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ظهور دستفروش هاى چینى از اصفهان!
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همزمان با سربازى
مى توان به دانشگاه رفت؟

علت مشارکت باالي ایرانی ها
 CNN از نگاه 

فریــــاد از
 قطعات تقلبى 

خودرو

قبل از مراجعه به پزشک 
این غذاها را بخورید

80 هزار نوآموز
 سنجش سالمت مى شوند

14

شکایت پدر نوزاد مرده از 
2 بیمارستان 

حمله زمین خورها به اصفهان

حسن کامران چگونه به کرسى مینو خالقى رسیدحسن کامران چگونه به کرسى مینو خالقى رسید

نشانه هاى «تیول دارى» در شهر

جهان نما

ترامپ و 
دوستانش 
پیام دقیقى 
گرفتند

2

سخنگوى پیشین وزارت خارجه اظهار داشت: حضور 
گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى سبب 
مى شود که دیپلمات هاى ما محکم تر صحبت 

کنند و کشورهاى غربى نیز دندان طمع را 
مى کشند.حمیدرضا آصفى با بیان اینکه 

امسال 73 درصد در انتخابات شرکت 
کرده اند ادامه داد: کشورها 

اقتدار ملى خود را از چند 
چیز مى گیرند؛ قدرت 
نظامى، اقتصادى و...

وزیر دادگسترى گفت: با وجود تأیید حکم 
بابک زنجانى هنوز بدهى هاى این متهم 

به صورت کامل پرداخت نشده است. 
حجت االسالم والمسلمین مصطفى 

پورمحمدى درباره آخرین وضعیت متهم 
ردیف اول پرونده فساد نفتى 

اظهار داشت: درباره بابک 
زنجانى اقداماتى براى 

شناسایى ...

2

پرونده«زنجانى» 
به نتیجه 
مطلوب 
نرسیده  است

احمد جمشیدیان بازیکن سابق سپاهان 
و استقالل که از حوزه شهرستان اصفهان 
کاندیداى انتخابات شوراى اسالمى شهر 
شده بود نتوانست   اقبال مردمى را در این 

انتخابات از آن خود نماید و با اختالف در 
این رقابت ها شکست خورد.

وى که با استفاده از کلمه «کاپیتان سابق 
سپاهان»تبلیغات وسیعى را در شهر

 به راه انداخته بود، تصور مى کرد که با 
حمایت سپاهانى ها و جلب  حمایت بازیکن 

محبوبى مثل محرم نویدکیا مى تواند به 
پارلمان شهرى راه یابد، اما در نهایت اتفاق 

دیگرى افتاد.
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حضرت حجت االسالم والمسلمین 
جناب آقاى دکتر حسن روحانى

ریاست محترم جمهورى اسالمى ایران  
بى گمان پشــتوانه عظیم رأى میلیون ها نفر که در انتخابات پرشــکوه
 29 اردیبهشت ماه، با روشن بینى و آینده نگرى نظر مثبت خویش را نسبت 
به ادامه مسئولیت خطیر ریاست جمهورى توسط آن مقام محترم اعالم 
کردند، نعمتى اســت که خداوند متعال براى جنابعالى مقدر کرده است. 
براى حضرتعالى و دولت محترم آرزوى موفقیت در به سرانجام رساندن

 برنامه هایتان  را دارم.   

حسین امیرى- شهردار شاهین شهرحسین امیرى- شهردار شاهین شهر

مک بوك 12 اینچى
بهتر است یا 

سرفیس لپ تاپ؟

نفوذ چشم بادامى ها به ایران وارد فاز جدیدى شده است

س
جل
ى م

ره ا
دو

میان
ت 

خابا
ى انت

 برا
ان

طلب
ح 
صال

ت ا
مای

د ح
ور
د م

امز
ى ن

باد
دآ

حم
ن ا

ویا
وس

د م
جی
د م

سی

س
جل
ر م
ن د

فها
 اص

ده
ماین

ن ن
جمی

، پن
ان
امر

ن ک
حس

تر 
دک

 

6

اهامد جمشیدیان بازیکن سابق سپاهان ق ا ک از ا د ش ند پ بق ن زی نب ی ی ج
استقالل که از حوزه شهرستان اصفهان  ف ا ا ش ا نقاللک ه ن هر وز ز ل
دیداىانتخاباتشوراىاسالمىشهردیداىانتخابات شوراىاسالمى شهر
اده بود نتوانست   اقبال مردمى را در این  د ا د ال اق ت ان دنت یند ر ىر ر ل ب و بو
آخاباتازآنخودنمایدوبااختالفدرخابات از آن خود نماید و با اختالف در

نرقابتهاشکستخوردن رقابت ها شکست خورد.
ا که با استفاده از کلمه «کاپیتان سابق  ا کا کل ا فا ا ا بقک ن پی م از ا ب

رادرشهراهان»تبلیغات وسیعى را در شهر اهان»تبلیغاتوسیع
دکهباراه انداخته بود، تصور مى کرد که با  ک م تصو راهانداختهبود ى ور و ر

کایتسپاهانىهاوجلبحمایتبازیکنایت سپاهانى ها و جلب  حمایت بازیکن  ا ا ل ا ان ا ا
تواندبهبوبى مثل محرم نویدکیا مى تواند به  مثلمحرمنویدکیام بوب

تاتفاقلمان شهرى راه یابد، اما در نهایت اتفاق ا ن ا ا ا ا ش ا قل ی ه ر ب ی هرىر ن
گرىافتاد.گرى افتاد.
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سررفیس لپ تاپ

احمد دل پیرو 
در حسرت 
پارلمان شهرى!
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سخنگوى پیشــین وزارت خارجه اظهار داشت: حضور 
گســترده مردم در پاى صندوق هاى رأى سبب مى شود 
که دیپلمات هاى ما محکم تر صحبت کنند و کشورهاى 

غربى نیز دندان طمع را مى کشند.
حمیدرضا آصفى با بیــان اینکه امســال 73 درصد در 
انتخابات شرکت کرده اند ادامه داد: کشورها اقتدار ملى 
خود را از چند چیز مى گیرند؛ قدرت نظامى، اقتصادى و 
مشروعیت نظام که ریشه در چسبندگى مردم و حکومت، 

در پشتیبانى از سوى مردم براى حکومت دارد.
آصفى با اشــاره به ســفر ترامپ به خاورمیانه افزود: در 
مقابل این سفر، ســعودى ها کم و بیش 50 نفر از سران 

کشورهاى منطقه را دعوت کردند و براى قدردانى از سفر 
آقاى ترامپ باالترین مدال را هم به ایشان دادند که در 
اخبار به رقم صد میلیارد تا 350 میلیارد دالر قرار داد اشاره 
شده که در این سفر به ثمر نشسته است. عده اى مى گویند 
قصد ترامپ خاضع کردن این 50 نفر نماینده خاورمیانه 

در مقابل صهیونیست است.
آصفى گفت: ترامپ و دوستانش پیام دقیقى از انتخابات 
ما دریافتند، حضور باالى مردم بســیار اثر گذار اســت 
در تصمیمات این آقایــان در مورد ایــران، زیرا آنها در 
مى یابند که با ایران دیگر نمى شــود با زبان زور صحبت 

کرد.

وزیر دادگسترى گفت: با وجود تأیید حکم بابک زنجانى 
هنوز بدهى هــاى این متهم به صــورت کامل پرداخت 

نشده است. 
به گزارش ایسنا، حجت االســالم والمسلمین مصطفى 
پورمحمدى دربــاره آخرین وضعیت متهــم ردیف اول 
پرونده فســاد نفتى اظهار داشــت: درباره بابک زنجانى 
اقداماتى براى شناسایى عوامل همکارش صورت گرفته 
که در مرحله بازپرسى قرار دارند. وى گفت: در این پرونده 
تاکنون نتایج ملموس قابل ارائه اى به دست نیامده است 
اما امیدواریم در ادامه روند رسیدگى  به نتایج خوبى برسیم.
وزیر دادگسترى تصریح کرد: متأسفانه تاکنون دارایى هایى 

که از سوى بابک زنجانى ارائه شــده به سختى دوهزار 
میلیارد تومان مى شــود، در حالى کــه بدهى این متهم 
بیش از 12 هزار میلیارد تومان با حداقل ســود تخمین 
زده شده است. پورمحمدى افزود: فاصله بدهى زنجانى 
با میزان اموالى که از وى شناسایى شده، بسیار زیاد است 
و نمى توانیم طلب ملت ایران را برگردانیم. بر اساس این 
گزارش  وزیر دادگسترى تأکید کرد: پرونده نفتى، پرونده 
بسیار بدى بود که با این همه اقدام و پیگیرى هنوز به آن 

نتیجه مطلوب و شایسته نرسیده ایم.
پورمحمدى گفت: همه براى پیگیرى این پرونده تالش 

مى کنیم و امیدواریم بتوانیم حقوق ملت را استیفا کنیم.

ترامپ و دوستانش 
پیام دقیقى گرفتند

پرونده «زنجانى» 
به نتیجه مطلوب نرسیده  است

به موقع مذاکره مى کنیم
تارنماى «سى بى اس نیوز» به نقل از وزیر    ایرنا|
امور خارجه آمریکا گفت: «هرگـز تلفن را به روى ایران 
قطع نکرده ام و به احتمال قریب به یقین در زمان مناسب 

با ایران مذاکره خواهم کرد.» 
«رکس تیلرسون» گفت که امیدوار است روحانى در دوره 
دوم ریاست جمهورى خود به برنامه موشک بالستیک 
ایران پایان دهد.وى ادامه داد: اگر روحانى قصد داشـته 
باشد که روابط ایران با جهان را تغییر دهد، اینها کارهایى 

است که او مى تواند انجام دهد.

فتواى عجیب 
  تابناك| یک مفتى وهابى به سراغ فتواى کشتن 
سـگ رفته و در این زمینه تقسـیم بندى عجیبى کرده 
است. «زین العابدین کامل» مى گوید سگ هاى ولگرد 
به دو دسته تقسـیم مى شوند؛ کشـتن یک دسته از آنها 
جایز و بالمانع اسـت و اما دسـته دوم را نباید ُکشـت. او 
حکم مى کند که کشـتن سـگ سـیاه جایز اسـت؛ زیرا 
شـیطان اسـت. همچنین سـگ هار را مى توان کشت، 
زیرا به دیگران آسیب مى رساند. اما کشتن دیگر سگ ها 
جایز نیست.بر اساس این گزارش، وى در گفتگو با پایگاه 
«فتوا» افزود: اگر این سگ ها موذى باشند باید صدمه و 
آسیب این سگ ها را از خود دور کرد؛ حتى اگر از طریق 

کشتن آنها باشد.

برنده انتخابات هاشمى است
  آنا| نایـب رئیـس مجلـس شـوراى اسـالمى 
در حسـاب توییترى خود بـه نتیجه انتخابات ریاسـت 
جمهـورى دوازدهم واکنش نشـان داد.علـى مطهرى 
در توییتر خود نوشت: «برنده انتخابات آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى است که گفت من دیگر بخاطر آگاهى مردم، 

براى آینده انقالب اسالمى نگرانى ندارم.»

ما ثبات خود را 
از مردم مى گیریم

  انتخاب| محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران در توییت تازه خود که بعد از پیروزى حسن روحانى 
در انتخابات ریاسـت جمهورى منتشر شد نوشته است: 
«ما ثبات خـود را نه از "ائتـالف ها" بلکـه از مردم خود 
مى گیریم که - بر خالف برخى- رأى مى دهند. باید با 

ایرانیان که آماده تعامل اند با احترام رفتار کرد.»

حیرت ترامپ و همسرش  
«ملک سلمان»    باشگاه خبرنگاران جوان |
قبل از شروع کنفرانس سران آمریکا و عربستان تصمیم 
گرفت «دونالد ترامپ» و همسرش را به تماشاى موزه 
هنرى دعوت کند که در این میان ناگهان چشم «مالنیا» 
به تابلویى از محیط کعبه در مکه مـى افتد، زیبایى این 
تصویر به حدى مالنیـا را تحت تأثیر قـرار مى دهد که 
در هنگام بازدیـد و قدم زدن در محیـط موزه به محض 
رسیدن به این تابلو توقف مى کند و با کنجکاوِى تمام، 
سـئوال هایى درباره محتواى تصویر از  شـاه عربستان 
مى پرسـد.  از توقف طوالنـى مدت مالنیـا جلوى این 
تصویر و سئوال هاى پى در پى او از ملک سلمان اینطور 
به نظر مى رسد که حسابى جذب تابلو شده و از تماشاى 
آن بیش از سایر آثار موجود در موزه حیرت کرده و تحت 

تأثیر قرار گرفته است.

موگرینى
تحت تأثیر انتخابات ایران

  جام جم آنالین | مسـئول سیاسـت خارجى 
اتحادیه اروپا در حاشـیه گردهمایى جهانـى اقتصادى 
گفت: من بسیار تحت تأثیر سطح مشارکت مردم ایران 
در انتخابات و مشارکت گسترده روز گذشته (جمعه) در 
رأى گیرى قرار گرفتم و به رئیس جمهور حسن روحانى 
بخاطر دریافت حکم بسـیار قوى براى دور دوم تبریک 

مى گویم.
«فدریکا موگرینى»  افزود: ما نیاز به نوعى تعامل متفاوت 
از طرف ایران خواهیم داشت و من مطمئن هستم که این 
حکم قوى که وى دریافت کرد مى تواند اسـاس خوبى 

براى همکارى آتى در این زمینه باشد.

بازتاب پیروزى روحانى در توئیتر
روزنامه ها

  آفتاب نیوز | روزنامه هاى اصالح طلب و 
اصولگرا به صورت کامًال متفاوتى پیروزى حســن 
روحانى در انتخابات ریاســت جمهورى را پوشش 
داده انــد. در حالى که روزنامه هــاى اصالح طلب 
به صورت گســترده اى پیروزى حســن روحانى 
در انتخابات ریاســت جمهورى 29 اردیبهشت را 
پوشــش داده اند، روزنامه هاى اصولگــرا از جمله 
وطن امروز و کیهان به صورت بســیار کمرنگى، 
به پیروزى روحانى در انتخابات ریاست جمهورى 

اشاره کرده اند.

نمى خواهیم به عقب 
برگردیم 

  انتخاب | «گاردین» نوشت: میلیون ها ایرانى 
در یکى از جنجالى ترین انتخابات هاى کشور خود 
به پاى صندوق هاى رأى رفتند تا مسیر آینده کشور 
خود را انتخاب کنند. این گزارش مى افزاید: بسیارى 
از رأى دهندگان جــوان از صبح زود در محل رأى 
گیرى حاضر شدند و طى مصاحبه هاى انجام شده، 
اعالم کردند که ما نمى خواهیم به عقب برگردیم! 
آنچه براى رأى دهندگان در انتخاب روحانى اهمیت 
دارد این است که آنها از اقتصاد ناکارآمد که در آن 

بیکارى زیاد باشد، خسته شده اند.

پرونده سیاسى رئیسى 
بسته شد

  نامه نیوز | پرویز کاظمى وزیر رفاه دولت 
نهم درباره آینده سیاسى ابراهیم رئیسى گفت:  آقاى 
رئیسى که گذشته سیاسى نداشت با این موضع هم 
که شــرکت کردند، حضور او در عرصه انتخابات 
ریاست جمهورى نیز نشان داد شخصیت سیاسى و 
اجرایى براى مدیریت کشور نیست بنابراین پرونده 
سیاسى او بسته شد. االن هم که 15/5 میلیون رأى 
آورد به آن خاطر شد که حالت دوقطبى به وجود آمد. 
اگر همین االن از رأى دهندگان به آقاى رئیســى 
سئوال شــود توانمندى او چیســت؟ جوابى براى 

حمایت ندارد.

روحانی با چالش هایی 
روبه رو خواهد بود

  آریا | روزنامه «نیویــورك تایمز» آمریکا در 
مقاله اي به قلم «توماس اردبرینک» نوشــت: با 
حضور باالي طبقه متوسط شهري در ایران(در پاي 
صندوق رأي) حســن روحانی رئیس جمهور ایران 
روز شنبه با اختالف باالي آراء (نسبت به رقبایش) 
مجدداً در انتخابات برنده شد. این روزنامه ادامه داد: 
شرکت مردم در انتخابات بسیار زیاد بود و 70 درصد 
از جمعیت 56 میلیونی واجد شرایط براي رأي دادن 
رأي خود را به صنــدوق انداخته اند. علیرغم اینکه 
فاصله وي از نظر تعداد آراء از رقیبش زیاد اســت، 
آقاي روحانی، هم در مسائل داخلی و هم در مسائل 
خارجی بــا چالش هایی روبه رو خواهــد بود. او به 
شدت نیازمند آن است تا وانمود کند که اقتصاد در 

حال احتضار ایران در حال پیشرفت است.

مقایسه 
آراء انتخابات 92و96

  خبر آنالین | نه تنها میزان مشارکت مردم 
در انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم بیش از 
انتخابات پیشین بود بلکه آراء چهار نامزد این دوره، 
تفاوت محسوسى با چهار نامزد اول دوره قبل دارد.

میزان مشارکت در این دوره 41 میلیون و 220 هزار 
و 131 نفر بود اما در انتخابات چهار ســال پیش36 
میلیون و704 هزار و 156 نفر در انتخابات شرکت 
کرده بودند. آراء حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در فاصله سال هاي 92 تا 96 از 18 میلیون 
و 613 هزار و 329 نفر به 23 میلیون و 549 هزار و 
616 رأي افزایش یافته که گویاي رشد 20 درصدي 
آراء او است. از سوي دیگر آراء نفر دوم در انتخابات 
امسال نیز رشدي 2/5 برابري نسبت به دومین نفر 
در انتخابات گذشــته را نشــان می دهد. چه آنکه 
حجت االسالم ابراهیم رئیسی با کسب 15 میلیون 
و 786 هزار و 449 رأي به مراتب جلوتر از محمدباقر 
قالیباف در سال 92 است که شش  میلیون و 77 هزار 

و 292 رأي کسب کرده بود. 

  نامه نیوز | چرا اصولگرایان نتوانســتند پیروز 
انتخابات شــوند؟ این سئوالى اســت که بعد از اعالم 
نتایج انتخابــات در ذهــن حامیان ابراهیم رئیســى 
ایجاد شده اســت. اصولگرایان دوست داشتند حسن 
روحانى اولین رئیس جمهور چهارســاله ایران باشــد 
اما نشــد. روحانى توانســت در یک رقابت ســخت، 

گوى ســبقت را از رقباى خود برباید و بــراى بار دوم 
بر کرسى ریاســت قوه مجریه تکیه بزند. براى پاسخ 
به این سئوال باید رفتار سیاســى راستگرایان را مورد 
بررسى قرار داد و به اشــتباهات استراتژیک آنها اشاره 

کرد.
اولین اشتباه آنها این بود که اصولگرایان تصمیم گرفتند 

براى رسیدن به قوه مجریه به رقابت با رئیس جمهور 
مستقر بپردازند. در ایران رســم بر این است کسى که 
در دور اول رئیس جمهور مى شــود در دور دوم هم از 
ســوى مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب مى شود. 
مردم به رئیس جمهور مستقر اطمینان بیشترى دارند 
تا نامزدهاى دیگــر. اصولگرایان اگر با تمــام قوا در 

ســال 1400 به صحنه مى آمدند شــاید مى توانستند 
پیــروز کارزار رقابــت انتخابات ریاســت جمهورى 

باشند.
اشتباه دوم این بود که آنها تمام ســرمایه خود را وارد 
صحنه کردند. رئیسى، قالیباف، میرسلیم، زاکانى، حاج 
بابایى، زاهدى و... نامزدهاى اصولگرایان براى رقابت 
با روحانى بودند. آنها مى خواستند به هر شکل ممکن 
به قوه مجریه برســند بدون اینکه توجه کنند ممکن 
است آن سوى بازى انتخابات دوازدهم شکست باشد. 
رد صالحیت بسیارى از چهره هاى اصولگرا و شکست 
رئیسى از روحانى باعث شد تا تمام سرمایه هاى اصولگرا 
در ســپهر سیاســت ایران از بین برود. دیگر نمى شود 
اصولگرایى را پیدا کرد که طعم شکســت در انتخابات 

را نچشیده باشد.
اشــتباه ســوم آنها در ارائه برنامه هاى انتخاباتى بود. 
اصولگرایان از اســتراتژى احمدى نــژاد یعنى دادن 
وعده هاى کلــى و حمله به رقبا اســتفاده کردند. آنها 
فراموش کــرده بودند که مردم این رفتــار را پس زده 
بودند و دوست نداشتند بازهم شاهد رفتارهاى اینچنین 
از سوى نامزدهاى انتخابات باشــند. وعده هاى کلى 
نامزدهاى اصولگرا مانند افزایش یارانه که با سئوال هاى 
روحانى و جهانگیرى روبه رو مى شد نتوانست مردم را 

قانع کند که به جاى روحانى به رئیسى رأى بدهند.
کنار رفتــن قالیبــاف به نفــع رئیســى بزرگ ترین 
اشــتباه اصولگرایان در انتخابات بــود. اصولگرایان 
تصور مى  کردنــد با رفتــن قالیباف تمام ســبد رأى 
او به ســوى رئیسى کشــیده خواهد شــد. اتفاقى که 
نیافتاد. بخشــى از حامیان قالیباف به حســن روحانى 
رأى دادند. شاید اگر رئیســى به نفع قالیباف از صحنه 
کنــار مى رفت تمام رأى او به ســبد قالیبــاف ریخته 

مى شد.
سبد رأى قالیباف اصولگرایانه نبود و همین باعث شد 

رأى دهندگان به او به سمت روحانى بروند.
اصولگرایان بعد از دو انتخابات ریاست جمهورى سال 
92 و مجلس دهم در سال 94 بازهم شکست دیگرى 
را تجربه کردند. شکســتى که از دو شکســت دیگر 
تلخ تر بــود. باید دید ایــن جریان سیاســى چگونه 
مى خواهد خــود را براى آینــده و انتخابات هاى پیش 

رو آماده کند؟

راز «شکست سنگین» اصولگرایان مقابل روحانى 

استراتژى احمدى نژاد 
به کمک راستگرایان نیامد

تبریک جوانمردانه حجت االســالم والمسلمین على 
اکبر ناطق نورى به حجت االسالم والمسلمین خاتمى 
پس از اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهورى سال 
76، نه تنهــا در اذهان عمومى که در تاریخ سیاســى 
کشور ماندگار شــد. پس از فضاي دو قطبی رقابت ها 
درهفتمین انتخابات ریاســت جمهــوري، این بزرگ 
منشی ناطق نوري همچون آب ســردي بود بر آتش 
التهابات قبل از انتخابات و پایان بخش بداخالقی هایی 

که بیمشان می رفت. 
به اســتناد همین رویکرد بود که برخی به نامزدهاي 
مغلوب انتخابات ریاست جمهوري 88 خرده می گرفتند 
که چرا به نتایج آراء تمکیــن نکردند و به جاي کنترل 

احساسات حامیانشــان بر آتش التهاب دمیدند. برخی 
تحلیل گران در آن برهه معتقد بودند که اگر نامزدهاي 
مغلوب نیز به نامزد پیروز تبریک می گفتند حوادث پس 

از انتخابات آن سال رخ نمی داد. 
فارغ از مسائل آن ســال، امروز نیز نشــانی از رقیب 
اصلی روحانــی نبــود. اگرچه مصطفی میرســلیم و 
مصطفی هاشــمی طبا در پیام هایی پیروزي روحانی 
را تبریک گفتند اما نشــانی از ابراهیم رئیسی نیست و 
محمد باقر قالیباف هم «حضور حماســى مردم» را به 
روحانى تبریک گفته است.مشخص نیست سکوت آنان 
ناشی از بهت نتایج انتخابات است یا مسئله دیگرى که 

در روزهاي آینده معلوم می شود.

ماجراى تبریک گفتن یا تبریک نگفتن

شــوك منفى آخر که در روز چهارشنبه هفته گذشته از 
سمت اردوگاه خودى به اصولگرایان وارد شد چه تأثیرى 
در نتیجه انتخابات داشــت؟ منظور از این سئوال تأثیر 
دیدار خواننده زیرزمینى با ابراهیم رئیســى در فرودگاه 
است. گویا برهان انجام چنین مالقاتى از بین بردن شوك 
حضور حسن روحانى در مشهد و برگزارى اجراى زنده 
توسط ســاالر عقیلى بود. آنها مى دانستند که به لحاظ 
فرهنگى، جو روانى سنگینى این طیف از اصولگرایان را 
تهدید مى کرد که چرا آنها با برگزارى کنسرت و موسیقى 
مخالف هستند. به همین دلیل، این دیدار مى توانست 
این جو روانى را بشکند . اما آنچه رخ داد بازخورد بسیار 
منفى دیدار در فرودگاه بود. به یکباره موجى از تصاویر 
مربوط به گذشته این خواننده در کنارتصاویر دیدارش 
با ابراهیم رئیسى مانند یک بمب خبرى در شبکه هاى 

مجازى صدا کرد. حاال او در میان هواداران طیف مقابل 
متهم شــده بود به اینکه رویه اى دوگانه دارد و در بین 
طرفدارانش هم این مسئله ایجاد شد که او روى برخى 
اصول مورد نظر آنها ایستادگى کامل ندارد. این مسئله 
نه فقط موجب جذب رأى نشد بلکه آراء او را ریخت. حاال 
یک سئوال مهم مى تواند پایانى باشد براى این نوشتار: 
«چه کســى 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.»

تتلو را چه کسى به 
فرودگاه برد؟!

درصد مشارکت تعداد رأى دهندگان درصد آراء کسب کرده تعداد واجدین شرایط آراء کسب کرده رئیس جمهور

54/7درصد 14 میلیون و
85 درصد 238 هزار و 587نفر 25 میلیون و 993 هزار و 

802 نفر
12 میلیون و 205 
هزار و 12 رأى

حضرت آیت ا... 
خامنه اى

50/5   درصد 16 میلیون و
63 درصد 769هزار و 787نفر 33 میلیون و 156 هزار 

و 55 نفر
10 میلیون و 566 
هزار و 499 رأى

اکبر هاشمى 
رفسنجانى

66/6 درصد 28 میلیون و 81هزار 
و 930 نفر 77 درصد 42 میلیون و 170 هزار و 

230 نفر
21 میلیون و 659 
هزار و 53 رأى

سیدمحمد 
خاتمى

85 درصد 39 میلیون و 
165هزار و 191 نفر 62/46درصد 46 میلیون و 199 هزار 

997 نفر
24 میلیون و 527 
هزار و 516 رأى

محمود 
احمدى نژاد

73 درصد 41میلیون و 
220هزار و 131 نفر 57 درصد 56 میلیون و 410 هزار و 

234 نفر
23 میلیون و 549 
هزار و 616 رأى حسن روحانى

پس از گذشت 38 سال از انقالب اسالمى ایران، تجربه تاریخى سیاســت کشور ثابت کرده که ریاست  قوه مجریه دو 
دوره اى است و به جز ابوالحسن بنى صدر و محمدعلى رجایى سایرین، ریاست جمهورى هشت ساله را تجربه کردند که 

این روند با پیروزى «حسن روحانى» در انتخابات استمرار پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، از میان هفت رئیس جمهور تاریخ کشور، پنج تن از آنها دو دوره ریاست جمهورى را تجربه کردند، شرح 

آراء  آنها در چهارساله دوم در جدول ذیل قابل مشاهده است.

آراء همه رؤساى جمهور در دوره دوم

شــبکه خبري CNN اعالم کرد میزان مشارکت مردم 
ایران در انتخابات ریاست جمهوري روز جمعه شگفتی 
آور بود. به گزارش آریا، «فردریک پلتیگن» خبرنگار این 
شبکه در تهران در گزارشی اعالم کرد این انتخابات با 
حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي برگزار 
شد. آمار شرکت کنندگان واقعًا شــگفتی آور است. در 
پایان رأي گیــري حدود 70 درصد از واجدان شــرایط 
رأي خود را بــه صندوق ها انداختنــد. از بین حدود 56 
میلیون نفر واجد شــرایط رأي دهی بیش از 40 میلیون 
نفر در انتخابات شرکت کردند. در پایان، حسن روحانی 

رئیس جمهور میانه رو مستقر، با یک حاشیه کامًال امن 
به پیروزي رسید.  

خبرنگار CNN در ادامه گزارش خود گفت یکی از دالیل 
اینکه این تعداد کثیر از مــردم به پاي صندوق ها آمدند 
این بود که دو نامزد دیدگاه هاي بســیار متضادي، به 
ویژه در خصوص مســائل اقتصادي داشتند. ایرانی ها 
خواهان مذاکره هســتند و می خواهند درهاي اقتصاد 
خود را به روي دیگر کشــورها باز کنند تا اطمینان یابند 
که سرمایه گذاري خارجی مســتقیم بیشتري دریافت 

می کنند. 

علت مشارکت باالي ایرانی ها
 CNN از نگاه 
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هفته گذشته بود که محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع 
علمى کاربردى از امکان تحصیل حین خدمت مشموالن 
سربازى در این دانشگاه خبر داده و گفته بود که مذاکراتى 
با مسئوالن ذیربط براى تحصیل حین خدمت سربازان در 
دانشگاه جامع علمى کاربردى انجام شده است. موضوعى 
که پیگیرى ها حاکى از عدم امکان اجرایى شدن آن است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، یک سرباز یا دانشجو 
نمى تواند همزمان تحصیل کند و خدمت سربازى خود را 
نیز پشت سر بگذارد و این دو باید جدا از یکدیگر سپرى 
شوند. به عبارتى اگر دانشجویى قصد رفتن به سربازى را 
داشته باشد باید وضعیت تحصیلى خود را با فارغ التحصیلى 

یا انصراف از تحصیل مشخص کند. اگر سربازى نیز حین 
طى کردن سربازى خود باشد و در کنکور قبول شود باید 
از ســربازى مرخص شــود و پس از موافقت با معافیت 

تحصیلى اش به دانشگاه برود.
عالوه بر قانون، یکى از مســئوالن ســتادکل نیروهاى 
مسلح نیز درباره اجرایى شدن چنین طرحى به ایسنا گفته 
که احتمال اجراى این طرح به دلیــل مغایرت با قانون 
وجود ندارد، البته دانشگاه ها و سازمان هایى که مى توانند 
در راستاى خوشایندسازى محیط سربازى و ارائه آموزش 
به سربازان فعالیت کنند، امکان انتقال طرح هاى خود را 

دارند.

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه شیوه هاى 
رایج در ترك اعتیاد معتادان تأثیرى ندارد، گفت: استفاده 
از برخى داروهاى ترك اعتیاد بیشتر از مواد مخدر، اعتیاد 

ایجاد مى کند. 
علیرضا محجوب با اشاره به اینکه روند ترك اعتیاد باید 
تدریجى انجام شود، اظهار داشت: اینکه درحال حاضر 
توسط برخى پزشــکان در مراکز ترك اعتیاد داروهایى 
تجویز مى شــود، کمتر از مواد مخدر نیســت و همین 
شربت ها و داروها گاهى اعتیاد مى آورد؛ به عنوان  مثال 
شربت متادون از ماده مخدر تریاك اعتیاد بیشترى دارد.

نماینده مردم تهران درمجلس با بیان اینکه برخى افراد 

معتاد متأسفانه درمســیر ترك اعتیاد از شربت متادون 
با درجه خطر بیشترى اســتفاده مى کنند، افزود: درحال 
حاضر با بازرســى هاى صورت گرفته مشــخص شده 
است که مافیا در پشت پرده اســتفاده ازمتادون فعالیت 
دارند، بنابراین موضوع ترك اعتیاد ســاده نیست و باید 
جهان بینى و دیدگاه یک فرد معتاد را نسبت به خطرات 
مواد مخدر تغییرداد. وى با انتقــاد از اینکه تالش هاى 
نیروى انتظامى در برخورد با اعتیاد و مقابله با مواد مخدر 
چاره ساز نیست، تصریح کرد: تا زمانى که دیدگاه و جهان 
بینى یک فرد معتاد تغییر نکند، امکان ترك اعتیاد وجود 

ندارد.

فعالیت مافیا 
پشت پرده متادون درمانى

همزمان با سربازى
مى توان به دانشگاه رفت؟

انتقال 27 زندانى به ایران 
معـاون وزیر امـور خارجـه در امور کنسـولى، مجلس 
و ایرانیـان گفـت: در راسـتاى اجراى پروتـکل انتقال 
محکومـان بین ایـران و ترکمنسـتان، اولین گـروه از 
زندانیان ایرانى شـامل 27 نفر از محکومـان، تحویل 
مقامات قضائى کشورمان شدند. حسن قشقاوى اعالم 
کرد: پیرو مالقات آقاى ظریف با مقامات عالى کشـور 
ترکمنسـتان و همچنین رایزنى فشرده هیئت اعزامى 
از وزارت امـور خارجـه با مقامـات کشـور مذکور،این 
زندانـى ها  شـنبه 30 اردیبهشـت مـاه از طریـق مرز 

باجگیران تحویل مقامات قضائى کشورمان شدند.

هشدار درباره یک بیمارى 
دکتـر محمـد مهـدى گویـا رئیـس مرکـز مدیریـت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد 
براى جلوگیرى از ابتال به تب کریمه کنگو، گوشتى را 

تهیه کنند که مهر سازمان دامپزشکى را داشته باشد.
در شـش ماهـه اول سـال نگرانـى از ابتـال بـه برخى 
بیمارى هاى ویروسى از راه آب و غذا افزایش مى یابد. 
یکى از این بیمارى هاى ویروسـى، تـب کریمه کنگو 
است که توسط کنه میان دام ها منتشر مى شود. انسان 
درصورت ذبح دام، دسـتکارى و گزش کنه یا تماس با 
دامى که ویروس در بدن آن وجود دارد، به این بیمارى 

مبتال مى شود.

معضل سرویس بهداشتى
یک فعال گردشگرى با اشاره به اینکه فقدان سرویس 
بهداشـتى فرنگـى در فضاهاى عمومى نقص بسـیار 
بزرگى در حوزه گردشـگرى کشـورمان اسـت، گفت: 
مسـافرهاى خارجى باید طى سـفر به ایران با رضایت 
کشـورمان را ترك کنند و سـفر آنها به ایران منجر به 
سفر اول و آخرشان نشود. الناز امینى خاطرنشان کرد: 
بیشترین نقدى که ما از توریسم هاى خارجى مى شنویم 
بحث سرویس هاى بهداشتى در کشورمان است و اینکه 
چرا سرویس بهداشـتى فرنگى براى آنها در فضاهاى 
عمومى کم و یا وجود ندارد. نبود سـرویس بهداشـتى 
فرنگـى در فضاهاى عمومـى نقص بسـیار بزرگى در 

شهرها و روستاهایمان شده است.

بخشنامه تعطیالت تابستانى 
بخشـنامه تعطیالت تابسـتانى دانشـگاه آزاد از سوى 
على محمـد نوریان رئیـس این دانشـگاه ابالغ شـد. 
بخشـنامه اى که در آن، تعطیـالت 13 روزه به عنوان 
مرخصى تشـویقى براى کارکنان در نظر گرفته شـده 
اسـت.  در این بخشـنامه همچنین بر رعایت مواردى 
براى کنترل و کاهش هزینه هاى سربار هم تأکید شده 
اسـت. مثًال اینکه «پیش از ترك محل کار از خاموش 
بودن همه وسایل برقى به ویژه دستگاه کپى، کامپیوتر، 

پرینتر و... اطمینان حاصل شود.»

نان، نمک و جوش شیرین 
مجیـد حاجـى فرجـى عضـو هیئـت مدیـره انجمن 
تغذیه با اشـاره به اسـتانداردهاى نان در کشور عنوان 
کرد: خوشـبختانه امـروزه با توجـه به اجـراى اهداف 
استانداردهاى نان در کشـور، میزان نمک مصرفى در 
نان ها به میـزان نصف تقلیل پیدا کرده اسـت. وى در 
خصوص جوش شیرین توضیح داد: با توجه به افزایش 
جمعیت و میزان مصرف باالى نان در کشور تولید نان 
سـنتى با خمیر ترش پاسـخگوى نیاز مردم نیست، بر 
همین اسـاس تولید نان مبتنى بر جوش شیرین هاى 
امروزى در کشور رواج یافته و امروزه برخى از نانوایى ها 

از آن در پخت نان استفاده مى کنند.

دوران طالیى جمعیت
علی اکبر سـیاري معاون بهداشـتی وزارت بهداشـت 
گفت: ایـران در دوران طالیی جمعیت قرار دارد؛ یعنی 
با جمعیت مولد و درحال کار روبه رو اسـت. 30 درصد 
جمعیت کشـور را جوانان و 60 تا 70 درصـد را افرادي 
که آماده اشتغال هستند، تشکیل می دهند، لذا فرصت 
خوبی در اختیار کشور اسـت تا از این فرصت که مانند 

ابري بر کشور سایه افکنده، استفاده کند .

چرك نویس

  میزان | مطبخ هاى قدیمى خانه ها در 
کنج تاریخ، مزه هایى از غذاى ســنتى ایران را 
تجربه مى کنند و امروز در طى فرآیند مدرنیته 
شدن، ســالمت مردم در روغن هاى سوخته 

فست فود ها تباه مى شود.
عالقه به مصرف غذاهاى فست فودى و بازار 
گرم مصرف آن، به وفور دیده مى شــود. کمى 
آن طرف تــر از مغازه هاى خــوش آب و رنگ 
شهر، غذاهاى خانگى هم نقش کمى در جذب 
مخاطب ایفا نمى کنند و مشتریان خاص خود را 
مى طلبند. مدرنیته شدن شهر ها و پیشرفت هاى 
نوین امروزه، بر تاروپود فرهنگ نفوذ کرده و تا 
تغییر در سبک زندگى، نگرش به آینده و حتى 
نوع تغذیه آدم ها پیش رفته اســت. با مرورى 
بر تاریخ مطبخ خانه ها، جاى اصالت غذاهاى 

سنتى بر سفره هاى امروزى را خالى مى بینیم. 
 رواج فینگر فودها، آشپزخانه هاى سطح شهر 
و غذاهاى آمــاده، مزه غذاهــاى خانگى را به 
مسیرى دور بدرقه کرده است. فرهنگ غذایى 
اشتباه در بین نسل هاى جدید هم، ریشه دوانده 
و کودکان را با خوردن غذاهاى مفید و ســنتى 

ایران غریبه مى کند. 
مشغله هاى زندگى و درگیرى زنان امروزى با 
مشکالت، درب آشپزخانه آپارتمان ها را پلمب 
کرده و نیاز به خوردن را به سرعت یک تماس 
تلفنى، رسانده است. اخبار این روز ها هم دیگر 
تیترهاى جدیدى را به خود گرفته است، افزایش 
سرطان، ســوء هاضمه، فقدان ویتامین، چاقى 
مبرم، سکته هاى ریز و درشت، فشار خون هاى 

باال و...
در دنیاى جوانان روغن نباتى، نسل هاى قدیمى 
مقاومت تر از امروزى ها جلو مى روند و هنوز اجاق 
خانه ها رنگ سرخ را بر دیگ مسى غذا نقاشى 
مى کننــد. دیگر خبر داغــى از بوى طعم هاى 
دلنشــین غذا ها نیســت و به معدود روزهاى 

تعطیل خالصه مى شود.
یک متخصص تغذیه هم از نگرانى بر مصرف 
بیــش از حد غذاهاى فســت فــودى و آماده 
اینچنین مى گوید: طعم هــا و ظواهر فریبنده 
غذاهاى آماده، چیزى جــز بیمارى و مضرات 
براى آدم هاى مدرنیته امروز ندارد و به چشــم 
مى توان عوارضى، چون چاقى، حساسیت هاى 
پوستى، سیرى کاذب، پرخورى و... را در مصرف 
کنندگان آن دید. او رشد قارچ گونه این غذا ها را 
بى ارزش کردن فرهنگ غذایى ایرانى ها مى داند 
که ســالمت را به ازاى پول معامله مى کنند و 
مزه هاى تکرارى و همیشگى را بر لذت درك 

طعم خوب غذاى ایرانى، غالب مى داند. 
عالوه بــر تغییر مــزاج افراد در فرآیند رشــد 
تکنولــوژى، دورهمى هــاى خانوادگــى به 
انفرادى هاى اتاق 40 مترى سوق یافته و ذوق 
چیدن ســفره ها را به میزهــاى چوبى محدود 

کرده است. 

فرهنگ غذایى ایران 
دستخوش تغییر طبع 
جوانان روغن نباتى

شــیر  از    باشگاه خبرنگاران جوان | 
مرغ تا جــان آدمیزاد؛ هر چــه فکــرش را بکنید، 
چشم بادامى هاى موقعیت شــناس روانه بازارهاى 
کشور ما کرده اند؛ البته کشورهاى اروپایى و آمریکایى 
هم از تولیدات چینــى بى نصیب نمانده انــد. اما از 
بازارهاى ایران ســود خوبى نصیب چشم بادامى ها 

مى شود.
لوازم التحریر، اسباب بازى، پارچه، تسبیح، سنگ پا، 
مربا و بسیارى دیگر از اجناس چینى از مبادى قانونى 
و غیرقانونى وارد کشور مى شود و آن دسته از  مردم 
را که توجهى به ضرب المثل «هیچ ارزانى بى علت 
نیست» ندارند را به خرید این اجناس ارزان البته بى 

کیفیت سوق مى دهد.
از همه این مسائل که بگذریم، شهروندان اصفهانى در 
روزهاى اخیر، با حضور یک دستفروش چینى در میدان 
امام خمینى(ره) مواجه شدند.  دستفروشى که به گفته 
مجید ابهرى جامعه شناس، مقدمات و زمینه حضور 

دوستان چشم بادامیش را فراهم مى کند.
ابهرى معتقد اســت: پیــش از اینکه خبــر حضور 
دســتفروش جوان چینى در میدان امام(ره) اصفهان 
که داروى مقابله با سردرد مى فروشد در شبکه هاى 
مجازى دست به دست شــود، به طور مستمر شاهد 
حضور دستفروشــانى از اتباع بیگانه در ایران بودیم، 
موضوعى که هنوز هیچ ارگانــى به طور جدى براى 
رفع آن اقــدام الزم را انجام نداده اســت. وى افزود: 
مسئوالن باید در کنار اهداف تعیین شده در راستاى 
اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال، عالوه بر جلوگیرى 
از واردات کاالهایى که مشابه داخلى و ظرفیت تولید 
داخلى را دارند، نســبت به ســاماندهى دستفروشان 
نیازمند کشــور چاره اندیشــى کنند؛ از سوى دیگر 
سازمان هاى مسئول مانع فعالیت دستفروشان اتباع 

بیگانه در کشور شوند.
این آسیب شــناس تصریح کرد: متخصصان کشور 
ما در حوزه گیاهان دارویى، داراى تخصص و تجربه 

باالیى هستند، در برابر سایر کشورها در حوزه سالمت 
حرف هاى زیادى براى گفتن دارند. از این رو نسخه 
«دستفروشان چشــم بادامى» در کشــور ما نه تنها 
خواهان ندارد بلکه باید به  این موضوع رسیدگى شود 

تا شاهد گسترش این آسیب در دیگر شهرها نباشیم.
ابهرى اضافــه کرد: بر اســاس آمارهــا 65 درصد 
دستفروشــان، فاقد مهارت هاى شــغلى بــوده و یا 
عالقه اى به انجام فعالیت هاى بدنى ندارند از این رو 
به دستفروشى روى آورده اند. از سوى دیگر آمار 35 
درصدى دستفروشان نیازمند هم در خور اهمیت است 

که برخى دستفروشان خود را نیازمند نشان مى دهند 
تا فروش خوبى نصیبشان شود.

احتماًال دســتفروش چینى این ضــرب المثل زبان 
شیرین فارسى یعنى «هم فاِل و هم تماشا» را شنیده 
و وقتى براى گردشــگرى به ایران آمده است، هم از 
دیدنى هاى کشور ما بازدید کرده و هم فرصت را براى 
کسب درآمد خود مهیا دیده است. بهتر است مسئوالن 
همزمان با ســاماندهى دستفروشــان داخلى و چاره 
اندیشى براى بیکارى قشر جوان کشور، تدبیرى براى 

برخورد با بساط گستران خارجى کشور اتخاذ کنند.

نفوذ چشم بادامى ها به ایران وارد فاز جدیدى شده است

ظهور 
دستفروش هاى چینى 

از اصفهان!

«چهار سال اســت که ما غربى ها فکر مى کنیم ایران 
کشور بازتر و آزادترى شــده است. احساسمان این بود 
که دوره احمدى نژاد، ترســناك بوده و حاال این دولت 

مى خواهد آن ذهنیت را پاك کند.» 
این اظهار نظر شخصى دو گردشــگر جوان فرانسوى 
درباره فضاى ایران اســت که همزمان با روزهاى پر 
شــور انتخابات ریاســت جمهورى، به ایران سفرى 
داشــتند و اصفهــان، کاشــان، شــیراز و تهــران را 

دیدند.
«ژان» یک جوان تقریبًا 30 ســاله اســت که همراه 
دوســتش به ایران آمده و مى گوید: «ما اخبار ایران را 
همیشه دنبال مى کردیم و عالقه مند بودیم این کشور 
را از نزدیک ببینیم. چهار سال است که ما غربى ها فکر 

مى کنیم ایران بازتر و آزادتر شده، احساسمان این بود 
که دوره احمدى نژاد ترســناك بــوده و فکر مى کنیم 
دولت جدید ایران مى خواهد آن ذهنیت را پاك کند. ما 
شــاهدیم این اتفاق افتاده، براى همین فرانسوى هاى 

بیشترى به ایران مى آیند.»
«پى یر» نیز با تأیید این صحبت هــا مى گوید: «وقتى 
دوســتانم فهمیدند ما مى خواهیم به ایران سفر کنیم، 
با نگرانى مدام سئوال مى کردند چرا ایران؟ آیا احساس 
ناامنى نمى کنید؟! ولى وقتى ما به اینجا آمدیم با مردمى 
مهمان نواز مواجه شدیم که در گذشته هیچ تصورى از 
آنها نداشتیم.» او نیز معتقد است که سیاست هاى این 
دولت، ایران را کشورى آزاد معرفى کرده، براى همین 

گردشگران براى سفر به ایران عالقه مند شده اند.

ایراِن زمان احمدى نژاد براى ما ترسناك بود

عجیب ترین نام هاى ایرانى را بشناسید

قارى ایرانى پنجاه و نهمین دوره مســابقات قرآن مالزى با طراحى دقیق تالوت خود توانســت رتبه نخست این 
مسابقات را کسب کند.

پنجاه و نهمین دوره مسابقات قرآن مالزى شنبه شــب به کار خود پایان داد و قارى ایرانى توانست مقام اول این 
مسابقات را کسب کند. کسب این برترى در حالى رخ داد که غالمرضا شــاه میوه استاد راهنماى حامد علیزاده در 
این مســابقات، پیش از اعزام در گفتگویى با تســنیم از آمادگى کامل قارى ایرانى براى کسب این مقام خبر داده

 بود.
شاه میوه در گفتگوى مذکور، داورى علیه قاریان ایرانى در مسابقات مالزى را نیز مردود دانسته بود و اتفاقاً قارى کشور 

میزبان در این دوره از مسابقات، بعد از قارى اهل برونئى رتبه سوم را کسب کرد.
شاه میوه معتقد بود که براى کسب رتبه برتر در مسابقات مالزى باید از سبک قاریان کالسیک مصرى و تالوت لحن 

محور استفاده کرد و تالوت علیزاده در این مسابقات نیز بر همین اساس طراحى شده بود.

قارى ایرانى چگونه اول شد

نامگذارى براى نوزادان همیشه از مهمترین دغدغه هاى والدین بوده است. در این بخش با نام هاى عجیبى مواجه خواهید 
شد که در سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده اند.

در شرایطى که هر 9 دقیقه یک طالق در کشور به ثبت 
مى رسـد، اقداماتى بـراى کاهش آمار جدایـى زوجین 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه که یکـى از ایـن اقدامات، 
مشاوره هاى سازمان بهزیستى براى جلوگیرى از ثبت 

طالق هاست.
ایـن طـرح در راسـتاى حفـظ انسـجام خانواده هـا و 
پیشـگیرى از پیامدهـاى منفـى طـالق و تأثیـر آن بر 
شاکله خانواده اجرایى شـد و تا حدود زیادى نیز موفق

بود. 
در قالب ایـن طرح، خدمات مشـاوره اى و مددکارى به 
زوجینى که در آسـتانه طالق قرار دارند ارائه مى شـود. 
خانواده هـا مى تواننـد از مشـاوره هاى روانشناسـى، 
روانپزشکى و حقوقى بهره مند شوند و خدمات رایگانى 

را در این حوزه ها دریافت کنند. 
انوشیروان محسـنى بندپى رئیس سـازمان بهزیستى 

کشـور بـا اشـاره بـه اجرایـى شـدن طـرح کاهـش 
طـالق مى گویـد: خانـواده هایـى کـه بـا یکدیگـر 
اختـالف دارنـد و متقاضـى طـالق هسـتند گاه بـا 
دریافـت مشـاوره، مى توانند بـه مشکالتشـان خاتمه 

دهند. 
در گذشـته فاصله ازدواج تا طـالق پنج تا هفت سـال 
بود، اما متأسـفانه اکنون این فاصله به سـه تا پنج  سال 
رسیده است و بر اساس اعالم سلمان خدادادى رئیس 
کمیسـیون اجتماعى مجلس شوراى اسـالمى به طور 
میانگین اکنـون هر 9 دقیقـه یک طالق در کشـور به 

ثبت مى رسد. 
بـراى کاهش آمـار هـر 9 دقیقه یـک طـالق تاکنون 
اقداماتـى در دسـتور کار قرار گرفتـه که یکـى از آنها، 
ارائه مشـاوره هاى رایگان سـازمان بهزیسـتى کشـور 

بوده است.

آمار ثبت هر 9 دقیقه یک طالق 
تغییر مى کند؟
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امروز، نم نسبى هوا 27 درصد
سازمان هواشناســى وضعیت هواى اصفهان در دو 
روز آینده را پیش بینى کرده که طبق پیش بینى هاى 
انجام شده امروز و فردا نم نسبى هواى اصفهان 27 
درصد، دید افقى پنج هزار متر و بارندگى هاى اتفاق 

افتاده در این استان صفر میلى متر مى باشد.
طى امروز و فردا پیش بینى مى شود هواى اصفهان 
در گرم تریــن اوقات خود به 32 درجه رســیده و در 

سردترین اوقات خود به 21 درجه کاهش پیدا کند.

را ه اندازي سیستم نظارتی 
CCTV در فنی و حرفه اي

ابوطالب جاللــی، مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه 
اي اســتان اصفهان از راه اندازي سیستم نظارت بر 
آزمــون هاي عملــی از طریق دوربین مداربســته 

(CCTV)  خبر داد.
وي بیان داشــت: با توجه بــه ســند برنامه هاى 
اجرایى و آموزشى مراکز،   سیستم نظارت بر آزمون 
 closed) هاى عملى از طریق دوربین مداربســته
circuit Television)  بــه همــت مرکــز آموزش

 فنی و حرفه اي شهرستان دهاقان و کمک خیرین 
در پنج کارگاه اتومکانیک PLC ، نرم افزار مهندسى 
و فنــاورى اطالعات، تعمیر تراکتــور، تیلر و ادوات 

کشاورزى و برق خودرو مستقر و راه اندازى گردید .
 ،CCTV جاللی افزود: با استقرار سیســتم نظارتی
نظارت بر آزمون هاي عملی مرکز دهاقان  توســط 
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي اســتان اصفهان 
و دفتر ســنجش مهــارت و صالحیــت حرفه اى 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور امکان پذیر

 مى باشد .

اهداى اعضاى کودك 6 ساله 
برخوارى به 3 بیمار نیازمند

مســئول واحد فراهــم آورى اعضــاى پیوند مرکز 
آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: با اقدام 
خداپسندانه خانواده محمد حسن یشمى، اعضاى این 
کودك شش ساله ساکن شهر گز برخوار به سه بیمار 

نیازمند عضو اهدا شد.
مریم خلیفه ســلطانى اظهار داشــت: محمد حسن 
یشــمى که بر اثر ســقوط از ارتفاع و ضربه مغزى 
دچار مرگ مغزى شــده بــود در مرکز آموزشــى 
پژوهشــى درمانــى آیــت ا... کاشــانى اصفهان  

بسترى شد.
وى افزود: طى صحبت هاى انجام شده در خصوص 
پیوند اعضاى بدن این کودك به بیماران نیازمند با 
رضایت خانواده، محمد حسن یشمى از مرکز آموزشى 
پژوهشى درمانى آیت ا... کاشانى اصفهان  به مرکز 
آموزشــى درمانى الزهرا (س) اصفهان منتقل شد 
و بعد از انجام مراحل مربــوط به تأیید مرگ مغزى، 
تحت عمل جراحى برداشت اعضا قرار گرفت و عمر 
دوباره اى به ســه بیمار نیازمند پیوند عضو بخشیده 

شد.

پیشرفت 18 درصدى ساماندهى 
میدان شهداى هسته اى

عملیات اجرایى پروژه ســاماندهى میدان شهداى 
هســته اى تاکنون 18 درصد پیشرفت داشته است. 
شهرام وقارى، مدیر پروژه ساماندهى میدان شهداى 
هسته اى اظهار داشت:  علمیات عمرانى ساماندهى 
میدان شهداى هسته اى در سه پروژه شامل تعریض 
خیابان سلمان فارسى، ســاماندهى میدان شهداى 
هســته اى و تعریض خیابان ارغوانیــه حدفاصل 
تقاطع ارغوانیه تا میدان شــهداى هسته اى تعریف 
شده است.وى هزینه اجرایى این طرح را پنج میلیارد 
تومان عنوان کــرد و افزود: عملیــات اجرایى این 
طرح  18 درصد پیشــرفت داشته است.  مدیر پروژه 
ساماندهى میدان شهداى هسته اى ادامه داد: هزینه 
آزاد سازى این پروژه 21 میلیارد تومان و کل مساحت 
میدان شهداى هســته اى 27 هزار متر مربع است 
که تاکنون 80 درصد آزادســازى آن انجام شــده و 
20 درصد آن با مشــکل عــدم توافــق مالکان با 

شهردارى روبرو است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
خط BRT میدان قدس تا میدان جمهورى با اعتبار 15 
میلیارد تومان تا کمتر از یــک ماه آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
علیرضا صلواتى در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات 
اجرایى خط BRT  قدس – جمهورى از دو ماه گذشته 
اظهار داشــت: این خط از اتوبوس تندرو،  قرار است از 
خیابان هاى آیت ا... ادیب، شهید باهنر و رباط عبور کند.

وى با بیان اینکه بــراى خط BRT قدس – جمهورى 
هشت ایستگاه در مسافت چهار کیلومتر در نظر گرفته 
شده است، تصریح کرد: زیرسازى هاى این خط تکمیل 

شــده و حدود 20 میلیارد ریال نیز براى آن هزینه شده 
است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه عملیات اجرایى ایســتگاه هاى BRT میدان 
قدس – جمهورى با پیشــرفت فیزیکى 80 درصدى 
در حال انجام اســت، گفت: دوربین هاى این خط نیز تا 

یک ماه آینده نصب مى شود.
صلواتــى اضافــه کــرد: در محور غــرب نیز بــا راه 
انــدازى BRT جمهــورى – آزادى تــا شــش 
مــاه آینــده BRT در ایــن محــور نیــز تکمیــل 

خواهد شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: 35 مــورد حادثه جــاده اى در طول هفتــه پایانى 

اردیبهشت به وقوع پیوست.
داریوش کریمى اظهار داشت: در طول هفته گذشته، پوشش 
امدادى 65 مورد حادثه توســط امدادگــران و نجاتگران

 هالل احمر اصفهان انجام شده است.
وى ادامه داد: در همین راســتا در هفته آخر اردیبهشت ماه 

امدادرسانى به 180 حادثه دیده صورت گرفت.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تصریح کرد : 252 نفر نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 
85 تیم عملیاتى با همراه داشتن تجهیزات الزم امدادى در 

عملیات هاى یادشده به کارگیرى شدند.
وى با اشاره به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر 
استان گفت: در بازه زمانى 23  لغایت 29 اردیبهشت ماه، 35 

مورد حادثه جاده اى و 9 مورد حادثه شهرى را شاهد بودیم.
کریمى اعالم کرد: در این مدت 13 مورد خدمات حضورى، 
دو مورد حادثه صنعتى و کارگاهى، سه مورد حادثه کوهستان 
و دو مورد حادثه ساحلى و یک مورد خدمات مناسبتى توسط 
نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده 
شــد.وى گفت: در طول این مدت شــش مورد عملیات 
رهاسازى توســط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت 

گرفته است.

 BRT بهره بردارى از
قدس– جمهورى تا یک ماه آینده 

وقوع 35 حادثه جاده اى در 
هفته پایانى اردیبهشت 

 اولین ساخته شهرزاد ســلطانى در اصفهان به 
پایان رســید.«قضاوت» عنوان اثرى است که 
سلطانى در مقام کارگردان و تدوینگر آن تالش 

کرده است تا اثرى متفاوت را خلق کند.
«قضاوت» روایت مریم دختر دانشجویى است 
که براى مخارج دانشگاه و ادامه تحصیل مجبور 
مى شود که کار کند و در این مسیر دچار مشکل 
مى شود و دوستان هم دانشگاهیش به ناحق او را 

قضاوت مى کنند.
تصویربردارى فیلم «قضاوت» پنج شــنبه هفته 
گذشته در یکى از کافى شاپ هاى شهر اصفهان 

به پایان رسید.
ازعوامل ساخت این فیلم مى توان به تهیه کننده: ولى 
اله سلطانى، تصویر بردار:محمد سلطانى، صدا بردار: 
شایان سلطانى، تدوین و کارگردان: شهرزاد سلطانى، 
بازیگران: ریراباقرى،سارا عسگرى، ریحانه خاکسار، 

سمیه عسگرى ومهران معینى اشاره کرد.

کارشناس مسئول تشخیص و پیشگیرى و توانبخشى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سنجش 
سالمت 80 هزار نوآموز اســتان اصفهان در 53 پایگاه 
اصلى در تمام مناطق و نواحى و دو پایگاه تخصصى در 

استان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز مى شود.
مژگان رسولیان با اشاره به اینکه طرح سنجش سالمت 
به منظور سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان 
بر پایه برنامه ریزى ها در پایگاه هاى مناطق مختلف استان 
اجرا مى شود، اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان در 
زمینه هاى بینایى، شــنوایى، قد و وزن، دهان و دندان، 
آمادگى تحصیلى، اختالل رفتارى، گفتارى و اوتیســم 

مورد سنجش قرار مى گیرند.
وى با اشاره به پایگاه هاى سنجش سالمت نوآموزان در 
استان اصفهان به جزئیات این طرح اشاره کرد و افزود: 
سنجش سالمت نوآموزان استان اصفهان در 53 پایگاه 
اصلى در تمام مناطق و نواحى و دو پایگاه تخصصى در 

استان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز مى شود.
کارشناس مســئول تشخیص و پیشــگیرى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیان کرد: در طرح 
سنجش سالمت، نوآموزانى سنجش مى شوند که متولد 
نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست سال 90 هستند و این 
کودکان از طریق مدارسى که مراجعه مى کنند نوبت دهى 

مى شوند.

ثبت اطالعات به صورت سامانه اى
وى ادامه داد: بعد از نوبت دهى در پایگاه هاى ســنجش 
همه اطالعات به صورت سامانه اى در سامانه سنجش 

آموزش و پرورش استثنایى وارد مى شود.
رســولیان تصریح کرد: براى هر کودك پرونده سالمت 
تشکیل مى شود که وجود این پرونده براى نام نویسى در 
پایه اول ابتدایى الزامى است، موارد بهداشتى کودکان هم 

از طریق خانه هاى بهداشت و سامانه سالمت به صورت 
الکترونیکى ثبت مى شود و مدیر براى ثبت نام دانش آموز 
از طریق ســامانه الکترونیک مى تواند نتیجه معاینات و 
آمادگى تحصیلى دانش آموز را رؤیت و نسبت به ثبت نام 

اقدام کند.
وى افزود: با بررســى ها و آزمایش هاى انجام شــده در 
پایگاه هاى سنجش سالمت، ادامه تحصیل دانش آموزان 

در آموزشگاه هاى عادى یا استثنایى مشخص مى شود.
کارشناس مســئول تشخیص و پیشــگیرى اداره کل 

آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد: تعدادى از 
این دانش آموزان از نظر بینایى، شنوایى، استعداد تحصیلى 
و سایر معاینات بهداشتى دچار مشکل هستند و به مراکز 

تخصصى ارجاع مى شوند.
وى هدف از اجراى این طرح را شناســایى تفاوت هاى 
فردى در کــودکان، شــناخت به موقع مشــکالت و 
محدودیت هاى جســمى و همچنین جلوگیرى از افت 

تحصیلى آنها عنوان کرد.
رسولیان یادآور شد: طرح ســنجش سالمت و آمادگى 

تحصیلى کودکان بدو ورود به دبستان، با همکارى وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکى و سازمان بهزیستى اجرا مى شود.
با این طرح همکارى کنید

کارشناس مسئول تشخیص و پیشگیرى و توانبخشى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه سال گذشته 93 هزار نوآموز سنجش شدند، گفت: 
از 93 هزار نوآموزى که سال گذشته مورد سنجش قرار 
گرفتند، در حدود 14 هزار نوآموز پیش دبستانى بودند و 

به صورت آزمایشــى و پایلوت طرح سنجش براى آنها 
اجرا شد و امســال نیز در حدود 80 هزار نوآموز سنجش 

مى شوند.
وى اضافه کرد: امیدواریم خانواده ها با شــرکت در این 
طرح همکارى الزم را با عوامل اجرایى طرح ســنجش 

96 داشته باشند.

مأموران پلیس آگاهى شهرستان شاهین شهر فردى را که 
با ترفند گرفتن اقامت در کشور آلمان براى یک زوج جوان 

از آنان کالهبردارى کرده بود شناسایى و دستگیر کردند.
ســرهنگ رجبعلــى مختــارى فرمانــده انتظامــى 
شاهین شهر اظهار داشت: در پى شکایت یکى از شهروندان 
مبنى بر اینکه فردى با هویتى جعلــى و با حیله گرى خود 
را فردى با نفوذ معرفى کرده و با وعــده گرفتن اقامت در 
کشور آلمان از آنان کالهبردارى کرده بررسى موضوع در 
دستور کار قرار گرفت.وى با اشاره به اینکه فرد کالهبردار 

مبلغ 170 میلیــون ریال از این زوج جــوان کالهبردارى
 کرده بود، افزود: مأموران پرونده تشکیل دادند و تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز کردند.فرمانده انتظامى شهرستان 
شاهین شــهر بیان داشــت: فرد کالهبردار پس از انجام 
یکسرى اقدامات خاص، شناسایى و در اقدامى غافلگیرانه 
دستگیر شد. سرهنگ مختارى با اشاره به تشکیل پرونده 
و تحویل متهم به مراجع قضائى از مردم خواســت: فریب 
شیادان و کالهبرداران را نخورید و در صورت مواجه شدن 

با هرگونه موارد مشکوك موضوع را به پلیس اطالع دهید.

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان اصفهان با اشاره به آخرین تحوالت بازار 
میوه و سبزیجات، گفت: در حال حاضر اندکى با کمبود سیب زمینى در بازار 
روبه رو هستیم اما با گرم شدن هوا این مشــکل برطرف و قیمت میوه هاى 

نوبرانه نیز ارزان تر مى شود.
نوروز على اسماعیلى در خصوص وضعیت بازار میوه و سبزى با نزدیک شدن 
به ماه رمضان، اظهار داشت: خوشبختانه با گرم شدن هوا قیمت میوه و سبزى 

رو به کاهش است.
وى به کاهش نرخ میوه هاى نوبرانه اشــاره کرد و بیان داشت: هفته گذشته 
قیمت هرکیلو زردآلو 22 هزار تومان بود که در حال حاضر بین ده تا 15 هزار 

تومان درب مغازه ها فروخته مى شود.
به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان اصفهان، قیمت هرکیلوآلوچه 
شهریار هشت هزار تومان، آلوچه اصفهانى شش هزار تومان، گیالس بومى 
بین 12 تا 25 هزار تومان، هندوانه بین 500 تا هزار تومان، توت سفید بین 600 
تا هزار تومان، توت فرنگى گلخانه اى بین ده هزار تا 16 هزار تومان، گرمک 
بین هزار تا هزار و 800 تومان، خربزه آناناســى دو هزار و 500 تومان، خربزه 
مشهدى بین دو هزار تا ســه هزار تومان و موز بین چهار هزار و 500 تا چهار 

هزار و 700 تومان است.

وى با تأکید بر اینکه در حال حاضرکمبودى از لحاظ میوه هاى نوبرانه و فصل 
نداریم، پیش بینى کرد: با گرم شدن هوا روز به روز قیمت ها کاهش مى یابد، 
همچنین پیاز نو بندر هر کیلو دو هــزار و 500 تومان، خیار بین هزار و 500 تا 
دو هزار تومان و هویج نو هــزار و 500 تومان در مغازه هاى اصفهان فروخته 

مى شود.
اسماعیلى با اشاره به اینکه به دلیل بارش باران و سیل در برخى مناطق کشور، 
اندکى با کمبود ســیب زمینى مواجه هستیم، اظهار داشــت: در حال حاضر 
قیمت هرکیلوسیب زمینى دو هزار تومان است و بعد از رسیدن کشت دوم این 
محصول تا ده روز آینده به بازار مطمئناً قیمت آن کاهش مى یابد همچنین هم 
اکنون قیمت هرکیلوگوجه بین دو هزار تا دو هزار و 500تومان است که نسبت 

به دو هفته گذشته 30 درصد ارزان تر شده است.
وى در خصوص گرانى لیموترش در بازار، بیان داشت: در حال حاضر قیمت 
هرکیلو لیمو ترش در بازار با توجه به نوبرانه بودن آن ده هزار تومان اســت و 

متأسفانه از کیفیت پایینى برخوردار است.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فروشــان اصفهان تأکید کرد: به دلیل گرانى
میوه هاى نوبرانه و قدرت خرید پایین مردم، تمایل مردم به خرید کمتر است 
اما با افزایش دماى هوا و به دنبال آن کاهش قیمت ها، شاهد افزایش خرید در 
بازار میوه در آستانه ماه رمضان خواهیم بود.وى در ادامه با بیان اینکه در حال 
حاضر بزرگ ترین مشکل بازار میوه عدم بسته بندى محصوالت است، گفت: 
با سورت و بسته بندى میوه ها عالوه بر جلوگیرى از دوررفت و کاهش ضایعات 

میوه، شاهد تعدیل قیمت ها نیز خواهیم بود.

از نیمه دوم خردادماه سال جارى؛

80 هزار نوآموز، سنجش سالمت مى شوند

آخرین تحوالت بازار میوه و سبزى اصفهان

نوبرانه ها ارزان تر مى شون د

کالهبردارى با ترفند اقامت در کشور آلمان

جشــنواره تجلیل از کارآفرینان برتر در حوزه اقتصاد خرد 
توســط صندوق کارآفرینى امید اســتان اصفهان برگزار 
شد. در این جشنواره، مدیر صندوق کارآفرینى امید استان 
اصفهان کارآفرینى را راهکار برون رفت از مشکل اشتغال 
دانست و از تالش کارآفرینان تقدیر کرد. شهرکى، آمارى 
از حمایت هاى صندوق کارآفرینى امید در راستاى حمایت از 
اشتغال و کارآفرینى ارائه کرد و از عزم صندوق براى حمایت از 
کارآفرینان خبر داد. وى همچنین شرایط مختلف تسهیالت 

صندوق کارآفرینى امید براى حمایت از فرصت هاى شغلى 
پایدار را تشــریح کرد. در ادامه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان نیز طى سخنانى کارآفرینان را از 
بزرگ ترین خادمان به کشور دانست و تالش آنان را موجب 
بالندگى و سرافرازى میهن خواند. نیرومند، از لزوم توجه و 
تالش مضاعف در عرصه تولید و کارآفرینى  هم سخن گفت. 
در پایان این جشنواره از 25 نفر از کارآفرینان برتر در عرصه 
تولید و اشتغال با اهداى لوح و تسهیالت تشویقى تقدیر شد. 

جشنواره تجلیل از کارآفرینان حوزه اقتصاد ُخرد

«قضاوت» به روایت 
شهرزاد سلطانى
 در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از شناسایى و دستگیرى 
چهار قاتل که فردى را به قتل رسانده بودند در کمتر از 72 

ساعت خبر داد . 
سرهنگ علی پورکاوه گفت: در پی تماس مردمی با مرکز 
فوریت هاي پلیسی 110 شهرستان کاشان مبنی بر رها شدن 
یک جسد در زمین هاي کشاورزي اطراف این شهرستان، 
بالفاصله یک تیم از مأموران پلیس آگاهی به محل اعزام 
شدند.وي افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و 

در بررسی هاي اولیه موفق شدند هویت جسد را شناسایی 
کنند.این مقام انتظامی ادامه داد: با انجام یکسري کارهاي 
تخصصی و اقدامات خاص،عامالن این قتل که چهار نفر 
بودند کمتر از 72 ساعت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام 

قضائی دستگیر شدند.
سرهنگ پورکاوه اظهار داشت: افراد دستگیر شده هنگامی 
که با مستندات پلیس روبه رو شدند، به بزه انتسابی اعتراف و 

انگیزه خود را اختالفات شخصی عنوان کردند.

معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى نجف آباد گفت: 
بیش از صد کارگر شهردارى کار پاکسازى چهره شهر از 
تبلیغات انتخاباتى را شروع کردند و ظاهر شهر به حالت 

اولیه بازگشت.
اصغر مهدى پور گفت: 600 کارگر ساعت کار با استفاده از 
ده خودروى مختلف و تجهیزاتى مانند کارواش، نردبان، 
جارو و کاردك کار خود را در سطح مناطق پنج گانه شروع 
کردند.وى اضافه کرد: در خصوص برخى تبلیغات هنوز 
امکان پاکسازى کامل فراهم نشده و کارگران همچنان 

در خصوص حذف تبلیغات اجرا شده بر فراز تیرهاى چراغ 
برق، بــاالى تابلوهاى راهنمایــى و رانندگى و تبلیغات 

چسبانده شده در سطح معابر، کار خود را ادامه مى دهند.
وى با اشاره به انتقال تمامى بنرها و تراکت هاى تبلیغاتى به 
سایت بازیافت خاطر نشان کرد: متأسفانه برپا شدن تعداد 
زیادى داربست فلزى در نقاط مختلف همراه با مشکالتى 
بود به طورى که چند عدد از این سازه ها در حوالى میدان 
بســیج به داخل معابر ســقوط کرد که جمــع آورى آن 

ساعت ها وقت گرفت.

پاك کردن چهره انتخاباتى نجف آباد با 600 کارگر

کشف راز جسد کشف شده در اطراف کاشان 

در  طرح سنجش 
سالمت، دانش آموزان 
در زمینه هاى بینایى، 
شــنوایى، قد و وزن، 

دهان و دندان، آمادگى 
تحصیلى، اختالل 
رفتارى، گفتارى و 

اوتیســم مورد سنجش 
قرار مى گیرند و براى 

هر کودك 
پرونده سالمت تشکیل
 مى شود که وجود این 

پرونده براى نام نویسى 
در پایه اول ابتدایى 

الزامى است
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جریمه 3 میلیارد ریالى 
قاچاقچى پارچه در اصفهان

قاچاقچــى محموله پارچه قاچاق در اصفهان ســه 
میلیارد ریال جریمه نقدى شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: 
مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاالو ارز پلیس آگاهى 
اصفهان در بازرسى از یک دستگاه وانت نیسان 54 

عدل پارچه قاچاق کشف کردند. 
غالمرضا صالحى افزود:پرونده ایــن فرد متخلف 
براى رسیدگى به شعبه ویژه رسیدگى جرائم تعزیرات 
حکومتى اصفهان ارسال شد. وى گفت:  این متهم 
عالوه بر ضبط کاال به پرداخت جریمه نقدى بیش از 
دو میلیارد و 936 میلیون ریال در حق صندوق دولت 

محکوم شد.

برگزاري کنسرت امید حاجیلی
مدیر اجرایی مؤسسه نغمه سراي پارسیان از برگزاري 
کنسرت امید حاجیلی در دو سانس در روز چهارشنبه 

سوم خرداد خبر داد.
علیرضا مســعودي با بیان این مطلــب گفت: امید 
حاجیلی براي بار دوم در ســال جــاري به اصفهان 
سفر خواهد کرد. وى با اشــاره به اینکه امید حاجیلی 
چهارشنبه سوم خرداد ساعت 17و 30 دقیقه و 20و 30 
دقیقه در دو سانس در تاالر رودکی به روي صحنه می 
رود، گفت: امیدواریم با پیگیري هاي صورت گرفته 

دوسانس دیگر براي هنردوستان برقرار شود.

افزایش دارالقرآن هاى اصفهان 
به 38 مرکز 

رئیس اداره امور قرآنــى، عترت و نمــاز اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان از افزایش ده مرکز 
دارالقرآن در سال جارى نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: تعداد این مراکز در سال 96-95 به 38 

دارالقرآن در استان افزایش پیدا کرده است.
طباطبایى اظهار داشت: امسال در مسابقات قرآن، 
عترت و نماز در حدود 230 هــزار دانش آموز در 15 

رشته شرکت کردند.
وى افزود: در مســابقه نهج البالغه نیــز 700 هزار 
دانش آموز شرکت کردند و در مسابقات حوزه قرآن 
حفظ، مفاهیم در حدود 92 هــزار دانش آموز حضور 
داشــتند که ســهم دانش آموزان ابتدایى 49 هزار 

نفر بود.
رئیس اداره قرآن، عتــرت و نماز اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اضافه کرد: براى ماه مبارك 
رمضان و تابستان درصدد ارسال دستورالعمل براى 
فعالیت دارالقرآن ها هســتیم که در این راســتا باید 
مشــکل نیروى انســانى متخصص در این مرکز 

برطرف شود.
وى از اجراى طرح جهادى «سبحان» در ده منطقه 
خبر داد و گفت: در این راســتا اقدام به استعدادیابى 

دانش آموزان کرده ایم.

آماده سازى استخر 
سرپوشیده شهر مجلسى

شرکت عمران شهرجدید مجلســى با مشارکت در 
ساخت یک استخر سرپوشیده با زیر بناى هزار و 300 

متر مربع  آن را به اتمام رساند. 
به گزارش روابط عمومى شرکت عمران شهرجدید 
مجلسى، ادامه تکمیل ســقف کاذب وآماده سازى و 
کاشى کارى کف استخر نیز با مبلغى بالغ بر 48 میلیارد 

ریال به پایان رسید.

اتمام ایمن سازي قنات هاي 
مسکن مهر بهارستان

عملیات ایمن ســازي قنات هاي موجود در اراضی 
مسکن مهر بهارستان به اتمام رسید. به گزارش روابط 
عمومى شرکت عمران شهر جدید بهارستان، عملیات 
ایمن سازي قنات هاي موجود در اراضی مسکن مهر 
بهارستان با هزینه اى بالغ بر دو میلیارد ریال در مدت 

چهار ماه به پایان رسید.

خبر

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: با رویه قبلى، مشکل آب اصفهان 
حل نمى شود و دولت اگر خواهان تحقق وعده هاست باید 
اقتدارى از خود نشان دهد و روش هاى خود را تغییر دهد.

حسینعلى حاجى دلیگانى در پاسخ به سئوالى در رابطه با 
خواسته مردم استان اصفهان از دولت دوازدهم تصریح 
کرد: چینش دولت باید به گونه اى باشــد که وعده هاى 
رئیس جمهور در رابطه با استان اصفهان نیز رنگ واقعیت 

به خود بگیرند.
وى خاطرنشان کرد: مردم این بار مطالباتى واقعى دارند 
و امیدواریم عملکرد بهترى را از دولت مشاهده کنیم و 

وعده ها مجدداً حواله به آینده نشوند.
حاجى دلیگانى مســئله آب را مهمترین خواسته مردم 
اســتان اصفهان عنوان کرد و یادآور شد: در بحث آب، 
دولت یازدهم نیز وعده هاى زیادى داشت که هیچیک 
عملى نشد و مهمترین خواســته مردم اصفهان، عملى 

شدن این وعده هاست.
وى با اشاره با اقداماتى که در سایر استان ها نسبت به آب 
اصفهان صورت مى گیرد،بیان داشت: دولت موظف است 
که همه اقدامات خالف قانون در حوزه آب را پیگیرى و 
رفع کند و برداشت هاى بى رویه و غیرقانونى که در دست 

برنامه ریزى است مهار شود.

قیمت مرغ از کیلویى هفت هزار و 300 تومان درچند روز 
گذشته به صورت تدریجى به هشت هزارتومان افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه کشتارگاه هاى مرغ استان اصفهان گفت: 
با توجه به شــیوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان از اول اسفند 
پارســال در این اســتان جوجه ریزى انجام نشد و مرغ 
موجود دربازار اصفهان از استان هاى همجوار به صورت 

زنده وارد مى شود.
حمیدرضاشیخان اظهار داشــت: باتوجه به مهارشدن 
شیوع آنفلوآنزاى پرندگان  جوجه ریزى از 20 فروردین در 
مرغدارى هاى استان انجام شده است و تا 15 روز دیگر 

با عرضه مرغ تولیدى در بازار، قیمت ها متعادل مى شود.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمز استان هم از افزایش 500 
تا هزار تومانى قیمت گوشت گوســاله در استان خبرداد 
وگفت : این افزایش قیمت به دلیل وارد نشدن دام سنگین 

از اسفند پارسال به استان بوده است .
عبدالرزاق آقاجانى قیمت هر کیلو گوشــت گوســاله را 
36 هــزار تومان اعالم کــرد و اظهار داشــت: به دلیل 
فصل کوچ عشــایر ومناســب بودن وضع مراتع براى 
چراى دام  و عرضه نشدن  دام ســبک به بازار با کمبود 
گوشت گوسفند در بازار مواجهیم اما قیمت آن افزایشى 

نداشته است .

افزایش قیمت مرغ و گوشت
 در بازار اصفهان 

مشکل آب استان با رویه قبلى 
قابل حل نیست

نشانه هاى «تیول دارى» در شهر

حمله زمین خورها به اصفهان
جمال نوروزباقرى

 این خوردن بــا همه خوردن ها که تا امــروز دیده اید 
فرق مى کند. مکان آن هم نه یک رســتوران شــیک 
و یا برندهاى معروف فســت فود که زمین هایى است 
که مرغوبیت داشته باشــند و به قولى « ترقى» کنند. 
و این  « ترقى» کردن نه به واســطه خــوردن میگو 
که به وسیله داشــتن دوســتان صاحب نفوذ حاصل 

مى شود.
سپاهان شهر، شهرك نگین، شهرك امیریه و مواردى از 
این دست را مى توان نمونه اى کامل از زمین خوارى در 
سطح اصفهان دانست و شاید نمونه متأخر آن ورزشگاه 

نقش جهان باشد.
محمد مجابى، معاون توســعه مدیریت، حقوقى و امور 
مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، تازه ترین آمارها 
را دراین باره اعالم  کرده اســت. او با بیان اینکه درحال 
حاضر بالغ بر 2967 هکتار پرونــده مفتوح در محاکم 
قضائى داریم، گفته اســت: «بخش حقوقى  ســازمان 
محیط زیســت در سراسر کشــور پیگیر رفع تصرفات 
این اراضى اســت و ادارات کل محیط زیست استان ها 
به نمایندگى از ســازمان  حفاظت محیط زیست درحال 

پیگیرى و رفع این تصرفات هستند.» 
مجابى درباره استان هایى که بیشترین زمین خوارى ها 
در آنها اتفــاق افتاده هم گفته اســت: « به طورکلى در 
اســتان هــاى آذربایجــان غربــى، اصفهــان، 
کرمانشــاه و گیالن میزان دســت انــدازى باال بوده 

است.» 

زمیــن خورهــاى اصفهــان ازکجا 
شروع مى کنند؟

«زمین خوارها» افرادى هســتند که تصــور مى کنند 
حاشیه امنى دارند، پس شروع کننده تخلفات هستند و 

بعد هم  افراد دیگر وارد این حیطه مى شوند. 

زمین خوارى چیست؟
چنین جرمى، با این عنوان، به طور رســمى در قوانین 
ایران تعریف نشده اســت. این اصطالح را کارشناسان 
حقوقى و قضائى اینگونه تفســیر مى کننــد:  منظور 
از زمین خــوارى «تصرف، تملــک و تصاحب اموال 
دولتى، منابع ملــى و منابع طبیعــى همچنین عرصه 

 رودخانه هاست».  
به غیر از این، بــه مواردى از اعمال نفــوذ براى تغییر 
کاربرى  اراضى هم زمین خــوارى مى گویند، از خانه و 
ویال ساختن در زمین هاى  کشاورزى و صنعتى گرفته، 
تا سوءاستفاده در تغییر کاربرى بعضى زمین هاى دیگر. 
استفاده از «رانت اطالعاتى» هم به عنوان یک راه دیگر 
زمین خوارى ذکر مى شــود، یعنى تملک زمینى که با 

اجراى طرحى که  عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت 
آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.  از این راه ها مى شود 
با بهایى اندك صاحب زمینى شد که خیلى ارزش دارد.  

زمین خوارها چگونه فعالیت مى کنند؟
اغلب زمین خواران  دو خصیصه مشترك دارند. ویژگى 
اول این اســت که با همکارى چند نفــر و به صورت 

گروهى یا «باندى» این کار  را انجام مى  دهند. 
ویژگى دیگر بسیارى از پرونده هاى زمین خوارى بزرگ 
این اســت که به نحوى جایى مربوط مى شــوند و در 

حاشیه آنجا این کار را انجام مى دهند. 

واما ریشه هاى زمین خوارى کجاست؟ 
زمین در ایران، همچون بســیارى کشــورهاى دیگر، 
یکى از عوامل ریشه اى شکل دادن به ساختار طبقاتى 
جامعه بوده و در تنظیم روابط  گروه هاى مختلف جامعه

 نقش محورى داشته است. 
قرن ها بخش عمده اقتصاد کشــاورزى ایران در قالب 
تیول دارى اداره مى شد و شــاه عواید یک زمین و گاه 
بخشى از اختیارات سیاسى خود  در محدوده آن زمین را 
به یکى از مقام هاى دیوانى یا لشکرى واگذار مى کرد. 

این امتیاز موروثى بود. 

به این ترتیب، زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را 
شکل مى داد و هم رابطه گروه هاى قدرتمند و ثروتمند 

را با حکومت. 
با انقالب مشروطه نظام تیول دارى لغو شد و چند دهه 
بعد با اصالحــات اراضى تغییرات عمــده اى در نظام 

مالکیت  زمین در ایران ایجاد کرد. 
در ســال هاى نخســت پس از انقالب امالك زیادى 
مصادره شــدند. هــر چند شــوراى نگهبــان نفس 
اصالحات اراضــى را غیرقانونى اعالم کــرده  بود، در 
دهه 1370 مجمع تشــخیص مصلحت آن را قانونى 

دانست.  

سیستم اقتصادى تیول دارى چیست؟ 
در سیستم اقتصادى متکى بر تیول دارى، مالکیت از آِن 
دولت است و موقع خصوصى سازى هم، این مالکیت به 
شــرکت هاى دولتى یا نیمه دولتى یا شبه دولتى انتقال 
مى یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانى با پایگاه سیاسى 
و نه توان حرفه اى است و خروجى نهایى این وضعیت، 
فرصت جویى تیول داران براى شخصى ســازى اموال 
عمومى از طــرق مختلف اعم از ایجــاد انحصارهاى 
فروش، جلوگیرى از ورود رقیب و در مراحل پیشــرفته 
اختالس ها یــا پرداختى هاى نجومى بــه حلقه اصلى 

مدیران اســت. پارادوکس وجود همزمان «بنگاه هاى 
ورشکســته» و «مدیران میلیاردر دولتى» تنها در این 

چارچوب، قابل توضیح است.

واما زمین خــواران اصفهان چه کســانى 
هستند؟

با توضیحــات گفته شــده فکر نمى کنیم کســى در 
اصفهان زمین خــوارى کند. در ادامه بــه ارائه برخى 
گزارش هــا در ارتباط بــا زمین خــوارى در اصفهان 

مى پردازیم:
25 آذر1394: گروهــى از کشــاورزان روســتاى 
تاریخى «ورتون» در اســتان اصفهــان در اعتراض 
بــه «زمین خــوارى» مقابل اســتاندارى این شــهر 
تجمــع کردند. کشــاورزان معترض کــه حدود 150 
نفر بودند به واگــذارى ده ها هکتــار از اراضى خود به 
مجتمع گردشــگرى «دهکده گل ســرخ» اعتراض 

داشتند.
کشــاورزان مى گویند اداره اوقاف و گردشــگرى تنها 
مالک 9 هکتار زمیــن در منطقه بــوده، اما 90 هکتار 
از اراضى متعلق به آنها را «اشــغال» کرده است. این 
کشــاورزان افزوده اند «در داخل ایــن اراضى چندین 
چشمه متعلق به حقابه مردم روستاى ورتون قرار گرفته 

اســت». «ورتون» در 60 کیلومترى شــمال شرقى 
اصفهان واقع شــده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به 

ثبت میراث ملى نیز رسیده است.
19 آذر 1394: مالباختگان پرونده زمین خوارى خیابان 
غرضى مقابل ورزشــگاه نقش جهان با تجمع مقابل 
دادگســترى اصفهان در خیابان نیکبخت خواســتار 

رسیدگى به این پرونده شدند.
13 مهــر 1395: رئیس انجمن حمایت از کشــاورزان 
شهرستان اصفهان گفت: با خبر شــدیم که مجموعه 
تفریحى باغ جوان که وابســته به شهردارى منطقه 4 
است به حریم و بستر رودخانه دست درازى کرده  است. 
با بازدیدى که از آن محل داشتیم با بریده شدن درختان 
در بیشه حریم زاینده رود و ســوزاندن درختان و قلع و 
قمع آنها مواجه شدیم.  در این محل، قصد دارند پیست 
ماشین سوارى و اسب ســوارى احداث کنند و باشگاه 

پینت بال در این محل تکمیل شده و فعال است. 
حســین محمدرضایى اظهار داشــت: تخریب محیط 
زیســت اصفهان با ســکوت و فقدان عملکرد صحیح 
مسئوالن شــرکت آب منطقه اى، شــهردارى و اداره 
کل حفاظت از محیط زیســت اســتان اصفهان وارد 
فاز جدیدى شده اســت. اکنون مجموعه تفریحى باغ 
جوان وابسته به سازمان فرهنگى و تفریحى شهردارى 
اصفهان در حال تجاوز به حریم و بســتر زاینده رود و 
تخریب بیشه هاى آن اســت. وى افزود: زمین خوارى 
و تجاوز به حریم بســتر زاینده رود از بیمارستان شهید 
چمــران اصفهان واقع در خیابان مشــتاق ســوم، به 
مجموعه تفریحى باغ جوان وابسته به سازمان فرهنگى 

و تفریحى شهردارى اصفهان رسید. 
محمدرضایى خاطرنشــان کرد: در این مورد شرکت 
آب منطقه اى اســتان اصفهان که خود متولى حفظ و 
حراست از حریم و بستر زاینده رود بوده و باید براى حفظ 
و حراست از حریم رودخانه بکوشد و پیگیر این اقدامات 
خالف و غیر قانونى باشــد، اقدامى انجام نداده و تنها 

نظاره گر این زمین خوارى شده است.
2 آذر 1395: هنگامى که یکى از نمایندگان مجلس به 
روستاى «ونداده» اصفهان براى واگذارى زمین براى 
کلنگزنى و احداث کارخانه مى رود مورد اعتراض شدید 

اهالى قرار مى گیرد.
اهالى روســتا مى گویند جوانان اینجــا همه به زمین 
خوارى معترض هستند که هکتار هکتار زمین هایشان 
براى ســاخت کارخانه ها و صنعتى شدن مى رود ولى 

خودشان یک تکه زمین براى کار ندارند.
روستاى ونداده در 80 کیلومترى غرب اصفهان درکنار 
جاده اصلى تهران-اصفهان قرار دارد. شغل اکثر مردم 

آن کشاورزى ودامدارى است.
و ...

رئیس انجمن سنگ اصفهان با تأکید بر اینکه سرمایه 
گذارى در حوزه ســنگ نامطمئن است، گفت: زمانى 
جلوى صادرات گرفته مى شود و یا عوارض صادراتى 
افزایش مى یابد که در این شــرایط سرمایه گذار نمى 
تواند روى خرید و ســرمایه گــذارى در حوزه معدن و 

سنگ ایران حساب باز کند.
رضا احمدى در خصوص انتقاداتى که نســبت به خام 
فروشى در حوزه معدن مى شــود، اظهار داشت: خام 
فروشــى در حوزه معدن، خود نوعى صنعت محسوب

 مــى شــود و خوشــبختانه معــادن تا حــدودى از 
بخش فــرآورى جلوتــر هســتند چرا که ماشــین 
آالت فــرآورى ســنگ به نوعى فرســوده بــوده و 
نیازمند نوســازى و بازســازى اســت.به گفته رئیس 
انجمــن ســنگ اصفهــان، در صــورت نوســازى 
ماشــین آالت فــرآورى ســنگ، جلوگیــرى از 
خام فروشى ایرادى ایجاد نخواهد کرد چراکه کوپه هاى 
سنگ خام، جذب بازار فرآورى خواهد شد اما اگر ماشین 
آالت این بخش به روز نشود مقابله با خام فروشى خود 

نوعى عارضه در حوزه معدن ایجاد مى کند.
احمدى با تأکید بر اینکه به دلیل عدم ثبات در قوانین 
معدنى، خارجى ها تمایلى به سرمایه گذارى در ایران 
ندارند، افزود: زمانى جلوى صادرات گرفته مى شود و 
یا عوارض صادراتى افزایش مى یابد که در این شرایط 

سرمایه گذار نمى تواند روى خرید و سرمایه گذارى در 
حوزه معدن و سنگ ایران حساب باز کند.رئیس انجمن 
سنگ اصفهان با تأکید بر اینکه حدود 50 درصد سنگ 
هاى ایرانى در دنیا بى نظیر اســت، تصریح کرد: ایران 
در سال 95 نســبت به پنج سال گذشــته حدود رشد 
60 درصدى در بخش فرآورى ســنگ رشد صادرات 
داشته که ســهم اصفهان از این آمار باالست.وى در 
خصوص فرسودگى ماشــین آالت صنعت سنگ در 
کشور، بیان داشت: در حال حاضر با ماشین آالت فعلى 
نیاز داخلى تأمین مى شــود اما اگر هدف ما صادرات 

است باید دســتگاه ها و تجهیزات خود را به روز کنیم.
وى با بیان اینکه به عنوان مثال سنگ الشتر اصفهان 
قابلیت صادراتى باالیى دارد، افزود: متأسفانه ترکیه این 
سنگ را از ایران با نرخ 20 دالر خریدارى مى کند و با 
توجه به داشتن شرایط صادارتى خود، همین سنگ را 
در اســترالیا مترى 60 تا 70 دالر به فروش مى رساند.

وى با انتقاد بر اینکه ما در بازار ســنگ سرمایه گذارى 
هدفمندى نکردیم، گفت: در صنعت ســنگ امروز به 
بن بست رسیده ایم و محصوالت ما روى زمین مانده و 

تولیداتمان استانداردهاى جهانى را ندارد.

امروز  در صنعت سنگ به بن بست رسیده ایم

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
خانواده ها باید 15 شاخص امدادرســانى را با اجراى طرح 

ملى خادم فرا بگیرند.
محسن مؤمنى اظهار داشــت: در طرح ملى خادم آموزش 
15 شاخص در نظر گرفته شده و هر خانواده این آموزش ها 
را فرا مى گیرد و بر مبناى آموزش این شاخص ها آمادگى 

خانواده ها براى مخاطرات سنجیده مى شود.
وى با بیان اینکه خادم مخفف «خانواده آماده در مخاطرات» 
است، بدان معنا که خانواده و مردم باید در برابر مخاطرات 
آمادگى الزم و کافى داشــته باشــند، ادامه داد: چنانچه 
حادثه اى مانند سیل و زلزله اتفاق افتاد، باید آمادگى الزم 
وجود داشــته باشد و در این صورت آســیب هاى ناشى از 
حوادث بسیار کمتر خواهد بود و خسارت ها و تلفات کاهش 
مى یابد.مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در این طرح سعى بر این بوده تا با آموزش هاى 
چهره به چهره در خانه ها، خانواده ها با این شــاخص هاى 

15گانه آشنا شوند.
وى ادامه داد: در هشــت شهرستان کاشان، خمینى شهر، 
نایین، سمیرم، فریدونشهر، نجف آباد، چادگان و خوانسار 

طرح ملى خادم به صورت پایلوت انجام مى شود.
مؤمنى با تأکید بر ایــن نکته که اکنون میــزان آمادگى 
خانواده هاى ایرانى در برابر مخاطرات کم است، بیان کرد: 

اکنون هر خانواده ایرانى حدود 10 درصد در برابر مخاطرات 
آمادگى دارد و این امر نشــان مى دهد که میزان آمادگى  

خانواده هاى ایرانى در برابر مخاطرات بسیار پایین است.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان اظهار 
داشت: اطالع از نقشه اضطرار خانواده، داشتن برنامه براى 
رسیدگى به افراد کم توان در خانواده، وجود یک فرد آموزش 
دیده در خانواده، میزان آگاهى نســبت به اجزاى ایمنى و 
سازه هاى ساختمانى و مشخص کردن نقاط خطر ساختمان  
از جمله مهمترین شاخص هاى مهم در اجراى طرح ملى 

خادم است.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

خانواده ها 
باید 15 شاخص امدادرسانى را فرا بگیرند
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احیاى بافت هاى فرسوده 
مناطق 15گانه شهر

مدیرعامل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شـهردارى 
اصفهان گفت: در سال جارى بافت هاى فرسوده مناطق 

13،3،7 ،6،15 و14 احیا مى شوند.
حسـین جعفرى اظهـار داشـت: بافت هاى فرسـوده و 
ناکارآمد شـهرى بخـش قابل توجهى از سـطح شـهر 

اصفهان و سایر شهرهاى کشور را تشکیل مى دهند.
وى با اشـاره به اینکه در حـدود دو هـزار و 300 هکتار 
بافت فرسوده در شـهر اصفهان وجود دارد، عنوان کرد: 
بافـت هـاى فرسـوده شـهر در برابـر حـوادث طبیعى 
مشـکالت بزرگى را براى شـهر و شـهروندان به وجود 
مى آورد از این رو نوسـازى بافت فرسوده براى کاهش 
خطـرات بالیاى طبیعـى ضـرورى اسـت. مدیرعامل 
سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه بافت هاى فرسوده باید براى جلوگیرى از حوادث 
ناگوار احیا شود، ادامه داد: در همین راستا در سال جارى 
بافت هاى فرسـوده مناطق 3، 13، 6، 7 ، 15 و 14 احیا 
مى شـود. جعفـرى خاطرنشـان کـرد: در سـال جارى 
بافت هاى فرسوده میدان امام على(ع) ، دولتخانه صفویه 

و چهارباغ عباسى هم بازسازى مى شود.

دومین گردهمایى مبلغان 
خواهر استان 

دومیـن گردهمایـى بـزرگ مبلغـان خواهر اسـتان 
اصفهان بـا حضور آیـت ا...حائـرى شـیرازى برگزار 
مى شـود. خواهـران مبلغ اسـتان اصفهـان گرد هم 
مى آیند تـا راهکارهاى تبلیغ سـبک زندگى قرآنى را 
بررسـى کنند. سـخنران این برنامه آیـت ا... حائرى 
شیرازى است و اساتید متخصص حوزه علمیه اصفهان 

نیز در این برنامه حضور پیدا مى کنند.
گردهمایى مبلغان خواهر اسـتان اصفهان امروز اول 
خردادماه، ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مؤسسه 
اهل بیت (ع) واقع در خیابان فرشادى برگزار مى شود.

«این فیلم قشنگ نیست»
اکران مى شود

فیلم کوتاه 20 دقیقه اى «این فیلم قشنگ نیست» به 
کارگردانى امید نیاز، سـاعت20و 30 دقیقه امشـب در 
سـالن اصلى تاالر هنر، با حضور سیروس الوند، عوامل 
فیلم و جمعى از هنرمندان و عالقه مندان به نمایش در 
مى آیـد. این فیلم مصایـب کودکان مبتال به سـندروم 
داون را به تصویر مى کشد. این اولین نمایش «این فیلم 
قشنگ نیست»  اسـت و دورخیز سازندگان آن، حضور 

در جشنواره هاى مهم بین المللى است. 

همکارى شهرك علمى تحقیقاتى 
با دانشگاه علوم پزشکى

شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان بـا دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان در جهت توسـعه همکارى ها 

تفاهمنامه اى مشترك منعقد کردند.
نشست مشترك هیئت رئیسه شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان با شـوراى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان با 
هدف توسعه همکارى ها در حوزه پزشکى و سالمت در 
محل ساختمان شیخ بهایى شهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان برگزار شد.
در این نشست ابتدا مهدى کشـمیرى، رئیس شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان به افزایش تعداد شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان فعال در حوزه پزشکى و سالمت 
در سـال هاى اخیر اشـاره و بر ضرورت تعامل دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان و شـهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان و استفاده از ظرفیت هاى متقابل تأکید کرد.
همچنین رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان نیز 
در این نشست گفت: کار بسـیار ارزشمندى در شهرك 
علمـى و تحقیقاتى اصفهان انجام شـده و وجود چنین 
ساختارهایى براى کمک به اشـتغال فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها ضررى است.
غالمرضا اصغـرى  با اشـاره بـه اینکه دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان در همه موضوعات مرتبط با سالمت، 
پزشـکى و مواد غذایى نقش تولى گرى دارد، گفت: در 
همه این حوزه ها آماده همکارى هستیم و عالوه بر این 
در حوزه ورود به بازار مى توانیم به اخذ تسهیالت براى 

شرکت هاى دانش بنیان حوزه پزشکى کمک کنیم.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان با اعالم 
اینکه بخاطــر افزایش دماى هوا تحمــل رانندگان کم 
مى شود، گفت: گرماى هوا باعث کاهش آستانه تحمل 
رانندگان و افزایش بروز تخلفات رانندگى از جمله حرکات 

مارپیچ و افزایش سرعت مى شود.
همایون یــزدان پناه در گفتگو با ایمنا اظهار داشــت: با 
اینکه در تابستان با تعطیالت بیشــترى مواجه هستیم 
و از طرفى مــدارس هم تعطیل شــده انــد و از حجم 
ترافیک صبحگاهى کاسته شــده است اما بخاطر اینکه 
در طول روز هوا گرم تر اســت، مــردم رفت و آمدهاى 
خود را به غروب و ساعت هاى شــامگاهى روز منتقل 

مى کنند.
 مدیرمرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان با اعالم 
اینکه بخاطــر افزایش دماى هوا تحمــل رانندگان کم 
مى شــود، گفت: این عامل باعث کاهش آستانه تحمل 
رانندگان و بروز تخلفات رانندگى از جمله حرکات مارپیچ 

و افزایش سرعت مى شود.
یزدان پنــاه خاطرنشــان کــرد: از موارد دردسرســاز 
دیگــر در فصل گرمــا، خرابى هــاى خودرو ناشــى 
از گرماى زیاد اســت کــه منجر به توقــف آن در نقاط 
نامناســب گذرها و خیابان هــا و باعث بــروز حوادث 

مى شود.

رئیس اداره عمــران و بهســازي شــهري اداره کل راه 
وشهرسازي استان گفت: استان اصفهان داراي جامع ترین 
نظام برنامه ریزي در حوزه بازآفرینی شهري کشور است، 
زیرا اولین و تنها استانی است که سند استانی بازآفرینی آن 
به تصویب و تأیید ستاد بازآفرینی شهري استان و ستاد ملی 
بازآفرینی کشور رسیده است. منصور فخاران اظهار داشت: با 
وجود اسناد باالدستی خصوصاً اسناد ملی و استانی بازآفرینی 
پایدار شهري و اصول هادي و قرار گیري پروژه هاي بهسازي 
حاشیه کالنشهرها و بافت هاي فرسوده در لیست پروژه هاي 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی، فعالیت هاي بازآفرینی شهري 
استان در سال 1395 بر مدار برنامه قرار گرفت. وي ادامه داد: 

در راهکار توانمندسازي می توان به فعال سازي نهادهاي 
توسعه محله از جمله تشکیل تعاونی احیاى محله همت آباد، 
پیگیري تأسیس دفاتر بازآفرینی در مناطق شهر اصفهان و 
هم چنین تعریف و تأمین اعتبار اجراي پروژه هاي خدماتی 
و زیرساختی در محالت نابســامان حاشیه اي شهرهاي 
خمینی شــهر، نجف آباد، شــهرضا و اصفهان با اعتباري 
نزدیک بــه 60 میلیــارد ریال اشــاره کــرد و در راهکار 
فرهنگســازي نیز می توان از اقداماتی نظیر طرح اهمیت 
مسئله بازآفرینی در ســتادهاي شهرســتانی، برگزاري 
نشست هاي محلی و تخصصی و ایرانشهر، اطالع رسانی و 
ترویج فرهنگ بازآفرینی در شهرها و محالت هدف نام برد.

میزان تخلفات رانندگى در 
فصل گرما بیشتر مى شود

اصفهان جامع ترین نظام 
بازآفرینی شهري کشور را دارد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: یادواره بزرگ شهداى عملیات هاى 
فتح المبین و بیت المقدس و با محوریت سردار شهید حاج 

محمود شهبازى برگزار خواهد شد.
ســردار مجتبى شــیروانیان به عنــوان دبیر ســتاد 
بزرگداشت مناسبت هاى دفاع مقدس استان اصفهان، 
ویژه برنامه هاى این ســتاد در مورد بزرگداشت سى و 
پنجمین سالروز حماسه آزادســازى خرمشهر را اعالم

 کرد.
وى با اشــاره به تشــکیل کمیته هاى ده گانه ســتاد و 
مشــارکت اکثر ادارات و نهادها و نقش بسزاى آنها در 
حفظ ارزش هاى بى بدیل دفاع مقدس اظهارداشــت: 
براساس شعار حماســى «من انقالبى ام» برنامه هاى 
بزرگداشت سى و پنجمین ســالروز حماسه آزادسازى 
خرمشهر، سوم خرداد 1396 همزمان با سراسر کشور در 

استان اصفهان نیز طرح ریزى شد.

 برگــزارى یــادواره شــهداى عملیات 
بیت المقدس با محوریت شهید محمود شهبازى

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمى که فرمودند«خرمشهرها در پیش داریم» ، گفت: 
با برنامه ریزى و مشارکت دستگاه هاى نظامى و دولتى 
و نهادهاى مردمى برنامه هاى محورى از قبیل پخش 
ویژه برنامه «بانگ مقاومت و پیروزى» در ســاعت 11 
صبح روز سوم خرداد، همزمان با اعالم آزادسازى شهر 
خرمشهر در مدارس، مساجد، قطارها، صداوسیما و...، 
ویژه برنامه «میثاق با شهیدان»(عطرافشانى گلزار شهدا) 
با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در روز پنج 
شنبه 4 خردادماه همزمان با سراسر کشور در گلزارهاى 
شهداى استان، یادواره بزرگ شــهداى عملیات هاى 
فصل بهار با موضوع بزرگداشت فرماندهان و شهداى 
عملیات هاى فتح المبیــن و بیت المقدس و با محوریت 
سردار شهید حاج محمود شــهبازى در روز پنج شنبه 4 
خرداد ماه در خیمه حسینى گلستان شهداى اصفهان و 
توسط سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
و مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
و شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى برگزار خواهد 

شد.

 میثاق با شــهدا با حضــور 1200 نفر از 
معلمان در گلستان شهدا

وى ضمن اعــالم برگزارى و اجــراى رزمایش بزرگ 
بیت المقــدس 29، در منطقه نصرآباد توســط نیروى 
زمینى ارتش منطقه اصفهان به برنامه هاى مهم سایر 
یگان ها و نهادهاى اســتان اصفهان اشاره کرد و یادآور 
شد: برگزارى ویژه برنامه میثاق با شهدا با حضور هزار و 
200 نفر از معلم هاى عزیز در گلستان شهداى اصفهان 
توســط اداره کل آموزش و پرورش، رونمایى از کتاب 
شعر با موضوع آزادســازى خرمشهر با عنوان «حماسه 
خاك و خون» توســط شــهردارى اصفهان، تجلیل از 
هنرمندان عرصه نمایش در شــهر نجف آبــاد، افتتاح 
سینماهاى شــهرهاى فالورجان، گلپایگان و بویین و 
میاندشت، برگزارى نشســت هاى ادبى، شب هاى شعر 
و خاطره، برگزارى مســابقات فرهنگى در سطح استان 
توســط اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان، 

بازسازى عملیات بیت المقدس در شهرستان فالورجان 
به مدت سه شــب، برپایى نمایشگاه هاى مختلف دفاع 
مقدس در سطح اســتان، برگزارى یادواره هاى شهدا، 
مسابقات فرهنگى و تجلیل از ایثارگران و اعزام راوى به 
مســاجد، مراکــز فرهنگــى و دولتــى و دیــدار بــا 
خانواده هــاى معظم شــهدا توســط ســپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) استان اصفهان از جمله مهمترین 

برنامه هاست.

 برگزارى برنامه هاى ورزشى و رونمایى از 
110 جلد کتاب

شیروانیان خاطرنشان کرد: برگزارى مسابقه تیراندازى 
سردار شهید عبدالرسول زرین توسط اداره کل ورزش 
و جوانان در اصفهان و حدود 50 عنوان برنامه  ورزشى، 
فرهنگــى و کوهگشــت و پیــاده روى خانوادگى در 
شهرســتان ها، برگزارى آیین رونمایــى از 110 جلد 

کتاب و دو جلد کتاب فاخر، اعالم شــهداى اســتان و 
500 فیلم خاطره نگارى والدین معظم شــهدا، نشست 
صمیمى با طالب شاهد و ایثارگر استان در روز سه شنبه 
2 خرداد 96، برگزارى مراســم عطرافشــانى و اهتزاز 
پرچم در گلزار شهیدان استان، اعزام تیم هاى باستانى 
جانبــازان و گلبال نابینایان به مســابقات کشــورى، 
برگزارى مسابقات قرآن در خانه ویژه جامعه ایثارگرى 
اســتان، برگــزارى اردوهاى یــک روزه همســران 
و مادران شــهید، توسط بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهــان، حمایــت از اجراى یــک نمایش 
صحنه اى با عنوان «غــروب ابراهیم» بــه مدت 12 
شب تا 5 خرداد 96 در ســالن حوزه هنرى با محوریت 
حــوزه هنرى اصفهان و مشــارکت بنیاد حفــظ آثار و 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس، برگزارى نشست شعر 
تخصصى، شب خاطره و نشست تخصصى ادبى در سوم 

خرداد توسط حوزه هنرى از دیگر برنامه هاست.

از خرمشهر... تا ... خرم شهر

اصفهان آماده میزبانى از روز آزادسازى خرمشهر

فرمانده انتظامی شهرستان شــاهین شهر از دستگیري 
یک سارق منزل که بیش از 150 میلیون ریال طال سرقت 

کرده بود خبر داد.  
سرهنگ رجبعلی مختاري اظهار داشت: در پی وقوع یک 
مورد سرقت از منزلی در شاهین شــهر بررسی موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این 
شهرستان قرار گرفت. وي افزود: بالفاصه تیمی از مأموران 

مجرب تشکیل و وارد عمل شدند که موفق شدند سارق را 
شناسایی و دستگیر کنند. این مقام انتظامی بیان داشت: 
این سارق در بازجویی هاي پلیس به سرقت 150 میلیون 

ریال طال از منزل شاکی اعتراف کرد. 
سرهنگ مختاري گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و 
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایئی تحویل 

داده شد.

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: سنگفرش خیابان 
چهارباغ عباسى با اعتبار دو میلیارد و 700 میلیون تومان تا 

پایان سال جارى به پایان مى رسد.
حســین کارگر اظهارداشــت: به دنبال پیاده راه کردن 
چهارباغ عباســى، ســنگفرش این محور در دستور کار 

شهردارى منطقه 3 قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه سنگفرش چهارباغ عباسى در چهار 
فاز اجرایى مى شــود، گفت:  ســنگفرش فاز اول ضلع 
شرقى چهارباغ عباسى از میدان امام حسین(ع) تا خیابان 
شیخ بهایى در دست اجراست و تاکنون 70 درصد پیشرفت 

داشته است.
مدیــر منطقه 3 شــهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه 
تأسیسات فاز اول این محور نیز نوسازى شده است، افزود: 
عملیات اجرایى سنگفرش فاز دوم ضلع شرقى چهارباغ 
عباسى نیز از خیابان شــیخ بهایى تا خیابان آمادگاه و فاز 
سوم پروژه نیز در محور غرب چهارباغ عباسى از میدان امام 
حسین(ع) تا شیخ بهایى در آینده نزدیک اجرایى مى شود.

کارگر ادامه داد: سنگفرش فاز چهارم  نیز پس از تکمیل 
ســنگفرش فاز اول تا ســوم چهارباغ عباســى اجرایى 

مى شود.

مدیرعامل ســازمان میادین ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان گفــت: در آینــده نزدیک کلنگ 

نمایشگاه موتور سیکلت بر زمین زده مى شود.
اصغر کشاورزراد اظهار داشــت:فروش موتورسیکلت، 
دوچرخه و تجهیزات جانبى در بســیارى از خیابان هاى 
شهر از جمله خیابان هاى ســروش، زینبیه، مدرس به 
دلیل محدودیت مکانى باعث بروز ترافیک و ســدمعبر 

شده است.

وى افزود: در همین راستا احداث فروشگاه و نمایشگاه 
موتورســیکلت در انتهاى خیابان سروش، جنب مسجد 

مصال در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانى این 
پروژه بزرگ در نیمه اول سال جارى آغاز مى شود، ادامه 
داد: با احداث این پروژه، ترافیک خیابان هاى الله، زینبیه 

و سروش نیز به پایان مى رسد.

 عملیات احداث نمایشگاه موتورسیکلت 
و دوچرخه آغاز مى شود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان 
گفت: با توجه به اولویت ارشــاد براى واگذارى خدمات به 
بخش خصوصى، تمام سالن ها در شهرستان ها به بخش 
خصوصى واگذار مى شود و براى اتمام تئاتر بزرگ شهر در 
بزرگراه شهید کشورى به سبب نبود اعتبار دولتى، فراخوان 
سرمایه گذارى داده شده و تاکنون سه شرکت اعالم آمادگى 

کرده اند.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى در خصوص 
برگزارى سى امین جشــنواره فیلم کودك و نوجوان هم 
اظهار داشت: با صحبت هایى که با وزیر ارشاد به عمل آمد، 
در اصفهان ماندن این جشنواره قطعى شد و جاى دیگرى 
نخواهد رفت.وى افزود: در این زمینه الزم است اصفهان 
هم از خود، اشتیاقى نشان دهد، سال گذشته هم با وجود 

اصرارهاى فراوان تهران، این کار صورت نگرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره به 
زمان برگزارى جشنواره کودك تصریح کرد: 10 تیرماه براى 
برگزارى سى امین جشنواره فیلم کودك و نوجوان قطعى 

شده که به مدت یک هفته ادامه دارد.

میزبانى 5 ساله اصفهان از جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان

حجت االسالم والمسلمین ارزانى ادامه داد: البته پیشنهاد 
شد تا زمان آن به صورت قمرى مشخص شود تا هرساله 
تغییر نکند ولى مســلم اســت که برگزارى این جشنواره 
براى پنج ســال متوالى در اصفهان قطعى شده است. وى 
خاطر نشــان کرد: این جشــنواره به عنوان نشانى براى 
اصفهان شده اســت و اســتان هاى دیگر بهتر است به 

برگزارى جشنواره هاى دیگرى فکر کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان به برنامه 
« شب هاى رمضان» هم اشــاره کرد و گفت: ماه رمضان 
براى هر کس معناى خاصى مى یابــد، اما فضاى معنوى 
شهر ما در ماه رمضان مشخص نیست تا فرد ضمن شادى 
از برکات این ماه استفاده کند.حجت االسالم والمسلمین 
ارزانى افزود: قرار است در فاصله 5 تا 15 ماه مبارك رمضان 
که مقارن با والدت امام حسن مجتبى(ع) است، هنرمندان 
در فضاى هنرستان هنرهاى زیبا حضور یابند و با تدارك 
نوشیدنى ها و خوراکى هاى هدفمند با یکدیگر دیدار کرده و 

آثار خود را به نمایش بگذارند.وى در خصوص عملکرد اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى نیز یادآور شد: با وجود کمبود بودجه 
عمرانى، ساخت مجدد ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد 
و آماده سازى فضاى بیرونى هنرستان هنرهاى زیبا اتفاق 

خوبى بود که رقم خورد.

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصى
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
اشــاره به اولویت این اداره در واگذارى خدمات به بخش 
خصوصى خاطر نشــان کرد: اگر مردم در حوزه فرهنگ 
بانشاط وارد شوند، اتفاقات خوبى خواهد افتاد، مگر کل بدنه 
دولت چه تعداد هستند، در همین راستا واسپارى برنامه ها 
و فعالیت ها به بخش خصوصى، موجــى را ایجاد کرده و 
مجتمع فرشچیان هم به بخش خصوصى واگذار شد و با 
اتکا به همین نیرو سالن هاى متعدد سینما هم در سطح شهر 

به بهره بردارى رسید.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى با اشاره به تئاتر و اجراهاى 
صحنه اى، تأکید کرد: توجه به این امر سبب شده تا فضاى 
بازترى را در این عرصه شاهد باشیم که مصالح استانى هم 
در این زمینه رعایت شد؛ گاهى باز شدن فضا با پرده درى 
همراه مى شود اما تالش بر این بود که فضا را به گونه اى 
مهیا کنیم که هم اهل هنر از آن استفاده کند و هم متدینین 

در آن احساس ناراحتى نکند.

 سرنوشت شهرك چاپ و نشر
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان به 
شهرك چاپ و نشــر کتاب هم اشاره کرد و گفت: ناشران 
و چاپخانه داران هنوز به جمع بندى نرســیده اند و به دنبال 
مکانى با قیمت مناســب هســتند، مکان احــداث هنوز 
مشخص نشده است ولى شــهرك صنعتى جى به سبب 
وجود برخى از چاپخانه ها پیشــنهاد شده که هنوز قطعى 

نیست.

حضور بخش خصوصى براى اتمام تئاتر نصف جهان

سرقت 150 میلیون ریال طال از یک منزل

تکمیل سنگفرش چهارباغ عباسى تا پایان امسال 

باالخره تکلیف صندلى پنجــم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى هم مشخص شــد و با وجوداینکه 
تا ظهر روز شــنبه اصالح طلبان نامزد مورد حمایت 
خود را جایگزین مینو خالقى در مجلس مى دانستند 
از شنبه شب با تغییر نتایج آراء، حسن کامران دوباره 

راهى مجلس شد.
به گزارش تابناك، اصولگرایان و اصالح طلبان در این 
دوره نتوانســتند گزینه هاى دیگرى را براى صندلى 
خالى پنجم در مجلس معرفــى کنند و وقتى اصالح 
طلبان نیز گزینه هایى همچــون آجدانى، حمیدى و 
کوروش محمدى را راهى فرماندارى اصفهان براى 
ثبت نام کردند، نتوانستند از ردصالحیت ها بگذرند و در 
نهایت همه گزینه هاى منتسب به جریان اصالحات 
در اصفهان حذف شدند! در همین راستا اصالح طلبان 
نیز راهى جز معرفى مجید موسویان از مدیران نزدیک 
به احمدى نژاد پیش پاى خود ندیدند و در نهایت نیز او 
را در مقابل گزینه اى همچون کامران که امید زیادى 
براى ورود خود به بهارســتان بعد از دو ســال دورى 
داشــت، قرار دادند. اصولگرایان هــم میدان را براى 
پیروزى کامران خالى کردند و در حالى که رســایى 
و نادراالصلى بــراى انتخابات میــان دوره اى تأیید 
صالحیت شده بودند، ترجیح دادند با انصراف خود راه 

را براى رفتن دوباره کامران به مجلس باز کنند.
حال براساس آخرین آمار منتشر شده، حسن کامران 
با 243حدود هزار رأى، موسویان با 232 هزار رأى و 
سخاوتى حدود 87 هزار رأى در رده هاى اول تا سوم 
منتخبین مردم قرار گرفتند که از بیــن آنها کامران 
شــانس ورود به مجلس را پیدا کــرد. اما به گزارش 
خبرگزارى فارس، کامران بعد از پیروزى در انتخابات 
میان دوره اى مجلس، بیانیه اى صادر کرد. در بخشى 
از این بیانیه آمده اســت: «مردم شــریف شهرستان 
اصفهان! همانگونه که مى دانید، چپ و راست به هر 
تزویرى متوسل شدند تا این نوکر و خدمتگزار بى مزد 
و منت شما را از میدان به در کنند تا دیگر حق ستانى 
و پرسشگرى در برابرشان نباشــد و همانگونه که در 
تضییع حق محرومان با هــم اتحاد دارند در هجمه و 
تخریب نیز دست در دست هم گذاشتند و متحد شدند، 
غافل از آنکه "ومکروا و  مکرا... وا... خیر الماکرین" و 
دست اراده حق تعالى در حمایت از مستضعفین این بار 
در انگشتان جوهرى شما تجلى یافت تا مشت محکمى 
شود بر دهان یاوه گویان باندهاى قدرت و ثروت که 
چپ و راست و انگشتر و محاســن را ملعبه اى کردند 

براى باز چاپیدن مردم ستم دیده و محروم.»

حسن کامران چگونه به کرسى 
مینو خالقى رسید
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معاون وزیر جهاد کشــاورزى با بیان اینکه امسال، سال 
فراوانى تولید انواع میوه اســت، گفت: امیدواریم که این 
محصوالت به قیمت مناسبى نیز به دست مصرف کننده 

برسد و سال ارزانى براى مردم باشد.
محمدعلى طهماســبى اظهار داشــت: وضعیت تولید 
محصوالت باغى در ســال جارى تا به امروز بسیار عالى 
است تنها در باغ هاى محدودى مانند بخشى از خراسان، 

«سرمازدگى» و به صورت رگه اى، تگرگ داشته ایم.  
وى افزود: برخــالف مواردى که از قول من در رســانه 
مطرح شده، سرمازدگى آسیب زیادى به محصوالت باغى 

هسته دار وارد نکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزى ادامه داد: امسال، سال فراوانى 
تولید انواع میوه است که امیدواریم سال ارزانى نیز براى 
مصرف کننده باشــد. وى درباره  احتمــال تداوم طرح 
«بازار در برابر بازار محصوالت باغى» در ســال جارى 
تصریح کرد: طرح بازار در برابر بازار توســط وزارت جهاد 
کشــاورزى دنبال خواهد شــد، همچنین امیدواریم که 

صادرات خوبى در بخش محصوالت باغى شاهد باشیم.
طهماسبى درباره محصوالتى که در طرح بازار در برابر بازار  
در سال جارى قصد صادرات آن وجود دارد، گفت: در حال 
حاضر گزینه صادرات سیب به ازاى واردت موز همچنین 

صادرات کشمش به ازاى واردات موز مطرح است.

رئیس انجمن صنفــى گاوداران از پرداخت 24 میلیارد 
تومان دیگــر از مشــوق صادراتى لبنیــات خبر داد و 
گفت:هم اکنون حداکثر قیمت خرید شیرخام از دامداران 

هزار و 200 تومان است.
احمد مقدســى با بیان اینکه فــاز دوم پرداخت یارانه 
صادراتى لبنیات از چندروز پیش انجام شــده اســت، 
اظهارداشــت: در فــاز دوم 24 میلیارد تومان مشــوق 
صادراتى به صادرکننــدگان محصوالت لبنى پرداخت 

شد.
وى با اشــاره به اینکه کارخانجات لبنــى در ایام قبل 
از عید نوروز بیــن 50 تا صد تومان از قیمت شــیرخام 

کم کرده بودنــد، افزود: هم اکنــون کارخانجات قول 
داده اند با دریافت مشوق هاى صادراتى و بهبود صادرات 
قیمت ها را به روال ســابق برگردانند و ما منتظریم آنها 

این کار را انجام دهند.
رئیس انجمن صنفى گاوداران کشــور بــا بیان اینکه
 50 درصد مطالبات دامداران بابت خرید توافقى شیرخام 
هنوز باقى مانده اســت، اضافه کرد: خرید توافقى هنوز 
ادامه دارد ضمن اینکه درحال حاضر قیمت خرید شیرخام 
از دامداران حداکثر هزار و 200 تومان است و حتى برخى 
تولیدکنندگان شیر تولیدى خود را هزار و 50 تومان نیز 

تحویل کارخانجات مى دهند.

قول کارخانجات براى افزایش 
قیمت  شیرخام

امسال سال فراوانى تولید 
میوه است 

خرید هواپیماى میتسوبیشى 
منتفى است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در امور بین الملل اعالم 
کرد: فعًال خرید هواپیماهاى شرکت میتسوبیشى ژاپن 

متوقف شده و برنامه اى براى آن وجود ندارد.
اصغر فخریه کاشـان اظهارداشـت: در طـول ماه هاى 
گذشته بسیارى از شرکت هاى ایرانى مذاکرات خود را 
با شرکت هاى هواپیماسازى بین المللى آغاز کردند که 
نهایى شدن قراردادهاى خرید هواپیما از سوى ایران ایر 
با شـرکت هاى ایرباس بوئینگ حاصل این مذاکرات 
اسـت، همچنین در کنار آن شـرکت آسـمان توانسته 
مذاکراتى انجـام دهد. وى با بیـان اینکه ایرالین هاى 
ایرانى نیـز به تالش خـود بـراى خرید هواپیمـا ادامه 
مى دهند گفت: وزارت راه تالش مى کند در صورتى که 
حمایت امکان تسهیل در کار ایرالین ها وجود داشت با 
آنها همکارى و شرایط را براى رسیدن به توافق نهایى 

آماده کند.
فخریه کاشـان در پاسـخ به این سـئوال که چه میزان 
امکان رسیدن به قرارداد نهایى با شرکت میتسوبیشى 
ژاپن وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر شانس رسیدن به 
توافق با این شرکت وجود ندارد و فعًال خرید هواپیما از 

آنها منتفى است.

راه اندازى سامانه ثبت نام 
اینترنتى تلفن ثابت

در راستاى تحقق اهداف دولت الکترونیک و سهولت 
دسترسـى متقاضیان به سـرویس تلفن ثابت، سامانه 
ثبت نام الکترونیکى تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران 
راه اندازى شـد. متقاضیان تلفن ثابت در سـطح کشور 
عالوه بر مراجعـه حضورى به دفاتر امور مشـترکین و 
دفاتر پیشخوان دولت مى توانند به شیوه غیرحضورى 
با مراجعه به پورتال شـرکت مخابرات ایران به آدرس 
WWW.TCI.ir در بخـش تلفـن ثابـت بـه صـورت 

اینترنتى ثبت نام کرده و هزینه آن را واریز کنند.

قیمت گوشت مرغ 
در آستانه 8000 تومان

رئیس اتحادیـه پرنده و ماهى از افزایـش 750 تومانى 
قیمت مرغ خبر داد و گفت: نرخ این کاال در مراکز خرده 
فروشى به کیلویى هفت هزار و 950تومان رسیده است.
مهدى یوسف خانى قیمت مرغ زنده را  کیلویى پنج هزار 
تومان اعالم کرد و اظهارداشـت: قیمـت هرکیلو مرغ 
آماده طبخ در عمده فروشى  درب کشتارگاه  شش هزار 
و 900 تومان، فروش درب کشـتارگاه غیرنقدى چک 
30 روزه هفت هزار و صد تومان، تحویل درب واحدهاى 

صنفى هفت هزار و250 تومان است.  

تابستان امسال، کمترین 
تنش آبى را خواهیم داشت

معاون نظارت بر بهره بردارى شـرکت آب و فاضالب 
کشـور گفت: امیدواریم با مدیریت منابع آبى، تابستان 

امسال با کمترین تنش آبى پشت سر گذاشته شود.
شـاهین پاکروح با اشـاره به شـرایط نامتعارفى که در 
صنعت آب و فاضالب کشـور حاکم اسـت، گفت: این 
شرایط باعث شده اهداف اولیه شرکت آب و فاضالب 
محقق نشود. وى تغییر اقلیم آب و هوایى و خشکسالى 
را از جملـه فاکتورهاى مهـم در ایجـاد وضعیت فعلى 
برشـمرد و اظهار کرد: تحریم ها و وضعیت نامناسـب 

منابع مالى نیز بر این وضع اثرگذار بوده است.

جوالن پرتقال هاى وارداتى از 
قبرس در بازار میوه

رئیس اتحادیه فروشـندگان میوه و تره بار با اشـاره به 
قیمت مناسب انواع میوه در میادین میوه و تره بار گفت: با 
توجه به اینکه در فصل برداشت میوه هاى مختلفى قرار 
داریم و سرمازدگى قابل توجهى نداشتیم، وضعیت تولید 

و عرضه انواع میوه هاى فصل مناسب است.
حسـین مهاجران درباره وضعیت تولیـد و عرضه میوه 
در بازار مصرف اظهار داشت: با توجه به اینکه در فصل 
برداشت میوه هاى مختلفى قرار داریم اکنون مشکلى 

بابت قیمت و تأمین انواع میوه در بازار مصرف نداریم.

چرك نویس

رئیس اتحادیه مکانیست هاى ایران معتقد است یکى از 
بزرگ ترین معضالت این صنف بحث قطعاتى محسوب 
مى شود که به شکل تقلبى در بازار گسترش یافته و هیچ 

اقدام جدى براى مبارزه با آنهاصورت نمى گیرد.
علیرضا نیک آیین در خصــوص وضعیت این روزهاى 
صنف خود گفت: اگر فعالیت مکانیست ها را در دو بخش 
خودروهاى سبک و سنگین در نظر بگیریم اگر چه در 
بخش خودروهاى سبک وضعیت نه چندان بدى حاکم 
است اما در بخش خودروهاى ســنگین به دلیل آنکه 

طرح هاى عمرانى طى ســال هاى گذشته در وضعیت 
خوبى قرار نداشــته اند فعالیت همکاران ما نیز با نوعى 

رکود مواجه شده است.
وى همچنین به بیان برخى معضالت این روزهاى صنف 
خود پرداخت و یکى از مهمترین این مشکالت را بحث 
امدادخودروهاى سیار غیرمجاز دانست و گفت: متأسفانه 
این بخش از فعالیت ها طى سال هاى گذشته از صنف 
ما گرفته شد و اکنون به نوعى رها شده است و این افراد 
مانند راهزن ها مردم را سرکیسه مى کنند. در حالى که 

مى شد با این روند مقابله کرد.
رئیس اتحادیه مکانیســت ها با بیان اینکه طى یکسال 
و نیم گذشته هزار و 500 مغازه مکانیکى غیرمجاز  در 
تهران پلمب شده ،ادامه داد: با توجه به مشکالت متعددى 
که ممکن است در صنف مکانیست ها وجود داشته باشد 
گاه تخلفاتى مانند فعالیت بدون جواز، تقلب یا مواردى 
مانند اســتفاده از قطعات نامناسب صورت مى گیرد که 
براى رســیدگى به این موضوعــات اتحادیه ما صدها 
بازرس انتخاب کرده که مى توان گفت هیچ صنفى به 

این تعداد بازرس براى خود نداشــته است. از سویى ما 
بازرس هاى خود را از ســوى همکاران و افراد امین و 
متخصص انتخاب کرده ایم تا از بروز هر گونه مشکلى 

جلوگیرى شود.
وى ادامه داد: طى این مدت مشــخص شده که عمده 
تخلفاتى که در ایــن حوزه صورت مى گیرد نداشــتن 
تخصص در تعمیر خودرو اســت که در 99 درصد این 
موارد فرد بدون برخوردارى از جواز صنفى و به شــکل 

بى جواز فعالیت مى کند.

نیک آییــن، قطعات تقلبى را نیــز معضل اصلى صنف 
مکانیســت ها دانست و افزود: متأســفانه در این حوزه 
شرایط به گونه اى اســت که حتى در بسیارى از موارد 
خود فرد مکانیســت هم متوجه تقلبى بودن یا نبودن 
قطعات نمى شود و این مســئله اعتراضات و مشکالت 
متعددى را ایجاد مى کند.در موارد متعدد قطعات تقلبى 
به شکل گسترده در بازار توزیع شــده اند که استفاده از 
این قطعات موجبات نارضایتى هــاى متعدد را فراهم 

مى آورد.

فریاد از قطعات تقلبى 
خودرو

عمده تخلفات مکانیک ها
نداشتن تخصص در تعمیر خودرو است

بر اساس  صورتجلســه کارگروه تنظیم بازار، سازمان غذا 
و دارو با شــرکت بازرگانى دولتى در خصوص بیش از حد 
بودن سقف مجاز آرســنیک در برنج هاى وارداتى هندى 
اختالف نظر دارند و فشارهایى براى توزیع این برنج ها در 

ماه رمضان وجود دارد.
به گزارش تســنیم، موضوع واردات برنج  توسط شرکت 
بازرگانى دولتى ایران در سال جدید نیز دستمایه جنجال هاى 
فراوان شد اما این بار حواشى صورت گرفته به جاى رسانه ها 

در کارگروه تنظیم بازار و دولت  مطرح شده است.
بر اساس اطالعات به دست آمده و چکیده اى از مباحث و 
تصمیمات اتخاذ شذه از کارگروه تنظیم بازار (در نامه اى با 
سربرگ حوزه معاونت اجرایى ریاست جمهورى) موضوع 
آلودگى برنج هاى وارداتى به آرسنیک به صورت مشخص 
اعالم و بر اختالف سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى و شرکت بازرگانى دولتى و وزارت 

جهاد کشاورزى صحه گذاشته است.
با توجه به زمان این نامه که در تاریخ سوم اردیبهشت سال 
جارى یعنى قبل از تودیع و معارفه معاون جدید شــرکت 
بازرگانى دولتى ایران است،  حقایق دیگرى را نیز به روى  

چشم مخاطب مى گشاید.

سکوت دولت درباره برکنارى مدیرعامل 
شرکت بازرگانى دولتى ایران

مدیرعامل شــرکت بازرگانى دولتى ایران، چند روز مانده 
به انتخابات  دوره دوازدهم ریاست جمهورى  برکنار شد و  
درباره دالیل این برکنارى، دولت تصمیم گرفت که سکوت 
محضى داشته باشد. در بخشى از چکیده تصمیمات اتخاذ 
شــده درباره واردت برنج براى تأمین ذخایر استراتژیک 
کشــور و توزیع گســترده مواد غذایى براى جلوگیرى از 
افزایش قیمت ها آمده اســت: وزارت جهاد کشاورزى به 
عنوان مسئول تأمین و تنظیم بازار کاالهاى اساسى موظف 
به تأمین به موقع این کاالها بوده و الزم اســت از تمامى 
ابزارهاى موجود براى انجام مســئولیت خود بهره گیرد. 

به نحوى که قبل از آغاز ماه رمضان و اجراى طرح ضیافت با 
توزیع گسترده اقالم ضرورى و حساس از هرگونه افزایش 
قیمت جلوگیرى و قیمت ها متعادل گردد». بنابراین گزارش 
اما در دستور سوم  این جلسه دوباره به موضوع واردات برنج 
هندى پرداخته و اشاره شده است که هندى ها با توجه به 
محدودیت فصل واردات برنــج در ایران قیمت هاى خود 
را باال مى برند  و تأکید شــده است که براى تأمین کسرى 
مى توان از سایر کشورها مانند اروگوئه و تایلند استفاده کرد.

طــرح آرســنیک بیش از ســقف مجاز
 برنج هاى وارداتى شرکت بازرگانى دولتى در 

کارگروه تنظیم بازار
 GNP در بخش دیگرى از این نامه آمده است که  صدور
(گواهى بهداشــتى) براى سایر کشــورهاى عمده تولید 
برنج زمانبر است؛ از طرفى صراحتًا به «بیش از حد بودن 
سقف مجاز آرســنیک در برنج هاى وارداتى به تشخیص 
آزمایشگاه هاى تخصصى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى» اشاره شده است.
این اظهارات و مخالفت هاى ســازمان غذا  دارو در حالى 
مطرح مى شود که  دســتگاه متولى تنظیم بازار بر «زمان 
ناکافى براى واردات (محصول جدید) و تأمین کسرى» و 
«عدم تمایل بخش خصوصى براى واردات این محصول 
به دلیل عدم توان رقابت با واردات دولت» اشاره کرده است.

فشارها براى توزیع برنج هاى مشکل دار به 
بهانه ماه رمضان

فشار شرکت بازرگانى دولتى براى عرضه برنج هاى وارداتى 
که سازمان غذا و دارو آنها را داراى آرسنیک بیش از اندازه 
دانسته است در آستانه ماه رمضان سئواالت متعددى را در 

ذهن مخاطب ایجاد مى کند.
 شرکت بازرگانى دولتى ایران باید به این سئوال پاسخ دهد 
که چرا  براى تأمین کسرى ذخایر استراتژیک کشور به این 
اندازه دیر عمل کرده است تا قصد آن را داشته باشد به دلیل 

کسرى در بازار  بخواهد برنجى توزیع کند که سازمان غذا 
ودارو سالمت آن را تأیید نمى کند؟

بنابراین گزارش در خالصه مذاکرات، دستور سوم جلسه 
کارگروه تنظیم بــازار در خصــوص واردات برنج هندى 

آمده است:
با توجه به افزایش قیمت برنج هندى و سوءاستفاده تجار 
هندى از انحصارى بودن مبدأ واردات و کاهش ذخایر این 
کاال در کشور به برخى مشکالت به شرح ذیل در واردات 

برنج اشاره شد:
-وابستگى به تنها یک مبدأ وارداتى و مشکل واردات برنج 

از سایر کشورها مانند اروگوئه و تایلند و...
-زمانبر بودن صدور GNP براى ســایر کشورهاى عمده 

تولید برنج.
 - بیش از حد بودن سقف مجاز آرســنیک در برنج هاى 
وارداتى به تشخیص آزمایشــگاه هاى تخصصى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و عدم پذیرش پروتکل 
بین المللى توسط این ســازمان و اختالف نظر حد مجاز از 
نظر سازمان استاندارد به سازمان غذا و دارو و سازمانهاى 

بین المللى.
 - ممنوعیت واردات و ثبت سفارش در فصل برداشت برنج 
و سوءاستفاده تجار هندى از افزایش قیمت برنج براى وارد 

کنندگان ایرانى.
 - عدم امکان واردات به اندازه کسرى نیاز کشور براى برنج 

در یک ماه باقیمانده تا ماه مبارك رمضان.
- عدم تمایل بخش خصوصى براى واردات به دلیل وجود 
رقیب دولتى (شرکت بازرگانى تخصصى ایران) و احتمال 
عرضه با قیمت پایین تر از قیمت هاى تمام شــده توسط 

این شرکت.
- کاهش قاچاق این کاال به داخل کشور با توجه به اجراى 

طرح مبارزه با قاچاق و اصالح تعرفه و حذف مابه التفاوت.
با توجه به موارد اشاره شده، ذخایر برنج به رغم نزدیک شدن 
به ماه مبارك رمضان وضعیت مناسبى ندارد و تأخیر سازمان 
غذا و دارو در پاسخگویى در این خصوص به وزارت جهاد 

کشاورزى مشکالتى را به وجود آورده است.
بنابراین گزارش  در این نامه همچنین آمده است که همواره 
حفظ سالمت مردم در اولویت هاى سیاست دولت قرار دارد 
و بارها توسط کارگروه تنظیم بازار بر این نکات نیز تأکید 

شده است.
با توجه به مصرف سرانه و تولید داخلى ساالنه به واردات 
حدود یک میلیون و 200 هزار تن برنج وجود دارد که امکان 
تأمین این کسرى تنها در هشت ماه از سال که ممنوعیت 
ثبت ســفارش بر واردات وجود ندارد امکانپذیر نیســت و 
الزم است که ســازمان غذا و دارو عالوه بر بهر ه گیرى از 
کارشناسان خود از مرجع و شرکت هاى بازرسى بین المللى 
معتبر ،مجوز واردات از مناطق و کشورهاى قابل قبول از 
نظر این سازمان ها براى واردات برنج طى مدت کوتاه براى 

واردات این محصول رامشخص و معرفى نمایند.

زمزمه فشارها براى عرضه برنج هاى آلوده به آرسنیک

چه نوع بنزینى را بیشتر استفاده کنیم؟

مرورى بـر آمارهـاى کلى گویاى آن اسـت کـه در اولین 
ماه سـال جـارى میـزان واردات کشـور رقمى حـدود دو 
میلیون و 91 هزار تن بوده که ارزشى معادل 2348 میلیون 
دالر داشـته اسـت که به ترتیب ذرت دامى، برنج، وسایل 
نقلیه موتورى و کنجاله سویا بیشـترین واردات را به خود 

اختصاص داده اند.
آمارهاى رسمى منتشر شـده گویاى آن است که تا پایان 
فروردین ماه سـال جارى تراز تجارى کشور به رقم مثبت 

375 میلیون دالر رسیده است.
اما طى این مدت بیشـترین واردات ایـران مربوط به ذرت 
دامى بوده و در این زمینه 662 هزارتن کاال به ارزش 144 

میلیون دالر وارد مرزهاى کشور شده که واردات این کاال 
در مجموع 6/12درصد از سـهم واردات کشـور را به خود 
اختصاص داده اسـت.پس از ذرت دامى، برنج در رتبه دوم 
اقالم وارداتى قرار گرفته و بدین ترتیـب 74 میلیون دالر 
ارز براى واردات این کاال از کشـور خارج شده است. اما در 
رده سوم واردات فروردین ماه امسال وسایل نقلیه موتورى 
با حجم سـیلندر 1500 سى سـى تا 2000 سى سـى جاى 
گرفته اند که در این حوزه کاالیى در حدود سه هزار تن و با 
ارزش 64 میلیون دالر وارد کشور شده است. کنجاله سویا 
در رده چهارم کاالهاى وارداتى کشور قرار گرفته ودر رده 

پنجم واردات موز سبز تازه یا خشک کرده قرار مى گیرد .

ذرت و برنج؛ 
صدرنشین هاى 
واردات کشور

برخى از افراد بر این باورند که وقتــى به اتومبیل خود 
بنزین سوپر مى زنند در مقایسه با بنزین معمولى عملکرد 
آن به میزان قابل توجهى بهتر خواهد بود. آنها مى گویند 
این واژه یعنى سوپر نشــان مى دهد که این نوع بنزین 

باید از کیفیت بهتر برخوردار باشد.
این در حالى اســت که این واژه 
دربردارنده ویژگى هاى این نوع 
سوخت از نظر چگونگى سوخت 
آن در موتورهاى احتراق داخلى، 
فرآیند پاالیــش بنزین از نفت 
خام و همچنیــن قیمت باالتر 
آن در مقایسه با بنزین معمولى 

است.
توانایى متراکم شــدن سوخت 
قبل از احتراق خــود به خودى 
را عدد اکتان مى گویند. به زبان 
ساده تر هرچه اکتان یک سوخت 

بیشتر باشد آن سوخت در مقابل پدیده احتراق مخرب 
مقاوم تر است. یک سوخت خوب باید فقط پس از جرقه 
شمع مشتعل گردد و شعله احتراق آن به صورت آرام سوز 
سرتاسر اتاقک احتراق را طى نماید تا انرژى مفیدى بر 

تاج پیستون وارد آید.
تفاوت بنزین ســوپر با معمولى در عدد اکتان آن بوده 
که در نوع معمولى 87 و در سوپر 95 است. اکتان باالتر 

یعنى انفجار در فشار باالتر، یعنى بنزین سوپر دیرتر از 
بنزین معمولى منفجر مى شود. هر خودرو با توجه به نوع 
موتور خود، نیازمند بنزینى با اکتان متفاوت است که در 

دفترچه راهنماى خودرو بدان اشاره شده است.
دانســتن عدد اکتان مناسب و اســتفاده آن در هنگام 
ســوختگیرى امرى مهم است 
که ســبب اســتفاده بهینه از 
موتور و افزایــش عمر مفید آن 
مى شــود که توجه به این نکته 
در مورد خودروهــاى با اکتان 
باال ضرورت بیشترى مى یابد، 
زیرا اگــر به خودرویــى که به 
بنزین معمولى احتیــاج دارد، 
بنزین سوپر زده شــود فقط از 
توان خودرو کاسته مى شود. اگر 
به خودرویى که به بنزین سوپر 
احتیاج دارد، بنزیــن معمولى 
زده شود، هر بار قبل از رسیدن پیســتون به باالترین 
نقطه در سیلندر، بنزین اشتعال پیدا کرده و پیستونى را 
که هنوز حرکت سر باالیى خود را کامل نکرده به پایین 
مى راند. نتیجه آن، فشار به مجموعه پیستون، شاتون، 
میل لنگ و سوپاپ هاســت و معموًال با صداى خشنى 
همراه است و عدم توجه به این مورد در دراز مدت سبب 

آسیب به موتور و کاهش عمر مفید آن مى شود.
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شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 4/1096 مورخ 95/12/14 مدیریت 
اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده را طبق شرایط 
و مشخصات ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره به مدت 

یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه بهره بردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 12/500/000 ریال مى باشد 

که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
ب) متقاضیان مى بایســت آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 

سه شنبه مورخ 96/03/16 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 
د) شهردارى (کمیسیون) بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

«آگهى مزایده»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اولین تلویزیون 4K با
 آمازون الکسا

 آمازون با مشارکت با شرکت هاى ســازنده، تلویزیون 
هوشــمندى تولید کــرده اســت که سیســتم عامل 
اصلى آن، نــرم افــزار انحصــارى شــرکت آمازون 
اســت. این تلویزیون کــه ظاهراً تحت عنوان ســرى
 Element Amazon Fire Tv Edition 4K نــام دارد، 
قرار اســت با قیمت نه چندان زیاد و بســته به نوع بازار، 
با برنــد Westinghouse و یــا Element به فروش 
برسد. این تلویزیون ها از همین حاال با قیمت 449 دالر 
براى مدل 43 اینچى و 899 دالر براى مدل 65 اینچى، 
در وبســایت آمازون براى پیش فروش عرضه شده اند 
و تا ماه آینده نیز در فروشــگاه هاى این شــرکت قابل 
خرید هستند.این ســرى از تلویزیون ها از قابلیت هاى 
Dolby Vision و HDR پشــتیبانى نمــى کننــد و 

به نوعى تنها یک تلویزیون  4K هســتند کــه نرم افزار
 Amazon Fire Tv به روى آنها تعبیه شده است. 

این تلویزیون با اتصال به آمازون الکسا ترکیب بسیار خوبى 
خواهد بود و کاربر مى تواند براى دستورات صوتى با الکسا 
ارتباط برقرار کند و همچنین کاربر قادر است نمایش زنده 
را ضبط، تکرار و متوقف کند. همچنین کاربر مى تواند با 
دستور صوتى، برخى از عملکردهاى دستگاه مانند تغییر 
کانال، تغییر درجه صــدا و... را نیز کنترل کند. به عالوه، 
این تلویزیون ها قابلیت Private Listening هم دارند و 
کاربر مى تواند با استفاده از هدفون بدون سیم، به صورت 

خصوصى برنامه ها را تماشا کند.

اپلیکیشن مجموعه ابزار مورد 
نیاز دستگاه هاى روت شده

برنامه Root Tool Case premium مجموعه اى 
از ابزار براى دیوایس هاى روت شــده اندرویدى |
مى باشــد که در مارکت بزرگ پلى اســتور منتشر 
شده است. مجموعه ابزار موجود در این اپلیکیشن 
این اجازه را بــه کاربــران مى دهد تــا به صورت 
گســترده تر و حرفه اى ترى اســمارتفون خود را 
مدیریت کرده و روى تمامى قسمت هاى آن نظارت 
داشــته باشــند. «روت تول کیس» از شش بخش 
مختلف با زیر مجموعه هایــى خاص در هر بخش 
در اختیار کاربران قرار داده شــده است، که در هر 
قســمتى مى توان مدیریت قســمتى کاربردى از 
گوشى اندرویدى را به صورتى اختصاصى در دست 
گرفت. اولین مجموعه  پرکاربــرد در این نرم افزار 
سیســتم مدیریتى برنامه هــاى نصب شده است به 
گونه اى که قــادر خواهید بود دیتــا و یا کش هر 
اپلیکیشنى را بدون اتالف وقت حذف کرده و یا براى 
جلوگیرى از مصرف زیاد باترى آنها را به حالت فریز 
(متوقف شده) در آورید. جدا از بخش معرفى شده از 
 Build.prop Editor میان شش بخش موجود گزینه
نیز یکى از پر مخاطب ترین بخش هاى موجود است 
که کاربران با استفاده از آن مى توانند قسمت هاى 

مختلف رام دیوایس خودشان را ویرایش نمایند.

آى تونز روى ویندوز استور 
مى آید 

مایکروســافت در کنفرانس برنامه نویسان Build این 
شرکت اعالم کرد که «آى تونز» کمپانى اپل تا پایان سال 
به ویندوز استور اضافه خواهد شد. اپلیکیشن آى تونز قرار 
است از آیفون کامًال پشتیبانى داشته باشد و کاربرانى که 
این برنامه را از ویندوز استور دانلود مى کنند، مانند نسخه 
ویندوزهاى قبلى بتوانند دسترســى کامل به سرویس 
اپل موزیک و آى تونز استور داشته باشند.اما این اتفاق 
چه اهمیتى دارد؟ ویندوز 10S تنها از برنامه هاى دانلود 
شده از ویندوز استور پشتیبانى مى کند و نصب برنامه ها 
فقط از طریق این ســرویس ممکن است و اگر آى تونز 
در ویندوز استور موجود نباشــد، کاربرانى که براى مثال
لپ تاپ سرفیس خریده باشند، مجبورند که سیستم عامل 
خود را به ویندوز 10 پرو ارتقا دهند تا از این طریق بتوانند 
برنامه هاى خارج از ویندوز استور از جمله آى تونز را دانلود 

و اجرا کنند و آیفون خود را به آن متصل کنند.

تخفیف برتر فعالیت خود را در حوزه تجارت الکترونیک و ارائه خدمات با کیفیت باال و برندهاى مطرح موجود در ایران به 
صورت چند منظوره آغاز کرده است.

این شرکت در صدد است تا با استفاده از روش منحصر به فرد و چند منظوره خود خریدى آسان همراه با تخفیفى مناسب و 
کیفیت باال براى مشتریان خود به ارمغان آورد.

صاحبان مشاغل مختلف در این روش مى توانند با ارائه خدمات و برندهاى مبتنى بر کیفیت، مشتریان بیشتر و همیشگى 
جذب کنند و مشتریان هم با گرفتن تخفیف مناسب مبتنى بر کیفیت راضى خواهند بود.

تخفیف برتر داراى تیمى متشکل از متخصصان تجارت الکترونیک، بازاریابى، فروش و مدیریت  IT مى باشد که تمام 
اعضاى شرکت، هدفى جز خدمت رسانى به مشتریان و صاحبین مشاغل ندارند.

تخفیف برتر: در این روش تخفیف، مشتریان با پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانک یا روش هاى موجود پرداخت دیگر 
در سایت، اقدام به خرید مستقیم تخفیف خود مى کنند و با مراجعه به محل شریک تجارى با ارائه رسید خود دیگر مبلغى به 

شریک تجارى پرداخت نمى کنند این روش با برچسب صورتى در سایت مشخص شده است.

 OK Golf  اوکى گلف بازى جدید و فوق العاده زیبا با ســاخت منحصر به فرد در ســبک بازى هاى ورزشى گلف از 

استودیوى بازى سازى Playdigious براى اندروید است و با استقبال بى نظیر روبه رو شده است! در این بازى شما 
باید تمام مهارت هاى خود را به کار بگیرید و با انجام نشــانه گیرى و پرتاب هاى دقیق و حساب شده توپ کوچک 
گلف را از مسیرهاى مختلف عبور دهید تا در نهایت آن را درون گودال بیاندازید و از مرحله اى به مرحله دیگر صعود 
کنید! انجام بازى بسیار آسان است؛ تنها کافى است که هدف را نشــانه بگیرید، بکشید و با رها کردن به توپ ضربه 
بزنید و آن را پرتاب کنید! بازى شــما تمام در مکان هــاى مختلف و منحصر به فرد با طراحــى مینیاتورى صورت
 مى پذیرد و پخش موسیقى لذت بخش در کنار این طراحى فوق العاده تجربه اى متفاوت از بازى هاى ورزشى گلف 

را برایتان به ارمغان مى آورد!
امکان بازى به صورت تک نفره و چند نفره براى شما فراهم شده است به گونه اى که در حالت تک نفره شما به انجام 
مراحل و سطوح مى پردازید و اما در حالت چند نفره با کاربران آنالین سراسر جهان در رقابت هاى نفسگیر و مهیج 

شرکت خواهید کرد!

راهنماى خرید

امروزه ابزارهاى بســیارى طراحى و تولید شده اند تا به 
بشر در زمینه  حمل ونقل شخصى کمک کنند. اسکوتر 
برقى «Ninebot Mini Pro» بهینه سازى شــده  مدل 
«Ninebot Mini» اســت و طراحى پیشرفته ترى دارد. 
بدنه و رینگ این مدل از آلیاژ منیزیم ساخته شده اند که 
هم باعث عمر و دوام باالى محصول مى شــوند و هم 

زیبایى آن را بیشتر مى کنند.
 چرخ هم جنسى الستیکى دارد که در برابر سایش از خود 
مقاومت خوبى نشــان مى دهد. یک برنامه براى کنترل 
راحت تر این اسکوتر طراحى شده که با کمک آن مى توان 
این محصول را با استفاده از گوشى هوشمند کنترل کرد. 
از طریق این برنامه مى توان فرمان هاى متفاوتى را به این 
اسکوتر داد که خاموش و روشن کردن و فرمان حرکت، 
تنها بخشى از آن است. طبق گفته تولیدکننده، استفاده از 
این وسیله بسیار ساده است و مى توان تنها در سه دقیقه 
آن را یاد گرفت. اولین کارى که باید براى استفاده از این 

اسکوتر یاد گرفت، ایستادن روى آن است. به دلیل وجود 
سیستم حفظ تعادلى که این وســیله دارد، این مرحله به 
 سادگى طى خواهد شــد. قدم بعدى، یادگیرى حرکت 
است که براى این منظور باید کمى به جلو یا عقب متمایل 

شوید تا اسکوتر به همان سمت حرکت کند. 
هر چقدر بیشــتر متمایل شوید، ســرعت بیشترى پیدا 
خواهید کــرد و نهایت ســرعتى که مى تــوان به آن 
رســید، 18 کیلومتر در ساعت اســت. براى گردش به 
ســمت چپ و راســت هم باید با اســتفاده از زانو هاى 
خود، دســته   موجود را به ســمت مورد نظر فشار دهید. 
این اسکوتر در تنظیمات خود یک حالت براى تازه کارها 

دارد که پس از یادگیرى مى توان آن را غیرفعال کرد.
المپ هاى LED براى داشــتن دید بهتر در شــب و 
زیبایى بیشــتر این اســکوتر اســتفاده شــده است. 
این LED هــا در رنگ هاى مختلفى اســت و زمان 
ترمزگرفتن و گردش به چپ و راست، روشن خواهند 

شد تا زمان اســتفاده از این وســیله، امنیت بیشترى
 داشته باشید. براى شــارژ کامل باترى قدرتمند این 
اسکوتر الزم اســت آن را براى مدت چهار ساعت به 
برق وصل کنید و پس از شــارژ کامــل، قادر خواهید 
بود تا مســافت 30 کیلومتــر را بپیماییــد که براى 
مسیرهاى شــهرى عدد بسیار مناســبى است. این 
اسکوتر مى تواند سطحى با شیب 15 درجه اى را بپیماید

که از نکات مثبت این وسیله به حساب مى آید. 
طبق گفتــه  ســازنده ، این وســیله داراى 
اســتاندارد IP54 بوده که باعث مقاومت 
بــاالى آن در برابر آب مى شــود و حتى 
مى توان در هواى بارانى نیز با خیالى راحت 

از آن استفاده کرد. 
این اسکوتر را مى توانید با قیمتى در حدود 
دو میلیون و400هزارتومان از بازار داخلى 

خریدارى کنید.
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نخستین سایت 
چند منظوره 
خرید گروهى در ایران

بازى متفاوت و عالى 
گلف اندروید 

 
مخفى کردن اِستورى هاى 

اینستاگرام براى برخى از فالوورها
شاید برخى از کاربران دوست نداشته باشند که استورى 
آنها براى برخى از فالوورهاى خاص نمایش داده شود. 
آموزش مخفى کردن استورى خود از برخى کاربران و 

فالوورهاى اینستاگرام:
مرحله اول: برنامه instagram را اجرا نمایید.

مرحله دوم: به پروفایل خود در اینســتاگرام مراجعه 
کنید.

 مرحله ســوم: روى نماد تنظیمات کــه در آیفون به 
شکل چرخ دنده و در اندروید سه نقطه روى هم است 

ضربه بزنید.
 مرحله چهارم: کمى به پایین اسکرول کرده و گزینه 

«Story Settings » را لمس کنید.
 « Hide Story From»مرحله پنجم: سپس گزینه 

را لمس کنید.
 مرحله ششم: اکنون لیستى از فالوورهاى شما برایتان 
نمایش داده مى شــود که در کنار هرکدام از آنها یک 

چک باکس براى عالمت زدن وجود دارد.
 مرحله هفتم: هرکدام از فالوورهایتان را که دوســت 
ندارید استورى شما را ببینند. را عالمت زده و سپس 
روى گزینــه Done در آیفــون و گزینه تیک باالى 

صفحه در اندروید ضربه بزنید.
اکنون کار تمام است و شما توانستید فالوورهایى که 
دوست ندارید استورى شما را مشاهده کنند را از این 
امر ناکام بگذارید.همچنین در صورتى که اســتورى 
جدیدى را منتشــر کنید، این کاربران محدود شــده

 نمى توانند استورى شما را مشاهده نمایند!

بسته ها را با روبات بفرستید
روبات هاى تحویل دهنده سفارش، پدیده اى نوظهور 
هستند که جاى بسیارى از افراد شاغل در این حوزه 
را اشغال کرده  و تبدیل به روشى براى جذب مشترى 
توســط رســتوران ها و کســب و کارهاى مختلف

 شده اند. 
جدیدترین شــرکتى که فعالیت خود را در این زمینه 
 Teleretail آغاز کرده اســت، استارتاپ سوئیســى
AG است. ماشین هاى این شرکت که البته هنوز در 

مراحل اولیه ساخت قرار دارند، براى طى مسافت هاى 
طوالنى طراحى شده اند و قادر هستند مشتریان خارج 

از شهر و دوردست را نیز پوشش دهند.
Teleretail ماننــد دیگــر شــرکت هاى رقیب از 

فناورى هاى نوین توســعه یافتــه در خودروهاى 
خــودران، از جملــه سنســورها، سیســتم کنترل 

کامپیوترى، سیستم مسیریابى استفاده کرده است.
 هدف اصلى شرکت تله ریتیل، توانمند سازى کسب و 
کارهاى خرده پا و تجارت هاى تازه شکل گرفته است 
تا قدرت رقابت با رقباى قدرتمندى همچون آمازون را 
پیدا کنند. در حال حاضر شهرهاى واشنگتن دى سى، 
ســانى ویل در ایالت کالیفرنیا و آیداهو، اجازه انجام 

آزمایش این روبات ها را صادر کرده اند.

ترفند

فناورانه

 به نظر شما سرفیس لپ تاپ مایکروسافت کیفیت بیشترى 
دارد یا مک بوك 12 اینچى سال 2016 اپل؟ براى پاسخ دادن 
به این سئوال، قصد داریم تا به مقایســه آنها در زمینه هاى 

مختلف بپردازیم.

ابعاد و اندازه (برنده: مک بوك اپل)  
مک بوك 12 اینچى ســال 2016 اپل از نظر ابعــاد و اندازه 
نسبت به سرفیس لپ تاپ محصولى ظریف تر است. طول، 
عرض و ضخامت این مک بوك به ترتیب برابر با 281، 197 
و 1/13میلیمتر اندازه گیرى شده اما طول، عرض و ضخامت 
سرفیس لپ تاپ مایکروسافت به ترتیب برابر با 308، 223 و 

5/14 میلیمتر است. 

وزن (برنده: مک بوك اپل)
مک بوك 12 اینچى اپل وزنى برابر بــا 92/0 کیلوگرم دارد 
که وزن بسیار ناچیزى است. در سمت مقابل وزن سرفیس 
لپ تاپ مایکروسافت برابر با 25/1 کیلوگرم عنوان شده است. 

جنس بدنــه (برنده: ســرفیس لپ تاپ 
مایکروسافت)

بدنه اصلى هــر دو محصول مورد نظر از آلومینیوم ســاخته 
شده اســت، اما مایکروســافت در طراحى کیبورد سرفیس 
لپ تاپ از پوشش آلکانتارا اســتفاده کرده که پیش از این در 
کیبورد سرفیس پرو4 هم شاهد استفاده از آن بودیم. به دلیل 
همین پوشــش، ما برترى این بخش را به سرفیس لپ تاپ 

مایکروسافت مى دهیم.

اندازه نمایشگر و نسبت آن به بدنه (برنده: 
سرفیس لپ تاپ مایکروسافت)

ســرفیس لپ تاپ از یک صفحه نمایش 5/13 اینچى بهره 
مى برد که تقریباً 100 درصد از پنل جلویى دستگاه را احاطه 
کرده است. اما در سمت مقابل مک بوك اپل از نمایشگر 12 
اینچى بهره مى برد که تقریباً 77 درصد از پنل جلویى دستگاه 

را احاطه مى کند. 

صفحه نمایش لمســى (برنده: سرفیس 
لپ تاپ مایکروسافت)

برخالف مک بوك 12 اینچى اپل، صفحه نمایش سرفیس 
لپ تاپ یک نمایشگر لمسى اســت. پس از این نظر لپ تاپ 

ردموندى ها برترى کاملى نسبت به مک بوك اپل دارد.

وضوح تصویر و تراکم پیکسلى (مساوى)
وضوح تصویر صفحه نمایش سرفیس لپ تاپ مایکروسافت 
برابر با 2256 در 1504 پیکسل در نظر گرفته شده است که 
نسبت به وضوح تصویر 2304 در 1440 پیکسلى مک بوك اپل 
بهتر است اما بزرگ تر بودن نمایشگر سرفیس لپ تاپ سبب 
شده که تراکم پیکسلى آن، که برابر با 201 پیکسل در هر اینچ 
است، از تراکم پیکسلى مک بوك 12 اینچى که معادل با 226 
پیکسل در هر اینچ است، کمتر شود. بنابراین، ما در این بخش 
حالت مساوى را اعالم مى کنیم اما در مجموع وضوح تصویر 

سرفیس لپ تاپ از مک بوك 12 اینچى اپل بیشتر است.

ترك پد (برنده: مک بوك اپل)
از آنجایى که ترك پد مک بوك 12 اینچى اپل از قابلیت فورس 
تاچ (Force Touch) پشتیبانى مى کند اما سرفیس لپ تاپ از 

این ویژگى بى بهره است.

قابلیت تشــخیص چهره (برنده: سرفیس 
لپ تاپ مایکروسافت)

ســرفیس لپ تاپ مایکروســافت با قابلیت وینــدوز هلو 
(Windows Hello) و تشخیص چهره کاربر سازگارى دارد 
اما مک بوك 12 اینچى 2016 اپل از این ویژگى بهره نمى برد. 

پشتیبانى از قلم استایلوس (برنده: سرفیس 
لپ تاپ مایکروسافت)

مایکروسافت ضمن معرفى لپ تاپ ســرفیس، اشاره کرد 
که این محصــول از قلم اســتایلوس پشــتیبانى به عمل 

مى آورد. 
متأســفانه مک بوك 12 اینچى اپل به دلیل عدم تجهیز به 

نمایشگر لمسى، از قلم استایلوس هم پشتیبانى نمى کند.

پردازنــده (برنــده: ســرفیس لپ تاپ 
مایکروسافت)

مک بوك 12 اینچى 2016 اپل از نظر پردازنده شامل نسخه هاى 
Core M3، Core M5 و Core M7 مى شود که همگى از نسل 

ششم سرى پردازنده هاى اینتل به شمار مى روند اما مایکروسافت 
در این زمینه عملکرد بهترى نســبت به اپل داشته و سرفیس 
لپ تاپ را از نظر پردازنده در دو نســخه Core i5 و Core i7 از 
نسل هفتم سرى پردازنده هاى کبى لیک اینتل روانه بازار مى کند.

پردازنده گرافیکى (برنده: سرفیس لپ تاپ 
مایکروسافت)

پردازنده گرافیکى مک بوك مذکور Intel HD 515 اســت 
اما شرکت مایکروسافت لپ تاپ سرفیس را به پردازنده هاى

 Intel HD 640 و Core i5 بــراى نســخه Intel HD 620

براى نسخه Core i7 مجهز کرده است. پس از نظر پردازنده 
گرافیکى هم ســرفیس لپ تاپ مایکروسافت قدرتمندتر از 

مک بوك 12 اینچى اپل خواهد بود.

رم (برنده: سرفیس لپ تاپ مایکروسافت)
مک بوك 12 اینچى 2016 اپل از رم 8 گیگابایتى بهره مى برد، 
اما ردموندى ها براى لپ تاپ سرفیس سه آپشن مختلف رم را 
ارائه کرده اند که به ترتیب ظرفیت هاى 4، 8 و 16 گیگابایتى 

را ارائه مى کنند. 

*حافظه ذخیره سازى (برنده: مک بوك اپل)
حافظه داخلــى مک بــوك 12 اینچى 2016 اپل شــامل 
نسخه هاى 256 و 512 گیگابایتى مى شود. این موضوع در 
حالى است که سرفیس لپ تاپ مایکروسافت آپشن هاى 128، 
256 و 512 گیگابایتى را ارائه مى کند. از آنجایى که نســخه 
پایه اى مک بوك 12 اینچى اپل دو برابر فضاى ذخیره سازى 

نسخه پایه اى سرفیس لپ تاپ را به همراه خواهد داشت.

اســپیکر (برنــده: ســرفیس لپ تــاپ 
مایکروسافت)

شرکت مایکروسافت در لپ تاپ سرفیس از اسپیکرهاى دالبى 

اودیو پریمیوم استفاده کرد و آنها را دقیقاً در زیر کیبورد فیزیکى 
دستگاه قرار داده است. اما در سمت مقابل مک بوك 12 اینچى 

2016 اپل به اسپیکرهاى استریوى معمولى مجهز است. 

توان شــارژدهى باترى (برنده: سرفیس 
لپ تاپ مایکروسافت)

باترى مک بوك 12 اینچى اپل 41.4 وات ساعتى است و با یک 
بار شارژ تا ده ساعت انرژى مورد نیاز دستگاه را در حین وبگردى 
تأمین مى کند، اما مایکروسافت قول داده که باترى سرفیس 
لپ تاپ با یک بار شــارژ بتواند 5/14 ساعت انرژى مورد نیاز 

دستگاه را تأمین کند.

وبکم (برنده: سرفیس لپ تاپ مایکروسافت)
وبکم سرفیس لپ تاپ وضوح تصویر اچ دى یاP 720 را ارائه 
مى کند، اما وبکم مک بوك 12 اینچى اپل وضوحP 480  دارد.

سیستم عامل (برنده: سلیقه اى)
مک بوك 12 اینچى 2016 اپل از سیستم عامل مک  او اس 
(MacOS) بهره مى برد، اما ســرفیس لپ تاپ از ویندوز 10 
اس (Windows 10 S) بهره مند اســت. انتخاب برنده این 
بخش را با توجه به سلیقه و تجربى هر کاربر بر عهده خودش 

قرار مى دهیم.

قیمت پایه اى (برنده: ســرفیس لپ تاپ 
مایکروسافت)

مایکروسافت قیمت پایه اى لپ تاپ ســرفیس را برابر با 99 
دالر در نظر گرفته است اما در سمت مقابل اپل نسخه پایه اى 
مک بوك 12 اینچى سال 2016 خود را با قیمت 1299 دالر 

به فروش مى رساند. 

جمع بندى
با مقایسه اى که از سرفیس لپ تاپ مایکروسافت و مک بوك 
12 اینچى 2016 اپل داشتیم، به طور کلى از نظر آمارى نتیجه 

این مقایسه به شرح زیر بود:   *امتیاز مک بوك اپل: 4  
*امتیاز سرفیس لپ تاپ مایکروسافت: 12

Mini Pro اسکوتر برقی ناین بات مدل

مک بوك مک بوك 1212 اینچى بهتر است یا سرفیس لپ تاپ؟ اینچى بهتر است یا سرفیس لپ تاپ؟
رامین مشکاه

رقابت جهان در آنالین سراسر کاربران نفره با اما در حالت چند و سطوح مى پردازید و مراحل
شرکت خواهید کرد!

ه، امنیت بیشترى
ترى قدرتمند این 
ت چهار ساعت به 
ــل، قادر خواهید 
یماییــد که براى

ســبى است. این 
 درجه اى را بپیماید

.ید. ب مى آ
ه داراى 
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حتى و
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کار شناس اداره کل نظارت بر مواد خوراکى و آشامیدنى سازمان غذا و دارو گفت: از خرید 
نان هاى بدون شناسنامه در سوپرمارکت ها پرهیز شــود که در این خصوص الزم است 
تمامى نان هایى که در سوپرمارکت ها و فروشــگاه ها عرضه مى شود داراى مجوزهاى 

بهداشتى باشند.
زهره پوراحمد اظهار داشت: در مواردى که محصول داراى مجوزهاى بهداشتى از جمله 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت و یا شناسه نظارت بهداشتى کارگاهى است، با توجه به اینکه 

در سازمان غذا و دارو ثبت شده و فرموالسیون مشخصى نیز ارائه شده است، امکان کنترل، 
پایش محصول و بازرسى توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو وجود دارد.

وى ادامه داد: نان هایى که بدون مجوزهاى بهداشتى الزم تهیه مى شوند و در سوپرمارکت 
ها به فروش مى رسند، محل تهیه آنها مشخص نیست لذا بازرسى، پایش و کنترل محصول 
از سوى کارشناسان غذا و دارو به عمل نمى آید و در نتیجه احتمال وجود عوامل خطرزاى 

میکروبى مثل کپک و مخمر و... در این گونه محصوالت وجود دارد.

مشکالت پوســتى نظیر اگزما و عفونت هاى قارچى، از 
جمله عواملى هســتند که مى توانند هریــک از ما را به 
مشکل عذاب آورى به نام خارش گوش دچار کنند. اما 
گاهى برخى هم از روى عــادت و بى هیچ دلیلى گوش 
خود را مى خارانند، در حالى که خاراندن مستمر گوش به 
خصوص با اشیاى خارجى مى تواند عواقب ناخوشایندى 

داشته باشد.
دبیر علمى شانزدهمین کنگره شنوایى شناسى با تأکید بر 
اعتیادآور بودن خارش گوش مى گوید: مجراى گوش از 
استخوان و یک الیه پوست تشکیل شده است. هنگامى 
که فرد به طور مداوم گوشــش را مى خاراند، استخوان 
مجراى گوش تحریک شده و خون رسانى به آن افزایش 

مى یابد. افزایش جریان خون به افزایش استخوان سازى 
و رشد این اســتخوان و در نهایت تنگ شدن مجراى 

گوش منجر مى شود.
حمید جلیلوند مى افزاید: رشد استخوان مجراى گوش 
در میزان شنوایى اختالل ایجاد مى کند و تنها راه درمان 

آن عمل جراحى است.

نگرانى همیشه نه تنها براى ذهن، بلکه براى جسم نیز مذموم شناخته شده است. اما 
یک تحقیق جدید نشان مى دهد نگرانى نه تنها آثار مخرب ندارد بلکه داراى فواید 

انگیزشى است.پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان مى دهد داشتن کمى نگرانى 
نسبت به بى خیالى براى سالمت ذهن و بدن بسیار بهتر و مفیدتر است.

محققان مى گویند نگرانى در واقع جسم و ذهن را سالم نگه مى دارد.
«کیت سویینى» اســتاد روانشناسى دانشــگاه کالیفرنیا توضیح 
مى دهد که نگرانى مخرب و بیهوده نیســت بلکــه داراى فواید 
انگیزشى است و مى تواند به عنوان یک سپر احساسى عمل کند.

وى در توضیح آثار انگیزشــى نگرانى مى افزاید: احساس ناخوشایند 
حاصل از نگرانى ها سبب مى شود افراد درصدد واکنش برآیند و همین 
موجب کاهش نگرانى شان مى شود. حتى زمانى که در مقابل اتفاقات 

غیرمترقبه کارى از دستشــان برنمى آید هنگامى که 
نگران مى شــوند در واقع به طور ناخودآگاه در حال 

آماده سازى خودشان براى حوادث بعدى هستند. 
اســتاد روانشناسى دانشــگاه کالیفرنیا  مى گوید: 
نگرانى مى تواند مانند ســپر و حائل احساســى 
عمل کند، چرا که افرادى که نگرانى جدى راجع 
به اتفاقات آینده دارند زمانــى که باالخره آن 
اتفاقات رخ مى دهند احساس بهترى نسبت به 
ایام ناراحتى شان دارند.به بیان ساده تر نگران 
بودن همانند یک سیســتم دفاعى و به مثابه 
یک زره در مواقعى که اتفاقات ناخوشایند به 

وقوع مى پیوندند عمل مى کند. 
اما با وجود این ســویینى یادآور مى شود که 
نگرانى بیش از حد براى سالمتى مضر است. 
در واقع چیزى که سویینى روى آن تأکید دارد 

این است که برنامه ریزى و طراحى 
اقدامات پیشــگیرانه مفید خواهد 
بود و کمى نگرانى داشتن بهتر از 

بى خیال بودن است.

قرار گرفتن در معرض باد مستقیم کولر در خودرو سالمت 
چشــم ها را تحت تأثیر قرار مى دهد و به مرور زمان باعث 
خشکى چشم ها مى شود. اما این قضیه به همینجا ختم نشده 

و این داستان دنباله هاى دیگرى دارد. 
محمد کى پور متخصص چشم گفت: سندروم خشکى چشم 
در اثر کاهش تولید اشــک و تسریع تبخیر آن بروز مى کند 
و از آنجایى که تأمین رطوبت کافى براى تضمین سالمت 
و کیفیت بینایى ضرورت دارد،لذا پیشــگیرى و درمان این 

عارضه بسیارحائز اهمیت است.
وى ادامه داد: میزان شیوع خشکى چشم در شهرهایى که 
دچار بحران آلودگى هوا مى باشند بسیار چشمگیر است، لذا 

تدابیر مراقبتى و درمانى در عموم شهروندانى که به نوعى در 
معرض مواجهه با این معضل شایع مى باشند، ضرورت دارد.

کى پور ســندروم خشــکى چشــم را مشــکل نیمى از 
جمعیت رده هاى ســنى گوناگون دانســت و ابراز داشت: 
خارش ، قرمزى، التهاب مزمن سطح چشم و جراحى لیزیک 
از بارزترین عالئم خشکى چشم به شمار مى رود که گاهى به 

تارى دید منجر مى شود.
وى اظهار داشت:افزایش ســن و کار مداوم با رایانه و تبلت 
به ترتیب در سالمندان و کودکان باعث مشکالت چشمى 
مى شــود که قرار گرفتن در معرض هواى آلوده به شدت 

آن مى افزاید.

این متخصص چشم گفت: قرار گرفتن در معرض باد مستقیم 
کولر در خودرو و ماشین سالمت چشم ها را تحت تأثیر قرار 

مى دهد و به مرور زمان باعث خشکى چشم ها مى شود.
وى بیان داشت: لنز هاى تزیینى در هواى آلوده نباید مورد 
استفاده قرار بگیرند و آن دسته از افرادى که در فصل تابستان 
از این لنزها استفاده مى کنند باید قطره هاى مکمل چشمى را 
براى تنظیم میزان رطوبت چشم هایشان، مد نظر قرار دهند.

کى پور در پایان تأکید کرد:نوشیدن مایعات به میزان کافى 
و مصرف غذاهاى دریایــى غنى از امــگا3 نقش مهمى 
در پیشگیرى از خشکى چشــم به ویژه در فصل تابستان

 دارند.

به دکتر مراجعه مى کنید و مشکل برطرف مى شود. بعد از اینکه مثًال خونریزى بند آمد یا 
سرگیجه  تان خاموش شد براى بهبود حالتان قطعاً یک کار را انجام خواهید داد و آن غذا 
خوردن است. در این حالت یکى از رایج  ترین کارها خوردن قرص  هاى ویتامین و مکمل 
است ولى تأثیر این کار آنقدرها هم زیاد نیست. اینجاست که مواد غذایى تأثیر واقعى خود 
را نشان مى دهند. با خوردن غذا شما طیف وسیعى از انواع و اقسام مواد غذایى را دریافت 

خواهید کرد نه اینکه صرفًا یک یا دو نوع ماده خاص به بدنتان برسانید.
در اینجا براى چند مشکل چند غذاى مفید به شما معرفى خواهیم کرد:

اگر دارید تبخال مى  زنید
یکــى از بدترین مشــکالتى که زمان بیمارى یا اســترس، کار شــما را ســخت  تر 
مى کند عود کردن تبخال اســت. مــاده «رزوراتــرول» که در انگــور به  خصوص 
انگورهاى تیره  رنگ، بادام  زمینى و توت ســفید یافت مى شــود، مى تواند شدت بروز 
تبخال را کاهــش داده و از گســترش آن جلوگیرى کند. بنابراین خــوردن هر کدام 
از این مواد غذایى در کنار کرم «آســیکلوویر» مشکل شــما را به نحو قابل  توجهى

 کاهش مى دهد.

اگر دچار حمله قلبى شده  اید
فرقى نمى کند رنگش قرمز باشد یا آبى، میوه  هاى رنگى خانواده توت همگى غنى از 
ویتامین C هستند. تحقیقات صورت گرفته در دانشکده پزشکى دانشگاه بوستون نشان 
داده، باال بودن سطح ویتامین C در خون مى تواند باعث بهبود عملکرد عروق خونى و 
پیشگیرى از حمله قلبى شود، بنابراین توت  فرنگى، تمشک، شاه  توت و بلوبرى جدا از 

مزه عالى مى توانند تأمین  کننده سالمت قلب شما نیز باشند.

اگر سرفه مى کنید
در مطالعه  اى که توسط دانشــمندان آمریکایى صورت گرفته، مشخص شد دو قاشق 
چایخورى عسل قهوه  اى و غلیظ بســیار مؤثرتر از داروهاى بدون نسخه ضد  سرفه، 
شدت و دفعات سرفه هاى شــدید را در کودکان کاهش مى دهد. آنتى اکسیدان  هاى 
موجود در عسل و عوامل ضد میکروبى موجود در آن التهاب بافت هاى گلو را کاهش 

داده و بیمار را آرام مى کند. 

اگر کسل و بى  حوصله هستید
85 گرم از ماهى تن کنســرو شــده حاوى حدود 800 میلى گرم امگا3 است. محققان 
معتقدند امگا3 باعث رفع کسالت روحى و پیشگیرى از اضطراب و پایین  آمدن روحیه 
مى شود. اسیدهاى چرب موجود در ماهى توســط متخصصان تغذیه به عنوان درمان 
مؤثرى براى افسردگى توصیف شده اســت. خوردن ماهى تن با مقدار کمى نان تأثیر 
بهترى دارد چون کربوهیدرات موجود در نان ســروتونین خون را افزایش داده و باعث 

بهبود روحیه مى شود.

اگر استرس دارید
فلفل دلمه  اى قرمز غنى از ویتامین C است. مطالعات نشان داده، ویتامین C بهترین 
ماده براى مقابله با استرس  هایى است که به واسطه رادیکال  هاى آزاد ایجاد مى شوند. 

از سوى دیگر ویتامین C در عین برطرف  کردن خستگى و رفع کسالت نقشى اساسى در 
سوخت  و ساز آهن برعهده دارد که به بدن کمک مى کند اکسیژن بیشترى وارد جریان 

خون شود. کمبود اکسیژن یکى از اصلى  ترین دالیل خستگى و بى  حوصلگى است.

اگر سنگ کلیه دارید
ماء الشعیر غنى از موادى اســت که از تجمع کلسیم و شکل  گیرى سنگ  هاى کلیوى 
جلوگیرى مى کند. تحقیقات صورت گرفته روى 27هزار نفر نشــان داده، خوردن یک 
لیوان از این نوشیدنى خطر سنگ کلیه را تا 40 درصد کاهش مى دهد اما مراقب زیاده 

 روى در خوردن آن باشید چون مى تواند به  شدت باعث افزایش وزن شود.

یک فنجان دیگر قهوه بریزید
افرادى  که قهوه مى خورند خطر ابتال به ســنگ کلیه در آنها کمتر اســت. البته برخى 
پزشکان مخالف خوردن قهوه در این شــرایط هستند اما مدارك علمى متعددى وجود 
دارد که نشان مى دهد قهوه در تشکیل سنگ کلیه اثر حفاظتى دارد. چیزى که محققان 
دانشــگاه نیویورك نیز آن را تأیید کرده اند. تنها مشکل این اســت که کافئین اصوًال 
ماده اى ادرارآور اســت و باعث کاهش آب کلیه  ها مى شــود. وقتــى قهوه مى خورید 
یادتان باشد حتمًا مقدار زیادى آب بخورید تا بدن شما دچار کم  آبى نشود چون کم  آبى 

اصلى  ترین دشمن کلیه  ها و یکى از عوامل ایجاد سنگ است.

اگر دندان کشیده  اید
اگر هر قسمتى از بدن شما بریده شود با پانسمان بسته مى شود ولى در حفره دهان اینطور 
نیست. اگر شما جراحى لثه داشــته  اید یا دندان عقلتان را کشیده  اید به مقدار بیشترى 
ویتامین K نیاز دارید تا خون سریع  تر لخته شده و حفره ایجاد شده در لثه به  خوبى بسته 
شود. سبزى  هاى برگ مانند سبز غنى از ویتامین K هستند و خوردن آنها به شما کمک 

مى کند تا زخمتان سریع  تر بهبود پیدا کند.

سویا بخورید
دردهاى بعد از کشیدن دندان یا جراحى لثه به خصوص بعد از درمان ریشه (عصب  کشى) 
یکى از بدترین تجربیات بیمارانى است که به مطب هاى دندانپزشکى مراجعه مى کنند 
اما جدا از مصرف داروهاى مسکن یک ماده مفید و طبیعى هم مى تواند به کاهش درد 
شما کمک کند و آن چیزى نیست جز سویا. تحقیقات نشان داده دادن پروتئین سویا به 

موش  ها باعث کاهش درد بعد از جراحى در آنها شده است.

اگر تازه سیگار را ترك کرده  اید
وقتى شما سیگار مى کشید سطح هورمون کورتیزول افزایش پیدا مى کند و باعث بهبود 
حال شما مى شود اما به  دنبال ترك سیگار سطح این هورمون کاهش مى یابد. بهترین راه  
حل خوردن گوشت مرغ است. نتایج مطالعات نشان داده افرادى که موقع ناهار غذایى 

با محتواى پروتئینى باال دریافت مى کنند سطح کورتیزول باالترى خواهند داشت.

موقع صبحانه آب گریپ  فروت بخورید
اگر ریه  هاى شما را مثل یک اتاق فرض کنید که دود سیگار دیواره  هایش را خراب کرده 

گریپ  فروت مثل بیمه حوادثى اســت که آن را 
بازسازى مى کند. خوردن گریپ  فروت خطر ابتال 

به ســرطان ریه را کاهش مى دهد. گریپ  فروت 
غنى از نارینگین اســت که سطح آنزیم  هاى پیش  

برنده ســرطان را کاهش مى دهد. همچنین گریپ 
 فروت غنى از ویتامین C،  بتاکاروتن و اســید  فولیک 

است که همه این مواد نقش مؤثرى در تقویت سیستم 
ایمنى دارند. فقط یادتان باشــد قبــل از خوردن گریپ 
 فروت با پزشک تان مشورت کنید چون این میوه با برخى 

داروها تداخل اثر دارد.

اگر فشار خون دارید
60 عدد کشمش (تقریبًا مى شود یک مشت پر) حاوى یک 
گرم فیبر و 212 میلى  گرم پتاسیم اســت که هر دوى اینها 
براى کنترل فشار  خون باال در قالب یک رژیم غذایى توصیه 
مى شــوند. مطالعات متعددى نشــان داده، پلى   فنول  هاى 
موجود در مواد غذایى مشــتق از خانواده انگور مثل همین 
کشمش و آب انگور در حفظ سالمت قلبى- عروقى از  جمله 

کاهش فشار  خون تأثیر بسزایى دارند.

اگر آرتروز دارید
بــراى پیشــگیرى و کاهــش دردهاى آرتــروزى بــر مصرف 

غذاهایــى کــه سرشــار از اســیدهاى چرب امــگا3 اســت مانند 
روغن دانــه ســویا، کانــوال و روغن بــذر  کتــان و نیز انــواع ماهى 

به  ویژه ماهى  هاى آب ســرد مانند ســالمون بســیار تأکید مى کنند. بى 
 شــک غذاهاى گیاهى واکنش هاى التهابــى را در بدن کاهــش مى دهد. 

بر این اســاس، آرتروزى ها نباید از مصــرف روزانه میوه و ســبزیجات تازه 
غافل شــوند. همچنین ثابت شــده ســویا در کاهش التهاب مفاصل بســیار 

مؤثر است.
ازسوى دیگر این دسته افراد باید مواد غذایى حاوى آنتى اکسیدان باال را در رژیم 
غذایى خود بگنجانند و در مقابل از مصرف غذاهاى چرب، سرخ  کردنى  ها، شکر 
و نمک پرهیز کنند. فراموش نکنید میوه  ها و سبزیجاتى چون توت  فرنگى، شاه  
توت، گیالس، انگور، آلو، کیوى، آناناس، خرما، انواع کلم، ترب ســیاه و شــلغم 
سرشار از آنتى  اکسیدان و ویتامین  هاى C و K هســتند و در کاهش دردهاى 

آرتروزى بسیار مؤثرند.

زردآلو بخورید
8 عدد زرد آلوى خشــک، حــاوى دو گرم فیبــر و فقط 3 میلى گرم ســدیم و 
325میلى گرم پتاسیم است که همه اینها کمک مى کنند تا مواد معدنى در ادرار 
تجمع پیدا نکنند و از تشکیل سنگ هاى اگزاالت کلسیم جلوگیرى  شود. این 

سنگ  ها شایع  ترین نوع سنگ  هاى کلیوى هستند.

قبل از مراجعه به پزشک این غذاها را بخوریدقبل از مراجعه به پزشک این غذاها را بخورید

مصرف تن ماهى در دوران باردارى، ممنوع

تأثیرات مثبت نگرانى بر انسان

نان سوپرمارکتى، آرى یا نه؟

باد کولر ماشین با چشم هاچه مى کند؟

که براى جسم نیز مذموم شناخته شده است. اما 
یداید نى نه تنها آثار مخرب ندارد بلکه داراى فو

ىانى یفرنیا نشان مى دهد داشتن کمى نگر
ن و بدن بسیار بهتر و مفیدتر است.

سم و ذهن را سالم نگه مى دارد.
حضیح ى دانشــگاه کالیفرنیا تو
داید  نیســت بلکــه داراى فو
ک سپر احساسى عمل کند.د.دد

ى مى افزاید: احساس ناخوشایند
اد درصدد واکنش برآیند و همین 
اتفاقات   حتى زمانىکه در مقابل

هههههههههکه که ى آید هنگامى
للللللحالللللل خودآگاه در 

دى هستند. 
رنیا  مى گوید:
ل احساســى 
 جدى راجع 
االخره آن
ىنسبت به 
ه تر نگران
و به مثابه 
وشایند به 

ى شود که 
ضر است. 
تأکید دارد 

شاید شما هم جزء آن دسته از افراد هستید که در دوران 
باردارى خود، به جاى استفاده از ماهى،تن ماهى مصرف 
مى کنیــد و از خطــرات آن در این دوران بــى خبرید. 
متخصصان تغذیه و سالمت مى گویند میزان جیوه اى 
که در تن ماهى وجود دارد براى خانم هاى باردار و زنان 

شیرده ضرر دارد.
«جین هالوران»، مدیر طرح سیاست هاى غذایى اتحادیه 
مشتریان آمریکا مى گوید: ما همیشه نسبت به مصرف 
تن ماهى نگرانى داشته ایم و اکنون به زنان توصیه مى 

کنیم از خوردن هر گونه تن ماهى خوددارى کنند.
این هشدار، دستورالعمل جدیدى را که از سوى آژانس 
حفاظت از محیط زیســت آمریکا (EPA) و سازمان غذا 
و داروى آمریکا (FDAA) منتشــر شــده را تاحدودى 
نقض مى کند. در این دســتورالعمل براى نخستین بار 
اعالم شده که زنان حامله مصرف هفتگى ماهى خود را 
تا حداقل ممکن ادامه دهند. پس از آنکه مطالعات تایید 
کرد از هر پنج زن حامله، یک زن از خوردن ماهى اجتناب 
مى کند، FDAA مجبور به انتشار دستورالعمل جدید شد.

«استفن اوستروف»، کارشناس FDA در بیانیه اى اعالم 

کرد: یافته هاى جدید نشــان مى دهد محدود کردن یا 
اجتناب از مصرف ماهى در طول حاملگى یا ســال هاى 
نخست کودکى به معناى از دست دادن ریزمغذى هاى 
حیاتى اســت که تاثیر قابل توجهى در رشد و نمو بدن 

انسان دارند.

وى افزود: زنان حامله همچنان مــى توانند به جاى تن 
ماهى به میزان توجیه شده یعنى حدود 226 الى 340 گرم 
ماهى در هفته مصرف کنند. این گزینه ها شامل ماهى 
آزاد، میگو و «تیالپیا» مىشــوند که همه آنها سرشار از 

پروتئین و اسیدهاى چرب ضرورى امگا-33 هستند.
اما در مورد مصرف تن ماهى متخصصان همچنان هشدار 
مى دهند که از مصرف تمام اشــکال تن ماهى اجتناب 
شود چرا که یافته هاى جدید نشان مى دهد 200 درصد 
از تن ماهى هاى آزمایش شده در سال 2005 میالدى 
دو برابر بیش از میانگین هاى مجاز تعیین شده از سوى 
FDA محتوى جیوه هســتند. این حجم باالى آلودگى 
جیوه  باعث مى شــود که خریداران نتوانند تشــخیص 
دهند کدام نوع تن ماهى داراى میــزان جیوه متعادل و 

بى خطرى است.
جیــوه باعــث آســیب زدن بــه بســیارى از اعضاى 
بدن نظیــر ریه،کلیــه و سیســتمعصبى مى شــود. 
جیوه به ویــژه در زنــان حاملــه باعث بروز آســیب 
مغزى، شــنوایى و مشــکالت بینایى در نوزادان آنها

 مى شود.

گوش هایتان را نخارانید
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■ خشایار بیدمشــکى: بحث کاندیداتورى احمد 
جمشیدیان و شکستى که وى در این انتخابات خورد را از 
چند جهت مى توان بررسى کرد. یکى از این جهت که در 
این دوره از انتخابات، با توجه به عملکرد برخى ورزشکاران و 
هنرمندان در دوره هاى اخیر شوراى شهر چه در اصفهان و در 
تهران، یک اتحاد نامحسوسى ایجاد شده بود که در این دوره  
مردم به این دو قشر کمتر اعتماد کنند. حتى اگر این موضوع 
هم نبود باز هم احمد جمشیدیان آن وجهه و اعتبار الزم را در 
بین اصفهانى ها و سپاهانى ها نداشت که بتواند با رأى آنان به 
شوراى شهر اصفهان راه یابد. حاال سایر همکاران هم در مورد 
اینکه چرا جمشیدیان خیلى در اصفهان محبوب نیست مى توانند 
صحبت کنند ولى به هر حال اینکه فکر کنیم به واسطه عضویت 
قبلى در سپاهان مى توانیم آراء و حمایت هواداران سپاهان را به 

سوى خود جلب کنیم، تفکر کامًال غلطى است.

■ بابک باقرى: ما ســال هاســت با این پدیده مواجهیم که 
ورزشکاران و هنرمندان به واسطه محبوبیتشــان تا حدودى در 
انتخابات مجلس و بیشــتر هم در انتخابات شوراى شهر خود را 
در معرض رأى مردم قرار مى دهند. برخــى اوقات موفق بودند 
و برخى وقت ها هم نه! مثًال یادم هســت که آقاى على فتح ا... 
زاده زمانى که مدیرعامل استقالل تهران بود نامزد مجلس شد 

و با اختالف باالیى هم از راهیابى به پارلمان باز ماند. ســر و 
صداى زیادى هم بــه راه انداخته بود و حتى حمایت على 

پروین و ناصر حجــازى را هم براى 
تبلیغات خود جلب کرد. ولى این فکر 
اشتباه را داشت که چون مدیرعامل 
استقالل است همه استقاللى ها به 
او رأى مى دهند. یا چون على پروین 
و ناصر حجازى از وى حمایت 
کــرده اند،رأیش تضمین 
شده است. اصًال اینطور 
نیســت. اگر کســى 
فتــح ا... زاده، ناصر 
حجــازى و علــى 
پروین را دوست دارد  
به این معنى نیست که درهمه ابعاد آنان را 
قبول دارد و دربســت پیرو نظرات آنان خواهد 
بود. کاندیداتورى احمدجمشیدیان هم به همین 
شــکل بود.  اینکه شما بازیکن ســپاهان بودى. در 
مقطعى به عنوان کاپیتان ســوم یا چهــارم بازوبند را 
بسته اى و  محرم نویدکیا را به ســتادت مى آورى تا در 
حمایت از تو صحبت کند، نمــى تواند ضمانت ورودت به 
شوراى شهر باشد. محرم نویدکیا به عنوان اسطوره سپاهان 
کامًال محبوب و مورد حمایت مردم اســت. ولى قرار نیست 
هر حرفى مى زند آن هم در حــوزه هاى مختلف براى مردم و 
دوستداران سپاهان سند و حجت باشــد و طبق آن عمل کنند. 

اینها یک طرف، آن هجمه اى هم که علیه ورزشــکاران و 
هنرمندان شوراى شهر با شیرین کارى افرادى مثل عباس جدیدى 
هم به راه افتاد باعث شــد که مردم در راى دادنشان فقط به شهرت و 
کارنامه افراد در هنر و ورزش نگاه نکنند و آیتم هاى دیگرى را هم در 

نظر داشته باشند.

■ سعید نظرى: در مورد احمد جمشــیدیان ابهــام هایى در مورد 
جدایى اش از سپاهان وجود داشت که پاسخ درستى به آنان داده نشد و 
بخاطر بسیارى از این ابهام ها وى خیلى مقبولیت و محبوبیت زیادى 
در بین هواداران سپاهان ندارد. ضمن اینکه چهار سال حضور هم براى 
اینکه وى بتواند جایگاه مهمى را در قلب فوتبالدوستان اصفهانى براى 

خود به دست بیاورد خیلى کم است.
جمشیدیان چند ســال پیش و پس از حاشــیه هایى که براى وى در 
جمع طالیى پوشــان به وجود آمد از تیم اصفهانى جدا شــد. با تیم 
تراکتورسازى قرارداد داخلى بست، ســپس بعد از چند روز به قرارداد 
داخلى خود با تراکتورسازى پشت پا مى زند و راهى استقالل مى شود. 
چند هفته قبل از این انتقال وى در دیدار سپاهان- استقالل عملکرد 
ضعیفى داشت. پنالتى خود را به دستان رحمتى مى زند و شائبه در مورد 
اینکه وى قرار است فصل آینده راهى این تیم شود قوت مى گیرد. پس 
از اینکه راهى استقالل مى شود وى به همه تهمت هایى که علیه خود 
راه افتاده بود ،حتى اگر اصل را هم بر این بگذاریم که همه آنها دروغ 
بوده، دامن مــى زند. ما اصًال در این باره قضــاوت نمى کنیم و حتى 
مى گوییم که بازى ضعیف و پنالتى حــرف و حدیث دار وى در دیدار 
معروف حذفى سپاهان- اســتقالل عمدى نبوده اســت. اما اینکه 
جمشــیدیان بالفاصله پس از پایان فصل با تراکتور داخلى مى بندد 

و بعد به شکلى عجیب راهى استقالل مى شود خود باعث شد تا این 
اتهامات شدت بیشــترى بگیرد و هیچگاه هم به درستى در مورد این 
ابهامات به طور شفاف پاسخ داده نشد. در استقالل هم احمد مصاحبه 
هاى متعددى کرد که بخاطر هواداران استقالل به این تیم آمده و از 
بچگى عاشــق این تیم بوده و همه این موارد باعث شد تا هواداران 
سپاهان که در طول چهار سال حضور وى در این تیم براى وى سنگ 
تمام مى گذاشــتند و با القابى همچون «احمد دل پیرو» او را تشویق 
مى کردند خاطرشان مکدر شود. حاال پس از چند سال از آن روزها و 
در ایامى که احمد جمشــیدیان دیگر از فوتبال خداحافظى کرده و به 
واسطه اینکه همسرش اصفهانى است در این شهر سکونت دارد، از این 
حوزه  کاندیداى شوراى شهر شده بود. خوب با تفاسیرى که گفتیم نه 
محبوبیت زیادى براى وى وجود داشت و نه اینکه وى در حوزه خاصى 
تخصص داشت. صرفًا چهار سال بازیکن ســپاهان بود. آیا این دلیل 
کافى بود براى اینکه هواداران به وى رأى بدهند؟ قطعًا خیر و به نظر 
من کامًال طبیعى بود که جمشــیدیان رأى نیاورد و اگر غیر از این بود 

باید تعجب مى کردیم.

■ الهه مهرى دهنوى: اگر کســى بازیکن سپاهان بوده صرفًا به 
نسبت ســال هاى بازى و تالش هایى که براى این تیم انجام داده 
محبوب و معتبر اســت. صرفًا در این حوزه! اینکــه بخواهیم از این 
محبوبیت در حوزه هاى دیگر مثل انتخابات استفاده کنیم موضوعى 
است که مردم به ویژه در کالنشهرهاى ایران در انتخابات امسال به 
آن نه گفتند و نشان دادند که دیگر از این خبرها نیست که هنرمند یا 
ورزشکارى بدون تخصص،صرفًا با تکیه بر کارنامه ورزشى و هنرى 

گذاشته بخواهد اعتماد مردم را به دست  بیاورد.

■ بهــاره حیاتى: چند دوره اســت کــه در انتخابــات مجلس 
و شوراى شــهر به ویژه در کالنشــهرها این ائتالف هاى قدرتمند 
هستند که رأى مى آورند و یا مى توانند بخشى از کرسى ها را به خود 
اختصاص دهند و در این بین کاندیداهاى مستقل خیلى شانسى براى 
رأى آوردن ندارند. به نتیجه انتخابات در شهر اصفهان و یا تهران نگاه 
کنید. کامًال مشخص است که مردم به لیست ائتالف اعتماد مى کنند 
حتى اگر افراد آن را نشناســند. من خودم موقع رأى دادن مشــاهده 
مى کردم که خیلى از مردم از روى گوشى خود و یا برگه هایى که در 
دست داشتند اسامى لیست ائتالف مورد نظرشان را روى برگه هاى 
رأى شوراى شهر یادداشــت مى کردند و من اطمینان دارم که شاید 
خیلى از نام هایى را که مى نوشتند برایشان ناشناس بود. منتها مدل 
خیلى از کشورهاى پیشرفته به لیســت حزب و یا ائتالفى که هوادار 
و حامى آن هســتند اعتماد مى کنند و نام افراد خیلى برایشان مهم 
نیســت. در این نوع رأى دادن از احزاب و ائتالف ها انتظار است که 
افرادى قدرتمند، متخصص و با کارنامه را در لیست خود جاى دهند که 
وقتى با اقبال مردم در انتخابات رو به رو مى شوند بتوانند با شایستگى 
افرادى که از لیست آنان رأى آورده، پاسخ مناسبى به اقبال و اعتماد 
رأى دهنــدگان بدهند. در مورد آقاى احمد جمشــیدیان هم ســایر 
همکاران نظرات خوبى را ارائه دادند. ولى وقتى فردى بدون تخصص 
و تجربه الزم، آن هم به شکل مســتقل و بى اینکه در ائتالفى باشد 
و فقط و فقط با تکیه بر چند ســال حضور در تیم سپاهان کاندیداى 
شورا شود کامًال مشخص است که ناکام مى شــود. حتى اگر فردى 
مانند محرم نویدکیا را به ستاد خود بکشاند و  نویدکیا هم در سخنانى 
او را یک ســپاهانى واقعى بخوانــد و از همه بخواهد کــه به او رأى 

دهند.

 نگاه تحریریه نصف جهان به ناکامى انتخاباتى بازیکن سابق سپاهان 

احمد دل پیرو در حسرت پارلمان شهرى!
احمد جمشیدیان بازیکن سابق سپاهان و استقالل که از حوزه شهرستان اصفهان کاندیداى انتخابات شوراى اسالمى شهر شده بود نتوانست اقبال مردمى را در این انتخابات 

از آن خود نماید و با اختالف در این رقابت ها شکست خورد.
وى که با استفاده از کلمه «کاپیتان سابق سپاهان» تبلیغات وسیعى را در شهر به راه انداخته بود، تصور مى کرد که با حمایت سپاهانى ها و جلب  حمایت بازیکن محبوبى 

مثل محرم نویدکیا مى تواند به پارلمان شهرى راه یابد، اما در نهایت اتفاق دیگرى افتاد.
اعضاى تحریریه نصف جهان نسبت به حضور وى و ســرانجامى که براى این سپاهانى سابق رقم خورد نظراتى برخى از همــکاران و 

داشتند که با هم مى خوانیم.

على کریمى ستاره فوتبال ایران که سال هاى آغازین بازنشستگى از فوتبال 
را تجربه مى کند همچنان چهره اى قابل اعتنــا و بزرگ در بین اهالى این 

رشته ورزشى است. 
على کریمى که در چند هفته گذشته به واسطه فعالیت هاى انتخاباتى مورد 
توجه مردم قرار گرفته بود روز جمعه آراى خود را به صندوق رأى انداخت تا در 
این مشارکت بزرگ عمومى شریک باشد. وقتى با او درباره نامزد مورد عالقه 
و رأیش صحبت مى کنیم، مى گوید: من رأیم را در هفته هاى قبل از انتخابات 
علنى کرده بودم و خوشحالم که رأى من به رأى اکثریت شرکت کنندگان 
نزدیک بود. ما فکر مى کردیم انتخــاب بهترى انجام داده ایم و البته رقابت 
هم بسیار سنگین بود و امیدوارم این انرژى از حالت رویارویى خارج بشود و 

نفعش به کل کشور برسد. 
کریمى در پاسخ به سوال بعدى ما درباره اینکه چگونه خود را راضى به حضور 
در میدان سیاست کرده مى گوید: ورزشکارها باید نسبت به مردمى که آنها را 
به سطح بزرگ ترى رسانده اند مسئول باشند. ما فوتبالیست ها اگر دلخوش 

هستیم به اینکه طرفداران همچنان ما را تشویق مى کنند و این مساله بخش 
مهمى از هویت ماســت، پس باید در یک چنین روزهایى مسئوالنه عمل 
کنیم. متاسفانه بعضى از چهره هایى که ازشان انتظار بیشترى مى رفت این 
کار را انجام ندادند. منظور من راى دادن به نامزد خاصى نیســت اما وقتى 
مى بینم بعضى ها به دنبال مصلحتى هســتند که در آن فقط نفع خودشان 
هست، تعجب مى کنم. بخصوص که گفتم فوتبال ورزش هوادارى است و 
اگر شما نسبت به آنهایى که تشویق تان مى کنند و قیمت تان را باال مى برند 

احساس مسئولیت نکنید یعنى نسبت به هیچ چیز دیگر مسئول نیستید. 
از  على کریمى درباره انتظاراتش از دولت سوال مى کنیم و او اینطور جواب 
مى دهد: دولت با رأیى  که از مردم گرفته باید قوى تر و محکم تر عمل کند. 
به اعتقاد من مسئولیت دولت در 4 سال دوم حاال بیشتر هم هست و آقاى 
روحانى باید به وعده هایى که داده تا حد امکان عمل کند. به هرحال یادمان 
باشــد میدان انتخابات فقط جلب نظر مردم نیست و تعهد در پى انتخابات 

روى دوش برنده قرار مى گیرد.  

مدافع تیم فوتبال ماشین سازى تبریز در فصل گذشته گفت: براى فصل بعد تیمى را انتخاب مى کنم که بتوانم به تیم 
ملى برگردم.  امین حاج محمدى در گفتگویى در مورد وضعیتش براى فصل آینده گفت: چند پیشنهاد دارم، ولى هنوز 
تصمیم نهایى را نگرفته ام. طبیعتًا انتخاب فصل آینده برایم بسیار مهم است، چون باید در تیمى باشم که بیشتر به 
چشم بیایم و آن تیم از لحاظ قدرت فنى وضعیت خوبى داشته باشد. هدف من این است که دوباره به تیم ملى دعوت 

شوم و برهمین اساس باید یک انتخاب درست داشته باشم.
مدافع تیم فوتبال ماشین سازى تبریز در شانزدهمین دوره لیگ برتر درباره اینکه آیا بازى در تیم هاى تهرانى برایش 
مهم است، تأکید کرد: براى من فرقى ندارد که تیم آینده ام در تهران باشد یا شهرستان. مهم این است که بتوانم یک 
انتخاب خوب انجام دهم. وى در واکنش به اینکه برخى معتقدند او اتفاقات زمان حضورش در استقالل را فراموش 
نکرده و همچنان به شدت از منصوریان ناراحت است، تأکید کرد: من وقتى از استقالل جدا شدم یک صحبت کلى 
انجام دادم و االن هم دوست ندارم در مورد منصوریان صحبت کنم. از طرفى استقالل هم در آسیا بازى دارد و براى 
این تیم آرزوى موفقیت مى کنم. گفته مى شــود که تیم ذوب آهن اصفهان یکى از مشتریان حاج محمدى براى 

فصل جدید است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان از احتمال خروج نام مسعود حسن زاده از لیست تیم فوتبال سپاهان خبر داده است.
مسعود حسن زاده در نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ شانزدهم از سایپا به سپاهان آمد و با گل هایى که به ثمر رساند 
مشکل گلزنى زردپوشان اصفهانى را تا حدود زیادى حل کرد به طورى که به همراه مهرداد محمدى و جالل الدین 
على محمدى عنوان بهترین گلزنان فصل ســپاهان را به خود اختصاص داد. امــا این مهاجم فرصت طلب با یک 
بدشانسى بزرگ مواجه شد و در دیدار با تراکتورسازى از هفته بیست و نهم لیگ برتر از ناحیه زانوى پاى چپ دچار 
آسیب دیدگى شد و در ادامه مشخص شد مصدومیت او پارگى رباط صلیبى است. به این ترتیب حسن زاده نه تنها 
دیدار هفته پایانى لیگ شانزدهم که قسمت زیادى از نیم فصل نخست لیگ هفدهم را هم از دست داد. حسن زاده 
یک فصل و نیم با سپاهان قرارداد داشت اما مسئوالن این باشگاه قصد دارند نام وى را از لیست خود خارج کنند تا 
یک جاى خالى براى به خدمت گرفتن یک بازیکن دیگر داشته باشند. سپاهانى ها به صراحت از فرید بهزادى کریمى، 
على احمدى، جالل عبدى، طالب ریکانى و محمد روشندل به عنوان بازیکنانى که در لیست خروجى کرانچار قرار 
دارند نام برده اند اما به هیچ عنوان قصد ندارند از بازیکنان موردنیاز کرانچار اسمى ببرند در حال مذاکره با گزینه هاى 

مدنظر هستند.سپاهانى ها تمرینات خود را از 24 خردادماه آغاز مى کنند.

علیرضا منصوریان   در نشست خبرى قبل از بازى استقالل و العین شــرکت کرد و درباره این بازى صحبت کرد. 
بیشتر صحبت هاى منصوریان در این نشست درباره آمادگى و انگیزه باالى تیمش براى بازى با العین بود. اما وقتى 
صحبت به ماجراى محرومیت هواداران پرسپولیس از حضور در ورزشگاه رسید سرمربى استقالل از کلمه عجیبى 

استفاده کرد.
منصوریان گفت:   من نمى توانم این موضوع را درك کنم وقتى که همه درخواســت مى کنیم لیزر و مواد منفجره 
نیاورند، چرا این کار را انجام مى دهند. تیم دوم پایتخت حاال محروم شده است و این موضوع مى تواند روى سرنوشت 
آنها تاثیر بگذارد. امیدوارم اگر کســى این موضوع را دید به نیروى انتظامى گزارش دهد تا این مشــکل برطرف

 شود. 
منظور منصوریان از تیم دوم پایتخت «پرسپولیس» بود. قطعا هواداران پرسپولیس از شنیدن این جمله منصوریان 
خوشحال نمى شوند. چرا که به نظر آن ها پرسپولیس تیم اول پایتخت است. شاید منصوریان خواسته با پرسپولیسى ها 
شوخى کند و البته کرى هم بخواند اما او زمان مناسبى را براى این کار انتخاب نکرد. استقالل و پرسپولیس هر دو در 

آستانه یک بازى حساس هستند و این حرف ها فقط تنش بین هواداران دو تیم را زیاد مى کند.

  على کریمى:
 هفته گذشــته خبر توافق نهایى ســپاهان با پورقاز منتشــر شــد و به نظر آقاى روحانى! حاال محکم تر

مى رسد مدیران سپاهان تمام تالش خود را براى برآوردن خواســته هاى کرانچار و بستن 
تیمى مدعى به کار گرفته اند.

سپاهان براى دومین سال پیاپى از صعود به رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بازماند تا مدیران این باشگاه 
با بازگرداندن کرانچار، به دنبال بهبود شرایط تیم و سر و سامان دادن به اوضاع باشند.

جدایى شجاع خلیل زاده سبب شد تا آنها خیلى زود براى ترمیم این پست وارد عمل شوند؛ از همین رو آنها 
بالفاصله با پورقاز که گزینه مورد نظر کرانچار بود وارد مذاکره شدند و خیلى زود به توافقات نهایى هم دست 

یافتند.
ضمن اینکه تاکنون فرید کریمى بهزادى از این تیم جدا شــده و ســیدجالل عبدى، طالب ریکانى، محمد 

روشندل و على احمدى هم در ادامه راهى تیم هاى دیگر خواهند شد.
علیرغم خرید عزت ا... پورقاز، ســپاهان در پســت هاى مختلف مثل دفاع راســت ، هافبک بازیســاز و 
مهاجم هدف همچنان با مشــکل روبرو اســت؛ البته مســئوالن ســپاهان مخفیانه و بى سر و صدا در 

صدد توافق به گزینه هاى مورد نظر کرانچار هســتند و انتظار مى رود طــى روزهاى آتى خبر اضافه 
شدن چند بازیکن سرشناس به این تیم منتشــر شــود؛ بازیکنانى که ماموریت آنها در کنار سایر 

بازیکنــان، تبدیل کردن تیم ســپاهان به یکــى از مدعیان قهرمانى لیــگ هفدهم خواهد
 بود.

خریدهاى سپاهان در راه هستند

محسن کدخدایى

خ■خشایار بیدمشــکى: بحث کاندیداتورى احمد
جمشیدیان و شکستى که وى در این انتخابات خورد را از
جهتمى توان بررسى کرد. یکى از این جهت که در چند
از انتخابات، با توجه به عملکرد برخىورزشکاران و این دوره

هنرمندان در دوره هاى اخیر شوراى شهر چه در اصفهان و در 
تهران، یک اتحاد نامحسوسى ایجاد شده بود که در این دوره  
مردم به این دو قشر کمتر اعتماد کنند. حتى اگر این موضوع 
اعتبار الزم را در  باز هم احمد جمشیدیان آنوجهه و هم نبود
بین اصفهانى ها و سپاهانى ها نداشت که بتواند با رأى آنان به 
شوراى شهر اصفهان راه یابد. حاال سایر همکاران هم در مورد 
اینکه چرا جمشیدیان خیلى در اصفهان محبوب نیست مى توانند 
صحبت کنند ولى به هر حال اینکه فکر کنیم به واسطه عضویت 
حمایت هواداران سپاهان را به سپاهان مى توانیم آراء و قبلى در

تفکر کامًال غلطىاست. سوى خود جلب کنیم،

ب■بابک باقرى: ما ســال هاســت با این پدیده مواجهیم که 
ورزشکاران و هنرمندان به واسطه محبوبیتشــان تا حدودى در 
بیشــتر هم در انتخابات شوراى شهر خود را  انتخابات مجلس و
در معرض رأى مردم قرار مى دهند. برخــى اوقات موفق بودند 
و برخى وقت ها هم نه! مثًال یادم هســت که آقاى على فتح ا... 
زاده زمانى که مدیرعامل استقالل تهران بود نامزد مجلس شد 

و با اختالف باالیى هم از راهیابى به پارلمان باز ماند. ســر و 
و حتى حمایت على صداى زیادى هم بــه راه انداخته بود

پروین و ناصر حجــازى را هم براى 
تبلیغات خود جلب کرد. ولى این فکر 
اشتباه را داشت که چون مدیرعامل 
استقالل است همه استقاللى ها به 
او رأى مى دهند. یا چون على پروین 
و ناصر حجازى از وى حمایت 
کــرده اند،رأیش تضمین 
شده است. اصًال اینطور 
نیســت. اگر کســى 
فتــح ا... زاده، ناصر 
حجــازى و علــى 
پروین را دوست دارد  
این معنى نیست که درهمه ابعاد آنان را  به
قبول دارد و دربســت پیرو نظرات آنان خواهد 
بود. کاندیداتورى احمدجمشیدیان هم به همین 
شــکل بود.  اینکه شما بازیکن ســپاهان بودى. در 
مقطعى به عنوان کاپیتان ســوم یا چهــارم بازوبند را 
بسته اى و  محرم نویدکیا را به ســتادت مى آورى تا در 
حمایت از تو صحبت کند، نمــى تواند ضمانت ورودت به 
شوراى شهر باشد. محرم نویدکیا به عنوان اسطوره سپاهان 
حمایت مردم اســت. ولى قرار نیست  کامًال محبوب و مورد
هر حرفى مى زند آن هم در حــوزه هاى مختلف براى مردم و 
دوستداران سپاهان سند و حجت باشــد و طبق آن عمل کنند. 

اینها یک طرف، آن هجمه
هنرمندان شوراى شهر با شیرین ک
هم به راه افتاد باعث شــد که مردم
کارنامه افراد در هنر و ورزش نگاه نک

نظر داشته باشند.

احمد جم ■ سعید نظرى: در مورد
جدایىاش از سپاهان وجود داشت ک
بخاطر بسیارى از این ابهام ها وى خ
در بین هواداران سپاهان ندارد. ضمن
ق اینکه وى بتواند جایگاه مهمى را در
خود به دست بیاورد خیلى کم است.
جمشیدیان چند ســال پیش و پس
جمع طالیى پوشــان به وجود آمد
تراکتورسازى قرارداد داخلى بست،
داخلى خود با تراکتورسازىپشتپا
د انتقال وى در از این چند هفته قبل
ضعیفى داشت. پنالتى خود را به دستا
اینکه وى قرار است فصل آینده راهى
از اینکه راهى استقالل مى شود وى
ب راه افتاده بود ،حتى اگر اصل را هم
بوده، دامن مــى زند. ما اصًال در این
مى گوییم که بازى ضعیف و پنالتى

معروف حذفى سپاهان- اســتقالل
جمشــیدیان بالفاصله پس از پایان

احمد دل پیرو در حسرت پارلم
احمد جمشیدیان بازیکن سابق سپاهان و استقالل که از حوزه شهرستان اصف

از آن خود نماید و با اختالف در این رقابت ها شکست خورد.
وى که با استفاده از کلمه «کاپیتان سابق سپاهان» تبلیغات وسیعى را د
مثل محرم نویدکیا مى تواند به پارلمان شهرى راه یابد، اما در نهایت

اعضاى تحریریهبرخى از همــکاران و
داشتند که با

محسن کدخدایى

حاج محمدى در راه اصفهان؟
مدى در راه اصفهان؟  احتمال خروج نام 

حسن زاده از لیست سپاهان
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در شرایطى که تیم ذوب آهن هنوز تکلیف کادر مربیگرى خود را مشخص 
نکرده، گمانه زنى هاى بسیارى در مورد ستارگان این تیم به وجود آمده است.

روز گذشــته ســعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن در مصاحبــه خود اعالم  
کرد کــه مجتبى حســینى برنامه هاى خــود را ارائه کــرده و حاال هیئت 
مدیره باید در مــورد عملیاتى بــودن برنامه هاى این مربــى و همچنین 
همخوانى بودجه ى پیش بینى شــده بــا بودجه اى که در سیاســت هاى 
مالى باشــگاه وجود دارد، تصمیم گیــرى کند؛ تصمیمى کــه طبق گفته 
مدیرعامــل ذوب آهن  امــروز و فــردا اتخاذ و رســانه اى خواهد شــد.
این در شرایطى است که تیم هاى مدعى قهرمانى در لیگ هفدهم نظیر 

استقالل، پرسپولیس و ســپاهان تکلیف سرمربى خود را مى دانند و در 
حال مذاکره با بازیکنانى هســتند که در برنامه هاى سرمربى تیم 

قرار گرفته اند.
بازیکنان ذوب آهن در ســال هاى اخیر یکى از تیم هاى 

مورد توجه در بــازار نقل و انتقاالت بــوده اند و همین 
سال گذشته بود که آنها بازیکنانى نظیر کاوه رضایى 
و مسعود حســن زاده را که با پیشــنهادهاى وسوسه 

برانگیزى روبرو شدند، از دست دادند.
این ماجرا در سال جارى نیز ادامه دارد و امسال نیز 

چند ســتاره ملى پوش این تیم نظیر احسان 
پهلوان و  مرتضى تبریزى به شدت 

مورد توجه پیشنهادات جذاب 
تیم هاى بزرگ قرار گرفته 
اند و چه بسا مذاکراتى نیز با 
آنها صورت گرفته باشد. حتى 
خبر رسیده که قرارداد داخلى 

تبریزى با اســتقالل هم 
منعقد شده است.

این هــا همه در 
یطى  ا شــر

اســت که مدیران باشــگاه هنوز تکلیف ســرمربى آینده خود را مشخص 
همین دلیل نمى توانند براى حفظ نکــرده انــد و بــه 

جذب بازیکنــان مورد نظرش بازیکنان فعلى و 
دهند؛ چرا کــه برنامه هاى اقدامــى انجام 
تعیین کننده سیاســت هاى مربــى بعدى 
فصل نقــل و انتقاالت خواهد باشــگاه در 

بود.
سبزپوشــان اصفهانى 
لیگ شانزدهم را 
با یحیى گل 
ى  محمد
ز  غــا آ
کردند 
که دو 
ر  بــا
او  با 

عنوان قهرمانى جام حذفى را به صورت پیاپى کسب کرده بودند ولى در همان 
دیدارهاى ابتدایى لیگ، کســب نتایج ضعیف باعث شد تا دستیار او مجتبى 
حسینى جایگزین گل محمدى شود. نتایج ذوب آهن با مجتبى حسینى پر 
فراز و نشیب بود؛ گاهى دور از انتظار نتیجه مى گرفتند و گاهى دور از انتظار 
امتیازات مهمى را از دست مى دادند و در نهایت با قرار گرفتن در رتبه چهارم 
لیگ (با قهرمانى نفت تهــران در جام حذفى این عنوان بى ارزش شــد و 
ذوب آهن به رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده نرسید) و حذف 
در دور گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به کار خود در این فصل پایان 
دادند.با توجه به انتظارى که مدیران ذوب آهــن از تیم خود دارند، آنها باید 
خیلى زود در مورد سرمربى بعدى خود تصمیم گیرى کنند تا سرمربى انتخاب 
شده بتواند با توجه به برنامه هاى خود هرچه سریعتر تیمش را براى فصلى 
مهم که به جام جهانى نیز منتهى مى شود و اهمیت بسیارى براى بازیکنان 

ملى پوش دارد، آماده سازد.

اینطور که به نظر مى رسد باید داستان جدایى سردار آزمون از روستوف را جدى گرفت. چند هفته و زمانى که سردار 
چند هفته موفق به گلزنى نشده بود، یکى از رسانه هاى روسى خبر داد که مهاجم ایرانى روستوف به مدیران این 
باشگاه گفته که در پایان فصل قطعا از این تیم جدا خواهد شد. حاال صحبتهاى یکى از معروفترین ایجنت هاى 

فوتبال روسیه نشان مى دهد که برنامه آزمون براى جدایى جدى است.
   کنستانتین ساراسانیا  در پاسخ به این ســوال که چه بازیکنى از لیگ روسیه بیشترین شــانس را در تابستان 
براى پیوســتن به تیمى بزرگ دارد، گفته:  ســردار آزمون پیشــنهادات خوب زیادى دارد و بــه احتمال زیاد در 
تابســتان به تیمى جدید خواهد رفت. در حال حاضر در لیگ روسیه بازیکنان زیادى نیستند که چنین شرایطى را 

داشته باشند.

 پائولو سرجیو مربى باتجربه پرتغالى که در لیگ برتر پرتغال سابقه بازى و مربیگرى داشته با تیم فوالد خوزستان به توافق 
رسید و قرارداد امضا کرد. این مربى همان طور که پیش از این خبر دادیم   وارد تهران شد و با مسئوالن باشگاه فوالد قرارداد 
داخلى امضا کرد. سرجیو امروز به اهواز مى رود و از امکانات باشگاه، محل تمرین و ورزشگاه محل مسابقات فوالد بازدید 
خواهد کرد. این مربى در تیم هایى همچون ولهانز، بیرامار، پاچوس، ویتوریا گیمارش، اسپورتینگ لیسبون و آکادمیکا از 

کشور پرتغال، هارتز  از اسکاتلند، آپوئل از قبرس، سى اف آر کلوژ از رومانى و الفجیره امارات مربیگرى کرده است.
در کارنامه این مربى نکات جالبى از جمله نزدیک به 30 بار مربیگرى در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا با سه تیم مختلف و 
شکست تیم هایى همچون منچستریونایتد و منچسترسیتى با سرمربى گرى الکس فرگوسن و مانچینى به همراه تیم هاى 
پرتغالى دیده مى شود. سرجیو در پرتغال و در دوران سرمربى گرى کارلوس کى روش از جمله افرادى بوده که برخالف برخى 
کارشناسان از سرمربى کنونى تیم ملى ایران حمایت مى کرده و او را بهترین گزینه براى سرمربیگرى پرتغال مى دانسته. 

برخالف صحبت هاى مدیرعامل باشــگاه سپاهان، مسئول نقل و انتقاالت باشــگاه استقالل مى گوید چپاروف 
قراردادش را با این باشگاه فسخ نکرده است.

طاهرى امروز در مورد شرایط چپاروف گفته بود که شنیده است چپاروف قراردادش را به صورت یک ظرفه با استقالل 
فسخ کرده است و بنابراین مشکلى براى پیوستن به سپاهان نخواهد داشت.

پندار توفیقى در این باره  مى گوید: اصال چنین چیزى نیست و چپاروف قراردادش را با استقالل فسخ نکرده است. 
این اخبار صحیح نیست.

دو تیم پرســپولیس ایران و لخویاى قطر، روز سه شنبه هفته جارى و سه شــنبه هفته آینده در دو دیدار 

رفت و برگشت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا، به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دو قهرمان 

فوتبال ایران و قطر در حالى در این مرحله با یکدیگر روبرو خواهند شد که پیش از این نیز سابقه تقابل با 

هم را داشته اند. این دو تیم دو فصل پیش نیز در مرحله گروهى لیگ قهرمانان به مصاف یکدیگر رفتند 

که بازى رفت در تهران با نتیجه 3-0 به سود پرسپولیس و بازى برگشت در دوحه با حساب 3-0 به سود 
لخویا تمام شد.

بازى رفت دو تیم در مرحله گروهى دو فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا، البته خاطره اى فراموش نشدنى 

براى هواداران پرسپولیس دارد. در دیدارى که در تاریخ 5 اسفند سال 93 برگزار شد، پرسپولیس در شرایطى 

موفق به شکست حریف قدرتمند خود شد که کمتر کســى فکر مى کرد سرخپوشان تهرانى که وضعیتى 

بسیار بحرانى و آشفته را سپرى مى کردند بتوانند با یک نتیجه قاطع، حریف قدرتمند خود را مغلوب کنند 

اما پرسپولیس در آن بازى با ارائه یک نمایش عالى موفق شــد با سه گل محسن بنگر، هادى نوروزى و 

محمد نورى به یک برد رویایى برسد.
گل دوم پرسپولیس در آن بازى خاطره انگیز، توســط هادى نوروزى، کاپیتان فقید پرسپولیس وارد 
دروازه لخویا شد. نوروزى در صحنه به ثمر رساندن آن گل، روى پاس استثنایى و فراموش نشدنى 
مهدى طارمى در یک موقعیت ایده آل قرار گرفت و توانست با یک ضربه زمینى گل دوم پرسپولیس را 
به ثمر برساند، گلى که در آن زمان هیچکس نمى توانست حدس بزند که آخرین گل آسیایى شماره 

24 سرخپوشان خواهد بود.
هادى نوروزى بعد از بازى مقابل لخویا، در چند دیدار دیگر پرسپولیس در آن فصل از رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان رفت اما موفق به گلزنى نشد تا به این ترتیب گل زیباى او به لخویا در تهران 

در تاریخ 5 اسفند سال 93، به عنوان آخرین گل آســیایى او با لباس پرسپولیس ثبت شود. کاپیتان فقید 
پرسپولیس هشت ماه پس از به ثمر رساندن آن گل در تاریخ 9 مهر ماه سال 94 درگذشت.

را مشخص مربیگرىخود هنوز تکلیف کادر ذوبآهن در شرایطى که تیم
نکرده، گمانه زنى هاى بسیارى در مورد ستارگان این تیم به وجود آمده است.

روز گذشــته ســعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن در مصاحبــه خود اعالم  
کرد کــه مجتبى حســینى برنامه هاى خــود را ارائه کــرده و حاال هیئت 
مدیره باید در مــورد عملیاتى بــودن برنامه هاى این مربــى و همچنین 
همخوانى بودجه ى پیش بینى شــده بــا بودجه اى که در سیاســت هاى 
مالى باشــگاه وجود دارد، تصمیم گیــرى کند؛ تصمیمى کــه طبق گفته 
مدیرعامــل ذوب آهن  امــروز و فــردا اتخاذ و رســانه اى خواهد شــد.
این در شرایطى است که تیم هاى مدعى قهرمانى در لیگ هفدهم نظیر 

استقالل، پرسپولیس و ســپاهان تکلیف سرمربى خود را مى دانند و در 
حال مذاکره با بازیکنانى هســتند که در برنامه هاى سرمربى تیم 

قرار گرفته اند.
بازیکنان ذوب آهن در ســال هاى اخیر یکى از تیم هاى 
مورد توجه در بــازار نقل و انتقاالت بــوده اند و همین
سال گذشته بود که آنها بازیکنانى نظیر کاوه رضایى 
و مسعود حســن زاده را که با پیشــنهادهاى وسوسه 

برانگیزى روبرو شدند، از دست دادند.
این ماجرا در سال جارى نیز ادامه دارد و امسال نیز 

چند ســتاره ملى پوش این تیم نظیر احسان 
مرتضى تبریزى بهشدت  پهلوان و

مورد توجه پیشنهادات جذاب 
تیم هاى بزرگ قرار گرفته 
اند و چه بسا مذاکراتى نیز با 
آنها صورت گرفته باشد. حتى 
خبر رسیده که قرارداد داخلى 

تبریزى با اســتقالل هم
منعقد شده است.
رررررررررر دردر این هــا همه

ىیطى ا شــر

را مشخص اســت که مدیران باشــگاه هنوز تکلیف ســرمربى آینده خود
همین دلیل نمى توانند براى حفظ نکــرده انــد و بــه 

جذب بازیکنــان مورد نظرش بازیکنان فعلى و 
دهند؛ چرا کــه برنامه هاى اقدامــى انجام 
تعیین کننده سیاســت هاى مربــى بعدى 
فصل نقــل و انتقاالت خواهد باشــگاه در

بود.
سبزپوشــان اصفهانى 
لیگ شانزدهم را 
با یحیى گل 
ى  محمد
ز غــا آ

کردند 
که دو 
ر  بــا
او  با 

عنوان قهرمانى جام حذفىرا به صورت پیاپى کسب کرده بودند ولىدر همان
دیدارهاى ابتدایى لیگ، کســب نتایج ضعیف باعث شد تا دستیار او مجتبى
حسینى جایگزین گل محمدى شود. نتایج ذوب آهن با مجتبى حسینى پر
فراز و نشیب بود؛ گاهى دور از انتظار نتیجه مى گرفتند و گاهى دور از انتظار
امتیازات مهمى را از دست مى دادند و در نهایت با قرار گرفتن در رتبه چهارم
لیگ (با قهرمانى نفت تهــران در جام حذفى این عنوان بى ارزش شــد و
ذوب آهن به رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده نرسید) و حذف
در دور گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به کار خود در این فصل پایان
دادند.با توجه به انتظارى که مدیران ذوب آهــن از تیم خود دارند، آنها باید
خیلى زود در مورد سرمربى بعدى خود تصمیم گیرى کنند تا سرمربى انتخاب
شده بتواند با توجه به برنامه هاى خود هرچه سریعتر تیمش را براى فصلى
مهم که به جام جهانى نیز منتهى مى شود و اهمیت بسیارى براى بازیکنان

ملى پوش دارد، آماده سازد.

پیشنهادهاى جذاب براى ستارگان ذوب آهن

تکذیب فسخ قرارداد چپاروف   
جدایى سردار جدى شد   سرجیو توافق کرد 

به یاد گل آسیایى آپاچى

نصف جهــان   از باشگاه ســپاهان خبر رسیده که طالیى 
پوشان تحرکات ویژه اى را براى جذب مهدى ترابى آغاز 
نموده اند اما مانع بزرگى به نام على دایى را پیش روى خود 

مى بینند.
گزارش هاى مختلفى هر روزه در رسانه ها در مورد مقصد 
فصل آتى ترابى و مخالفت سایپایى ها با جدایى او منتشر 

مى شود.
مهدى ترابى با تکنیک خاص خود در کنار سرعت و قدرت 
گلزنى در دو فصل اخیر به ستاره و پدیده فوتبال ایران تبدیل 
شده است. در حالى که طى دو فصل اخیر بارها به سوژه نقل 
و انتقاالت تبدیل شده بود، اکنون به فصل پایانى قرارداد 
خود با این باشگاه طبق ادعاى مسئوالن این تیم رسیده و 

باید دید چه تصمیمى براى آینده اش خواهد گرفت.
ملى پوش 22 ساله  سایپا در پنجمین فصل حضورش در 
جمع این تیم، اکنون به دنبال فضایى جدید است تا بتواند 
ضمن اینکه توانایى فنى خود را بیشتر به نمایش بگذارد، از 
فرصت ستاره شدن خود نیز استفاده کرده و بتواند جایگاه 
ویژه اى در ترکیــب تیم ملى در جام جهانــى نیز به خود 

اختصاص دهد.
 اکنون عالوه بر استقالل و پرسپولیس، سپاهان و تیم هاى 
خارجى را نیز خریدار خود مى بیند و البته با توجه به ادعاى 
مسئوالن باشگاه سایپا پیشنهادات خارجى او در شأن این 

بازیکن نبوده که آنها مجــوز جدایى او را صادر 
کنند.

این  با 
حال با 
توجه به 

تغییــرات 
شــکل  فنى 

گرفته در این تیم 
و حضور علــى دایى، 

جدایى این بازیکن از جمع 
نارنجى پوشان ســخت تر از 

گذشته به نظر مى رسد. سرمربى 
قهرمان جام حذفى لیگ شانزدهم 

که بالفاصله راهى سایپا شد تا در 
جایى کــه اولین قهرمانــى خود را 
جشن گرفته بود سمت سرمربیگرى 
و جانشینى حسین فرکى را برعهده 
گیرد، خواهان حضور ســتاره ها و در 
اختیار داشــتن تیمى قدرتمند براى 
ادامه موفقیت خود است و در این راه 

نمى خواهد مهدى ترابى را به عنوان ستاره تیمش از دست 
بدهد و این را به مدیران باشگاه نیز انتقال داده است. این 
درخواست على دایى راه درخواست تیم هاى داخلى براى 

در اختیار گرفتن این بازیکن به طور کامل خواهد بست.
هر چند مهدى ترابى پیش از این به صراحت از عالقه خود 
براى ترك سایپا و تجربه فضاى جدید خبر داده است: خودم 
دوست دارم فوتبالم را در خارج از ایران پى بگیرم و اگر نشد 
دوســت دارم در یکى از تیم هاى مطرح ایران بازى کنم. 
مطمئنا براى فصل بعد با مشورت باشگاه بهترین تصمیم 

را خواهم گرفت.
رضا درویــش، مدیرعامل ســایپا نیــز در دومین فصل 
حضورش روى صندلى مدیریت باشگاه نمى خواهد تجربه 
فصل گذشته و استرس هاى مربوط به احتمال سقوط را 
تجربه کند و در این راه تمام ابزار موفقیت را در اختیار تیم 
هدایت فنى جدید قرار خواهد داد. ابزار موفقیتى که مطمئنا 
اصلى ترین آن بقاى مهــدى ترابى خواهد بود مگر اینکه 
او با پیشــنهادى جدى و فوق العاده از لیگ هاى اروپایى 

مواجه شود.
خصومت على دایى با مدیران فعلى پرسپولیس و در کنار 
آن عدم رضایت براى قدرتمندتر شدن استقالل با علیرضا 
منصوریان نیز دیگر عواملى است که باعث خواهد شد تا 
سرمربى فعلى سایپا مخالفت تمام قد خود براى انتقال 
این ســتاره 
به  جــوان 
بى ها  سرخا
را اعالم کند. 
در ایــن  میان 
ســپاهان از جمله 
تیم هاى داخلى است 
که شــانس اندکى براى 
جذب ترابــى دارد که البته 
در این بین باز هم مانعى به نام 
دایى وجود دارد و البته مذاکرات 
اصفهانى ها تاکنــون با درویش 
صــورت پذیرفتــه اســت. البته 
مدیرعامل سایپا با توجه به سابقه ى 
على دایى نمى خواهد در ابتداى این 
راه همکارى با او دچار چالش شود و 
خیلى بعید است تا در نهایت راضى 
به صدور رضایت نامه ستاره جوان 

فوتبال ایران شود.

و انتقاالت تبدیل شده بود، اکنون به فصل پایانى قرارداد 
خود با این باشگاه طبق ادعاى مسئوالن این تیم رسیده و 

باید دید چه تصمیمى براى آینده اش خواهد گرفت.
2ملى پوش 22 ساله  سایپا در پنجمین فصل حضورش در 
جمع این تیم، اکنون به دنبال فضایى جدید است تا بتواند 
ضمن اینکه توانایى فنى خود را بیشتر به نمایش بگذارد، از 
فرصت ستاره شدن خود نیز استفاده کرده و بتواند جایگاه 
ویژه اى در ترکیــب تیم ملى در جام جهانــى نیز به خود

اختصاص دهد.
 اکنون عالوه بر استقالل و پرسپولیس، سپاهان و تیم هاى 
نیز خریدار خود مى بیند و البته با توجه به ادعاى خارجى را
نیناین نشأن مسئوالن باشگاه سایپا پیشنهادات خارجى او در 

ررادر مجــوز جدایى او را ص بازیکن نبودهکه آنها
کنند.

این با
حال با

توجه به 
تغییــرات

شــکل  فنى 
تیم گرفته در این

و حضور علــى دایى، 
جمع  جدایى این بازیکن از

نارنجى پوشان ســخت تر از 
گذشته به نظر مى رسد. سرمربى 

قهرمان جام حذفىلیگشانزدهم 
که بالفاصله راهى سایپا شد تا درر

جایى کــه اولین قهرمانــى خود را 
جشن گرفته بود سمت سرمربیگرى
و جانشینى حسین فرکى را برعهدههه
ر درر گیرد، خواهان حضور ســتاره ها و
ىراىى اختیار داشــتن تیمى قدرتمند ب

مدیرعامل ســایپا نیــز در دومینفصل رضا درویــش،
حضورش روى صندلى مدیریت باشگاه نمى خواهد تجربه
فصل گذشته و استرس هاى مربوط به احتمال سقوط را
تجربه کند و در این راه تمام ابزار موفقیت را در اختیار تیم
هدایت فنى جدید قرار خواهد داد. ابزار موفقیتى که مطمئنا
اصلى ترین آن بقاى مهــدى ترابى خواهد بود مگر اینکه
لیگهاىاروپایى او با پیشــنهادىجدىو فوق العاده از

مواجهشود.
در کنار خصومت على دایى با مدیرانفعلى پرسپولیس و
آن عدم رضایت براى قدرتمندتر شدن استقالل با علیرضا
منصوریان نیز دیگر عواملى است که باعث خواهد شد تا
سسررمربى فعلى سایپا مخالفت تمام قد خود براى انتقال
این ســتاره
به ججــوان 
بى ها سرخا
را اعالم کند.
در ایــن  میان
ســپاهان از جمله
تیم هاى داخلى است
که شــانس اندکى براى
جذب ترابــى دارد که البته
در این بین باز هم مانعى به نام
دایى وجود دارد و البته مذاکرات
اصفهانى ها تاکنــون با درویش
صــورت پذیرفتــه اســت. البته
مدیرعامل سایپا با توجه به سابقه ى
على دایى نمى خواهد در ابتداى این
راه همکارى با اودچار چالش شود و
خیلى بعید است تا در نهایت راضى
نبه صدور رضایت نامه ستاره جوان

فوتبال ایران شود.

دایى، ترابى را به سپاهان مى دهد؟

 نوروزى، کاپیتان فقید پرسپولیس وارد 
روى پاس استثنایى و فراموش نشدنى 
ک ضربه زمینى گل دوم پرسپولیس را 
س بزند که آخرین گل آسیایى شماره 

پولیس در آن فصل از رقابت هاى لیگ 
ترتیب گل زیباى او به لخویا در تهران 

ا لباس پرسپولیس ثبت شود. کاپیتان فقید 
4 مهر ماه سال 94 درگذشت.

ادامه موفقیت خود است و در این راهه
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چهل تکه

مقامات چین قصد دارند فروش گوشــت ســگ را در مراسم 
سگ خورى در شهر «یوالین» ممنوع اعالم کنند.این مراسم 
از سال 2010 به منظور بهبود بازار فروش حیوانات آغاز شد؛ اما 
رئیس جدید حزب کمونیست چین قصد دارد با ممنوع کردن 

تجارت گوشت سگ، به این مراسم غیرانسانى پایان دهد. 
مؤسسه جامعه انســانى بین المللى اعالم کرد: افرادى که بر 
خالف قانون عمل کنند و همچنان به فروش سگ بپردازند، 
با جریمه صد هزار یوآنى مواجه مى شوند و حتى ممکن است 
بازداشت شوند. این قانون فقط در خصوص فروش و تجارت 
گوشت سگ است و تجارت گوشت حیوانات دیگر از جمله گربه 
همچنان آزاد است. حدود ده میلیون سگ و چهار میلیون گربه 

هر ساله در چین کشته مى شوند.

قتل عام خانواده اى در کوهستان بازتاب گسترده اى در «کلرادو» 
آمریکا داشت. عامل این قتل عام پس از دستگیرى به اتهام سه 

فقره قتل از نوع  درجه اول، محاکمه  شد.
«گرت کوگلین» 24 ساله چند روز قبل براى سرقت وارد خانه اى 
کوهستانى شد. او تصور مى کرد کسى در خانه نیست اما ناگهان 
با اعضاى خانواده روبه رو شد و بى درنگ به آنها شلیک کرد. در 
این جنایت زن و مرد میانسال و پسرشان در دم کشته شدند و مرد 

جوان نیز پس از سرقت، گریخت. 
کوگلین پس از دســتگیرى گفت: «به تصور اینکه خانه مورد 
نظرخالى است، براى سرقت به آنجا رفتم. اما پس از روبه روشدن 

با آنها از ترس شلیک کردم و هرسه را کشتم.»

3جوان به جرم آدم ربایى و قتل پســر شش ساله دستگیر و 
راهى زندان شدند.

کودك ربوده شده ( کینگستون فرایزر) درون خودروى تویوتا 
کمرى مادرش نشسته بود که سارقان خودرو را ربوده و او را 

به قتل رسانده اند.
در زمان حادثه مادر کودك قربانى درون فروشــگاه در حال 
خرید بوده که پسرش دزدیده شــده و نتوانسته مانع ربوده 

شدن پسرش شود.
متهمان با نام هاى «بایرون مک براید» 19 ســاله، «دآلن 
واشنگتن»17 ساله و « دوان ویکفیلد » 17 ساله شناسایى و 

دستگیر شده اند.

آدم ربایان، گروگان 6 ساله را کشتند قتل عام خانوادگى در کوهستانپایان کشتار سگ در چین 030201

با اعالم نظریه متخصصین پزشــکى قانونى درباره علت 
مرگ نوزاد سه روزه، پدر و مادرش از دو بیمارستان به علت 
اهمال در زایمان وقصور در رسیدگى به موقع به فرزندشان 

شکایت کردند.
مرد جوانى با مراجعه به دادســراى امــور جنایى تهران از 
دو بیمارستان شــکایت کرد. اوهنگام تسلیم شکایتش به 
بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسراى امور 
جنایى تهران گفت: «12 بهمن ســال گذشته، همسرم را 
براى زایمان به بیمارستانى در رباط کریم بردم.اما به من 
گفتند امکان سزارین همسرم وجود ندارد. چون حال خوبى 
نداشت او را به بیمارســتانى در اسالمشهر انتقال دادم.اما 
متأسفانه متوجه شدم دفترچه بیمه همسرم را در بیمارستان 
قبلى گم کرده ام.به همین خاطر آنجا هم از پذیرش همسرم 
خوددارى کردند و گفتند براى بسترى کردن همسرم باید 
دو میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کنید. دو میلیون 
براى من که زندگى ام را با آشپزى مى گذرانم پول زیادى 
بود. از طرفى اگر دو میلیون تومان داشــتم کمى هم روى 
این مبلغ مى گذاشتم و همسرم را به بیمارستان خصوصى 
مى بردم. باالخــره با هر زحمتى بود پــول را تهیه کردم و 
همسرم درهمان بیمارستان بسترى شد. اما چند دانشجوى 
پزشکى درمان همسرم را به عهده گرفتند و هنگام زایمان 
بند ناف بچه پاره شد و جفت داخل شکم مادر ماند. پرسنل 
بیمارستان هم بدون اینکه حرفى به من بزنند همسرم را 
به اتاق عمل بردند. ساعت 4 صبح بود که یکى از بهیاران 
بیمارستان به سراغم آمد و ماجرا را برایم شرح داد اما از من 
خواست که اسمى از او نبرم. اگر آن زن حرفى نزده بود من تا 
آن زمان نه مى دانستم که بچه ام به دنیا آمده و نه مى دانستم 
همسرم را عمل مى کنند. تا اینکه ساعت 8 صبح گفتند بچه 
به دنیا آمده است. تصور کنید بچه ام ساعت 2/5 نصف شب 
به دنیا آمده بود ومسئوالن بیمارستان ساعت 8 صبح این 
خبررا دادند وبه همین خاطر بچه ام حدود شش ساعت بدون 

لباس در سرما بود.»

وى افزود:«فرداى آن روز همســرم و بچه از بیمارستان 
ترخیص شدند و دو روز بعد یک دفعه نفس بچه بند آمد و 
شیر از گلویش پایین نمى رفت. فوراً به بیمارستان مراجعه 
کردیم که پس ازمعاینه الزم گفتند بچه وضعیت جسمى 
خوبى ندارد و بایــد دو روز قبل بســترى و تحت درمان 
قرار مى گرفت. به آنهــا گفتم اگر وضعیــت بچه بد بود 
چرا او را ترخیص کردید و تحت درمــان قرارش ندادید. 
بعد هم نتوانســتند براى بچه کارى کنند و ازما خواستند 
"امیرمهدى" را به بیمارستان فیاض بخش 2 ببریم. وقتى 

هم به آنجا رســیدیم گفتند بچه مرده است.ضمن اینکه 
پى بردم پزشکان بیمارستانى که امیرمهدى در آن به دنیا 
آمده بود یک ساعت قبل از اینکه او فوت کند تازه متوجه 
شده بودند کلیه ها و کبد بچه از کار افتاده که همین موضوع 
باعث شــده بود قلب امیرمهدى هم از کار بیافتد. پس از 
مرگ پسرم، پرونده اى تشکیل شــد اما چون علت مرگ 
مشخص نبود، منتظر نظریه پزشــکى قانونى ماندیم. تا 
اینکه چند روز قبل پزشکى قانونى علت مرگ را متابولیک 
نوزادى عنوان کرد. حاال از تیم درمانى بیمارســتان اول 

که در رباط کریم با زایمانش موافقت نکردند و از پرســنل 
بیمارستان اسالمشهر که بیمارى نوزاد را تشخیص نداده 
و بدون اجازه من، همســرم را درحالى عمــل کردند که 
50 درصد شانس زنده ماندن داشت شکایت دارم.چراکه 
پس ازمرگ فرزندمان ازنظرروحى و روانى به شدت به هم 

ریخته ایم.»
باتوجه به اظهارات پدر امیر مهدى، بازپرس جنایى، پرونده 
مرگ نوزاد ســه روزه را براى رسیدگى به دادسراى جرائم 

پزشکى ارسال کرد.

شکایت پدر نوزاد مرده از 2 بیمارستان 
سحرگاه شانزدهم فروردین ســال 88 به دنبال اعالم آتش ســوزى در آپارتمانى واقع در شهرك مارلیکـ  در حوالى 
فردیس- امدادگران آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند و پس از رسیدن به خانه اى که در آتش مى سوخت دریافتند، 
در ورودى آپارتمان از داخل قفل شده است. آنها پس از شکستن در با ورود به آپارتمان با صحنه هولناکى روبه رو شدند 
و دیدند مرد 41 ساله خانواده به همراه پسر ده ساله و دختر هفت  ساله اش در آتش  جان سپرده اند و بازماندگان خانواده 
«اشکان»- پسر 18 ساله خانواده- و مادرش هستند. اشکان که دقایقى بعد به عنوان عامل جنایت دستگیر شده بود به 
مأموران گفت: «به دلیل کینه اى که از پدر و مادرم داشتم نقشه مرگ آنها را کشیدم. براى همین شب قبل یک دبه بنزین 
خریدم و ساعت 5 صبح زمانى که همه خوابیده بودند خانه را 
با بنزین به آتش کشیدم. بعد هم خودم فرار کردم. چرا که از 
اختالف پدر و مادرم خسته شده بودم. براى همین خواستم 
خانه را به آتش بکشم.» پس از اعتراف تکان دهنده پسر جوان 
در دادســرا، مادرش نیز تحت بازجویى قرار گرفت و گفت از 
نقشه پسرش بى خبر بوده است. اشکان پیش از این در شعبه 
چهارم دادگاه کیفرى استان تهران، به اتهام قتل پدر، برادر و 
خواهر کوچکش محاکمه شده بود اما سرانجام عمویش – تنها 
شاکى پرونده -که براى اشکان درخواست قصاص کرده بود به 
دادگاه آمد و از حق قصاص اش گذشت و به این ترتیب اشکان 

از اعدام نجات یافت.
این بار محاکمه عامل قتل از جنبه عمومى جرم انجام شد و 
قاضى عبداللهى رئیس دادگاه به پرسش از اشکان پرداخت. 
پسر 27 ساله که در زمان وقوع حادثه آتش سوزى 18 سال 
داشت درباره این  واقعه گفت: «چند وقتى بود که از اختالف پدر و مادرم خسته شده بودم. آن شب با کبریت دبه بنزین را 
آتش زدم که شعله کشید و به پتو سرایت کرد. همان موقع پدرم از خواب پرید و درحالى که وحشت کرده بود سعى کرد 
آتش را مهار کند. براى همین پتو و دبه را برداشت تا به حمام ببرد که دبه مقابل اتاق خواهر و برادرم منفجر شد. همان 
موقع بیرون دویدم و به آتش نشانى و اورژانس زنگ زدم. خیلى ترسیده بودم مادرم هم به بالکن رفته بود تا همسایه ها را 
خبر کند.» بعد از پایان بازجویى هاى قضائى، وکیل اشکان در دفاع از موکلش گفت: «متهم از کودکى به دلیل کمبودهاى 
عاطفى و مالى با مشکالت روحى روبه رو بوده است. او از دعواهاى شبانه پدر و مادرش به ستوه آمده بود ولى انگیزه اى 
براى قتل نداشت. بنابراین درخواست عفو و بخشش براى اشکان داریم.» در پایان جلسه محاکمه، قضات شعبه چهارم 
پس از چند دقیقه مشورت متهم را از نظر جنبه عمومى به ده سال حبس محکوم کردند و با توجه به شرایط روحى متهم 

و اظهار ندامت وى و اعمال ماده 442 به زودى متهم از زندان آزاد مى شود.

باز شدن طناب دار از گردن پسرى که 
خانواده اش را سوزاند

پرونده ســه پســر تبهکار کــه بــا راه اندازى یــک باند 
گروگانگیــرى، زورگیرى و باج خواهــى مى کردند، براى 

رسیدگى به دادگاه کیفرى استان البرز ارسال شد.
کارآگاهان زمانى موفق به شناســایى تبهکاران شدند که 
پى بردند اعضاى باند از طریق یک ســایت اینترنتى، نقشه 

سرقت یک خودرو را طراحى و اجرا کرده اند.
پرونده ایــن ماجرا بامراجعه مرد 30 ســاله اى به کالنترى 
باغستان کرج در دستور رســیدگى قرار گرفت.مالباخته به 
پلیس گفت: «من صاحب فروشــگاه کاشى و سرامیک در 
شاهین ویال هستم. شب گذشته براى فروش خودرویم، در 
یک سایت اینترنتى آگهى دادم که چند نفر تماس گرفتند. 
بعد هم دو پسرجوان براى بازدید و خرید خودرو با من قرار 
گذاشتند. ســاعتى قبل آنها به محل کارم آمدند اما چون 
سرم شلوغ بود، شاگردم را با آنها فرستادم تا با ماشین دورى 
بزنند، اما درکمال ناباورى، شاگردم با سر و وضعى آشفته به 
فروشگاه برگشت و متوجه شدم آنها با تهدید چاقو، خودرو 

را به سرقت برده اند.»
با اعالم خبر سرقت خودروى پژو پرشیا به واحدهاى گشت 
پلیس، شــماره تماس ربایندگان فرارى نیز براى بررسى 
هویتشان در اختیار کارشناسان قرار گرفت، از سوى دیگر 

مأموران پلیس با حضور در محل قرار سارقان و مالک خودرو 
متوجه شدند در آن نزدیکى یک جایگاه سوخت قرار دارد. 
در بازبینى فیلم دوربین هاى پمپ بنزین، مشــخص شــد 
سارقان با یک دستگاه پژو 405 در محل قرار حاضر شده اند. 
پس فرد سومى نیز همراهشــان بوده است. بدین ترتیب با 
به دست آمدن تصویر چهره متهمان شیک پوش، تجسس 
براى شناسایى هویت و کشف مخفیگاه سارقان در دستورکار 
پلیس آگاهى البرز قرار گرفت. این در حالى بود که همزمان 
چند شکایت آدم ربایى و زورگیرى علیه سه سرنشین همین 

خودروى پرشیاى سفید در اداره آگاهى ثبت شده بود.

آدم ربایى هاى سریالى
پلیس ضمن تحقیق پى برد سه پسر تبهکار ابتدا مرد جوانى را 
در میدان آزادى سوار خودرو کرده اند و پس از سرقت اموالش 
و اخاذى، او را در منطقه «شــهران» رها کرده اند. مأموران 
دریافتند آدم ربایان سپس مرد میانســالى را هم در خیابان 
پاسداران تهران به عنوان مسافر سوارکرده اما به طرف کرج 
تغییر مسیر داده و با تهدید چاقو 700 هزار تومان پول نقد او 
را به سرقت برده اند. آنها پس از خرید ده میلیون تومان سکه 
طال با کارت بانکى مسافر ربوده شده، وى را در حوالى محله 

کالك رها کرده بودند. 
چند روز بعد به کارآگاهان خبر رسید سارقان خشن مرد 30 
ساله اى را ربوده و در تماس تلفنى از مادرش خواسته اند پنج 
میلیون تومان به کارت پسرش واریز کند اما فرد ربوده شده 
وقتى گفته که کارت بانکى همراهش نیست، به شدت هدف 
ضرب و جرح قرار گرفته و در بیابان رهایش کردند. اعضاى 
باند سپس یک کارگر جوان را به عنوان مسافر سوار کردند 
و با تهدید چاقو از او خواستند شماره کارت عابر بانک خود 
را به همراه رمز آن در اختیارشــان قرار دهد تا بتوانند نقشه 
سرقت پول هایش را عملى کنند. همچنین در پیگیرى این 
تبهکارى ها روشن شــد که آنها چند نفر دیگر را نیز ربوده 
بوده اند، اما در اجراى نقشه شــان ناکام مانده اند. به همین 
خاطر مسافران وحشتزده را در بیابان هاى اطراف محمدشهر 

رها کرده و گریخته اند.

سرنخى براى دستگیرى تبهکاران
در حالى که دســتور توقیف دو خودروى پژو پارس و 405 
صادر شــده بود، ساعت 11 یک شب زمســتانى سال 95 
مأموران کالنترى چمران متوجه شــدند یک دستگاه پژو 
پارس که هر دو پالکش به سرقت رفته، در کنار بلوارى رها 

شده است. در بازرسى از این خودرو، کارت سوخت مالکش 
پیدا شد و پلیس پى برد این خودرو متعلق به مالک فروشگاه 
کاشى و سرامیک است که دستور توقیفش صادر شده بود اما 
مأموران در بررسى خودروى سرقتى متوجه شدند ربایندگان 
در این چند روز سه پالك مختلف روى آن نصب کرده بودند.

از ســوى دیگر با مشخص شــدن هویت مالک خودروى 
پــژو 405 و در اختیار قــرار گرفتن تصویــر اعضاى باند، 
دو تیم پلیســى در عملیاتــى هماهنــگ در دو منطقه از 
شهرستان فردیس موفق به دستگیرى هر سه متهم فرارى

 شدند.
بازپرس شعبه 13 دادسراى کرج پس از بازجویى متهمان 
«سیروس» 31 ساله و «حامد» 28 ساله را به اتهام مشارکت 
درآدم ربایى با وسیله نقلیه، سرقت و زورگیرى مجرم شناخت 
و همچنین «میالد» 22 ســاله که به قصد فریب مسافران 
نقش مسافر ناشــناس را در صندلى جلوى ماشین داشت، 
به اتهام معاونت در جرائم همدســتانش گناهکار شناخته 
شد. سپس پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه عالى 
جنایى کرج فرستاده شــد تا قاضى «هدایت رنجبر» و دو 
قاضى مستشار شــعبه اول دادگاه کیفرى کرج متهمان را 

محاکمه کنند.

توطئه اینترنتى براى گروگان گیرى 

«مصطفى» 24ساله که مدتى بود در یک نانوایى در شهر 
رى مشغول به کار شده بود شامگاه بیست و نهم خرداد 
95 هنگامى که پس از تعطیلى نانوایى قصد داشــت به 
شهرستان محل زندگى اش برگردد باصاحب کارش به 

نام «على» درگیر شد و وى را با یک ضربه چاقو کشت.
مصطفى در حالى که اشک مى ریخت در شعبه 11 دادگاه 
کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى متین راسخ 
و با حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد و ابراز 

پشیمانى کرد.
در ابتداى این جلســه پدر و مادر قربانى در جایگاه ویژه 
ایستادند و براى قاتل پسرشان حکم قصاص خواستند. 
مادر قربانى با اشاره به متهم گفت: «این پسر با بى رحمى 
پسرم را کشت به همین خاطر به هیچ قیمتى حاضر به 

گذشت نیستم و او باید اعدام شود.»
سپس متهم روبه روى قضات ایستاد وگفت: «یکسالى 
بود که براى پیدا کردن کار به تهران آمده بودم.در نانوایى 
مشغول به کار بودم اما صاحب کارم سختگیرى مى کرد و 
اجازه نمى داد به شهرستان بروم و به خانواده ام سر بزنم.

قرار بود خانواده ام برایم به خواستگارى بروند و ازدواج 
کنم که این ماجرا پیش آمد و به زندان افتادم.»

وى در تشــریح جزییات جنایت گفت: «على دوســتم 
بود و خصومتى با او نداشــتم. فقط ســختگیرى هاى 
او باعث شده بود از او دلگیر باشــم. آن شب نانوایى را 
تعطیل کرده بودیم و بعد از شش ماه مى خواستم پیش 
خانواده ام برگردم اما یکباره على با من درگیر شــد. او 
گفت من پشت سر او حرف زده ام.به او گفتم اشتباه مى 

کند و دچار سوءتفاهم شــده اما با دسته تى به من حمله 
کرد و من براى ترساندن او چاقویى که همراه داشتم را 

بیرون آوردم.»
وى در حالى که اشک مى ریخت ادامه داد: «باور کنید 
قصد زدن على را نداشتم اما او خودش به دعوا ادامه داد 
و چاقو ناخواسته به سینه او برخورد کرد. پایم هم در آن 
درگیرى چاقو خورده بود به همین خاطر به بیمارستان 
رفتم وپایم را پانســمان کردم. در بیمارستان بودم که

 از سوى پلیس بازداشت شدم.من از قتل پشیمانم و حاال 
از خانواده على مى خواهم بــه جوانى ام رحم کنند و مرا 

ببخشند.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و مصطفى 

را به قصاص محکوم کرد.

درگیرى 
در نانوایى 
منجر به 
قتل شد

مرد جوان براى سرقت قنارى هاى آژانس خودرو دست به شگرد عجیبى زد.
سرهنگ سید مجتبى اشرفى رئیس پلیس  شهرستان شاهرود 

از دستگیرى سارق قنارى آژانس هاى شهرشاهرود خبرداد.
این مقام انتظامى افزود: جوانى دراوایــل صبح با تماس با 
تاکســى تلفنى هایى که در آن قنارى نگه داشــته مى شد 
درخواست خودرو کرد. پس از اعزام رانندگان خودروها وى که 
در نزدیکى آژانس حضور داشت در غیاب رانندگان و مسئول 
آژانس و باتوجــه به باز بودن در آژانس ها اقدام به ســرقت 
قنارى ها مى کرد. وى با اشــاره به اعالم چند مورد سرقت 
باهمین مضمون از تشــکیل یک اکیپ از عوامل کالنترى 
12بسیج براى رسیدگى به موضوع خبر داد و گفت: درنهایت 
با اقدامات انجام شــده مأموران، سارق 32 ساله شناسایى و 
دستگیر شد. اشرفى ازکشف 12 قطعه قنارى از این فرد سخن 

گفت و افزود: با دستگیرى این فرد سابقه دار راز پنج فقره سرقت کشف و سارق به مراجع قضائى معرفى شد.

برمال شدن راز سرقت 
قنارى هاى آژانس هاى خودرو در شاهرود 



فرهنگفرهنگ 152944 سال چهاردهمدوشنبه  1 خرداد   ماه   1396

رضا کیانیان از سیدرضا صالحى امیرى وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به دلیل عذرخواهى از 
هنرمندان بابت سوءتفاهم پیش آمده قدردانى 
کرد.بازیگر «یه حبه قنــد» خطاب به وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در اینستاگرام نوشت:

آقاى صالحى امیرى، پس از سالم ، سر صحنه 
سریال «شهرزاد» بودم که پس از اعالم نهایى 
نتایج انتخابات با شوق فراوان نامه تبریک این 
پیروزى بزرگ و گالیه از شما را روى صفحه 
اینستاگرامم گذاشــتم و درست پس از چهار 
ساعت شما با پوزش خواهى به موقع و صاف 
و ساده خود، من و گروه سریال «شهرزاد» را 

شگفت زده کردید!
قاعدتاً نباید شــگفت زده مى شدیم ! دلیلش 
اما ساده اســت! چون عادت به عذرخواهى 

مسئولین نداریم؛ آن هم در این مدت کوتاه!
آقاى وزیر، قدردانى من و همه شهرزادى ها 
را بپذیرید و امیدوارم همه مســئولین از شما 
بیاموزند. عذرخواهــى از آدمى کم نمى کند! 

بلکه مى افزاید.
به امید روزهاى بهتر
رضا کیانیان .

وقتى وزیر ارشاد...

 امیرمهــدى ژولــه در جدیدترین پســت 
اینســتاگرامى اش بعد از پیروزى حســن 
روحانى در دوازدهمین انتخابات ریاســت 
جمهورى نوشــت: « حاال که سال هاست 
امیر تتلو در انتظار برگزاري کنســرت است، 
حاال که هوادارانش ســال هاست در انتظار 
دیدن تتلو روي صحنــه اند، حاال که خودي 
و بخشوده محسوب می شود، حاال که مورد 
تأیید تولیت آســتان رضوى است، حاال که 
ان شــاءا... کسی از کسی اســتفاده ابزاري 
نکرده بوده، مــا از دولــت منتخب محترم 
خواســتاریم مجوز برگزاري اولین کنسرت 

امیر تتلو در شهر مشهد را صادر کنند.»

حمید جبلى عکــس بــاال را در صفحه 
اینســتاگرامش منتشــر کرد و تولد ایرج 

طهماسب را تبریک گفت.
حمیــد جبلى باانتشــار ایــن عکس در

صفحه اش نوشت: «ایرج عزیز زادروزت 
مبارك. خوشحالم که با هم هستیم و به 

حضورت دلگرمم.»

مجوز کنسرت تتلو 
در مشهد 

تولدت مبارك 

رضا صفایى پور معروف به «طوفان» را همه دوستداران 
هنر هفتم به ویژه عالقه مند سینماى اکشن مى شناسند، 
هنرمندى که به بدمن سینماى ایران معروف بود؛ او که 
سال هاست فعالیتى در سینما ندارد مى گوید: این روزها 
برایم روزهاى سختى است چرا که سال هاست بیکارم و 

در حال حاضر وقتم را روى ورزش مى گذارم.
صفایى پــور که  بــه قول خودش خانه نشــین شــده 
اســت، روزگارى با بازى در «قهرمانــان»، «مردى در 
آتش»، «انفجار»، «شــکار در شــب»، «کانى مانگا»، 
«پالك»، «حادثه در کنــدوان»، «خط آتش»، «ضربه 
آخر»، «صلیب طالیى»، «پوتین»،« ســینه ســرخ»، 
«ســحرگاه پیروزى»، «چشــم عقاب»، «شاهرگ»،

« تهاجم»،«پاتک»، «جهنم ســبز»، «پرچم هاى قلعه 
کاوه» و... در سالن هاى سینما مطرح بود.

این بازیگر در گفتگویى  درباره فعالیت هاى این روزهایش 
اظهار داشت: در حال حاضر وقتم را با ورزش مى گذرانم. 
کارى هم که خوب باشد پیشــنهاد نشده است و ترجیح 

داده ام بیکار باشم تا کارهاى ضعیف را قبول کنم. به هر 
حال من حدود 60 فیلم سینمایى در کارنامه ام دارم. ژانر 
من ژانر حادثه اى و اکشن است. در سینما فعالیت کردم و 
حدود 14 فیلم هم در حوزه دفاع مقدس مثل «پاتک»، 
«پالك» و... را در کارنامه ام دارم. اکثر هنرپیشــه هاى 
قدیمى سابقه ورزشى درخشان داشتند. من هم قهرمان 
کشتى دبیرستان هاى تهران بودم. دان 5،کشتى کج و 
کارت مربیگرى کشــتى کج دارم و در حال حاضر هم 

مى گذرانیم!
این بازیگردر ادامه گفت: متأســفانه در حال حاضر نوع 
ژانر فیلم ها عوض شده اســت. نمى توانم بگویم به من 
بى مهرى شده اســت اما االن ژانر فیلم ها کمدى و طنز 
شده است. البته اکثر فیلم ها هم طنز هستند. بنابراین در 
این سینما من نمى توانم فعالیتى داشته باشم چرا که هیچ 
نقشى براى من نیست، ولى در دنیا متداول است که براى 
ذائقه هاى مختلف، براى بیننده هاى مختلف در همه نوع 

ژانرى از جمله اکشن، فیلم مى سازند.

این بازیگر در ادامه درباره کاراکترهایى که ایفا کرده است 
و به عنوان بدمن سینماى ایران مطرح بوده است، یادآور 
شد: اکثر نقش هاى منفى را ایفا کرده ام. نکته اى که وجود 
دارد این است که بازى کردن در نقش هاى منفى بسیار 
سخت است، نه تنها در ایران بلکه در همه جاى دنیا این 
گونه است. به هرحال اینجا به نقش منفى بها نمى دهند 
در صورتى که بار اصلى فیلم روى دوش نقش منفى است. 
یعنى من آنقدر باید خوب بازى کنم که نقش مقابلم دیده 

شود و متأسفانه این مسائل وجود دارد.
صفایى پور افزود: آدم توقــع دارد روز به روز ترقى کند. 
زمانى که شما چند کار خوب انجام مى دهید اما در ادامه 
کارهاى ضعیف ترى ایفا مى کنید، این بازگشت به عقب 
است. ترجیحًا دوســت ندارم با کارهاى ضعیف خودم را 
نشــان دهم، بگذارید مردم با همان خاطره 60 فیلم ما 

را یاد کنند.
رضا صفایى پور درباره ســینماى امروز ایران مى گوید: 
امروزه پول حرف اول و آخر را در صنعت سینماى ایران 

مى زند. یک بازیگر در ســه ماه ممکن 
اســت بخاطر پول در چهــار فیلم بازى 

کند. در زمــان ما بازیگرى بیشــتر یک 
عشــق بود و پول قابل توجهى به بازیگران 

پرداخت نمى شد، ســینماى امروز 
به «مونوپلى» تبدیل شده 

براى یــک عده خاص 
کــه صاحــب پول 

هستند.

جشنواره «سینه ایران» به عنوان همکار رسمى جشنواره 
بین المللى فیلم تورنتو معرفى شد. 

برگزارکنندگان مهمترین رویداد ســینمایى آمریکاى 
شــمالى در وبســایت رســمى این جشــنواره از آغاز 
همکارى بــا «ســینه ایران تورنتــو» خبــر داده اند. 
این جشــنواره که دو ســال پیــش با هــدف معرفى 
بهتر ســینماى ایران بــه  جامعه غیر ایرانى  تشــکیل 
شــد، از این پــس در کنــار جشــنواره هاى معتبرى 
همچون جشــنواره بین المللى فیلم مســتند تورنتو - 

«هات داکس» - فعالیت خواهد داشت.
جشنواره «ســینه ایران» در ســال هاى اخیر، به همت 
جمعى از منتقدان و عالقه مندان سینماى ایران در تورنتو 
راه اندازى شــد و در این مدت با استقبال جامعه ایرانى  و 
غیر ایرانى  ســاکن تورنتو روبه رو شده اســت. تا امروز 
شمارى از چهره هاى سرشناس سینماى ایران از جمله 
حامد بهداد، فرهاد اصالنى، بهرام رادان، ســاره بیات، 

شــهرام مکرى، گوهــر خیراندیش به دنبــال نمایش 
فیلم هاى شان در جشنواره «ســینه ایران» در جلسات 

پرسش و پاسخ این رویداد سینمایى شرکت کرده اند.
طبق اعالم برگزارکننــدگان، «همــکارى نزدیک تر 
جشــنواره تورنتو و جشنواره ســینه ایران این امکان را 
فراهم مى کند تا مخاطبان غیر ایرانى به شکلى مؤثرتر 
با فیلم هاى ایرانى آشنا شوند.» همچنین، معرفى طیف 
متنوعى از تولیدات سینماى ایران در کانادا، به عنوان یکى 
دیگر از اهداف این رویداد سینمایى در دستور کار قرار دارد 
و از همین رو، این جشــنواره کار خود را به ژانر خاصى از 

سینماى ایران محدود نکرده است.
به گفته امیر گنجوى مدیر این رویداد سینمایى، جشنواره 
«سینه ایران تورنتو» امســال از 17تا 19 نوامبر (6 تا 8 
آذر) در محل اصلى جشــنواره تورنتو برگزار مى شود و 
تیم اجرایى از همین حاال مشغول برنامه ریزى براى این 

رویداد هستند.

پرویز پرستویى بازیگر مشهور سینماى ایران که پیش از برگزارى انتخابات از هیچیک از نامزدهاى ریاست جمهورى حمایت نکرده بود، پس 
از مسجل شدن انتخاب حسن روحانى از سوى مردم، با انتشار پیامى، پیروزى رئیس دولت یازدهم در انتخابات را تبریک گفت و تأکید کرد 
که ملت ایران براى انتخاب دوباره او سختى هاى بسیارى را پشت سر گذاشت.پرستویى درباره پیروزى حسن روحانى در انتخابات ریاست 
جمهورى نوشت:« آقاى دکتر حسن روحانى! براى انتخاب دوباره شــما. ملت ایران روزهاى سختى را پشت سرگذاشتند و خوشبختانه به 
پیروزى ختم شد. یادمان باشد این پیروزى را مدیون ملت شریف هستید که از هر قشر و طبقه اى، چه در ایران وچه از هرجاى دنیا با حضور 

پر شــور و جدى خود بازهم حماسه آفریدند .»پرســتویى در ادامه ، از رئیس جمهور درخواســت کرد که در چهار سال آینده پاسخگوى 
خواسته هاى بحق مردم ایران باشد: «با امید به اینکه پاسخگوى خواســته هاى بحق این ملت همیشه همراه و قهرمان و دلسوز 

و باغیرت باشید. به خصوص حمایت خودتان را از امثال آن مادر پیرى که با چهار پایه پالستیکى و آن پدر پیرى که با فرغون، 
خودشان را به پاى صندوق رأى رساندند، دریغ نکنید. خصوصاً جانبازان و خانواده هاى عزیز شهدا که سرمایه هاى اصلى این 

سرزمین هستند. تبریک ودرود بر ملت حماسه آفرین ایران.»

خسرو احمدى در مورد کم کردن خودخواسته حضورش در تلویزیون و آخرین پیشنهادى که تا این 
جاى کار براى بازى در سریالى گرفته است گفت: «براى بازى در یکى از سریال هاى ویژه نوروز 
پیشنهاد داشتم و بعد از آنکه حاصلش را دیدم واقعًا خوشحالم شدم که نقش را نپذیرفته بودم. 
وقتى نقش به من پیشنهاد شد، فیلمنامه اى که گرفتم سه قسمت بیشتر نبود. آن هم سه 
قسمتى که درست و حسابى نبود و انگار فقط به شکل پاراگراف پاراگراف دیالوگ هاى 

مربوط به نقش مرا تحویلم داده بودند.»
او ادامه داد: «متن را که خواندم هیچ چیز نفهمیدم و گفتم چون نمى فهمم داستان از 
چه قرار است و این شخصیت مى خواهد چه کند قبول نمى کنم. االن خوشحالم که 
نفهمیدم و قبول نکردم! و بعد از پخشش احساس کردم خداوند چقدر دوستم دارد چون 
اگر مى رفتم و نقشــى که روى آنتن دیدم به کارنامه کارى ام اضافه مى شد نمى دانم 

چگونه مى توانستم پاکش کنم.»
خسرو احمدى در مورد اضافه شدن بندى به قراردادهاى بازیگران تلویزیون که طبق آن 
تا سازمان صداوسیما به تهیه کننده پول ندهد تهیه کننده وظیفه اى براى تسویه حساب 
با بازیگران ندارد توضیح داد: «من االن سه کار در تلویزیون کرده ام که مجموع مبلغ 
آنها نزدیک به 47 میلیون است. یعنى 47 میلیون تومان از آدم هاى مختلف طلبکارم 
و این بند جدید مانع از تسویه حساب با من شده است. جالب است که این آدم ها اصًال 
هم به روى خودشــان نمى آورند، زنگ که مى زنى (با هیجان) یا بى شرمانه جواب 
مى دهند یا اصًال جواب نمى دهند. انگار دیگر نمى شود نجیبانه برخورد کرد و باید 

َرَکب هایى را یاد گرفت که آنها خودشان به ما مى زنند.» 

در حالى  که پیش  از این اعالم  شــده بود فیلم سینمایى «اکسیدان» 
به کارگردانى حامد محمدى آماده نمایش شده است، اما طبق اخبار 
شنیده شده این فیلم موفق به دریافت پروانه نمایش نشده و سازندگان 
در تالش هستند تا بتوانند سوءتفاهمات ایجادشده را برطرف کرده 
و به زودى پروانه نمایش این فیلــم را دریافت کنند تا اکران عمومى 

«اکسیدان» به عید فطر برسد.
این فیلــم در قالب طنــز، دردســرهاى گرفتــن ویــزا را روایت 

مى کنــد، در خالصه داســتان «اکســیدان» آمده اســت: اصالن 
اگر مى دانســت گرفتن ویزا این همه دردســر دارد، اصًال عاشــق

 نمى شد.
جواد عزتى، امیر جعفرى، شبنم مقدمى، شقایق دهقان، رضا بهبودى، 
لیندا کیانى، على استادى، ترکیب بازیگران اصلى این فیلم سینمایى

 را تشکیل مى دهند و منوچهر محمدى تهیه کنندگى این اثر سینمایى 
را بر عهده دارد.

ســیدعباس عظیمى مدیرعامل مؤسســه هنرمندان پیشکســوت به 
همراه صفا آقاجانى هنرمند پیشکســوت عرصه بازیگــرى با حضور در
 بیمارســتان هاى الغدیر» و الله تهران از اعضاى مؤسســه هنرمندان 
پیشکسوت؛عباس تهرانى تاش پیشکسوت 
حوزه موســیقى و داریوش اســدزاده

بازیگر باسابقه و قدیمى سینما، تئاتر  
و تلویزیون عیادت کرد.

در این دیدار مدیرعامل مؤسسه 

هنرمندان پیشکســوت به همراه صفا آقاجانى در بیمارستان الله تهران 
حضور یافتند و با داریوش اسدزاده دیدار کردند.

داریوش اسدزاده بعد از مراســم بزرگداشتش در دوشنبه هفته گذشته، به 
علت کســالت و براى انجام یک عمل  جراحى در بیمارستان الله تهران 

بسترى شد.
وى در این دیدار گفت: شــب سخت من دیشــب و گذر از عمل جراحى 
بود که شکر خدا گذشت و هم اکنون خوب هســتم و به زودى ترخیص 

خواهم شد.
این هنرمندبا اشاره به صحبت هاى وزیر ارشاد براى ارتقاى جایگاه مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت و تبدیل آن به یک  بنیاد ملى، ضمن قدردانى از این 
فکر و اندیشه مهم، اظهار امیدوارى کرد که این حرف ها در زمانى کوتاه 

قابلیت اجرا پیدا کند.
در ایــن عیادت هــا صفــا آقاجانــى از پیشکســوتان بازیگــرى،
ضمن ابراز خوشحالى از این دیدارها و طرح خاطراتى از فعالیت هاى هنرى 
اش  و خاطره همبازى شدن با استاد اســدزاده در مجموعه «دوقولوها» 
و همچنین اشــاره به مسائل و مشــکالت پیشکســوتان، فعالیت هاى
 مؤسســه براى تکریم پیشکســوتان را ســتود و اظهار امیدوارى کرد  
روز به روز شاهد پیشرفت هاى مؤسســه و حمایت هاى مسئولین از آن 

باشیم.
ابالغ پیــام ســالم و آرزوى بهبودى وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى

و تماس تلفنى با على مرادخانى و احوالپرســى معاون امور هنرى وزارت 
ارشاد از داریوش اسدزاده پایان بخش این عیادت بود.

سینماى ایران به «مونوپلى» تبدیل شده است 

1396 م هم6ر ر لچه

ه ایفا کردهاست 
ده است، یادآور 
کته اى که وجود 
اى منفى بسیار 
مه جاى دنیا این 
ى بها نمى دهند 
ش منفى است. 
ش مقابلم دیده 

 روز ترقى کند. 
هید اما در ادامه 
زگشت به عقب 
 ضعیف خودم را 
60 فیلم ما  طره

 ایران مى گوید: 
 سینماى ایران 

زند. یک بازیگر در ســه ماه ممکن مى
اســت بخاطر پول در چهــار فیلم بازى 

کند. در زمــان ما بازیگرى بیشــتر یک 
عشــق بود و پول قابل توجهىبه بازیگران 

پرداخت نمى شد، ســینماى امروز 
به «مونوپلى» تبدیل شده 

براى یــک عده خاص
کــه صاحــب پول

هستند.

ل شده است 

همکارى «سینه ایران» با جشنواره تورنتو 

دیگر نمى شود نجیبانه برخورد کرد
ست جمهورى حمایت نکرده بود، پس 
 انتخابات را تبریکگفت و تأکید کرد

ى حسن روحانى در انتخابات ریاست 
را پشت سرگذاشتند و خوشبختانه به 
 در ایران وچه از هرجاى دنیا با حضور 

ىىىىىىىىىىىگوى د که در چهار سال آینده پاسخ
ززززززوزسوز شه همراه و قهرمان و دل

،ون، ن پدر پیرى که با فرغ
ناین سرمایه هاى اصلى 

خسرو احمدى در
جاى کار براى باز
پیشنهاد داشتم
وقتى نقش
قسمتى
مربوط
او ادام
چه ق
نفهم
اگر م
چگون
خسرو
تا سازم
با بازی
آنها نز
وو این
ههههههههههههم
ممى

َرَکب

و ب رى زی ب ر وت پی د ر ى ج آ مرا
 بیمارســتان هاى الغدیر» و الله تهران از اعضاى مؤسســه هنرمن
پیپیشکسوت؛عباس تهرانى تاش پیشکس
حوزه موســیقى و داریوش اســد
بازیگر باسابقه و قدیمى سینما،

و تلویزیون عیادت کرد.
در این دیدار مدیرعامل مؤس

دیگر

جواد عزتى و 
امیرجعفرى

 با «اکسیدان»
 مى آیند

داریوش اسدزاده در بستر بیمارى 

با امید به اینکه با امید به اینکه 
پاسخگوى ملت باشید پاسخگوى ملت باشید 

فاطمه معتمدآریا با سپاس از همراهى مردم در انتخابات خطاب به دولتمردان گفت که «حق و 
حقوق ملت را نادیده نگیرند». این بازیگر سینما که در هفتادمین جشنواره فیلم کن حضور دارد 
با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات بیان کرد: این اتفاق استثنایى در تاریخ کشور 
را به ملت ایران تبریک مى گویم و از آنها تشکر مى کنم که هنرمندان را همراه خود 
براى دادن رأى به پاى صندوق ها کشاندند و از دعوت هنرمندانشان استقبال کردند. او 
افزود: چنین روزى براى ما سرنوشت ساز بود و اتفاقى که افتاده استثنایى بود. به همین 
دلیل از دولتمردان خواهش مى کنم که حق و حقوق ملت را نادیده نگیرند و براى اتفاقى 

که به دست مردم رخ داده ارزش قائل باشند.معتمدآریا تأکید کرد:  سرنوشت ما مى توانست 
چیز دیگرى باشد اگر مردم قبول نمى کردند که رأى دهند، اگر مردم از حق خود مى گذشتند و اگر 

مردم قبول مى کردند که رأى خود را بفروشند پس امیدوارم بعد از این حواستان به حق و حقوق مردم باشد.

درخواست معتمدآریا از دولتمردان
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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          

تولدى دوباره 
   لحظه اى که تمام دستگاه ها خط پایان حیات مغز «سید محسن» را به تصویر کشید،غم از دست دادن او براى خانواده ،به ویژه مادرش لحظه دشوارى بود، با این حال این مادر با اهداى 

اعضاى فرزندش بدون هیچ تعللى موافقت کرد ،تا به جاى دفن اعضاى قابل پیوند«سید محسن» تولدى دوباره به آنها ببخشد و مرگ او را به زندگى دوباره تعبیر کند .

دریچـه
منبع: قدس آنالین

@nesfejahanclub
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1395 مربوط به قسمتی از امالك نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 
59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه چهارم 
امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف 

الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1100-  محمد على منتظرى نجف آبادى  فرزند رضا  نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و اعظم محمدى فرزند اسداله  

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه . 
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 915/844 – عروجعلى رضایى فرزند عبداله ششدانگ پالك 
915/844 مجزى شده از 915/732  بمساحت 18/80 متر مربع که 
با پالکهاى 915/733 و915/443 توامًا بصورت یکبابخانه در آمده 

است . 
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 581/7- علیرضا عالمى فرزند اســداله و معصومه عباسى 
جوزدانى فرزند قدمعلى بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکقطعه زمین غیر محصور بمساحت 225/25 متر مربع . 
پالك 1014/748- ســعادت پیرمرادیان نجف آبادى فرزند على 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور بمساحت 1434/54  

متر مربع.
پالك 1014/790- یونس غفار منش فرزند عبدالکریم ششدانگ 

یک قطعه زمین غیر محصور بمساحت 213/90  متر مربع.
پالك 1014/826 – رســول رحیمى نجف آبــادى فرزند محمود 
ششدانگ یکدرب باغ مشــجر محصور به مساحت 3850/07 متر 

مربع.
پالك 1014/833- حســین قادرى نجف آبادى فرزند عشــقعلى 

ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 83/95 متر مربع .
پالك 1295- عباســعلى خاکى نجــف آبادى فرزنــد نوروزعلى 

ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1217/11 متر مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 778- داود مهدیان مارانى فرزند چراغعلى تمامت بیســت و 
شش – یکصدو بیست و پنجم سهم مشــاع از 13 سهم ششدانگ 

یک قطعه ملک .
پالك 2251/1- ناهید مصطفایى نجف آبادى فرزند ســلطانعلى 

ششدانگ یک قطعه زمین محصوربمساحت 196/69 مترمربع.
پالك 2251/2- شریفه محمدى فرزند لطفعلى ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور بمساحت 202/45 متر مربع  .
 پالك 2599- علیرضا شریفى فرزند غالمعلى ششدانگ یکدرب باغ 

محصور  بمساحت 1369 متر مربع .
پالك 2625- اکبر طاهرى فرزند اسداله ششــدانگ یکدرب باغ 

مشجر و محصور بمساحت 2435/20 متر مربع . 
پالك 2634- میثم رضائى فرزند فریدون ششدانگ یکباب مغازه 

بمساحت 36/55 متر مربع .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 147/6- الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین  بمساحت 187/47 متر مربع .

پالك 147/7- حســنعلى حجتى فرزند مهدى  ششدانگ یکقطعه 
زمین  بمساحت 184/87 متر مربع .

پــالك147/8- نعمت اله صالحــى نجف آبــادى فرزند رجبعلى 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 184/09 متر مربع .

پالك147/9 – الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 161/80 متر مربع .

پالك 147/10 الهه محمدى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 177/31 متر مربع .

پالك 147/11 – حسنعلى حجتى فرزند مهدى ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 199/03 متر مربع .

پالك 147/12 – اعظم آقا بابائیان نجف آبــادى فرزند قربانعلى 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 174/69 متر مربع .

پلالك 431/19 مجزى شده از 431/14– رباب حاج اسمعیلى نجف 
آبادى فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه بمساحت 125/75 متر 

مربع .
پالك 431/20 – الهه حججى نجف آبادى فرزند اصغر ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 123/20 مترمربع .
پالك 1131- اصغر حججى نجف آبادى فرزند اکبر ششدانگ یک 

قطعه باغ مشجر محصور بمساحت 1552/48 متر مربع .
پالك 1223- محســن پاینده فرزند محمد ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 119/20 متر مربع .
قطعه 9 نجف آباد

پالك 713/2- فتح اله صادقى پور نجف آبادى فرزند حســینعلى 
ششدانگ قسمتى از یک باب کارگاه بمساحت 296/73 متر مربع که 

با ششدانگ پالك 712 توام گردیده است .
پالك 872/8 – محمود مصطفایى فرزند رجبعلى ششدانگ قسمتى 
از یکدرب باغ مشجر و محصور بمساحت 1177/15 متر مربع که با 
پالك 872/54 توام شده است و بصورت یکدرب باغ در آمده است .

پالك 872/54 - محمــود مصطفایى فرزند رجبعلى ششــدانگ 
قسمتى از یکدرب باغ مشجر و محصور بمساحت 923/60 متر مربع 
که با پالك 872/8 توام شده اســت و بصورت یکدرب باغ در آمده 

است .
پالك 881/1 – مهدى حبیب الهى فرزند محمد على ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 206/15 متر مربع .
پالك 881/2 – مهدى حبیب الهى فرزند محمد على به نسبت چهار 
دانگ و مهناز گلشادى قلعه شاهى فرزند قدمعلى به نسبت دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 250/10 متر مربع .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 1217/17-  آزاده رســتمیان فرزند اکبر ششدانگ قسمتى 

از یکبابخانه بمســاحت 62/67 متر مربع که با پالك 217/2 توام و 
تشکیل یکباخانه را داده است 

پالك 1238/21– محمد رضا عطایى فرزند حسن و خدیجه على 
دوســت نجف آبادى فرزند عباس بالسویه ششــدانگ قسمتى از 

یکبابخانه مسکونى بمساحت 5/14 مترمربع .
پالك 1238/22– محمــد حجتى نجف آبادى فرزند عباســقلى 

ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 122/10 متر مربع .
پالك 1597/4- مهرى فاضلى نژاد فرزند ســید عباس ششدانگ 

یکباب انبار و مغازه متصله بمساحت 1385/15 متر مربع .
پالك 1975 – عبداله زمانیان فرزند عباسعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین قسمتى از کوچه متروکه واقع در حد شرق پالك 34 بمساحت 

22/20 متر مربع .
پالك 1977 – مظاهر کاظمى نجف آبادى فرزند على  به نســبت 
پنج دانگ و رضوان سلطانیان تیرانچى فرزند اکبربه نسبت یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور بمساحت 2049/20 

متر مربع . 
بموجــب مــاده 16- قانون ثبــت اســناد و امالك ثبت اســناد 
و امالك و مــاده واحد مصوب 1373 چنانچه کســی نســبت به 
امالك ثبت شــده ردیف الــف از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 
90 روز و همچنیــن نســبت بــه امــالك ثبت شــده ردیف ب 
ســی روز گواهــی اعتــراض از مراجع صالحــه اخذ و تســلیم 
نمایــد اعتراضــات و یــا گواهی طــرح دعوي مطابق قســمت
 اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانــون ثبت رفتار خواهد 
شــد این اگهی نســبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز 
و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان منتشر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1396/03/01

م الف: 4077   
حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/895

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1395- اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 2061/95ش ح- 1396/2/25 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: احمد آذرى دادخواستى به 
خواسته مطالبه و خسارت تأخیر در تأدیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى 
از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى نادر زارع تالى معروف به على زارع به شورا حل اختالف شعبه 
5ح شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 2061/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/4/3 ساعت 10:30 تعیین گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد ظرف مدت 
یکماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4439 شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/1263
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به لیال احمد فخرالدین، بابک شهنى خواه دادخواستى به خواسته نفقه 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 32/96 ش 3 ح ثبت و براى روز 
شنبه مورخ 96/4/3 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 349 شعبه سوم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1280
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/367400- 1396/2/25 نظر به اینکه سند مالکیت تمامیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 3317 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 550 دفتر امالك 
جلد 129 به نام همدم عباسى محمودآبادى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که اینک انتقال نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960918711327068- 96/2/23 به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره به گواهى دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 162  موسوى رئیس ثبت شهرضا/2/1288
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/367394- 1396/2/25 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
3316 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 547 دفتر امالك جلد 129 به نام 
محمدصادق باقرى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که اینک انتقال نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 960918711327083- 
96/2/23 به گواهى دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/

سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 161  

موسوى رئیس ثبت شهرضا/2/1289
ابالغ  اجرائیه

شماره پرونده: 139504002127000161/1 شماره بایگانی پرونده: 9500266 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000014 بدینوســیله به فتح اله رحمتى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 1340 
صادره از شهرضا و شــماره ملى 1199084484 و اکرم دهقانزاد فرزند حیدر به شماره شناسنامه 157 و 
شماره ملى 1199195235 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان 
حافظ شــرقى خیابان بهار کوچه بهار پالك 185 کد پستى 8618863971 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
نامبردگان در آدرس فوق مورد شناسائى واقع نگردیده اند ابالغ مى شود طبق سند رهنى شماره 95134 
مورخ 1393/05/15 دفترخانه اسناد رسمى شماره 2 شهرضا خانم اکرم دهقانزاد مبلغ پانصد و ده میلیون 
ریال از تسهیالت بانک سپه شعبه مرکزى شهرضا استفاده نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور 
تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره 2/8220 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا ملکى فتح اله 
رحمتى در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى اجرائیه به ملغ چهارصد و 
پنجاه و چهار میلیون و چهل و شش هزار و هشتصد و شصت و شش ریال (454/046/866) بابت اصل 
طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 1395/11/30 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و پانزده هزار و هفتصد 
و هفتاد و یک ریال (315/771) ریال به آن اضافه مى گردد، صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 9500266 
در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشکیل و در جریان رســیدگى است که برابر قانون اصالح ماده 34 
اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اجرائى مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 
و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 158 

واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/2/1291

ابالغ  اجرائیه
شماره پرونده: 139604002127000005/1 شماره بایگانی پرونده: 9600007 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802127000015 بدینوسیله به آقاى احسان اله سالمى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
152 و شماره ملى 1199333425 متولد 1364/01/22 که طبق آدرس متن قرارداد ساکن: شهرضا 
میدان امام فرعى 3 کدپستى 8613967679 و طبق آدرس اعالمى در تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: 
شهرضا میدان امام کوى آزادى کوچه مرادانى پالك 5 کد پســتى 8615814931 که برابر گزارش 
مأمور اداره پست امکان ابالغ واقعى در آدرس مندرجه در تقاضانامه صدور اجرائیه به شما وجود نداشته 
است ابالغ میگردد؛ براساس قرارداد شــماره 6601000011009 مورخ 1393/04/18 تنظیمى در 
بانک ملى شعبه بوستان شــهرضا که آقاى محمدجواد ترابى به تعهد و غیره شما مبلغ چهارصد و نود 
میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک ملى 
شعبه بوستان شهرضا (بســتانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و نه 
هزار و هفتصد و چهل و سه ریال بابت اصل طلب و خســارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 96/01/26 که از 
این تاریخ به بعد روزانه مبلغ دویست و نود هزار و سیصد و هشــتاد و شش ریال بانضمام هزینه هاى 
متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شــماره بایگانى 9600007 در واحد اجراى اســناد 
رسمى شهرضا در جریان رسیدگى میباشد لذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 160 

واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/2/1292
ابالغ اخطاریه ممنوع  الخروجى

شــماره پرونده: 139504002127000122/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500207 شــماره آگهى 
ابالغیــه: 139603802127000012 بدینوســیله بــه آقاى امیــر رزى فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 20878 متولد 1359/06/26 و شــماره ملــى 1198488654 که طبق متــن قرارداد 
ســاکن: شــهرضا کوى امام کوچه پیروزى پالك 33 و طبق آدرس متن تقاضانامــه صدور اجرائیه 
ســاکن: شــهرضا خیابان آزادگان فرعى 2 بعد از مدرســه حاج ناصر بهرامــى درب قهوه اى رنگ 
پالك 63 کد پســتى 8618766771 که برابــر اعالم مأمور اداره پســت امکان ابــالغ واقعى در 
آدرس اعالمى در تقاضانامه صدور اجرائیه به شــما وجود نداشــته اســت ابالغ میگردد در موضوع 
پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9500207 له بانک اقتصاد نوین شــعبه شــهرضا و علیه شــما 
بنا به درخواســت بانک بســتانکار شــما ممنوع الخروج از کشــور گردیده اند. این آگهى یک نوبت 
در روزنامــه نصف جهان چــاپ اصفهان جهت ابالغ بشــما درج و منتشــر میگــردد. م الف: 159 

واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/2/1293
حصر وراثت

آقاى بهزاد سلطانى کله مسلمانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 2 بـــه شـــرح دادخواست به 
کالسه 82/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا ســلطانى کله مســلمانى بشناســنامه 275 در تاریخ 95/03/15 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على رضا تســلیمى عاشــق آبادى 
فرزند ابوالقاســم ش.ش 1160783853 ت.ت 1394 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- ابوالفضل 
ســلطانى کله مســلمانى فرزند على اصغر ش.ش 1160538980ت.ت 1385 صــادره از لنجان 
(پســر متوفى) 3- فاطمه ســلطانى کله مســلمانى فرزند على اصغــر ش.ش 1160444641.ت 
1381 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- ابوالقاســم تســلیمى عاشــق آبادى فرزند احمد ش.ش 
494 ت.ت 1350 صادره از اصفهان (همســر متوفى) 5- خدیجه ســلطانى کله مســلمانى فرزند 
امیرقلى ش.ش 15 ت.ت 1340 صادره از لنجان (مادر متوفى) 6- بهزاد ســلطانى کله مســلمانى 
فرزنــد رجبعلــى ش.ش 2 ت.ت 1334 صادره از لنجــان (پدر متوفــى) و الغیر. اینــک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 211 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/2/1328
ابالغ 

شماره: 103/96/644/26- 96/2/7 سند مالکیت تمامى سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 321/54 
بخش 16 ثبت شاهین شــهر در دو جلد ص 237 دفتر 43 مقدار دو دانــگ و مقدار یک دانگ در ص 
534 دفتر 36 بنام مالکین صادر و تسلیم شده است که مورد ثبت باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى بوده است 
که طبق ســوابق بنام نصرت برومند که مالک بهاء ثمنیه اعیانى مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك فوق مى باشد. لذا با توجه به پیگیرى مالک و تهیه گزارش کارشناسى به شماره 12/227620- 
96/2/21 و نامه شماره 112/2267/01- 96/2/21 کانون کارشناسان استان اصفهان مبنى بر عدم 
وجود  بهاء ثمنیه اعیانى بر روى پالك مذکور اعالم شده است لذا چنانچه شخص و یا اشخاص خاصى 
نسبت به موضوع اعتراضى دارند به مدت ده روز پس از چاپ در روزنامه اعتراض خود را به اداره ثبت 
و یا دادگسترى ارائه و رسید اخذ نمائید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 362 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/1337
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکــه خواهان ناربه مارکوســیان دادخواســتى مبنى بر الــزام به فک پــالك به طرفیت 
خوانده فرشــاد جهان بیــن در این مرجع به شــماره کالســه 128/96 ش2ح مطــرح نموده اند و 
وقــت رســیدگى نامبــرده بــراى حضــور طرفیــت تاریــخ 96/5/8 ســاعت 6 بعدازظهــر در 
نظر گرفته شــده اســت علیهــذا با توجــه به اینکــه خوانــده مجهول المــکان مى باشــد وفق 
مــاده 73 آئین دادرســى مدنــى تاریخ فوق االشــعار یک نوبــت در روزنامه منتشــر تــا چنانچه 
خوانده مطلع گردید جهــت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانــى آن به این واحــد مراجعه نماید. 
م الف: 367 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/1339

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9610463759200011 شــماره پرونده: 9509983759200342 شماره بایگانى 
شــعبه: 950352 خواهان: مریم باطنى دادخواســتى بــه طرفیت خواندگان محمد فــالح پور-بهناز 
خلیفه-گیتى منصورى نامقى-ژینوس نژاد خواجه به خواسته ابطال سند- الزام به تنظیم سند- ابطال 
معامالت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شــهر ارجاع و به کالسه 
9509983759200342 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/04/15 و ساعت 08:30 تعیین شده 
است. به علت مجهو المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز و به تجویز ماده 73  قانون آئین 
دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 368  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1340
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103640901045 شــماره پرونده: 9209983641800922 شماره بایگانی 
شــعبه: 921032 آگهى احضار متهم محمد صالحى سده در پرونده کالســه 921032 براى به اتهام 
تقاضاى کیفرى نموده که رســیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 
96/3/31 ســاعت 11 تعیین گردیده اســت. بــا عنایت بــه مجهول المکان بودن و عدم دسترســى 
به متهم در اجــراى مقررات مــواد 115 و 180 قانون آیین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
در امور کیفــرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضــور، مطابق مقررات  رســیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 213 یوســف زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر لنجان (101 جزایى 

سابق)/2/1341
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759200010 شــماره پرونده: 9509983759201184 شماره بایگانی 
شعبه: 951207 خواهان محمد فخارى- قدمعلى جورکش دادخواستی به طرفیت خوانده محمد عسکرى 
فرهانى فرزند مسیح به خواسته تقاضاى رسیدگى توامان- تقاضاى ابطال رأى شماره 2523 هیات حل 
اختالف شاهین شــهر- ابطال سند مالکیت ماده 147- صدور دســتور موقت- مطالبه خسارات تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201184 
ثبت گردیــده که وقت رســیدگی آن 1396/06/29 و ســاعت 10:30 تعیین شــده اســت. 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 دســتور 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: 353 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1342
حصر وراثت

شهین دخت فرامرزى بشناسنامه شماره 442 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 104/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اسماعیل 
آچنکان به شناسنامه شماره 335 در تاریخ 94/4/11 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- شهین دخت فرامرزى فرزند ابوطالب شماره شناســنامه 442 نسبت با متوفى (همسر) 2- بیژن 
آچیکان فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 638 نسبت با متوفى (فرزند) 3- بهروز آچیکان فرزند اسماعیل 
شماره شناســنامه 1446 نســبت با متوفى (فرزند) 4- بهنام آچیکان فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
2560001111 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 364 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/1343
حصر وراثت

مهدى اخوندى بشناسنامه شــماره 1271249022 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه، درخواســتى بشــماره 99/96 ش 1 ح تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته 
اســت که شــادروان محمد اخوندى بشناســنامه شــماره 49 در تاریخ 1396/1/8 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- اشــرف ضیایى جزى فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 
8011 نســبت بــا متوفى (همســر) 2- مهــدى اخوندى اشــنى فرزند محمد شــماره شناســنامه 
1271249022 نســبت با متوفى (فرزنــد). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهــد گردید. 
م الف: 360 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/1354
حصر وراثت

محترم بهبهانى بشناسنامه شماره 479 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 91/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدرضا متعبد 
بشناسنامه شماره 813 در تاریخ 96/2/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محترم 
بهبهانى فرزند خلیفه شماره شناسنامه 479 نسبت با متوفى (همسر) 2- محمد متعبد فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه 1244 نسبت با متوفى (پسر) 3- مرضیه متعبد فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 5787 
نسبت با متوفى (دختر) 4- محسن متعبد فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 8155 نسبت با متوفى (پسر). 
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: 370 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/1355

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759201610 شــماره پرونده: 9509983759200591 شماره بایگانی 
شــعبه: 950606 تاریخ حضور: 1396/06/26 ســاعت حضور: 12:30 در خصوص دعوي خشــایار 
امیرى مورچگانى به طرفیت ناصر خســروى بابادى فرزند منصور در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى 
در این شــعبه حاضر شــوید. ضمنًا به پیوســت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم ارســال می گردد. 

م الف: 369 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/2/1356
حصر وراثت

فریده اورك بشناســنامه شماره 372 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 757/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان اسماعیل 
جمشیدى به شناسنامه شماره 87 در تاریخ 95/8/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- فریده اورك فرزند خسرو شماره شناسنامه 372 نســبت با متوفى (همسر) 2- ایران بابا احمدى 
شوشترى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 194 نسبت با متوفى (مادر) 3- علیمردان جمشیدى فرزند 
سیف ا... شماره شناسنامه 23 نسبت با متوفى (پدر) 4- آناهیتا جمشیدى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
1744139768 نسبت با متوفى (فرزند) 5- صادق جمشیدى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 15036 
نسبت با متوفى (فرزند) 6- سروش جمشیدى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 1740459539 نسبت با 
متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 378 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1357
اجراییه

شــماره209/95 ش9 به موجب راى شــماره 381/95 تاریــخ 95/12/23 حوزه نهم شــوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه: مهدى الچینانى به نشــانى 
(زندان مرکزى) مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ماهیانه ســیصدهزارتومان درسال 1394 
ازتاریخ 94/01/01 و همچنین ماهیانه ســیصدوچهل هزار تومان درســال 1395 از 95/01/01 و نیز 
ماهیانه مبلغ دویســت هزارتومان بابت نفقه حال و آتیه فرزند مشترك همچنین مبلغ سیصدوهشتادو 
چهارهزار تومــان بعنوان نیم عشــر دولتــى برعهده محکوم علیه مى باشــد. مشــخصات محکوم 
له: زهرابهرامى فرزند تقى به نشــانى یزدانشــهر-خ 8غربــى پ59. ماده 34قانون اجــراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند کــه اجراى حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قــادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگــر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 4485 گرامى قاضى شــعبه نهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/2/1361
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610103640300620 شماره پرونده: 9609983640300143 شماره بایگانی شعبه: 
960146 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد شاهرودى فرزند ابراهیم تاریخ حضور: 1396/03/30 
سه شنبه ساعت: 9:00 محل حضور: زرین شــهر، در خصوص دعوى فاطمه اصالحى به طرفت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شــوید. ضمنًا جهت دریافت نسخه ثانى و ضمایم 
به دفتر شــعبه مراجعــه نمایید. م الــف: 131 شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/2/1362
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113641000261 شــماره پرونده: 9209983642201491 شماره بایگانی شعبه: 
921310 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى قهرمان بهرامى حسب محتویات پرونده کالسه 921310 
ك 102 آقاى قهرمان بهرامى متهم به بزه فروش مــال غیر، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و 
با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/03/20 ساعت 11:30 صبح در شعبه 102 دادگاه 
کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى 
و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 130 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 

(102 جزایى سابق)/2/1363

احضار
شماره درخواست: 9610463760100023 شماره پرونده: 9509983760100600 
شماره بایگانی شــعبه: 951608 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالســه 951608 ك 101 دادگسترى شاهین شــهر 1- آقاى ابوالفضل رحیمى 
فرزند کریــم2- خانم امینــى مجهول المکان متهم اســت به رابطه نامشــروع 
که تحت پیگــرد قانونى مى باشــد و بــراى روز 1396/04/03 ســاعت 10:30 
وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد مــاده 334 قانون آئین دادرســى 
کیفرى مراتــب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ 
میگردد، تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه 
حاضر و از خود دفاع نمایــد، در غیر این صــورت اقدام قانونى بــه عمل خواهد 
آمد. م الف: 380 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر (101 جزایى 

سابق)/2/1347



1818آگهىآگهى 2944 سال چهاردهمدوشنبه  1 خرداد  ماه   1396

بموجب مــاده 11قانون ثبت اســناد وامالك  ومــاده 59اصالحی 
آیین نامــه مربوط بــه امالکی کــه در ســه ماهه  چهارم  ســال 
1395 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده اســت ومدت اعتراض نسبت 
به آنها از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 90 روز مى باشد  مربوط 
به بخش 11 ثبت شهرســتان شــاهین شهر  به شــرح ذیل آگهی 

می نماید:

الف : بخش 11 حوزه ثبتى شهرستان شاهین شهر 
270 اصلى - بقعــه متبرکه امــام زاده زین العابدین ابــن احمد ابن 
حضرت موسى ابن جعفر به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان

شــاهین شــهر و میمه ششــدانگ عرصه و اعیان امــام زاده زین 
العابدین واماکن اطراف آن به انضمام چشــمه سارهاى طرف شرقى 
و امالك مشجر جلو امام زاده به مســاحت 7204/60 متر مربع واقع 

در دامنه کوه اراضى اطراف روستاى بیدشــک بخش 11 حوزه ثبت 
شهرستان شاهین شهر .

284 اصلــى - ابنیــه و امــالك و مســتغالت واقع در روســتاى
 کلهرود

2271- آقاى حمید جمالى دستجردى فرزند عباس شماره شناسنامه 
11 صادره از نطنز ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 170/60 متر 
مربع واقع در روستاى کلهرود بخش 11 حوزه ثبت شهرستان شاهین 

شهر 
2272- آقــاى غالمرضا جمالى دســتجردى فرزند عباس شــماره 
شناســنامه 24 صادره از نطنز نســبت به چهار دانــگ و خانم زهره 
جمالى دستجردى فرزند عباس شــماره شناسنامه 2 صادره از نطنز و
 خانم زهرا جمالى دســتجردى فرزند عباس شــماره شناسنامه 28 
صادره از نطنز هر کدام نسبت به یک دانگ ازششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 185 متر مربع واقع در روستاى کلهرود بخش 11 حوزه ثبت 
شهرستان شاهین شهر 

به موجب ماده 16 قانون  ثبت وماده 86آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
چنانچه کسی نســبت به امالك مندرج در این آگهی واخواهی داشته 
باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت ظرف مدت 90 رو زدادخواست 
واخواهی خود رامســتقیما به این اداره تســلیم وطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ها ي معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این 
اداره تســلیم نماید ودر صورتیکه قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه 
شده باشــد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید .اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است ومطابق قسمت 

اخیر ماده 16 وتبصره مــاده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد .ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقــی ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورتمجلس قید و واخواهــی  صاحبان امالك ومجاورین 
نســبت به حدود وحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصر ه 
2 ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته 
خواهــد شــد ایــن  آگهی نســبت  بــه ردیــف الــف در دونوبت 
به فاصله 30 روز در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر 

می شود./.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/01

م الف:31
ناصر صیادى صومعه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/1/165

 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1395- اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان شاهین شهر 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 مربوط به ابنیه و امالك واقعات 
در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 بخش ثبتى دهاقان  

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی 
آئین نامــه مربوطه امالکی که در ســه ماهه چهارم ســال 1395 
تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شــده و همچنین شــماره هاي از قلم 
افتاده و نیــز آنچه طبق آراء هیئــت نظارت ثبت آگهــی آنها باید
 تجدید شــود مربوط به بخش 9  و 10 ثبت اصفهان را به شرح زیر 

آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع 
امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت 

انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - 
اصلی و فرعی هاي ذیل :

324 فرعى – زهرا ادیبى سده فرزند مانده على نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 284,23 مترمربع .

2143 فرعى – حمید رضا ادیبى سده فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 157,71 مترمربع .

2148 فرعى – طال بلیوند فرزند رســول نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 267,97 مترمربع .

2150 فرعى – سید مجتبى حسینى سده فرزند سید جالل نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 585,57 مترمربع .

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - 
اصلی و فرعی ذیل :

1822 فرعى – زهرا افرازه فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 345,93 مترمربع .

2037 فرعى – شهناز رمضانى چمگردانى فرزند محمد على نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239,74 مترمربع .

2707 فرعى – على حیدرى چمگردانى فرزنــد عبدالعلى و خانم 
عزت ربیعى چمگردانى فرزند نجفقلى بالسویه نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 340,85 مترمربع .
3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و 

فرعی هاى ذیل :
637 فرعى – عباس ایزدى فرزند عبدالرسول نسبت به چهارو نیم 
دانگ مشاع و آرش اشــنودى فرزند على اصغر نسبت به یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 465,95 مترمربع .
2502 فرعى – فرشته طیورى فرزند جهانگیر نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 156,01 مترمربع .
4 – ابنیه و امالك واقع در ســعید آباد به شماره 255- 

اصلی و فرعی ذیل :
19 فرعى – عزت الســادات صفوى همامى فرزند باقر نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1266,56 مترمربع .
5- امالك واقع در برنجگان لنجان به شــماره 268- 

اصلی و فرعى ذیل :
300 فرعى – بهجت محمدى برنجگانى فرزند ســلمان نسبت به 

ششدانگ یک بابخانه به مساحت 183,44 مترمربع . 

6- امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :
10 فرعى – مرتضى شهریارى کله مسیحى فرزند اله یار نسبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 613,20 مترمربع . 
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و 
فرعی ذیل :

57 فرعى – محمد على عابدى چرمهینى فرزند مانده على و حسن 
عابدى چرمهینى فرزند ماند على بالسویه نسبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 420,93 مترمربع .
2 - امالك واقع در مبارك آباد چرمهین به شماره 368- 

اصلی و فرعی هاى ذیل :
171 فرعى – مهین عزیزى چرمهینى فرزند حســین نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,12 مترمربع .
172 فرعى – مهین عزیزى چرمهینى فرزند حســین نســبت به 

ششدانگ یکبابخانه و بهاربند به مساحت 163,81 مترمربع .
بموجب مــاده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به 
امالك مندرج در این آگهی اعتراض داشــته باشــد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت نســبت به آنهایی که تقاضاي ثبت شده به شرح 
ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نســبت به ردیــف ب در مدت 30 
روز دادخواســت اعتراض خود را به این اداره تســلیم نماید و طبق 
تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده هاي معترضی 
ثبت ، معترض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 

این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوي باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریــان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طــرح دعوي که بعد از 
انقضاي مدت مرقوم واصل شــود بال اثر اســت و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمنًا 
طبق مــاده 56 - آیین نامــه قانون ثبت حقــوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صــورت مجلس قید و اعتــراض صاحبان امالك 
و مجاورین نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقی مطابــق ماده 20 
قانــون ثبــت و تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف 
پرونده هــاي معترضی ثبــت پذیرفتــه خواهد شــد. این آگهی 
نســبت به ردیــف( الــف )در دو نوبــت بــه فاصلــه 30 روز و 
نســبت به ردیف ( ب ) فقــط یک نوبــت از تاریخ انتشــار نوبت 
اول در روزنامــه نصــف جهــان چاپ اصفهــان درج و منتشــر

 می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/02/02 13

(توضیحا روز 96/02/01 تعطیل مى باشد)
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/01

م الف: 56         
 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  

لنجان/1/566

بموجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اســناد و امــالك و ماده اصالحی 
59 آئین نامه مربوطه امالکی که در ســه ماهه چهارم ســال 1395 
تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شــده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده
 و نیــز آنچــه طبــق آراء هیئت نظــارت ثبــت آگهی آنهــا باید 
تجدید شــود مربوط به بخش ثبتــى دهاقان را بشــرح ذیل آگهى 

می نماید.
ردیف الف- شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع 
امالکى که اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت 

انتشار آگهى در ردیف منظور گردیده اند. 
اول- شــماره هاى فرعى از 78-  اصلى واقع در صحراى پوده بخش 

ثبتى دهاقان 
547- خانم ســمیه هارونى کمیتکى فرزند غالمحسین تمامت سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ واقع در صحراى پوده به 

مساحت ششدانگ 1189/60 مترمربع 
دوم- شماره هاى فرعى مجرى شده از 122  اصلى موسوم به اراضى 

حیدرآباد دهاقان 
24- خانم بتــول رضوانــى فرزنــد رحمت اله تمامت ششــدانگ
 یک درب باغ واقع در اراضى حیدرآباد دهاقان به مســاحت 495/70 

مترمربع 
سوم- اب قنات بر آفتاب دهاقان 135  اصلى 

135- اصلى- آقــاى محمدعلى رحیمى دهاقانى فرزند مشــهدى 
ابوالقاسم تمامت دو سهم مشاع از 1536 سهم ششدانگ آب قنات بر 

آفتاب دهاقان 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 86 آئى نامه 
قانون ثبت چنانچه کســی نســبت به امالك منــدرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشــد از تاریخ اولین نوبت انتشــار آگهى نسبت به 
امالکى که در ردیف الف مى باشــد نود روز و نســبت به ردیف ح به 
مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را کتبًا به این اداره تســلیم 
نماید و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره دادخواســت واخواهى خود را به مراجــع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت دریافت نماید ضمنا گواهى طرح 
دعوي که پس از انقضاء مهلت قانونى واصل شــود بالاثر و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه
 اجرائى قانون ثبت رفتار خواهد شد. این آگهی نسبت به امالك ردیف 
الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ اولین آگهى در روزنامه نصف 

جهان منتشر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/02/02 13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/01 13

م الف: 96/11 
عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/251
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به موجب ماده12-قانون ثبت اســناد و مــاده 59-اصالحى 
آیین نامه مربــوط به امالکى که در ســه ماهه چهارم ســال 
1395 تقاضــاى ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده و همچنیــن
شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبــق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهى آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهى مینماید:

شــماره هاى فرعى از یک اصلى ابنیــه و امالك 
شهرضا

291- محمد مهدى انصاریپور جرم افشادى فرزند حبیب اله و 
مهدیه صالح پور فرزند غالمعلى بالســویه: ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 165,94مترمربع
861-مجتبى وثوقى فرزند حسین : ششدانگ قسمتى از یکباب 
خانه که بانضمام ششدانگ پالك 4953 جمعا" تشکیل یکباب 

خانه را داده است به مساحت 32,55 مترمربع

شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد
37-پیمان محلوجى فرزند نبى اله:تمامت 250 سهم مشاع از 
3000 سهم ششــدانگ یک قطعه باغ که بموجب راى شماره 
3813 مورخه 95,06,16 هیئت محتــرم قانون تعیین تکلیف 
اراضى فاقد سند در ازاء سهم فوق ششدانگ یکباب خانه نیمه 

تمام به مساحت 216,04 در سهم وى واقع گردیده است.
962- سید محمدرضا مدینه  فرزند ســید ابوالقاسم نسبت به 
هشت حبه مشاع و سید محمود مدینه فرزند سید هاشم نسبت 

به هشت حبه مشاع از 72 حبه : ششدانگ یکدرب باغ  
8207-ولى اله،نوراله،علیرضا،اشــرف،جنت واقدس فرزندان 
سیف اله همگى تاکى بقانون ارث : ششدانگ یکقطعه زمین پى 

کنى شده به مساحت 967,98 مترمربع
9945-سهراب رجبى موسى آبادى فرزند ابراهیم : ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت 91,50 مترمربع
10066-پرویز کهنسال فرزند  طاهر:ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 198,20  مترمربع 
11072-فیروز عباســى وندا  فرزند فردوس و سروگل عباسى 
وندا فرزند برجعلى بالسویه:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

154,32  مترمربع 
12782-سید عبدعلى موسوى  فرزند فرج اله  :ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 169مترمربع
15649-مریم فالمرزى مفرد  فرزند حسین:ششدانگ یکباب 

خانه به  مساحت 195,10 مترمربع
15700-سمیه نجفى فرزند حسینعلى: ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از 1628,1 فرعى به مساحت 182,70 مترمربع
15738-محمدحسن حاجب نسب فرزند نصیب اله :ششدانگ  

یک باب خانه سه طبقه  به مساحت 127,15 مترمربع
15754-فتح اله چترسیمین  فرزند ویســعلى نسبت به چهار 
دانگ مشــاع و ماه بس نجیمى فرزند على نســت به دو دانگ 
مشاع از :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157,40 مترمربع

15760-رسول جعفرى فرزند  الیاس:ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 170  مترمربع 
15785-قاسمعلى فردوسیان  فرزند محمد:ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 182مترمربع 
15797-محســن دهقان  فرزند ولى اله  :ششدانگ یک قطعه 
زمین مجزى شده از پالك 873 به مساحت 139,17مترمربع

15805-حسین على رفیعى ســندگانى  فرزند خدر:ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به  مساحت 177,55 مترمربع

15816-سید مرتضى عمادى فرزند ســید موسى: ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از 9300 فرعى به مساحت 169,50 

مترمربع
15819-کیهان جعفرى فرزند لهراسب و بتول سهرابى تله بازلو 
فرزند منوچهر بالسویه :ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 

128,35 مترمربع
15826-مســعود جلیلى  فرزند طمراس و صادق جلیلى فرزند 
طمراس بالسویه:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137,10 

مترمربع
15857-محمد محمدیان فرزند فضل اله: ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 126,20 مترمربع
15874-سید مسعود دادخواه فرزند سید حسن نسبت به چهار 
دانگ مشــاع  و صدیقه براهیمى فرزند عبدالجواد نسبت به دو 
دانگ مشاع  :ششــدانگ  یک باب خانه مجزى شده از پالك 

9300 فرعى به مساحت 157,65 مترمربع
15883-محمد آریانفر فرزند ســیف اله:ششدانگ قسمتى از 
یک باب خانه محل جوى متروکه که بانضمام ششدانگ پالك 
50,1537 و قسمتى از پالك 2,1904 جمعا" تشکیل یک باب 

خانه را داده است  به مساحت19,34  مترمربع

شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان
1408- محمود رحیمى اسفه ساالرى  فرزند محمد:ششدانگ 
یک بــاب خانه که قبــال" 1072,1 فرعى بوده  به مســاحت 

186,53 متر مربع

شماره هاى فرعى از 4-اصلى مزرعه برزوك آباد
1810- على حسین کاویانى فرزند جهانگیر :ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 166,40 متر مربع
2332- فاطمه قربانى  فرزند جمشید   :ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 152,60 مترمربع
2727- على ایزدى فرزند فضل اله:ششدانگ یک باب گلخانه 

مفروزى از پالك 190 فرعى به مساحت 92,16 مترمربع
2728- احمد نــرهء فرزند سهراب:ششــدانگ یک باب خانه 
مجزى شده از پالك 1833 فرعى به مساحت 143,60 مترمربع

2729- لیال فخار  فرزند رحمت اله نســبت به دو دانگ مشاع 
و جالله براهیمى فرزند عبدالستار نسبت به چهار دانگ مشاع 
از:ششــدانگ یک قطعه زمین محصور محل کارگاه تیرچه و 

بلوك به مساحت 3894 مترمربع
2731- مهدى امیرزاده هونجانى  فرزند محمد:ششدانگ یک 
باب مغازه مفروزى از پالك 1116 فرعى به مســاحت 19,65 

مترمربع
2733- اکبر پژوهان  فرزند بهرام:ششــدانگ یک قطعه زمین 

مجزى شده از پالك 1183 فرعى به مساحت 290 مترمربع
2734- عبدالرضا پژوهان  فرزند بهرام:ششــدانگ یک قطعه 
زمین مجزى شــده از پالك 1183 فرعى به مساحت 251,50 

مترمربع
2735-سید رضا رشیدى فرزند فریدون: ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 875 مترمربع

شماره هاى فرعى از 21-اصلى مزرعه رشکنه
2871-طاهره مومنیان فرزند ولى اله : ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از 170 فرعى به مساحت 147,79 مترمربع 

شماره هاى فرعى از 23-اصلى مزرعه سودآباد
2784-ولى اله طاوســى فرزند عبدالحسین و مهناز کاظم پور 
فرزند حیدر بالسویه:  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

993 فرعى به مساحت 309,75مترمربع
2797- محمدرضا عظیمى على آبادى فرزند مصطفى و فاطمه 
جاورى فرزند على بالسویه:ششدانگ یک باب خانه مفروزى از 

پالك  144 فرعى  به مساحت   159,80 مترمربع 

شماره هاى فرعى از 32-اصلى مزرعه دست قمشه
2752-افســر رعیت پور مقدم شــهرضا فرزند حسین على: 
ششدانگ یک باب مغازه که قبال" قسمتى از پالك 155 فرعى 

بوده  به مساحت 22,30مترمربع
2760-نوراله همسایگان فرزند مشــاءاله: ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه بر روى جوى متروکه  به مســاحت 5,98 مترمربع 
که بانضمام ششــدانگ پالك 1261 فرعى جمعا" تشــکیل 

یکبابخانه را داده است.

شماره هاى فرعى از 33-اصلى مزرعه مهرقویه   
7-احمد خیامى فرزند حجت اله: تمامت پانزده ســهم مشاع از 
800 سهم  ششــدانگ یک قطعه باغ که بموجب راى شماره 
7515 مورخه 95,12,09 هیئت محتــرم قانون تعیین تکلیف 
اراضى فاقد سند اکنون طبق وضع محل به مساحت 15 مترمربع 
بانضمام قسمتى از پالك 6 فرعى جمعا" تشکیل یک باب خانه 

را داده است.  
1113-محمود ســعیدى فرزند رحمت اله :  ششدانگ یکباب 
خانه نیمه تمام مجزى شــده از 68 فرعى به مساحت 130,65 

مترمربع

شماره هاى فرعى از 50-اصلى مزرعه اله آباد
10-اعظم رضایى فرزند علمدار: تمامت 186 ســهم مشاع از 
8078,25 سهم  ششــدانگ که در ازاء آن بموجب راى شماره 
3869 مورخه 95,06,21 هیئت محتــرم قانون تعیین تکلیف 
اراضى فاقد ســند ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 186 

مترمربع تحت شماره 2592 منظور و مجزى شده است.  

1276-احمدرضــا امینیان فرزنــد بهرام و لیــال ناظم فرزند 
جعفرقلى بالسویه: ششــدانگ باب خانه به مساحت 169,47 

مترمربع 
2585-هدایت اله خسروى فرزند کاکاجان :ششدانگ یک باب 

خانه  به مساحت   135 مترمربع
2588- مهدى جاورى  فرزند حســن و مریم جریده دار فرزند 
عبدالرسول بالسویه:ششدانگ یک باب خانه مفروزى از 220 

فرعى  به مساحت   273,05مترمربع
2598-آرمین براهیمى فرزند محمدعلى:ششدانگ یک قطعه 
زمین  مجزى شده از 558 فرعى  به مساحت   117,03 مترمربع

شماره هاى فرعى از 72-اصلى مزرعه دامزاد
313-بهنام قرقانى فرزند حمید:ششــدانگ یکبــاب خانه به 

مساحت 201,85مترمربع
491-منصور رضائى رحیمى فرزند ایاز:ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 291 مترمربع

شماره هاى فرعى از 176-اصلى شهرك اسالم آباد
489-علیمراد حاتمى فرزند شهباز: ششدانگ یکباب خانه نیمه 

تمام به مساحت 295 مترمربع
به موجب ماده 16قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك و 
رقبات مندرج در این آگهى واخواهى داشــته باشد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شده 
به شرح ردیفهاى الف و ب ظرف مدت90روز و نسبت به آنهائى 
که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف 
ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود را به این اداره 
ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت، معترض میبایســت ظرف مدت 30روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهى تقدیم دادخواست 
را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به این اداره تســلیم نماید در 
صورتى که قبل از انتشــار آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف 
دعوا باید گواهى دادگاه را مشــعر بر جریــان دعوا ظرف مدت 
مرقوم ارائه نماید.اعتراضات یا گواهى طرح دعوا که بعد از مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره 17قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا طبق ماده 56آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورت 
مجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته 
خواهد شد.این آگهى نســبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت
 به فاصله 30روز و نســبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ 
انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر مى گردد/.
تاریخ انتشارنوبت اول:1396/02/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/03/01

م الف: 69
          سید اسداله موسوى  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا/1/617

 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال1395
 اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
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به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین 
نامه مربوطه امالکى که در سه ماهه چهارم سال 1395 تقاضاى ثبت 
آنها پذیرفته شده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل 

آگهى مى نماید. 

اول: امالك و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در دهنو پالك یک – اصلى و فروعات ذیل:

1824 فرعى: آقاى حبیب اله نجاتى دهنوى فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 145/62 متر مربع

1825 فرعى: آقاى مصطفى نجاتى دهنوى فرزند حبیب اله ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 152/57 متر مربع 

1826 فرعــى: خانم ناهید جعفــرى چمگردانى فرزنــد محمد على 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152 متر مربع

1828 فرعى:آقاى اسماعیل فروغى فرزند جمشید ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 294/75 متر مربع

1830 فرعى: سید محمد صادق حسینى عســکرانى فرزند سید باقر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/62 متر مربع 

2- امالك واقع در سرارود پالك 3- اصلى و فرعى ذیل:
640 فرعــى: آقــاى ســلمان و جــواد هــر دو باقریــان فرزندان 
محمدرضا(بالسویه) ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/90 متر 

مربع مجزى شده از پالك 302 فرعى

3- امالك واقع در شیخ آباد پالك 4- اصلى و فرعى ذیل:
695 فرعى: مســجد جامع شــیخ آباد به نمایندگى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان مبارکه ششدانگ قسمتى از مســجد و حسینیه به 

مساحت 814/58 متر مربع مجزى شده از پالك 3 و 5 فرعى
698 فرعى: آقاى عباسعلى مالکى شــیخ آبادى فرزند یداله ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 231/90 متر مربع مجزى شده از پالك 89 

فرعى
4- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلى و فروعات 

ذیل:

1257 فرعى: آقاى خسرو عزیز خانى فرزند باقر ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 401/27 متر مربع

1286 فرعى: آقاى محمود محمدى فرزند عباس ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 309/30 متر مربع

1790 فرعى: آقاى اصغر نجاریان فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 402/36 متر مربع مجزى شده از پالك 1443 فرعى

1794 فرعى: آقاى حسینعلى باباچى فرزند محمد ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 605/40 متر مربع مجزى از 1061 فرعى

دوم: امالك و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در مبارکه پالك دو- اصلى و فر وعات ذیل:
3679 فرعــى: آقاى غالمرضا فخــرى فخرآبادى فرزنــد ناصرقلى 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 205/17 متر مربع مجزى شده 

از 1111 فرعى
3688 فرعى: آقاى امراله صابرى مبارکه فرزند اسداله و مرضیه دانش 
ســرارودى فرزند حسین (بالسویه) ششــدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 191/03 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 966 فرعى 
3689 فرعى: خانم لیال آقاجانى فرزند رضا ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 104/90 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 1394 فرعى

3690 فرعى: سید حمید موسوى فرزند سید مصطفى ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 135/70 متر مربع و مجزى شده از پالك 1209 

فرعى
3691 فرعى: زهرا احمدپور مبارکه فرزند على محمد ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 174/85 متر مربع مجزى شده از پالك 6078 

فرعى
3692 فرعى: آقاى مرتضى زینلى مبارکه فزند رحمت اله ششــدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 141/80 متر مربع مجزى شــده از پالك 

1384 فرعى
3693 فرعى: آقاى مجید صالحى مبارکــه فرزند على و زهرا احمدى 
مبارکه فرزند امیر (بالسویه) ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/57 

متر مربع مجزى شده از پالك 1348 فرعى 
3694 فرعى: آقاى داریوش احمدپور مبارکه فرزند عزیز اله ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 180/20 متر مربع مجزى شده از پالك 1190 
فرعى 

3695 فرعى: خانم اکرم ایرانپور مبارکه فرزند حسین ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت 326/32 متر مربع مجزى شده از پالك 1126 فرعى

3696 فرعى: آقاى رضا مهیارى ده سرخى فرزند ایرج ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحتس 165/44 متر مربع مجزى شده از پالك 

933 فرعى
3697 فرعى: آقاى على مختارى فرزند خیراله ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 113/02 متر مربع مجزى شده از پالك 193 فرعى
3698 فرعى: آقاى على مختارى فرزند خیراله و زهره عبدیان مبارکه 
فرزند سیف اله (بالسویه) ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/12 

متر مربع مجزى شده از پالك193 فرعى
3699 فرعى: آقاى سعید عربى مبارکه فرزند تقى و اختر صالحى مبار که 
فرزند عباسعلى (بالسویه) ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/50 

متر مربع مجزى شده از پالك 784 فرعى

2- امالك واقع در خولنجان پالك 13- اصلى و فروعات 
ذیل:

1049 فرعى: آقاى ابراهیم باقرى خولنجانى فرزند یداله ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 388/60 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

214 فرعى
1050 فرعى: آقاى یداله عباسى خولنجانى فرزند عوضعلى ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 296/80 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

261 فرعى
1051 فرعى: آقاى امین حیدرى فرزند ضر بعلى ششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 367 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 480 فرعى

3- امالك واقع در مجاورت قلعــه میرزمان پالك 381-
اصلى و فروعات ذیل:

297- فرعى: آقاى مصطفى عطائى قلعه میرزمانى فرزند محمد على 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 257/50 متر مربع

298- فرعى: آقاى احمدرضا عطائى قلعه میرزمانى فرزند محمد على 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 188 متر مربع
299- فرعى: آقاى حســنعلى جمشــیدى فارســانى فرزند روز على 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/46  متر مربع

4- امالك واقع در نکوآباد پالك 382- اصلى و فرعى ذیل:
875- فرعى- آقاى حشمت اله سلیمانى فرزند اسداله ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 201 متر مربع مجزى شده از پالك 65 فرعى

5- امالك واقع در مجاورت خولنجان پالك اصلى ذیل:
2484 اصلى- علیداد کیانى فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور با مستحدثات به مساحت 4611 متر مربع
اولین نوبت 1396/02/02 نســبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شــده 
ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره تســلیم 
و طبق تبصره 2 ماد واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این 
اداره بایســتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى گواهى 
تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که 
قبل از انتشــار این آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوى باید 
گواهى دادگاه را مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تســلیم 
نماید. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى کــه بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شــود بال اثر اســت و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا طبق مــاده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقــى در موقع تحدید حــدود در صورتمجلس 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیــف پرونده هاى معترضى ثبــت پذیرفته خواهد شــد این آگهى 
در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه هاى 

نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/01 
م الف 96/0020

مظاهر نصر الهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /1/441

مربــوط بــه قســمتى از امــالك مهردشــت بخــش 15ثبت 
اصفهــان، علویجــه 1 اصلى، دهــق 4 اصلى کــه بموجب ماده

 11 قانــون ثبــت و مــاده 59 اصالحى آئیــن نامــه مربوط به 
امالکى اســت که در ســه ماهه چهارم ســال 95 تقاضاى ثبت
 آن پذیرفته شــده و یا قبــًال از قلم افتــاده و یا طبــق آراء هیئت

 نظــارت ثبــت اصفهــان بایــد آگهــى آن تجدیــد شــود 
و در ردیــف الــف 90 روز و ردیــف ب 30 روز مهلــت اعتراض

 دارد.

 آگهى نوبتى ردیف الف: 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى 

پالك 4924 مجزى شــده از پالك 4839-خانم فاطمه عزیزى 
علویجه فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/70 

مترمربع.

 دهق چهاراصلى و شماره هاى فرعى
 پالك 4316 مجزى شــده از پــالك 4255-آقــاى غالمرضا 
مومنى دهقــى فرزند قنبرعلى ششــدانگ قســمتى از یک واحد 
کارگاهى به مســاحت 123/45 مترمربع- پــالك 4319 مجزى 
شــده از پالك 2061- آقاى على آقایوسفى دهقى فرزند رضاعلى 
ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 175/65مترمربع- پالك 
4330 مجزى شــده از پالك 2061-آقاى کرمعلى آقایوســفى 
دهقى فرزنــد رضاعلى ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 

175/50 مترمربــع. پالك 4331 مجزى شــده از پالك 2061- 
خانم فتانه آقایوســفى فرزند حســن ششــدانگ یک قطعه زمین
175مترمربــع. پــالك 4337-آقــاى   بــه مســاحت 50/
روح اله احمــدى دهقى فرزند اســماعیل 2 دانگ مشــاع و آقاى 
امرالــه احمــدى دهقى فرزنــد اســماعیل 1/5 دانگ مشــاع و 
خانم شــهربانو دهقانى دهقــى فرزند عباس 1/5 دانگ مشــاع 
و خانــم ســکینه کوهســتانى دهقــى فرزنــد قاســمعلى یک 
دانگ مشــاع از شــش دانگ یکبابخانــه به مســاحت 157/5

 مترمربع.
 بموجــب مــاده 16- قانــون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد 
و امالك و مــاده واحد مصوب 1373 چنانچه کســى نســبت به 
امالك ثبت شــده ردیف الــف از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 

90روز و همچنیــن نســبت بــه امالك ثبــت شــده ردیف ب 
30 روز گواهــى اعتراض از مراجــع صالحه اخذ و تســلیم نماید 
اعتراضات و یــا گواهى طرح دعــوى مطابق قســمت اخیر ماده 
16 - و تبصــره ذیل مــاده 17- قانــون ثبت رفتار خواهد شــد
 این آگهى نســبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله ســى روز و 
نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان منتشر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1396/03/01

 م الف:  4063 
ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/1/928

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

آگهى نوبت سه ماهه چهارم سال 1395 - اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

بند الف) مستند به ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 
اصالحى آیین نامه آن امالك و رقبات واقع در اردستان بخش 17 
ثبت اصفهان که تقاضاى ثبت آن در سه ماهه چهارم سال 1395 
پذیرفته شده است و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شــود مربوط به 

بخش 17 بشرح ذیل آگهى مینماید.
الف شماره پالك و مشــخصات مالک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى 

در ردیف منظور گردیده اند. 

دهستان گرمسیر 
شهر مهاباد بشماره 51  اصلى و فرعى زیر 

77- آقاى عباســعلى صفرزاده مهابادى فرزند حسن هشت سهم 
مشــاع از 13 ســهم ششــدانگ قطعه ملک مرزوعى ششدانگ 

بمساحت3188/80 مترمربع 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نســبت به 
امالك مندرج در این آگهى واخواهى داشــته باشــد باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهى بشــرح ردیف الف در مدت 90 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضــى ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواست مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نمائى و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى 
دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نمائد. اعتراضات یا گواهى 
طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است 
و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى 
در موقع تعیین حدود در صورت مجلــس قید و واخواهى صاحبان 

امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهى نسبت به ردیف الف در 
دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میشود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/01

 م الف: 45  
عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان/1/934

آگهى  نوبتى سه ماهه چهارم سال 1395- اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 




