این است که مصرف دوغ هاى 
کم نمک، به هر حال بهتر از مصرف انواع نوشابه هاى 
مضر و پرکالرى اســت. با این حال نبایــد از این نکته 
هم چشم پوشــى کنیم که مصرف دوغ هــاى گازدار، 
عوارضى مانند ابتال به نفخ و ریفالکس را به دنبال دارد 
و افراد مبتال به بیمارى هاى گوارشى نباید این نکته را 

فراموش کنند.

کمى هم درباره دوغ هاى گرمادیده توضیح 
مى دهید؟

دوغ هاى گرمادیده یا فرادما، محصوالتى هســتند که 
تولیدکنندگان براى کاهش یا از بین بردن بار آلودگى 
میکروبى، آنها را حــرارت مى دهند. این حرارت دادن،
مشکلى از نظر ســالمت براى دوغ ها ایجاد نمى کند 
اما طعم آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. گاهى برخى از 
مصرف کنندگان این محصوالت، طعمى مانند ماست 

ى هم مانن و
براى تأمین ذائقه هاى

نه چ
ذائقه و شرایط مصرف
ما مى توانیم بــراى تو
محدودترى استفاده کن

برترى دوغ هاى خانگى
افراد مبتال به فشارخون
باردار باشد. این در حالى
صنعتى هم نمک چندان
7آنها، تنها 0/7 درصد اس
صنعتى، پاستوریزه و تح

شرایط نگهدارى
دوغ ها را باید در یخچال
نگهدارى کرد. دوغ هایى
از یخچال نگهدارى مى ش
از اندازه باکترى ها مواجه
ترش زننده اى پیدا خواهند
حتى در مواردى تلخ شدن
از دست رفتن کیفیت آنها
دوغ ها جزو اولین و مهمتری
نگهدارى از آنهاســت. به
انواع دوغ باید به این نکته
محصوالتى که در یخچال
هستند را تهیه و مصرف کنید
توجه داشته باشید که تماس

(به خصوص در جاده ها یا جلو
ترکیبات سرطان زا و سمى یا
در محصول مى شــود که تم
این محصوالت را به دنبال دار

دوغ شناسى...!
توت فرنگى که به عنوان ملکه میوه ها در آسیا شناخته 
مى شود، میوه اى سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى 
اســت که خواص و فواید درمانى زیادى دارد. توت 
فرنگى میوه اى محبوب بوده و حاوى مقادیر زیادى 

آنتى اکسیدان، فیبر و ویتامین مى باشد.
این میوه مغــذى و پرفایده چربى خــوب خون را 
افزایش داده، فشــارخون را پایین مى آورد و به شما 
براى محافظت در برابر سرطان کمک مى نماید. این 
میوه جزو 20 میوه پر از آنتى اکسیدان است و منبعى 
خوب براى تأمین پتاســیم و کلسیم مى باشد، فقط 
هشــت عدد توت فرنگى، ویتامین C بیشتر از یک 

پرتقال دارند.

چــه  گر ا
فواید بسیارى 

براى چاى سبز عنوان 
شــده اســت، که از مبارزه با 

سرطان تا پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى را شامل مى 
شود اما چاى سفید از یک ویژگى خاص بهره مى برد 
و مى تواند پوست را جوان، سفت و بدون چین وچرك 

نگه دارد.
دلیل عملکرد فوق العاده چاى سفید در مقایسه با چاى 
سبز یا حتى چاى سیاه به ســطح آنتى اکسیدان هاى 

موجود در آن باز مى گردد. 
در نتیجه، هر محصولى که ازمحتواى آنتى اکسیدان 
هاى باالترى سود مى برد، گزینه بهترى محسوب مى 
شود. دلیل اینکه چاى سفید از محتواى آنتى اکسیدان 
هاى بیشترى بهره مى برد این است که برگ ها و جوانه 
هاى مورد استفاده در تهیه آن پیش از دم کردن چاى به 
اندازه چاى سبز یا چاى سیاه روند تخمیر یا خشک شدن 
را پشت سر نگذاشته اند. بر همین اساس، کاتچین هاى 
بیشترى در محصول نهایى موجود است. کاتچین ها از 

آنتى اکسیدان هاى موجود در چاى هستند.
کاتچین ها از تخریب االســتین و کالژن موجود در 
پوست جلوگیرى مى کنند. االســتین از افت کیفیت 
پوســت جلوگیرى مى کند و کالژن قابلیت ارتجاعى 
پوست را حفظ مى کند. اساساً، چاى سفید با پیشگیرى 
از آسیب پوســت در نتیجه قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید، آلودگى، استرس، رژیم غذایى ضعیف و الکل 

ظاهر جوان ترى به پوست انسان مى بخشد.
برگ هاى چاى سفید به طور معمول حاوى بیشترین 
میزان کاتچین هستند زیرا اغلب فرآورى بیشترى روى 
چاى هاى کیسه اى صورت مى گیرد که مى تواند به 
کاهش محتواى آنتى اکســیدانى در محصول نهایى 

منجر شود.
روند دم کردن چاى سفید مشابه با انواع دیگر چاى است

آب را حرارت دهید اما آن را به نقطه جوش نرسانید زیرا 
مى تواند موجب از بین رفتن کاتچین هاى چاى شود.

یک یا دو قاشق چایخورى برگ چاى سفید را در یک 
فنجان آب بریزید و اجازه دهید به مدت دو سه دقیقه 

دم بکشد.
براى شکل گیرى چاى غلیظ ترکه عطر و طعم غنى تر 

دارد مى توانید مدت زمان دم کشیدن را افزایش دهید.
به جاى اینکه آب را به جوش آورید مى توانید چاى را 
در مایکرویو قرار دهید. مشــخص شده است این کار 
مى تواند اجزاى مفید چاى سفید را به شیوه اى که جذب 

آن براى بدن راحت تر است، در دسترس قرار دهد.
همچنین، چاى سفید را مى توانید به بخشى از روتین 
مراقبت از پوست خود براى مقابله با چین و چروك ها 

تبدیل کنید.
به روش باال چاى سفید را دم کنید و اجازه دهید چاى 
خنک شود. چاى ســفید را داخل یک بطرى اسپرى 
ریخته و روى صورت، گردن و قفسه سینه اسپرى کنید. 
این محص ول را به مدت پنج روزمى توانید در یخچال 

نگهدارى کنید.

شکى نیست که خوردن میوه براى شما خوب است؛ با این حال زمان هایى وجود 
دارد که بدن ما بهتر مى تواند میوه را به بهترین و مؤثرترین حالت ممکن هضم 
و جذب کند. یادتان باشد بدن شما روزانه به ســه چهار وعده میوه نیاز دارد که 

معادل تقریبًا دو تا 2/5 فنجان میوه در روز است.

صبح ها و نه قبل از خواب
میوه به این دلیل که فروکتوز زیادى دارد بهتر است صبح بعد از اینکه بدن یک 
خواب شبانه داشته و حاال نیاز به تقویت و رسیدگى دارد مصرف شود. اگر میوه را 
قبل از خواب بخورید، قند زیاد آن مانع خواب راحت شما خواهد شد. میوه توسط 
سیستم گوارش بدن به راحتى هضم شــده و مواد مغذى آن جذب مى گردد، 
بنابراین باید میوه را دقیقًا زمانى بخورید که به انرژى نیاز دارید، مثًال صبح بعد 

از بیدار شدن یا قبل از ناهار.

فاصله انداختن بین میوه و غذا
بعد از خوردن میوه، 1 تا 2 ساعت صبر کنید تا کامًال هضم شود و سپس وعده 
غذایى تان را میل کنید. با این کار، نفخ نمى کنید و احســاس ناخوشایندى در 
معده تان نخواهید داشــت، ضمنًا روده پاك شــده و آماده منبع غذایى بعدى 

مى شود.

میوه را هرگز همراه با غذا میل نکنید
شاید شنیده باشید که مى گویند همراه میوه چیزى جز میوه نخورید! هرچند 
خوردن ساالد میوه کار درستى اســت اما تا زمانى که عناصر غیر میوه اى 

زیادى همراه با این ساالد نباشد. اگر مقدار غذاى زیادى را از منابع 
گوناگون همراه با میوه بخورید، فرآیند گوارش کندتر از حالت 

طبیعى مى شود.
مثًال ایرادى ندارد اگر اسموتى را همراه با یک یا دو تکه 
میوه یا مقدارى شیر نارگیل یا شیربادام و یا سبزیجات 
مصرف کنید، اما نوشیدن اسموتى همراه یک وعده 

غذایى اشــتباه اســت. همیشــه هم از شیر در
 اسموتى هاى تان استفاده نکنید، گاهى هم 
مى توانید آب را جایگزین شــیر در اسموتى 
کنید تا فشار کمترى به گوارشتان وارد شود.

نکات مهم
با خوردن میوه در ساعات اولیه صبح، انرژى و مواد مغذى فورى و کافى در اختیار 
بدن تان قرار مى دهید تا در طول روز از آن استفاده کند. این افزایش انرژى و 
کاهش گرسنگى شما را شادتر و ســرحال تر نگه مى دارد و رفتارهاى بهترى 
خواهید داشــت. خوردن میوه براى کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل هم 
خوب است! و بهتر مى توانید به اندام مطلوبتان برسید. میوه ها حاوى مواد مغذى، 
فیبر و کربوهیدرات هاى سالم بیشمارى هستند که بدن را در طول روز سرحال 
و شــاداب نگه مى دارند. میوه هاى متفاوت، ارزش غذایى متفاوتى نیز دارند، 
بیشتر آنها ویتامین C قابل توجهى دارند اما آیا مى دانستید آووکادو، ویتامین 
B6 ،K، B5 و ویتامین E و پتاسیم و فوالد بیشترى دارد؟ با مصرف ترکیبى از 
میوه هاى گوناگون، بدن تان مى تواند طیف وسیعى از مواد مغذى سالم مورد 

نیازش را دریافت کند.
موز، پتاسیم بســیار زیادى دارد و مى تواند خطر فشارخون باال و سکته مغزى 
را واقعًا کاهش دهد. اگر دوســت دارید تجربه اى متفاوت داشته باشید، خربزه 

درختى (پاپایــا) هم لذیذ اســت و هم حاوى 
پاپائیــن! پاپائین بــراى بهبود 
عملکرد گوارش بســیار عالى 

است.

میوه را چه زمانى بخوریم بهتر است؟

دوغ
براى
مى
معط

 فواید فوق العاده
توت فرنگى

وتى با  چ وغ ن
هم دارند و هنگام 

ر ن و ى ر و
پرتقال دارند.

چــه  گر ا
فواید بسیارى 

براى چاى سبز عنوان 
با مبارزه از که ت، اس ده ش

جوانى جوانى 
پوست با چاى پوست با چاى 

سفیدسفید

به گفته یک متخصص طب سنتى، استشمام رایحه شکوفه ها 
و گل ها در فصل بهار مى تواند به میزان زیادى از هیجانات و 
التهاباتى چون خشم، عصبانیت، زودرنجى و حتى شادى هاى 
ناگهانى که سبب بروز تنش هاى عصبى و مشکالت روحى 

مى شود، بکاهد.
محمد على زارعیان افزود: رایحه درمانى یکى از بهترین و کم 
عارضه ترین درمان هاى تکمیلى در طب سنتى ایران است. 
در بهار به علت اینکه خون غلیان بیشترى دارد و اخالط در 
حرکتند، احساسات دستخوش تغییراتى مى شود و بر خلق و 
خوى افراد اثر تند و تیز مى گذارد. بنابراین استشمام رایحه 
گل هاى معطر و تازه یا خشک، به خصوص گل محمدى، 

شکوفه بهارنارنج و حتى خوردن مقدارى گالب مى تواند به 
تقویت مغز و اعصاب از این نظر کمک کند.

وى اضافه کرد: با بوییدن گل هاى بهارى ترکیباتى به درون 
ریه هاى ما راه مى یابد که به راحتى با مولکول هاى اکسیژن 
ترکیب شده، بدین طریق به درون خون راه یافته و موجب 

تلطیف روح و کسب انرژى هاى مثبت و آرامش مى شود.
وى گفت: مزیت دیگر استشمام گل ها، انس گرفتن و نزدیک 
شدن به گیاهان است که در نتیجه بدن در برابر عوامل آلرژى 
زاى محیطى و حساســیت هاى فصل بهــار مقاوم خواهد 
شد. زارعیان با اشــاره به اینکه در رایحه درمانى از اسانس، 
روغن یا عصاره فّرار گیاهان معطر براى درمان یا تســکین 
برخى اختالالت جسمى نیز استفاده مى شود ادامه داد: این 
روغن ها از چند طریق خوراکى، استنشاقى، تماس با پوست 
(ماساژ) و یا استفاده در حمام به جریان خون راه یافته، پس 
از اثربخشى از طریق سیستم ادرارى یا بازدم دفع مى شوند 
و اغلب قابلیت تجمع در بافت هاى بدن را ندارند. به همین 
دلیل، جز در مورد بیمارانى با مشکالت کلیوى و کبدى، براى 
سایر افراد قابل استفاده  هستند. این دستیار تخصصى افزود: 
بیشترین شکل استفاده از رایحه درمانى از طریق استنشاقى 
و همراه با ماســاژ یا همان دست ورزى عضو 
مورد نظر با روغن هاى معطر گیاهى اســت 
که با افزایش سطح اکســیژن و کمک به 
بهبود جریان خون و تحریک و تولید 
اندورفین سبب افزایش آستانه 
درد و کاهش درك فرد از درد 
مى شــود. زارعیــان توصیه 
کرد: اســتفاده از روغن هاى 
معطر قواعــدى دارد 
که اگر رعایت نشود 
مى تواند یک بیمارى 
ســاده را به بیمارى 
خطرناکى تبدیل کند. 
بنابراین چنین روغن ها و 
عصاره هایى باید تحت نظر 
یک متخصص طب ســنتى 

استعمال شوند.
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صبح ها و نه قبل ازخواب
میوه به این دلیل که فروکتوز زیادى د
خواب شبانه داشته و حاال نیاز به تقویت
قبل از خواب بخورید، قند زیاد آن مانع
ش سیستم گوارش بدن به راحتى هضم
بنابراین باید میوه را دقیقًا زمانى بخور

از بیدار شدن یا قبل از ناهار.

فاصله انداختن بین میوه و
2 تا 2 ساعت صبر بعد از خوردن میوه، 1
غذایى تان را میل کنید. با این کار، نفخ
معده تان نخواهید داشــت، ضمنًا رود

مى شود.

میوه را هرگز همراه با غذا م
شاید شنیده باشید که مى گویند همراه
خوردنساالد میوه کار درستىاســت
با این ساالد نباشد. اگر م زیادى همراه
گوناگون همراه با میوه بخورید، فرآین

طبیعى مى شود.
مثًال ایرادى ندارد اگر اسموتى را همراه
میوه یا مقدارى شیر نارگیل یا شیربادام
مصرف کنید، اما نوشیدن اسموتى هم
غذایى اشــتباه اســت. همیشــه هم
 اسموتى هاى تان استفاده نکنید، گاه
نید آب را جایگزین شــیر در اس
 فشار کمترى به گوارشتان وارد

قو بر و و ى ى ییر وش ر
خوى افراد اثر تند و تیز مى گذارد. بنابراین استشمام رایحه 
شک خشک، به خصوص گل محمدى،  گل هاى معطر و تازه یا

و وم ر لبه ى ی ىو ی ى ز
شد. زارعیان با اشــاره به اینکه در رایحه درمانى از اسانس، 
روغن یا عصاره فّرار گیاهان معطر براى درمان یا تســکین 
برخى اختالالت جسمى نیز استفاده مى شود ادامه داد: این 
روغن ها از چند طریق خوراکى، استنشاقى، تماس با پوست 
(ماساژ) و یا استفاده در حمام به جریان خون راه یافته، پس 
از اثربخشى از طریق سیستم ادرارى یا بازدم دفع مى شوند 
و اغلب قابلیت تجمع در بافت هاى بدن را ندارند. به همین 
دلیل، جز در مورد بیمارانى با مشکالت کلیوى و کبدى، براى 
سایر افراد قابل استفاده  هستند. این دستیار تخصصى افزود: 
بیشترین شکل استفاده از رایحه درمانى از طریق استنشاقى 
و همراه با ماســاژ یا همان دست ورزى عضو 
مورد نظر با روغن هاى معطر گیاهى اســت 
که با افزایش سطح اکســیژن و کمک به 
بهبود جریان خون و تحریک و تولید 
اندورفین سبب افزایش آستانه 
درد و کاهش درك فرد از درد 
مى شــود. زارعیــان توصیه 
کرد: اســتفاده از روغن هاى 
معطر قواعــدى دارد 
که اگر رعایت نشود 
مى تواند یک بیمارى 
ســاده را به بیمارى 
خطرناکى تبدیل کند. 
بنابراین چنین روغن ها و 
ظ ا ا ا
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عصاره هایى بایدتحت نظر
یک متخصص طب ســنتى 

استعمال شوند.   
    

شیرهاى پاستوریزه عمدتًا از شــیرگاو و مقدار چربى آنها 
مشخص است. هر لیوان شیر کم چرب شامل 240 سى سى 
شیر حدود 90 کالرى، هر لیوان شیر معمولى 120 کالرى و 
هر لیوان شیر پرچرب تا 150 کالرى انرژى به بدن مى رساند. 
بهتر است همه افراد به خصوص کسانى که رژیم الغرى 
دارند از نوع کم چرب یا بدون چربى شــیر استفاده کنند، اما 

افرادى که قصد اضافه وزن دارند یا مى خواهند توان جسمانى 
خود را باال ببرند مى توانند شیر پرچرب بخورند. یادتان باشد 
که شیر کم چرب یا پرچرب از نظر میزان الکتوز، پروتئین، 
امالح و ویتامین ها تفاوتى با هم ندارند و فقط میزان چربى 

آنها باال یا پایین است.
نکته دیگر اینکه کالرى موجود در شیر و لبنیات به  هیچ وجه 

قابل مقایسه با کالرى سایر مواد غذایى نیست. پس نمى توان 
گفت «شــیر نمى خورم چون کالرى دارد.» شــیر عالوه 
بر کالرى، تمام مواد غذایى مایحتاج بدن را هم داراســت 
و مصرف آن بســیارى از نیازهاى بــدن را مرتفع مى کند، 
پس به هیچ   عنوان شیر را از برنامه غذایى روزانه خود حذف 
نکنید. البته برخى افراد به دلیل عدم تحمل الکتوز و عوارض 

گوارشــى از نوشیدن شــیر صرف نظر مى کنند. این حالت 
معموًال در افراد بالغى دیده مى شود که در دوران کودکى به 
میزان کافى و مداوم شیر و لبنیات مصرف نکرده اند. در نتیجه 
آنزیم الکتاز در بدنشان کاهش پیدا کرده و نمى توانند قند شیر 
یا الکتوز را هضم کنند. این افراد پس از نوشیدن شیر دچار 
عوارض گوارشى مثل نفخ، دل درد و ... مى شوند. خوشبختانه 

این مشــکل درمان دارد. افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز 
مى توانند مصرف شیر را از روزى 10سى سى شروع کنند و 
طى زمان و به تدریج به مقدار آن بیافزایند تا مشکلشان حل 
شود. امروزه شیرهاى کم الکتوز و بدون الکتوز هم در بازار 
موجودند که افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز مى توانند آنها 

را خریدارى و مصرف کنند تا دچار مشکل نشوند.

  آیا شیر الغر مى کند؟
  آیا شیر الغر مى کند؟

گوارشــى از نوشیدن شــیر صرف نظر مى کنند. این حالت 
ک ک ا ک ش ال ا اف ًال

این مشــکل درمان دارد. افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز 
ک ش 1 ا ا فش ا

تا کامًال هضم شود و سپس وعده 
 کنید و احســاس ناخوشایندى در 
ك شــده و آماده منبع غذایى بعدى 

کنید
 چیزى جز میوه نخورید! هرچند 
 زمانى که عناصر غیر میوه اى 

غذاى زیادى را از منابع 
رش کندتر از حالت

ک یا دو تکه 
سبزیجات 
ک وعده 

یر در
م

را واقعًا کاهش دهد. اگر دوســت دارید تجربه اى متفاوت داشته باشید، خربزه
درختى (پاپایــا) هم لذیذ اســت و هم حاوى 

پاپائیــن! پاپائین بــراى بهبود 
عملکرد گوارش بســیار عالى 

است.
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سپیدرود هنوز از بن بست هاى مالکیتى و اقتصادى خارج نشده و منتظر وعده ها براى پرداخت بدهى هاى انباشته است اما اگر تصور 

کنیم که در یکى از پرطرفدارترین تیم هاى فصل آینده خبرى از نقل و انتقاالت نیست، اشتباه کرده ایم.

این خبر که تیم هایى از لیگ یک با نقشه صعود با سرمربى فصل گذشته سپیدرود مذاکره کرده اند  و البته مصاحبه هاى پى در پى 

على نظرمحمدى درباره اینکه اگر مشکالت اقتصادى سپیدرود حل نشود، از ادامه کار انصراف مى دهد، همه و همه نشان مى دهد 

که سپیدرود در نقل و انتقاالت دنبال جذب بازیکنان جدید نیســت. اما نظرمحمدى در روزهاى اخیر به شدت براى فصل آینده 

برنامه ریزى کرده و مذاکراتش را با چند بازیکن آغاز کرده است. برنامه نویســى براى اردوها و تمرینات پیش فصل نیز از دیگر 
کارهاى این روزهاى نظرمحمدى است.

سپییدرود اگر مسائل مالکیتى و اقتصادى اش به سرانجام برسد، چه بسا خیلى زود خبرهایى درباره نقل و انتقاالت نیز از این تیم 

به گوش برسد. بدیهى است که تماشاگران پرشمار سپیدرود پیگیر خبرهایى درباره بازیکنان جدید سپیدرود باشند. توافق اولیه 

سپیدرود با یک دروازه بان جدید که سابقه بازى در رشت را هم دارد و مذاکراتش براى قرارداد با هافبکى که تازگى ها در لیست هاى 

کارلوس کى روش نامى از او پیدا نمى کنیم، خبرهاى پشت پرده از نقل و انتقاالت سپیدرود است.  

شنیده مى شود سپیدرود براى حفظ شایان مصلح برنامه دارد و البته چند بازیکن بومى را براى مذاکره در لیست ورودى اش گذاشته 
است. 

على نظرمحمدى اگرچه هنوز قراردادش را به صورت رسمى تمدید نکرده است اما به عنوان سرمربى، مدیریت نقل و انتقاالت 

سپیدرود را برعهده دارد و مذاکرات را نیز آغاز کرده است. سپیدرود نمى تواند دســت روى دست بگذارد و تماشاگر فعالیت بقیه 
تیم هاى لیگ برتر در نقل و انتقاالت باشد.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: یک فصل دیگر 
قرارداد دارم و از حضور در ذوب آهن راضى هستم. 

مهدى مهدى پور در گفتگویى در مورد شرایط فعلى خودش 
براى فصل آینده اظهار داشت: من یک فصل دیگر با ذوب آهن 
قــرارداد دارم و همه چیز در اختیار باشــگاه اســت. اگر هم 
پیشنهادى برسد طبیعتًا باشــگاه باید در جریان قرار بگیرد، 
البته من از بــازى در ذوب آهن راضى هســتم و هیچ وقت 

مشکل خاصى نداشتم.
وى درباره اینکه چه کســى به عنوان سرمربى ذوب آهن 
انتخاب خواهد شــد، گفت: من در جریــان این موضوع 
نیستم، چون وقتى لیگ تعطیل شد از باشگاه بى خبر شدم. 
اصًال نمى خواهم به این مســائل فکر کنم و این باشگاه 

است که در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن در خصــوص عملکرد 
ذوب آهن در فصل گذشــته گفت: اگر ســهمیه آسیا را 
مى گرفتیم خیلى خوب مى شد و کاش این اتفاق مى افتاد. 
ما دو فصل پیش ششم شــدیم، اما در فصل گذشته در 

حالى  که بازیکنان زیادى را از دســت دادیم به مقام 
چهارمى رسیدیم. متأســفانه با قهرمان نشدن 

تراکتورسازى سهمیه آسیا را از دست دادیم.
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ساسان را به هر قیمتى

 جذب کنید

 درخواست کرانچار از سپاهانى ها:

ساسان 
انصارى یکى از 

ستارگان فصل گذشته 
لیگ برتر بود که توانست در 

ترکیب فوالد خوزستان 
16 گل به ثمر برساند

   باشــگاه ســپاهان در پروژه  تالش ها و 
نصف جهــان

تحرکات خود در فصل نقل و انتقاالت به شدت به دنبال 

ساسان انصارى است و  با توجه به اینکه یکى از خألهاى 

این تیم در پست مهاجم اســت، مى خواهد تا هر طورى 
شده وى را به اصفهان بیاورد.

ساسان انصارى یکى از ستارگان فصل گذشته لیگ برتر 

بود که توانست در ترکیب فوالد خوزستان 16 گل به ثمر 

برساند. بر همین اســاس این هافبک- مهاجم تکنیکى 

و گلزن با چند پیشــنهاد جذاب مواجه شده و مشخص 

نیســت در نهایت به کدامیک از این پیشنهادات پاسخ 
مثبت خواهد داد.

 یکى از گزینه هاى مهم  و البته جدید براى خرید ساسان 

انصارى یک باشگاه یونانى است. از آنجایى که مسعود 

شــجاعى و کریم انصارى فرد در لیگ یونــان توفیق 

ـته اند، بنابراین یونان مى تواند یک پیشنهاد جذاب 
داشـ

ى ساســان باشــد. روزنامه هاى گل و خبر ورزشى 
برا

را منتشــر کرده اند و از پیشنهاد
در این باره گزارشــى 

 یونانى ها به عنوان خطر جدى بــراى تیم هاى داخلى 
متقاضى ساسان نام برده اند.

چنین این روزنامه ها نوشتند که یک ایجنت فعال در 
هم

حوزه خلیج فارس نیز به ساسان انصارى وعده داده است 

که یک تیم قطــرى او را مى خواهد! طرف وعده قرارداد 

 به ستاره فوالد خوزستان داده و 
600 یا 700 هزار دالرى

ن هم به همین خاطر به پیشنهادات داخلى تاکنون 
ساسا

پاسخ منفى داده است.

ت از آن دارد که زالتکو کرانچار 
 اماشنیده هاى ما حکای

سرمربى کروات ســپاهان مصرانه 

به دنبال جذب این مهاجم 
اســت. در لیستى که 
زالتکو بــه مدیران 

باشــگاه براى خرید در فصل نقل و انتقــاالت ارائه داد، 

ره فوالد خوزستان هم به چشم 
نام ساسان انصارى ستا

و سرمربى زردها از محسن طاهرى مدیرعامل 
مى خورد 

ر طور شــده  و به هر قیمتى به 
سپاهان خواسته وى را ه

انى ها امیدوارند ساسان با تکرار 
اصفهان بیاورند. ســپاه

عملکرد درخشانش بتواند در تیمشان جاى خالى مسعود 

حسن زاده که دچار مصدومیت شده را پر کنند.

 هم مثل سپاهان ول کن ماجرا 
 در این بین استقاللى ها

نیستند و مصرانه مى خواهند تا  انصارى را آبى پوش کنند.

هرچند ساسان انصارى بار اول به تماس تلفنى علیرضا 

منصوریان و اســتقاللى ها محترمانه پاسخ منفى داد اما 

ا ستاره فوالد خوزستان ارتباط 
گفته شده آبى ها دوباره ب

برقرار کرده اند. گویا ساسان انصارى به دست اندرکاران 

باشگاه اســتقالل تهران که اصرار به جذب این بازیکن 

نان یا قطر نرود، احتمال دارد که 
دارند، وعده داده اگر به یو

به پیشنهاد آنان جدى تر فکر کند.

رفى هم ساسان در انتظار این است که ببیند تکلیف 
 از ط

مهدى طارمى در پرسپولیس چه خواهد شد و در صورتى 

ونر شود، به احتمال زیاد برانکو جاى خالى او 
که مهدى لژی

را با ساسان پر کند. این احتماالت مى تواند براى ساسان 

اشد و زمینه وصال دوباره او با رنگ محبوبش را 
جذاب ب

فراهم کند.

 آنچه کامًال مشخص اســت، اینکه فعًال ساسان با توجه 

به ترافیک پیشنهادهایش هیچ نگرانى و عجله اى براى 

واهد ســر حوصله و با طمأنینه 
انتخاب تیم ندارد و مى خ

جدید اقدام کند. ســپاهانى ها با 
نســبت به انتخاب تیم 

توجه به مشکالتى که در پست حمله دارند، نیاز مبرمى به 

ى مانند او دارند و شاید بهتر باشد تالششان را براى 
بازیکن

جذب او مضاعف کنند.

پرتو جغتایی 

بدون تردید اتفاقى که بــراى پرســپولیس رخ داد و این تیم از 
حضور هوادارانش در بازى با لخویا محروم شــد، بسیار تلخ 
و آزاردهنده بود و خیال همــه آنهایى را که قصد بر پایى 
گردهمایى صد هزار نفرى براى فرستادن تیمشان 
به یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را 
داشتند، مشوش کرد. پرسپولیس بعد 
از دو سال غیبت دوباره به آسیا 

و این بار با تیمى باکیفیت برگشته بود 
صعود بــه مراحل مى توانست داعیه 

حال در این باال را داشــته باشد، اما 
د مسیر یک مشــکل اساسى  جو به و

رى آمده است. بدون شک در مقابل  بسیا
از تیم هاى عربى که عادت به حضور پرشمار تماشاگران ندارند، 
ورزشگاه مملو از تماشــاگر آزادى مى تواند به تیم هاى ما کمک 
کند، اما حاال سرخپوشان این امتیاز را از دست داده اند؛ نه به دلیل 
مشکل آفرینى دیگران، بلکه براي سهل انگارى هواداران این تیم. 
مهمترین وجه تمایز پرسپولیس نسبت به سایر تیم ها، بدون شک 
تعداد بسیار باالى هواداران این تیم و البته میزان کم نظیر عالقه 
و دلبستگى آنها به رنگ قرمز است. حضور همین هوادار است که 
«هویت» پرسپولیس را مى سازد و این تیم را در تمام این سال ها از 
گردنه هاى سخت و تنگ عبور داده است. با وجود این، اما دردناك 
است که همین هوادار، گاهى با ندانم کارى اش چنان همه چیز را 
بر هم مى ریزد که جبرانش ممکن نیست. آن هوادارى که براى 
حمایت از پرســپولیس برابر الوحده راهى ورزشگاه شده، حامى 
این تیم بوده و از قضا جزو متعصب ترین طرفداران نیز دسته بندى 
مى شود؛ چه اینکه نه از قیمت باالى بلیت ترسیده و نه از شانس کم 
تیمش براى صعود دلسرد شده است. حاال اما همین دوست عزیز 
براي لیزراندازى اش و البته پرتاب ترقه، تیم را با مصیبتى بزرگ 
مواجه کرده است. او با جهلش کارى کرده که حضور یک هوادار 
در آزادى، به قیمت عدم حضور صدهزار نفر تمام شود و 15هزار 
تومان پول پرداختى اش براى بلیت، به قیمت از دست رفتن عواید 
چندصد میلیونى بلیت فروشــى در بازى با الوحده و البته پرداخت 
40میلیون تومان جریمه فورى تمام شود؛ آیا این مشى هوادارى 
است؟ در زبان فارسى ضرب المثلى هست که مى گوید: «دشمن 
دانا بلندت مى کند، بر زمینت مى زند نادان دوست». شاید در مورد 
صحت بخش اول این ضرب المثل تردیدهایى وجود داشته باشد، 
اما بخش دومش را بدون هیچ تردیدى باید بپذیریم. زجرآور است 
که یکى از ته قلبش دوستت داشته باشد اما از سر جهل و کم خردى، 
بزرگ ترین زیان را به تو برســاند. حاال شده حکایت پرسپولیس 
و هوادارى که ناخواســته تیم محبوب تهران را به غربت خانگى 

اسیر کرد.

تاوان جهل و بى خردى 

ورود سپیدرود به نقل و انتقاالت   

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: یک فصل دیگر 
قرارداد دارم و از حضور در ذوب آهن راضى هستم. 

مهدى مهدى پور در گفتگویى در مورد شرایط فعلى خودش 
براى فصل آینده اظهار داشت: من یک فصل دیگر با ذوب آهن 
قــرارداد دارم و همه چیز در اختیار باشــگاه اســت. اگر هم 
پیشنهادى برسد طبیعتًا باشــگاه باید در جریان قرار بگیرد، 
البته من از بــازى در ذوب آهن راضى هســتم و هیچ وقت 

مشکلخاصى نداشتم.
وى درباره اینکه چه کســى به عنوان سرمربى ذوب آهن 
انتخاب خواهد شــد، گفت: من در جریــان این موضوع 
نیستم، چون وقتى لیگ تعطیل شد از باشگاه بى خبر شدم. 
اصًال نمى خواهم به این مســائل فکر کنم و این باشگاه 

است که در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن در خصــوص عملکرد 
آسیا را ســهمیه در فصل گذشــته گفت: اگر ذوبآهن

مى گرفتیم خیلى خوب مى شد وکاش این اتفاق مى افتاد. 
ر در اما در فصل گذشته شــدیم، فصل پیشششم ما دو

حالى  که بازیکنان زیادى را از دســت دادیم به مقام
چهارمى رسیدیم. متأســفانه با قهرمان نشدن 

تراکتورسازى سهمیه آسیا را از دست دادیم.
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بدون تردید اتفاقى که بــراى پرســپولیس رخ داد و این تیم از
حضور هوادارانش در بازى با لخویا محروم شــد، بسیار تلخ
آزاردهنده بود و خیال همــه آنهایى را که قصد بر پایى دهدههننندندپرتو جغتایی پرتو جغتاییو
گگرگردهمایى صد هزار نفرى براى فرستادن تیمشان
بهیک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را
داشتند، مشوش کرد. پرسپولیس بعد
از دو سال غیبت دوباره به آسیا

این بار با تیمى باکیفیتبرگشته بود  وو
صعود بــه مراحلمى توانست داعیه 

حال در اینباال را داشــته باشد، اما 
یک مشــکل اساسى  دمسیر جو به و

ىآمده است. بدون شک در مقابل  ر بسیا
از تیم هاى عربى که عادت به حضور پرشمار تماشاگران ندارند،
ورزشگاه مملو از تماشــاگر آزادى مى تواند به تیم هاى ما کمک
کند، اما حاال سرخپوشان این امتیاز را از دست داده اند؛ نه به دلیل
مشکل آفرینى دیگران، بلکه براي سهل انگارى هواداران این تیم.
مهمترین وجه تمایز پرسپولیس نسبت به سایر تیم ها، بدون شک
تعداد بسیار باالى هواداران این تیم و البته میزان کم نظیر عالقه
و دلبستگى آنها به رنگ قرمز است. حضور همین هوادار است که
«هویت» پرسپولیس را مى سازد و این تیم را در تمام این سال ها از
گردنه هاى سخت و تنگ عبور داده است. با وجود این، اما دردناك
است که همین هوادار، گاهى با ندانم کارى اش چنان همه چیز را
بر هم مى ریزد که جبرانش ممکن نیست. آنهوادارى که براى
حمایت از پرســپولیس برابر الوحده راهى ورزشگاه شده، حامى
این تیمبوده و از قضا جزو متعصبترین طرفداران نیز دسته بندى
مى شود؛ چه اینکه نه از قیمت باالى بلیت ترسیده و نه از شانس کم
تیمشبراى صعود دلسردشده است. حاال اما همین دوست عزیز
براي لیزراندازى اش و البته پرتاب ترقه، تیم را با مصیبتى بزرگ
با جهلشکارى کرده که حضور یک هوادار است. او مواجه کرده
5در آزادى، به قیمت عدم حضور صدهزار نفر تمام شود و 15هزار
تومان پول پرداختى اش براى بلیت، به قیمت از دست رفتن عواید
چندصد میلیونى بلیت فروشــى در بازى با الوحده و البته پرداخت
40میلیون تومان جریمه فورى تمام شود؛ آیا این مشى هوادارى
است؟ در زبان فارسى ضرب المثلى هست که مى گوید: «دشمن
دانا بلندت مى کند، بر زمینت مى زند نادان دوست». شاید در مورد
صحت بخش اول این ضرب المثل تردیدهایى وجودداشته باشد،
اما بخش دومشرا بدونهیچتردیدى باید بپذیریم. زجرآوراست

تاوان جهل و بى خردى 

ورود سپیدرود به نقل و انتقاالت   

مهدى پور: یک فصل
 دیگر با ذوب آهن 

قرارداد دارم 

مستندات ارائه شده توســط وکیل رضا شکارى در خصوص 
مراحل جدایــى این بازیکــن از ذوب آهن و پیوســتنش به 
روستوف روسیه نشان دهنده جدایى قانونى این بازیکن است. 
  سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان اخیراً و به 
دنبال عقد قرارداد رضا شکارى با باشگاه روستوف روسیه گفت 

که جدایى این بازیکن غیر قانونى بوده است.
وکیل رضا شکارى اعالم کرد: «آذرى که از مدیران خوشنام 
و ورزشى فوتبال ماست، مدعى شده صد هزار دالر مربوط به 
توافق فصل قبل بوده و او فصل جدید به روســیه رفته است، 
پس طبق قرارداد باید رقم جدیدى مشخص شود. او اما به این 
نکات اشاره ندارد که فسخ قرارداد فصل قبل رخ داده و باشگاه 
ذوب آهن فصل قبل شکایت کرده است. کمیته انضباطى هم 
فصل قبل و پیش از پایان بازى هاى رسمى ذوب آهن و روز 
هجدهم اردیبهشــت مقارن با آخرین بازى این تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا رأى صادر کرده است. ضمناً وقتى تأیید مى کند 
که صد هزار دالر مربوط به فصل قبل است، چرا همان زمان 

که روستوف درخواست داد، موافقت نکردند؟»
وکیل شــکارى همچنین به ادعاى باشــگاه ذوب آهن که 
اعالم کرده ITC این بازیکن را صادر نمى کند اشــاره کرد 
و گفت: «باشــگاه ذوب آهن مدعى شــده ITC شکارى را 
صادر نمى کند. در چنین شرایطى فیفا با توجه به رأى کمیته 

انضباطى ظرف دو هفته ITC را صادر مى کند.»

  فیفا طى2 هفته   
ITC صادر مى کند

وکیل مهاجم ذوب آهن : وکیل مهاجم ذوب آهن : 

3 بازیکن از ترکیب اصلى تیم ملى زیر 20 سال ایران در دیدار با کاستاریکا از مرحله گروهى جام جهانى جوانان از 
تیم ذوب آهن بودند.

تیم ملى زیر 20 سال ایران در اولین دیدار خود در جام جهانى 2017 کره جنوبى با یک گل کاستاریکا را در ورزشگاه 
ججو شکست داد تا شروعى خوب در این عرصه بزرگ بین المللى داشته باشد.

در ترکیب اصلى ایران در این مسابقه نام سه بازیکن ذوب آهن شــامل نیما طاهرى، مهران درخشان مهر و رضا 
شکارى به چشم مى خورد که 90 دقیقه براى تیم ملى بازى کردند. درخشان مهر در این مسابقه یک کارت زرد هم 

از داور سوئدى بازى گرفت.
تک نماینده سپاهان در تیم ملى جوانان یعنى عارف غالمى اما برخالف سه ملى پوش ذوب آهن در دیدار با کاستاریکا 
فرصت بازى پیدا نکرد. این مدافع 20 ساله که در فصل 96-95 تقریباً به یکى از مدافعان ترکیب اصلى سپاهان بدل 

شد بخاطر محرومیت اجازه حضور در اولین دیدار تیم ملى را نداشت.

سهم 30 درصدى ذوب آهن از برد جهانى
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یک سایت فرانسوى در گزارشى به حضور ورزشکاران 
ایرانــى در انتخابــات اخیــر ریاســت جمهورى و 
نقــش آنها در تحــوالت سیاســى ایــران پرداخته 

است.
به   گزارش پایگاه اینترنتى RFI فرانسه، حسن روحانى 
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى ایران 
با 57 درصد آراء توانست براى چهار سال دیگر رئیس 
جمهور باقى بماند. در این بین حمایت ورزشــکاران 
از او موضوعــى بود که مــورد توجه بســیارى قرار 

گرفت.
در این بین سایت فرانســوى RFI نوشت: انتخابات 

حالى برگزار شــد ریاســت جمهورى ایران در 

که حســن روحانى حمایت چندین ورزشکار 
شناخته شــده ایران را در کنارش مى دید. این 

رئیــس جمهور اصــالح طلب روى ایــن حمایت 
ورزشــکاراِن شناخته شــده حســاب کرد. در ایران 
سیاســت و ورزش هیچ وقت فاصله زیــادى از هم 

نداشته اند.
روحانى با 23/5 میلیون رأى در حالى به عنوان رئیس 
جمهور ایران انتخاب شــد که قبل از شروع انتخابات 
چندین ورزشکار بازنشسته و فعال حمایت خودشان را 
از او اعالم کردند. ورزشــکارانى مثل على دایى، على 
کریمى و کریم باقرى که از شــناخته  شده ترین هاى 
ورزش ایران هستند. البته ورزشکاران دیگر رشته هاى 

ورزشى 
دیده شــد که نیــز در این بین 

نامشان در بین حامیان روحانى قرار گرفت.
بنابر سایت رسمى ستاد انتخابات حسن روحانى، بهداد 
ســلیمى دارنده طالى المپیک 2012، امید نوروزى 
دارنده مدال طال در المپیک در رشته کشتى فرنگى و 
بازیکنان تیم هاى  ملى والیبال و شطرنج ایران نیز در 
بین این حامیان دیده مى شوند. این  در حالى است که 

گزینه محافظه کار یعنى ابراهیم رئیسى از چنین 
حمایتى برخوردار نبود.

حتى با وجــود اینکــه کیومــرث هاشــمى رئیس 
کمیته ملــى المپیــک ایــران از او حمایــت کرد، 
دیگر ورزشــکار شــاخصى نبود که حمایت خودش 
را از ایــن نامزد ریاســت جمهــورى ایــران اعالم 

کند.
حسن روحانى از زمانى که در ســال 2013 به عنوان 
رئیس جمهور ایران انتخاب شد ســعى کرد تا قدرت 
و ورزش را از یکدیگــر جدا کنــد. در نوامبر 2013 او 
اعالم کرد: «اگــر ما به پیشــرفت هاى فوق العاده  در 
ورزش نگاه کنیم، مى فهمیم که ما کار خاصى براى 

آن انجام نداده ایم، اما سعى کرده ایم اثر سیاست را در 
ورزش کم کنیم.»

در ادامه این گزارش به نقش زنان در ورزش پرداخته 
شده و آمده است: وقتى امروزه درباره ورزش در ایران 
بحث و گفتگو مى شــود همیشه جایگاه زنان در آن به 
عنوان موضوعى مهم مطرح اســت. مهمترین مسئله 
نیز حضور تماشــاگران زن در  ورزشگاه هاســت. این 
فشارها باعث شد چندى پیش شاهد حضور تماشاگران 
زن در تورنمنت والیبال ســاحلى باشــیم. همچنین 
مالحظات دیپلماتیک اغلب در صحنه هاى ورزشــى 
خودش را به خوبى نشــان مى دهد و خارج از سیاست 

خود را نشان مى دهد.

ورزشورزش

  تحلیل   تحلیل RFIRFI فرانسه از انتخابات ایران  فرانسه از انتخابات ایران 

تالش روحانى براىتالش روحانى براى
ششزشزش کم کممم کم کردن اثر سیاست بر ورزش ی یر ر

باشگاه سپاهان در تالش است که احسان 
حاج صفى بازیکــن ملى پوش خودش را 

براى فصل آینده حفظ کند 
چرا که این خواسته 

ســرمربى این 
اســت.  تیم 

تکــو  ال ز
کرانچار در 
ى  جلسه ا
قبل  کــه 

تمدیــد  از 
ردادش  قــرا

بــا مســئوالن 
برگــزار  ســپاهان 

کرده بود، از مســئوالن باشگاه 
درخواســت کرد که تحت هر شرایطى 

حاج صفى را حفظ کنند.
این بازیکــن که فصل گذشــته از لیگ 
آلمان جدا شد و دوباره به سپاهان پیوست 
یکى از تأثیرگذارترین بازیکنان سپاهان 
بود. مســئوالن باشــگاه درصدد حفظ 
حاج صفى هســتند و مذاکرات فشــرده 
آنها با ایــن بازیکن در ایــن مدت ادامه 

داشته است.
حاج صفــى البته هنــوز با ســپاهان با 
توافق نرســیده اســت و به نظر مى رسد 
مهمترین موضــوع در مذاکرات طرفین 
به مســائل مالى مربوط شــود. آخرین 
اخبار حاکى از آن اســت که مســئوالن 
سپاهان در تالش هســتند با حاج صفى 
به توافق مالى برسند و در نهایت قرارداد 
این بازیکــن را تمدید کننــد. تا به امروز 
هنوز هیچ توافقى میــان طرفین صورت 
نگرفته اســت، ولى مســئوالن سپاهان 
امیدوارند  حاج صفــى را در این تیم نگه  

دارند.  

منچستریونایتد در آخرین بازى این فصل 
خود در لیــگ برتر در خانه موفق شــد با 
ترکیبى از جوانان خــود مقابل پاالس به 
پیروزى 2برصفر برســد تا با یک برد به 
اســتقبال فینال لیگ اروپا بــرود. «ژوزه 
مورینیو» در این بازى بسیارى از بازیکنان 
اصلى خود را به زمین نفرســتاد، میانگین 
ســنى تیم میزبان براى این مسابقه 22 
ســال و 284 روز بود که ایــن ترکیب، 
جوان ترین ترکیب ابتدایى منچستریونایتد 

در کل تاریخ لیگ برتر است.
اما نکتــه جالب، اتفاقات بعــد از بازى در 
کنفرانس خبــرى بود. مورینیــو در اتاق 
کنفرانس حاضر شد و به تلویزیون باشگاه 
چنین گفت: «زیاد سئوال نکنید، اکنون در 
فینال حضور داریم، باید بــه خانه بروم و 
آماده فینال شوم.» سپس در پاسخ به این 
سئوال که آیا ترکیب تیمش را براى فینال 
انتخاب کرده است؟ چنین گفت: «بله اما 

بگذارید بروم، در فینال حضور داریم.»
در ادامه مدیر رسانه اى یونایتد خیلى سریع 
پرسید آیا کسى سئوالى دارد؟ شش ثانیه 
بعد کســى جوابى نداد و گفت؛ «سئ والى 
نیســت؟» مورینیو هم گفت: «خداحافظ 
آقایان» و سپس ســالن را ترك کرد. به 
این ترتیب کنفرانس خبرى مورینیو بعد از 

بازى با پاالس فقط 11 ثانیه طول کشید.

احسان
 باید بماند

نشست
 11 ثانیه اى!

سرمربى رئال مادرید درباره یک قهرمانى شیرین سخن گفت. 
  «زین الدین زیدان»، سرمربى رئال مادرید پس از سى و سومین قهرمانى تیمش در اللیگا با برترى 2 بر 

صفر در زمین ماالگا از یک فتح شیرین در پایان فصلى طاقت فرسا سخن گفت.
 او صحبت هاى خود را اینگونه شروع کرد: برخالف آنچه چهره ام نشان مى دهد، بسیار بسیار خوشحالم. 
قهرمانى در پایان یک فصل دشوار، شــیرینى خاصى دارد. این، بهترین و سخت ترین قهرمانى ممکن 
بود. 38 هفته تالش و بازى با تیم هاى دشوار ثابت مى کند ارزش کار ما چقدر باالست. از همان هفته اول 
سخت تالش کردیم و حاال ثمره کار و تمرینات زیادمان را گرفته ایم. ماه ها صدرنشین بودیم و با شایستگى 

قهرمان شدیم. دورى چند ساله از جام داخلى زیبنده پرافتخارترین باشگاه اروپا نبود.
او در ادامه اظهار داشت: بازیکنان نقش اصلى را در این قهرمانى داشتند چون در تمام فصل جنگیدند تا 
رئال قهرمان شود. براى من همه بازیکنان مهم بودند. حتى بازیکنان عمدتاً  ذخیره نشین، هر زمان به 
زمین رفتند، بهترین نمایش خودشان را ارائه کردند. پس از جشن میدان سیبلس به فینال لیگ قهرمانان 

فکر خواهیم کرد.

زیدان:

با شایستگى قهرمان شدیم

لیگ برتر ایران در فصل آینده شــاهد روزهاى جذابى خواهد بود و بار دیگر بایســتى منتظر چالش 
بزرگان در فصل آتى بود.در این بین مى توان تیم هاى لیگ برترى را به دو دسته تقسیم کرد. دسته 
اول تیم  هایى که تکلیف سرمربى و شرایطشان براى فصل آتى را مى دانند و دسته دیگر تیم هایى 
که زمان را براى بستن تیمى یکدست از دست مى دهند.در شرایطى که تیم اصفهانى ذوب آهن طى 
سال هاى اخیر به لحاظ ساختار و نظم در برنامه ریزى جزو بهترین ها بوده است در این فصل و با توجه 
به شرایط سرمربى اش هنوز اقدام جدى در مورد تمدید قرارداد مجتبى حسینى و یا تصمیم در مورد 

این در حالى اســت که فرصت بازیکن گرفتن این و جانشینى او انجام نداده است 
اســت.باید دید ذوب آهــن در روزهاى آتى تیم وابســته به این تصمیم 
گرفت و با چه شــرایطى  پیش خواهد چــه تصمیمــى خواهــد  

رفت.

ذوب آهن! بجنب دیگر

عزت پورقاز در طول دو ســال اخیر به بازیکن مورد عالقه کارلوس کى روش تبدیل 
شده است و تفاوتى ندارد در چه تیمى حضور داشته باشد.

مدافع ســابق ملوان از زمان حضــور در انزلى مورد توجه کارلــوس کى روش قرار 
گرفت و توانســت لقب ســورپرایز عجیب ســرمربى پرتغالى را به خود اختصاص 

دهد.
او که به عنوان یکى از بازیکنانى که توانسته درون دروازه تیم ملى نیز حضور یابد، در 
جمع شــاگردان کارلوس کى روش قرار گرفته است، اکنون چهارمین تیم خود بعد از 
دعوت به تیم ملى را پشت سر مى گذارد. پورقاز از زمان دعوت به تیم ملى در تیم هاى 
ملوان، استقالل خوزستان، سایپا و ســپاهان حضور داشته است و اکنون نیز به دنبال 
این است تا از فرصت  غیبت مدافعان استقالل و پرسپولیس براى دستیابى به اعتماد 

کامل کى روش سود ببرد.

پورقاز و دعوت با
 چهارمین تیم   

در کل تاریخ لیگ برتر است.
اما نکتــه جالب، اتفاقات بعــد از بازى در

کنفرانس خبــرى بود. مورینیــو در اتاق 
شد و به تلویزیون باشگاه  کنفرانس حاضر
چنین گفت: «زیاد سئوال نکنید، اکنون در 
فینال حضور داریم، باید بــه خانه بروم و 
آماده فینال شوم.» سپس در پاسخ به این 
سئوال که آیا ترکیب تیمش را براى فینال 
است؟ چنین گفت: «بله اما  انتخاب کرده

بگذارید بروم، در فینال حضور داریم.»
در ادامه مدیر رسانه اى یونایتد خیلى سریع 
پرسید آیا کسى سئوالى دارد؟ شش ثانیه 
بعد کســى جوابى نداد و گفت؛ «سئ والى 
نیســت؟» مورینیو هم گفت: «خداحافظ 
آقایان» و سپس ســالن را ترك کرد. به 
این ترتیب کنفرانس خبرى مورینیو بعد از 

1بازى با پاالس فقط 11 ثانیه طول کشید.

سرمربى رئال مادرید درباره یک قهرمانى شیرین سخن گفت. 
2 «زین الدین زیدان»، سرمربى رئال مادرید پس از سى و سومین قهرمانى تیمش در اللیگا با برترى 2 بر 

صفر در زمین ماالگا از یک فتح شیرین در پایان فصلى طاقت فرسا سخن گفت.
 او صحبت هاى خود را اینگونه شروع کرد: برخالف آنچه چهره ام نشان مى دهد، بسیار بسیار خوشحالم.
قهرمانى در پایان یک فصل دشوار، شــیرینى خاصى دارد. این، بهترینو سخت ترین قهرمانى ممکن

8بود. 38 هفته تالش و بازى با تیم هاى دشوار ثابت مى کند ارزش کار ما چقدر باالست. از همان هفته اول 
سخت تالش کردیم و حاال ثمره کار و تمرینات زیادمان را گرفته ایم. ماه ها صدرنشین بودیم و با شایستگى 

قهرمان شدیم. دورى چند ساله از جام داخلى زیبنده پرافتخارترین باشگاه اروپا نبود.
او در ادامه اظهار داشت: بازیکنان نقش اصلى را در این قهرمانى داشتند چون در تمام فصل جنگیدند تاتا
رئال قهرمان شود. براى من همه بازیکنان مهم بودند. حتى بازیکنان عمدتاً  ذخیره نشین، هر زمان به 
ارائه کردند. پس از جشن میدانسیبلس به فینال لیگ قهرمانان زمین رفتند، بهترین نمایش خودشانرا

فکر خواهیمکرد.

زیدان:

با شایستگى قهرمان شدیم

در مورد ببه شرایط سرمربى اش هنوز اقدام جدى در مورد تمدید قرارداد مجتبى حسینى و یا تصمیم
این در حالى اســت که فرصت بازیکن گرفتن این و ججانشینى او انجام نداده است 

اســت.باید دید ذوب آهــن در روزهاى آتى تتیم وابســته به این تصمیم 
گرفت و با چه شــرایطى  پیش خواهد چچــه تصمیمــى خواهــد  

ررفت.

ش تبدیل

وش قرار
ختصاص

ر یابد، در
ود بعد از
 تیم هاى
 به دنبال
ه اعتماد
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چهل تکه

کودك چهارساله در غفلت پرستار خانگى اش، اسلحه او را 
برداشت و با فشردن ماشه به خودش شلیک کرد.

«کول کالرك» در خانــه پرســتارش در «اورنج کانتى» 
کالیفرنیا بود که ناگهان صداى شلیک گلوله رسید. زن جوان 
بالفاصله به اتاق «کول» دوید اما با پیکر خونین و نیمه جان 
پسرك روبه رو شد. «کول» خیلى سریع به بیمارستان انتقال 
یافت اما پزشکان پس ازمعاینات الزم، مرگ او را تأیید کردند. 
پرستار این کودك که فراموش کرده بود اسلحه شکارى اش 
را دور از دســترس کودکان و در جاى امنى قرار دهد پس از 
مرگ کول بازداشت شــد اما قاضى او را بى گناه دانست و 

آزادش کرد.

زن چینى کــه راکــت بدمینتون در ســرش فــرو رفته و 
جمجمه اش را شکافته بود دست به دامن پزشکان شد. نوه این 
زن بداقبال هنگامى که وى در حال تماشاى تلویزیون بوده، 
راکت بدمینتونى را به هوا پرت کرده و دسته چوبى تصادفاً در 
جمجمه سر مادربزرگ فرو رفته است.پس از این حادثه اعضاى 
خانواده این زن، وى را به بیمارستانى در استان سیچوان چین  
منتقل کرده و تحت نظر پزشــکان قرار دادند.«زانگ مینگ 
سن» جراح مغز و اعصاب این بیمارستان در این باره گفت:« زن 
65 ساله به شدت آسیب دیده و ترسیده بود اما با عمل جراحى 
یک ساعته توانستیم چوب را از سر زن خارج کنیم.باید دقت
 مى کردیم تا شریان هاى حیاتى زن آسیب نبیند و خوشبختانه 

عمل با موفقیت انجام شد.»

در پى وقوع آتش ســوزى در یک مجتمع آپارتمانى واقع در شهرك 
فردوسیه شهریار، هشــت نفر در میان آتش و دود گرفتار شده که در 

میان آنها چند کودك هم بودند.
بنابراین پنج نفر از آتش نشانان براى نجات افراد گرفتار به دل آتش 
زدند وهر هشت نفر را از یک قدمى مرگ نجات دادند اما دو آتش نشان 
به شدت مصدوم شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. یکى از آنها نجات 

یافت و آتش نشان «داوود نجاتى» جان سپرد.
یکى از شــاهدان در خصوص مصدومیت آتش نشانان اظهار داشت : 
«متأسفانه یک ایســتگاه آتش نشــانى تنها یک ماسک و کپسول 
اکسیژن داشت و تنها یک مأمور مى توانست از آن استفاده کند و همین 
مسئله باعث شد تا پنج مأمور بدون داشتن ماسک اکسیژن خودشان را 

به کام شعله هاى آتش بزنند و دچار گازگرفتگى شوند.»

خودکشى
 کودك 4 ساله

چوب بدمینتون 
درجمجمه زن

آتش نشان فداکار
030201 قربانى کمبود ماسک

مرد میانســالى که به اتهام آزار و اذیت دختر جوان و 
انتشار تصاویر مستهجن در فضاى مجازى بازداشت 
شده، مدعى اســت که دخترجوان براى تأمین هزینه 
عمل جراحى بینى اش چنین نقشه شومى را طراحى 

و اجرا کرده است.
رسیدگى به این پرونده از دو هفته قبل و درپى حضور 
دختر جوانى در دادســراى جنایى تهران آغاز شد. او 
زمانى که در مقابل بازپرس مرشــدلو ایســتاد گفت:  
«مدتى قبل هنگام رفتن به خانه سوار بر خودروى پژو 
شدم. راننده مرد میانسالى بود که در بین راه شروع به 
صحبت کرد و من هم بى اطالع ازهمه جا با اوهمکالم 
شدم. در نزدیکى خانه ام او شماره تماسش را در اختیارم 
قرار داد و بدین ترتیب دوستى مان آغاز شد. مدتى باهم 
در ارتباط بودیم تا اینکه او قرار مالقاتى گذاشت و مرا 
به یکى از تفریحگاه هاى خارج از شهر دعوت کرد. اما 
او از اعتماد من سوء استفاده کرد و مرا مورد آزار و اذیت 
قرارداد و فیلم  هم گرفت. بعد از آن ماجرا تهدیدهایش 

آغاز شد. او مى خواســت من به خواسته هاى شوم اش 
تن بدهم و تهدید کرد اگر قبــول نکنم، فیلمى که از 
من گرفته را دراینترنت منتشــر خواهد کرد. من که از 
تهدیدهایش خسته شده بودم تصمیم گرفتم از پلیس 

کمک بگیرم.» 
با شکایت دختر جوان، دستور بازداشت راننده پژو صادر  
شــد و یک هفته بعد «فرشــاد» به دام مأموران اداره 

شانزدهم پلیس آگاهى افتاد. 
متهم زمانى که در مقابــل بازپرس جنایى قرار گرفت 
منکر آزار و اذیت شیطانى شــد و گفت: «من به هیچ 
عنوان دختر جــوان را مورد آزار و اذیــت قرار ندادم و 
هیچ فیلمى هم از او نگرفته ام. اینکه با او دوست شدم 
را قبول دارم ولى هیچ اتهام دیگرى را قبول ندارم. من 
مدتى با او دوســت بودم و او به بهانه هاى مختلف از 
من پول مى گرفت. به همین خاطر از او خســته شدم 
و خواستم براى همیشــه برود. اما دختر جوان وقتى 
در اخاذى هایش ناکام مانــد، تهدید کرد که همه چیز 
را به همسرم خواهد گفت. بعد هم از من خواست براى 
جراحى بینى اش پنج میلیون تومان بــه او بدهم که 
با خواســته اش موافقت نکردم. ازطرف دیگر او وقتى 
نتوانست آدرسى از همسرم به دست آورد به اینجا آمده 
و چنین شکایتى را مطرح کرده است. اما مطمئنم که 
قصد اخاذى دارد و با شکایت مى خواهد بترسم و به او 

پول بدهم. اما تأکید مى کنم که بى گناهم.»
با توجه به اظهــارات متهم، بازپرس جنایى دســتور 
تحقیقات و بررســى ادعاى دختر جوان و راننده پژو 

را صادر کرد. 

اواخر مرداد 95 مردى با مراجعه به یکى از کالنترى هاى 
پایتخت از ناپدید شدن ناگهانى پدرش خبر داد.

تحقیقات براى شناسایى سرنوشت مرد 63 ساله آغاز شد تا 
اینکه چند روز بعد، جسد او در یکى از باغ هاى اطراف تهران 
پیدا شد. او با ضربه چاقو به قتل رسیده و جسدش رها شده 
بود. کارآگاهان با ردیابى آخرین تماس هاى مقتول به مردى 

33 ساله رسیدند و او را به کالنترى احضار کردند. 
«کامران» که کارگر طالسازى است در بازجویى ها به قتل 
اعتراف کرد و انگیزه خود را مســائل اخالقى اعالم کرد. 
مدتى بعد کیفرخواست پرونده صادر شد و براى رسیدگى در 
اختیار شعبه یازدهم دادگاه کیفرى استان تهران قرار گرفت.

در ابتداى جلسه رســیدگى، اولیاى دم درخواست قصاص 

کردند و پسر مقتول گفت: «پدرم مرد خوبى بود و متهم به او 
تهمت زده است. متهم پس از قتل پدرم، تراول چک، گوشى 
و انگشتر او را دزدید و متوارى شد.ما قصاص مى خواهیم.»

سپس متهم در جایگاه ایســتاد و گفت: «آن روز از سر کار 
برمى گشتم که مردى غریبه به سمتم آمد و خودش را مأمور 
معرفى کرد. او مى خواست با من درگیر شود که مقتول سر 
رســید و ما را از هم جدا کرد. مقتول مى خواست شماره ام 
را داشته باشد. فهمیدم مسائل غیراخالقى در میان است 
براى همین مخالفت کردم اما او بــا تهدید چاقو مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد. سپس مدعى شد، مى تواند به راحتى 
گوشــى ام را ردیابى کند و من راه فرارى ندارم. او با همین 
تهدیدها یک بار دیگر هم مرا به باغى کشاند و مورد تجاوز

 قرار داد.»
متهم ادامه داد: «روز حادثه، مقتول با من تماس گرفت 
و در خانه اى قرار گذاشت. براى اینکه با او مخالفت کنم 
و خودم را نجات دهم، سر قرار حاضر شدم اما او باز هم 
قصد آزار داشت. درگیر شدیم و من با چاقوى میوه خورى 
او را به قتل رســاندم. سپس گوشــى اش را شکستم تا 

شماره ام از بین برود.»
کامران در آخرین دفاع خود نیــز گفت: «من هیچ پولى 
ندزدیده ام و فقط همان گوشى را شکستم. من از شرافتم 

دفاع کردم.» 
در پایان دادگاه قضات وارد شور شــدند تا رأى نهایى را 

صادر کنند.

9 اسفند 91  مأموران گشت کالنترى ابوذر، یکى از مجرمان 
سابقه دار در زمینه فروش مواد مخدر را به جرم نزاع منجر به 

جرح دستگیر کردند.
ضربه چاقوى «رحیم» کارى تر از آن بود که مجروح جان 
ســالم به در ببرد. او پس از چند ساعت در بیمارستان جان 

باخت تا رحیم به جرم قتل مورد بازجویى قرار گیرد.
او گفت: «من مجرد هســتم و در همســایگى زنى به نام 
"ســمیه" زندگى مى کنم. چند روز پیش مأموران پلیس، 
سمیه را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کردند. وقتى او 
را با خود بردند، مردى به نام "سعید" به خانه سمیه رفت و 
سرك کشید. به سعید گفتم اگر چیزى از خانه سمیه کم شود 
تو باید پاسخگو باشى اما جواب درست و حسابى نگرفتم. تا 
اینکه روز بعد سمیه آزاد شد. وقتى خانه اش را وارسى کردیم 
متوجه شدیم آبمیوه گیرى، چرخ گوشت و 800 هزار تومان 
پولش به سرقت رفته اســت. دزدى کار سعید بود. سمیه 

مى خواست از او شکایت کند اما من جلویش را گرفتم.»
متهم ادامه داد: «روز بعد به محله زندگى سعید رفتم اما او 
با دوستش به ســمتم حمله کرد. من هم چاقو را درآوردم 
و ضربه اى رها کردم که به دوســت سعید خورد. من یادم 
نمى آید چطور به مقتول ضربه زدم چون نیم ساعت قبل از 

درگیرى، مشروب خورده بودم.»

با این اعترافات، متهم به زندان افتاد و مدتى بعد در شــعبه 
چهارم دادگاه کیفرى استان تهران به ریاست قاضى اصغر 
عبداللهى محاکمه و به درخواســت اولیاى دم به قصاص 
محکوم شد. او یک بار پاى چوبه دار رفت اما سرانجام موفق 

شد با پرداخت مبلغى، رضایت خانواده مقتول را جلب کند.
رحیم براى آخرین بار از جنبه عمومى جرم در شعبه چهارم 
محاکمه شــد و گفت: «من با پرداخت 110 میلیون تومان 
رضایت اولیاى دم را گرفتم. االن چهار سال و سه ماه است که 
در زندانم و یک بار هم پاى چوبه دار رفتم. خواهش مى کنم در 
حکمم تخفیف قائل شوید.» در پایان دادگاه قضات حکم به 

آزادى متهم را در آینده اى نزدیک صادر کردند.

چهاردهم مرداد سال 91 با پیدا شدن جسد زن جوانى 
به نام «آمنه» در آپارتمانــش واقع در خیابان رودکى 
تهران، تیم جنایى راهى محل حادثه شــدند تا اینکه 
در جریان تحقیقات، پزشــک قانونى نظر داد این زن 

را خفه کرده اند.
بدین ترتیــب کارآگاهان براى شناســایى قاتل، به 
بررسى تلفن همراه مقتول پرداختند تا اینکه دریافتند 

وى با مرد جوانى به نام «احمد» در ارتباط بوده است.
کارآگاهان پس از دو روز جســتجو، احمد را دستگیر 
کردند و او در بازجویــى اعتراف کرد کــه آمنه را با 
روســرى خفه کرده است. ســرانجام قضات دادگاه 
کیفرى تهران پس از محاکمه، او را به اعدام محکوم 
کردند.در حالى که این مرد خــود را براى اعدام آماده 
مى کرد خانواده اش توانســتند با جلب رضایت برادر 
مقتول-به عنوان تنها ولى دم- و پرداخت 30 میلیون 
تومان او را از اعدام نجات دهند. متهم به قتل از زندان 
به دادگاه کیفرى انتقال یافت تا از جنبه عمومى جرم 

محاکمه شود.
او در دفاع از خود به قضات گفت: «چند ماهى بود که 
با آمنه، هنگام مصرف مواد مخدر آشنا شده بودم. آمنه 

وقتى خانواده ام را شــناخت و فهمید که  اعتیادم را از 
همسرم پنهان کرده ام از من شروع به باج گیرى کرد 
تا حرفى به زنم نزند.یک روز که مواد مخدر مصرف 
مى کردیم سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و من 
که "شیشه"  مصرف کرده بودم، آمنه را با روسرى اش 

خفه کردم.»
در پایان جلسه محاکمه قاضى زالى رئیس دادگاه او را 

از جنبه عمومى به ده سال حبس محکوم کرد. 

سارق حرفه اى پایتخت پس از بازگشت به مخفیگاهش در 
شرق تهران زمینگیر شد.

رئیس کالنترى 144 جوادیــه تهرانپارس با اعالم این خبر 
گفت: در پى دریافت خبرى اعالم شــد که فردى اقدام به 
سرقت از اماکن خصوصى در شرق تهران مى کند و اموال 
مسروقه را در مخفیگاه خود پنهان مى سازد؛ با حضور مأموران 
در محل و بررســى هاى اولیه مشخص شد که خبر صحت 
داشته و تعدادى از اموال مسروقه نیز در محل موجود است. 
سرهنگ محمد قربان منصورى گفت: عوامل کالنترى به 
محل اختفاى مظنون مراجعه کردند ولیکن وى در مخفیگاه 
خود نبود؛ مأموران احتمال دادند که ممکن است وى به زودى 

به مخفیگاه خود مراجعه کند. وى خاطرنشــان کرد: پس 
از مدت کوتاهى عوامل کالنترى متوجه مراجعه ســارق به 
مخفیگاه شدند و موفق شدند، او را در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر کنند. این مقام انتظامى افزود: در بازرسى از محل، 
تعدادى زیادى لوازم خانگى بسته بندى شده که به بیش از 20 
نوع کاال مى رسید کشف و ضبط شد. وى در پایان بیان کرد: 
متهم ضمن قبول جرم خود در اعترافاتش گفت که تاکنون 
ده فقره سرقت از خانه ها و چهار فقره از انبارى ها و یک فقره 

سرقت موتورسیکلت مرتکب شده است. 
متهم به همراه اموال کشف شده، تحویل پایگاه چهارم پلیس 

آگاهى پایتخت شد. 

پســر جوان با حالت غیر طبیعى و در حالى که شمشیر 
به دست داشت در شهر مشــهد اقدام به قدرت نمایى
 مــى کرد.رئیس پلیس مشــهد بــا اعــالم این خبر 
گفت:مأموران در جریــان اقدام قــدرت نمایى جوان 
30ساله اى به نام «حامد» در محدوده سپاد مشهد قرار 

گرفتند.
سرهنگ بوستانى اظهار داشت: مأموران در بررسى هاى 
ابتدایى پى بردند که این جوان با در دست داشتن شمشیر 
و در حالى که در حالت عادى نبود اقدام به تخریب چند 
خودرو و شکستن شیشه هاى چند مغازه کرده و سپس 
پا به فرار گذاشــته اســت. وى ادامه داد: بدین ترتیب 
مأموران کالنترى سپاد با اقدامات فنى موفق به شناسایى 

مخفیگاه این جوان شرور شده و در عملیاتى غافلگیرانه، 
حامد در حالى که شمشیر به دست بود در مخفیگاهش 

دستگیر شد.

این دختر مى خواهد 
از من براى جراحى بینى اش پول بگیرد

قدرت نمایى شرور شمشیر زن
 در خیابان هاى مشهد

دفاع عجیب 
کارگر طالسازى

دستگیرى سارق حرفه اى شرق پایتختآمنه مى خواست ازمن باج گیرى کندآدمکشى بخاطر سرقت آبمیوه گیرى

مدتى قبل دختر جوانى سراســیمه به اداره پلیس رفت 
و از سارق پراید ســوار به اتهام تصادف و سرقت کیفش 
شکایت کرد. شاکى در توضیح ماجرا گفت: «من دانشجو 
هستم. ساعتى قبل از دانشگاه بیرون آمدم و در حال عبور 
از کنار خیابان بودم که خودروى پرایدى با سه سرنشین به 
من نزدیک شد. راننده در حالى که با گوشى اش در حال 
حرف زدن بود پشت سر من به آرامى رانندگى مى کرد. 
احتمال دادم مسافرکشى مى کند و دنبال مسافر است که 
ناگهان خودرو آرام با من برخورد کرد و من نقش بر زمین 
شدم اما آسیب جدى به من نرســید. در حالى که روى 
زمین افتاده بودم یکى از سرنشینان پیاده شد و کنار من 
آمد. فکر کردم قصد کمک دارد، اما او کیف دستى من را 
از دستم کشید و پس از سرقت کیفم سوار پراید شد و از 
محل گریختند. آنها کیفم را که حاوى یک میلیون تومان 
پول نقد، تعدادى کارت عابر بانک با رمز، تلفن همراه و 
جزوه هاى درسى بود، سرقت کردند .» وى در پایان گفت: 
«یکى از رهگذران موفق شد شماره خودروى سارقان را 

یادداشت کند.»
با طرح این شــکایت پرونــده به دســتور قاضى على 
وسیله ایرد موسى بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 34 
براى شناسایى سارقان در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى 

پایتخت قرار گرفت. 
مأموران در نخســتین گام پس از استعالم شماره پالك 
خودروى سارقان دریافتند خودروى پراید متهمان سرقتى 
اســت و صاحب آن چند روز قبل از حادثه اعالم سرقت 
کرده است. در حالى که تحقیقات درباره این حادثه ادامه 
داشت، مأموران با شکایت هاى مشابهى روبه رو شدند. 
شکایت شاکیان حکایت از آن داشت باند سه نفره سارقان 
کیف قاپ با خودروهاى سرقتى در خیابان هاى شمالى و 
غربى تهران پس از تصادف، کیف آنها را قاپیده و از محل 

گریخته اند.
یکى از شــاکیان که مهندس جوانى بــود، گفت: «من 

مدیرعامل یک شرکت خصوصى هستم. دفتر کارم در 
یکى از خیابان هاى شــمال پایتخت است. روز حادثه از 
شرکتم بیرون آمدم و به سراغ خودروام که کنار خیابان 
پارك بود، رفتم. هنوز چنــد قدمى به خودروام مانده بود 
خودروى پرایدى که سه مرد جوان سرنشین آن بودند با 
من به آرامى برخورد کرد به طورى که من زمین خوردم. 
هنوز ثانیه هایى از حادثه نگذشته بود، یکى از سر نشینان 
خودرو پیاده شد و کیف دســتى ام که مقدار زیادى پول، 
لوازم قیمتى، دسته چک و مدارك و اسناد شرکتم داخل 

آن بود، سرقت کردند.» 
در حالى که هر روز به تعداد شــاکیان سارقان کیف قاپ 
افزوده مى شــد، کارآگاهان دریافتند 22 اردیبهشت ماه 
امسال گشت مأموران پلیس در شمال تهران سه سارق 
تحت تعقیب را که ســوار بر خودروى ســرقتى بودند، 
دستگیر کرده اند. ســه متهم براى بازجویى به دادسراى 

ناحیه 34 منتقل شدند. 
یکى از متهمان با اعتــراف به صد فقــره کیف قاپى با 
شــیوه تصادف گفت: «ما هر سه نفر ســابقه داریم و در 

زندان با هم آشــنا شــدیم. وقتى از زندان آزاد  شــدیم 
این بانــد را تشــکیل دادیم. مــا ابتدا خودرو ســرقت 
مى کردیم و بعــد با خودروى ســرقتى طعمه هاى خود 
را زیر نظر مى گرفتیم و در فرصت مناســب با خودرو به 
آنها مى زدیم و کیف هایشــان را ســرقت مى کردیم.» 
دو متهم دیگر هم حرف هاى سردســته بانــد را تأیید 
کردند. ســه متهم براى ادامــه بازجویى ها به دســتور 
قاضى ایرد موســى، در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى 

قرار گرفتند. 

پراید سرقتى، 100 زن و مرد تهرانى را زیرگرفت
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مهراب قاســم خانى روایــت جنجالى از 
پرداخت پول به هنرمندان از سوى موساد 
و فراماسونرها در دایرکت اینستاگرام خبر 

مى دهد.

از سوى موساد  

رامبد جــوان با انتشــار ایــن عکس در 
اینســتاگرامش نوشــت: «اهداى عضو، 

اهداى زندگى.»

نوید محمدزاده عکس فوق را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد.

باز هم شلوار عجیب 

اهداى زندگى

نســخه قاچــاق فیلــم 
«گشت2» که این روزها 
فــروش بى ســابقه 19 

میلیارد تومانى در سینماى 
ایران را به نام خــود زده در حالى که همچنان  در 

بســیارى از ســینماهاى تهران و البته شهرستان ها 
در حال اکران است وارد بازار شــده و در کانال هاى 
تلگرامى دست به دست مى چرخد. اتفاقى که واکنش 
تند سعید ســهیلى کارگردان و  حمید فرخ نژاد بازیگر 
و ســرمایه گذار این فیلم را به دنبال داشــته، این دو 

ســینماگر از مردم تقاضا کرده اند با ســارقین 
همــکارى نکنند. ســهیلى  در تازه ترین 

اظهاراتش در این باره به عدم حمایت 
صنوف سینمایى نیز اعتراض کرده 
و گفته کارت خانه سینما را آتش 

مى زند.
ســعید ســهیلى با بیــان اینکه 
مدتى است فیلم «گشت 2» که 
همچنان در برخى ســینماها در 
حال اکران است و فروش باالیى 
هم دارد به طور غیرقانونى در بازار 

قاچاق شده اســت، اذعان داشت: 
متأسفانه دســت قاچاقچى ها در این 

مملکت از همه بازتر اســت و کســى 
نمى تواند آنها را پیدا کند یا با آنها برخورد 

کند.
او افزود: البته ظاهر قضیه این اســت که 

عده اى قاچاقچى فیلم «گشت 2» را قاچاق 
کردند اما حدس و گمان من این است که اگر 
نقاب از چهره آنها برداشته شود صورت هاى 
آشنایى را مى بینیم. چون معتقدم پشت این 
قضیه یک برنامه ریزى کامًال هماهنگ شده 
و بــا زمینه چینى قبلى وجــود دارد؛ چرا که 
نسخه قاچاق شده همان کپى فیلم است که 
به اداره بازرگانى صداوسیما جهت بازبینى 

فیلم براى گرفتن تیزر داده شده بود.
وى با بیان اینکه روى نســخه هاى قاچاق 
شــده فیلم عبــارات جهت بازبینــى اداره 
صداوسیما حک شده اســت، ادامه داد: به 
نظر مى رســد از روز اول عده اى دنبال این 

بوده اند که این فیلم را زمین بزنند؛ چون مثًال 
وقتى دونده اى در حال دویدن و مسابقه است و 

به خط پایان نزدیک شده آنهایى که روى باخت 
او شــرط بندى کرده اند بهتریــن راه را در این 

مى بینند که به این دونده پشــت پا بزنند. 
براى فیلم «گشت 2» هم عده اى از ابتدا 
تالش مى کردند فیلم اکران نشــود یا اگر 

قرار است ســاخته و نمایش 
داده شود با سانسورهاى زیاد 
همراه باشــد اما وقتى هیچ 
کدام از آنها اتفــاق نیافتاد و 
با فروش باالى فیلم هم روبه 
رو شــدند تصمیم گرفتند که 
در نزدیکى خط پایان این گونه 
پشت پا بزنند. سهیلى خاطرنشان 
کرد: با این حال این موضوع شاید چندان مهم نباشد 
بلکه مهم این است که دست ما به هیچ جایى نرسید. 
من چندین روز است که به پلیس، قانون و دادگاه پناه 
برده ام اما در هیچ جایى نتوانستم کارى از پیش 
ببرم. احســاس مى کنم ســینما و هنر بسیار 
بى پناه و بى پشتیبان است و هنرمندان تنها 
هستند. من به عنوان یک فیلمساز یکه و 
تنها از این دادگاه بــه آن دادگاه، از این 
بازپرسى به آن بازپرسى، از پلیس امنیت 
به پلیس فتا، از فتا به کمیته صیانت از 
آثار سینمایى رفتم اما هیچ نتیجه اى 
که نگرفتم بماند بلکه متوجه شــدم 

هیچ حامى هم وجود ندارد.
او در این باره گفت: متأســفانه نه از 
خانه ســینما، نه از وزارت ارشاد، نه 
از کمیته صیانت از آثار ســینمایى 
و نه هیچ بخش دیگــرى تماس و 
پیگیرى صــورت نگرفت تا کمکى 
کنند و متأسفم که پس از پیگیرى هاى 
متعددم یک دوستى به من گفت شکایت 
خود را به همان دولتــى ببر که از آن حمایت 
کردى. همین حرف ها بیشتر باعث مى شود بر 
این باور باشم که از این فیلم یا حتى خود من 
انتقام گرفته شده است. البته نه فقط بخاطر 
مسائل سیاسى بلکه انتقام از «گشت 1» که 
آنطور ذبح شد و «گشت 2» که اینگونه آن را 

زجرکش کردند.
این فیلمســاز همچنین گفــت: نکته مهم 
و عجیب دیگر این اســت که بــراى فیلم 
«گشــت2»  دو میلیارد و 800 میلیون تومان 
از رقم فروش باید مالیات بدهــم و نمى دانم 
این حدود سه میلیارد تومان مالیات را براى چه 
باید پرداخت کنم وقتــى در چنین ماجرایى هیچ 

حمایت و پشتیبانى هم وجود ندارد.
سهیلى با اشاره به اینکه در زمانى که با توجه به 
انتخابات برگزار شده خوشحالى عمومى 
وجود دارد کام او و عوامل فیلم «گشــت 
2» با قاچاقى که صورت گرفته تلخ شــده 
اســت، گفت:  االن که پیگیرى هایم در قوه قضائیه و 

ارگان هاى مربوط به نتیجه نرسیده است، فکر مى کنم 
بهتر بود از همان ابتدا موضوع را فریاد مى زدم و از مردم 
مى خواستم که حق الناس را وارد خانه هاى خود نکنند 
و همانطور که تا به حال از فیلم «گشــت2» استقبال 
کرده اند از این پس هم با قبول نکردن نســخه هاى 

قاچاق از این فیلم حمایت کنند.
او که عضو خانه سینما و انجمن کارگردانان نیز هست 
با انتقاد از انفعال صنــوف در چنین مواردى ادامه داد: 
«متأســفانه وقتى چنین اتفاقى  مى افتد فیلمساز تنها 
مى ماند و نه خانه سینما حمایت مى کند و نه شوراهاى 
مختلف متعلق به تهیه کنندگان. مــن تصمیم دارم 
کارت عضویت  در خانه ســینما، کانــون کارگردانان 
وانجمن هاى و شــوراهاى دیگر... را در جلوى خانه 
ســینما آتش بزنم وقتى این کارت ها جز ســنگین تر 
 کردن جیب آدم کارى نمى کند. وقتى مى بینم که هیچ 
حمایتى نمى کنند و من پیش خــود فکر مى کنم چرا 

عضو این تشکیالت هستم.» 
حمید فرخ نژاد نیز که در قسمت اول این فیلم «گشت 
ارشاد» نیز بازى کرده بود و در «گشت 2» به جز بازى 
بخشى از ســرمایه گذارى  را نیز برعهده داشته است، 
با اعالم این خبر گفته اســت: باعث تأسف است که 
اعالم کنم نســخه قاچاق فیلم «گشت 2» وارد بازار 
شده و  متأســفم که اعالم کنم طى هفته گذشته در 
این ارتباط شــکایتى تنظیم و به دادگاه رسانه تسلیم 
کردیم ولى تمام تالش هاى قانونى ما براى  جلوگیرى 
از این سرقت بى نتیجه ماند. پلیس فتا، پلیس امنیت و 
شوراى صیانت سینما فقط اظهار تأسف کردند و دیگر 
هیچ... عمًال دســت  قانون جلوى سارقین باالست و 
نسخه غیرقانونى «گشت 2» عیان و در محیطى امن 
در حال خرید و فروش است، متأسفم براى سینمایى 

که  هیچ پناهى ندارد. 
او نیز در پایان از مردم درخواســت مشابهى کرده و 
نوشته است: به عنوان یک شهروند ناامید از قانون، از 
شما تقاضا مى کنم با سارقین  همکارى نکنید و نسخه 

قاچاق را دانلود و خریدارى نکنید.
در حال حاضر باالترین فروش در تاریخ سینماى ایران 
به «گشت 2» آخرین ساخته سعید سهیلى اختصاص 
دارد. فیلمى که نمایش آن در جشنواره فجر و همچنین 
اکران عمومى اش با برخى حاشیه سازى ها همراه بود.
گرچه «گشت 2» جزو فیلم هاى نوروزى امسال بود 
اما همچنان به دلیل اســتقبال فراوان تماشاچیان در 
بسیارى از ســینماهاى تهران و البته شهرستان هاى 
مختلف به نمایش خود ادامه مى دهد. به همین دلیل 
انتشار نســخه بازبینى صداوسیما در فضاى مجازى، 
مى تواند ضربه ســختى به فروش آن در سینماها و 
البته فرصت خوبى که براى فروش در شبکه نمایش 

خانگى داشت بزند. 
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یلیارد تومانى در سینماى 
ران را به نام خــود زده در حالى که همچنان  در 

ســیارى از ســینماهاى تهران و البته شهرستان ها 
ر حال اکران است وارد بازار شــده و در کانال هاى 
لگرامى دست به دست مى چرخد. اتفاقى که واکنش 
فرخ نژاد بازیگر  ند سعید ســهیلى کارگردان و  حمید
 ســرمایه گذار این فیلم را به دنبال داشــته، این دو 

ســینماگر از مردم تقاضا کرده اند با ســارقین 
همــکارى نکنند. ســهیلى  در تازه ترین

ظهاراتش در این باره به عدم حمایت 
اعتراض کرده نیز صنوفسینمایى
 گفته کارت خانه سینما را آتش 

ى زند.
ســعید ســهیلى با بیــان اینکه 
2دتى است فیلم «گشت 2» که 
همچنان در برخى ســینماها در 
حال اکران است و فروش باالیى 
هم دارد به طور غیرقانونى در بازار 

چاق شده اســت، اذعان داشت: 
تأسفانه دســت قاچاقچى ها در این 
ملکت از همه بازتر اســت و کســى

مى تواند آنها را پیدا کند یا با آنها برخورد 
ند.

و افزود: البته ظاهر قضیه این اســت که 
2ده اى قاچاقچى فیلم «گشت 2» را قاچاق

ردند اما حدس و گمان من این است که اگر 
قاب از چهره آنها برداشته شود صورت هاى 
شنایى را مى بینیم. چون معتقدم پشت این 
ضیه یک برنامه ریزى کامًال هماهنگ شده 
 بــا زمینه چینى قبلى وجــود دارد؛ چرا که 
سخه قاچاق شده همان کپى فیلم است که 
ه اداره بازرگانى صداوسیما جهت بازبینى 

یلم براى گرفتن تیزر داده شده بود.
ى با بیان اینکه روى نســخه هاى قاچاق 
شــده فیلم عبــارات جهتبازبینــى اداره 
صداوسیما حک شده اســت، ادامه داد: به 
ظر مى رســد از روز اول عده اى دنبال این 

وده اند که این فیلم را زمین بزنند؛ چون مثًال 
قتى دونده اى در حال دویدن و مسابقه است و 

که روى باخت  ه خط پایان نزدیک شده آنهایى
و شــرط بندى کرده اند بهتریــن راه را در این 

ى بینند که به این دونده پشــت پا بزنند. 
2راى فیلم «گشت 2» هم عده اى از ابتدا 
الش مى کردند فیلم اکران نشــود یا اگر 

قرار است ســاخته و نمایش 
داده شود با سانسورهاى زیاد 
همراه باشــد اما وقتى هیچ 
کدام از آنها اتفــاق نیافتاد و 
با فروش باالى فیلم هم روبه 
رو شــدند تصمیم گرفتند که 
در نزدیکى خط پایان این گونه 
پشت پا بزنند. سهیلى خاطرنشان 
کرد: با این حال این موضوع شاید چندان مهم نباشد 
بلکه مهم این است که دست ما به هیچ جایى نرسید. 
من چندین روز است که به پلیس، قانون و دادگاه پناه 
برده ام اما در هیچ جایى نتوانستم کارى از پیش 
ببرم. احســاس مى کنم ســینما و هنر بسیار 
است و هنرمندان تنها بى پناه و بى پشتیبان

هستند. من به عنوان یک فیلمساز یکه و 
تنها از این دادگاه بــه آن دادگاه، از این 
بازپرسى به آن بازپرسى، از پلیس امنیت 
به پلیس فتا، از فتا به کمیته صیانت از 
آثار سینمایى رفتم اما هیچ نتیجه اى 
که نگرفتم بماند بلکه متوجه شــدم 

هیچ حامى هم وجود ندارد.
او در این باره گفت: متأســفانه نه از 
خانه ســینما، نه از وزارت ارشاد، نه 
از کمیته صیانت از آثار ســینمایى

و نه هیچ بخش دیگــرى تماس و 
پیگیرى صــورت نگرفت تا کمکى 
کنند و متأسفم که پس از پیگیرى هاى 
متعددم یک دوستىبه من گفت شکایت 
خود را به همان دولتــى ببر که از آن حمایت 
کردى. همین حرف ها بیشتر باعث مى شود بر 
این باور باشم که از این فیلم یا حتى خود من 
انتقام گرفته شده است. البته نه فقط بخاطر 
مسائل سیاسى بلکه انتقام از «گشت 1» که 
2آنطور ذبح شد و «گشت 2» که اینگونه آن را 

زجرکش کردند.
این فیلمســاز همچنین گفــت: نکته مهم 
و عجیب دیگر این اســت که بــراى فیلم 
800 میلیون تومان  «گشــت2»  دو میلیارد و
از رقم فروش باید مالیات بدهــم و نمى دانم 
این حدود سه میلیارد تومان مالیات را براى چه 
باید پرداخت کنم وقتــى در چنین ماجرایى هیچ 

حمایت و پشتیبانى هم وجود ندارد.
سهیلى با اشاره به اینکه در زمانى که با توجه به 
انتخابات برگزار شده خوشحالى عمومى 
وجود دارد کام او و عوامل فیلم «گشــت 
2» با قاچاقى که صورت گرفته تلخ شــده 
اســت، گفت:  االن که پیگیرى هایم در قوه قضائیه و 

یک ســرگرد پلیس را بر عهــده دارد همچنین بهاره امیر آقایى در این مجموعه تلویزیونى ایفاى نقش به میان مى کشد.»که کشف واقعیت پاى زندگى شخصى اش را مى کند در این میان به پرونده اى برمى خورد «ســرگرد گره پرونده هاى جنایــى را باز در خالصه داستان «نوار زرد» آمده است: به نگارش در آورده است.است و کریم لک زاده آن را در 20 قسمت ژانر ســریال «نوار زرد» جنایى پلیسى چند روز پیش در تهران آغاز شده است.تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى از بــه کارگردانى پوریــا آذربایجانى و فیلمبردارى ســریال «نــوار زرد» 
کیان افشار، سیروس گرجســتانى، قاسم زارع، کمند امیر 
براى پخش در مهر ماه مصــادف با هفته ناجا تهیه سریال شــبکه 2 و مؤ سســه ناجى هنر است و این مجموعه تلویزیونى محصــول گروه فیلم زرد » هستند.سلیمانى، محسن بهرامى و... از بازیگران اصلى سریال « نوار 

و تولید خواهد شد.
گفتنى است پوریا آذربایجانى کارگردان این مجموعه تلویزیونى پیش از این با ساخت آثار 

در عرصه سریال سازى به حساب مى آید.سینمایى چون تجریش ناتمام، اروند و... شناخته شده بود و سریال « نوار زرد » اولین فعالیت او 

صدیقه کیانفر بازیگر پیشکســوت عرصــه تلویزیون و 
سینما گفت: این روز ها همه مرا فراموش کرده اند و هیچ 
پیشنهادى براى انجام کار تصویرى به من ارائه نمى دهند.

وى ادامه داد: این روز ها بــا انجام نمایش هاى رادیویى 
و دعوت توســط دوســتانم در رادیو به کارمشغول 

مى شوم و روحیه خود را عوض مى کنم.
بازیگر سریال تلویزیونى «پهلوانان نمى میرند» تصریح 
کرد: در گذشته همکارى هاى بســیارى با شمار زیادى از 
کارگردان ها از جمله حسن فتحى داشته ام، اما فکر مى کنم 

که آقاى فتحى هم مرا فراموش کرده است.

وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشــت: این روز ها 
سریال هاى بسیارى در تلویزیون و حتى شبکه هایى مانند 
شبکه نمایش خانگى ساخته مى شود اما براى حضور در 
هیچیــک از این مجموعه ها از من دعوتى نمى شــود در 
حالى که من هیچگاه دستمزدى دریافت نمى کردم. بازیگر 

ســریال تلویزیونى «کیمیا» توضیح داد: براى حضور در 
آثار نمایشى در تمام سال هاى فعالیتم هیچگاه مبلغى را 
مشخص نمى کردم و حتى در بسیارى از آثار بدون دریافت 
دستمزد حضور پیدا کردم و اگر در تعدادى از مجموعه هاى 
نمایشى به من مبلغى پرداخت شد، به عنوان هدیه بود نه 

اینکه من بخواهم مبلغى را بابت حضورم در یک اثر تعیین 
کنم. وى خاطرنشان کرد: بازیگرى و حضور در وادى هنر 
براى من یک عشق به شمارمى رود به همین دلیل عمر خود 
را در این مسیر سپرى کردم و به بازیگرى هیچگاه به عنوان 
یک شغل که بتوانم از آن درآمدى داشته باشم، نگاه نکردم.

همه کارگردان ها مرا فراموش کرده اند

پیشنهادى براى انجام کار تصویرى به من ارائهب
وى ادامه داد: این روز ها بــا انجام نمایش ه
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رامبد جــوان با انتشــار ایــن عکس در 
اینســتاگرامش نوشــت: «اهداى عضو، 

اهداى زندگى.»

نوید محمدزاده عکس فوق را در
اینستاگرامش منتشر کرد.

اهداى زندگى

شتهیه کنندگى محمدرضا شبــه کارگردانى پوریــا آذربفیلمبردارى ســریال «نــو دژانر ســریال «نوار زرد» جنچند روز پیش در تهران آغاز به میان مى کشد.»که کشف واقعیت پاى زندگىمى کند در این میان به پروند«ســرگرد گره پرونده هاىدر خالصه داستان «نوار زربه نگارش در آورده است.است و کریم لک زاده آن را
امیر
یکس
کیان افش
سلیمانى، م

در عرصه سریال سازى به حساب مىسینمایى چون تجریش ناتمام، اروندگفتنى است پوریا آذربایجانى کارو تولید خواهد شد.

که آقاى فتحى هم مرا فراموشه کارمشغول 
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ن اصلى سریال « نوار  قاسم زارع، کمند امیر  دارد همچنین بهاره یزیونى ایفاى نقش 
صــادف با هفته ناجا تهیه سســه ناجى هنر است و ى محصــول گروه فیلم 

ل « نوار زرد » اولین فعالیت او نىپیش از این با ساخت آثار 

آقایى در این مجموعه تلویه میان مى کشد.» قســرگرد پلیس را بر عهــدهیر » هستند.محسن بهرامى و... از بازیگرانشار، سیروس گرجســتانى، 2سریال شــبکه 2 و مؤ ساین مجموعه تلویزیونىزرد
براى پخش در مهر ماه مص
 و... شناخته شده بود و سریالرگردان این مجموعه تلویزیون

ىآید.

وار» مقابل دوربین 
ـــــــــــــــــانس پایانى «دیوار به دی
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ــــ       سکـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــانس پایانى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  سکـ

موعه تلویزیونى «دیوار به 
تصویربردارى مج

ى  که این روزها در حال پخش از 
یه کنندگى حمید رحیمى ناد

کارگردانى سامان مقدم و ته
دیوار» به 

ى بازیگران به پایان مى رسد.
شبکه 3 است، پس از حدود شش ماه، روز پنج شنبه با حضور تمام

ت از این مجموعه نیز جمعه شب روى آنتن خواهد رفت.
براساس برنامه ریزى هاى انجام شده، آخرین قسم

ى باقیمانده هر چه زودتر براى پخش آماده شود.
همزمان با تصویربردارى مونتاژ نیز توسط سیامک مهماندوست در حال انجام است تا قسمت ها

 زارعى، على شادمان، آزاده صمدى، مهسا 
ؤیا تیموریان، پژمان جمشیدى، گوهر خیراندیش، حسن

فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، همایون ارشادي، یاسمینا باهر، ر

گران «دیوار به دیوار» به ترتیب حروف الفبا هستند.
ل اللهى، رضا ناجى و سام نورى بازی

طهماسبى، جواد عسگرى، شمسى فض

نسخه بازبینى   «گشتنسخه بازبینى   «گشت22»   در بازارقاچاق  »   در بازارقاچاق  

قاچاق
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

نقش سفال در اشتغال 
 بانوى کارآفرین و هنرمندى  که با بهره گیرى از هنر دستان خود به تولید حجم و آثار سفالى در یک کارگاه خانگى روى آورده و توانسته هنر خود را به سایر استان هاى مختلف نیز صادر کند.

دریچـه
منبع: شبستان 

@nesfejahanclub



به عقب  به عقب  
باز نگشتیمباز نگشتیم

ضمیمه روزنامه  شماره 2945 ویژه پیروزى دکتر روحانى در انتخابات



ویژه پیروزىویژه پیروزى
دکتر روحانى دکتر روحانى 
0202 در انتخابات در انتخابات 2945سه شنبه  2 خرداد  ماه   1396 سال چهاردهم

محمد هاشمى معتقد اســت که محمدباقر قالیباف پس 
از آگاهى از سقوط خود در نظرســنجى ها، از انتخابات 
کنار کشید و رئیسى را تنها گذاشــت. هاشمى در رابطه 
با پیروزى روحانى در انتخابــات گفت: آقاى روحانى در 
دولت اولش مجموعه اى از برنامه ها را شــروع کردند. 
او دولتى تحویل گرفته بود که از نظر اقتصادى در وضع 
بسیار بدى بود و رشــد به منفى شش و نیم هفت درصد 
رسیده بود و همچنین از لحاظ روابط خارجى، با توجه به 
تصویب قطعنامه ها، کشور با خطراتى مواجه بود.  دکتر 
روحانى توانست در یک دوره زمانى بسیارى از این موارد 
را حل کند و جهت حرکت کشور را در همه این موارد در 
مسیر درست قرار دهد. بنابراین الزمه تحقق اهداف دولت 
اول این بود که ایشان دو دوره اى بشوند و در دولت دوم 
بتوانند به نتایج بهتر برسند. اقاى هاشمى خیلى روى این 
مسئله تاکید داشتند که نشات گرفته از شم سیاسى و دور 

اندیشى شان بود. 
وى افزود: خوشبختانه در جریان انتخابات، وصایاى آقاى 
هاشمى و نظراتشان به خوبى در درون جامعه منعکس شد 
و مردم از ان اطالع پیدا کردند و منجر به نتیجه مطلوبى 
شد. حاال نوبت اقاى روحانى است که به تعهداتشان عمل 
کنند و راهى که شــروع کردند را با شتاب بیشترى ادامه 
دهند و در این مســیر به اندیشــه هاى آیت ا... هاشمى 

توجه جدى کنند.
هاشــمى اضافه کرد: تقریبا این روزها هر جایى که در 
مجامع عمومى و کوچه بازار و خیابان، مردم با ما برخورد 
مى کنند مردم به مانند آقاى روحانى، و حاج حسن آقا و 
اقاى مطهرى مى گویند که جاى آیت ا... هاشمى خالى 
است. همه به این مسئله اذعان دارند که در حقیقت پیروز 
انتخابات، اقاى هاشمى است، چراکه اندیشه هاى ایشان 
پیروز شده است و ان شــاا... این اندیشه ها بتواند نتایج 
بهترى هم داشته باشد، درست است که ایشان در میان ما 
نیست، اما راه ایشان و اندیشه هایشان هست و ادامه  پیدا 

مى کند و فراموش نمى شود.
وى با اشاره به انتخابات ریاست جمهورى گفت: انتخابات 
اخیر، صحنه رقابت بسیار سنگینى بود، باالخره در جناح 
اصولگرا، همه امکانات را بسیج کردند و به خدمت گرفتند 
اما مردم توجه زیادى داشتند و به آقاى روحانى راى دادند. 
به نظر من، حتى بخشى از آراى آقاى رئیسى و میرسلیم 
به دلیل همان شــعارهاى یارانه اى بود کــه مى دادند، 
شعارهایى که براى قشــر محروم جاذبه داشت اما هیچ 

برنامه اى پشت آن نبود.
هاشمى در تشریح انتظارات مردم از دولت جدید روحانى 

خاطرنشان کرد: انتظار این است که راه اعتدال ادامه پیدا 
کند و مطالباتى که مردم دارد پیگیر شوند. وضع اشتغال 
جوانان باید بهبود پیدا کند و معیشت براى مردم بسیار مهم 
است. طبقه اى که االن محرومیت هایى دارند، تعدادشان 
زیاد شده، با برنامه ریزى بهتر باید به آن رسیدگى شود. 
توقعات همین ها است و بسیارى هم براساس بحث ها 
و مناظره ها و از طرف خــود دولت و آقاى روحانى طرح 

شده است. 
وى در پاسخ به سئوال دیگرى در مورد چرایى شکست 
اصولگرایان در انتخابــات و افت آنان در روزهاى پایانى 
گفت: رقباى اصلــى روحانى در نظرســنجى ها، افت 
نکردند و از اول، همین مقدار راى بیشــتر نداشــتند. در 
نظرسنجى ها، مجموعه جریان اصولگرا حدود 42 درصد 
راى داشتند که االن هم تقریبا همان است، بنابراین افت 
نکردند و مقبولبیت شان بیشتر از این نبود. من به نظرم 
مى آمد ترکیب ستادها و نامزدها و نوع مطالبى که مطرح 

مى کردند تداعى کننده دولت هــاى احمدى نژاد براى 
مردم بود. بیشتر این حرف هایى که این آقایان مى زدند، 
باعث زنده شدن خاطرات احمدى نژاد براى مردم مى شد. 
خب مردم به خوبى مى دانند چه بالیى در دوره احمدى 
نژاد بر سرشان آمده بود، به نظرم این یکى از عواملى بود 
که باعث شد بخشى از آراى اصولگرایان ریزش پیدا کند 

و گرایش به دولت آقاى روحانى بیشتر شود.
وى اضافه کــرد: در واقع، مردم در مناظرات مقایســه 
مى کردند و مى دیدند و شــعار و رفتار رئیس دولت نهم 
و دهم در رفتارها و شــعارهاى رقباى روحانى دیده مى 
شــد. بعنوان مثال، آ قاى قالیباف بسیار رفتارهاى زننده 
اى داشــت و به مانند احمدى نژاد رفتارى ناپسند از خود 
در مناظره ها به جاى گذاشت. او البته در نهایت خودش 
را زود از مهلکه نجات داد و رئیسى را به قربانگاه برد. این 
باعث شد که  گرایش مردم به این دولت بیشتر شود و یاد 
نصیحت هاى آیت ا... هاشمى بیافتند که به 

هرحال باید به سمت اعتدال رفت و از شعار پرهیز کرد.
محمد هاشمى با اشــاره به کناره گیرى قالیباف دو روز 
مانده به برگزارى انتخابات، اظهار داشــت: نحوه ورود 
قالیباف به ثبت نام انتخابات قابل بررسى است و همچنین 
نحوه خروجش. در این میان، رفتــارى که قالیباف بروز 
داد قابــل تامل اســت، او تقریبا آغازگــر بداخالقى ها 
و بدرفتارى ها بود و به انقالب و کشــور از طریق طرح 
مســائل نامربوط مانند 96 درصد و ... ضربــه زد. البته 
انتظارش این بود که سخنانش مورد استقبال مردم قرار 
بگیرد، ولى نگرفت، مخصوصا بعد از مناظره سوم، قالیباف 
افت زیادى در نظرسنجى ها داشت و چندین پله سقوط 
کرد و در نهایت متوجه شــد که آینده پیروزمندى ندارد. 
بنابراین امد به نام حمایت از رئیســى، انصراف داد و آن 
انصراف با فیلم هایى که باهم گرفنتد و دست به دست هم 
دادند و ...همراه شد. به نظرم، اقدام قالیباف به انصراف، 
یک پوست خربزه زیر پاى رئیسى بود به طورى که رئیسى 

تنها در صحنه ماند. البته میرسلیم هم در عرصه ماند، اما 
ساز خودش را مى زد و تاثیر و رایى هم نداشت.. به طور 
کلى، من نقش قالیباف را در مســائلى که براى رئیسى، 

بوجود آمد، زیاد مى دانم.
وى در پاســخ بــه ســئوالى در مــورد آینــده

 سیاســى رئیســى و اینکه ایا او توانایى رهبرى جریان 
اصولگرا را دارد یا نه ، گفــت: جریان اصولگرا، لیدر واحد 
وجود ندارد. اگر به ترکیب جریان اصولگرا نگاه کنیم، از 
جهات مختلف افراد مختلف و متعددى وجود دارد، از برخى 
علما گرفته تا بخشــى از نخبگان دانشگاهى. بنابراین، 
ترکیب به گونه اى نیســت که یک نفر بتواند به عنوان 
لیدر مطرح باشد و مورد قبول همه قرار گیرد. این ترکیب 
لیدرى رئیسى را برنمى تابد. البته این قضاوت زود است. 
در مجموع باید بگویم نمى توان با یک شکست پیش بینى 
کرد رئیسى براى همیشه از صحنه خارج مى شود یا نه یا 

اینکه در انتخابات بعدى ورود مى کند یا نه.

مهمترین خبرى که چند روز پس از برگزارى انتخابات 29 اردیبهشت مى توان به آن اشاره کرد، ارائه لیست تفکیکى آراء 4 نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى در استان هاى مختلف کشور است. 

از نکات قابل توجه و مهم در لیست تفکیکى منتشر شده این است که در بررسى رقابت حجج اسالم روحانى و رئیسى، مردم 7 استان خراسان 
شمالى، مرکزى، همدان، خراسان رضوى، سمنان، قم و زنجان راى بیشترى به «سید ابراهیم رئیسى» داده اند و «حسن روحانى» در سایر 
استان هاى کشور گوى رقابت را از اصلى ترین رقیب خود در انتخابات ربوده است. ضمن اینکه میرسلیم و هاشمى طباء نیز در هیچکدام از 

استان ها حائز بیشترین آراء نشده اند.

رییس جمهور ضمن تبریک به ملت ایران بخاطر خلق حماســه عظیم و بزرگ 29 اردیبهشت، تاکید 
کرد: دولت دوازدهم ان شاء ا... دولتى کارآمدتر و کم  اشتباه تر خواهد بود و با گوشى شنواتر به 

خواســت و مطالبات مردم توجه کرده و با بازوانى پرقدرت تر براى اقدام و عمل در مسیر 
رسیدن به اهداف ملى گام برخواهد داشت.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه ”ما 
همه تالش خود را براى رسیدن به این اهداف بکار خواهیم بست“، اظهارداشت: 

دولت دوازدهم با گام هایى استوارتر در مسیر پیشرفت و تعالى کشور، قدم خواهد 
گذاشت و اگر همه با هم متحد و یکدل باشیم، مطمئنًا به اهداف بلندمان دست 

خواهیم یافت.
روحانى با اشــاره به اینکه“ حقیقتًا هیچ زبان و قلمى قادر نیست تا صحنه 

حضور مردم در این انتخابات را تبیین کند و زبان براى تشــکر از مردم 
وفادار به کشــور و سرنوشت خود قاصر اســت“، گفت: ملت ایران در 

این انتخابات نشــان دادند که بى نهایت نسبت به سرنوشت کشور 
مسئولیت پذیرند و در این انتخابات فقط گزینش یک سیاستمدار 
و یا سیاستمداران مطرح نبود، بلکه مردم در واقع نسبت به آینده 
کشور و جامعه خود مى خواستند، تصمیم گیرى کنند و این کار 

را به انجام رساندند.
رییس جمهور با بیان اینکه مردم در این انتخابات نشان دادند 
که به راه انقالب و سرنوشت کشور و آینده فرزندان خود دلبسته 

هستند، تأکید کرد: صندوق 40 میلیونى آراء مردم در حقیقت صندوق 
اعتماد ملى، سرمایه اجتماعى و سرمایه بین المللى براى ملت ایران 
بود که خوشــبختانه این تعداد رأى در آســتانه 40 سالگى انقالب 

اسالمى رقم خورد.
روحانى بــا تاکید بر اینکــه ”در این انتخابات بــه خوبى صداى 
مــردم شــنیده شــد“، افــزود: در ایــن انتخابــات، صداى 

جوان هایــى کــه مى خواســتند از آینــده بهتر کشــور و زندگى 
خود اطمینان پیدا کنند و صداى دختران و زنانى که مى خواســتند از 

فرصت برابر براى فعالیت هاى اجتماعى ســخن بگویند، صداى همه 
خانواده هایى که نســبت به آینده فرزندان خود نگرانى هایى داشــتند، 
صداى همــه اقلیت هاى قومــى و مذهبى که مى خواســتند مطمئن به 
اجراى دقیق حقوق شــهروندى باشــند و صداى مردمى که از دروغ ها و 
تهمت ها نالیدند و در برابر مسیرهاى فریبکارانه ایستادگى کردند، شنیده 

شد.
رییس جمهــور اظهار داشــت: بى تردید ایــن انتخابات شکســت براى 

هیچ جناح و حزبى نبوده اســت؛ ممکن اســت در مقدار پیروزى ها، اقشــار 
جامعه ما ســهم هاى متفاوتى داشــته باشــند، اما براى همه این انتخابات

 پیروزى بود.

پیشتازى مطلق روحانى
  در خارج از کشور

على پور على مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور طى 
سخنانى اظهارداشت: در انتخابات ریاست جمهورى 
در هیچ یک از شعب و استان ها کمبود تعرفه نداشتیم 
و در این دوره از انتخابــات 68 میلیون و 402 هزار 

تعرفه چاپ کردیم.
وى با بیان اینکه در 102 کشــور انتخابات ریاست  
جمهورى برگزار شــد، گفت: تعداد راى دهندگان 
در خارج از کشور 170290 بودند که آراى نامزدها 
به شرح زیر است: آراى روحانى: 135976 (79,4)، 
آراى رئیســى: 30089 (18,13)، آراى میرســلیم: 

(0,59) 1020

تتلو را چه کسى 
به فرودگاه برد؟

شــوك منفى آخر که در روز چهارشــنبه از سمت 
اردوگاه خودى به اصولگرایان وارد شد چه تأثیرى 
در نتیجه انتخابات داشــت؟ منظور از این ســئوال 
تأثیر دیدار خواننده زیرزمینى با ابراهیم رئیســى در 
فرودگاه اســت. گویا برهان انجام چنین مالقاتى از 
بین بردن شوك حضور حســن روحانى در مشهد 
و برگزارى اجــراى زنده توســط ســاالر عقیلى
 بود. آنها مى دانســتند کــه به لحــاظ فرهنگى، 
جو روانى ســنگینى این طیــف از اصولگرایان را 
تهدید مى کرد کــه چرا آنها با برگزارى کنســرت 
و موســیقى مخالف هســتند. به همین دلیل، این 
دیدار مى توانســت این جو روانى را بشــکند . اما 
آنچه رخ داد بازخورد بسیار منفى دیدار در فرودگاه 
بود. به یکباره موجى از تصاویر مربوط به گذشــته 
این خواننــده در کنارتصاویر دیدارش بــا ابراهیم 
رئیسى مانند یک بمب خبرى در شبکه هاى مجازى 
صدا کرد. حــاال او در میان هــواداران طیف مقابل 
متهم شــده بود به اینکه رویــه اى دوگانه دارد و 
در بین طرفدارانش هم این مســئله ایجاد شــد که 
او روى برخــى اصول مــورد نظر آنها ایســتادگى 
کامل ندارد. این مســئله نه فقط موجب جذب رأى 
نشــد بلکــه آراء او را ریخــت. حاال یک ســئوال 
مهم مــى تواند پایانى باشــد بــراى این نوشــتار: 
«چه کسى این ایده را به ابراهیم رئیسى داده است ؟» 
فرضیه مهمى وجود دارد: «یک احمدى نژادى نفوذى 
در اردوگاه آقاى رئیسى حضور داشته، همان که این 

پیشنهاد را داده است.»

تعارف کیهان به روحانى!
روزنامه اصولگــراى کیهان در تیتر نخســت روز 
دوشــنبه خود بدون اعتنا به شکســت ســنگین 
اصولگرایان در انتخابات شــوراها در تهران و دیگر 
شــهرهاى ایران، تیتر نخســت خود را به ضرورت 
عمل حســن روحانى به شــعارها و وعــده هاى 
انتخاباتى خود اختصاص داده است. البته بخش قابل 
توجهى از وعده هایى که روحانى در جریان کارزار 
انتخاباتى خود داده و وعده هایى که حامیان حسن 
روحانى از او انتظار انجامــش را دارند، از جنس آن 
وعده هایى نیســت که رقیب اصولگراى او مطرح 

کرده بود. 
با وجودى کــه این روزنامه در 4 ســال گذشــته 
به دلیل اجراى بخشــى از وعده هــاى انتخاباتى 
حســن روحانى در سال 92، شــدید ترین حمالت 
و انتقادها را به دولــت روحانى وارد کرده اســت؛ 
با ایــن حال اگر این تعــارف روزنامــه اصولگرا به
 رییس جمهور، واقعى و جدى باشد باید آن را به فال 

نیک گرفت.

تهدید به تکرار قتل هاى 
زنجیره اى ؟!

یک کانال تلگرامــى تندرو در مطلــب کوتاهى از 
احتمال تکرار ”خشــونت هاى دهه 70“ خبر داد و 

پیشاپیش، مشاوران روحانى را متهم کرد. 
این کانال تلگرامى که در انتخابات اخیر از حامیان 
تندرو سیدابراهیم رییســى بود، مدعى شد: «طى 
روزهــاى آینده دولــت و مشــاوران آن به کمک 
رســانه هاى زنجیره اى خود ســعى مى کنند براى 
پیشبرد اســتراتژى فتح سنگر به ســنگر، دوگانه 
”خشــونت/ آرامــش“ را ایجــاد کنند تــا به این 
ترتیب بتواننــد منتقدین خود را مجبــور به انفعال
نــزوا کننــد و بــه روحانــى نیــز بــراى  و ا

 فرار  از پاســخگویى بــه مطالبات مــردم در قبال 
وعده هایى کــه داده اســت، کمــک کنند! پس 
حتى اگــر این حلقه مشــاوران کــه اتفاقا همگى 
داراى سابقه کار امنیتى هم مى باشند، دست به یک 
ســرى اقدامات همچون دهه 70 زدند؛ اصال نباید 

تعجب کرد!»

محمد هاشمى :توئیتر

رئیسى و قالیباف، خاطرات احمدى نژاد را زنده کردند

نحوه ورود قالیباف به 
ثبت نام انتخابات قابل 
بررسى است و همچنین 

نحوه خروجش. در 
این میان، رفتارى که 

قالیباف بروز داد قابل 
تامل است، او تقریبا 
اغازگر بداخالقى ها 

و بدرفتارى ها بود و به 
انقالب و کشور از طریق 

طرح مسائل نامربوط 
مانند 96 درصد و ... 

ضربه زد.

دکتر حسن روحانى با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهورى: 

صداى مردم به خوبى
 شنیده شد

یم یر
ى دادند، 
اما هیچ 

 روحانى 

ر ر ىبی رر ین ول ز و ر
2نظرسنجى ها، مجموعه جریان اصولگرا حدود 42 درصد 
راى داشتند که االن هم تقریبا همان است، بنابراین افت 
نکردند و مقبولبیت شان بیشتر از این نبود. من به نظرم 
مىآمد ترکیب ستادها و نامزدها و نوع مطالبىکه مطرح

و ز پ رى ر ژ ى وب ى
در مناظره ها به جاى گذاشت. او البته در نهایت خودش
را زود از مهلکه نجات داد و رئیسى را به قربانگاه برد. این
باعث شد که  گرایش مردم به این دولت بیشتر شود و یاد
نصیحت هاى آیت ا... هاشمى بیافتند که به

مهمترین خبر
ریاست جمهو
از نکات قابل
شمالى، مرکز
استانهاىک
استان ها حائز

9ر خلق حماســه عظیم و بزرگ 29 اردیبهشت، تاکید 
 و کم  اشتباه تر خواهد بود و با گوشى شنواتر به

نى پرقدرت تر براى اقدام و عمل در مسیر

سه هیات دولت با تاکید بر اینکه ”ما 
بکار خواهیم بست“، اظهارداشت: 

شرفت و تعالى کشور، قدم خواهد 
طمئنًا به اهداف بلندمان دست 

قلمى قادر نیست تا صحنه 
ن براى تشــکر از مردم 

“، گفت: ملت ایران در 
ت به سرنوشت کشور 

ش یک سیاستمدار
ع نسبت به آینده 
 کنند و این کار 

ت نشان دادند
ن خود دلبسته 

م در حقیقت صندوق 
للى براى ملت ایران 
ه 40 سالگى انقالب 

ــه خوبى صداى 
خابــات، صداى 
و زندگى تر کشــور

ى که مى خواســتند از 
خن بگویند، صداى همه 
د نگرانى هایى داشــتند، 
 مى خواســتند مطمئن به

ى مردمىکه از دروغ ها و 
ه ایستادگى کردند، شنیده

ن انتخابات شکســت براى 
 در مقدار پیروزى ها، اقشــار 
د، اما براى همه این انتخابات

 به نتیجه انتخابات ریاست جمهورى: 

ردم به خوبى
نیده شد

چه استان هایى به روحانى رأى دادند

ابراهیم رئیسىحسن روحانىاستان
662 هزار و 228 رأى معادل 33 درصدیک میلیون و 281 هزار و 221 رأى معادل 65 درصدآذربایجان شرقى

442 هزار و 728 نفر معادل 29,2 درصدیک میلیون و 43 هزار و 285 رأى معادل 69,3 درصدگیالن
721 هزار و 594 رأى معادل 36,01 درصدیک میلیون و 242 هزار و 652 رأى معادل 62,11 درصدمازندران
361 هزار و 472 رأى معادل 35,89 درصد616 هزار و 999 رأى معادل 61,26 درصدگلستان

272 هزار و 697 رأى معادل 53 درصد231 هزار و 313 رأى معادل 45 درصدخراسان شمالى
303 هزار و 469 رأى معادل 42,4 درصد395 هزار و 911 رأى معادل 55,4 درصدقزوین
حدود 900 هزار رأى معادل 37 درصدحدود یک میلیون و 500 هزار رأى معادل 62 درصدفارس
377 هزار و 51 نفر معادل 48,98 درصد376 هزار و 905 رأى معادل 48,96 درصدمرکزى
155 هزار و 36 رأى معادل 24,16 درصد467 هزار و 700 رأى معادل حدود 73 درصدکردستان
372 هزار و 946 رأى معادل 31 درصد806 هزار و 565 رأى معادل 67,2 درصدالبرز
223 هزار و 278 رأى معادل 40 درصد328 هزار و 806 رأى معادل 58,93 درصدبوشهر
133 هزار و 23 رأى معادل 40,82 درصد188 هزار و 925 رأى معادل 57,97 درصدایالم

313 هزار و 894 رأى معادل 30,57 درصد699 هزار و 654 رأى معادل 68,15 درصدکرمانشاه
483 هزار و 285 رأى معادل 52,4 درصد418 هزار و 256 رأى معادل 45,35 درصدهمدان
370 هزار و 359 رأى معادل 42,65 درصد480 هزار و 743 رأى معادل 55,63 درصدهرمزگان

473 هزار و 857 رأى معادل 30,81 درصدیک میلیون و 30 هزار و 286 رأى معادل 67 درصدآذربایجان غربى

یک میلیون و 437 هزار و 168 خراسان رضوى
رأى معادل 43,3 درصد

یک میلیون و 903 هزار و 272
 رأى معادل 56,02 درصد

سیستان و 
313 هزار و 985 رأى معادل 26,19 درصد875 هزار و 398 رأى معادل 73,02 درصدبلوچستان

261 هزار و 56 رأى معادل 38,05 درصد412 هزار و 735 رأى معادل 60,16 درصداردبیل
200 هزار و 658 رأى معادل 51,3 درصد182 هزار و 279 رأى معادل 46,6 درصدسمنان
888 هزار و 978 رأى معادل 42,84 درصدیک میلیون و 149 هزار و 339 رأى معادل 55,38 درصدخوزستان
حدود 205 هزار و 608 رأى معادل 44 درصدحدود 256 هزار و 850 رأى معادل 55 درصدلرستان
334 هزار و 306 رأى معادل 55,07 درصد210 هزار و 293 رأى معادل 34,69 درصدقم

یک میلیون و 38 هزار و 635 رأى معادل 41,79 یک میلیون و 391 هزار و 233 رأى معادل 55,98 درصداصفهان
درصد

206 هزار و 514 رأى معادل 32,6 درصد402 هزار و 995 رأى معادل 63,6 درصدیزد

یک میلیون و 918 هزار و 116 رأى معادل 30,35 چهار میلیون و 388 هزار و 12 رأى معادل 69,44 درصدتهران
درصد

چهارمحال و 
222 هزار و 313 رأى معادل 32,27 درصد282 هزار و 917 رأى معادل 55,07 درصدبختیارى

294 هزار و 485 رأى معادل 51,81 درصد259 هزار و 981 رأى معادل 45,81 درصدزنجان
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ویژه پیروزىویژه پیروزى
دکتر روحانى دکتر روحانى 
 در انتخابات در انتخابات

آن روز تاریخى به روایت مطبوعات

صداوسیما تا کى مى خواهد 
برخالف جریان افکار 
عمومى حرکت کند؟

رضا سلیمانى*
قبــل از تشــکیل 
دولــت یازدهــم، 
دکتــر روحانى مورد 
هجمه،  بیشــترین 
توهیــن و افتــرا از 
ســوى گروه هــاى 
و  تمامیت خــواه 
انحصارطلــب قرار 
گرفت ولى على رغم همــه هجمه ها و توهین ها، 
ایشان با ارائه برنامه هاى جامع و با حمایت مرحوم 
آیت اهللا هاشمى رفسنجانى و بزرگان اصالحات، 
پیروز انتخابات ســال 92 شــد، ایشــان در طول 
چهار ســال دوره اول همچنان مورد بى مهرى و 
ســنگ اندازى معاندان و بدخواهانش قرار گرفت. 
به گواهى تیترها، اخبار و گزارش هاى رسانه هاى 
خاص و حتى صداوســیما، هیچ رئیس جمهورى 
در تاریخ ایران به حد و انــدازه دکتر روحانى مورد 
توهین و هجمه و تخریب مخالفانش قرار نگرفت. 
از مصاحبه هاى ســاختگى و نمایشــى گرفته تا 
تیترهاى دروغ، شایعه ســازى و سیاه نمایى هایى 
که صداوسیما هر شــب و روز علیه دولت به ویژه 
در بخشهاى خبرى 20/30 انجام مى داد تا ساخت 
کلیپ هاى طنز، تمسخرآمیز و تخریبى علیه دولت 
و به ویژه شــخص رئیس جمهور که در این اواخر 
شاهد بودیم در مصونیت کامل، علنًا رئیس جمهور 
منتخب مردم را دروغگو، متوهم و ... مى خواندند 

که تکرار آن در این جا در شأن این مقال نیست.
امــا جــا دارد پــس از انتخابات یک «خســته 
نباشــید» و دســت مریزاد هم به مخالفین دکتر 
روحانى بــه ویژه ســازمان صداوســیما بگوییم 
که الحق و االنصــاف از هیچ تــالش و ترفندى 
براى حمایت از یک کاندیــداى خاص و تخریب 
دکتر روحانى فــرو گــذار  نکردنــد و مخالفین 
تمام ابــزار و امکانات فرهنگــى، تبلیغاتى و توان 
و توشــه خود را با کمک ســازمان صداوسیما به 
کار گرفتند که دولت مســتقر تک دوره اى شــده 
و روحانى به دور دوم ریاســت جمهورى راه پیدا 

نکند. 
برنامه هاى تبلیغات رقبا از صداوســیما به گونه اى 
پخش و نمایش داده مى شــد که بیشترین تأثیر را 
در بیننده بگذارد. نمى دانم جداى از بدنه کارکنان 
شریف ســازمان صداوســیما اعم از خبرنگاران و 
عوامل دیگر، برنامه ســازان سیاسى این سازمان 
تا کى و کجــا مى خواهند برخــالف جریان افکار 

عمومى حرکت کنند؟!
آیا این تصمیم ســازان تا به حال بــه این واقعیت 
مهم و اساســى پى نبرده اند که مردم ایران فهیم 
و عاقلند و فرق تبعیض، تخریب، ســیاه نمایى و 
بى عدالتى یک جریان خاص سیاســى علیه دولت 
را با نقد و انتقاد دلســوزانه به خوبــى مى فهمند؟ 
متأســفانه در دروان دولت یازدهم رســانه هاى 
مخالف کــه از تجهیزات و امکانات رســانه هاى 
ســمعى و بصرى و مکتــوب پیشــرفته و فراوان 
و امنــى هــم برخوردارنــد، بدتریــن توهین ها 
و تهاجمــات و دروغهــا را بــه رئیس جمهــور 
منتخب مردم روا داشــتند و تــازه دولت مظلوم 
را هم متهــم مى کردند که تحمل نقــد و انتقاد را 

ندارد!
 به هر حال امیدواریم دست اندرکاران این رسانه ها 
و ســایت ها و مسؤوالن و برنامه ســازان سیاسى 
سازمان صداوســیما با نظر و خواســت قاطبه و 
اکثریت مردم همراه شوند و از وقایع انتخابات اخیر 
به ویژه انتخابات 96 درس عبرت گرفته و بیش از 
این در جهت مخالف جریان افکار عمومى جامعه 
حرکت نکنند و دست از انحصارگرایى و تبعیض و 

بى عدالتى بردارند. 
بجاســت در این ایام خجســته و مبارك پس از 
پیروزى جریان اعتــدال و عقالنیــت در جامعه، 
به روح بلنــد و ملکوتى مرحوم حضــرت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى درود و سالم بفرستیم و عرض 
کنیم که حضرت  آیــت ا...، چقــدر در این روزها 
در میان ما جاى شما خالى اســت! حتمًا روح بلند 
شما خشنود و ناظر اســت که خط اعتدال و مشى 
عقالنیتى که در جامعه ترســیم کردیــد و تا  آخر 
عمر پاى آن ایســتادید، همچنــان در جامعه ثمر 
مى دهــد و همان گونه که خــود فرمودید: اکنون 
جامعه به ویــژه جوانان به حدى آگاه شــده اند و 
راه خود را بــه خوبى پیــدا کرده اند که انســان 
راحــت مى توانــد بمیــرد. روحت شــاد و راهت 

پر رهرو باد.
*مدیر کل روابط عمومى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

دیدگاه

رویترز نوشــت: اصولگرایان در ایران از انتخاب مجدد 
حسن روحانى به عنوان رییس جمهور ایران خشمگینند 
و روز یکشنبه حمله به اردوگاه رقیب را در دستور کار خود 
قرار داده اند. این خبرگزارى ادامه داد: روحانى با 57 درصد 
آرا پیروزانتخابات شد . وعده هاى او معطوف به تعامل با 
جهان و ایجاد فرصت هاى اقتصادى بیشتر براى جوانان 
و آزادى هاى اجتماعى و فردى و آشتى سیاسى در سطح 

ملى بود.
روحانى در نطق پیروزى خود گفت ملــت راه تعامل با 
جهان را برگزیده است و راه خشــونت و افراط گرایى را 
پس زده. پیروزى اصالح طلبان از یک پیروزى ســاده 
در ریاست جمهورى بیشتر بود. متحدان روحانى موفق 
به کسب تمامى کرسى هاى شوراى شهر تهران شدند 
. رییسى که 38 درصد آرا را کســب کرده است گفته با 

رایى که دارد به مبارزه با فســاد و بــى عدالتى و تالش 
هایش براى تحکیم ارزش هاى انقالب اسالمى ادامه 
خواهد داد. حامیان ائتالف جریان اصولگرایى پشت سر 
رییسى روز یکشنه از این صحبت هاى او استقبال کرده و 
گفته اند این انتخابات پایان چیزى نبود بلکه آغاز بسیارى 
از راه هاســت. جبهه مردمى انقالب اسالمى موسوم به 
جمنا در بیانیه اى گفته ما در گام اول شکســت خوردیم 
اما 16 میلیون راى دهنده به معنى مطالبات جدى است.

حامیان رییسى از نحوه شادى حامیان روحانى در شب 
پیروزى ناراحت بودند. رســانه هاى تندرو نیز از نتیجه 
انتخابات ناراضى بودند. کیهان معتقد بود که راى رئیسى 
باید دو برابر باشد.  صادق زیباکالم استاد دانشگاه تهران 
گفته اصولگرایان هنوز از قبول  نتیجه انتخابات سر باز 

مى زنند.

کمیته حقیقت یابى دانشــگاه گالســکو انگلیس بعد از 
تحقیق و بررسى ادعاى برخى از چهره هاى اصولگرا در 

باره اصالت رساله دکتراى حسن روحانى را رد کرد . 
به گزارش «انتخــاب»، در ایام انتخابات مشــاوران دو 
کاندیــداى اصولگرا جنگ روانى علیه مدرك و رســاله 
دکتراى روحانى به راه انداختند و مدعى شدند که بخش 
هایى از رساله وى بدون ذکر منبع  از کتاب و مقاالت دیگر 
استفاده شده است تاجایى که حتى خبرنگار صدا و سیما 
همسو با کاندیداى اصولگرا از روحانى خواست در این باره 
توضیح دهد. رئیس جمهورى نیز در پاسخ کنایه آمیز خود 
گفت که من از یکى از معتبرترین دانشگاههاى انگلیس 
مدرك دکترا گرفتم و مثل کسانى نبودم که زمین دادند 

و مدرك گرفتند. 
با این حال اصولگرایان این جنجال را به خود دانشــگاه 
گالسکو کشاندند و در نهایت به درخواست یکى از اساتید 
دانشگاه، کمیته حقیقت یاب گالسکو به بررسى  ادعاى 

مذکور پرداخت و در نهایت با صدور راى رسمى  اصالت 
رساله دکتراى ”حسن روحانى“ را تایید کرد. 

محسن الویرى استاد تاریخ اســالم در نامه اى به ”سید 
حسن امین“ استاد راهنماى رساله دکتراى حسن روحانى، 
از او خواســت که نظرش را درباره این رساله بیان کند. 

حسن امین در پاسخ به این نامه نوشت: 
در اشراف و تسلط علمى جناب آقاى دکتر حسن روحانى 
بر موضوع تحقیق رساله دکتراى شان یعنى انعطاف پذیرى 
حقوق اســالمى با تکیه بر عملکرد و تجارب جمهورى 
اسالمى ایران، جاى هیچ گونه شبهه و تردید نیست.... متن 
پایان نامه دکتراى ایشان هم محصول همین علم و اطالع 
ایشــان بوده و اصالت آن نیز مورد تایید بنده و نیز هیات 
ممتحنه متشکل از استاد راهنما و استاد مشاور و دو استاد 
داور قرار گرفته است. دانشگاه گالسگو کالیدونیان نیز به 
دنبال ادعاى سرقت علمى، کمیته حقیقت یابى را مامور 

بررسى مجدد این رساله کرد که اصالت آن را تایید کرد. 

سفر روز 24 اردیبهشت دکتر حسن روحانى به اصفهان و سخنرانى او در میدان امام(ره) این شهر، تصویر صفحه اول شماره هاى حداقل 11روزنامه  اصالح طلب در 
روز 25 اردیبهشت شد. آنچه در زیر مى بینید تصاویر صفحه اول 8 روزنامه از این 11 روزنامه است که روز تاریخى اصفهان را برجسته کردند.

تحلیل رویترز درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهورى

رأى کمیته حقیقت یاب دانشگاه گالسکو به نفع رئیس جمهور

حمله به روحانى در دستور کار اصولگرایان
 قرار گرفته است

پایان جنجال بر سر مدرك دکتراى روحانى 
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بعد از انتخابات ریاست جمهورى سال 88 و حوادث بعد از آن اصولگرایان تصور کردند که دیگر فضاى سیاسى کشور 
به طور کامل در اختیار آنها خواهد بود. آنها سرمســت از حذف اصالح طلبان در انتخابات مجلس نهم باهم رقابت 
کردند و مجلسى کامال اصولگرایانه را تشکیل دادند. آنها بر اســاس همین اصل تصور کردند در انتخابات ریاست 
جمهورى یازدهم هم قوه مجریه براى اولین بار در تاریخ جمهورى اســالمى ایران به آنها خواهد رسید. به خاطر 

همین نامزدهاى مختلف از این جریان وارد صحنه شدند.
نتایج انتخابات اما حکایت دیگرى داشت. حســن روحانى به عنوان نامزد جریان 
اصالحات و اعتدال توانست با 18 میلیون به ریاست جمهورى برسد. این در حالى 
بود که قالیباف جدى تریــن رقیب تنها 6 میلیون رأى را بــه خود اختصاص داد. 
اصولگرایان در حالى که فکر مى کردند دیگر تنها جریان حاکم در سپهر سیاست 

ایران هستند، حسن روحانى جانشین محمود احمدى نژاد شد.
اصولگرایان هنوز از شوك انتخابات سال 92 خارج نشده بودند که در دو انتخابات 
مجلس دهم و مجلس خبرگان پنجم هم رقابت را به ویژه در شــهر تهران به 
رقیب واگذار کردند. 30 کرسى تهران در مجلس شوراى اسالمى به طور کامل 
به اصالح طلبان رسید. از فهرســت اصولگرایان در مجلس خبرگان رهبرى 

هم تنها آیت ا... جنتى به این مجلس راه پیدا کرد. 
به نظر مى رسید اصالح طلبان بعد از ســال 88 با قدرت به صحنه سیاسى 
کشور بازگشــته اند. اصولگرایان این بازگشت را یک اتفاق مى دانستند و 
بر این باور بودند که مى توانند در انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم 
و شوراى شهر پنجم، شکست هاى گذشــته را جبران کنند و در مسیر 

پیروزى قرار بگیرند.
راست گرایان بر این باور بودند که عملکرد روحانى باعث شده است 
که دیگر مردم به اصالح طلبان اعتماد نکنند. آنها مى گفتند روحانى 
اولین رییس جمهور 4 ساله ایران خواهد بود. همین تفکر باعث شد 

آنها با تمام قدرت وارد صحنه رقابت شوند.
حضور همه جانبه اصولگرایان منتهى به یک نامزد نهایى، ســید ابراهیم رییسى شد. کسى که 

محافظه کاران قبل از انتخابات رداى ریاست جمهورى را براى او دوخته بودند.
محافظه کاران خود را آماده پیروزى کرده بودند که ناگهان نتایج انتخابات ریاست جمهورى تمام 
آرزوهاى آنها را تبدیل به سراب کرد. روحانى با حدود 24 میلیون راى فاتح کارزار انتخابات شد.

اصولگرایان بازهم نتوانستند به ریاست جمهورى برسند. آنها هنوز در حال تحلیل و تجزیه راى مردم بودند که خبر 
آمد اصالح طلبان 21 کرسى شوراى شهر تهران را هم به خود اختصاص داده اند. مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و 

کرج هم به عنوان شهرهایى که راى مردم عمدتا جناحى است در اختیار اصالح طلبان قرار گرفته بود.
سال 96 براى اصولگرایان ســال تلخى است. آنها آرزوهاى شــیرینى داشتند اما ســرانجام آن آرزوها، کابوس 

بود،کابوس.
شاید بتوان گفت به پایان عصر اصولگرایى رســیده ایم و این جریان براى آینده سیاسى خود باید به فکر گفتمان و 
ایده هاى تازه باشد. اگر دو انتخابات ریاســت جمهورى 92 و 96 را جدا کنیم. اگر راى مردم در شهرهاى مختلف 
در مجلس وشوراى شهر را کنار بگذاریم و تنها به نتایج دو انتخابات مجلس دهم و شوراى شهر پنجم نگاه کنیم. 
اصولگرایان بازى را به اصالح طلبان 51 به هیچ واگذار کرده اند. 30 کرسى در مجلس و 21 صندلى در شوراى شهر 
تهران به صورت کامل به اصالح طلبان رسید. بعد از این شکست تلخ مى توان به اصولگرایان گفت «على برکت ا...»

سال 96 براى 
اصولگرایان سال تلخى 

است. آنها آرزوهاى شیرینى 
داشتند اما سرانجام 
آن آرزوها، کابوس بود،

کابوس
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از حق نگریزید چونان گریز انســان تندرســت از فرد 
«گر» گرفته، یا انســان ســالم از بیمــار، و بدانید که 
هیچ گاه حق را نخواهید شناخت جز آن که ترك کننده 

آن را بشناسید!
موال على (ع)

روزى که اصفهان 
حماسه آفرید 




