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آب هاى زیر زمینى یزد 30 متر باال آمد!
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مدارس زلزله زده
 نیازمند 125میلیارد تومان 

بودجه

احسان خواجه امیرى جمعه 
مهمان اصفهانى هاست

فرهنگ بسیجى 
روى زمین 

گسترش یافته است

اعالم ورشکستگى براى 
امتناع از پرداخت بدهى

برخورد با هرگونه 
افزایش قیمت خودسرانه نان 
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از فواید لیمو ترش 
چه مى دانید؟

به من بگویید تا ِکى؟

تالش عجیب مدیران دانشگاه آزاد براى تغییر قانون!تالش عجیب مدیران دانشگاه آزاد براى تغییر قانون!
آزمون دانشگاه آزاد از دانشگاه هاى سراسرى تفکیک مى شود؟آزمون دانشگاه آزاد از دانشگاه هاى سراسرى تفکیک مى شود؟
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روایتى از همراهى با رهبر انقالب در بازدید از مناطق زلزله زده  
سرپل ذهاب و روستاهاى اطرافش

جهان نما

من ماه ها براى رسیدن به مدال طالى جهان 
زحمت کشیدم و به راحتى مى توانستم به مدال 
طالى جهان برسم. قبول دارم رژیم صهیونیستى، 
ظالم است و ظلم مى کند اما اگر باز هم مسئوالن 
ورزش ما به راحتى زحمات من را نادیده بگیرند ظلم 
نیست؟ کشتى گیران وضعیت مالى خوبى ندارند و تنها 
دلخوشى همه ما به کسب مدال جهانى و پس از 
خوشحال کردن مردم، گرفتن پاداش است. از مسئوالن 
وزارت ورزش انتظار دارم آنها نیز در این مواقع 
به قول و تعهداتشان عمل کنند.

بذل و بخشش زاینده رود به روایت برادر مرحوم هاشمى رفسنجانى

66 نکته  طالیى  نکته  طالیى 
براى خرید لپ تاپ 

علیرضا کریمى: این بار پاداشم را مى خواهم

«باید ببازى» 
دنیا را روى سرم 
خراب کرد

12

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت:  بهزیستى استان اصفهان یک دل و یکپارچه در راه خدمت رسانى به 
زلزله زدگان غرب کشور است.

به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیستى استان اصفهان، دکتر سعید صادقى اقدامات صورت گرفته بهزیستى 
استان براى زلزله زدگان غرب کشور را تشریح کرد.

مدیر کل و رئیس ســتاد مدیریت بحران بهزیستى استان اصفهان ضمن تســلیت و ابراز همدردى مجدد با 
بازماندگان زلزله غرب کشور، اظهار داشت: خانواده بزرگ بهزیستى استان اصفهان به ویژه خیرین گرانقدر یک 

دل و یکپارچه تمام توان خود را براى یارى رسانى به آسیب دیدگان این زلزله به کار گرفتند.
دکتر صادقى گفت: اهم فعالیت هاى اداره کل بهزیستى استان اصفهان و تمامى واحدهاى تابعه این اداره در سطح 

استان در ارائه خدمات به آسیب دیدگان عزیز زلزله غرب کشور به شرح زیر است: 
1- ارسال 12 دستگاه کامیون اقالم غیر نقدى از جمله پتوى نو، لوازم گرمایشى، چادر مسافرتى، مواد غذایى فاسد 
نشدنى، خشکبار، آب معدنى، لوازم بهداشتى، داروهاى ضرورى، وسایل کمک توانبخشى، شیرخشک و خرما 

به ارزش  24/000/000/000 ریال.
2- اخذ کمک هاى نقدى به مبلغ 224/206/000 ریال و واریز به حساب مشارکت هاى مردمى بهزیستى استان.

3- ارائه کمک هاى خدماتى به ارزش تقریبى 1/000/000/000 ریال توسط داوطلبین خّیر بهزیستى.

4- اعزام3 دســتگاه خودرو اورژانس اجتماعى (123) 
جهت ارائــه خدمات تخصصى و حمایتى به آســیب 

دیدگان زلزله. 
5- اهداى 100 عدد کانکس جهت اسکان زلزله زدگان 
منطقه ثالث باباجانى توسط تعدادى از خیرین بهزیستى 

استان که به تناوب در حال ارسال مى باشد.
6- اعزام نماینده بهزیستى استان به منطقه و استقرار در 

استان کرمانشاه جهت ساماندهى کانکس هاى مذکور و 
اسکان افراد تحت  حمایت بهزیستى در کانکس هاى ارسالى 

بویژه افرادى که در زلزله اخیر مبتال به معلولیت گردیده اند.
7- اهداى مبلغ 50/000/000 ریال توسط پرسنل اداره کل بهزیستى 

استان براى کمک به آسیب دیدگان این زلزله.
دکتر صادقى در پایان ضمن ابراز تشکر از همت واالى خانواده بزرگ بهزیستى 

استان، از تمامى مردم فهیم و نیکوکار اصفهان قدردانى کرد.

120 کانکس خیّرین  بهزیستى اصفهان  
سرپناه زلزله زدگان غرب کشور  شد

اصفهان ستیزى 
در مجلس و 
دولت
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یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: باید این حقیقت تلخ را اعتراف 

کنیم که بودجه اى که ساالنه به استان 
اصفهان تخصیص مى یابد، در مقایسه با 

بودجه سایر استان ها بسیار کمتر است 
به طورى که استان اصفهان 
درمیان 31 استان، در جایگاه

 28 یا 29 قرار مى گیرد.

یک عضو کمیسیون انرژى مجلس، با بیان 
اینکه قیمت سوخت هرساله افزایش داشته 

اما هیچ تأثیرى در ایمنى جاده ها نداشته 
است، گفت: در بودجه سال 97 افزایش 

قیمت بنزین معقول و 
منطقى نیست و مجلس 
جلوى افزایش قیمت آن 

را مى گیرد.

2

مجلس جلوى
 افزایش قیمت
 بنزین را 
مى گیرد
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یک عضو کمیسیون انرژى مجلس، با بیان اینکه قیمت 
سوخت هرساله افزایش داشته اما هیچ تأثیرى در ایمنى 
جاده ها نداشته اســت، گفت: در بودجه سال 97 افزایش 
قیمت بنزین معقول و منطقى نیســت و مجلس جلوى 

افزایش قیمت آن را مى گیرد. 
احمد مرادى در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازى 
مبنى بر اینکه قیمت سوخت باید افزایش یابد، تا جاده ها 
ایمن شود، افزود: هیچ ارتباطى بین ایمن سازى جاده ها و 
این موضوع که مردم به راحتى و سهولت بتوانند تردد کنند 
و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. این عضو کمیسیون 
انرژى مجلس شوراى اسالمى، با بیان اینکه قیمت سوخت 

هرساله افزایش داشته اما هیچ تأثیرى در ایمنى جاده ها 
نداشته است، تصریح کرد: راهکارهاى ایمن سازى جاده ها 
جاى دیگرى است و مجلس راهکارهاى آن را دیده است.

وى با اشــاره به اینکه افزایش قیمت سوخت به هیچ وجه 
صحیح نیست و فشار مضاعفى به خانوارها وارد مى کند، 
ادامه داد: همین قیمت کنونى سوخت نیز براى مردم زیاد 
است، البته مصرف بهینه ســوخت، مدیریت سوخت باید 
در دستور کار مسئوالن ذیربط قرار گیرد اما راه مدیریت 
سوخت افزایش قیمت آن نیست، بلکه راه آن فرهنگسازى 
بــراى کاهش تردد با وســایل شــخصى و گســترش 

وسایل نقلیه عمومى است.

على وقف چى، نماینده زنجان و طارم در مجلس شوراى 
اســالمى در گفتگو با الف، با بیان اینکه حرف مسئولین 
دولت در خصوص پرداخت مطالبات سپرده گذاران با عمل 
آنها مغایرت دارد، گفت: آقاى سیف در جلسه غیرعلنى روز 
یک شنبه مجلس حاضر شد و در خصوص نحوه پرداخت 
پول سپرده گذاران مؤسسات مالى- اعتبارى توضیحاتى 
داد که اظهارات وى براى نمایندگان مجلس قابل قبول 

نیست.
وى با بیان اینکه آقاى ســیف در این جلسه توضیحات 
قانع کننده اى براى نمایندگان مجلس نداشت، خاطرنشان 
کرد: هیچیــک از نمایندگان متقاضى ســئوال از رئیس 

جمهور از اظهارات سیف قانع نشــدند و 180 نماینده اى 
که خواستار حضور رئیس جمهور در مجلس براى پاسخ 
به سئواالتشان در باره مؤسسات مالى – اعتبارى هستند، 

همه مجدداً بر طرح سئوال از رئیس جمهور تأکید دارند. 
وقف چى با بیان اینکه با تأیید هیئت رئیســه مؤسســه 
فرشتگان چهار هزار و 900 میلیارد تومان تسهیالت داده 
شد، افزود: این مؤسســه به نام کاسپین تغییر نام داد و در 
سال 95 آنها دو هزار و 500 میلیارد تومان سپرده گیرى 
داشــتند. وى افزود: در خصوص این پول هاى مؤسسه 
کاسپین سئوال و ابهام وجود دارد. سئوال این است که این 

هفت هزار و 400 میلیارد تومان پول کجاست؟

مجلس جلوى افزایش قیمت 
بنزین را مى گیرد

7400 میلیارد تومان 
پول کاسپین کجاست؟

نامه  مرتضوى 
در واکنش به حکمش

  انصاف نیوز | سـعید مرتضـوى، دادسـتان 
سابق تهران که در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت 
در پرونده  کهریزك به دو سال حبس محکوم شده، در 
نامه اى در واکنش به این حکم نوشـته: خدا را شـاهد 
مى گیرم که اینجانب به عنوان دادسـتان وقت تهران 
هیچگونه شـناخت و ارتباطى حتى در ادنى مرتبه آن 
بـا مأمورین خاطـى بازداشـتگاه کهریزك نداشـته و 
مسئولیت اعمال خودسرانه برخى مأموران متخلف در 

بازداشتگاه کهریزك متوجه خودشان است.

طبق آیه قرآن، حتى روز جمعه 
تعطیل نیست

   خبر آنالین | روزنامـه «اطالعـات» در
 مقالـه اى بـه بررسـى تعطیـالت در کشـور پرداخته 
اسـت. در این مقاله  از جمله آمده است: استاد بزرگوار 
و دانشمند ذوفنون ابوالحسن شـعرایى... به زبان طنز 
مى گفتند: من با تمامى اصحاب مذهب تعطیل شدیداً 
مخالفم و بارها گفته ام که ابوریحان بیرونى، در تمامى 
سـال فقط دو روز تعطیل مى کرد: نـوروز و مهرگان ... 
استاد گفتند: چنانکه در قرآن آمده است، روز شنبه براى 
یهود روز تعطیل بود و آنان در آن روز مجاز به فعالیت 
نبودند. ولـى چنانکه در قـرآن آمـده، روز جمعه براى 
مسلمانان این گونه نیست؛ بلکه مسلمانان در این روز، 
باید پس از اداى فریضه جمعـه، به دنبال فعالیت هاى 

سودمند بروند.

تانک پیشرفته کرار 
آماده تحویل شد 

  تسنیم| امیـر سـرتیپ امیـر حاتمـى، وزیر 
دفاع و پشـتیبانى نیروهاى مسلح با اشـاره به آخرین 
وضعیت سـاخت تانک کرار و زمان تحویل این تانک 
به نیروهاى مسـلح گفت: تانک کرار آماده تحویل به 
یگان هاى نیروهاى مسـلح اسـت. تانک کرار در 22 
اسفند 95 با حضور سردار حسـین دهقان، وزیر سابق 
دفاع و پشـتیبانى نیروهاى مسـلح، رونمایى و به طور 
همزمان خط تولید آن در صنایع زرهى بنى هاشم دورود 
افتتاح شد. کلیه مراحل طراحى وساخت تانک پیشرفته 

بومى کرار در وزارت دفاع انجام شده است.

ساعتى براى جاسوسى
  باشگاه خبرنگاران جوان | عبدالرسـول 
درى اصفهانـى کـه از اعضـاى تیـم مذاکـره کننده 
هسـته اى بود به جرم جاسوسـى به پنج سـال حبس 
محکوم شده است. یکى از اتهامات او ضبط محتواى 
مذاکرات محرمانه هسـته اى با ساعت مچى و ارسال 
آن به یکى از دسـتگاه هاى جاسوسـى انگلیس است. 
در جریان مذاکرات هسـته اى و زمانى که طرفین در 
خصوص رفع تحریم ها در حال چانه زنى بودند، درى 
اصفهانى از طرف بانک مرکزى به عنوان کارشـناس 
مسـائل مالى و روابـط بانکى بـه تیم مذاکـره کننده 
هسته اى براى حضور در این مذاکرات «رسماً» معرفى 
مى شود. این فرد که داراى تابعیت کانادایى است، در 
تیرماه سـال گذشـته با اتهام ارتباط با سـرویس هاى 

جاسوسى بیگانه دستگیر شد. 

موضع جدید حریرى 
درباره حزب ا...

  انتخاب | «سعد الحریرى»، نخست وزیر لبنان 
عصر روز دوشنبه درگفتگو با شبکه «سى نیوز» فرانسه 
در پاسـخ به این پرسـش که آیا مى توانید به حزب ا... 
بگویید که تحریک رژیم صهیونیستى را متوقف کند، 
تأکید کرد، حزب ا... کجا تحریک مى کند؟ آیا مى دانید 
این جنگنده هاى رژیم صهیونیسـتى هسـتند که هر 
روز حریم هوایى لبنان را نقض مى کنند؟ الحریرى در 
پاسخ به پرسشـى درباره اینکه موشک هاى حزب ا... 
علیه  رژیم صهیونیستى در لبنان قرار دارد گفت : لبنان 
نمى تواند مسئله حزب ا... را که یک مسئله منطقه اى 
اسـت به تنهایى حل کند، حزب ا... در لبنان، سوریه و 
عراق و جاهاى دیگر به دلیل وجود ایران، حضور دارد و 

بنابراین به راه حل سیاسى منطقه اى نیاز دارد.

توئیتر

ساعت هنوز 10 نشده بود که ماشین آقا رسید. به نظرم مردم 
از روى رفتارشناسى عمومى ماها فهمیدند آقا آمده اند، چون 
نفهمیدیم چه شد که یک دفعه شلوغ شد؛ همه چیز به هم 
ریخت. وانت راه افتاد و ماشــین آقا پشت سر وانت. جوانى 
پرید جلو و دو سه بار محکم کوبید به شیشه  ماشین، همان 
سمتى که آقا نشسته بود و چیزهایى مى گفت با صداى بلند 
که ما نفهمیدیم. محافظى که با ما روى وانت بود نگران شد. 
جوان بعد از آن دست کوبیدن ها سرش را جلو آورد و شیشه 

را بوسید. محافظ خیالش راحت شد.
تیم همراه هنوز آرایش خودشان را پیدا نکرده بودند و دور 
ماشین، مردم بودند فقط. وانت ما پیچید توى محله  فوالدى 
که بیشترین خسارت را دیده بود. کوچه هاى محله  فوالدى 
درست شبیه خرمشهرى شده بود که در عکس ها و فیلم هاى 
مستند جنگ دیده بودیم. در پیاده رو ها آجر و نخاله ریخته 
بود. مردم اطراف ماشین آقا مى آمدند و نمى آمدند. بعضى 
موبایل به دست روى تّل آوار ایستاده بودند. گاهى محافظ ها 
براى کنترل آنهایى که روى بلندى ایســتاده بودند و فیلم 
مى گرفتند تالش مى کردند ولى مگر مى شد از تّل آوار باال 
رفت؟ شیشه و کلوخ و میلگرد و... جایى ماشین آقا ایستاد، 
شاید 15 ثانیه. امکان نداشــت راننده و محافظ ها 15 ثانیه 
ماشین حامل ایشان را جایى نگه دارند مگر اینکه خود آقا 
بخواهند. مردم فرصت کردند جمع شوند. شعارها قر و قاطى 
شــده بود؛ یکى مى گفت جانم فداى رهبر، یکى مى گفت 
نوکرتم، یک عده هم هول شده بودند و مى گفتند صل على 
محمد یاور رهبر آمد! کمى طول کشید که هم صدا شوند: 
دسته گل محمدى به شهر ما خوش آمدى... و کدام شهر؟! 

دِر ماشین باز شد؛ آقا که توى آن شــرایط، کمربند ایمنى 
بســته بود، با آرامش کمربند را باز کرد و پیاده شد. از روى 
وانت پایین پریدم و رفتم سمت ماشین. مردم ریختند جلو. 
دست بلند مى کردند که سالم و علیک کنند. آقا با لبخند قدم 
برمى داشتند. عباى عســلى و قباى کرم قهوه اى و کفش 
سیاهى که تا خاکى و گلى شدن فاصله اى نداشت. ازدحام 
اطراف ایشان زیاد شد. اولین بارى بود که مدیریت میدان را از 
دست خارج شده مى دیدم. تکان جمعیت، آقا را تکان مى داد 
و نمى شد مستقیم رفت. محافظ ها کم کم به خودشان آمدند 
و آرایشى گرفتند. جوانى زور مى زد خودش را به آقا برساند، 
یکى از محافظ ها کنارش زد. آقا توى آن شلوغى ایستاد و به 
او اشاره کرد؛ محافظ ها مجبور شدند بیاورندش. جوان جلو 
آمد و چند ثانیه اى صحبت شد و دوباره راه افتادند. خیلى ها با 
صداى بلند سالم مى کردند. جوانى بلند گفت: «دمت گرم.» 
زنى صدایش از بقیه متمایز بــود؛ مى گفت: «جانم فداى 
رهبر.» خیلى دوست داشتم زن را در آرامش ببینم و بپرسم 
زلزله با زندگى اش چه کرده و اوضاعش چطور است که یک 
هفته بعد از آن حادثه مى گوید جانم فداى رهبر. آقا با یک 
دست عصا و عبا را نگه داشــته بودند و دست دیگر را براى 
مردم تکان مى دادند. خاك بلند شده بود از شلوغى مردم. 
چند دقیقه اى به همین شلوغى گذشت که محافظ ها ماشین 

را جلو آوردند و آقا را سوار کردند. ما هم پریدیم پشت وانت.
ماشین دور دیگرى در محله  فوالدى زد و وارد محوطه اى 
شــد که جایگاه، جلوى در آن بود. پشت جایگاه همه پیاده 
شدیم. آقا از پله ها باال رفتند و صداى مردم بلند شد... وسط  

صحبت ها بود که به فیلمبردارى که جلوى دیدشان را گرفته 
بود، گفتند: «کنار بایستید من این جمعیت را ببینم.» بعضى 
از شــنیدن این حرف حال کردند و صلوات فرستادند. آن 
بخشى از جمعیت که با کنار رفتن فیلمبردار در دید آقا قرار 

گرفتند، برایشان دست تکان دادند...
آقا از پله ها که پایین مى آمدند یک نفــر در هیئِت یکى از 
بزرگان اهل ســنت جلو رفت؛ خیلى برایم آشنا بود. از یک 
نفر پرسیدم کیســت؟ گفت: «مّالقادر قادرى.» یادم آمد؛ 
مّالقادر اهل پاوه بود. هم او که در زمان محاصره  پاوه با آقا 
دیدار کرده بود؛ در سفر آقا به کردستان هم دیده بودمش. 
بعداً متوجه شدم از ابتداى زلزله آمده بوده کمک؛ آقا تنگ و 

گرم در آغوشش گرفت.
جلوتر، دخترکى با روسرى سبزرنگ جلو رفت چیزى گفت 
و به گریه افتاد. آقا دست به سر دخترك گذاشتند و دخترك 
صورتش را در عباى آقا پنهان کرد. دخترك، پدر و مادرش 
مجروح شده بودند و بســتگانش را در زلزله از دست داده 
بود. داغ دیده بود و وقتى دیدمش یاد بچه هایى افتادم که 
چندروزى است یتیم شــده اند و انگار حاال به آغوش رهبر 
پناه آورده اند: «الم یجدك یتیمًا فاوى؟» آقا ایستاد تا خود 

دخترك سرش را از عبا بردارد. 
■■■

ماشین آقا از محوطه در آمد و از بلوار اصلى شهر رد شد. مردم 
دست تکان مى دادند و آقا جواب مى داد. از شهر درآمدیم و 
رفتیم توى دشت. مى رفتیم سمت روستاها. چند کیلومتر 
جلوتر پیچیدیم داخل یکى از روستاهاى چهارگانه کوئیک: 
کوئیک مجید. مردم روستا نمى دانستند چه خبر است که 
شلوغ شده. امداد روستاها دست ســپاه بود. توى روستاها 

سپاهى ها و بسیجى ها هم بودند. آنها که فهمیدند آقا آمده از 
مردم جلوتر افتادند. ماشین آقا جایى ایستاد. آقا از دیوارهاى 
خراب شده خانه اى رد و وارد محوطه  خانه شدند. به یکى دو 
چادرى که در حیاط بود سر زدند و احوالپرسى کردند؛ داخل 
چادرها نرفتند چون مرد داخلشــان نبود. مردم روستا جمع 
شدند و ناباورانه آقا را به هم نشــان مى دادند. جوانى روى 
دیوار نیمه مخروبه ایستاده بود و با موبایل فیلم مى گرفت. 
بلندگوى دســتى آوردند. چند نفر گفتند بنشینید بنشینید. 

نشسته و ننشسته، آقا چند کالمى صحبت کردند. 
بعد از صحبت آقا، حرکت کردیــم. از آنجا رفتیم کوئیک 
حسن؛ در روستاى دوم مردم هوشــیارتر بودند. معلوم بود 
با موبایل خبردار شــده اند... آقا در میان ازدحام مردمى که 
جمع شده بودند، رفتند سمت یکى از چادرها؛ جلوى چادر 
به زنى که آنجا بودند گفتند: «مردت کجاست؟» زن جواب 
داد: «بیمارســتان.» موج جمعیت من را عقب راند و نشد 

حرف ها را بشنوم. 
گمانم در کوئیک سوم بود که البه الى جمعیت جوانى را 
دیدم که کاپشن قرمز پوشیده بود و دست و پا زد و خودش را 
به آقا نزدیک کرد و دست آقا را گرفت. مى خواست حرف بزند 
آقا اشاره کردند که صبر کند تا اول خانمى که سن و سال هم 
داشت حرف بزند. وسط آن جمعیت زیاد و ازدحام سرسام آور، 
پیرزن به آقا نزدیک شد و گفت: «خیلى خوش آمدى، محل 
سکونت نیاز داریم آقاجان، دستمان به دامنت به خانه نیاز 
داریم، اینجا شــهید زیاد دادیم، بچه هامان، برادرزاده ام، 
خواهرزاده ام، شوهرم... دســتتان درد نکند، خیلى زحمت 
کشیدید آمدید...» آقا پاسخ دادند که خدا دل هاى شما را آرام 

کند. جمعیت زن را جابه جا کرد.

آقا متوجه شد جوان کاپشــن قرمز را محافظ ها دارند دور 
مى کنند. اشــاره کرد به جوان و گفت: «آن لباس قرمز را 
بیاورید ببینم چه مى خواســت بگوید.» جوان جلو آمد. تا 
رسید شروع کرد: «چند سال جنگ زده بودیم، به خداوندى 
خدا حاال وضعمان از آن موقع بدتره، اول امیدمان به خدا بعد 
به شماست.» آقا گفت: «شــما زمان جنگ یادته؟» جوان 
گفت: «یادم نیست ولى چیزهایى شنیدم.» آقا گفت: «من 
آن زمان جنگ هم اینجا بودم.» جوان ادامه داد: «افتخاره 
براى دهستان ما که تشریف آوردید، از خدا مى خواستیم یک 
وقت دیگر مى آمدید جلوى پایتان قربانى مى کردیم... فقط 
به خدا مردم ما زیر خط فقر هستند، همه بیکار داریم، جوان 
تحصیل کرده بیکار. توى این مجتمع کوئیک کلى کشته از 
زیر آوار بیرون کشیدیم... حاال تنها خواسته مان از شما به 
عنوان رهبر معظم انقالب اینه که هرجا رفتید خیر و برکت 
داشتید، امیدواریم براى مجتمع کوئیک ها هم خیر و برکت 
داشته باشید.» آقا گفتند: «ان شاءا...» و دست کشیدند بر سر 
و صورت جوان. جوان هم مثل بقیه هم روستایى هایش که 

نشسته بودند منتظر صحبت هاى آقا، نشست.
■■■

وارد روستاى قلعه بهادرى شــدیم. جلوى یکى از خانه ها 
ایستادیم. آقا وارد حیاط خانه شد. وقتى آقا وارد حیاط شد، 
هنوز مردم روستا جمع نشده بودند. زن مسّنى از سر و صدا 
بیرون آمد. تا آقا را دید دست هایش را باز کرد و آمد سمت آقا. 
جورى آمد که مى خواست آقا را بغل کند! آقا کمى خودشان را 
جمع کردند. زن فهمید که هیجانش را باید کنترل کند؛ یک 

قدمى آقا که رسید کوتاه آمد و عباى آقا را بوسید.
من رفتم جلوتر. توى یکى از چادرها مردى بود؛ اجازه گرفتم، 

کفشم را درآوردم و داخل شدم. حدس زدم چون مرد داخل 
چادر هست آقا وارد آنجا مى شوند. اســم مرد را پرسیدم، 
کیومرث قوچانى بود. دو زن جوان هم داخل چادر بودند و 
زنى سن دار. چادر را خودشان علم کرده بودند، با نِى و نایلون. 
حدسم درست بود: آقا جلوى چادر ایستاد. به کیومرث گفتم: 
«برو جلو تعارف کن.» کیومرث دستپاچه بود، بچه را داد بغل 
یکى از زن هاى جوان و رفت جلوى ورودى چادر. کیومرث 
دست دراز کرد و دست داد. آقا دستش را نگه داشت و داخل 
شدند؛ سالم و علیک کردند. کیومرث گفت: «نور آوردید.» 
آقا با همه احوالپرسى کردند و بعد به نى ها اشاره کردند و چادر 
و پرسیدند: «اینها را خودتان ساختید؟» زن ها جواب مثبت 
دادند. آقا دعایشان کردند؛ یک قدم جلوتر رفتند و با نوك 
انگشت ها لپ بچه اى که بغل یکى از زن ها بود را گرفتند و 
بعد همان نوك انگشتانشان را بوسیدند. خیلى زود هم از چادر 
خارج شدند. همراه آقا پسرشان هم داخل آمدند. وقت بیرون 
رفتن شنیدم که یکى از زن ها به دیگرى گفت: «چه شانسى 

داشتیم، بزرگ ترین افتخار نصیبمان شد.»
■■■

در نمازخانه  اردوگاه شهداى بازى دراز جمع شدیم. آقا ساعتى 
را که با زنجیر به قبایشان متصل بود از جیب درآوردند و نگاه 
کردند. همه ساکت بودند...سکوت آقا عجیب بود، جنسش 
غم بود. آقا ســر تکان دادند، نفس بلندى کشیدند و خیلى 
آرام گفتند: «خیلى کار داره، روستاها خیلى کار داره... با خاك 

یکسان شده بودند...»
در اتاق بزرگى کنار نمازخانه سه ردیف سفره انداخته بودند. آقا 
سر یکى از این سفره ها نشسته بودند؛ بقیه هم جاگیر شدند. 
مثل همه  برنامه هاى نهار و شام، دیگران مى آمدند پیش آقا و 
با ایشان طرح مسئله مى کردند. من قیمه پلو را نیم خورده رها 
کردم و آرام خزیدم کنار صندلى آقا که ببینم چه حرف هایى 
رد و بدل مى شود. یک نفر داشت مى گفت: «آواربردارى و 
تخلیه  نخاله ها مشکل است؛ به این زودى ها تمام نمى شود 
ولى به اندازه اى که در هر خانه یک کانکس بگذاریم انجام 

مى دهیم.»
آقا قاشقشان را پایین گذاشتند و گفتند: «به من بگویید همین 
مقدار آواربردارى به اندازه  کانکس و استقرار کانکس تا کى 

انجام مى شه؟»
کسى جواب نداد. یک نفر گفت: «قرارداد ساخت کانکس ها 
با کارخانه بسته شده.» آقا پرسید: «کدام کارخانه؟» جواب 
دادند: «کارخانه هاى مختلف.» سردار جعفرى گفت: «من 
دو هزار کانکس آماده دارم، مى گویم بیاورند.» یک نفر گفت: 
«هرکدام از آن کانکس ها یک کفى تریلى مى خواهد؛ آوردن 
دو هزار تا خیلى طول مى کشد اما پنج تا کانکس پیش ساخته 
با یک تریلى 10 تن جابه جا مى شود و با سرعت هم نصب 
مى شــود.» فرمانده ارتش گفت: «این کار براى خانه هاى 
ویالیى و روستایى قابل انجام است ولى براى آپارتمان ها 
نمى شود. ما براى آپارتمان ها زمین هایى را مسطح مى کنیم 
و به هر کدام از اهالى هر محله یــک کانکس در محوطه 

مى دهیم.»
آقا که داشتند به حرفشان گوش مى دادند باز گفتند: «به من 

نگفتید تحویل این کانکس ها تا کى انجام مى شه؟»
یک نفرشــان دل را به دریا زد و گفت: «تا دو ماه.» آقا آرام 

تکرار کردند: «دو ماه!»

روایتى از همراهى با رهبر انقالب در بازدید از مناطق زلزله زده  سرپل ذهاب و روستاهاى اطرافش

به من بگویید تا ِکى؟

روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» در یادداشــتى به 
افزایش حس همبستگى ایرانیان علیه آمریکا و عربستان 
ســعودى پرداخت و نوشت: سردار قاســم سلیمانى و 
محمدجواد ظریف اکنون دو چهره بســیار محبوب در 
ایران هســتند که در اتحاد بیشــتر مردم در ایران تأثیر 
چشمگیرى  داشته اند. نیویورك تایمز در این یادداشت 
با نگاه انتقادى نسبت به سیاســت هاى غلط ترامپ و 
عربستان ســعودى علیه ایران آن را عامل اصلى کنار 
رفتن اختالفات سیاسى میان مردم ایران و ایجاد اتحاد 

بیشتر دانست.
در این گزارش آمده است: پس از سال ها وجود اختالفات 
و تنش هاى سیاسى، اکنون قشــر متوسط شهرنشین 
مردم ایران درگیر یک اشتیاق به میهن پرستى شده اند.

علت این تغییر رفتار را مى توان انتخاب «دونالد ترامپ» 
به عنوان رئیس جمهــور آمریکا و افزایــش رقابت با 
عربســتان ســعودى که رقیب ایران در منطقه است، 

دانست.
ایرانى ها بارها ایــن جمله را از زبان ترامپ شــنیده اند 
که برجام بدترین توافق ممکن اســت؛ او همچنین با 
امضاى یک قرارداد تســلیحاتى به ارزش صد میلیارد 
دالر با عربستان، خود را وارد یک رقابت سنتى با ایران 

کرده است.
مردم ایران همچنان از سیاســت  خارجى «محمد بن 
سلمان»، ولیعهد جوان سعودى که او را فردى بى تجربه 
مى دانند، نگران شده اند. با این حال مردم ایران به نقش 
کلیدى ایران در مبارزه با گروه تروریســتى داعش در 

عراق و سوریه افتخار مى کنند.
محبوب ترین ستاره هاى ایرانى کشــورى که صنعت 

ســینما و تئاترش در حال رونق گرفتن است، بازیگرها 
نیستند بلکه سردار قاســم ســلیمانى به عنوان رهبر 
نظامیان ایرانى در مقابــل داعش و محمدجواد ظریف، 
نماد یک مرد منطقى و عملگراى  ایرانى هستند.در نهایت 
به نظر مى رسد که ترامپ و سعودى ها توانسته اند باعث 
افزایش حمایت از این دیدگاه که آمریکا و عربســتان 

سعودى غیرقابل اعتماد هستند، شوند.

 محمود هاشمى رفســنجانى، دیپلمات بازنشسته وزارت 
خارجه و برادر مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى که به گفته 
خودش از جمله باغداران رفسنجان اســت، در گفتگو با 
روزنامه شرق اطالعات جالبى از انتقال آب زاینده رود به یزد 

داده است. اظهارات او را در این باره بخوانید.
■ مرحوم اخوى من سعى کرد براى یزد از سرشاخه هاى 
اصفهان ثانیه اى ســه متر مکعب آب بیاورد، مردم منطقه 
هنوز هم دارند از این طرح استفاده مى کنند؛ اما درحال حاضر 
اصفهانى ها با انتقال همین میزان آب هم مشکل دارند و 

مى گویند ما خودمان به این آب نیاز داریم.

■ یک راه براى تأمین آب وجود دارد. مى گویند سطح آب 
زیرزمینى یزد در اثر انتقال آب از اصفهان و مصرف این آب، 
30 متر باال آمده است. اگر بخواهند چاه هاى مناطق مرکزى 
ایران آبدار شود، باید از بندرعباس و بحر عمان کانال بزنند تا 
در استان ها به صورت مارپیچ حرکت کند. آب داخل کانال، 

به داخل زمین نفوذ مى کند و آب چاه ها باال مى آید.

■ اولین کسى که گفت آب از جاى دیگرى بیاورند، مرحوم 
هاشمى بود که انتقال آب را براى یزد پیشنهاد داد. وقتى در 
جمع مردم یزد صحبت مى کرد و گفت آب سرشاخه هاى 
اصفهان را براى یزد مى آورم، در آن زمان مردم گفتند این 

شیخ، رؤیایى فکر مى کند. خیلى باور نمى کردند اما این ایده 
عملى شد. تا زمان رفتن اخوى چیزى از پروژه انتقال آب 
اصفهان به یزد نمانده بود. چند کیلومتر مانده بود که مسیر 
کامل شود. بعد دولت اصالحات روى کار آمد و رئیس این 
دولت، براى افتتاح به یزد رفت. محمد ما (برادر کوچکم) 
معاون اجرایى رئیس دولت اصالحــات بود. در این پروژه 
در کنار رئیس جمهور وقت حضور داشت. نقل مى کرد که 
وقتى در محل افتتاح پروژه حضور یافتم و قصد داشــتیم 
مراســم افتتاح را برگزار کنیم، عده معدودى هم دســت 
مى زدند و مى گفتند مخرب سازندگى اعدام باید شود. علیه 
آقاى هاشمى شعار مى دادند و معلوم نبود اینها چه کسانى 
بودند. رئیس دولت اصالحات دستور داد که شعاردهندگان 
را بگیرند. محمد ما هم مى گفت که نتوانسته شب در یزد 
بماند. بعد از مراسم به نوق (روســتاى خودمان) که 200 
کیلومتر با یزد فاصله دارد، مى رود و شب را آنجا مى ماند. 

فرداى آن روز هم به کرمان مى رود تا به تهران بیاید.

■  بنا بود ثانیه اى 3 متر آب [از اصفهان] به جاى اینکه به 
یزد برود، به رفسنجان بیاورند. خیلى روى این مسئله مطالعه 
شد. ولى گفتند نمى شــود از اصفهان و کارون آب منتقل 
شود. مشکالت به گونه اى نیست که بشود یک شبه آنها را 

حل کرد. روز به روز اوضاع بى آبى بدتر مى شود. 

آب هاى زیر زمینى یزد 30 متر باال آمد!2 چهره محبوب ایرانى ها از دیدگاه نیویورك تایمز
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مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مــدارس اداره 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: بازسازى و 
ساخت مجدد مدارس زلزله زده حدود 125 میلیارد تومان 

بودجه نیاز دارد.
مرزبان نظرى درباره وضعیت مدارس آسیب دیده طى 
زلزله اخیر، گفت: طى زلزله اخیر 78 مدرسه در قالب 415 
کالس تخریب شده اســت که تخریب و ساخت مجدد 
آن نیازمند اعتبارى به میزان 75 میلیارد تومان اســت. 
وى افزود: براى خرید تجهیزات، احداث ســرایدارى و 
سرویس هاى بهداشتى، تخریب دیوارهاى آسیب دیده 
و خطر آفرین، دیوار کشــى جدید و محوطه سازى 78 

مدرسه آسیب دیده، اعتبارى به میزان 40 میلیارد تومان 
نیاز است. 

نظرى در خصوص تعداد مدارسى که دچار آسیب جزئى 
شده اند، یادآور شد: 16 مدرســه (چهار مدرسه در ثالث 
باباجانى، شــش مدرسه در ســرپل ذهاب، سه مدرسه 
در قصرشیرین و سه مدرســه در گیالن غرب) در قالب

200 کالس دچار آسیب جزئى شده اند که بازسازى آن 
به ســه میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.وى با بیان اینکه 
60 کالس درس نیز نیاز به مقاوم سازى دارد، گفت: در 
مجموع چهار مدرسه در سرپل ذهاب و یک مدرسه در 

ثالث باباجانى نیازمند مقاوم سازى است.

رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى از کمبود 31 درصدى بارش کشور از ابتداى 
ســال آبى جدید خبر داد و افزود: از ابتداى مهر تا تاریخ 
4 آذرماه، پنج اســتان قم، اصفهان، خراســان جنوبى، 

مرکزى و یزد بیشتر از 80 درصد کمبود بارش داشتند.
شاهرخ فاتح گفت: از اول مهرماه 96 تا پایان 4 آذرماه در 
کل کشور 20/7میلیمتر بارش دریافت شده است، این در 
حالى اســت که بارش بلندمدت کشور در این بازه زمانى 
30 میلیمتر برآورد شده است، بنابراین بارندگى امسال در 

مقایسه با بارش بلندمدت، 31 درصد کاهش دارد.
رئیس مرکز ملى خشکسالى سازمان هواشناسى در مورد 

تأثیر بارش هاى چند روز اخیر کشور تأکید کرد: بارش هاى 
روزهاى اخیر قطعاً در کاهش کمبود بارشى کشور اثرگذار 
بوده است اما نباید فراموش کنیم که بارش هاى رگبارى 
با حجم وسیع، بیشتر باعث وقوع حوادثى مانند سیالب و 
آبگرفتگى مى شــود، بنابراین بهتر آن است بارش ها به  
موقع و به تدریج باشد و توزیع زمانى مناسبى داشته است.

رئیس مرکز ملى خشکسالى سازمان هواشناسى در پایان 
تأکید کرد: دو ماه ابتدایى پاییز امسال در فقر بارشى شدید 
سپرى شد. البته بر اساس پیش بینى ها، بارش هاى آذر، 
دى و بهمن، مجموع بارش کشــور را به ســمت نرمال 

نزدیک خواهد کرد.

کم بارشى 5 استان 
به 80 درصد رسید

مدارس زلزله زده، نیازمند 
125میلیارد تومان بودجه

کار کردن کودکان 3 کشور
 در ایران

رئیس ســازمان بهزیســتى کشــور گفت: بیش از
 60 درصد از کودکان کارى کــه در طرح هاى اخیر 
جمع آورى شــده اند کودکان کار اتباع ســه کشور 
خارجى بوده اند. انوشــیروان محسنى بندپى گفت: 
این کودکان اهل سه کشــور افغانستان، پاکستان و 
بنگالدش هســتند و باید براى ساماندهى وضعیت 

آنها برنامه ریزى شود.

سگ هاى گله 
سیاهگوش کشتند

الشه یک ســیاهگوش در محدوده روستاى تیل از 
توابع شبستر مشاهده شــد. گفتنى است با توجه به 
نزدیک بودن محل مشاهده الشه در نزدیکى روستا 
و وجود بره گوســفند اهلى در معده سیاهگوش که 
بیانگر حمله به دام اهلى بوده است، به احتمال قریب 
به یقین این گونه ارزشمند توسط سگ هاى گله از 

بین رفته است.

خرس و توله اش را زیر گرفتند
یک خرس قهوه اى ماده و تولــه اش بر اثر برخورد با 
خودروى عبورى در جاده شاهرود به مجن، تلف شدند. 
خرس مادر جا به جا از بین رفته بود اما توله اش دقایقى 
زنده بود ولى پیش از اقدام براى نجاتش از بین رفت. 

راننده خودرو پس از حادثه متوارى شد.

روایت زنگنه از نابینایى اش
پرى زنگنه، خواننــده اى که در ســال 50 در یک 
حادثه رانندگى و پرتاب خرده شیشــه هاى اتومبیل 
پیکان، بینایى خود را از دســت داد، مهمان مراسم 
«زنده باد زندگى» به مناسبت هفته یادبود قربانیان 
حوادث رانندگى بود. او در این مراسم گفت: «نابینایى 
من فرصتى بود تــا زندگى جدیدى را شــروع و به 
خودم ثابت کنم نابینایى پایان راه نیست. از نابینایان 
مى خواهم که از دیگران درخواســت کمک کنند و 
از خانه هایشــان بیرون بیایند. من بعــد از این  همه 
ســال هنوز با اغراق از عصاى ســفیدم اســتفاده

مى کنم تا به مردم نشــان دهم چطور باید کمک و 
همراهى کنند.»

عمل جراحى زلزله زده ها
سیدحسن قاضى زاده هاشمى، وزیر بهداشت با اشاره 
به اینکه مرکز درمانى جایگزین در مناطق زلزله زده 
همچون سرپل ذهاب ساخته مى شود، گفت: یکهزار 
و 500 عمل جراحى در مناطق زلزله زده انجام شده 

است و مصدومان مداوا شده اند.

حصیربافى با چینى ها
نخســتین کارگاه بین المللــى حصیربافى با حضور 
استادان چینى برگزار مى شــود. این استادان چینى 
دعوت شده اند تا به ایران بیایند و شیوه حصیربافى 
را به هنرمنــدان حصیرباف ایرانــى آموزش دهند. 
حاجى شیزرى، مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستى 
مى گوید:  آنها با شیوه هاى نوین بافت حصیر و بامبو 
آشنا هستند. ضمن اینکه ما آنگونه که باید و شاید با 

فرآورى آشنا نیستیم.

محیط بانان، فرزند صیادان!
به دنبال از راه رسیدن جمع کثیرى از پرندگان مهاجر 
طى روزهاى گذشته، بازار پرنده فروشان فریدونکنار، 
این روزها مملو از الشــه هاى سالخى  شده اى است 
که بر تخت هــاى این بــازار غیرقانونى انباشــته

 شــده اند. اکنون بیش از نیمى از نیروهاى اجرایى و 
محیط بان منطقه فریدونکنار و محمودآباد را فرزندان 
صیادان، دامگاه داران و یا سماکان بازار فریدونکنار 
تشــکیل مى دهندکه نه تنها مانعى براى تخلفات 
ســودجویان ایجاد نمى کنند بلکه گاه با آنها شریک 

هم مى شوند.

چرك نویس

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت درباره علت 
عدم توقف زائران ایرانى در ســامرا توضیحاتى را 

ارائه کرد.
محسن نظافتى درباره اینکه چرا زائران ایرانى در 
شهر سامرا و در جوار امامین عسکرین(ع) توقف 
24 ساعت یا یک تا دو شــبانه روز ندارند گفت: در 
حال حاضر دلیل اصلى این عدم توقف شبانه روز به 
مسائل امنیتى مربوط نمى شود چراکه شرایط امنیتى 
در سامرا تقریباً مطلوب است. وى ادامه داد: یکى از 
مهمترین دالیل عدم توقف شبانه در سامرا به کمبود 
زیرساخت هاى اقامتى بازمى گردد چراکه بسیارى از 
این زیرساخت ها اعم از هتل و مهمانسراها تخریب 
شده یا قابل استفاده براى زائران اهل بیت(ع) نیست. 
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: 
باتوجه به این کمبود زیرساخت ها و قابل استفاده 
نبودن آنها براى زائران، مــا نیز صحبت هایى را با 
مسئوالن عراقى و شهر سامرا انجام داده ایم تا با 
مشارکت سرمایه گذاران دو طرف، کارهاى بازسازى 
یا احداث محل اقامت مناســب انجام بشود که در 
صورت بروز چنین اتفاقى عالقه مند خواهیم بود تا 
یک یا دو شب در این شــهر توقف و اقامت داشته 
باشیم.وى خاطرنشان کرد: امنیت این منطقه سامرا 
نیز  فراهم شده و خوشبختانه در یکسال اخیر حادثه 
خاصى رخ نداده اســت بنابراین در صورت فراهم 
شدن امکانات اقامتى و رفاهى ما هم تمایل به ماندن 

زائران اهل بیت(ع)  در این شهرخواهیم داشت.

معاون بهداشــت، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکى گفــت: وضعیــت بهداشــتى در محــل 
اســتقرار زلزله زدگان در مناطق زلزله زده مناســب 
نیســت، اساســى تریــن نیــازى که مســئوالن 
باید ســریع بــه فکر باشــند ایجــاد تعــداد کافى 
توالت بهداشــتى براى زلزله زدگان است، زیرا تعداد 
توالت کافى نیســت و این مســئله خطرات بهداشت 

محیطى را افزایش داده است.
علیرضا رئیســى افزود: مســئله بســیار مهم دیگر 
وضعیت اســکان اضطرارى زلزلــه زدگان در چادر 
است. اسکان در چادرها عالوه بر مشکل سرما، خطر 
آتش ســوزى و گازگرفتگى به وجود آورده اســت و 
عالوه بر آن خطر عقــرب و مارگزیدگى زلزله زدگان 

را تهدید مى کند.
معاون وزیر بهداشــت گفت: باید هرچه زودتر اسکان 
اضطــرارى در چادر به اســکان موقــت در وضعیت 
مناسب تر تبدیل شــود و اگر ساختمان هاى مناسبى 
براى اسکان موقت وجود ندارد، حداقل با بهسازى زمین 
با سیمان یا آسفالت و استقرار چادرها بر روى زمین هاى 
بهسازى شده و در محل امن خطرات بهداشت محیطى 

مثل عقرب و مارگزیدگى را کاهش داد.
رئیسى افزود: مسئله بسیار مهم دیگر دفن بهداشتى 
الشه هاى حیواناتى است که زیر آوار هستند و معموًال 

کسى سراغشان نمى رود.
معاون وزیر بهداشت گفت: مسئله دیگر دفع بهداشتى 

فاضالب و زباله هاست که یکى از خطرات جدى است 
که سالمت زلزله زدگان را به شــدت تهدید مى کند 
و احتمال دارد بیمارى هــاى واگیر مثل بیمارى هاى 
روده اى و اسهالى از جمله وبا یا ایکوال در این مناطق 

شایع شود.
وى ادامــه داد: وجود زباله ها باعث مى شــود هجوم 
حیوانات موذى و کنه و پشه ها بین زلزله زدگان زیاد 
شــود. به طور خالصه در دفع زباله هــا ضعف داریم. 
توالت هاى بهداشــتى کم اســت و بعــد از رفع این 
مشکالت اورژانســى کار مهم بعدى تبدیل اسکان 

موقت به اسکان دائم است.
در همین حال سخنگوى ســازمان مدیریت بحران 
کشورگفت: براى بررســى موضوع دفن بدون مجوز 
اجساد زلزله زدگان استان کرمانشاه کمیته اى متشکل 
از پزشکى قانونى، اورژانس، دهیارى ها و بخشدارى ها 

تشکیل شده است.
 بهنام سعیدى اظهار داشت: تنها منبع رسمى اعالم آمار 
کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه پزشکى قانونى 
است و به استناد آمار این مجموعه، سازمان مدیریت 
بحران اطالع رســانى در خصوص تعداد دقیق کشته 

شدگان را بر عهده دار است.
ســخنگوى ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
عنوان کرد: تاکنون تعداد کشته شدگان زلزله کرمانشاه 
484 تن و مجروحان آن نیز هفت هزار و 817 تن اعالم 

شده است.

تخریب خانه تاریخى «نائل» در اصفهان، عالوه بر مقامات 
محلى این استان، ســازمان میراث فرهنگى کشور را هم 
به واکنش وا داشته است. مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و 
احیاى میراث معنوى و طبیعى ســازمان میراث فرهنگى 
گفت: مقرنس ، طراحى ، طاق چشــمه ها و تذهیب به کار 
رفته در خانه نائل در اصفهان که به دست عوامل ناشناس 
ویران شد یکى از تزیینات منحصربه فرد بود، همچنین سالن 
آیینه کارى در این بنا و یک نقل دان گچبرى مجوف به سبک 

عالى قاپو براى انعکاس صدا نیز در این خانه وجود داشت.
فرهاد نظرى اظهار داشت: متأســفانه تخریب این اثر 
باعث شــد گنجینه آثار و خانه هاى تاریخى ایران دچار 
نقص شود. همانطور که تخریب آثار فاخرى مانند حمام 
«خســروآقا» در اصفهان این نقیصه را به وجود آورد و 

جبران ناپذیر است.
وى همچنین با اشــاره به ثبت این بنــاى تاریخى در 
فهرست آثار ملى در سال 1354 تصریح کرد: این بناى 
تاریخى جزو نخســتین خانه هاى تاریخى ثبت شــده 
در فهرست آثار ملى در کشــور بود، براساس آنچه در 
پرونده ثبتى این بنا وجود دارد ساخت این خانه به دوره 
آق قویونلوها برمى گردد و براساس اسناد و مدارك موجود 
ساخت خانه متعلق به دوره قبل از صفوى است، حتى 
در پرونده آن نیز نوشته شده این خانه مورد توجه خاص 
پرفســور «آرتور اپهام پوپ» –ایران شناس و مؤسس 
انجمن فرهنگى ایران و آمریکا در اواخر دوره پهلوى- 
بوده که نشان مى دهد آن یک بناى منحصر به فرد است.
وى تصریح کرد: ظاهراً در زمــان فرمانروایى «اوزون 
حسن» یک تاجر مصرى به اصفهان مى آید و این خانه 
را زیر نظر یک معمار سنتى اصفهانى بنا مى کند و در کنار 
آن نیز مسجدى که امروز به «مسجد مصرى» معروف 

و در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است را مى سازد.
وى با اشــاره به اینکه حدود 200 سال پیش این خانه 
در اختیار خاندان نائل قرار مى گیرد، ادامه داد: بنابراین 
امروز این بناى تاریخى به نام «حاج ســیدجواد نائل» 
معروف است که پدرش از هنرمندان نقاش دوره قاجار 
و همچنین پدربزرگش معروف بــه «حاتم طائى» در 
اصفهان بود، که عالوه بر ارزش قدمت بنا و معمارى و 
تزیینات آن، ارزش تاریخى و شئون حضور یک هنرمند 

در دوره قاجار نیز به این بناى تاریخى اضافه مى شود.
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاى میراث معنوى و 
طبیعى بیان کرد: سال گذشته در ده عنوانى که سازمان 
میراث فرهنگى براى فهرست موقت به یونسکو پیشنهاد 
کرد تا در صورت تأیید در ســال هاى بعد در فهرســت 
میراث جهانى به ثبت برسند، عنوان «خانه ایرانى» نیز 
قرار داده شده بود و از قضا این بنا یک نمونه بسیار خوب 

از خانه هاى ایرانى بود.

مدیران جدید دانشگاه آزاد اسالمى که از زمان بر سر کار 
آمدن با تصمیم گیرى هاى متعدد ثابت کرده اند به دنبال 
رقم زدن تغییراتى بنیادین در این مجموعه هستند، این 
بار تصمیمى را در دستورکار قرار داده اند که بسیار عجیب 

و ابهام آفرین است.
به گزارش تابنــاك، به فاصلــه چند ســال از تجمیع 
کنکورهاى ورودى دانشــگاه هــا و در حالى که به نظر 
مى رســد مقدمات کاهش تأثیر کنکور در ورود افراد به 
دانشگاه ها و در نهایت حذف این آزمون خاص در حال 
مهیا شدن است، مدیران جدید دانشگاه آزاد، ساز مخالف 

را به شکلى عجیب کوك کرده اند.
ماجرا از این قرار اســت که هیئت رئیســه دانشگاه آزاد 
پس از برگزارى جلســاتى، به این نتیجه رسیده که باید 
آزمون ورودى این دانشــگاه از آزمون سراســرى جدا 
شود؛ تصمیمى که بر اســاس آن، پیگیرى این تفکیک 
به تصویب هیئت رئیسه این دانشگاه رسیده و به معاونت 
پارلمانى واگذار شده است. تصمیمى که امیررضا شاهانى، 
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در تشریح 
آن مى گوید: «قرار شده است معاونت پارلمانى دانشگاه 
با همکارى نمایندگان مجلس، طــرح دوفوریتى براى 
جداســازى آزمون هاى سازمان ســنجش از دانشگاه 
آزاد اسالمى تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند تا در 

مجلس درباره آن تصمیم گیرى شود.»
این در حالى است که چرایى این تصمیم اعالم نشده و 
معلوم نیســت آزمون هماهنگ و سراسرى چه اشکالى 
دارد که مدیران دانشگاه آزاد خواستار جدا شدن آزمون 
دانشگاهشــان از آن هستند؛ اشــکالى که ظاهراً آنقدر 
بزرگ اســت که تغییر قانون مصــوب مجلس را موجه 
جلوه مى دهد، ولى لزومى به توضیح آن به مردم احساس 

نشده است.
انگار نه انگار که تجمیع آزمون هاى وروى دانشگاه ها 
یا همان کنکور، قانونى است که تصویب آن در مجلس، 
مقدمه حذف کنکور در کشورمان اســت؛ اتفاقى که بر 

اساس برنامه توســعه کشــور باید رقم بخورد و بر این 
اســاس، تغییر دادن این قانون، آن هم به درخواســت 

دانشگاه آزاد، اتفاقى دور از ذهن به نظر مى رسد.
جالب اینجاســت که مى بینیــم درخواســت مدیران 

دانشــگاه آزاد از نمایندگان مجلس، نه تغییر این قانون 
کلیدى، که رقم زدن این تغییر در اســرع زمان اســت. 
آنقدر زود و ســریع کــه به دنبــال طــرح دوفوریتى 
به ایــن منظور هســتند و هدفشــان از ایــن فوریت، 

تفکیــک آزمــون ورودى مقطــع دکتراســت که در 
پیش است.

این را مى شــود از سخنان سرپرســت مرکز سنجش و 
پذیرش این دانشگاه دریافت: «بســیارى از داوطلبان 
اکنون نگران ثبت نام در آزمون هاى مختلف نظیر دکترا 
هستند، توصیه ما به داوطلبان این است که ثبت نام خود 
را از طریق سازمان سنجش انجام دهند،  اگر ما توانستیم 
قانون را از طریــق نمایندگان مجلــس اصالح کنیم، 
اطالعیه اى خواهیم داد و آزمون ها را از یکدیگر تفکیک 

خواهیم کرد.»
شــاهانى مى افزاید: «اگر هم برنامه مــا براى تفکیک 
آزمون ها به نتیجه نرسید، ســازمان سنجش آزمون را 
برگزار مى کند و مــا هم مصاحبه دوره دکتــرا را انجام 
خواهیم داد»؛ توضیحاتى که نشان مى دهد چقدر مدیران 
دانشــگاه آزاد بر تغییر قانون در روزهاى آینده، آن هم 
از مجراى قانونى و با قید دو فوریت در مجلس شــوراى 

اسالمى امید بسته اند!
این اتفاق مبهم شاید ناشى از دست بسته بودن مدیران 
این دانشگاه در پذیرش دانشجویان بر اساس محورهاى 
مورد نظر ایشان باشــد؛ وضعیتى که با برگزارى آزمون 
به صــورت سراســرى و در زیــر مجموعه ســازمان 
ســنجش رقم خــورده و با بازگشــت ایــن اختیار به 
سازمان آزمون دانشگاه آزاد اســالمى، مى توان در آن 
تغییراتــى دادکه بــه ویــژه در مقطع دکتــرا، به دلیل 
امتیازات پیوســته با آن (از جمله احراز شرایط عضویت 
در هیئت علمــى و ورود به رده هاى باالتر دانشــگاه) 
بســیار با اهمیــت اســت؛ آنقــدر که تــالش براى 
همســو کردن نمایندگان مجلس و تغییر قانون موجه 

جلوه مى کند.

رئیــس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى از پیوســتن تبریز، یزد، اهواز، همدان و 
کرمان به شبکه تبلیغاتى شــرکت هواپیمایى ترکیه 

خبر داد.
على اصغر مونســان که پیش تر و در زمان ریاستش 
در ســازمان منطقه آزاد کیش، این طرح را اجرا کرده 
بود، درباره توافق جدیدى کــه با «ترکیش ایرالینز» 
داشته است، توضیح داد: از این پس در تمام پروازهاى 
هواپیمایى ترکیه، در مانیتور داخل هواپیما این پنج شهر 
کشورمان تبلیغ مى شود. همچنین مجالتى که در داخل 

هواپیما توزیع مى شوند این پنج شهر را تبلیغ مى کنند.
به گفته او، تمام آژانس هاى هواپیمایى در سراسر جهان 
که با ترکیش ایر در ارتباط هستند نیز جاذبه هاى این 

پنج شهر را تبلیغ خواهند کرد.
مونســان بیان کرد: این امکان در راســتاى توسعه 
گردشگرى کشورمان و معرفى ظرفیت هاى بى نظیر 
تاریخى، طبیعى، فرهنگى و صنایع دستى ایران براى 
جذب گردشــگران خارجى با پیگیرى هاى معاونت 
گردشگرى این ســازمان و تفاهمنامه اى که بین دو 

طرف بسته شده ایجاد شده است.

آزمون دانشگاه آزاد از دانشگاه هاى سراسرى تفکیک مى شود؟

تالش عجیب مدیران دانشگاه آزاد براى تغییر قانون!

رئیس دانشگاه علوم پزشکى دانشگاه تبریز گفت: 
ریزعلى خواجوى یا همان دهقان فداکار معروف با 

87 سال سن مستعد عفونت هاى ریوى شده است.
محمدحســین صومى دوشنبه شــب در خصوص 
وضعیت جســمانى دهقان فداکار  بــا بیان اینکه 
ریزعلى خواجوى، دهقان فداکار در 23 آبان با بیمارى 
عفونت در بیمارســتان میانه بسترى شــد، افزود: 
خوشبختانه بیمارى ریوى و مشکالت جانبى ایجاد 
شده در کلیه کنترل شده بود.  رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى دانشگاه تبریز ابراز کرد: با بررسى انجام شده 
در اندام تحتانى و با این دیدگاه که در تبریز رسیدگى 
بهتر خواهد بود و با درخواست مسئوالن و خانواده 

وى، ایشان را به تبریز انتقال دادند.
وى ادامــه داد: در حال حاضر دهقــان فداکار در 

آى.سى.یو بسترى بوده و هوشــیارى او به  علت 
بیمارى اش در حد خواب آلودگى اســت.  صومى با 
اشاره به کنترل عفونت ریوى و اختالالت انعقادى 
ایجاد شــده،گفت: البته دهقان فــداکار عالوه بر 
بیمارى ریوى، دیابت و مشکالت اندام تحتانى نیز 
دارند که در حال کنترل است و مشکلى وجود ندارد. 
ریزعلى خواجوى، نام آشــناى همه ایرانیان است 
و داســتان فداکارى وى در کتاب هاى سال سوم 
دبستان، سال هاست که  منتشر مى شود و فداکارى 
که در یک شب سرد سال 1341 جان صدها نفر را 
نجات داد و به رغم کتک خوردن آن شــب، از این 
ماجرا به عنوان بهترین خاطره زندگیش یاد مى کند. 

ریزعلى در ســال 1309 در روستاى «قاالچق» از 
توابع شهرستان «میانه» به دنیا آمده است.

قهرمان نوستالژیک ایرانى ها حالش وخیم است

چرا زائران ایرانى در سامرا 
توقف شبانه ندارند؟

تخریب خانه تاریخى «نائل» در اصفهان یادآور تخریب حمام «خسروآقا» است سرویس بهداشتى، نیاز اصلى مناطق زلزله زده

گنجینه ایران ناقص شد

تبلیغ 5 شهر ایران در ایرالین ترکیه
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35درصد از بافت شهرى 
زرین شهر، فرسوده است

یسلیانى، مدیر اداره راه و شهرسازى شهرستان لنجان 
گفـت: بیـش از 35 درصد از بافت شـهر زرین شـهر 
فرسـوده اسـت واگر مشـارکت مردم در احیاى بافت 
فرسـوده با دولت و شـهردارى ها همراه شود، احیاى 
بافت فرسوده و بهسازى محله هاى قدیمى و شهرها 

به سرعت پیش مى رود.

احسان خواجه امیرى 
جمعه مهمان اصفهانى هاست

کنسـرت احسـان خواجه امیرى، 10 آذر ماه در تاالر 
رودکى اصفهان برگزار مى شود.

احسـان خواجه امیـرى، خواننده، آهنگسـاز و تنظیم 
کننده موسیقى پاپ متولد سـال 1363 است. خواجه 
امیرى تاکنون هشـت آلبـوم را روانه بازار موسـیقى 

کشور کرده است.
عالقه مندان براى حضور در کنسـرت ایـن خواننده 
مى تواننـد با تهیه بلیت از سـایت ملى کنسـرت، 10 
آذر ماه در دو سانس 18:00 و 21:00 به تاالر رودکى 
واقع در ملک شهر، روبه روى شـهربازى ملک شهر 

مراجعه کنند. 

فردا؛وزیر علوم به اصفهان 
سفر مى کند

وزیر علـوم، تحقیقات و فناورى به منظور شـرکت در 
شانزدهمین اجالس رؤساى دانشگاه هاى سطح یک 

کشور به اصفهان سفر مى کند.
ایـن اجالس کـه مقـارن با چهلمین سـال تأسـیس 
دانشـگاه صنعتـى اصفهـان بـوده، روز پنج شـنبه 9 
آذر(فردا) در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.

تأسیس نخستین انتشاراتى 
در شهرضا

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
شـهرضا گفت: نخسـتین انتشـاراتى این شهرستان 
حدود دوماه قبل افتتاح شـد تا چرخه انتشار کتاب در 

شهرستان کامل شود.
محمدعلى جعفرى اظهارداشت: الزم است فرهنگ 
مطالعه کتاب از سنین کودکى و نوجوانى نهادینه شود 
که ایجاد باشـگاه هاى کتابخوانى مهمترین اقدام در 

این زمینه است.
وى بیان داشت: یکى از مهمترین اقدامات فرهنگى 
انجام شده در این شهرستان در حوزه فرهنگ، ایجاد 

36 باشگاه کتابخوانى کودك و نوجوان بوده است.

حمایت از تولیدکننده 
در اولویت قرار دارد

مهدى اسـدپور، فرماندار شهرسـتان چادگان گفت: 
حمایت از تولید و تولید کننده در صدر وظایف ماست 
و با جدیت پیگیـر رفع مشـکالت واحدهاى صنعتى 

خواهیم بود.

مهاجرت پلیکان هاى 
پاخاکسترى به ورزنه 

پلیکان هاى پاخاکسترى، نخستین بار به شهر ورزنه 
مهاجرت کردند.

این پرندگان مهاجر با وجود خشکى تاالب بین المللى 
گاوخونى به این شهر مهاجرت کرده اند.

پلیکان پاخاکسترى جزو بزرگ ترین پرندگانى است 
که طول بدنش بین 190تا170سانتیمتراسـت و بین 

15تا11کیلوگرم وزن دارد.
این پرنـده در جهان در معـرض خطر قـرار دارد و در 
ایران در زمره پرندگان حمایت شده است و به حفاظت 

کامل نیاز دارد.
پلیکان پا خاکسترى، در دریاچه هاى کم عمق، شور 
و شـیرین، تاالب ها و کرانه ها زندگى مى کند و این 
پرنده مهاجر اسـت و بیشـتر در مناطق جنوبى ایران 

دیده مى شود.

مدیر کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان در خصوص 
انتقال کارگاه هاى مزاحم شهرى دهاقان گفت: 16 هکتار 
زمین به منظور انتقال این کارگاه ها در نظر گرفته شده که 
براى انجام اقدامات بعدى به شــهردارى تحویل خواهد 

شد.
حجت ا...غالمى اظهار داشت: طرح انتقال مشاغل مزاحم 
شهرى این شهرستان از دغدغه هاى مسئوالن و مردم 
بوده که امیدواریم روند این کار سریع تر و بدون مشکل 

صورت گیرد.
وى همچنین در خصوص جاده شهرضا – مبارکه گفت: 
پیمانکار طرح انتخاب شده و عملیات زیرسازى آن تا هفته 

آینده آغاز خواهد شد و محورهاى عبورى از شهر دهاقان 
نیز به لحاظ عدم وجود کمربندى در شهر، روکش آسفالت 

مى شود.
مدیرکل راه و شهرسازى استان در خصوص آماده سازى 
سایت مسکن مهر شهر گلشــن و دهاقان بیان داشت: 
آماده سازى سایت هاى مســکن مهر درحدود 50 شهر 
در اســتان به شــهردارى ها تحویل شــده که در این 
شهرستان نیز تا چند روز آینده و با تفاهمنامه  با شهردارى 
دو شــهر گلشــن و دهاقان و از طریق پرداخت نقدى، 
قیر رایگان و تهاتر زمین به این دو شــهردارى تحویل 

خواهد شد.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
38 درصد ازدواج هاى اصفهانى را ازدواج هاى فامیلى تشکیل 
مى دهدکه میزان بروز معلولیت در این گونه ازدواج ها بیشتر 

از سایر ازدواج هاست.
مجتبى ناجى با اشاره به وجود 31 مرکز مشاوره ژنتیک در 
استان اصفهان اظهار داشت: این مراکز با هدف جلوگیرى 
از بروز معلولیت ها و بررسى ضریب خطر تولدهاى معلول و 

بیماران ژنتیکى در خانواده ها تأسیس شده است.
وى افزود: تنهــا 10 درصد زوج هــاى اصفهانى به مراکز 
مشــاوره ژنتیک مراجعه مى کنند و این آمار در مقابل آمار 

ازدواج استان، بسیار پایین است.

وى مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک را براى همه کسانى که 
قصد ازدواج یا فرزندآورى دارند، ضرورى دانست و اظهار 
داشت: تمام زوج ها در معرض خطر تولد نوزاد معلول قرار 
دارند ولى در بعضى زوج ها، این ضریب خطر متوسط و در 
بعضى دیگر بیشتر است و بنابراین کسانى که سابقه کودك 
معلول در خانــواده یا اطرافیان دارند، حتمــاً باید به مراکز 
مشاوره مراجعه کنند. ناجى افزود: تمام زوج هاى فامیل و 
زوج هایى که بیمارى هاى ژنتیکى خودشان یا خانواده هاى 
همسرشــان دارند و همچنین افرادى که ســن ازدواج یا 
فرزندآورى شان خیلى باال یا خیلى پایین است، باید مورد 

مشاوره ژنتیک قرار بگیرند.

اختصاص16هکتار زمین براى 
مشاغل مزاحم دهاقان

38درصد اصفهانى ها 
ازدواج  فامیلى مى کنند 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: 11 هزار خانواده زلزله زده شهرستان ثالث 
باباجانى در منطقه غرب کشــور تحت پوشش و 
حمایت جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان قرار 

دارند.
محسن مؤمنى اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با تحت پوشش قرار دادن یکى از 
شهرهاى زلزله زده به نام ثالث باباجانى، به یارى و 
کمک آنان شتافته است.وى با اشاره به سفر خود به 
مناطق زلزله زده افزود: دفترچه هاى اقالم امدادى 
غذایى توسط جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

به زلزله زدگان داده مى شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
بیان اینکه به هر خانــوار در منطقه ثالث باباجانى 
یک دفترچه با اعتبار یکماهه از سوى هالل احمر 
اصفهان داده مى شــود، گفت: اقالم غذایى شامل 
برنج، روغن، حبوبات، تن ماهــى، ماکارونى و...
در این ســبدهاى غذایــى قرار دارنــد و دفترچه 
هر خانواده بعــد از دریافت اقــالم غذایى، تیک 
مى خورد تا ماه آینده دوباره بــه آنها جیره غذایى

 داده شود. 

ساسان اکبرزاده
همایش بزرگ بسیجیان اســتان اصفهان با عنوان شکوه پایدارى، پنجم 
آذرماه همزمان با صدور فرمان امام راحل (ره) مبنى بر تشــکیل بسیج، در 
مصالى بزرگ اصفهان با حضور گســترده بســیجیان، روحانیون، مدیر 

دستگاه هاى اجرایى و... برگزار شد.
جانشین فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمى در این همایش بسیج را 
مظهر اخالق پاك اسالمى و یکى از اعجازهاى ذهنى امام راحل (ره) دانست 
و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمى نیز با ژرف نگرى و درك عمیق تهدیدات 
دشمن و اقتضاى انقالب و نیاز براى تقویت نظام، بسیج این شجره طیبه را 
که در قلب هاى مؤمنان کاشته شده بود به درختى پرثمر تبدیل کردند که 

شاخسار پرثمر آن در عالم دیده مى شود.
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمى اظهار داشت: بسیج مظهر اخالق پاك 
اسالمى، حیات طیبه، نماد کالم طیب، نشــان عمل صالح و سمبل همه 
فضیلت هایى است که یک انسان به خدا پیوســته، مى تواند تجمع و تبلور 
آن باشد که شــجاعت، حق طلبى، کمک به مظلومان و نبرد با ظالمان از 
مشخصه هاى برجسته این هویت عظیمى است که روى زمین شکل گرفته 
است. وى بســیج را فرمول همه جانبه انقالب و نظام در مقابل مخاطراتى 
دانست که آن را تهدید مى کند و گفت: بســیجیان در دوران هشت سال 
دفاع مقدس با عبور از مســیر مبارزات طوالنى و مستمر، از همه آرزوهاى 
دنیوى چشم پوشیدند و هیچ چیزى را بر حّب الهى ترجیح ندادند، سالح به 
دســت گرفتند و با لباس رزم، مردانه به سپاه دشمن هجوم بردند و دشمن 

را دور کردند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى خطاب به بسیجیان و اقشار 
مختلف در مصالى اصفهان گفت: شما بسیجیان مى دانستید اگر دشمن به 
عمق سرزمین ما پا بگذارد ملت ذلیل خواهد شد. بنابراین دژ مستحکم دفاع 

از محرومان و مستضعفان شدید و توانستید در یک صف فشرده، به دشمنى 
که حمایت سیاسى آمریکا، سیستم دفاعى انگلیس، هواپیماهاى فرانسوى، 
توپ هاى اتریشى و دالرهاى نفتى عربستان و کویت را داشت یورش ببرید 
و آنها را از سرزمین مقدس ما بیرون برانید و این شرف و افتخارى جاودانه 

است که بر جبین شما بسیجیان نقش بسته است.
سردار سالمى خاطرنشــان کرد: اگر در آن روزها، زره و لباس جهاد بر تن 
نکرده بودید و شمشــیر از نیام برنمى کشــیدید و براى عزت و سربلندى 
مسلمانان، جهاد و شــهادت را برنمى گزیدید قطعًا ملت لباس ذلت بر تن 
مى کرد اما شما بسیجیان باعث شدید تا ملت سرافراز ما، لباس عزت بپوشد. 
وى بسیج را جریانى زنده و مواج از انسان هاى پاك بااخالص، شجاع و فداکار 

قلمداد کرد که در همه صحنه هاى انقالب همانند خورشید مى درخشند.
سردار سالمى در عین حال، بسیج را معلم پیروزى براى مسلمانان و آموزگار 

فهم شکست براى دشمنان بیان کرد و افزود: با تحریم دشمنان، بسیجیان 
مرزهاى دانش هاى نوین را شکستند و ایران را به فناورى صلح آمیز هسته اى 

رساندند.
وى تأکید کرد: دشمن به قلب و ذهن جوانان ما حمله کرده و تهاجم فرهنگى 
طوفان مخربى بود که از سرچشمه غرب، براى از بین بردن هویت جوانان 

وزیدن گرفت و آنچه در مقابله با این تهاجم ایستاد بسیج بود.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: دشمنان مى خواستند 
دست هاى شما بســیجیان را ببندند ولى خداوند دســت هایتان را گشود و 
این نصرت الهى است که قدرت دشــمنان را منقبض و قدرت بسیجیان را 

گسترش مى دهد.
سردار سالمى افزود: امروز فرهنگ بسیجى در بین جوانان افغانى، عراقى، 
سورى، یمنى، بحرینى و... موج مى زند و روى زمین گسترش یافته است و 
در بالد اسالمى بسیج به عنوان نماد فضایل اخالقى مسلمانان و نشانه هاى 

جهاد مى درخشد. 
■■■

در ابتداى همایش بزرگ بسیجیان استان اصفهان، فرمانده سپاه صاحب 
الزمان (عج) استان اصفهان با خیرمقدم به میهمان ویژه این مراسم گفت: 
پنجم آذر سالروز صدور فرمان تاریخى امام راحل (ره) مبنى بر تشکیل بسیج 

امسال مصادف با پیروزى هاى جهان اسالم شده است. 
سردار غالمرضا سلیمانى اظهار داشت: امروز تفکر بسیجى در میهن اسالمى 
در بین مردم موج مى زند و نمایندگان بسیج استان امروز در مصالى اصفهان 
به منظور به نمایش گذاشتن این تفکر، تجدید بیعت با آرمان هاى امام راحل 
(ره) و تدابیر رهبرى و براى اعالم آمادگى به منظور جانفشانى در صحنه هاى 
دفاع از انقالب با حضور بســیجیان والیتمدار و... در این روز تاریخى این 

همایش را بر پا کرده اند.

جانشین فرمانده سپاه در همایش بسیجیان اصفهان:

فرهنگ بسیجى روى زمین گسترش یافته است

رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان از برخورد با 
هرگونه افزایــش قیمت نان در این اســتان خبر

داد.
رسول جهانگیرى اظهارداشت: درخواست افزایش 
قیمت نان در ابتدا از طرف اتاق اصناف ایران براى 
افزایش 30 درصدى قیمت نان اعالم شد که نهایتًا 
در کارگروه مربوطه مصوب شد که این افزایش تا 
15 درصد صورت گیرد.وى افــزود: بعد از اعالم 
سراسرى افزایش قیمت نان در رسانه هاى مختلف، 
به دلیل آنکه هنوز این افزایش قیمت در کارگروه 
آرد و نان استان اصفهان اعالم نشده بود، نهایتاً اتاق 
اصناف این افزایش قیمت را تکذیب و اعالم کرد 
که هیچگونه ارتباطى با اصفهان ندارد و با هرگونه 

افزایش قیمتى برخورد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهــان گفت: اتاق 
اصناف کشــور نیز پس از چند روز متوجه شد که 
کارشناســى هاى الزم براى افزایــش قیمت نان 
صورت نگرفتــه و نهایتًا وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت دستور داد که این اقدام با کارشناسى هاى 

الزم صورت گیرد.
وى با اشــاره به اینکه در سراســر کشور هرگونه 
افزایش قیمت نــان ممنوع اســت، تصریح کرد: 
طبیعتًا افزایش قیمــت نان باید بر اســاس وزن 
چانه هاى نان انجام شــود و اگر نانوایان در استان 
اصفهان تحت تأثیر رسانه هاى گروهى بخواهند 
افزایش قیمت خودسرانه داشته باشند، واحد نظارت 
و بازرسى اصناف و اتحادیه نانوایان با آنان برخورد 

خواهد کرد.
جهانگیرى عنوان کرد: مردم نیز اگر موارد افزایش 
قیمت نان در محل سکونت خود مشاهده کردند، 
سریعًا به واحد بازرســى اصناف و اتحادیه نانوایان 
اطالع دهنــد تا با چنیــن موارد شــدیداً برخورد

 شود.
وى تأکید کرد: افزایش قیمت نان تا پایان ســال 
جارى بســتگى به تصمیم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دارد که بعید مى دانم در فاصله هاى نزدیک 

افزایش قیمتى در نان داشته باشیم.

برخورد با 
هرگونه افزایش قیمت 

خودسرانه نان 

11هزار خانواده 
در«ثالث باباجانى»

تحت پوشش هالل احمر 

یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: باید این حقیقت تلخ را اعتراف کنیم که بودجه اى 
که ســاالنه به اســتان اصفهان تخصیص مى یابد، در 
مقایسه با بودجه ســایر استان ها بســیار کمتر است به 
طورى که استان اصفهان درمیان 31 استان، در جایگاه 

28 یا 29 قرار مى گیرد.
حجت االسالم والمســلمین ناصر موسوى الرگانى در 
گفتگو با ایســنا در خصوص نحوه توزیع بودجه ساالنه 
اســتان و ناعادالنه بــودن تقســیم بندى بودجه میان 
اســتان ها، اظهارداشت: یکى از مســائلى که حقیقتًا نه 
فقط براى استان اصفهان،  بلکه براى خیلى از استان ها 
مقدارى زجرآور است تبعیضى است که در بودجه ریزى 
و پرداخت بودجه ها به استان ها وجود دارد به طورى که 
هضم چنین تبعیضى براى مردم خیلى سخت است.وى 
افزود: نکته مهم این است که هر کارى که دولت بخواهد 
انجام دهد به صورت پایلوت ابتدا در استان اصفهان اجرا 
مى کند و بعضًا اجراى برخى طرح ها به شکل پایلوت در 

استان اصفهان، استان را با چالش روبه رو مى کند.
وى ادامــه داد: در اســتان اصفهان با توجــه به اینکه 
اولین استان صنعتى کشور اســت، میانگین بیکارى در 
این اســتان در مقایســه با میانگین بیکارى در کشور 3 
درصد بیشتر است، این در حالى است که چون اصفهان 
صنعتى اســت، اصًال نباید بیکارى داشته باشد. نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: این 
مشکالت به تقســیم ناعادالنه بودجه میان استان ها و 
فشارهایى که به کارخانه هاى صنعتى و تولیدى استان 

اصفهان وارد مى شود، بر مى گردد. 
وى افزود:در جلساتى که با صنعتگران داریم مى گویند 
فشارهایى که در استان اصفهان اســت در هیچ استان 
دیگرى مشاهده نمى شود. به همین دلیل این صنعتگران 
دفاتر خود را به اســتان هاى دیگر ماننــد تهران منتقل 
کرده اند تا یک ســوم مالیاتى را که در اصفهان پرداخت 
مى کننــد در آنجــا پرداخــت کنند.حجت االســالم  
والمسلمین موســوى الرگانى اظهار داشت: اگر مردم 

اصفهان هرسال مالیات سنگینى پرداخت مى کنند باید 
نتایج آن را هم به طور ملموس حــس کنند. وى گفت: 
استان اصفهان هرسال باید شــش هزار و 600 میلیارد 
تومان مالیــات پرداخت کند و از طرفى هم یکســرى 
از اســتان هایى که نســبت به اصفهان تفاوتى ندارند، 
خیلى کمتــر از این مبلغ مالیات پرداخــت مى کنند.اگر 
بودجه استان اصفهان هرســال یک پنجم این مبلغ بود، 
جاى خوشحالى داشت، اما متأسفانه خیلى کمتر از هزار 
میلیارد تومان به استان اصفهان بودجه ساالنه تخصیص 

مى یابد.
حجت االسالم  والمسلمین موسوى الرگانى با بیان اینکه 
به اشتباه به استان اصفهان لقب استان برخوردار داده اند، 
گفت: در این ده ســالى که بنده شــاهد بوده ام هرسال 
بودجه اســتان اصفهان در ردیف 28 یا 29 کشــور قرار 
داشته و هم اکنون اگر مى گویند اصفهان برخوردار است، 
باید این موضوع را به طور شفاف بیان و آن را ثابت کنند. 
وى افزود: اگر عمران و آبادى در اصفهان مى بینید ناشى 

از هزینه هایى اســت که خود مردم کرده اند و مدیریت 
شهرى و شــهردارى ها از مردم پول مى گیرند و صرف 

عمران و آبادى اصفهان مى کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
یادآور شد: اســتان اصفهان هم یک استان ملى است. 
براى مثال تمام میهمانان خارجى که براى رئیس جمهور 
مى آیند بعد از تهران اولین مکانى که براى بازدید مى روند 
اصفهان است و این نشــان مى دهد که اصفهان آبروى 
کشور است و باید به آن رسیدگى کنند. وى با بیان اینکه 
در تقسیم ناعادالنه بودجه میان استان ها البى ها نقش 
اصلى را ندارنــد، گفت: البته البى تأثیرگذار اســت، اما 
متأسفانه در کشور یک اصفهان ستیزى وجود دارد؛نه تنها 
در مجلس این اصفهان ستیزى وجود دارد بلکه در دولت 

هم این مشکل دیده مى شود.
حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى با بیان اینکه 
بودجه ریزى میان استان ها سلیقه اى نیست، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون اولین استانى که در اخذ بودجه ساالنه در 
ردیف اول قرار دارد نســبت به بودجه استان اصفهان، 

شش برابر بیشتر دریافت مى کند. 

حقیقت هایى تلخ درباره اصفهان از زبان یک نماینده

اصفهان ستیزى در مجلس و دولت
در تقسیم ناعادالنه بودجه میان استان ها، البى ها نقش اصلى را ندارند

در جلساتى که با 
صنعتگران داریم 

مى گویند فشارهایى که 
در استان اصفهان است 
در هیچ استان دیگرى 

مشاهده نمى شود. 
به همین دلیل این 

صنعتگران دفاتر خود 
را به استان هاى دیگر 

مانند تهران منتقل 
کرده اند 
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جشنواره گل و گیاه تا 17 آذر 
برپاست

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: بیسـت و ششمین جشنواره 
گل و گیاه، ماهى هاى زینتى و مشـاغل خانگى تا 17 

آذرماه دایر است.
 اصغر کشـاورز راد اظهارداشـت: در بیست و ششمین 
جشنواره گل و گیاه، تولیدکنندگان و پرورش دهندگان 
گل و گیاه از اسـتان هاى مختلف کشـور حضور دارند 
و جدیدتریـن تولیـدات خـود را در معـرض دید عموم 
قرار مى دهند. وى عنوان کرد:  در بیسـت و ششـمین 
جشـنواره گل و گیـاه انـواع گل هـاى شـاخه بریده و 
آپارتمانـى، کاکتـوس، درختـان و درختچه هاى مثمر 
و غیر مثمر، گل هاى فصلـى، بذر و انـواع گلدان هاى 
سفالى و پالستیکى عرضه شده، همچنین کاالهایى 
مانند گل هاى خشک، ظروف میناکارى شده، چرم هاى 
طراحى و نقاشى شـده و دیگر اقالم مربوط به مشاغل 
خانگى و انواع ماهى هاى زینتى و صنایع وابسته آن در 

معرض دید شهروندان قرار مى گیرد.
 

انبار کفش هاي قاچاق در 
اصفهان لو رفت

رئیـس پلیس آگاهـی اسـتان اصفهان از کشـف یک 
محموله کفش خارجـی قاچاق بـه ارزش یک میلیارد 

ریال که در انباري دپو شده بود، خبر داد.
سـرهنگ سـتار خسـروى در خصـوص دسـتگیرى 
قاچاقچیان کفش اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهى اصفهان از دپوى یک 
محموله کفش خارجى در انبارى مطلع شدند و بررسى 
موضوع را در دسـتور کار قرار دادنـد. وى افزود: پس از 
هماهنگى با مقام قضائـى، از محل بازرسـى به عمل 
آمد کـه تعداد پنـج هـزار و 574 جفت کفـش خارجى 

کشف شد.
رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهان با اشاره به اینکه 
مالک انبار مدارك مربوطه گمرکى را ارائه نداد، تصریح 
کرد: ارزش کفش هاى کشف شده توسط کارشناسان 

مربوطه یک میلیارد ریال اعالم شده است. 

احداث مرکز«شفا»براى  انجام 
تحقیقات درصنایع 

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر 
گفـت: این دانشـگاه همگام با توسـعه کّمـى و کیفى 
برنامه هاى آموزشى و عمرانى توسعه دانشگاهى، قصد 
دارد مرکـز تحقیقاتى «شـفا» را با همکارى شـرکت 
شـهرك هاى صنعتى اسـتان اصفهـان در محل این 

دانشگاه بسازد.
مسعود نصرى اظهارداشـت: قرارداد مراحل اول و دوم 
این طرح پیش تـر بـه ارزش 85 میلیون تومـان براى 
احداث سوله بسته  شده اسـت. سرپرست دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شاهین شهر خاطرنشان کرد: این دانشگاه 
به دنبال آن است که کسب درآمد جدیدى را با اجراى 
طرح هاى مشترك تحقیقاتى با بخش صنعت اجرا کند 
و دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در همسایگى 
صنایع متوسط و بزرگ در شـمال استان اصفهان قرار 
دارد که این صنایع هم طرح هاى تحقیقاتى در دسـت 

اجرا دارند.

اجراى طرح پاییزه کتاب در 
102کتابفروشى استان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
طرح پاییزه کتاب تاکنون در 102 کتابفروشى در استان 
اجرا شـده که شهرسـتان هاى اصفهان، خمینى شهر، 
نجف آباد، شاهین شهر، شـهرضا، کاشان، نایین، زرین 
شهر، فوالدشـهر، سـمیرم و نطنز در این طرح شرکت 

کردند.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى با اشاره 
به اینکه استان اصفهان از نظر تعداد کتابفروش شرکت 
کننده در طرح رتبه دوم را پس از تهـران دارد، تصریح 
کرد: در طرح پاییزه کتـاب، هر نفر تا سـقف صد هزار 
تومان از تخفیف 20 درصدى براى کتاب هاى عمومى و 
تخفیف 25 درصد براى کتاب هاى تخصصى و کودك و 
نوجوان بهره مند مى شود. وى افزود:ط رح پاییزه کتاب تا 
20 آذر در کتابفروشى هاى عضو این طرح اجرا مى شود.

خبر

مدیردفتر مدیریت مصرف برق اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان جزو ســه اســتان برتر کشور در اســتفاده از 

انرژى هاى پاك است.
مهدى ثقفى با اشاره به اینکه زیرساخت هاى زمینه بهره 
بردارى از انرژى پاك در این اســتان فراهم شده است، 
گفت: در حال حاضر صد نیروگاه خورشــیدى خانگى در 
اصفهان در حال بهره بردارى است که متوسط بازدهى این 
نیروگاه ها، 20 درصد است. وى افزود:از ابتداى سال 95 با 
ابالغ بخشنامه خرید تضمینى برق، تالش سرمایه گذاران 
در این حوزه افزایش یافته و 200قرارداد خرید تضمینى 
برق خورشیدى در شهرستان اصفهان منعقد شده است. 

وى گفت: در حال حاضر هــزار و 600کیلووات ظرفیت 
برق خورشــیدى در اصفهان وجود دارد و نیروگاه هاى 
خورشیدى اصفهان 250 هزار کیلووات ساعت و معادل 
مصرف120 خانوار را به شبکه تزریق مى کنند. مدیردفتر 
مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان اصفهان 
اضافه کرد: هر انشعاب پنج کیلو واتى خانگى درحدود 25 
میلیون تومان هزینه دارد و این انشعاب، مساحتى درحدود 
50 متر از پشت بام خانه را اشغال مى کند. ثقفى بازگشت 
سرمایه احداث نیروگاه هاى خورشیدى را سه سال اعالم 
کرد و گفت: برق از این نیروگاه ها با قرارداد 20ســاله و 

تضمینى خریدارى مى شود.

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش اصفهان با 
انتقاد نسبت به عرضه مرکبات رنگ شده در بازار میوه، 
گفت: متأســفانه پرتقال هاى نارس توسط واسطه ها و 
دالالن در کارخانه هاى شمال کشور رنگ آمیزى شده و 

توسط همین افراد وارد تمام استان ها مى شوند.
نوروزعلى اسماعیلى با انتقاد از اینکه در اصفهان هنوز 
در برابر مســئله میوه هــا و مرکبات رنگ آورى شــده 
هیچ برخورد جدى نشده اســت و خطر استفاده از این 
میوه ها وجود دارد، گفت: در دى مــاه با ورود مرکبات 
طبیعى، بساط میوه هاى رنگ آمیزى در اصفهان برچیده
مى شود.وى پیرامون اینکه ده سال پیش از این همزمان 

با عید نوروز پرتقال هاى خوش طعم با رنگ طبیعى براى 
عرضه وارد بازار مى شــد، اظهار داشت: در حال حاضر 
عرضه و توزیع پرتقال هاى تامسون شمال رنگ  آمیزى 
توســط دالالن در بازار که زمان برداشــت آن از اواخر 
آذر تا دى ماه است، ســالمت مصرف کنندگان را نشانه 

گرفته است.
رئیس اتحادیــه صنف میوه و ســبزى فروش اصفهان  
افزود: هم اکنون پرتقال هاى شــمال کشــور به رنگ 
طبیعى رسیده اند و با برداشت آنها در اواخر آذر ماه و ورود 
این مرکبات آبدار در ماه دى، دست دالالن از بازار میوه 

کوتاه مى شود.

بساط میوه هاى رنگى تا 
3هفته دیگر برچیده مى شود

پیشتازى اصفهان در 
استفاده از انرژى پاك

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفت: صادرات کاال 
از استان اصفهان در هشــت ماهه سال جارى با رشد 26 

درصدى روبه رو بوده است.
اسدا... احمدى ونهرى اظهار داشت: امسال 706  قلم کاال 
به  وزن سه میلیون و 39 هزار تن و به ارزش یک میلیارد 
و 24 میلیون و 22  هزار دالر به مقصد 97 کشــور جهان 
صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ وزن 49 درصد و از نظر ارزش 26 درصد افزایش 

داشته است.
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان را 
محصوالت پتروشیمى به ارزش 249 میلیون دالر، آهن 
آالت و فوالد به ارزش 249 میلیــون دالر و فرش 108 
میلیون دالر برشمرد و افزود: مهمترین کشورهاى مقصد 
کاالهاى صادراتى استان اصفهان عراق با 280 میلیون 
دالر و 27 درصد، امارات متحده عربى با 166 میلیون دالر 

و  16 درصد، افغانستان با 160 میلیون دالر و 16 درصد، 
پاکستان  با 79 میلیون دالر و 8 درصد و چین با 57 میلیون 

دالر و 6 درصد سهم از کل صادرات استان است.
مدیر کل گمرك استان اصفهان همچنین بیان داشت: 59 

هزار و 772  تن کاال بــه ارزش 266 میلیون و 245 هزار 
دالر به گمرك اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن 15 درصد و از حیث ارزش 28 

درصد افزایش  یافته است.
ونهرى در خصوص مهمترین کاالهاى وارداتى گمرك 
اصفهان طى هشــت ماه ســال 1396 اظهار داشــت: 
ماشین آالت مکانیکى با 28 درصد، ماشین آالت برقى 
با 16 درصــد، اجزا و قطعات منفصله ماشــین آالت 10 
درصــد، کاغذ و مقوا  بــا 3 درصد و پنبــه 3 درصد بوده

 است.
وى افزود: عمده ترین کشورهاى صادر کننده به مقصد 
گمرك اصفهان چیــن با 21 درصد،کــره جنوبى با 14 
درصد، آلمــان با 12 درصــد ایتالیا بــا 12 درصد از کل 
واردات به مقصد گمرك اصفهــان را به خود اختصاص

 داده اند.

رشد 26درصدى صادرات از استان  

خانه تاریخى «نائل» اصفهان که چند روز قبل بخشى هایى 
از آن تخریب شده بود، توسط افراد ناشناس به طور کامل 

تخریب شد.
بناى تاریخى خانه «سید جواد نائل» در اواخر دوره صفویه 
ساخته شده و در هفتم مهرماه سال 1354 با شماره 1102 

درفهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده بود. 
روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان اعالم کرد: این خانه تاریخى 

توسط افراد ناشناس به طور کامل تخریب شده است. 
این روابط عمومى اضافه کرد: تخریب این بناى تاریخى که 
به ثبت ملى رسیده است از هفته پیش با تخریب بخشى از 
دیوارهاى این خانه با ارزش تاریخى توسط مردم آغاز شده 
بود. در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه تخریب قسمتى از 
دیوار این بناى تاریخى هفته گذشته با انگیزه تعریض مسیر 
و به درخواست همسایگان این محل انجام شده است، افزود: 
پیرو این اقدام، یگان حفاظــت میراث  فرهنگى اصفهان با 
حضور در محل و بررسى ابعاد تخریب، اخطارى را تنظیم و به 
همسایگان این بنا ابالغ کرد که در آن تأکید شده بود هرگونه 
آسیب  به این بناى تاریخى برخورد شدید قانونى را به دنبال 
خواهد داشــت. اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى استان اصفهان مدعى شد باتوجه به اخطار کتبى 
ابالغ شده به همسایگان و با توجه به حجم عظیم تخریب 
و هزینه  بر بودن تخریب خانه نائل، بازیگر ســومى نیز در 
تخریب این بناى ارزشمند تاریخى نقش آفرینى کرده است. 
روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى ،صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان با اشاره به اینکه ساختمان داخلى 
این بنا متروکه بود، اضافه کرد: این بناى تاریخى از سه ماه 
گذشــته براى مرمت اضطرارى به پیمانکار سپرده شده و 
پیمانکار نیز هفته گذشته داربست هایى را براى مرمت این 

بنا نصب کرده بود. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان 
نیز با بیان اینکه از عامالن تخریب این خانه شکایت شده 
اســت، گفت: اداره  کل میراث  فرهنگى، صنایع  دســتى و 
گردشگرى استان با جدیت این موضوع را پیگیرى مى کند 

و ذره  اى کوتاه نخواهد آمد. 
معاونت سازمان میراث  فرهنگى کشــور و یگان حفاظت 
میراث  فرهنگى اصفهان از هفته گذشــته نیز با بررســى 
دوربین  هاى مدار بسته در حال پیگیرى و شناسایى عامالن 
تخریب این بناى تاریخى اســت تا با عوامل آن به صورت 

جدى برخورد شود.  

خانه تاریخى «نائل» به طور کامل تخریب شد

با اعطاى گواهینامه بین المللــى کیفیت تولید 
میلگرد و شمش به شــرکت سهامى ذوب آهن، 
امکان صادرات به کشــور هاى بریتانیا و حوزه 

خلیج فارس فراهم شد.
معاون بازاریابى و فــروش ذوب آهن اصفهان 
گفت: این شرکت به عنوان نخستین فوالدساز 
ایرانى و یکى از معدود فوالدسازان منطقه موفق 
به دریافت گواهینامه شــرکت انگلیسى معتبر 
UK CARES بــراى مطابقــت محصول 
 Grade B500 4449:2005 BSمیلگردهاى
Bو نیز گواهى سیســتم هاى مدیریت کیفیت 
ایزو 9001 در حــوزه تولید شــمش و میلگرد 

شد. 
احسان دشــتیانه، این گواهینامه را نشان دهنده 
باالترین ســطح کیفیت و اســتاندارد در تولید 
میلگرد و شــمش دانســت و افــزود: دریافت 
گواهینامــه UK CARES امکان صادرات 
میلگرد ذوب آهن به انگلستان و سایر کشورهاى 

بریتانیا را فراهم مى کند. 
به گفته وى، صادرات محصــوالت فوالدى به 
بسیارى کشورهاى حوزه خلیج فارس نیز مستلزم 

داشتن این گواهینامه معتبر است. 
معاون بازاریابى و فــروش ذوب آهن اصفهان 
 UK CARES گفت: براى دریافت گواهینامه
بیش از یکسال با این شــرکت مذاکره و در این 
فرآیند،   محصوالت ذوب آهن در آزمایشگاه هاى 

معتبر و مدرن خارج از کشور آزمایش شد. 
معاون بازاریابى و فــروش ذوب آهن افزود: هم 
اکنون محصوالت این شــرکت به 15کشور در 
چهار قاره صادر مى شود و هدف این شرکت گذر 

از یک میلیون تن صادرات است.

صادرات 
فوالد اصفهان به 

انگلیس 

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور دام استان 
اصفهان با پیش بینى اینکه نرخ مرغ از اواســط 
آذر ماه کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: از یک هفته 
گذشته قیمت مرغ گرم افزایش نسبى داشته، اما 

این گرانى کاذب و مقطعى است.

على اکبر نجفى با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
مرغ طى سه ماه گذشــته پایین تر از قیمت تمام 
شده مرغ بوده است، تأکید کرد: با توجه به افزایش 
جوجه ریزى در استان اصفهان طى مهر ماه سال 
جارى، پیش بینى مى شــود از نیمه آذر ماه قیمت 

مرغ کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور دام استان 
اصفهان تصریح کرد: قیمت تمام شده مرغ زنده 
هنوز در یک حد منطقى قرار نگرفته است و براى 

مرغداران سودى ندارد.
وى نحوه و میزان قیمت گذارى مرغ بسته به بازار 
و عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتى تولید زیاد 
باشد، قیمت پایین است اما زمانى که عرضه کم 

و تقاضا زیاد باشــد، نرخ ها خود به خود افزایش 
پیدا مى کند، بنابراین باید بیــن عرضه و تقاضا 
همخوانى وجود داشته باشــد تا شاهد افزایش 

قیمت ها نباشیم.
نجفى در پاسخ به این سئوال که گرانى مرغ ناشى 
از افزایش نرخ نهاده هاى دامى است، تأکید کرد: 
افزایش قیمت نهاده ها ارتباطى به قیمت مرغ زنده 

ندارد،  چون قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست.
وى بیان داشت: در هفته هاى گذشته با توجه به 
کاهش قیمت مرغ، هر شب 100 ُتن خرید مرغ 
منجمد از مرغداران انجام شــد اما در هفته آینده 
با توجه به افزایش قیمت هــا نمى توانیم مرغى 

خریدارى کنیم.

قیمت مرغ، نیمه آذرماه کاهش مى یابد

معاون دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از کمبود تخت بیمارستانى در 
بخش هاى فوق تخصصى اصفهان خبر داد و گفت: در چهار سال گذشته 
هزار و 400 تخت بیمارستانى به مجموعه استان اضافه شده و در چند سال 

آینده تعداد تخت هاى بیمارستانى در اصفهان به حد استاندارد مى رسد.
علیرضا یوسفى درباره کمبود تخت بیمارستانى در اصفهان اظهار داشت: 
در سطح استان و شهرســتان ها به طور کلى با کمبود تخت بیمارستانى 
مواجه نیســتیم، تنها در بخش هاى فوق تخصصى در شــهر اصفهان با 

کمبود مواجه هستیم.
وى افزود: در برخى از شهرستان هاى استان مازاد تخت بیمارستانى داریم 
و اگر بخواهیم براساس استانداردها تعداد تخت بیمارستانى سنجیده شود، 

در برخى از شهرها مانند نجف آباد کمبود وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 
کرد: اکنون درخواست براى تخت بیمارســتانى به دلیل مجوز هایى که 
براى بیمارستان ها و بخش هاى فوق تخصصى داده شده، رو به افزایش

 است.
وى با بیان اینکه بخشى از تخت هاى بیمارستانى فوق تخصصى توسط 
بخش خصوصى تأمین مى شــود، گفت: بخش خصوصــى باید در حوزه 
سالمت وارد میدان شــود و با توجه به مجوزهایى که به بخش خصوصى 
داده شده، در چند ســال آینده تعداد تخت هاى بیمارستانى در اصفهان به 

حد مناسب مى رسد.
یوسفى بیان داشت: اکنون هیچ بیمارى در استان اصفهان به دلیل کمبود 
و یا نبود تخت بیمارستانى دچار مشکل نشــده است و توسعه هاى انجام 
شده در زمینه تخت هاى بیمارستانى رو به افزایش بوده و اصفهان آمادگى 

خدمت رسانى به دیگر استان ها را دارد.

کمبود تخت بیمارستانى در 
بخش هاى فوق تخصصى اصفهان

 رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل رکود 
بازار، نرخ گوشت را دوهزار تومان کاهش داده ایم، گفت: سال گذشته در این برهه 
از زمان نرخ هرکیلو گوشت قرمز 32 هزار تومان بود که اکنون درحدود 30 درصد 

گران شده است.
رضا انصارى پیرامون اعالم بانک مرکزى مبنى بر افزایش نرخ گوشت گوسفندى، 
اظهار داشت: با وجودى که تمام قیمت ها رو به افزایش است، اما اتحادیه گوشت 
قرمز به دلیل رکود موجود در این صنف اقدام به کاهش دو هزار تومانى قیمت 
گوشت کرده است. وى افزود: این کاهش قیمت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 

و با کم کردن سود قصابان صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت گوشت 
قرمز در پایتخت باالتر از اصفهان است، افزود: تهران گوشت هاى وارداتى را با 
گوشت هاى داخلى مخلوط و به مردم عرضه مى کند، همچنین نرخ دام سنگین در 
پایتخت بیشتر از اصفهان است. وى با اشاره به اینکه گوشت قرمز در اصفهان هیچ 
افزایشى نداشته است، گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو گوشت بره با دنبه 42 هزار 

تومان، گوشت گوسفند بدون دنبه 43 هزار تومان، گوشت گوساله مخلوط 37 هزار 
تومان، گوشت ران گوساله 40 هزار تومان، گوشت شتر 44 هزار تومان، گوشت 
شتر مخلوط 39 هزار تومان و گوشت شترمرغ 54 هزار تومان است. انصارى در 
پاسخ به این سئوال که چرا گوشت هاى وارداتى قیمت ها را در اصفهان کاهش 
نداد، افزود: از ماه محرم تاکنون گوشت هاى وارداتى اصًال وارد اصفهان نشده 
است. وى با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم در گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 
40 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته در این برهه از زمان نرخ 
هرکیلو گوشت قرمز 32 هزار تومان بود که اکنون درحدود 30 درصد گران شده 
است.وى با اشاره به اینکه هر چه گوشت قرمز در قصابى ها بیشتر بماند با تبخیر 
آب موجود در آن، وزن گوشت کمتر و قصاب متضرر مى شود، گفت: به دلیل رکود 

بازار تعداد بسیارى از واحدهاى قصابى در اصفهان مجبور به تعطیلى شده اند.

ارزان شدن2000 تومانى گوشت در نصف جهان
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت 

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1. رأى شــماره 7007 مــورخ 1396/07/25 مالکیت خانم زینب ثنائى  شناســنامه شــماره 3935 کد ملى 
1092122885 صــادره نجف آباد  فرزند عبدالکریم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 176 مترمربع، 
قسمتى از پالك شماره 876 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2. رأى شماره 7034 مورخ 1396/07/25 مالکیت خانم مریم سلطان پور قاسمیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 164 کدملى 1090720742 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
418/25 مترمربع، قســمتى از پالك شــماره 89 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
3. رأى شماره 7091 مورخ 1396/07/27  آقاى محمد رهائى به شناسنامه شماره 1489 کدملى 0451091159 
صادره شمیران فرزند حیدر در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 65/49 مترمربع، قسمتى از 

پالك شماره 771 واقع در قطعه 3 بخش 11 اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4. رأى شماره 7175 مورخ 1396/08/01 مالکیت آقاى محمد حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 31072 
کدملى 1090308809 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/99 مترمربع، 
قسمتى از پالك شماره 390 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5. رأى شماره 7128 مورخ 1396/07/30 آقاى ســعادت غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 871 کدملى 
1091600880صادره نجف آباد فرزند نعمت اله  در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 105/53 مترمربع، 
قسمتى از پالك 656 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
6. رأى شــماره 7094 مــورخ 1396/07/27 مالکیت آقاى اکبر یوســفى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
5499503168 صادره تیران فرزند ابراهیم در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
200/55مترمربع، قسمتى از پالك شماره 379 واقع در قطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى خریدارى نموده است 
7. رأى شماره 7096 مورخ 1396/07/27 خانم عفت یوسفى به شناسنامه شماره 826 کدملى 1091470782 
صادره نجف آباد فرزند محمد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/55 مترمربع، 
قسمتى از پالك شــماره 379 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
8. رأى شــماره 7191 مورخ 1396/08/02 مالکیت خانم شــهناز صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1283 کدملى 1128902184صادره فریدونشــهر فرزند حســینعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
238/70 مترمربع، قســمتى از پالك 985/1 واقع در قطعه3 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
9. رأى شــماره 7353 مورخ 1396/08/09 آقاى على داد القاصى بابااحمدى به شناسنامه شماره 13 کد ملى 
1129840451 صادره فریدونشهر فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136 مترمربع، قسمتى از 
پالك شماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان-انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
10. رأى شماره 7199 مورخه 1396/08/02 خانم ملکه لسانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 511 کد ملى 
1090999984 صادره از نجف آباد فرزند اسداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت149/20 
متر مربع ، قســمتى از  پالك 1000 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد              
11. رأى شماره 7197 مورخه 1396/08/02 آقاى  حســین صحراگرد نجف آبادى به شناسنامه شماره 295 
کد ملى 1090911688 صادره از نجف آباد فرزند غالمرضا در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 149/20 متر مربع ، قسمتى از  پالك 1000 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد                           
12. رأى شماره 7193 مورخه 1396/08/02 آقاى احمد خلیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 867 کد ملى 
1090944799 صادره از نجف آباد فرزند قربانعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 228/10 متر مربع 
، قسمتى از  پالك 780 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد               
13. رأى شــماره 7195 مورخه 1396/08/02 خانم زهرا صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 43 کد ملى 
1091034370 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/25 متر مربع ، قسمتى از  

پالك 780 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد              
14. رأى شماره 7167 مورخه 1396/07/30 آقاى مهدى روحانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28569 کد 
ملى 1090283733 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/40 متر مربع 

، قسمتى از  پالك 158 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15. رأى شــماره 6387 مورخه 1396/06/30 آقاى عبدالکریم نســاج به شناســنامه شــماره 734 کد ملى 
1090929498 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/01 متر 
مربع ، قسمتى از  پالك 378 واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
16. رأى شماره 6389 مورخه 1396/06/30 خانم طیبه جاللى نجف آبادى به شناسنامه شماره 223 کد ملى 
1091457591 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
94/01 متر مربع ، قســمتى از  پالك 378 واقع در قطعه5  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
17. رأى شماره 6331 مورخه 1396/06/28 آقاى حامد ابراهیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10987 کد 
ملى 1092194452 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
128/98 متر مربع ، که قسمت واقع شده بر روى پالك شماره408/1 به مساحت 123/22 مترمربع و قسمت 
واقع شده بر روى پالك شماره 409 به مســاحت 5/76 مترمربع ، واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
18. رأى شماره 6413 مورخه 1396/07/01 خانم مژگان موحدى به شناسنامه شماره 1080153292 کد ملى 
1080153292 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/98 
متر مربع ، که قسمت واقع شده بر روى پالك شماره408/1 به مساحت 123/22 مترمربع و قسمت واقع شده 
بر روى پالك شــماره 409 به مســاحت 5/76 مترمربع ، واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
19. رأى شماره 6306 مورخه 1396/06/27 آقاى نصراله حیدرپور نجف آبادى به شناسنامه شماره 609 کد 
ملى 1090972024 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300/30متر مربع ، قسمتى از  پالك 454/8 واقع در قطعه6  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
20. رأى شــماره 6307 مورخه 1396/06/27 خانم محترم مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 887 کد 
ملى 1091033455 صادره نجف آباد فرزند کاظم درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300/30متر مربع ، قسمتى از  پالك 454/8 واقع در قطعه6  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
21. رأى شماره 7165 مورخه 1396/07/30  خانم طاهره عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1375 کد 
ملى 1090949871صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 144/12متر مربع ، 

قسمتى از  پالك 1199 واقع در قطعه10 بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
22. رأى شــماره 7205 مورخه 1396/08/3 آقاى محمدعلى عاشــقى به شناســنامه شــماره 41 کد ملى 
5759712462 صادره چادگان فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 232 متر مربع ، قسمتى از  

پالك شماره 26 واقع در قطعه 4  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
23. رأى شــماره 5781 مورخه 1396/06/12 خانم ســکینه ذکریا نجف آبادى به شناسنامه شماره 646 کد 
ملى 1091070245 صادره نجف آباد فرزند صادق درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
209/71 مترمربع ، قسمتى از  پالك 474 واقع در قطعه10  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
24. رأى شــماره 5779 مورخه 1396/06/12 آقاى محمدعلى منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
531 کد ملى 1091000182صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 209/71 مترمربع ، قسمتى از  پالك 474 واقع در قطعه10  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
25. رأى شــماره 7132 مورخه 1396/07/30 آقاى قربانعلى قائدى بارده به شناســنامه شماره 13 کد ملى 
4622837307 صادره شــهرکرد فرزند خان بابا در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 219/70 مترمربع ، 
قسمتى از  پالك 228/17 واقع در قطعه5  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

26. رأى شــماره 7159 مورخه 1396/07/30 آقاى محمدعلى عظیمى به شناســنامه شــماره 14 کد ملى 
4622816911 صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 105/57 مترمربع ، 

قسمتى از  پالك 5/140 واقع در قطعه4  بخش 11 ثبت اصفهان -   متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
27. رأى شماره 5864 مورخه 1396/6/14 آقاى احمدرضا قربانى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1110945981 
صادره فالورجان فرزند على میرزا در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت119/95 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 111 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

28. رأى شــماره 5863 مورخه 1396/6/14 خانم اقدس قربانى قلعه میرى به شناســنامه شماره 9کدملى 
1110979606 صــادره فالورجان فرزند عباســعلى در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه به 
مساحت119/95 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 111 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
29. رأى شماره 5772 مورخه 1396/6/12 آقاى عبدالرسول کاظمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2106 
کدملى 1282769057 صادره اصفهان فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154/92 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 15/9 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
30. رأى شــماره 7070مورخــه 1396/7/27 خانــم فرخنــده خاوند به شناســنامه شــماره 100 کدملى 
1129420140صادره فریدونشهر فرزند موسى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 329/15 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
31. رأى شــماره 5770 مورخه 1396/6/12 آقاى محمدعلى صالحى به شناســنامه شــماره 588 کدملى 
5759587528 صادره فریدن فرزند گنجعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
32. رأى شــماره 7163 مورخه 1396/7/30 آقاى روح اله آقابابائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1957 
کدملى 1091254540 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درشششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 330 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
33. رأى شماره 6392 مورخه 1396/6/30 خانم فرزانه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 596 کدملى 
1091192553صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/07 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 522/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
34. رأى شماره 6995 مورخه 1396/7/25 خانم شیماعظمتى به شناســنامه شماره 1080323406 کدملى 
1080323406 صادره نجف آباد فرزند داود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
35.رأى شــماره 6997 مورخه 1396/7/25 خانم بهاره عظمتى  به شناسنامه شماره 1080258175 کدملى 
1080258175 صادره نجف آباد فرزند داود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
36. رأى شــماره 7021مورخــه 1396/7/25 خانــم معصومه میرزائى به شناســنامه شــماره 82 کدملى 
1092020144صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/61 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

37. رأى شماره 7013مورخه 1396/7/25 آقاى امین لطفى جالل آبادى  به شناسنامه شماره 1080412859 
کدملى 1080412859 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/48 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
38. رأى شماره 7015 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل ابادى  به شناسنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/48 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
39. رأى شماره 6993 مورخه 1396/7/25 خانم فهیمه مصدق جالل  آبادى به شناسنامه شماره 1080126317 
کدملى 1080126317صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
107/89 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
40. رأى شــماره 6991 مورخه 1396/7/25 آقاى حســین لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 14478 
کدملى 1092229167صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
107/89 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
41. رأى شماره 7002 مورخه 1396/7/25 آقاى على لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1080472452 
کدملى 1080472452 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/48 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
42. رأى شماره 7004 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/48 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
43. رأى شماره 7017 مورخه 1396/7/25 آقاى حمید لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1080097538 
کدملى 1080097538 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/58 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
44. رأى شماره 7019 مورخه 1396/7/25 آقاى محمد لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 388 کدملى 
1091521204 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/58 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 130 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
45. رأى شــماره 7109مورخــه 1396/7/29آقاى محمــد ایمانیان به شناســنامه شــماره 265 کدملى 
1091152934صادره نجف آباد فرزند رحمت اله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/25 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 832 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
46. رأى شماره 7113مورخه 1396/7/29خانم مهین صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30439 کدملى 
1090302460صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 832 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
47. رأى شماره 7161مورخه 1396/7/30 آقاى عباس منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 811 کدملى 
1091101337 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 170/61 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 965/2 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
1396 آقــاى علیرضایوســفى بــه شناســنامه شــماره  /7 48. رأى شــماره 6987 مورخــه 25/
8944کدملى0054410304 صادره تهران فرزند اســمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 296/22 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878 ( که درراستاى استاندارد سازى به پالك 878/21 تبدیل شده است ) واقع 

درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى اصالحى شــماره 5699مورخه 1396/6/11 پیرو راى شــماره 4273مورخه 1396/4/27 خانم صدیقه 
49. کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 580 کدملى 1091049823صادره نجف آباد فرزند رجبعلى 
درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 497/4 به مساحت 60/50 مترمربع 
وقسمتى ازپالك 497/5 به مساحت 3/50 مترمربع واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
50. رأى شماره 7102 مورخه 1396/7/29 خانم منیژه حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1194 کدملى 
1090948069 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/90 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
51. رأى شماره 5776 مورخه 1396/6/12 آقاى مهدى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 745 کدملى 
1091174369 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 393/94 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1058 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
52. رأى شــماره 5775 مورخه 1396/6/12 خانم زهرا فراتى هلشــى  به شناسنامه شــماره 2035 کدملى 
1754335101 صادره اهواز فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 393/94 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1058 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53. رأى شــماره 5768 مورخه 1396/6/12 آقاى مصطفى موســوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 106 
کدملى 1091487464 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
26/85 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره1051/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
54. رأى شــماره 7038 مورخــه 1396/7/25 آقــاى محمــود یحیى دارانى به شناســنامه شــماره 842 
کدملى1091144176صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/30 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 421 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
55. رأى شــماره 7036 مورخه 1396/7/25 خانم نرگس ســلیمانى نژاد نجف آبادى  به شناســنامه شماره 
1847 کدملى1170716571صادره لنجان فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/30 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 421 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
56. رأى شماره 6380 مورخه 1396/6/30 خانم فاطمه سرمدى به شناسنامه شماره 0 کدملى 1080296557 
صادره نجف آباد فرزند اکبر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/30 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 741 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى سهم خود راازمالک 

خریدارى نموده است 
57.  رأى شــماره 6382 مورخه 1396/6/30 آقاى محســن ابراهیم نجف آبادى  به شناسنامه شماره 7038 
کدملى 1092154973 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 152/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 741 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد  
58. رأى شماره 5793 مورخه 1396/6/13 آقاى محمدرضا باقرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 139 کدملى 
1091449661 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1115/1واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
59. رأى شماره 4980مورخه 1396/5/21آقاى حسن جان رضائى شــاد به شناسنامه شماره 1149 کدملى 
5558756764 صادره فارسان فرزند باباجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت91/44 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
60. رأى شــماره 7407 مورخــه 1396/8/11 آقاى حســین دارابى به شناســنامه شــماره 2153 کدملى 
1091372209صادره نجف آباد فرزند رحمت درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/81 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 618 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
61. رأى شــماره 7136 مورخه 1396/7/30 آقاى امیرحسین صالحى به شناســنامه شماره 1081090308 
کدملى 1081090308صادره نجف آباد فرزند مجید بوالیت پدرش مجید صالحى درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 114/78 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 946واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
62. رأى شــماره 7138 مورخه 1396/7/30 آقاى ابراهیم چینى ســاز به شناسنامه شــماره 2037 کدملى 
1817138677 صادره آبادان فرزند محمد تقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 260 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 901 واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63. رأى شماره 7146 مورخه 1396/7/30 آقاى ابوالقاسم عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 277 
کدملى 1090825730 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 35/96 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 579 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى طبق قولنامه عادى از 

مالک رسمى خریدارى نموده است 
64. رأى شــماره 6715 مورخه 1396/7/17 خانم نخواسته عیدى وندى به شناســنامه شماره 216 کدملى 
5559328731صادره کوهرنگ فرزند رستم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
65. رأى شماره 7376 مورخه 1396/8/9 آقاى حمیدرضا فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 3773 کدملى 
1092122265 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164/90 مترمربع 
قسمت که واقع شده برروى پالك شماره 957/1 به مساحت 15/89 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 
شــماره 957 به مســاحت 149/01 مترمربع واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
66. رأى شــماره 7372 مورخــه 1396/8/9 آقــاى اکبررحیمــى بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــى 
1091719934صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/67مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 389 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
67. رأى شــماره 6261مورخه 1396/6/26 آقاى ناصرحیدرى زفره ء به شناســنامه شماره 25200کدملى 
1090249926 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 217/43 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 885/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک 

رسمى خریدارى نموده است 
68. رأى شماره 7639 مورخه 1396/8/17 آقاى فرشــاد بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 436کدملى 
5759909381 صادره چادگان فرزندحشمت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
69. رأى اصالحى شماره 7581 مورخه1396/8/16پیرو رأى شماره 7024مورخه 1396/7/25 آقاى مهدى 
خزائیلى به شناسنامه شماره 354 کدملى 1091318409 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 946 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70. رأى اصالحى شماره7580مورخه 1396/8/16 پیرورأى شماره  7027مورخه 1396/7/25 خانم نرگس 
حاجى قربانى به شناسنامه شماره 1094 کدملى 1092095489 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 946 واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
71. رأى شماره 7316مورخه 1396/8/6 آقاى صادق عباسى به شناسنامه شماره 1409 کدملى 4071542926 
صادره خرم آباد فرزند دارعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

467 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
72. رأى شماره 7365 مورخه 1396/8/9 خانم وجیهه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 914 کدملى 
1091142890 صادره نجف آباد فرزند هاشــم درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/60مترمربع قســمتى از پالك 749/18 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
73. رأى شــماره 7363 مورخه 1396/8/9 آقاى محمد کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 25673 
کدملى 1090254660 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/60مترمربع قســمتى از پالك 749/18 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
74. رأى شــماره 6296 مورخه 1396/6/26 خانم توران بهاءلوهوره به شناســنامه شــماره 4605 کدملى 
1817881884 صادره آبادان فرزند محمد حسین درسه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 157/13 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 668 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

75.  رأى شماره 6298 مورخه 1396/6/26 خانم زهراصبوریان  به شناسنامه شماره 144 کدملى 1091774285 
صادره نجف آباد فرزند خسرو درسه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 157/13 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 668 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76. رأى شماره 7154مورخه 1396/7/30 آقاى حسنعلى پوالد چنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 23754 
کدملى 1090235461 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه  نیمه ساز به مساحت  167/05 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 581 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
77. رأى شماره 7152 مورخه1396/7/30  خانم زهره امیدى به شناسنامه شماره 237 کدملى1091007853 
صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششــدانگ یکباب خانه نیمه سازبه مساحت 260/02 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 470/3 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78. رأى شماره 7392 مورخه 1396/8/10 آقاى مجتبى حاجى على عسگرى به شناسنامه شماره 638 کدملى 
1091142130 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 379/67 مترمربع قسمتى 

ازپالك شمار ه 114 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79. رأى شماره 6292 مورخه 1396/6/26 خانم زهرا کامرانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 194 کدملى 
صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47   1091576221
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 619 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
80. رأى شماره 6290 مورخه 1396/6/26 آقاى سعید معینى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1091167095 

صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 619 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشارنوبت اول :1396/9/8 تاریخ انتشــارنوبت دوم :1396/9/23 م الف: 6862 حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /9/252    
آگهى تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139621702023011612-96/9/2 چون تحدید حدود  ششدانگ یک باب خلوت پالك 2489 واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام على اصغر براهیمى فرزند عباسعلى در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 27570 صفایى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 9/124
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970361701412 شماره پرونده: 9609980361700635 شماره بایگانى شعبه: 960713 
خواهان: سید امیرحسین میرلوحى فرزند سید حسین با وکالت محمد رضائیان فرزند محمود به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شاهین شهر- چهارراه عطار بلوار شهید شریفى بن بست 3 شمالى 
پالك 115 طبقه همکف واحد اول خواندگان: 1- حسنعلى محمدبلندى فرزند براتعلى به نشانى اصفهان- خانه 
اصفهان- خ نیرو هوایى کدپســتى 8193813975 2- حمیدرضا موالیى فرزند احمد به نشانى اصفهان- خ 
پروین خیابان مالصدرا شهرك مالصدرا پالك 358 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه 
چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى محمد رضائیان به وکالت از آقاى سید 
امیرحسین میرلوحى به طر فیت آقاى حمیدرضا موالیى و آقاى حسنعلى محمدبلندى به خواسته مطالبه مبلغ 
300000000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 12/9526/207859 با سررسید 96/5/30 و گواهینامه ى 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمى و تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و 
نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه 
به عمل نیاورده اند فلذا با استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته مستنداً به مواد 198، 519، 
515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 249 و 314 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18897000 ریال به عنوان خسارات دادرسى شامل هزینه 
هاى دادرسى، نشر آگهى، تعرفه دفتر خدمات قضایى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق تعرفه و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 27545 

حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/170
ابالغ تجدیدنظر خواهى 

شماره ابالغنامه: 9610100351109276 شــماره پرونده: 9409980351100841 شماره بایگانى شعبه: 
940928 آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى به آقاى محمود زراعتى فرزند احمد 2- خانم 
صغرى زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 3- آقاى رمضان زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 4- آقاى على 
زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 5- آقاى نادر زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 6- آقاى حسین زراعتى فرزند 
احمد 7- خانم صدیقه زراعتى فرزند احمد 8- آقاى بهرام زراعتى فرزند احمد 9- خانم ربابه قاسمى فرزند احمد 
10- آقاى محمد زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 11- خانم سکینه زراعتى فرزند رمضان 12- خانم فاطمه 
زراعتى فرزند احمد. تجدیدنظرخواهان سعید، زهرا، اعظم زراعتى شــمس آبادى و عذرى زراعتى اصفهانى 
دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقاى محمود زراعتــى فرزند احمد 2- خانم 
صغرى زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 3- آقاى رمضان زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 4- آقاى على 
زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 5- آقاى نادر زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 6- آقاى حسین زراعتى فرزند 
احمد 7- خانم صدیقه زراعتــى فرزند احمد 8- آقاى بهرام زراعتى فرزند احمد 9- خانم ربابه قاســمى فرزند 
احمد 10- آقاى محمد زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 11- خانم سکینه زراعتى فرزند رمضان 12- خانم 
فاطمه زراعتى فرزند احمد نسبت به دادنامه شماره 9609970351100944 مورخ 96/6/22 در پرونده کالسه 
940928 در شعبه 11 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه 
ارائه نماید. در غیراینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 

خواهد شد. م الف: 27525 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/171
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609970351100944 شماره پرونده: 9409980351100841 شماره بایگانى شعبه: 940928 
خواهان ها: 1- سعید زراعتى فرزند رضا 2- عذرى زراعتى اصفهانى فرزند سیدعلى 3- اعظم زراعتى شمس 
آبادى فرزند رضا 4- زهرا زراعتى فرزند رضا با وکالت آقاى هوشنگ اسماعیلیان فرزند اسداله به نشانى استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، خ نیکبخت، مجتمع نیکبخت، ط 5، واحد 213 خواندگان: 1- محمود زراعتى 
فرزند احمد 2- صغرى زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 3- رمضان زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 4- على 
زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 5- نادر زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 6- حسین زراعتى فرزند احمد 
7- صدیقه زراعتى فرزند احمد 8- بهرام زراعتى فرزند احمد 9- ربابه قاسمى فرزند احمد 10- محمد زراعتى 
شمس آبادى فرزند احمد 11- سکینه زراعتى فرزند رمضان 12- فاطمه زراعتى فرزند احمد همگى به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: در 
خصوص دعوى 1- سعید زراعتى 2- زهرا زراعتى 3- اعظم زراعتى شــمس آبادى فرزندان رضا 4- عذرى 
زراعتى اصفهانى فرزند سیدعلى با وکالت آقاى هوشنگ اســماعیلیان به طرفیت آقایان و خانم ها 1- بهرام 
زراعتى فرزند احمد 2- على زراعتى شــمس آبــادى فرزند احمد 3- نادر زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 
4- محمد زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 5- صغرى زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 6- حسین زراعتى 
فرزند احمد 7- رمضان زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد 8- فاطمه زراعتى فرزند احمد 9- صدیقه زراعتى 
فرزند احمد 10- ربابه قاسمى فرزند احمد 11- محمود زراعتى فرزند احمد 12- سکینه زراعتى فرزند رمضان 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک مربوط به پالك ثبتى 13900 بخش 5 ثبتى اصفهان مقوم به پنجاه 
میلیون و ده ریال و ارزش منطقه اى 5/280/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسى بدین توضیح که وکیل محترم 
خواهان ها ضمن دادخواست تقدیمى مفاداً اظهار داشته به موجب سند رسمى 9835 مورخ 37/10/7 دفترخانه 
36 اصفهان مقدار چهار جریب از پالك 13900 بخش 5 به آقاى رمضان زراعتى واگذار گردیده مرحوم رمضان 
فوت شــده و وراث وى عبارتند از دو پسر به اســامى رضا و احمد و یک دختر به نام سکینه زراعتى، به موجب 
توافق نامه مورخ 51/7/27 بین وراث ملک مذکور به رضا زراعتى واگذار گردیده است مرحوم رضا زراعتى نیز 
فوت شده و خواهان ها وراث وى بوده و خواندگان ردیف اول تا ششــم ورثه مرحوم احمد مى باشند و النهایه

 تقاضاى صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رســمى انتقال به نفع خواهان ها به نسبت سهم 
االرث آنان و جبران خسارات دادرسى را نموده است که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل 
آمده و مداقه در مستندات دعوى خواهان ها خصوصًا توافق نامه ادعایى خواهان ها و وکیل محترم ایشان، نظر 
به اینکه اوًال سند عادى مورخ 51/7/27 ادعایى توافق نامه اى نبوده ثانیًا سند مذکور مشمول هیچیک از عقود 
ناقله نبوده ثالثاً  هیچ گونه تعهد و التزامى از ناحیه مورث خواندگان ردیف اول تا ششم و خوانده ردیف دوازدهم 
نبوده که دادگاه خواندگان را ملزم به تنظیم سند رسمى نمایند لذا دعوى خواهان ها را غیرثابت تشخیص داده 
و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حکم 
به بطالن دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشــد. م الف: 27523 جعفرزاده رئیس شعبه 11 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/172

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610100354306098 شــماره پرونــده: 
9609980365600456 شماره بایگانى شــعبه: 960980 شکایت آقاى 
ســید مهدى خرمیان و خانم کبرى صادقى شــکایتى بــه طرفیت آقاى 
علیرضا شــکوهى به اتهام ضرب و جــرح و تخریب تقدیــم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه 
کیفرى دو اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به 
کالسه 960980 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/11/23 ساعت

 9 تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شــاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. م الف: 27515 شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (117 

جزایى سابق)  /9/195

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9609970370200648 دنامــه:  دا شــماره 
9509983654801074 شماره بایگانى شــعبه: 960222 شاکى: پیمان 
احمدى دســتجردى فرزند علیرضا به نشــانى اصفهان- خ دستگرد بلوار 
کشــاورزى ك امام رضا بن ســعدى پ 143 متهمین: 1- فرشاد کاوه با 
وکالت رضا عابدى زاده حســین آبادى فرزند محمدتقى به نشانى اصفهان 
خیابان آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودى 3 طبقه 3 واحــد 336، 2- امید 
مکارمى با وکالت فریبرز صابرى فرزند احمد به نشــانى اصفهان ســه راه 
حکیم نظامى ابتداى خیابان ارتش بن بست شهید عطایى پالك 71 واحد 3 
اتهام ها: 1- ایراد ضرب و جرح عمدى 2- مشارکت در آدم ربایى (ربودن/ 
مخفى کردن با وسیله نقلیه) 3- ســرقت مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه 
با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: بزهکارى آقایان 1- فرشــاد کاوه فرزند 
مهدى با وکالت آقاى رضا عابدى زاده 2- امید مکارمــى فرزند نبى ا... با 
وکالت آقاى فریبرز صابرى مبنى بــر ردیف اول ایراد ضرب و جرح عمدى 
و ردیف دوم مبنى بر ایــراد ضرب و جرح عمدى و ســرقت مبلغ چهارصد 
هزار تومان وجه نقد از شاکى موضوع شــکایت آقاى پیمان احمدى فرزند 
علیرضا از توجه به شــکایت شــاکى خصوصى و گزارش مرجع انتظامى و 
تحقیقات انجام شــده و نظریه پزشــکى قانونى و اقرار صریح متهم ردیف 
اول به درگیرى با شــاکى و عدم حضور متهم ردیــف دوم در دادگاه جهت 
دفاع از اتهامات وارده على رغم احضار وفق مقررات از طریق حصول علم 
بر دادگاه محرز مى باشــد فلذا با استناد به مواد 160- 211- 290- 448- 
449- 462- 488- 549- 716- 709- 710 و 714 از قانــون مجازات 
اســالمى مصوب ســال 1392 و مواد 661 و 667 قانون تعزیرات حکم به 
محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت دو فقره یک بیســتم + چهار و نیم 
هزارم + یکصدم دیه کامل بابت دیات کبــودى بینى- حارصه لب فوقانى 
و کبودى آرنج چپ و شکســتگى دو عدد از دندان هاى جلو و محکومیت 
متهم ردیف دوم به پرداخت ســه هزارم  دیه کامل بابت کبودى هاى بازو 
و ران راســت ظرف مدت یک ســال از تاریخ وقوع جرم در حق شــاکى 
و نیز محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شالق 
و رد مبلغ چهارصد هزار تومان وجه نقد در حق شــاکى صادر و اعالم مى 
گردد و درخصوص اتهام مشارکت در آدم ربایى وارده به متهمان موصوف 
با عنایت به فقــدان دلیل بر وقوع بزه و با اســتناد به اصــل کلى برائت و 
مستنداً به ماده 4 از قانون آیین دادرسى کیفرى حکم برائت صادر و اعالم 
مى گردد. رأى صادره در خصوص برائت و متهم ردیف اول حضورى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهى در دیوان محترم عالى 
کشور و درخصوص محکومیت متهم ردیف دوم غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در این دادگاه مى باشــد. م الف: 27504 
محمدى- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (18 کیفرى 

استان سابق) /9/237

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9609970370200643 دادنامــه:  شــماره 
8909980359500993 شماره بایگانى شعبه: 940692 شاکى: خانم مرضیه 
حســن زاده دزفولى فرزند عبداالمیر به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
مبارکه، شهر مجلســى، محله گلســتان، خیابان بوســتان بنفشه 5 پالك

 1 سمت راست متهمین: 1- آقاى مهرداد ماه پیشانیان فرزند اکبر با وکالت 
آقاى علیرضا مرادى فرزند بهرام به نشــانى اســتان اصفهان، شهرســتان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ فیض، جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه 3 
واحد 11، 2- آقاى جواد نوروزى با وکالت آقاى حسین نصیرى دزکى فرزند 
ایرج به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، چهارباغ 
خواجو، مقابــل بانک ملى، مجتمع ادارى سمســار، طبقــه همکف واحد 6 
اتهام: رابطه نامشروع به عنف گردشــکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: بزهکارى آقاى جواد نوروزى با وکالت آقاى حسین نصیرى مبنى بر 
برقرارى رابطه نامشروع مادون زناى به عنف با خانم مرضیه حسن زاده فرزند 
عبداالمیر از توجه به شکایت شاکى خصوصى، گزارش مرجع محترم انتظامى، 
تحقیقات جامع انجام شده از سوى بازپرس محترم در خصوص موضوع آدم 
ربائى و اظهارات متهم حامد ماه پیشــانیان در مراحل تحقیق و در جلســات 
دادرسى و عدم حضور نامبرده جهت دفاع از اتهام وارده علیرغم احضار وفق 
مقررات از طریق حصول علم محرز مى باشــد فلذا بــا اختیار حاصل از ماده 
406 قانون آیین دادرســى کیفرى و ضمن منصرف دانستن موضوع معنونه 
از مصادق حق اله و با استناد به مواد 23-160-211 قانون مجازات اسالمى 
مصوب ســال 1392 و ماده 637 قانون تعزیرات حکم بر محکومیت نامبرده 
به تحمل نود و نه ضربه شالق تعزیرى و اقامت اجبارى دو ساله وى در شهر 
نیک شهر و الزام وى به انجام خدمات عمومى دو ســاله بعد از اتمام دوران 
محکومیت تبعید از طریق نظافت معابر شــهر اصفهان با نظارت شهردارى 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص اتهام برقرارى رابطه نامشروع وارده به 
آقاى مهرداد ماه پیشانیان فرزند اکبر با توجه به فقد دلیل و انکار مصرانه متهم 
با استناد به اصل کلى برائت و مستنداً به ماده 4 از قانون آیین دادرسى کیفرى 
حکم برائت صــادر و اعالم مى گردد. راى صــادره در خصوص محکومیت 
غیابى ظرف مدت ده روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در ایــن دادگاه و در 
خصوص برائت حضورى ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل فرجام 
خواهى در دیوان محترم عالى کشور مى باشد. م الف: 27506 محمدى رئیس 
 شعبه ســوم دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (18 کیفرى استان سابق) 

9/238/

احضار
پرونــده:  شــماره   9610100367302385 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983655701451 شماره بایگانى شــعبه: 960255 احضار متهم علیرضا 
عشورى- حسب کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب فالورجان 
آقاى علیرضا عشورى متهم است به پاتوقدارى که پرونده جهت رسیدگى به شعبه 
دوم دادگاه انقالب اسالمى اصفهان ارجاع گردیده است و به کالسه 960255 ش 
2 ثبت گردیده است و به لحاظ متوارى بودن متهم و در اجراى ماده 384 و 387 ق آ 
د ك به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهى ضمن 
حضور در شعبه وکیل خود را معرفى نماید و ایرادات و اعتراضهاى خود را اعالم 
نماید، در غیر این صورت وکیل تســخیرى تعیین و وفق مقررات اتخاذ تصمیم 
مى گردد. م الف: 27509 پوررضایى- رئیس شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى 

شهرستان اصفهان  /9/239

ابالغ
شــماره درخواســت: 9610460366100015 شــماره پرونــده: 
9509980366101110 شماره بایگانى شعبه: 951120 نظر به اینکه آقاى 
ملک محمد موسوى فرزند سید محمد متهم به تهدید- توهین- اخالل در 
نظم عمومى در پرونده کالسه 951120 شعبه 42 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان مى باشد و وقت حضور یک ماه پس از انتشار آگهى مى 
باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر 
مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاری ه ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد. اصفهان- خ کاوه- خیابان جابر انصارى- مجتمع 
شماره 3- دادســراى عمومى و انقالب اصفهان. م الف: 27476 شعبه 42 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /9/197



اقتصاداقتصاد 07073097 سال چهاردهمچهارشنبه  8 آذر  ماه   1396

آغاز فاز دوم رجیسترى
 از 14 آذر

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات طى اطالعیه اى
اعالم کرد:  فــاز دوم طرح ثبت گوشــى تلفن همراه 
موسوم به رجیســترى از تاریخ 14 آذرماه سال جارى 
آغاز مى شود و تمام مدل هاى گوشى و تبلت آیفون را 
شامل خواهد شد.در اطالعیه وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات آمده است که با تصمیم کارگروه ساماندهى 
و مقابله با قاچاق تلفن همراه،  فاز دوم طرح ثبت گوشى 
تلفن همراه موسوم به رجیســترى از تاریخ 14 آذرماه 

سال جارى آغاز مى شود.
 این مرحله تمام مدل هاى گوشــى و تبلت آیفون را 

شامل خواهد شد.

کاهش تولید روغن نباتى
دبیر انجمن روغن نباتى ایران با بیــان اینکه اکنون 
ظرفیت تولید روغن نباتى به چهارمیلیون تن در سال 
رسیده اســت، اظهار داشــت: اکنون حداکثر رقابت 
درصنعت شــکل گرفته و در طى این دوران مصرف 
کنندگان طعم شیرین رقابت سازنده تولیدکنندگان را 
در تنوع بسته بندى، افزایش کیفیت و کاهش قیمت 
لمس کرده اند. امیرهوشنگ بیرشک با اظهار نگرانى 
از کاهش تولید روغن نباتى، یادآور شد: در هفت ماهه 
امسال شاهد کاهش 4 درصدى تولید و توزیع بوده ایم 
و اگرچه شرایط اقتصادى کشــور از سال 92 تا کنون 
نشان دهنده رکود اقتصادى و تداوم آن است، کاهش 
تولید روغن نباتى طى ماه هاى اخیر در کشور نگران 

کننده بوده است.

ویترین

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور گفت: اگرچه قیمت 
سکه در هفته هاى گذشــته دچار حباب شد، اما طبیعى 
اســت که چنین حبابى در بازار طال ایجاد نخواهد شد و 
بازار طال هیچگونه حبابى ندارد و نخواهد داشــت، چرا 
که قیمت آن طبق قیمت هاى جهانــى و نرخ ارز تعیین 

مى شود.
محمد کشــتى آراى با بیان اینکه کار حراج سکه بسیار 
مؤثر بوده و از حبابى شدن قیمت هاى آن جلوگیرى کرده 
اســت، تأکید کرد: این حراج به نوعى توزیع سکه است، 
چرا که بانک مرکزى متولى بازار سکه و ارز کشور است و 
مى تواند با استمرار این طرح ها، شرایط رسیدن قیمت به 

نقطه تعادل را فراهم کند.
وى ادامــه داد: این مقدار تفاوت ها اگر تدریجى باشــد 
قابل چشم پوشى و منطقى اســت، چون با توجه به در 
پیش بودن اعیاد و افزایــش تقاضاى طال، این تقاضاها 
دیگر در حــد تقاضاى خرد نبود و ایــن عرضه به موقع 

صورت گرفت.
رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور گفت: به زودى فروش 
شمش هاى یک گرمى، 2/5 گرمى، پنج گرمى، 10 گرمى 
و یک اونسى به وسیله بانک کارگشایى عرضه مى شود و 
این عرضه مى تواند بر قیمت ربع سکه و سکه گرمى تأثیر 

بگذارد و به زودى بهاى سکه کاهش مى یابد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى گاوداران با بیان اینکه 
مطالبات دامداران بابت خرید توافقى شیرخام تقریبا به 
طور کامل پرداخت شده اســت،گفت: قیمت تمام شده 

شیرخام به هزار و 497 تومان رسیده است.
احمد مقدسى با بیان اینکه خرید توافقى شیرخام همچنان 
ادامه دارد، گفت: تقریبا تمام مطالبات دامداران بابت خرید 
توافقى شیرخام به آنان پرداخت شده و واریز مطالبات به 

روز شده است. 
وى با اشاره به اینکه فاز سوم مشــوق صادراتى لبنیات 
هنوز به حساب کارخانجات لبنى واریز نشده است، اضافه 
کرد: همچنان از زمان واریز این مشــوق اطالعاتى در 

دسترس نیست.  
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفــى گاوداران ایران در 
بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه کارخانجات 
لبنى در حال حاضر شیرخام را بین هزار و 200تا هزار و 
320 تومان از دامداران خریدارى مى کنند، اظهارداشت: 
متأسفانه هنوز قیمت خرید کارخانجات به نرخ مصوب 

هزار و 440تومان نرسیده است.  
مقدســى اضافه کرد: گرانى نهاده هــاى دامى ذرت و 
کنجاله ســویا طى دو ماه اخیر باعث شــده قیمت تمام 
شده شــیرخام 80 تومان افزایش یابد و به هزار و 497 

تومان برسد.  

قیمت تمام شده شیرخام 
افزایش یافت

کاهش بهاى سکه 
در روزهاى آینده

تازه ترین آمار گمرك ایران از تجارت خارجى هشت 
ماهه سال جارى حاکى از تراز تجارى منفى چهار 
میلیارد دالرى براى ایــران، افزایش صادرات به 
عراق و چین و کاهش صادرات به امارات متحده 
عربى اســت.مجموع صادرات غیرنفتى ایران در 
هشت ماهه سال جارى به 28 میلیارد و 488 میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
به میزان 1/21 درصد کاهش داشته است، اما سیر 
نزولى کاهش صادرات غیرنفتى در ماه گذشــته 
27/17 درصد بود.بر این اســاس در هشت ماهه 
سال جارى تشریفات گمرکى 102 میلیون و 381 
هزار تن کاال در گمرکات کشــور تمامًا به صورت 
الکترونیکى و با کنترل کامل به روش هوشــمند 
انجام شده که از این مقدار 23 میلیون و 569 هزار 
تن ســهم واردات و 78 میلیــون و 812 هزار تن 
سهم کاالهاى صادراتى غیرنفتى بود.این گزارش 
مى افزاید، در هشت ماهه سال جارى به میزان 32 
میلیارد و 419 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17/52 درصد 
افزایش را نشان مى دهد، هر چند ایران تراز تجارى 

منفى 4 میلیارد دالرى دارد. 

مدیرعامــل بانــک ملى ایــران اظهــار امیــدوارى 
کرد که بــا اصــالح قانــون، راه موجود بــراى اعالم

 ورشکستگى هاى صورى توسط بدهکاران کالن بانکى 
بسته شود.

محمدرضــا حســین زاده با بیــان اینکه امــروز اعالم 
ورشکســتگى به راه کارى قانونى براى نپرداختن بدهى 
به بانک ها تبدیل شــده است، افزود: دســت کم هزار و 
500میلیارد تومان بدهى به بانــک ملى ایران مربوط به 

پرونده هاى ورشکستگى  است.
وى با اشاره به اینکه معضل اعالم ورشکستگى صورى 
بدهکاران کالن، امروز همه بانک هاى کشــور را درگیر 
کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه بانک ها خیلى زود 
متوجه سوء استفاده بدهکاران از این خألقانونى شدند و 

موضوع را به نهادهاى تصمیم گیرنده گزارش دادند.
حســین زاده با بیان اینکه موضوع حتى در رأس ســران 
قوا مطرح و درباره آن تصمیم گیرى شــده است، افزود: با 
اصالحاتى که براى قانون بــه صورت الیحه به مجلس 
شوراى اسالمى رفته، امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود 

و بخش قابل توجهى از این مشکل حل مى شود.
به گفته مدیرعامل بانک ملى ایران، افــرادى که از ابزار 
اعالم ورشکســتگى براى امتناع از پرداخت بدهى خود 
به بانک ها استفاده مى کنند، معموًال در چند بانک بدهى 
کالن دارند و از این رو همکارى بانک ها در دفاع مشترك 
و مؤثر و شناسایى اموال مدعى ورشکسته مى تواند بسیار 

راهگشا باشد.

ترفند جدید بدهکاران براى عدم تسویه تعهد هاى بانکى

اعالم ورشکستگى براى امتناع از پرداخت بدهى
تراز تجارى منفى 
4میلیارد دالرى ایران
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استان اصفهان، شهرستان اصفهان، خ نیکبخت، مجتمع نیکبخت، ط 5، واحد 213 تجدیدنظرخواندگان: 1- نادر 
زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 2- محمد زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 3- على زراعتى شمس آبادى فرزند 
احمد 4- صغرى زراعتى شمس آبادى فرزند احمد 5- صدیقه زراعتى فرزند احمد 6- حسین زراعتى فرزند احمد 
7- سکینه زراعتى فرزند رمضان 8- ربابه قاسمى فرزند احمد 9- محمود زراعتى فرزند احمد 10- بهرام زراعتى 
فرزند احمد 11- فاطمه زراعتى فرزند احمد 12- رمضان زراعتى شــمس آبادى فرزند احمد همگى به نشانى 
مجهول المکان تجدیدنظر خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهى آقاى هوشنگ اسماعیلیان به وکالت از خانم ها و آقاى 1- سعید زراعتى 
شمس آبادى 2- زهرا زراعتى شمس آبادى 3- اعظم زراعتى شــمس آبادى فرزندان رضا 4- عذرى زراعتى 
اصفهانى فرزند سیدعلى نسبت به دادنامه شماره 9609970351100944 مورخ 96/6/22 که در خارج از مهلت 
قانونى تقدیم شــده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و فوت پدر وکیل محترم و موجه بودن عذر نامبرده به 
استناد ماده 340 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 و تبصره ذیل 
آن ناظر به ماده 306 قانون مذکور قرار قبولى و پذیرش دادخواست تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواهان را صادر 

و اعالم مى نماید. م الف: 27522 جعفرزاده رئیس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/173 
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609970351001170 شماره پرونده: 9609980351000404 شماره بایگانى شعبه: 960480 
خواهان: آقاى حسین جعفرى دستگرده فرزند على محمد به نشــانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان دروازه تهران، رباط، کوى صادق، پــالك 25 خواندگان: آقاى علیرضا نادى چادگانى فرزند محمود به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان چادگان، شهر چادگان، فلکه معلم، کوچه شهید عباسى، پالك 16، 2- آقاى 
شاهین بابایى به نشانى مجهول المکان 3- آقاى غالمرضا جعفرى دســتجردى فرزند عبدالحسین به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان رباط اول، خ شهید شیرانى چهارراه درویشى، جنب 
مدرسه 12 بهمن ك وحدت ك نصر خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه وجه چک. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى حسین جعفرى دستگرده فرزند على محمد به 
طرفیت آقایان علیرضا نادى چادگانى فرزند محمود، شاهین بابایى و غالمرضا جعفرى به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و سى میلیون ریال بابت وجه چک شماره 1891091- 95/5/25 به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه دادگاه نخست با توجه به اینکه خواهان در  مورد خوانده ردیف سوم اعالم داشته طلب و ادعایى از وى ندارد 
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان نســبت به نامبرده صادر و اعالم مى 
نماید. دوم با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و 
بنابر وصف تجریدى چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازى شود و با توجه 
به اینکه مسئولیت تضامنى خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضاى ظهر آن به عنوان ظهرنویس محرز 
است، دعوى خواهان را وارد مى داند و از آنجایى که خواندگان اول و دوم هیچ گونه دلیلى دال بر عدم حسن نیت 
دارنده چک و ید غیرقانونى و نامشروع وى ابراز نداشته اند، مستنداً به مواد 249، 314 و 315 قانون تجارت، 198، 
502، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده الحاقى به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به الزام تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ دویست و سى میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 682000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم 
اعالمى از ســوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. حکم صادر شده غیابى و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 27526 غریب نواز رئیس شعبه دهم 

دادگاه حقوقى اصفهان /174 /9
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609970351000995 شماره پرونده: 9609980351000343 شماره بایگانى شعبه: 960416 
خواهان: آقاى علیرضا زمانى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ چهارباغ 
خواجو، بن 36، پ 151 خوانده: آقاى سعید اسماعیلى رادور فرزند بیوك به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرســى. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى على رضا زمانى فرزند محمد به طرفیت آقاى سعید اســماعیلى رادور فرزند بیوك به خواسته 
مطالبه مبلغ 500000000 ریال بابت وجه چک شماره 136938-96/02/20 به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرسى على رغم ابالغ قانونى وقت رسیدگى و بنا بر وصف تجریدى چک و اینکه به موجب ماده 
313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازى شود،  دعوى خواهان را وارد مى داند و مستنداً به مواد 198، 502، 
515، 519 و 520 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده واحده الحاقى به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ 500000000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 16878000 ریال بابت هزینه دادرسى 
مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. حکم صادر شده غیابى، ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 27519 غریب نواز رئیس شعبه دهم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/175 
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609970351201469 شماره پرونده: 9609980351200630 شماره بایگانى شعبه: 960732 
خواهان: خانم فریبا نصراصفهانى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
آتشگاه منارجنبان کوچه شهید حسن پور(شــماره 96) نبش مادى پالك 40 کدپستى 8185816469 تلفن: 
09133681904 خواندگان: 1- آقاى فرهاد رهنمایى فرزند محمد 2- آقاى محمد رهنمایى 3- آقاى مسعود 
رهنمایى فرزند محمد همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. راى دادگاه: 
در خصوص دعوى خانم فریبا نصر به طرفیت آقایان  مسعود، محمد، فرهاد شهرت همگى رهنمایى به خواسته 
اثبات اعســار از پرداخت هزینه دادرســى مرحله بدوى به مبلغ 19/018/587 نظر استشهادیه ابرازى خواهان 
عدم حضور و دفاع خواندگان و به استناد مواد 513، 514، 508، 504 و 511 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى متعلقه صادر و اعالم مى گردد. بدیهى است هر گاه معسر به 
تأدیه تمام یا قسمتى از هزینه دادرســى متمکن گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود. راى صادره ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. م الف: 27516 زمانى رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /9/176
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426825300372 شماره پرونده: 9609986825300161 شماره بایگانى شعبه: 960173 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976825300578 حکم بر 

محکومیت تضامنى خواندگان 1- غالم رشیدیان دزفولى فرزند مصطفى به نشانى استان خوزستان شهرستان 
دزفول سپاه منصور کدپستى 6461863134، 2- حسن حســینوند به نشانى مجهول المکان به پرداخت مبلغ 
دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ 
تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت 
مبلغ هشت میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق محکوم له امیرعباس 
بخشانى فرزند بهمن به نشانى استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، روستاى اشیان، خ رودکى، 
برنج کوبى مروارید پرداخت مبلغ 125000000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 27538 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /177 /9
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351300340 شــماره پرونده: 9609980351300332 شــماره بایگانى شعبه: 
960385 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090351302605 و شماره دادنامه مربوطه 
9609970351300950 محکوم علیه محمدرضا نجفى پور فرزند یارعلى به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر خ 
فرهنگیان کوى ش منتظرى پ 25 محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و ســى و پنج میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و دویست تومان بابت خسارات دادرسى و مبلغ 
چهارمیلیون و چهارصد و چهل هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/4/13 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان محمدجواد اسماعیلى فرزند حسینعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان 
شهر اصفهان خ جى خ مهدیه فلکه مهدیه مواد غذایى فدك کدپستى: 8157996951 ضمناً حق االجرا از ماخذ 
محکوم به بر عهده محکوم علیه است (حکم غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 27529 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/178

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100361708678 شــماره پرونده: 9509986794101162 شماره بایگانى شعبه: 
960707 خواهان آقاى على یار رحیمى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى ماشااله گلستانى زاده به خواسته 
صدور دستور تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960707ح/28 
ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رســیدگى به تاریخ 1396/11/17 ساعت 09:30 تعیین گردیده لذا به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. بدیهى است 
در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 27546 شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /9/179
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837406440 شــماره پرونده: 9409983653400695 شماره بایگانى شعبه: 
960803 دادخواســت و ضمائم به آقاى جمال برقول فرزند ابراهیم خواهان خانم عفت سلمانیان قهدریجانى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى جمال برقول فرزند ابراهیم به خواســته طالق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9409983653400695 شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/20 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر  گردد. م الف: 27537 طباطبائى قاضى دادگاه حقوقى شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان /9/181
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350409312 شــماره پرونده: 9609980350400437 شماره بایگانى شعبه: 
960512 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى 1- اکبر شــیروانیان 2- محمدجواد بارانــى- خواهان موقوفه 

ابوالحســن رجائى با نماینده اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان دادخواستى به طرفیت 
خواندگان 1- اکبر شیروانیان 2- محمدجواد بارانى 3- سرپرست بانک ملت اصفهان به خواسته ابطال نظریه 
هیات حل اختالف اداره ثبت اسناد (ابطال راى شماره 4199 مورخ 10- 02- 1372 هیات حل اختالف موضوع 
ماده 147 قانون ثبت) دستور موقت (بدوا صدور دستور موقت مبنى بر منع نقل و انتقال پالك موضوع دعوى) 
ابطال سند رسمى (موضوع ســند ملک است) (ابطال ســند مالکیت پالك ثبتى 14039/3156 بخش 5 ثبت 
اصفهان وارده در صفحه 232 دفتر امالك) مقوم به 500/000/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 36/500/000 
ریال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609980350400437 شــعبه 4 دادگاه

 عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/19 ساعت 9:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 م الف: 27520 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان  /9/182
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794401503 شــماره پرونده: 9609986794400736 شماره بایگانى شعبه: 
960737 خواهان آقاى حسن رشیدى علویجه دادخواســتى به طرفیت خوانده امیر راهدار فرزند نوراله به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794400736 شعبه 14 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/26 
ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 27532 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/183
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836807203 شــماره پرونده: 9609986836800659 شماره بایگانى شعبه: 
960717 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى نیما نیرومند سروستانى فرزند بهرام- خواهان خانم پگاه سمیعى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى نیما نیرومند سروستانى به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986836800659 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 
قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/11 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 103. م الف: 27531 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  /9/185
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836807211 شــماره پرونده: 9609986836800890 شماره بایگانى شعبه: 
960967 ابالغ دادخواست و ضمائم به سید حسین صادق نژاد فرزند سید کاظم- خواهان خانم غزاله عمومى 
فرزند مرتضى دادخواستى به طرفیت خوانده سید حسین صادق نژاد فرزند سید کاظم به خواسته مطالبه مهریه 
و خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836800890 شعبه 8 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/16 ساعت 
12:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 103. م 

الف: 27530 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  /9/186
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100 350508897 شــماره پرونده: 9609980350500588 شماره بایگانى شعبه: 
960718 دادخواست و ضمائم به خانم شکوفه مهرابى نژاد جوانقانى فرزند قربانعلى خواهان آقاى کریم فرخ 
چور دادخواستى به طرفیت خوانده خانم شکوفه مهرابى نژاد به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350500588 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/11/09 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 27527 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/187
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351009119 شــماره پرونده: 9609980351000721 شماره بایگانى شعبه: 
960890 دادخواست و ضمائم به خانم مرضیه ایدر فرزند گل محمد خواهان خانم زهرا هنرى فرد دادخواستى 
به طرفیت خوانده خانم مرضیه ایدر به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351000721 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/12 ساعت 13:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده مرضیه ایدر و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده مرضیه ایدر ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 27524 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /9/189 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351009090 شــماره پرونده: 9609980351000610 شماره بایگانى شعبه: 
960758 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم  خواهان ها آقایان مسعود، رضا و خانم ها نغمه و محبوبه 
همگى کیوان فوالدى فرزندان حسین دادخواستى به طرفیت خوانده گان آقاى مصیب بیک محمدى و حبیب 
بیک محمدى و مهدى شریفیان و اداره ثبت اســناد و امالك اصفهان به خواسته دستور موقت و ابطال سند 

رسمى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351000610 شعبه 10 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/24 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده گان آقاى 
مصیب بیک محمدى و حبیب بیک محمدى و مهدى شــریفیان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده گان آقاى مصیب بیک محمدى و حبیب بیک محمدى 
و مهدى شریفیان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 

212 م الف: 27521 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/190
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 

از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001002 مورخ 1396/08/30 شهردارى اصفهان به شماره 
شناسه ملى 14000277232 بر ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 394/02 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 5336- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/23 /1396. م 

الف:27959 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/240
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغ :9610103760003111 شماره پرونده :9609983760000343 شماره بایگانى :960492 تاریخ 
تنظیم :1396/08/17 تاریخ حضور :1396/10/10 ساعت حضور :10:00 در خصوص دعوى امراله اسدى به 
طرفیت رستم اسدى فرزند عزت اله ولیلى کرمى فرزند مصطفى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 

حاظرشوید.م الف/1874 شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/9/249 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت  دادرسى  و ضمائم به شیرین عزیزى مقدم  آقاى فرج اله هاشمى  خانم شیرین عزیزى مقدم 
دادخواستى به خواسته : انتقال  سند رسمى خودرو پراید به شماره انتظامى13-654 م 86 به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهیم شهر تقدیم که به کالسه 672/96 ش4ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/10/9 
ساعت 4/45 عصر تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد .م الف 2127 حق شناس مسئول دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/9/250 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغ :6010103760003096 شماره پرونده :9609983760000342 شماره بایگانى شعبه :960491 
تاریخ تنظیم :1396/08/17 تاریخ حضور :1396/10/09 ســاعت حضور :11:00 در خصوص دعوى امراله 
اسدى به طرفیت داریوش اســدى فرزند عزت اله ومهین سلطانى عالســوند فرزند محمدحسین در وقت 
مقررفوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاظر شوید.م الف/1876شــعبه3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/9/251 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 

از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000981 مورخ 1396/08/30 خانم عزت هزاردستان بیدآبادى 
به شماره شناسنامه 1030 کدملى 1285278453 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 12 سهم مشاع از 
72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809- اصلى واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم  االرثشان از سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023000982 مورخ 1396/08/30 خانم زهرا هزاردستان به شماره 
شناسنامه 1826 کدملى 1285549899 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 3- برابر راى شماره 139660302023000984 مورخ 1396/08/30 خانم عفت حسن لنبانى به شماره 
شناسنامه 32832 کدملى 1280754036 صادره از اصفهان فرزند حسین نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 809 – اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 4- برابر راى شــماره 139660302023000985 مورخ 1396/08/30 خانم بهجت هزاردستان به 
شماره شناسنامه 26763 کدملى 1280268123 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 12 سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. 
ردیف 5- برابر راى شماره 139660302023000986 مورخ 1396/08/30 آقاى حسن هزاردستان به شماره 
شناسنامه 26762 کدملى 1280268131 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 24 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 44/25 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که سهم االرثشان از خانم سکینه بیگم هزاردستان مى باشد. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1396/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/2/23 . م الف: 27830 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/236



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشى نگیرید و فریب زینت ها و 
نعمت ها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختى آن ننالید 
و ناشکیبا نباشید، زیرا عزت و افتخارات دنیا پایان مى پذیرد و 
زینت و نعمت هایش نابود مى گردد و رنج و سختى آن تمام مى شود 
و هر مدت و مهلتى در آن به پایان مى رسد و هر موجود زنده اى 

موال على (ع)به سوى مرگ مى رود.

شهردارى باغبادران در نظر دارد به استناد مجوز شماره 374 مورخ 1396/07/23 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران 
بهره بردارى و مدیریت کشتارگاه دام شهردارى باغبادران را از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 
شرایط که داراى تاییدیه سازمان دامپزشکى مى باشــند با برآورد اولیه ماهانه مبلغ 3/000/000 ریال سه میلیون ریال به 

شرح ذیل واگذار نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1396/09/04 لغایت روز شنبه مورخ 1396/09/18 با واریز مبلغ 300/000 ریال به 

حساب 5294781509 نزد بانک ملت به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 این 

شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1396/09/20 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارمجلس رسمى مورخ 96/07/04 شوراى اسالمى شهر واگذارى خدمات 
نظافت، رفت و روب، جمع آورى وحمل زباله و ... (کلیه پسماند هاى عادى و صنعتى) سطح شهر (شیفت شب و به صورت 

حجمى)را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد:100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 

مى باشد. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30روز  شنبه مورخ 96/09/18

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ 96/09/19 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اســناد: پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
ضمناً سایر شرایط در اسنادمناقصه موجود مى باشد.

سایت اینترنتى شهردارى شهرضا www.shahreza.ir                              شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116

نظربه اینک ه کلیه ساختمانهاي طرفین بلوارحضرت 
امام خمینی(ره)26متري ازمیدان فاطمیه تا خیابان 
گلزار(وفـق  نقشـه ذیـل)در مسیرطرح عمرانی 
تعریض بلوارمذکورقراردارد، باتوجه به ضرورت 
اجراي طرح برابرتبصره 4ماده واحده نحوه تقویم 
ابنیـه امـالك   واراضی موردنیاز شهرداري مصوب 
28آبان 1370بدینوسیله به کلیه مالکین ومدعیان 
احتمالی ابالغ می گرددظـرف مـدت یکمـاه    ازتاریخ 
ن شراین آگهی نسبت به معرفی یک نفر کارشناس 
رسمی به عنوان معتمدوپنج نفرکارشناس رسمی 

مرضی الطرفین به شهرداري سجزي اقدام نمایید. 
شایان ذکراست کارشناسان می بایستی جزءکارشناسان رسمی دادگستري ومتخصص دررشته ساختمان باشندوظرف 

مدت تعیین شده معرفی گر دند. بدیهی است درصورت عدم معرفی کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد.

آگهى مزایدهآگهى مزایدهنوبت دوم

 آگهى مناقصه آگهى مناقصه
    (مرحله اول  - نوبت دوم)    (مرحله اول  - نوبت دوم)

ابالغیه شهرداري سجزي( اصفهان) ابالغیه شهرداري سجزي( اصفهان) 

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

  رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

سید محمدمعین الدینی - شهردارسجزي 

مزایده گذار: شهردارى منظریه
موضوع مزایده: فروش ماشین آالت

مشخصات ماشین آالت:

نوبت دوم

نحوه فروشآدرسقیمت پایه (ریال)نوع ماشین آالت

شهرستان شهرضا- شهر منظریه-بلوار 1/280/000/000کارخانه آسفالت بارباگریند 80 تنى با متعلقات
نقدىشهردارى- شهردارى منظریه

یک دستگاه فینیشر فوگل 1300 هیدرواستاتیک مدل 1980 
FL4912 نقدى----150/000/000با موتور دویتس

قیمت پایه براساس قیمت کارشناسى لحاظ گردیده است.
شرایط متقاضى: متقاضى شرکت در مزایده مى بایست 5 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 

سپرده 3100002875006 شهردارى نزد بانک ملى واریز نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/09/18

تاریخ گشایش اسناد مزایده روز شنبه مورخ 96/09/18 ساعت 6 عصر
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. تلفن: 03153282028- 03153282131

www.manzarie.ir

آگهى مزایده   مرحله اولآگهى مزایده   مرحله اول

مرتضوى- شهردار منظریه

آیین تکریم و معارفه شهرداران قبلى و فعلى بهارستان با معرفى یحیى عیدى بیرانوند 
به عنوان شهردار جدید بهارســتان و قدردانى از زحمات چهارساله مهدى فاتحى 

شهردار قبلى در تاالر اجتماعات شهردارى بهارستان برگزار شد.
سخنران ابتداى این آیین، رئیس شوراى اســالمى بهارستان بود که گفت: در پى 
جلسات شورا و بررسى ها درباره 18 نفر که کاندیداى شهردار بودند در نهایت یحیى 
عیدى بیرانوند که مجرب بوده و داراى سوابق درخشان در شهردارى هاست به عنوان 
شهردار بهارستان پیشنهاد و با حکم استاندار به این سمت منصوب شد و امید است 

موفقیت هاى گذشته را استمرار بخشد.
مجتبى محبى با قدردانى از تالش هاى شهردار قبلى و اعضاى شورا در دوره چهارم 
افزود: بهارستان باسوادترین شهر کشور با هواى پاك، ترافیک روان، تنوع فرهنگ ها 
و اقوام است، ولى علیرغم دارا بودن حدود 80 هزار نفر جمعیت، از نداشتن آرامستان 
رنج مى برد. این در حالى است که بهارستان هنوز یک بیمارستان و اورژانس ندارد و 

این از مشکالت این شهر است.
وى گفت: قطعاً شوراى اسالمى بهارستان در دوره پنجم براساس برنامه و به دور از 
هرگونه سیاست زدگى با برقرارى تعامل با ادارات در ایجاد شهرى پایدار و آرام گام 

برمى دارد.
محبى اظهار امیدوارى کرد شهردار جدید بهارستان، منشأ خدمات اثربخشى باشد.

***
امام جمعه بهارستان نیز شهردار جدید بهارســتان را آشنا به کار و داراى تجربیات 

ارزشمند دانست و از زحمات شهردار قبلى قدردانى کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسین رجایى پور اظهار داشت: بهارستان داراى مردمى 
مؤمن، متدین، فهیم و یکى از شهرهاى سرآمد در کشور است و این موضوع لزوم 
خدمت به این مردم را یادآور مى شود که دستیابى به آن در سایه تعامل امکانپذیر است 

و به نظر مى رسد با تعامل، مشکالت بهارستان 100 درصد برطرف شود.

 نیازمند کمک استانى هستیم
وى با تأکید بر توجه بیشتر مسئوالن استان به بهارستان گفت: کل داشته هاى شهر 
بهارستان شهردارى و شرکت عمران شــهر جدید است. بنابراین ما نیاز به کمک 

استانى داریم و ما هم با تمام توان شورا و شهردار را یارى مى دهیم.
امام جمعه بهارستان با گله مندى از عدم پاسخگویى مسئوالن دستگاه هاى اجرایى 
استان اصفهان در تماس هاى وى با آنان گفت: استان اصفهان تنها استانى است که 
از استاندار تا پایین ترین رده هاى مدیریتى به تلفن هاى ما جواب نمى دهند و حتى 

گفته شده وقت بگیریم که وقت هم نمى دهند.
حجت االسالم و المسلمین رجایى پور تأکید کرد: اگر قرار است کارى انجام شود باید 

مدیران پاسخگو باشند ولى نمى دانم چرا اینگونه هستند.
***

فرماندار شهرستان اصفهان هم در این آیین گفت: نگاه مدیران استانى به بهارستان 
باید تغییر کند و تا زمانى که نگاه به بهارستان به عنوان شهرى خوابگاهى باشد و 

تغییرى ایجاد نشود مشکالت همچنان وجود خواهد داشت.
احمد رضوانى درخصوص گله مندى امام جمعه بهارستان مبنى بر عدم پاسخگویى 
تلفنى مسئوالن استان گفت: ما در شهرستان اصفهان در فرماندارى، سه معاونت، 
شش بخشدار، 180 روستا، 15 شهر به جز اصفهان، 13 امام جمعه، رؤساى شوراها 
و... داریم و تا زمانى که بتوانیم، پاسخگوى تماس هاى آنان هستیم. این در حالى است 

که تاکنون امام جمعه بهارستان با فرماندار تماسى نداشته است.

 امید به تکمیل پروژه هاى نیمه تمام
وى شهردار جدید بهارستان را داراى سوابق درخشان در خرم آباد و... دانست و اظهار 
امیدوارى کرد با همدلى شهردار و اعضاى شورا شاهد تحول اساسى در بهارستان و 
تکمیل پروژه هاى نیمه تمام در این شهر باشیم. این در حالى است که انتظار مى رود 

شهردار جدید با تخلفات ساختمان در محدوده و حریم بهارستان برخورد کند.
فرماندار اصفهان همچنین از زحمات چهارساله شهردار قبلى بهارستان تشکر کرد 
و گفت: با توجه به افزایش جمعیت بهارستان، هماهنگى و همدلى بین شهردارى و 
شرکت عمران شهر جدید امرى ضرورى است و ما نیز سعى داریم ادارات مختلف 

را در بهارستان مستقر کنیم.
***

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان هم گفت: مادر اســتان اصفهان 107 
شــهر داریم که تا امروز در قریب به اتفاق آنها، شهردار اســتقرار یافته و در کنار 

اعضاى شورا در دوره پنجم فعالیت خود را آغاز کرده اند.
محمدعلى طرفه با قدردانى از تالش هاى مهدى فاتحى شهردار قبلى، یحیى عیدى 

بیرانوند را به عنوان شهردار جدید بهارستان معرفى کرد.

 بهارستان، الگوى توسعه
وى بهارستان را در توسعه شهرى، موفق و الگو براى دیگر استان ها دانست و گفت: 
امروز بهارستان شاهد جمعیت پذیرى و توسعه با نرخ مناسب بوده و مباحث فرهنگى 
و اجتماعى با مدیریت خوب دست اندرکاران انجام شده و شهرهاى جدید ما در استان 

اصفهان، مى توانند نمونه باشند.
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان با اشاره به بودجه شهردارى بهارستان در سال 
جارى گفت: بودجه شهردارى بهارستان در سال 96 براى جمعیت 80 هزار نفرى، 
حدود 90 میلیارد تومان بوده و سرانه به ازاى هر نفر حدود یک میلیون تومان در سال 

است که این فرصت مناسبى براى عمران شهرى در ارائه خدمات مناسب است.

 بودجه مناسب براى خدمات عمرانى
طرفه سهم بودجه عمرانى شهردارى در سال گذشته و امسال در بهارستان را 72 
درصد اعتبارات شهردارى اعالم کرد و گفت: خوشبختانه شهردارى بهارستان سهم 
قابل توجهى براى ارائه خدمات عمرانى به مردم دارد. از سوى دیگر شرکت عمران 
شهر جدید بهارستان نیز از دارایى شهر و منابع در اختیار، در راستاى توسعه شهر گام 

برداشته و در مجموع خدمات خوبى در شهر انجام شده و مى شود.
وى بر توجه به محیط زیست، حمل و نقل مدرن، احداث مترو، پیگیرى پسماند و 
پساب، رعایت ضوابط شهرى، حفاظت از محدوده شهر و... از سوى شهردار جدید و 
شورا تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط شهرى از وظایف مدیریت شهرى است و باید 

ضوابط و حقوق مردم مدنظر باشد.
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: رعایت انضباط مالى در شهردارى ها 

که منابع مالى آنها مردم هستند باید مدنظر قرار گیرد و الزم االجرا باشد.
***

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز در سخنان کوتاهى گفت: شهردار جدید 
بهارستان، برادر شهید و انسانى مخلص و کاردان بوده و کوله بارى از تجربه را همراه 

دارد، که بهارستان هم نیاز به پیگیرى برنامه ها، توسعه مدیریت شهرى و... دارد.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى افزود: مى طلبد مدیریت 
ارشد استان اصفهان به بهارستان عنایت خاص داشته باشد و شهردار جدید نیز این 
توان را دارد که مشکالت را پیگیرى و حل کند ولى به هر حال یک دست صدا ندارد 

و پیشرفت امور نیازمند همت مسئوالن است.
***

شهردار قبلى بهارســتان هم با بیان اینکه کار مدیریت شهرى در شهرهاى جدید 
متفاوت با دیگر شهرهاست، گفت: شهردارى هاى شهرهاى جدید نیاز به قوانین 
جدید دارند و به تناســب رشد در شــهرهاى جدید در بخش هاى عمرانى با دیگر 

شهرها فرق مى کند.
مهدى فاتحى افزود: چهار ســال پیش در مشــورتى که براى پذیرش شهردارى 
بهارستان داشتم توصیه آن بود که قبول نکنم چرا که شش شهردار در طول شش 
سال در بهارستان تغییر کرده بود. علیرغم همه این مسائل، آمدم، ایستادم، کار کرده و 
دوران را سپرى کردم و آبرویم را گذاشتم و همه توانم را به کار گرفتم و مقاومت کردم 
تا شهر بهارستان در مسیر توسعه و در ریل پیشرفت قرار گیرد و انصافاً در این مدت 
بهارستان در دل شــهرها هویت خود را پیدا کرد و اعتقاد جدى دارم شهردار جدید 
بدون توجه به حاشیه ها، ساختارهاى فرهنگى را قوت بخشیده و بهارستان مى تواند 

شهرى شاخص در استان باشد.

روح عمران در شهر حاکم است
فاتحى فعالیت هاى دوران چهارساله خود را در قالب «نامه اى به فردا» ارائه داد و گفت: 
در چهار سال گذشته خدمات مؤثر و مفیدى در بهارستان انجام شد و براى توسعه 
بهارستان، علیرغم همه نامالیمات، پا پس نکشیدم چرا که معتقدم هیچ خدمتى به 
شهر باالتر از خدمت و رضایت مردم نیست و باید بهارستان به شهرى پایدار مبدل 

شود و امروز روح عمران و آبادانى در شهر حاکم است.
وى با ارائه اعداد و ارقامى از رشــد فعالیت هاى انجام شده در بخش هاى مختلف 
شهردارى بهارستان، گفت: سرانه فضاى سبز بهارستان از 12/5 متر در سال 92 به 
15/5 متر در سال جارى رسید و توانستیم پروژه هاى مختلفى همچون پروژه انتقال 
پساب را با 30 میلیارد تومان در دو فاز اجرا کنیم که اکنون صد میلیارد تومان ارزش 
دارد و امیدوارم شهردار جدید قطار توسعه در بهارستان را همچنان به حرکت درآورد.
شهردار قبلى بهارستان گفت: بهارستان را بزرگ مى خواستم و تالش کردم این شهر 
از پوسته خوابگاهى درآید و استراتژى توسعه شهر جدید را براى آن بنویسم. بهارستان 

شایسته بهترین ها و بهارستانى ها، شایسته آرامش بیش از پیش هستند.
***

شهردار جدید بهارستان نیز از حسن اعتماد اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى در 
بهارستان قدردانى کرد و گفت: تالش خواهم کرد خدمات بسیار خوبى به مردم ارائه 

دهم و بتوانم رضایت مردم را فراهم سازم.
یحیى عیدى بیرانوند از شهردار قبلى بهارستان براى اقدامات انجام شده تشکر کرد 

و اظهار داشت: هنوز کارهاى زیادى باید در بهارستان انجام شود.

* مردم، شهر را از خودشان بدانند
وى ادامه داد: دِر شهردارى باید همیشه به روى مردم باز باشد و مردم نیز شهر را از 
خود دانسته و مشارکت کنند.شهردار جدید بهارستان گفت: گردشگرى، فضاى سبز، 
برگزارى جشنواره براى نشاط بیشــتر مردم، توجه به حقوق کودکان و سالمندان 
جشن هاى خیریه اى، توجه به بانوان و... سرلوحه کار خواهد بود و در یک کالم به 
بهارستان باید هویت داد تا این شهر گل سرسبد شهرهاى استان اصفهان و حتى 
کشور باشد.عیدى افزود: شهر را با سرمایه گذارى و رفع موانع در این راستا باید اداره 
کرد و رونق بخشید.در پایان این مراسم دستگاه هاى مختلف با اعطا ى لوح و هدیه از 

زحمات چهارساله شهردار قبلى بهارستان تجلیل کردند.

در مراسمى با حضور معاون استاندار اصفهان؛

شهردار جدید بهارستان معرفى شد ساسان اکبرزاده
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شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 98/ش/96 مورخ 96/02/20 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد ســاختمان شش ضلعى واقع در پارك 
ســاحلى را از طریق اجاره و با قیمت پایه کارشناسى 1/550/000 ریال به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تــا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 
96/09/13 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات پروژه و اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى 

به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

شهردارى تودشک در نظر دارد بهره بردارى از دو باب مغازه مجتمع خدماتى 
رفاهى واقع در جنب ساختمان شــهردارى را از طریق آگهى مزایده و با 
قیمت پایه 5/400/000 ریال به صورت اجاره ماهیانه و با شرایط مندرج در 
برگه آگهى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد و دریافت مدارك مزایده از تاریخ 1396/09/01 لغایت 

1396/09/16 به شهردارى مراجعه نمایند. 
«الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده 

آگهى مى باشد». 

چاپ دوم

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت دومآگهى مزایده نوبت دوم

آگهى مزایدهآگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

محمدرضا مجلسى شهردار تودشک

@nesf
ejahan

newsp
aper

ما  در لحظه   با شماییم

پیرو انتشــار «آگهى ابالغ» فــروش تعداد 1437 دســتگاه موتور ســیکلت در
 شــماره 3070 روزنامه نصف جهان به تاریخ 3 آبان 1396، بدین وسیله نام پارکینگ 

«شاهد اصفهان» به«ایثار اصفهان» اصالح مى شود. 

اصالحیهاصالحیه
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متفاوت استمتفاوت است

«کمال الملک» 
سینماى ایران
 83 ساله شد
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آنها که عروسى را عزا مى کنند6 نکته  ط
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 اشتهاى زیاد تراکتور!
دربى سرمربیان اسبق تیم ملى
مشکل ذوبى ها در آزادى
«باید ببازى»، دنیا را روى سرم خراب کرد
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پوالد کیمیایى، بازیگر سینما وتلویزیون که سال 
گذشته در مصاحبه ها و نشست خبرى فیلم «قاتل 
اهلى» در جشنواره فجر، در دفاع از فیلم پدرش 
صحبت هاى تنــدى را علیه منصور لشــکرى 
قوچانى، تهیه کننده ایــن فیلم مطرح کرده بود، 

با آغاز اکران «قاتل اهلى» سکوت کرد. اما او در 
واکنش به گالیه یغما گلرویى از حذف نامش از 
تیتراژ «قاتل اهلى» به عنوان ترانه سرا، با انتظار 
یادداشتى دوباره از لشــکرى قوچانى به شدت 

انتقاد کرده است.

پوالد کیمیایى در واکنش بــه گالیه هاى یغما 
گلرویى در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: 
«افسوس که این فیلم تهیه کننده اى دارد که 
خود "قاتل اهلى" این اثر است. اثرى که شاید 
وصیت یک ســینماگر قدیمى باشد. از نظر من 
فیلمى مهم است که ســند تاریخى مى شود...
حذف و کوچک کــردن کاراکتر "بهمن" فیلم 
"قاتل اهلى" توسط تهیه کننده یک برنامه بود 
که او قصد داشت آن را اجرا کند.آقاى قوچانى 
از اول تا االن، برنامه داشت که دست در مفهوم 
کلى فیلم ببرد تا دیگر فیلم قطب بازدارنده نداشته 
باشد.ولى به یارى همه دوستان اهل فن این اتفاق 
میسر نشد و فیلم هر چند لطمه دیده و زخم خوده 

ولى در بیان لکنت ندارد و حرف اساسى دارد.»
او در ادامه تأکید مى کنــد که تهیه کننده «قاتل 

اهلى» کمر به قتل این فیلم سینمایى بسته است: 
«ایشــان بدون اجازه بنده و صاحب اثر و حتى 
موزیسین فیلم و شاید هم  شما به خود اجازه داد 
صداى خواننده اى را روى تصویر من بگذارد تا 
اشعار شما را بخواند. اگر قرار بر این بود چرا این 
همه راه را رفته ایم؟ خب انتخابى بهتر مى کردیم 
تا هم سو با فیلم باشد... ایشان کمر به قتل فیلم 
خودش بسته و من ســکوت مى کنم زیرا االن 
وقتش نیست تا خیلى چیزها بازگو شود چون به 

نفع فیلم نیست.»
حــال با توجه بــه اظهــارات پــوالد کیمیایى 
و اتهاماتــى که بــه منصور لشــکرى قوچانى 
وارد شــده، باید منتظــر واکنش تهیــه کننده 
«قاتــل اهلــى» بــه حواشــى پیــش آمده

 بود.

در حالى که حــدود چهار ماه تا پایان ســال 96 
فرصت باقى است، ســازندگان سه فیلم کمدى 
خواهان اکران در نوروز 97 شده اند. چند روز پیش 
تهیه کننده «لونه زنبور» اعــالم کرد که تالش 
مى کند این فیلم در نوروز 97 بــه نمایش درآید. 
حاال عوامل دو فیلــم «هزارپا» و «تگزاس» هم 
خواستار نمایش فیلم هاى خود در نوروز سال آینده 
شدند. نوروز امسال سه فیلم کمدى در تعطیالت 
نوروز به نمایش درآمدند که «گشت 2» و «خوب، 
بد، جلف» توانستند به فروش بیش از 15 میلیارد 
تومان دســت یابند. با اکران احتمالــى دو فیلم 
«تگزاس» و «هزارپا» مى توان شاهد رقابت رضا 
عطاران و حمید فرخ نژاد در جذب مخاطب براى 

سینماى ایران بود.
در سال هاى گذشــته پس از جشنواره فیلم فجر، 
بحث اکران فیلم هاى سینمایى در تعطیالت نوروز 
به شدت داغ مى شد و عوامل فیلم هاى سینمایى 

تالش بســیارى مى کردند که 
فیلم هایشــان در اولیــن ماه از 
فصل بهار بــه نمایش درآید. با 
قطعى شدن اکران «آینه بغل» 
در آذرماه، تهیــه کننده «لونه 
زنبور» اعالم کرد که  این فیلم 
کمدى در نــوروز 97 نمایش 

داده مى شــود. در «لونه زنبور» مصطفى کیایى، 
پژمان جمشیدى، بهاره کیان افشار و رعنا آزادى 

ور نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
اما دو فیلم کمدى دیگر که بازیگران شناخته شده 
بســیارى دارند، هم به عنوان گزینه هاى اکران 

نوروز 97 مطرح شده اند.
کمدى «هزارپــا» با بازى رضا عطــاران، جواد 
عزتى، ســارا بهرامــى، مهران احمــدى، الله 
اسکندرى، شهره لرســتانى، امید روحانى، سپند 
امیرسلیمانى، امیرمهدى ژوله و... به کارگردانى 

ابوالحسن داوودى اوایل امســال جلوى دوربین 
رفت و پیش بینى مى شــود با توجه به بازیگران 
سرشناسى که دارد و سابقه کارگردان معتبرش در 
زمینه ساخت فیلم هاى کمدى به یکى از فیلم هاى 

پرفروش تبدیل شود.
از ســوى دیگر امروز عوامل فیلم «تگزاس» به 
کارگردانى مســعود اطیابى هم خواستار نمایش 
این فیلم سینمایى در نوروز 97 شدند. در این فیلم 
کمدى که در کشــور برزیل جلوى دوربین رفته، 
حمید فرخ نژاد، سام درخشانى و پژمان جمشیدى 

نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند.
دو ســال پیش، رضا عطاران به واســطه بازى 
در «من ســالوادور نیستم» توانســت لقب فاتح 
گیشــه نوروز 95 را بــه خود اختصــاص دهد و 
ســال گذشــته هم این عنوان به حمید فرخ نژاد 
براى بازى در دو فیلم «گشــت 2» و «خوب، بد، 
جلف» رســید. حال با اکران دو فیلم «هزارپا» و 
«تگزاس» مى توان شاهد رقابت این دو هنرپیشه 
پرطرفدار در جذب مخاطب براى سینماى ایران 

بود.

مونا فرجاد، بازیگر ســینما گفت: زحمات زیادى براى ســاخت 
«ماهورا» کشیده شده و در این اثر شاهد یک فیلم دفاع مقدسى 
متفاوت خواهیم بود، بنابراین قطعًا «ماهورا» به جشنواره راه 

خواهد یافت.
مونا فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون اخیراً در فیلم «ماهورا» 
ســاخته حمید زرگرنژاد حضور پیدا کرده اســت. «ماهورا» 

فیلمى دفاع مقدسى است.
فرجاد درباره پیش تولید و شرایط ساخت این فیلم گفت: بازى 
در این فیلم شــرایط خاص خود را دارد. به حدى این فیلم 
سخت بود که نمى شود درباره آن توضیح داد. ما یک چیزى 
درباره ســختى مى گوییم. یکى از کارهایى که باید انجام 
مى دادم و بسیار هم ســخت بود قرار گرفتن داخل یک 
قایق بسیار باریک بود که براى انجام آن بسیار عذاب 
کشیدم. براى پالن به پالن این فیلم زحمت کشیده 
شده است. تمام کسانى که در این پروژه حضور داشتند 

با دل و جان کار کردند.
او ادامه داد: ســاخت «ماهورا» یک کار نشدنى بود که 
توسط دوســتان انجام شــد. کارهایى که در این سینما 
نمى توان انجام داد را ما در این کار شاهد بودیم. من روزى 
که ساعد سهیلى را سر کار دیدم نشناختم. به این دلیل که 
گریم عجیب و غریبى داشت و در نوع خود جالب توجه بود.
فرجاد دربــاره بازى در ایــن فیلم گفت: قطعــًا بازى در 
«ماهورا» براى من یــک نکته مثبت قلمداد مى شــود. 
تمام تالشم را کردم که نقشم را به خوبى بازى کنم. آقاى 
زرگرنژاد معتقد بودند شرایط بازى بازیگران در این فیلم 
مثبت بوده اســت. فیلم هاى دفاع مقدس در سینماى ما 
در این سال ها دچار تکرار بوده است اما فیلم 
«ماهورا» یک درام عاشــقانه است که دفاع 
مقدس را متفاوت از آنچه تا به حال دیده ایم 
نشان مى دهد. موضوعاتى براى یک عشیره 
در این فیلم رخ مى دهد که بســیار دردناك 
اســت. این فیلم فقط رشــادت مردان جنگ 
نیست بلکه حضور زنان هم به خوبى به تصویر 

کشیده مى شود.
بازیگر فیلم «ماهورا» درباره  قبول شدن این 
فیلم در جشنواره فجر گفت: به حدى براى این 
فیلم زحمت کشیده شده است که نمى توانند 
فیلم را در جشنواره قبول نکنند. چندین ماه براى ساخت 
این فیلم زمان صرف شد. آقاى زرگرنژاد سه ماه فقط در اهواز حضور 
داشتند. بازیگران در این فیلم فوق العاده بودند. خانم حجار و کیان افشار هم در این 

فیلم عالى حاضر شدند.

جمشید مشایخى متولد 6 آذر ســال 1313 در تهران است. 
او پیش از حضور در سینما سال ها در صحنه تئاتر بازیگرى 
آموخت و در ســال 1336 در اداره تازه تأســیس هنرهاى 
دراماتیک اســتخدام شــد و به عنوان بازیگر کار خود را در 
برنامه نمایشى کانال ســوم غیردولتى آغاز کرد و با ایفاى 
نقش در فیلم کوتــاه «جلد مار» هژیر داریــوش به همراه 

فخرى خوروش جلوى دوربین رفت.
او حتى براى بازى سینمایى اش براى مدتى از کار تئاتر اخراج 
شد. در واقع کار حرفه اى خود را از سال 1349 به طور رسمى 
شروع کرد. بازى جمشید مشــایخى در نقش هاى تاریخى 
همچون «شــازده احتجاب»، «کمال الملــک» و «رضا 
تفنگچى»/خوشنویس در ســریال «هزار دستان» نشانگر 
توانایى بازیگرى او اســت. با این حال، در کارنامه بازیگرى 
او، نقش هاى کم ارزش نیز شــاهد هستیم که به گفته خود، 
پذیرفتن آن نقش ها را براى کمک بــه کارگردان ها قبول 
مى کند، هرچند به کارنامه بازیگرى اش لطمه وارد شود. او 
در سال 1363، بابت بازى در دو فیلم «گل هاى داودى» و 
«کمال الملک»، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. از نمایش هاى مهم او بازى 
در نقش «بزرگ آقا» در نمایش «میراث» کاِر بهرام بیضایى 

در تاالر 25 شهریور در آذر ماه 1346 بود.
آغاز همکارى مشــایخى با على حاتمى به سال 53-52 باز 
مى گردد زمانى که حاتمى «داستان هاى مولوى» را در نوروز 
53 به روى آنتن فرستاد. درست سال بعد از آن در سال 54 
حاتمى «سلطان صاحبقران» را با مشایخى کار کرد که آن 
هم سریالى در 13 قسمت بود که براى تلویزیون ساخته شد 
و اولین بار در سال 54 به روى آنتن رفت و بار دوم آن در سال 
56 این سریال پخش شد. در سال 56 حاتمى «سوته دالن» 
را کار کرد و مشایخى که پیش از این تجربه همکارى با او را 

داشت در این فیلم به ایفاى نقش پرداخت.
به قول حاتمى، او بهترین کســى اســت که دیالوگ هاى 
شاعرانه اش را مى گوید. دیالوگ هایش در «سوته دالن» را 
به یاد بیاورید یا در «هزاردستان» و حتى «کمال الملک» را.

مشــایخى در اکثر فیلم هاى على حاتمى حضور داشــت و 
حاتمى، بهترین نقش هایش را براى او مى نوشــت. این دو 
در پنج فیلم با همدیگر همکارى کردند. در «دلشدگان» هم 

قرار بود جمشید مشایخى حضور داشته باشد ولى قراردادش با 
سریال «پیک سحر» مانع از آن شد. در «مادر» هم به همین 
شکل. در «تختى» آخرین فیلم حاتمى  که نیمه کاره ماند هم 
نقش داشت اما مشایخى دلیل این عدم همکارى را شیطنت 
عده اى مى داند که نمى خواستند او و حاتمى همکارى کنند.

فیلم هایش با حاتمى را بیشتر از بقیه کارهایش دوست دارد. 
مى گوید حاتمى، سعدِى سینماست؛ در سینما شعر مى گوید 
و مشایخى، شعر را بیش از ســینما دوست دارد و عالقه اش 
به حافظ و موالنا بسیار است. پس از فیلم هاى حاتمى، «روز 

واقعه» را دوست دارد و «طلسم» را.
سینما را با «خشــت و آینه» آغاز کرد و تا پیش از آن، یک 
تئاترِى دوآتشه بود؛ آنقدر شیفته که کار ادارى را هم بخاطر 
تئاتر رها کرد. مشــایخى روح ناآرامى داشــت. در خدمت 
سربازى تاب نیاورد و از دانشــگاه هم انصراف داد اما تئاتر، 
مکانى بود براى روح ناآرام او که حاال از مفاخر سینما و تئاتر 
ماست. او وارد اداره تولید تئاتر شد؛ به همراه خیلى هاى دیگر؛ 

به همراه انتظامى و نصیریان و والى.
در واقع «خشت و آینه» او را به سینما برد اما باعث نشد که 
تئاتر را رها کند و تا سال هاى سال بعد، او همچنان به تئاتر 
وفادار ماند. با اینکه نقشــش در «خشت و آینه»کم بود، اما 
همواره از مشــکل بودن نقشــش یاد مى کند و با احترام از 
کارگردان آن نام مى برد. فیلم، آغاز جریان روشــنفکرى در 
سینما بود و مشایخى، بازیگرى نام گرفت که در این جریان 

فیلمسازى، بازیگرى مى کند.
بعد از انقالب، او مدتى مدیر اداره تئاتر شد تا اینکه بیمارى 
باعث شد از نمایشى در حال تمرین بیرون برود. با اینکه حکم 
استخدامى او در اداره تئاتر، کارگردانى است اما او تنها یک 

نمایش را کارگردانى و تمام وقتش را صرف بازیگرى کرد.
مشایخى از ســال 93 و پس از ایفاى نقش در فیلم «رفقاى 
خوب» به کارگردانى مجید قارى زاده که در سال 95 به روى 
پرده سینماها رفت و بازى در ســریال «در قصه ها زندگى 

مى کنند» در اثر دیگرى حضور نیافت.
استاد پیر و مو سفید کرده سینما این روزها بیش از هرچیز به 
آرامش و استراحت نیازمند اســت. طى این سال ها شایعات 
بسیار زیادى براى مشایخى ساخته شــد و خانواده او هر از 

گاهى باید به تکذیب این شایعات مى پرداختند.

«کمال الملک» سینماى ایران 83 ساله شد
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فیلفیلم عالى حاضر شدند.

حاتمى، بهترین نقش هایش را بر
در پنج فیلم با همدیگر همکارى

مونا فرجاد: «ماهورا» یک فیلم مونا فرجاد: «ماهورا» یک فیلم 
دفاع مقدسى متفاوت استدفاع مقدسى متفاوت است

سازندگان «تگزاس» و «هزارپا» هم خواهان اکران عید شدند

رقابت احتمالى فرخ نژاد و 
عطاران در اکران نوروز 97

آغاز دوباره جنگ لفظى

پوالد کیمیایى: تهیه کننده «قاتل اهلى»
 کمر به قتل فیلم بسته است!

رامین ناصرنصیــر، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصوص آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: همچنان طى این 
روزها و شب ها مشغول فیلمبردارى فصل سوم 
سریال «شهرزاد» هستم و به نوعى این کار، 

تمام وقت من را به خود اختصاص داده است.
وى درباره همزمانى پروژه «شــهرزاد 3» با 
سریال «افســانه هزارپایان» افزود: به طور 
همزمان بازى در سریال «افسانه هزارپایان» 
بــه کارگردانى شــهاب عباســى را در کنار 
«شــهرزاد 3» پذیرفتم و جلوى دوربین نیز
 رفته ام امــا در حال حاضر بــه دلیل برخى 
مشــکالت این پروژه به طور کامل متوقف 

شده است.
بازیگر فیلم «قهرمانان کوچک» درباره حضور 
دوباره خود در سینما تأکید کرد: امسال براى 
بازى در دو فیلم پیشنهاد داشتم اما فیلمنامه و 
خود اثر آنقدر جذاب و دلچسب نبود که بازى 

در آن را بپذیرم.
 ناصرنصیر درخصوص موفقیت فروش فیلم 
«قهرمانان کوچک» خاطرنشان کرد: دلیل 
اصلى موفقیت این فیلم در آن اســت که ما 
نمونه دیگرى در سینماى کودك نداریم که 
به طور مستقیم کودکان را مخاطب قرار دهد. 
اکثر آثارى که به نام کودك اکران مى شوند در 
مورد کودکان هستند و خود آنها را به هیچ وجه 
جذب نمى کنند. من در سال هاى اخیر انگشت 
شمار آثارى را دید ه ام که بتوانند با سنین کودك 

و نوجوان ارتباط خوبى برقرار کند.

ناصر نصیر: روز و 
شب مشغول بازى در 
«شهرزاد 3» هستم
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محققان با بررسى اثرات مصرف دارچین بر بدن دریافتند 
که این ماده موجب سوزاندن چربى مى شود. 

البته محققان هشدار مى دهند که این یافته ها دلیلى بر 
غرق کردن خود در دارچین و مصرف زیاد آن نیست.

«سینامالدهید» یک روغن ضرورى است که نه تنها به 
دارچین طعم خاصى مى دهد، بلکه نشان داده که براى 

محافظت در مقابل چاقى کاربرد دارد.
سلول هاى چربى، همچنین به نام آدیپیوسیت ها، انرژى 
را در قالب اسیدهاى چرب به نام لیپیدها ذخیره مى کنند. 
در حالى که این اســیدها براى اجداد اولیه ما مشکلى به 
وجود نمى آوردند(چرا که آنها از تمام انرژى ذخیره شده 
خود استفاده مى کردند) ولى امروزه باعث چاقى مى شود.

در واقع دو نوع بافت چربى وجود دارد: بافت سفید آدیپوز 
و بافت قهوه اى آدیپوز.

در اثر الغر شــدن، ســلول هاى چربى تعدادشان کم 
نمى شود، بلکه اندازه شان کوچک تر مى شود. ولى در اثر 
چاق شدن، اگر ظرفیت سلول چربى پر شده باشد، تعداد 

آنها ممکن است زیاد شود.
دارچین در طول هزاران ســال در رژیم غذایى ما بوده 
است و مردم به طور کلى از آن لذت مى برند. بنابراین اگر 
بتواند ما را در برابر چاقى نیز محافظت کند، ممکن است 
رویکردى به سالمت متابولیک(سوخت و ساز بدن) ارائه 

دهد که مصرف مداوم آن براى بیماران آسان تر است.
ضمنًا دارچین نیز به تازگى نشــان داده که توانایى هاى 

یادگیرى را تقویت مى کند.
دارچین نوعى ادویه است. درخت دارچین همیشه سبز به 
ارتفاع پنج تا هفت متر است که از تمام قسمت هاى آن 

بویى مطبوع استشمام مى شود.
برگ این درخت، سبز ســیر و داراى گل هایى به رنگ 

سفید است.
دارچین بومى ســریالنکا و جنوب هند اســت و پوست 

درختچه آن بعنوان ادویه به کار مى رود.
در قرون وســطى از دارچین براى درمان ســرفه، ورم 

مفاصل و گلودرد استفاده مى شد. 

در میان میــوه  هاى روغنــى، فندق قابل هضــم  ترین و 
مغذى  ترین آنها به شمار مى  رود. فندق خشک درحدود 70 
درصد وزن خود مواد چربى و 15 تا 20 درصد مواد پروتئینى 
دارد و به دلیل فقــدان مواد هیدروکربنــى، مصرف آن به 

مبتالیان دیابت توصیه مى  شود.
 Eو ویتامین A، B1، B2، Cفندق سرشــار از ویتامین هاى
بعالوه امالح معدنى از جمله کلسیم، فسفر، آهن، گوگرد، 

منیزیم، روى و پتاسیم است.

سرشار از چربى هاى سالم   
این میوه با اســیدهاى چرب اشــباع نشــده یعنى همان 
چربى هاى خوب غنى شده اســت و مصرف آن به کاهش 
کلسترول LDL و افزایش HDL و در نهایت ترویج سالمت 
قلب کمک مى کند. اســید اولئیک موجود در روغن فندق 

از افزایش کلسترول خون پیشگیرى مى  کند، قند خون را 
تنظیم مى  کند. دیگر اسید چرب مفید در روغن فندق، اسید 
لینولئیک اســت که به مقدار زیادى در روغن فندق یافت 
مى  شود. لینولئیک اسید نقش خیلى مهمى در رشد و سالمت 

اندام  ها دارد.

 منبعى غنى از فیبر  
مصرف این میوه به دلیل محتواى فیبر آن، موجب احساس 
سیرى طوالنى مدت مى شود و خود راهى براى جلوگیرى از 

پرخورى و در نتیجه کاهش وزن است.

منبع مفید منیزیم 
مصرف فندق در هر وقعده درحدود 46 میلى گرم منیزیم به 
بدن مى رساند. مصرف منیزیم با کاهش فشار خون و کاهش 

خطر ابتال به دیابت ارتباط دارد.

پشتیبان استخوان 
هر وعــده مصرف فنــدق 32 میلى گرم کلســیم به بدن
 مى رســاند و ایــن خود راهــى براى افزایش ســالمت

 استخوان ها به خصوص براى کسانى است که از مصرف 
مواد لبنى اجتناب مى کنند.

ضد سرطان 
بتاسیتوسترول که به مقدار زیادى در فندق یافت مى  شود، 
اثر فوق  العاده اى در کاهش کلسترول و پیشگیرى از سرطان 
(مخصوصا سرطان سینه و پروستات) دارد. همچنین فندق 
سرشار از ویتامین Eاست و اگر سرطان قبًال در بدن شکل 

گرفته باشد، ویتامینEبا سلول  هاى سرطانى مى  جنگد.

تقویت کننده مغز
 ویتامینEموجود در فندق خاصیت ضد التهابى دارد و موجب 
کاهش سطوح استرس و اضطراب و در نتیجه فقط سالمت 
مغز مى شود. عالوه بر این، فندق یک منبع خوب از ویتامین  
هاى B1، B2، و B6 اســت. این ویتامین  هــا براى حفظ 

سالمت مغز و خون  سازى ضرورى هستند.

 پشتیبانى از پوست
 ویتامینE موجود در فندق به مبــارزه با عالئم پیرى مانند 
لکه هاى تیره و خطوط و چیــن و چروك ها مى رود ضمن 
اینکه محافظ پوست در برابر آســیب هاى نور خورشید نیز 
محسوب مى شود. مصرف فندق راهى براى جلوگیرى از 
آفتاب سوختگى و جلوگیرى از صدمات ناشى از اشعه ماوراء 

بنفش است.

یک فیزیوتراپیست تأکید کرد:سبک زندگى سالم مى تواند 
رونــد تخریب و پیرى ســتون فقــرات را در دوران 
سالخوردگى متوقف کرده یا آن را به تأخیر اندازد.

زینب واشــقانى ادامه داد: ســال ها اســتفاده 
بیش از حد از ســتون فقرات باعث مى شــود 
که بخش هایــى از آن به خصــوص مفاصل، 
رباط ها و دیسک هاى بین مهره اى تغییر کرده 
و دیگر کارایى نداشته باشند و بیمارى پیرى یا 

آرتروزستون فقرات بروز کند. 
وى ادامه داد:بعضى از افراد اثرات فرســایش ستون فقرات را  که 
بیشتر شامل درد است، زودتر تجربه مى کنند؛ این موضوع به میزان 
تغییر قسمت هاى ســتون مهره ها و اینکه آیا این تغییرات بر طناب 

نخاعى یا عصب هاى نخاعى تأثیر مى گذارند یا نه، بستگى دارد. 
وى اظهارداشت: پیرى ستون مهره ها مى تواند تمامى قسمت هاى ستون 
فقرات را تحت تأثیر قرار دهد و دردهاى این بیمارى در قســمت گردن 
(ستون فقرات گردنى) در اندام هاى فوقانى و درگیرى در ناحیه کمر عالیم 

خود را در اندام تحتانى نشان مى دهند.
به گفته واشقانى، انتخاب بهترین روش درمانى براى این بیماران ضرورى 
است و براى پیشگیرى از این مسئله باید به سبک زندگى، حفظ راستایى و 

تقویت ستون فقرات و عضالت با استفاده از ورزش توجه کرد. 
وى ادامه داد:همچنین باید از سالمندان خواست تا در زندگى روزانه خود 
فعالیت هاى کافى داشته باشــند و از خمودگى و وابستگى به دیگران 

بکاهند.
وى افزود: تغذیه مناسب و سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى به ویژه 
کلسیم به همراه بهره مندى از نور خورشید مى تواند به افزایش تراکم 

استخوان ها و جلوگیرى از تخریب مهره ها منتهى شود.
وى با بیان اینکه بى تحرکى، ضعف عضالت ناحیه شکمى و پشتى 
را به دنبال دارد، تصریح کرد:  با افزایش ســن شــاهد بروز پوکى 
استخوان هســتیم که باعث تخریب مهره ها، گردى و گوژپشتى 
در سالمندان مى شود. در عین حال تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و 

بهره مندى از نور آفتاب مانع از بروز پوکى استخوان مى شود.
وى افزود: نقش این عضالت، مراقبت از سالمت ستون مهره هاست؛ به 

همین دلیل ضعف آنها روند پیرى مهره ها را تشدید مى کند.  

در این نوشتار شما با برخى از فواید شگفت انگیز لیموترش 
از جمله خواص لیموترش براى الغرى آشــنا خواهید شد. 
طبع لیموترش ســرد و خشک اســت. لیموترش غنى از 
ویتامین C، ویتامین B6، ویتامین A، ویتامین E، فوالت، 
نیاسین، تیامین، ریبوفالوین، اسید پانتوتنیک، مس، کلسیم، 

آهن، منیزیم، پتاسیم، روى و فسفر و پروتئین است.

 خواص لیموترش بــراى از بین بردن لک 
صورت

آب لیموترش به عنوان یک ماده سفید کننده طبیعى براى 
پوست صورت مورد توجه قرار گرفته است. شما مى توانید 
از آب لیموترش براى از بین بردن لک هاى صورت استفاده 

کنید. 

خواص لیموترش براى درمان آکنه و جوش 
صورت

آکنه و جوش صورت بیشتر در افرادى با پوست چرب دیده 
مى شود، خواص آنتى بیوتیکى آب لیموترش مانع از رشد 
باکترى ها بر روى پوست شــده و به درمان آکنه و جوش 

صورت کمک مى کند. ترکیب آب لیموترش با عسل براى 
درمان آکنه، جوش و جاى جوش مفید اســت. همچنین

 مى توانید یک تکه لیموترش را بر روى جاى جوش ماساژ 
دهید تا از بین برود.

لیموترش براى چروك صورت
با افزایش ســن ممکن است پوســت صورت دچار لک و 
چروك و سایر عالئم پیرى شود. لیمو به لطف آنتى اکسیدان 
ها، خواص ضد عفونى کننده و آنتى بیوتیک ها باعث جوان 
سازى پوست شده و آن را در برابر عفونت محافظت مى کند. 

لیموترش براى بوى بد بدن
ویتامین C و فالونوئیدهاى موجود در لیموترش به کاهش 
بوى بدن و عرق کمک مى کند. براى این منظور مى توانید 
از آب لیموترش براى شستشوى بدن خود در حمام استفاده 

کنید.

لیموترش براى آفتاب سوختگى
قرار گرفتــن در معرض آفتاب ممکن اســت باعث آفتاب 

سوختگى شود، آب لیموترش مى تواند به طور مؤثرى آثار 
آفتاب سوختگى را از بین ببرد. 

لیموترش براى درخشــان شدن پوست 
صورت

لیموترش یک راه طبیعى براى حذف ســلول هاى مرده 
پوست است که پوست را صاف و نرم و سفید مى کند و شما 
مى توانید از آن براى رفع سیاهى کشاله ران، زیر بغل، زانو 

و آرنج استفاده کنید. 

لیموترش براى موى چرب
آب لیموترش تازه براى درمان چربى مو مفید اســت، چند 
دقیقه قبل از شستشــوى موها یک تکــه لیموترش تازه 
را روى پوست سر بمالید و سپس بشــویید.آب لیموترش 
براى رشــد مــو و درمــان ســلیاك، طاســى و ریزش 
مو مفیــد اســت. مقــدارى آب لیموتــرش تــازه را به 
روغن هاى مختلف اضافــه کرده و موها را با آن ماســاژ 
دهیــد به رشــد مــو و جلوگیــرى از ریزش مــو کمک 

مى کند.

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى با اشــاره به تأثیر کاهش اضافه وزن و 
عدم مصرف غذاهاى چــرب و محرك در درمان 
رفالکــس، گفت: عالیمى همچــون گیر کردن 
لقمه در مرى و استفراغ خونى همراه با رفالکس 

مى تواند خطرناك باشد.
همایون زجاجى اظهارداشــت: رفالکس یا ترش 
کردن یکى از مشکالت شایع در دستگاه گوارش 
بوده و در واقع جزو شایع ترین بیمارى ها در جهان 
به شمار مى رود که درصد زیادى از افراد را در طول 

زندگى مبتال مى کند.
وى افزود: برخــى از افراد دفعــات رفالکس در 
آنها بســیار زیاد بوده که مشــکل آنها حساس تر 
است و باید مورد بررســى قرار گیرد. همچنین20 
تا 25 درصد مردم تقریبًا دچــار عالیم رفالکس 
بوده و 10 درصد افراد هر روز دچار این مشــکل 

مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى در مورد نشــانه هاى این بیمارى و علت 
آن، گفت: برگشت اســید از معده به مرى سبب 
رفالکس مى شــود که البته این مســئله در همه 
افراد وجــود دارد ولى مرى به صــورت طبیعى 
توانایى خنثى کردن این اســید را داشته و زمانى 
که میزان و دفعات برگشــت اسید زیاد شود مرى 
توانایــى آن براى خنثــى کردن اســید کاهش 

مى یابد.
زجاجى گفت: گاهى افــرادى که دچار رفالکس 
هستند با عالیمى همچون سرفه و گرفتگى صدا 
نیز دچار مى شوند که این مسائل مى تواند برایشان 

آزاردهنده باشــد. همچنین رفالکس به تنهایى 
هر چند ممکن اســت خطرناك نباشد ولى درمان 
نشدن آن در مدت طوالنى عوارضى را براى فرد به 

همراه خواهد داشت.
وى اضافه کرد: در صورت درمان نشدن رفالکس 
مخاط مرى دچار آسیب شده و به مرور براى فرد 
زخم مرى و التهاب مرى ایجاد خواهد شد همچنان 
در درصد کمى از افراد مى تواند زمینه ساز ابتال به 

سرطان تحتانى مرى شود. 
این فــوق تخصص گوارش و کبد ،خاطرنشــان 
کرد: کاهش اضافه وزن، عــدم مصرف غذاهاى 
چرب و محرك همچــون فلفل و ادویــه، انواع 
ســس و نوشــابه در درمان رفالکس بسیار مؤثر 
اســت همچنین توصیه مى شــود افــراد فاصله 
شــام خوردن و خوابشــان حداقل دو ســاعت 
فاصلــه بگذارند تا عالیم رفالکس آنها تشــدید

 نشود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم شهید بهشتى 
اضافه کرد: درمان دارویى رفالکس نیز بسیار مؤثر 
است که پزشک بر اساس تشــخیص آن را براى 
بیمار ارائه مى کند. البته طول دوره درمان بستگى 
به عالیم فرد داشــته و در صورتى که مشکل فرد 
به درازمدت بیانجامد آندوسکوپى نیز ممکن است 

توصیه شود.
وى گفــت: در صورتى که رفالکــس با عالیمى 
همچون گیر کردن لقمــه در مرى کاهش وزن و 
استفراغ خونى همراه باشد مى تواند خطرناك باشد 
و افراد باید این موارد را جدى بگیرند و در اســرع 

وقت به پزشک مراجعه کنند.

از فواید لیمو ترش چه مى دانید؟
ه طور مؤثرى آثار

 شدن پوست 

ــلول هاى مرده 
فید مى کند و شما 
ررانران، زی، زیر بغر بغل، زانو 

مفمفیدید اســت، چند
ــهـهه للیموتیموترش تازه

ب.آبلیمیموترش  یییییییدیددد.
ر و ریزش  ططططاطاطااسسسســىـى و
ــــ ترررررشرشرشش تــازــازه را به 
 راهاها را باا با آن آنماســاژ

یییززش مش مــو کمک 

ی ى یرشچ ى رشچ

وراکى معجزه آسا براى سالمتى
خ

در م
مغذ
درص
دارد
مبتال
فندق
بعال
ممممممممممنیز

ااین
چرب
کلس
قلب

وراکى معجزه آسا براى سالمتى
خ

آنچه باید در مورد درمان رفالکس معده بدانید

آیا دارچین چربى سوز است؟

بر اســاس نتایج تازه ترین مطالعاتى، بعضى از گروه هاى خونى در برابر 
آلودگى هوا آسیب پذیرتر هستند.

به گفته محققان، افراد داراى گروه خونى A، B یا AB در مقایسه با گروه 
خونى O بیشتر در معرض حمله قلبى در پى قرارگیرى در معرض آلودگى 

هوا هستند.
یک اپیدمیولوژیســت در این باره گفت: در جهش اولیه مورد مطالعه که 
شامل بررسى سوابق پزشکى 14 ساله افراد و وضعیت آلودگى هوا در یک 
دهه اخیر مى شد، ما بین گروه خونى O و غیر O که شامل گروه هاى خونى 
مثبت و منفى A، B و AB بود تمایز ایجاد کردیم؛ آنچه آنها در مطالعات 
ژنتیکى دریافتیم ریسک کمتر در گروه خونى O بود؛ سه گروه خونى دیگر 

در معرض ریسک باالترى قرار داشتند.

 A ، B پژوهشگران با بیان اینکه درحدود 55 درصد افراد با گروه هاى خونى
یا AB هستند، اظهار داشتند: این افراد بیش از دیگران در معرض مشکالت 
قلبى قرار دارند؛ زیرا خون آنها حاوى مقادیر بیشترى از عوامل لخته شدن 
خون است و آنها باید ســاعاتى که آلودگى هوا کمتر است را براى انجام 

دادن کارهایشان انتخاب کنند.
این بررســى که اولین تحقیق در مورد ارتباط گروه هاى خونى مختلف 
با آلودگى هواست، اثبات مى کند آلودگى هوا مى تواند به شدت بر روى 
افراد با گروه هاى خونى حســاس تأثیر منفى گذارد و آنها را در معرض 

بیمارى هاى قلبى و عروقى قرار دهد.
پژوهشگران باور دارند، گروه هاى خونى حساس 75 درصد بیش از دیگر 

گروه هاى خونى در معرض خطر هستند.

کدام گروه هاى خونى مقابل آلودگى هوا آسیب پذیرتر هستن د؟

یک فیزیوتراپیست تأکید کر
رونــد تخریب و پیرى
سالخوردگى متوقف
زینب واشــقانى
بیش از حد از سـ
که بخش هایــى
رباط ها و دیسک
و دیگر کارایى ند
آرتروزستون فقرات
وى ادامه داد:بعضى از افراد اثرات فر
بیشتر شامل درد است، زودتر تجربه م
تغییر قسمت هاى ســتون مهره ها و ای
نخاعى یا عصب هاى نخاعى تأثیر مى گذ
وى اظهارداشت: پیرى ستون مهره ها مى تو
فقرات را تحت تأثیر قرار دهد و دردهاى ای
(ستون فقرات گردنى) در اندام هاى فوقانىو

خود را در اندام تحتانى نشان مى دهند.
انتخاب بهترین روش درم به گفته واشقانى،
است و براى پیشگیرى از این مسئله باید به
تقویت ستون فقرات و عضالت با استفاده از
وى ادامه داد:همچنین باید از سالمندان خ
فعالیت هاى کافى داشته باشــند و از خم

بکاهند.
وى افزود: تغذیه مناسب و سرشار از وی
کلسیم به همراه بهره مندى از نور خور
استخوان ها و جلوگیرى از تخریب مه
وى با بیان اینکه بى تحرکى، ضعف ع
را به دنبال دارد، تصریح کرد:  با افزای
استخوان هســتیم که باعث تخریب
در سالمندان مى شود. در عین حال تغذ
بهره مندى از نور آفتاب مانع از بروز پوکى
نقش این عضالت، مراقبت از س وى افزود:
همین دلیل ضعف آنها روند پیرى مهره ها ر

ود
ى ش

ر م
 پی
هم

ت 
قرا

ن ف
تو
س



1212ورزشورزش 3097 سال چهاردهمچهارشنبه  8 آذر  ماه   1396

نصف جهان  بــا عملکرد خوب این 
روزهاى رفیعى در الخور قطر، باید 
در حال حاض حضور او در یکى از 

دو تیم اصفهانى را منتفى دانست.
چند هفته قبل بود که شــایعه شد 
عملکرد سروش رفیعى مورد تأیید 
مدیران باشــگاه الخور نیست و او 
در نیم فصل چاره اى جز جدایى از 
این باشگاه قطرى نخواهد داشت. 
بالفاصله بعد از انتشــار این شایعه، 
گمانه زنى ها دربــاره مقصد بعدى 
او شــروع شــد و از پرســپولیس، 
تراکتورســازى و دو تیم اصفهانى 
به عنوان مقصد احتمالى این بازیکن 
نام برده شد. با این همه گلزنى هاى 
رفیعى در الخور باعث تغییر شرایط او 
در الخور شده. ایسنا از قول روزنامه 
«الرأى» قطر نوشــته که بازیکن 
ایرانى الخور بعــد از دو گلى که در 
دو دیدار اخیر به ثمر رساند از منطقه 
خطر خارج شده و به احتمال خیلى 
زیاد در نیم فصل هم در الخور باقى 

بماند.

نصف جهــان  قلعه نویى و یارانش همچنان قصد 
ندارند در اصفهــان نتیجه  گیــرى کنند و روند 
روزهاى تلخشان در دیدارهاى خانگى ادامه دارد. 
تیم ذوب آهن در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ 
برتر در خانه به مصاف فوالد خوزستان رفت و در 
پایان با یک گل مغلوب حریف شد. شاگردان قلعه 
نویى پس از نتیجه مطلوبى که در تبریز و رشت 
مقابل تراکتورسازى و سپیدرود کسب کرده بودند 
درصدد تداوم روند رو به رشد خود بودند اما مقابل 
تیم ســرحال فوالد کارى از پیش نبردند.نتیجه 
نگرفتن در خانه، اتفاقى است که در حال تبدیل 
شــدن به یک عادت براى ذوب آهنى هاســت 
و نکته نگــران کننده اى کــه در خصوص تیم 
ذوب آهن در حال حاضر وجود دارد، این است که 
آنها بعد از پیروزى قاطع 6 بر صفر مقابل استقالل 
خوزستان در هفته ششــم، دیگر رنگ برد را در 

اصفهان ندیده اند.
 ذوب آهن در هفته هاى هشتم، دهم و سیزدهم 
در لیگ برتر میزبان تیم هاى سایپا، پارس جنوبى 
جم و فوالد بود که فقط مقابل ســایپا توانســت 
یک مساوى به دست آورد. این تیم اصفهانى در 
رقابت هاى این فصل سه شکست داشته که هر 

سه در خانه اتفاق افتاده است.
 قلعه نویى و شاگردانش که آخر همین هفته بازى 
سختى را در تهران مقابل پرســپولیس خواهند 
داشت، براى شکستن طلسم بازى هاى خانگى 
باید تا چهاردهم آذر یعنــى 81 روز بعد از آخرین 
پیروزى در اصفهان صبــر کنند تا مگر در آخرین 
بازى نیم فصل مقابل نفت تهران بتوانند بار دیگر 
طعم برد در نصف جهان را بچشــند. انتظارات از 
ذوب آهن امیر قلعه نویى بسیار باالست و نتایجى 
که تاکنون به دست آمده به نوعى حتى پایین تر از 
عملکرد سبزپوشان در سال هاى دیگر و با مربیانى 

بوده که کمتر از ژنرال اسم  و رسم داشته اند.

■ روز وزن کشى من 
بعد از کشتى گیر رژیم 
صهیونیستى وزن کشى 
کردم. قرعه او 23 شــد و 
قرعه من 22. ابتدا فکر کردم 
در همان دور اول به کشتى 
گیر صهیونیســتى خوردم اما 
بعد معلوم شــد من دور اول به 
حریف روس خوردم و کشتى گیر 
صهیونیســتى به حریف آمریکایى 
خورد و برنده این دو مبارزه دور دوم باید 
به مصاف هم مى رفتند. ما هم از این موضوع 
خوشحال شدیم چرا که تا حد زیادى اطمینان 
داشتیم کشتى گیر صهیونیســتى مقابل حریف 
آمریکایى شکســت بخورد و به دور دوم نرســد اما 
اتفاقات رخ داده کامًال بر خالف انتظارات و پیش بینى 

ما بود.

■ کشــتى مــن بــا حریــف روس و مبــارزه 
کشــتى گیران آمریکا و رژیم صهیونیستى 
حدوداً همزمان با هم شــروع شــد. من 
پرقدرت مبارزه را آغاز کردم و تا دقیقه 5 
مبارزه و یک دقیقه مانده به پایان 3 بر 

2 از حریفم پیش بودم. تازه بدنم راه افتاده بود و حریف روس هم کامًال بریده بود. دنبال این 
بودم که امتیازات بیشترى هم از او بگیرم تا با اختالف باال او را شکست بدهم اما یک دقیقه 
مانده به پایان مبارزه به یکباره دیدم مربیانم چلنج را انداختند و اعتراض کردند. وقتى این 
صحنه را دیدم به آنها گفتم من که جلو هستم و مشکلى نیست پس چرا چلنج کردید که 
آنها به من گفتند حریف صهیونیستى موفق به شکست کشتى گیر آمریکایى شد و تو باید به 
حریفت ببازى تا دور بعد به نماینده رژیم صهیونیستى نخورى. وقتى این حرف را شنیدم دنیا 
روى سرم خراب شد. در یک آن، تمام زحمات و سختى هایى که ماه ها در تمرینات و دور از 
خانواده به امید کسب مدال طالى جهان متحمل شده بودم از جلوى چشمانم گذشت. شوکه 
شده بودم و انگار سطل آب یخ را روى سرم ریختند. دیگر قدرت ایستادن روى پاهایم را هم 
نداشتم. دیدم ده نفر همگى فریاد مى زنند «باید ببازى باید ببازى». به کشتى برگشتم کامًال 
وا دادم. حریف روس بالفاصله شروع کرد به حمله کردن من هم فقط ایستاده بودم. من را در 
خاك نشاند و به راحتى و بدون هیچ مقاومتى چند فتیله پیچ روى من اجرا کرد و در ده ثانیه کار 

را تمام کرد و کار من هم تمام شد.

■ براى دومین بار است که با قرعه رژیم صهیونیستى در مسابقات جهانى مواجه مى شوم. 
یک بار نیز در مسابقات جهانى جوانان در سال 2013 به قرعه رژیم صهیونیستى خوردم و به 
حقم که مدال طال بود نرسیدم. آن زمان قهرمان آسیا هم شده بودم و به من گفتند به اندازه 
پاداش قهرمان جهان که 40 سکه بود به تو مى دهیم اما وقتى پدرم پس از مسابقات جهانى 
1392 با نامه فدراسیون کشتى به وزارت ورزش رفت و خواستار عمل مسئوالن به قولشان 
شد به او گفته بودند، «به ما ربطى ندارد که پاداش کشتى نگرفتنش مقابل رژیم صهیونیستى 
را بدهیم. بروید از هر کس که گفته با رژیم صهیونیستى کشــتى نگیرید پاداشتان را از او 
بگیرید»در نهایت هم به جاى 40 ســکه فقط یک کارت هدیه یک میلیون تومانى دادند 

و تمام!

■  امسال هم قرار بود به نفرات اول 60 سکه پاداش بدهند اما باز هم به کشتى گیر رژیم 
صهیونیستى خوردم و به حقم نرسیدم و همه زحماتم بر باد رفت. به راحتى قهرمان جهان 
مى شدم اما این اتفاق مانع آن شد. من حریف روس را به راحتى مى بردم اما این اتفاق باعث 
شد او فینالیست شود. من دیگر فینالیست این وزن که کشتى گیر قزاق بود را پیش از این  چهار 
مرتبه 10 بر صفر شکست داده بودم. حتى تا ثانیه هاى پایانى فینال کشتى گیر روس شکست 

خورده بود اما در ثانیه هاى پایانى امتیاز گرفت و حریف قزاق را شکست داد و قهرمان شد.

■ من ماه ها براى رسیدن به مدال طالى جهان زحمت کشیدم و به راحتى مى توانستم به 
مدال طالى جهان برسم. قبول دارم رژیم صهیونیستى، ظالم است و ظلم مى کند اما اگر 
باز هم مسئوالن ورزش ما به راحتى زحمات من را نادیده بگیرند ظلم نیست؟ کشتى گیران 
وضعیت مالى خوبى ندارند و تنها دلخوشى همه ما به کسب مدال جهانى و پس از خوشحال 
کردن مردم، گرفتن پاداش است. از مسئوالن وزارت ورزش انتظار دارم آنها نیز در این مواقع 

به قول و تعهداتشان عمل کنند.

■ اینکه مى گویند روس را مى بردى بعد با رژیم صهیونیســتى کشتى نمى گرفتى حرف 
درستى نیست چون با این کار کشتى گیر روس حذف مى شد و روس ها به دلیل نفوذى که 
در اتحادیه جهانى دارند شدیداً معترض مى شدند و آنوقت هم من و هم فدراسیون کشتى 

را محروم مى کردند.

■ این اتفاق نه تنها بر روحیه من بلکه بر کل تیم اثر منفى گذاشت و باعث شد بچه ها در روز 
نخست شوکه شوند و آنطور که باید کشتى نگیرند. وقتى من از تشک کشتى بیرون آمدم بقیه 
بچه ها هاج و واج من را نگاه مى کردند و به هم ریخته بودند. اگر این اتفاق نمى افتاد و من به 

مدال طالیم مى رسیدم آنوقت ایران به جاى هشتمى در جهان بر سکوى سوم مى ایستاد.

علیرضا کریمى: این بار پاداشم را مى خواهم

«باید ببازى»، دنیا را روى سرم خراب کرد
نماینده وزن 86 کیلوگرم ایران با اشاره به اینکه براى دومین 
مرتبه به دلیل کشــتى نگرفتن با حریف صهیونیســتى از 
رســیدن به مدال طالى جهان بازمانده، گفت:  امیدوارم 
این بار بر خالف قبل به قولشــان عمل کنند و پاداش من 
را بدهند.  علیرضا کریمى با وجود داشــتن تنها 23 سال 
سن افتخارات زیادى را براى کشــتى ایران در رده هاى 
ســنى مختلف به ارمغان آورده و بارها باعث اهتزاز پرچم 

ایران در رویدادهاى جهانى و آسیایى شده است. کریمى، یک مدال 
نقره و دو طالى آســیا در رده نوجوانان، طالى جهان و آســیا در رده 
جوانان و دو طالى آســیا و برنز با ارزش جهان در رده بزرگساالن را 
در کارنامه خود دارد. باید به ویترین افتخارات کریمى دو مدال طالى 
جهان نیز اضافه مى شد اما هم گروهى با نماینده رژیم اشغالگر قدس 
در رقابت هاى جهانى جوانان و این بــار در رقابت هاى جهانى زیر 23 
سال باعث شد وى علیرغم شایستگ ى در رسیدن به دو مدال طالى 

جهان، مقابل رقبا به عمد شکست بخورد تا با نماینده این رژیم سرشاخ 
نشــود. علیرضا کریمى، آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران در گفتگوى 
اختصاصى با ایســنا، درباره حذف ناباورانه از رقابت هاى کشتى آزاد 
زیر 23 ســال قهرمانى جهان به دلیل مبارزه نکردن با نماینده رژیم 
صهیونیستى و اینکه براى دومین مرتبه این اتفاق باعث شد از رسیدن 
به مدال طالى جهان در عین شایســتگى بازبماند صحبت کرد که 

مى خوانید.

ر■روز وزن کشى من 
بعد از کشتى گیر رژیم 
صهیونیستىوزنکشى

3کردم. قرعه او 23 شــد و 
2قرعه من 22. ابتدا فکر کردم 
در همان دور اول به کشتى 
گیر صهیونیســتى خوردم اما 
بعد معلوم شــد من دور اول به 
حریف روس خوردم و کشتىگیر

صهیونیســتى به حریف آمریکایى 
خورد و برنده این دو مبارزه دور دوم باید 
به مصاف هم مى رفتند. ما هم از این موضوع 
خوشحال شدیم چرا که تا حد زیادى اطمینان 
داشتیم کشتى گیر صهیونیســتى مقابل حریف 
آمریکایى شکســت بخورد و به دور دوم نرســد اما 
اتفاقات رخ داده کامًال بر خالف انتظارات و پیش بینى 

مابود.

ک■کشــتى مــن بــا حریــف روس و مبــارزه 
کشــتى گیران آمریکا و رژیم صهیونیستى 
حدوداً همزمان با هم شــروع شــد. من 
5پرقدرت مبارزه را آغاز کردم و تا دقیقه 5

3مبارزه و یک دقیقه مانده به پایان 3 بر 

2 از حریفم پیش بودم
بودم که امتیازات بیش
مانده به پایانمبارزه
صحنه را دیدم به آنه
آنها به من گفتند حری
حریفت ببازى تا دورب
روى سرم خراب شد.
خانواده به امید کسب
شده بودمو انگارسط
نداشتم. دیدم ده نفر ه
وا دادم. حریف روسب
خاك نشاند و به راحتى
را تمام کرد و کار منه

ب■براى دومین بار اس
یک بار نیز در مسابقات
حقم که مدال طال بو
پاداش قهرمان جهان
1392 با نامه فدراسیو
شد به او گفته بودند، «
را بدهیم. بروید از هر
بگیرید»در نهایت هم

و تمام!

«باید ببازى
به اینکه بر 6نماینده وزن86کیلوگرم ایران با اشاره
کمرتبه به دلیلکشــتى نگرفتن با حریف صهیو
جرســیدن به مدال طالىجهان بازمانده، گفت
این بار بر خالف قبل به قولشــان عمل کنندو
را بدهند.  علیرضا کریمى با وجود داشــتن تن
سن افتخارات زیادى را براى کشــتى ایران
ســنىمختلف به ارمغان آورده و بارها باعثا

نصف جهان  خروج طاهرى به عنوان یکى از مخالفان 
حسین هدایتى باعث شد تا آقاى عابر بانک  خود را 

براى جوالن دادن هاى جدید آماده کند.
حسین هدایتى، رئیس ســابق هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس در مصاحبه اى با خبرنگاران مى گوید:  
 با هماهنگى آقاى گرشاســبى  دیدارى با «برانکو 
ایوانکوویچ» انجام دادم و شرایطى را فراهم خواهیم 
کرد تا پرسپولیس تیم پرقدرتى را امسال روانه لیگ 
قهرمانان آســیا کند. من دوســتى و رفاقت دیرینه 
اى با آقاى برانکو دارم و به همیــن دلیل او را براى 
صرف ناهار دعوت کردم که خوشبختانه دیدار گرم 
و صمیمى هم با یکدیگر انجام دادیم. صحبت هایى 
هم درباره آینده پرسپولیس انجام دادیم و آقاى برانکو 
از مذاکراتش براى تمدید قرارداد با باشگاه توضیحاتى 
داد. من هم به عنوان یک هوادار از او خواستم با قدرت 
مذاکراتش را با باشــگاه ادامه دهــد و من هم مثل 
همیشه به عنوان یک هوادار هر کمکى که از دستم 
بر بیاد براى موفقیت تیم بزرگ پرســپولیس انجام 
خواهم داد. بعد از این جلسه هم آقاى گرشاسبى را در 
جریان این مالقات قرار دادم و اعالم کردم با افتخار 
در کنار تیم محبوبم خواهم بود. آقاى برانکو تمایل 
دارد که در پرسپولیس بماند چرا که هم ارتباط قلبى 
خوبى با هواداران دارد و هم اینکه از زندگى در ایران 

راضى است. من حرف هاى او را شــنیدم و متوجه 
شدم که برانکو دغدغه هایى براى پرسپولیس دارد. 
به او قول دادم که شرایطى را فراهم خواهم کرد تا 
او بتواند بدون دغدغه در پرسپولیس فعالیت کند. با 
هماهنگى وزارت ورزش و جوانان و سرپرست باشگاه 
پرسپولیس کار تمدید قرارداد برانکو را انجام خواهیم 
داد و تیمى پرقدرت براى قهرمانى در آســیا آماده 
خواهیم کرد. هدف همه ما ســربلندى پرسپولیس 

است و امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم. 

به گزارش نصف جهان، کامًال مشــخص است که 
هدایتى که مدتى از او خبرى نبود مى خواهد دوباره 
بیشتر در معرض توجهات باشد و حاال که طاهرى به 
عنوان یکى از مخالفان او از مدیریت پرسپولیس کنار 
رفته فرصت را براى جوالن دوباره مناسب مى بیند. 
باید منتظر ماند و دید که کمــک هاى او در نهایت 
پستى را براى آقاى عابر بانک به ارمغان مى آورد یا 
وى همچنان به گفته خود به عنوان یک هوادار(!) این 

کمک ها را به تیم محبوبش هدیه مى دهد.

  نصف جهان- بازیکن سابق ســپاهان  در حالى به 
نتیجه دیدار ایران- سوریه بدبین است که تیم ملى 
کشورش در مورد یک دیدار مهم در مقابل عالمت 

سئوال بزرگى قرار دارد.
در حرفــه اى بودن «ســرور جپــاروف»، هافبک 
ازبکستانى استقالل هیچ شــکى نیست اما بخشى 
از حرف هاى او در برنامــه 90 را نمى توان به هیچ 
عنوان منطقى ارزیابى کرد. او در شــرایطى نتیجه 
بازى تیم ملى مقابل سوریه در مرحله انتخابى جام 
جهانى را غیر عــادى ارزیابى کرده که اگر چه پیش 
از این  شــایعاتى تأیید نشــده درباره تأثیر رابطه دو 
کشور در تســاوى 2-2 ایران و ســوریه به گوش
 مى رسید اما حتى سخت ترین مخالفان «کارلوس 
کى روش» هــم نمى توانند این موضــوع را قبول 
کنند که او حاضر باشد نتیجه بازى تیمش را فداى 
مسائل دیگر کند به خصوص آنکه در بازى رفت دو 
تیم در مالزى هم اتفاقاتى افتاد که کى روش انگیزه 

بیشترى براى بردن سوریه داشت. نکته دیگر اینکه 
جپاروف در حالى بازى تیم ملى و ســوریه را 

غیرعادى دانســته که در مرحله انتخابى 
جام جهانى 2014 و به موازات بازى 

کره جنوبى و ایران،  ازبکستان و قطر به مصاف هم 
رفتند و در شرایطى که آن بازى تا دقیقه 60، با نتیجه 
یک بر صفر به سود قطر در جریان بود، یکدفعه و بعد 

موفق به گلزنى به کره از اینکــه رضا گوچى 

شد، ازبک ها هم توانســتند در 30 دقیقه پنج گل به 
قطر بزنند. جالب اینکه هافبک استقالل، اتفاقات آن 
بازى را عادى ارزیابى کرده است. اما با نگاهى دقیق 
مى توان دریافت که در گام اول آن دیدار مشکوك 

سوریه!است نه اتفاقات دیدار ایران- 

هدایتى دوباره جوگیر شد!

کدام مشکوك تر بود؟

یک سایت پرتغالى گزارش داد فیفا براى انجام بهترین 
شــکل مراســم قرعه کشــى، به صورت آزمایشى به 
قرعه کشى مســابقات جام جهانى روســیه اقدام کرده 
است. بر اســاس این گزارش فیفا گزارشى تصویرى از 
این مراسم آزمایشى ارائه کرده که در آن تیم ملى ایران 
با هدایت «کارلوس کى روش» در گروه  C، با سه تیم 

قدرتمند لهستان، صربستان و کلمبیا همگروه شده است. 
ســایت پرتغالى عنوان کرد در صورتى که چنین اتفاقى 
در قرعه کشــى اصلى رخ دهد، تیم کارلوس کى روش 
در گروه مرگ قرارگرفته!  مراســم قرعه کشى مسابقات 
روسیه 2018 جمعه در کاخ کرملین روسیه برگزار خواهد

 شد.

با تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم هاى عربستانى باید 
براى بازى با تیم هاى ایرانى به ایران سفر کنند و از امسال 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در زمین بى طرف برگزار 

نخواهد شد.
بعد از جلســه هیئت رئیسه کنفدراســیون فوتبال آسیا 
که در تایلند برگزار شد، اعتراض نمایندگان عربستانى 
رد شــد و هیئت اجرایى کنفدراســیون فوتبال آســیا 

دیروزتصویب کرد که هیچ دیــدارى در لیگ قهرمانان 
آســیا در فصل جدید در زمین بى طرف برگزار نشــود.

این به این معناســت که تیم هاى عربستانى در صورت 
هــم گروهى با تیم هــاى ایرانــى باید به ایران ســفر 

کنند. 
پیش تر بازى هاى تیم هاى ایرانى و عربستانى در زمین 

بى طرف برگزار شد. 

در اصفهان نمى برند!
 سروش از اصفهان 

دور شد!

قرعه کشى خطرناك!

  ایران و عربستان در خانه بازى کنند

خوباین نصف جهان  بــا عملکرد
روزهاى رفیعى در الخور قطر، باید 
در حال حاض حضور او در یکى از 

دو تیم اصفهانى را منتفى دانست.
چند هفته قبل بود که شــایعه شد 
عملکرد سروش رفیعى مورد تأیید 
مدیران باشــگاه الخور نیست و او 
در نیم فصل چاره اى جز جدایى از 
این باشگاه قطرى نخواهد داشت. 
بالفاصله بعد از انتشــار این شایعه، 
گمانه زنى ها دربــاره مقصد بعدى 
او شــروع شــد و از پرســپولیس، 
تراکتورســازى و دو تیم اصفهانى 
به عنوانمقصد احتمالى این بازیکن

نام برده شد. با این همه گلزنى هاى 
رفیعى در الخور باعث تغییر شرایط او 
در الخور شده. ایسنا از قول روزنامه 
«الرأى» قطر نوشــته که بازیکن 
ایرانى الخور بعــد از دو گلى که در 
دو دیدار اخیر به ثمر رساند از منطقه 
خطر خارج شده و به احتمال خیلى 
زیاد در نیم فصل هم در الخور باقى 

بماند.

مدال طالیم مى رسیدم آنوقت ایران به جاى هشتمى در جهان بر سکوى سوم مى ایستا

 سروش از اصفهان
دور شد!

پــاروف»، هافبک 
ى نیست اما بخشى 
نمى توان به هیچ  ا
ر شــرایطى نتیجه 
مرحله انتخابى جام 
ده که اگر چه پیش 
رباره تأثیر رابطه دو 
 ســوریه به گوش

مخالفان «کارلوس 
موضــوع را قبول 
ى تیمش را فداى 
که در بازى رفت دو 
ه کى روش انگیزه 

نکته دیگر اینکه 
و ســوریه را 

انتخابى 
بازى

مى توان دریافت که در گام اول آن دیدار مشکوك موفق به گلزنى به کره از اینکــه رضا گوچى 
سوریه!استنه اتفاقات دیدار ایران- 
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 سئوال این است؛آیا واقعًا فردوسى پور بر خالف رویه 
همیشگى در شش سال گذشته، این بار وارد بررسى 
پرونده اى مى شود که یک سویش مهدى تاج است؟ 
على کریمى بعد از اینکه درخواســتش براى مناظره 
با مهدى تاج به جایى نرســید، خیلى صریح از عادل 
فردوسى پور براى اینکه سانسورش کرده است، گالیه 
کرد. این یک باور عمومى اســت. در دور دوم ورود 

مهدى تاج به فوتبال.
 بعد از آن ماجراهاى قلب درد مهدى تاج و دورى یکى 
دو ساله اش از نایب رئیسى فدراسیون فوتبال در آن 
ماجراهاى به وجود آمــده در کره جنوبى و حذف تیم 
ملى از بازى هاى جام جهانى 2010، تاج در زمانى که 
مشکلى اساسى براى على کفاشیان رخ داد و کارش به 

دادگاه و بازجویى رسید، به یکباره در قواره یک ناجى 
به فوتبال بازگشت. او مســئولیت سازمان لیگ را بر 
عهده گرفت و در این پنج شش سال، تقریبًا کم نبوده 
اتفاقاتى که بشود به مهدى تاج پرداخت اما همیشه او 
بیشترین مهربانى را از عادل فردوسى پور دیده است. 
به عکس کفاشیان و دیگر ارکان فوتبال، همیشه نگاه 
عادل فردوسى پور به تاج، نگاهى حامیانه بوده است.

چرایش را کسى نمى داند اما او هیچگاه به مدیریت 
تاج حمله جدى نداشته، البته تاج هم همیشه ارتباط 
دوســویه خوبى با فردوســى پور و 90 داشته است. 
همیشه عادل طرف مشــورت تاج بوده است. تقریبًا 
از دوره ریاســت تاج، 90 منوپل برنامــه هاى تاپ 
فوتبالى را در اختیار داشــته است. عادل براى اجراى 

90 ، در جشن برترین هاى فوتبال، جایزه میکروفن 
طالیى را بر وزن توپ طالیى برده اســت و در همان 
مراسم جایزه بهترین بازیکن را اهدا کرده است! جالب 
تر اینکه یــک بار حتى مصوبات هیئت رئیســه را به 
اذن او تغییر دادند و ســهمیه هاى سقوط یا صعود به 
لیگ برتر را از دو تیم به دو تیــم و یک پلى آف تغییر

دادند.
ایــن اتفاقات را حــاال در یاد داشــته باشــید و بعد 
بخواهید ببینید على کریمى خواســته تا قراردادهاى 
اسپانسرینگ فوتبال در ســال هاى گذشته بررسى 

شود. 
قراردادهایى مثل کانون ایران نوین و مواردى مشابه. 
قراردادهایى که عمًال در سال هاى اخیر هیچ عایدى 

چشمگیرى به دالیل گوناگون براى لیگ نداشته اند. 
فدراســیون فوتبال براى این گفته ها احتماًال دالیل 
منطقى هم دارد اما همیشه از پاسخگویى در این باره 
طفره رفته و دوست نداشــته ماجراهایش خیلى باز 
شــوند تا این اتفاق مثل یک پرسش در ذهن فوتبال 

دوستان بماند.
فردوســى پور خیلى زمان داشــته که در این باره و 
مســائلى از این دست پرسشــگرى کند. اما همیشه 
سکوت کرده اســت اما این بار تصمیم گرفته بعد از 
واکنش على کریمى به این مســائل بپــردازد. باید 
دید او با همه ارتباط صمیمانه با تــاج، این بار همان 
نقدهاى همیشگى اش از دیگران را از رئیس فوتبال 

خواهد داشت؟

رابطه صمیمى تاج و عادل 
مانع مناظره در 90 است؟

نصف جهان  باشــگاه تراکتورسازى 
تبریز که همیشه  ســتاره هاى سرباز 
لیگ را مفت و مجانى جــذب مى کرد، 
در ادامه زیاده خواهى هاى خود درخواست 
جدیدى را مطــرح  و خواهان جــذب بیش از 
شــش بازیکن در نیم فصل رقابت هاى لیگ 

برتر است.
تیم تراکتورســازى به واســطه محرومیت از 
دوپنجــره نقل و انتقاالتى به شــدت با کمبود 
بازیکــن مواجه اســت و به همیــن دلیل نیم 

فصل رقابت هــاى لیگ هفدهــم قصد دارد 
ضعف هاى خود در این بخش را با جذب نفرات 

جدید جبران کند.
از ایــن رو طبق قوانین ســازمان لیگ هر تیم 
لیگ برتــرى در نیــم فصل مى تواند شــش 
بازیکن جدید بــه جمع نفراتــش اضافه کند، 
ولى تراکتورســازان بــه این مســئله راضى

 نیستند.
مسئوالن باشگاه تراکتورسازى با سازمان لیگ 
نامه نگارى کرده اند که با توجه به محرومیت 

از دو پنجره نقل و انتقاالتى قبلى مجوز جذب 
بازیکنان بیشتر به آنها داده شود.

تراکتورســازى در لیســت بازیکنان بزرگسال 
خــود فقــط ده بازیکــن دارد کــه بــا رفتن 
مهدى شــریفى این تعداد بــه 9 کاهش پیدا 
مى کند. به همیــن علت آنها 9 جــاى خالى 
در این فهرســت خواهند داشــت که درصدد 
هستند تا ســهمیه خود در نیم فصل را افزایش 
دهند و بــا خیال آســوده تر یارگیــرى انجام

دهند.

نصف جهان  برخالف برخى شایعات موجود در مورد مهاجم 
استقالل تهران، باشگاه ســپاهان برنامه اى براى جذب 
او ندراد.حسن بیت ســعید که در ابتداى فصل به استقالل 
تهران پیوســت، موقعیت خوبى در این تیم ندارد و تبدیل 
به یک بازیکن نیمکت نشین شــده است. بیت سعید با این 
شرایط خودش قصد ماندن در استقالل را ندارد و مى خواهد 
از این تیم جدا شود. فوالد خوزستان مقصد بعدى بیت سعید 
خواهد بود و اگر اتفاق خاصــى رخ ندهد او این بار در فوالد 
شاگرد سیداکبر پورموسوى خواهد شد. سجاد شهباززاده، 
دیگر مهاجم اســتقالل اما در این تیم خواهد ماند. هر چند 
برخى از رسانه ها شایعاتى در خصوص قرار گرفتن نام او در 
لیست مازاد استقالل منتشر کرده اند، ولى «وینفرد شفر» به 
شهباززاده اعتقاد دارد و این بازیکن قطعاً در جمع آبى پوشان 

مى ماند.
پیش از این برخى رسانه ها از احتمال 

حضور بیت سعید در سپاهان خبر 
داده بودند که بــا پیگیرى هاى 
نصف جهان مشــخص شد که 

این خبر صحت ندارد.

در دو فصــل اخیــر ســپاهان بیشــترین 
ضربه را روى اشــتباهات مهلــک دروازه بان 

خورده است.
بعد از جدایى رحمان احمدى و شــهاب گردان 
در ابتداى فصل گذشته سپاهان عمًال با بحران 
در پست دروازه بانى مواجه شد. قرار بود عبدا... 
ویســى دروازه بانى بهتر از «دخســوس» از 
برزیل به ســپاهان بیاورد اما آنچه او از برزیل 
براى ســپاهان به ارمغان آورد چیزى نبود جز 
دروازه بانى با رزومه ضعیف و اضافه وزن قابل

 رؤیت!
عملکرد «لــى اولیویرا» کــه از ابتداى فصل 
گذشته در چهارچوب دروازه سپاهان قرار گرفت 
افت و خیزهاى فراوانى داشته است. او هرچند 
در بعضى بازى ها ناجى دروازه زردپوشان بوده 
است اما در حداقل هفت مسابقه از فصل گذشته 
تاکنون، اشــتباهات کشــنده او باعث نتیجه 
نگرفتن تیمش شده است. دروازه بانى که نقاط 
ضعف فراوانــى از جمله بازى با پــا، خروج ها، 
شــیرجه هاى بلند و ضربات ایستگاهى دارد و 
روى ضربات پنالتى هم اصًال نمى توان روى او 
حساب کرد طبیعتًا نباید مرد شماره یک دروازه 
تیمى باشــد که قصد مدعــى بودن در 

لیگ را داشت.
لى اولیویرا که از ابتداى حضورش در سپاهان 
با مشــکل اضافه وزن رو به رو بــود به لطف 
درخشش در چند بازى پایانى فصل گذشته نظر 
مثبت «زالتکو کرانچار» را براى باقى ماندن در 
این تیم جلب کرد اما اشتباه مدیران سپاهان این 
بود که با وجود اشــتباهات لى اولیویرا در طول 
فصل، براى او رقیب خوبــى در درون دروازه 

جذب نکردند.

پست دروازه بانى در یک تیم حیاتى ترین پست 
به شمار مى رود که براى یک تیم مدعى امکان 
ریســک در آن وجود ندارد. چهارچوب دروازه 
یک تیم نه جایى براى آزمون و خطاســت و نه 
مناسب براى میدان دادن همیشگى به جوانان. 
یک دروازه بان خوب مى تواند در طول فصل تا 
10 امتیاز تفاوت را رقم بزنــد چون دروازه بان 
آخریــن ســنگر دفاعى یــک تیم به شــمار 

مى رود.

کاپیتان ذوب آهن که بــه دلیل مصدومیت در 
هفته هاى اخیر لیگ برتر نامش در لیست تیم 
اصفهانى قرار نمى گرفت در هفته ســیزدهم 
روى نیمکت ذخیره هاى ورزشگاه نقش جهان 

رؤیت شد.
پیش از این برآورد شده بود که مهدى رجب زاده 
از حوالى هفته دوازدهم در دســترس باشــد. 
کاپیتان مصــدوم ذوب آهن اما بــه دیدار با 

سپیدرود نرســید و تیم اصفهانى را در 
سفر هفته گذشته به رشت همراهى 
نکرد. در دیدار برابر فوالد از هفته 
سیزدهم لیگ برتر اما رجب زاده 
روى نیمکــت حضور داشــت 
هرچند که فرصت بــازى پیدا 

نکرد.
کاپیتان ذوب آهن آخرین مسابقه 

رسمى خود براى تیم اصفهانى را 
دو ماه پیش در هفته هشتم برابر سایپا 
انجام داد که تازه در آن مسابقه فقط 
یک دقیقه بازى کرد. آخرین حضور 
جدى رجب زاده در ترکیب ذوب آهن 
به بیش از ســه ماه پیــش و دیدار 
برابر صنعت نفــت از هفته پنجم 
بازمى گردد که اتفاقًا این بازیکن 

در آن مسابقه گلزنى هم کرد.

بعد از گذشت چند روز از بازى پر حرف و حدیث پارس 
جم جنوبى و پرســپولیس، بحث ها و مصاحبه ها درباره 
این بازى و اتفاقــات آن ادامه دارد. امــا وحید قلیچ در 
مصاحبه اى عجیب با تسنیم به مهدى تارتار و محسن 
فروزان حمله کرد و به شــدت از رفتار آنها در این بازى 

انتقاد کرد. بخش هایى از این مصاحبه را بخوانید:
من قبل از بازى هم در صفحه شخصى خودم گفته بودم 
که پارس جنوبى یک تیم معمولى است. بعد از بازى هم 
دیدید که حرف من درســت از آب درآمد و پرسپولیس 
توانست این تیم را شکست دهد. وقتى سرمربى یک تیم 
در این بازى حساس اجازه مى دهد که دروازه بانش پنالتى 
را بزند، معلوم است که آنها یک تیم معمولى هستند. شما 
دیدید که در نهایت چــه اتفاقاتى افتاد و چگونه فروزان 

پنالتى را از دست داد.
من فروزان را دوست دارم و او بازیکن باادبى است، اما 
چرا فروزان مى خواست تحت هر شرایطى به پرسپولیس 
گل بزند؟ او واقعًا چه چیزى را مى خواســت ثابت کند؟ 
مهمتر از همه اشــتباهى بود که تارتار انجام داد. او در 
شرایطى که تیمش مى توانست توسط 
یک بازیکن دیگر پنالتــى را تبدیل به 
گل کند، با انتخاب فروزان این شانس 

بزرگ را از دست داد.
تارتار ادعــا مى کند که پیشکســوت 
پرسپولیس است، ولى من باید بگویم 
که آقاى تارتار! شما پرسپولیسى نیستى! 
شــما خیلى راحت به یک بازیکن که 
سابقه بازى در اســتقالل را دارد اجازه 
دادید تــا پنالتى بزنــد. در ضمن همه 
مى دانند که محسن فروزان با چه هدفى 
قصد داشت خودش به پرسپولیس گل 
بزند. خدا جاى حق نشسته است و شما 
دیدید که پارس جنوبى باخت و وجهه تارتار هم خراب 
شد. تارتار با این تصمیم نشان داد که مربى بزرگى نیست 
و او باید در تیم هایى مربیگرى کند که خطر ســقوط را 

احساس مى کنند.
فروزان قبًال موز خورده بود و این بار انار هم خورد. من 
به فروزان توصیه مى کنم کــه در بازى هاى بعد از میوه 
آووکادو اســتفاده کند! این موضــوع مى تواند براى او 

مثمرثمر باشد!

نصف جهان  پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر روز 

جمعه در ورزشگاه آزادى میزبان ذوب آهن اصفهان است. 
این بازى به دلیل تقابل «برانکو ایوانکوویچ» و امیر قلعه 
نویى حساسیت باالیى دارد. ضمن اینکه پرسپولیس با 

پیروزى در این بازى مى تواند قهرمانى اش در نیم فصل 
را تا حدود زیادى قطعى کند.

چیزى که مى تواند به پرسپولیس در راه 
پیروزى بر ذوب آهن کمک کند غیبت 
ستون اصلى خط دفاعى ذوب آهن است. 
وحید محمــدزاده، مدافع ذوب در بازى 
قبلى این تیم مقابل فوالد خوزســتان 
که با شکست اصفهانى ها همراه شد در 
دقایق پایانى توسط داور از بازى اخراج 
شــد. به این ترتیب او در بازى حساس 
مقابل پرســپولیس غایب است و قلعه 

نویى باید فکرى براى جانشین او باشد.
غیبت این بازیکن فرصت خوبى براى 
هافبک هــا و مهاجمان پرســپولیس 
اســت تا بتوانند دروازه رشــید مظاهرى را بــاز کنند و 
به شکســت نخوردن ذوب آهن از پرســپولیس پایان

 بدهند!

بزرگ ترین قاتل سپاهان! 

 اشتهاى زیاد تراکتور!

سپاهان 
بیت سعید را نمى خواهد

فروزان این بار انار خورد!

مشکل ذوبى ها در آزادى

نصف جهــان  این راند پنجــم مبارزه  ژنرال و پروفســور 
اســت.قلعه نویى هنوز به عنوان سرمربى در برابر «برانکو 
ایوانکوویچ» به برترى نرسیده است. بى تردید جذاب ترین 
بازى هفته چهاردهم رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال ایران 
بازى دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن خواهد بود. جایى که 
شاگردان برانکو باید در ورزشــگاه آزادى به مصاف مردان 

امیر قلعه نویى بروند.
این مســابقه پنجمین تقابل امیــر قلعه نویــى و برانکو 
ایوانکوویچ هم خواهد بود. سرمربى کروات از لیگ چهاردهم 
پا به فوتبال باشگاهى ایران گذاشت. او ابتدا در هفته سى ام 
همان لیگ در قالب دربى بزرگ پایتخت به مصاف استقالل 
قلعه نویى رفت و با تک گل على علیپور برنده شد. دومین 
تقابل این دو مربى به دیدار برگشت پرسپولیس و تراکتور در 
ورزشگاه آزادى برمى گردد. جایى که دیدار دو تیم برنده اى 

نداشت و با نتیجه مساوى یک بر یک تمام شد.
در لیگ شــانزدهم قلعه نویى ابتدا در ورزشگاه اختصاصى 
تراکتور میزبان پرســپولیس بود که نتیجه مساوى بدون 
گل حاصل شد اما در مسابقه برگشت سرخپوشان تهرانى 
در ورزشگاه آزادى با نتیجه3بر صفر جدى ترین رقیب خود 
در راه قهرمانى در آن برهه را از پیش رو برداشتند. حاال در 
پنجمین تقابل قلعه نویى با سومین تیم به مصاف برانکو و 
پرسپولیس تحت هدایت او مى رود. چهار مسابقه قبلى با 
برترى کامل برانکو همراه بوده اســت. دو برد و دو تساوى 
گواه همین قضیه است. باید دید ژنرال مى تواند در پنجمین 
رویارویى به اولین برد در برابر ســرمربى تیم ملى در جام 
جهانى 2006 دست پیدا کند یا خیر. این دیدار را مى توان 
دربى سرمربیان اسبق تیم ملى فوتبال ایران نیز نامگذارى

 کرد.

دربى سرمربیان اسبق تیم ملى

رجب زاده
 به نیمکت 

رسید

هن که بــه دلیل مصدومیت در 
 لیگ برتر نامش در لیست تیم 
مى گرفت در هفته ســیزدهم 
خیره هاى ورزشگاه نقش جهان

رد شده بود که مهدى رجب زاده 
دوازدهم در دســترس باشــد. 
دوم ذوب آهن اما بــه دیدار با

ید و تیم اصفهانى را در
ته به رشت همراهى 
برابر فوالد از هفته 
برتر اما رجب زاده 
 حضور داشــت 
صت بــازى پیدا 

هن آخرین مسابقه 
ى تیم اصفهانى را 

 هفته هشتم برابر سایپا 
فقط  زه در آن مسابقه
رضور کرد. آخرین ح ى
 در ترکیب ذوب آهن
ردار ه ماه پیــش و دی
ــت از هفته پنجم
 اتفاقًا این بازیکن 

لزنى هم کرد.

رجب زاده
 به نیمکت
رسید

نصف
تبریز
م لیگ را
در ادامه زیا
جدیدى را مطـ
شــش بازیکن

برتر است.
تراکتورسـ تیم
دوپنجــره نقل
بازیکــن مواج

ى
برخى رسانه ها از احتمال این یش از

خبر حضور بیت سعید در سپاهان
اده بودند که بــا پیگیرى هاى 
صف جهان مشــخص شد که 

رارد. ین خبر صحت ند

است اما در حدا
تاکنون، اشــتب
نگرفتن تیمش
ضعف فراوانــى
شــیرجه هاى
روى ضربات پن
حساب کرد طب

تیمى باش



1414حوادثحوادث 3097 سال چهاردهمچهارشنبه  8 آذر  ماه   1396

«على» در مراسم ازدواجش به سبک یک رسم قدیمى، 
اقدام به تیراندازى و شــلیک هوایى براى ایجاد شــادى 
مى کند، غافل از اینکه یک لحظه غفلت و عدم آشــنایى 

با سالح، او را در همان روز ازدواج راهى زندان مى کند.
 همه پدرها آرزوى دیدن فرزند خــود در لباس دامادى را 
دارند، لحظاتى که گویا یک عمر منتظر آن بودند، مصداق 
این لحظات شادى را مى توان در بدو ورود داماد به مراسم 
عروسى دید، لحظه اى که به رسم یک آیین قدیمى پدر و 
بستگان داماد شادى خود را با شلیک هوایى یا تیراندازى 
نشان مى دهند، شلیکى که در کسرى از ثانیه جشن را به 

عزا تبدیل مى کند.
نمونه این لحظه را مى توان در پرونده پیرمرد نیمه شــنوا 
دید که در عروسى پسرش اقدام به تیراندازى هوایى براى 
ایجاد شــادى مى کند اما به دلیل دیه ناشــى از ضرب و 
جرح غیرعمدى بر اثر تیراندازى در عروسى روانه زندان 

شده است.
در پرونده دیگر که مربوط به ایام نوروز ســال 94 اســت 
در حالى که بچه ها مشــغول بازى بچگانه خود در کوچه 
بودند ناگهان «زهــرا» دختر بچه چهار ســاله به زمین 
مى افتــد، با صداى جیــغ و فریاد کــودکان همبازى او، 
مادرش سراســیمه به کوچه دویــده و دم در منزل دختر 
بچه خود را غــرق به خون مــى بیند که از ناحیه ســر 
آســیب دیده و به شــدت دچار خون ریزى شــده است. 
پدر و مادر کودك که احســاس مى کنند کودکشــان با 
سر به زمین خورده اســت یا کسى به ســر او ضربه زده 
اســت پس از اعزام بــه بیمارســتان و جراحى جمجمه 
کودك مى فهمند که فرزندشــان بر اثــر اصابت گلوله 
مجروح شده اســت. با تحقیقات پلیس آگاهى مشخص 
مى شود که در چند کوچه آن طرف تر، عروسى در جریان 
بوده و در جریان مراسم عروسى تیراندازى با اسحله صورت 
گرفته است با بررسى گلوله مشخص مى شود این گلوله از 
تفنگ برنو که متعلق به پدر 70 ساله آقاداماد بوده در جریان 
برگزارى سنت خاص، به  صورت هوایى شلیک شده است 
و در رگبار گلوله  هایى که رها شــده بود متأسفانه یکى از 
گلوله ها به نحوى که دقیقاً معلوم نیست چگونه و چه زمانى 
رها شده به دختر بچه چهارساله اى اصابت کرده است. حاال 
زهراى کوچک دچار ضایعه مغزى شده، هوشیارى خود را 
از دست داده و یک سمت بدن وى بى حس است چرا که 
در جریان آیین ازدواج، چند انسان بى مالحظه یک شادى 

نابهنجار را انتخاب کرده اند.
در پرونده دیگر که مربوط به جوانى 30ســاله و ســاکن 
یکى از روستاهاى نورآباد است که حین شادى در مراسم 
عروسى پســر دایى اش با اسلحه کالشــینکف اقدام به 
تیراندازى براى ایجاد شــادى در مهمانــى مى کند که 
متأسفانه به دلیل نا آشــنایى و عدم کنترل اسلحه، نوك 
اسلحه به ســمت پایین آمده و گلوله به شــکم یکى از 
مهمانان جشــن عروســى برخورد مى کند و حاال این 
جوان به علت عــدم توانایى پرداخت دیــه به مبلغ 187 
میلیــون تومــان از تاریخ 16آبــان ســال94 در زندان 

است.
پرونده دیگر مربوط به پیرمردى 60ساله و ساکن شهر خرم 
آباد است که داراى یک قبضه سالح برنو بوده و در جشن 
عروسى پسرش اسلحه را براى تیراندازى بیرون آورده و 
توسط چند نفر از اقوام با آن شلیک هوایى شده است یکى 
از تیرها دو کوچه آن طرف تر به سر دختر بچه پنج ساله اى 
برخورد کرده که در کوچه مشغول بازى بوده است و چون 
این فرد صاحب اسلحه بوده و از طرفى هم میزبان عروسى 
بوده به جرم بروز حادثه منجر به صدمه غیر عمدى به مبلغ 
140 میلیون تومان مى شود و از تاریخ 7آبان سال جارى 

روانه زندان شده است.
در یکى دیگر از پرونده ها على ساکن یکى از روستاهاى 
بسیار دورافتاده شهرستان پلدختر که چندین سال پیش 
در حین عروسى خودش اسلحه کالشینکف را از شیشه 
خودرو بیرون آورده و اقدام به تیراندازى مى کند همزمان 
تعدادى از مدعوین سوار بر خودرو از کنار ماشین ایشان رد 
مى شدند اســلحه وى روى حالت خودکار بوده و کنترل 
اسلحه از دســتش خارج مى شــود و منجر به فوت یک 
پسر بچه هفت ساله و زخمى شــدن یک خانم مى شود 
داماد مذکور که از لحاظ مالى در شرایط بسیار بدى به سر 
مى برد به علت عدم توانایى مالى در پرداخت دیه به مبلغ 
280 میلیون تومان از تاریخ مرداد ماه 1394 تابه حال در 

زندان به سر مى برد.
یکى دیگر از پرونده ها مربوط به جوانى 26ساله و متأهل 
ساکن یکى از روستاهاى اطراف شهر خرم آباد است که در 
مراسم عروسى پســرعموى خود در روستا با تیراندازى با 
اسلحه جنگى کالشینکف در میان جمعیت و شلوغى اقدام 
به ایجاد شادى مى کند اما از آنجایى که اسلحه روى حالت 
رگبار بوده کنترل اسلحه از دستش خارج مى شود و منجر 

به فوت یک زن که مادر سه بچه بود، نقص عضو و قطع 
انگشتان دست یک پسر ده ساله و صدمه بدنى به یک نفر 
دیگر مى شود و این جوان مدت یکسال است که در زندان 

به سر مى برد.

رسمى غلط که نیاز به اصالح دارد
مردم دامنه رشته کوه زاگرس به ویژه ساکنان بخش هایى 
از استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیارى، 
لرســتان فارس و کرمان از دیر باز به دلیل شرایط خاص 
محیطى با اسلحه هاى شکارى و بعضاً جنگى، قرابتى چند 
ده ساله دارند و بالطبع آیین هاى مردمان این جغرافیا نظیر 
نوروز و حتى مراسم عروسى بى  ارتباط با حضور نمادین این 
وسیله اغلب دردسرساز، برگزار نشده و همچنان نمى شود.

حال اینکه سنت حســنه  ازدواج نه فقط در شرع ما بلکه 
در عرف ایرانیان همواره اهمیــت فراوانى دارد و حتى در 
برگزارى آن بر انجام آیین هاى معنوى خاصى تأکید شده 
است. امرى که متأسفانه در شرایط روز جامعه ما الاقل در 
مناطقى از کشورمان چندان به گوش نرسیده و بدان عمل 
نمى شود. هنوز هم برخى از روستاها، خرده فرهنگ هایى 
باقیمانده از ایامى دور با قوت خود برگزار شــده و از قضا 
سینه به سینه از والدین و بزرگ ترها به نسل بعدى منتقل 
مى شود که رسم تیراندازى در جشن عروسى یکى از این 
مراسم هاســت که متأســفانه قربانى هاى زیادى را هم 
تاکنون به همراه داشته اســت. امرى که ریشه در برخى 

فرهنگ ها و مراسماتى دارد که باید اصالح شود.
به طورى که هنوز پرونده هایى از این جنس وجود دارد، 
حال اینکه با عنایت به موضوع قوم و خویشــى در بیشتر 
این مطالبات دیه، طرفین دعاوى با وساطت ریش سفیدان 
قبایل در بسیارى از موارد، از دادخواست خود صرف نظر 
کرده یا اختالف آنها منتهى به مصالحه مى شود و موضوع 
دیه دیگر از طریق دادگاه پیگیرى نمى شــود در غیر این 
صورت آمارها بیش از این پرونده هایى است که امروز روند 

رسیدگى آنها به ستاد دیه محول شده است.
به راه انداختن کاروان هاى ویژه بدرقه عروس و دست بر 
روى ماشه یک اسلحه جنگى گذاشتن اگرچه براى افراد 
جمع معدودى از هموطنان ما ممکن اســت نشاط آفرین 
باشد اما این هیجانات ناهنجار همواره به دور از فرهنگ 
اسالمى و ایرانى ماســت و در بیشتر موارد سلب آسایش 

جمعى را به همراه دارد.

مرورى بر پرونده شلیک هاى مرگبار در مراسم ازدواج

دستگیرى باند زورگیران پرایدسوار 
فرمانده انتظامى خوزستان از دســتگیرى اعضاى یک باند زورگیرى که با اســتفاده از یک دستگاه 

خودروى پراید در آبادان مرتکب جرم مى شدند، خبر داد.
سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: این باند مسافرکش  نما با استفاده از یک دستگاه خودروى پراید 
شیشه دودى در آبادان و شهرهاى اطراف، زنان و دختران را هدف زورگیرى هایشان قرار مى دادند. با 
تالش نیروى انتظامى، اعضاى این باند هفته گذشته دستگیر شدند. وى افزود: زورگیران این باند پس 

از دستگیرى به جرم  خود اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامى خوزستان با اشــاره به مطالب منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر پیدا شدن جسد 
سه زن و ناپدید شــدن چند زن و دختر در آبادان گفت: در این زورگیرى ها، هیچ زنى به قتل نرسیده و 

ناپدید نشده است.
عباس زاده تصریح کرد: در این زورگیرى ها که با خودروى پراید سفیدرنگ و شیشه دودى انجام مى شد، تنها طال و پول هاى طعمه ها سرقت مى شد.

2 مرد جوان کــه با ســرقت از 14 مغازه و 
دزدیدن پنج کاســکو قیمتى از یک پرنده 
فروشى، پول میلیونى به جیب زده بودند به 

24سال زندان و شالق محکوم شدند.
رسیدگى به این پرونده از سال 94 به دنبال 
چندین فقره سرقت مشابه به فروشگاه هاى 
پوشاك، ســوپرمارکت و یک مغازه پرنده 
فروشى در حوالى تهرانپارس در دستور کار 

پلیس قرار گرفت. 
شواهد نشــان مى داد دزد یا دزدان شب رو 
بعد از شکســتن قفل در، وارد مغازه شده و 

همه اموال را به سرقت برده است. 
تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شــد و 
«شهرام» 34ســاله هنگام اجراى آخرین 
نقشــه اش بازداشت شــد. وى همدست 
دیگرش به نام «اسماعیل» را نیز لو داد وآنها 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاســت قاضى اصغرعبداللهى 
و با حضور یک مستشــار پاى میز محاکمه 

ایستادند.
در جلسه رســیدگى به این پرونده شاکیان 
یک به یک به تشریح شکایتشان پرداختند. 
یکى از شاکیان گفت: «وقتى صبح به مغازه ام 
که فروشگاه پوشاك است برگشتم متوجه 
سرقت شــدم، تمام لباس هاى مارك دار 

مغازه ام به سرقت رفته بود.»
شاکى دیگر که صاحب مغازه پرنده فروشى 
بود نیز گفت: «پنج طوطى کاسکو از مغازه ام 

سرقت شده است.»
دیگر شاکیان پرونده نیز درخواستشان مبنى 

بر اشد مجازات را مطرح کردند.
ســپس شــهرام به دفاع پرداخت و گفت: 
«حرفى براى گفتن ندارم، 14 فقره سرقت 
را قبول دارم اما فرزندم خردســال اســت 
و مادرپیرم به بیمارى ســرطان مبتال شده 
است. من به دلیل فشارهاى زندگى دست به 
سرقت زدم. اشتباه کرده ام و حاال از شاکیان 

و قضات دادگاه تقاضاى بخشش دارم.»
متهم دیگر نیز ابراز پشــیمانى کرد و گفت: 
«من از سر ناچارى دســت به سرقت زدم 
و حاال قول مــى دهم بــا برگرداندن اموال 

مسروقه رضایت شاکیان را جلب کنم.»
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد 
و سرانجام هر یک از متهمان را به 12سال 
زندان، 74ضربه شالق و رد مال محکوم کرد.

در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور 
شد تا رأى صادر کند.

 24سال حبس براى 
سرقت 5 کاسکو روز دوشــنبه بر اثر برخورد 

یک دســتگاه کامیون با تیر 
چراغ برق اصلى این تیر به 
فاصله مویــى از چادر زلزله 

زدگان سقوط کرد .

خطرى که از بیخ گوش زلزله زدگان گذشت

یک  دستگاه خودروى زانتیا پس از عبور از چراغ 
قرمز و تصادف با سه خودروى دیگر، وارد یک 

خانه شد.
رئیس پلیس بجنورد با اعــالم این خبر گفت: 
شامگاه دوشــنبه 6 آذر ماه ســال جارى راننده 
خودروى زانتیا به دلیل عبور از چراغ قرمز با سه  
خودرو برخورد مى کند و سپس به سمت پیاده 
راه منحرف مى شود و با سه عابر پیاده برخورد 
مى کند و درنهایــت وارد خانه اى مى شــود. 
سرهنگ على پاکدل بابیان اینکه راننده خودروى 
زانتیا از مسیر چهار راه پارك شهر به سمت چهار 
راه 17 شهریور درحرکت بوده، افزود: تخطى از 
ســرعت مطمئنه علت این حادثه شهرى بوده 

است.

فرمانده انتظامى شهرستان پیشــوا در استان تهران از 
وقوع نزاع دسته جمعى در این شهرستان خبر داد و گفت: 
یک جوان 28 ساله در این نزاع به قتل رسید و سه نفر در رابطه با این نزاع 

دستگیر شدند، اما قاتل فرارى است.
سرهنگ مصطفى علیزاده شامگاه دوشنبه از وقوع نزاع دسته جمعى در 
این شهرستان خبر داد و گفت: این نزاع در مجتمع «خورشید» رخ داد و 

طى آن یک جوان 28 ساله در این نزاع به قتل رسید.
وى اضافه کرد: قاتل در حال حاضر فرارى اســت، اما سه نفر از 

افراد دخیل در نزاع دستگیر شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
فرمانده انتظامى شهرستان پیشوا با اشاره به وقوع درگیرى در 
یکى از خانه هاى مجردى مجتمع «خورشید»، گفت: در این 
نزاع، مقتول از ناحیه شــاهرگ دچار آسیب شده و به سرعت 
توسط دوستانش به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال مى 
یابد، اما متأسفانه به دلیل خون زیادى که از وى رفته بود، در راه 

بیمارستان جان خود را از دست مى دهد.

              نزاع در خانه مجردى
                                 رنگ خون گرفت
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8یک جوان 28

 نزاع در خ                نزاع در خ
                         

از  تهــران  نشــانى  آتــش  ســازمان  ســخنگوى 
محبوس شــدن مــرد 35 ســاله داخــل چاه یــک خانه 
مســکونى قدیمــى در خیابــان خــاوران تهــران خبر

داد.
جــالل ملکــى گفــت: ســاعت 8 و 6 دقیقــه صبــح 
دیــروز، حادثه گرفتار شــدن یک مرد در داخــل چاه یک 
اتاق بــه نیرو هاى ســازمان آتش نشــانى اطــالع داده 

شد. 
وى افزود: در پى وقوع این حادثه یک ایستگاه آتش نشانى 

به محل حادثه اعزام شدند.

ملکى گفت: با حضور آتش نشــانان مشــخص شد محل 
حادثه یک ســاختمان یک طبقــه قدیمى بدون ســکنه 
اســت و داخل یکى از اتاق هاى آن چاهى به عمق 30 متر 
حفر شده بود و همســایه ها با شــنیدن صداى ناله  فردى 
از این ســاختمان ســریعًا موضوع را به آتش نشانى اطالع 

دادند.
وى از مصدومیت شدید مرد 35 ساله در این حادثه خبرداد و 
اذعان کرد: مرد 35 ساله که به شدت از ناحیه پا و کمر دچار 
مصدومیت شده بود از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس 

شد.

سقوط مرد 35 ساله 
داخل چاه 30مترى 

زانتیا پس از 
برخورد با 3 خودرو و 
3 عابر، وارد خانه شد

جانشین رئیس پلیس استان خراسان شمالى از دستگیرى یک باند سه نفره کالهبرداران حرفه اى با چهار میلیارد 
ریال کالهبردارى در این استان خبر داد.

ســرهنگ حســین بدرى، با اعالم این خبر گفت: در پى اعالم شش مورد شــکایت مبنى بر اینکه افرادى با 
ترفندهاى مختلف از اهالى کالهبردارى کرده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه 
با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى اســتان قرار گرفت. وى با بیان اینکه متهمان با ترفندهایى از قبیل جعل 
اسناد و فروش خودرو اقدام به کالهبردارى مى کردند، تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات پلیسى و بررسى 
اظهارات شاکیان پرونده، موفق به شناســایى محل اختفاى کالهبرداران شدند که در نهایت در یک عملیات 

ضربتى آنها را دستگیر کردند.
وى خاطر نشــان کرد: در این عملیات ســه متهم 
دستگیر شــدند که در بازجویى به شش مورد 
کالهبردارى به ارزش چهار میلیارد 
ریال اعتراف کردند. سرهنگ 
بدرى افزود: متهمان 
براى انجام مراحل 
قانونى بــه مراجع 

قضائى تحویل داده شدند.

ئیس  ر
پلیس آگاهى استان 

همدان گفــت: مردى 
که بــا ضربات قیچــى نامزد 34 

ســاله خود را اوایل هفته جارى در یکى از 
محله هاى حاشیه شهر همدان به قتل رسانده بود، 

دستگیر شد.
ســرهنگ رضا زارعى اظهار داشت: شــنبه هفته 
جارى پس از تمــاس تلفنى مکرر فــردى با یکى 
از بســتگان نزدیــک خود و پاســخ نــدادن وى، 
این فرد با نگرانــى به منزل مســکونى او مراجعه 

مى کند. 
وى افزود: پس از مراجعه به منزل مسکونى با جسد 
خونین دختر جوان مواجه شده و موضوع را به مرکز 

فوریت هاى پلیسى 110 اطالع مى دهد. 
ســرهنگ زارعى ادامه داد: پس از حضور مأموران 
انتظامى، اعضاى تیم ویژه بررسى صحنه جرم نیز در 
محل حادثه حاضر شدند و به بررسى ابعاد و زوایاى 

قتل مى پردازند. 

رئیس پلیس آگاهى استان همدان گفت: تیمى 
زبده اى از کارآگاهان، بررسى این پرونده 
را بــر عهــده گرفتند که بــا همکارى 

بازپرس شعبه پنج، در کمتر از 24 ساعت 
قاتل شناســایى و دستگیر شد. سرهنگ 
زارعى با بیان اینکه قاتل این دختر جوان، 
نامزد وى است، افزود: بروز اختالف 
خانوادگى بین این زوج جوان و 
جدال لفظى آنها به مرگ دختر 

34 ساله ختم شد. 
وى ادامــه داد: نامزد مقتول ابتــدا حضور در منزل 
مقتول و هــر اقدامى بر علیــه وى را انکار مى کرد 
ولى پس از مواجهه با مســتندات انکارناپذیر لب به 
اعتراف گشــود. رئیس پلیس آگاهى استان همدان 
افزود: اختالف خانوادگى موجب جر و بحث شــدید 
بین قاتل و زن جوان در شب حادثه (جمعه) مى شود 
که نامزد او براى پایان دادن به این درگیرى لفظى 
و فیزیکى، با استفاده از قیچى چندین ضربه بر بدن 
این دختر جوان وارد مى کند و از صحنه قتل متوارى 
مى شود. وى گفت: با توجه به کامل بودن مستندات 
و تکمیل شدن پرونده، قاتل در اختیار مرجع قضائى 

قرار گرفته است. 

فروپاشى باند 3 نفره کالهبرداران میلیونى 

قتل نامزد جوان با قیچى

ئیس ر
پلیسآگاهى استان

گفــت: مردى  همدان
4که بــا ضربات قیچــى نامزد 34

ســاله خود را اوایل هفته جارى در یکى از 

رئیس پلیس آگاهى
زبده اى از کارآگ
را بــر عهــد
بازپرس شع
قاتل شناسـ
زارعى با بیان
نامزد
خا

قتل نامزد جو

آنها که عروسى را عزا مى کنند
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مهم نیســت شــما بر روى یک کاغذ مى نویسید، در 
یک کالس تدریس مى کنید، یک پــروژه تحقیقاتى 
را ســازماندهى مى کنیــد یــا تنهــا در محیط وب 
به جســتجو مى پردازید، شــما باید لپ تاپ درستى 
را با توجه بــه بودجه و نیازهایى کــه دارید خریدارى 
کنید. در وهله نخســت شاید پروســه خرید لپ تاپ 
شــما را ناامید کند. صدها مدل مختلف در اندازه هاى 
متفاوت همراه با ســه سیســتم عامل متفــاوت و با 
قیمت هاى مختلف وجود دارد. به همین خاطر لیستى 
از 6 نکته  را گرد هم آورده ایم که پیش از خرید لپ تاپ 
باید به آن ها توجه کنید تا انتخاب درســتى را داشــته 

باشید. 

یک نمایشگر کوچکتر به معناى حمل و 
نقل راحت تر است

اغلب لپ تاپ هاى موجود در بازار از نمایشــگرى به 
اندازه 11 الى 17 اینچى برخوردارند. اندازه  کل سیستم 
متناسب با نمایشگر آن اســت. این بدان معناست که 

نوت بوك هاى کوچکتر، سبک تر هستند و مدل هاى 
بزرگ تر نیز به طبع از وزن بیشــتر و اندازه نمایشــگر 

بزرگ ترى برخوردارند.
اگر زیاد لپ تاپتان را جابجــا نمى کنید، یک مدل 15 
اینچى مناسب شماست. اما اگر مى خواهید دائم آن را 
با خود به این طــرف و آن طرف حمل کنید، یک مدل 
 Dell XPS 13 13 یا حداکثر 14 اینچى نظیر لپ تاپ
مناســب شــما خواهد بود که مى تواند تناسب خوبى 
را بین فضاى نمایشــگر و قابلیت حمل و نقل برقرار 

کند.
کودکان لپ تاپ زیر 12 اینچ، چیزى بین 11,6 و 12,5 
اینچ را بهتر مى توانند مدیریت کنند. اما اگر لپ تاپ شما 
جاى ثابتى دارد نیز مى توانیــد از یک مدل 17 اینچى 

استفاده کنید.
 

 Full HD وضوح حداقلــى نمایشــگر
باشد

اگر شما قصد خرید یک مدل مقرون به صرفه را دارید 

این نکته را فراموش نکنید که رزولوشن حداقلى صفحه 
 Full HD نمایش آن 1920×1080 پیکســل یا همان
باشــد. این میزان پیکسل ها به شــما اجازه مى دهند 
راحت تر صفحات وب را بدون نیاز به اســکرول کردن 
مشــاهده کنید و راحت تر عملیات مالتى تسکینگ را 

انجام دهید.
 

لپ تاپى با عمر باترى حداقل 8 ساعتى 
را انتخاب کنید

اگر مى خواهید مدت زمان طوالنى را به دور از پریز برق 
بگذرانید (فرقى نمى کند بر روى تخت خوابتان در خانه 
یا روى میز شرکت)، به دنبال لپ تاپى بگردید که ارائه 
کننده عمر باترى حداقل 8 ســاعتى باشد. یک مثال 
 UX330UA خوب مى تواند لپ تاپ ایسوس زن بوك
باشــد که ارائه کننده عمر باترى 9 ساعته است. البته 
از آنجایى که لپ تاپ هاى گیمینگ مســتلزم قدرت 
بیشــترى هســتند، آن ها را باید از این قاعده مستثنا 

دانست.

کروم بوك ها مناســب بچه ها، اما 
ویندوز و مک او اس براى همگان

لپ تاپ هایى که از سیستم عامل کروم او اس بهره مند 
هستند نزد مدارس از محبوبیت باالیى برخوردارند، زیرا 
استفاده از آن ها براى کودکان آسان است و به سختى 
با نرم افزارهاى مخرب آلوده مى شوند. بهترین کروم 
بوك حال حاضر کــه مى تــوان آن را خریدارى کرد، 
ایسوس کروم بوك فلیپ C302CA است. با این حال، 
براى اکثر مردم یک لپ تاپ مجهز به ویندوز یا مک او 
اس که مى تواند ارائه کننده قابلیت هاى بیشترى باشد، 

مناسب تر است.
اگر بین وینــدوز و مــک او اس مردد هســتید، این 
نکته را در نظر داشــته باشــید که ویندوز ارائه کننده 
گزینه هاى مقرون به صرفه بیشترى شامل نمایشگر 
لمسى است. این درحالیســت که مک بوك ها داراى 
قدرت امنیتى بیشــترى بوده و صاحب نرم افزارهاى 
قدرتمندترى بــراى ویرایــش تصاویــر و ویدیوها 

هستند.

 
یک لپ تاپ 2 در 1 با نمایشگر لمسى 

بخرید
بسیارى از لپ تاپ هاى امروزى عمال کامپیوترهایى 
2 در 1 هستند که مى توانند بین دو حالت لپ تاپ و یا 
تبلت مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها، نظیر لپ 
تاپ لنوو یوگا 920 ایده ى خوبى براى شما خواهند بود 
اگر به دنبال خرید یک لپ تاپ لمسى هستید، اما اگر 
مى خواهید با همان هزینه لپ تاپ قدرتمندترى را تهیه 
کنید، توصیه ما به شما خرید یک لپ تاپ معمولى است. 
لپ تاپ هایى با نمایشگر لمسى معموال گران تر هستند 
و عمر باترى کمترى از مدل هاى فاقد نمایشگر لمسى 

را ارائه مى کنند.

 
مشخصات فنى مهم

شــما قیمت زیادى را براى خرید یک لپ تاپ هزینه 
مى کنید، پس باید حداقل مشــخصات آن شامل یک 
 AMD Ryzen یا  Core i7) اینتل Core i5 پردازنده
Mobile هم مناسب هســتند)، رم 8 گیگابایتى، یک 

حافظه اس اس دى 256 گیگابایتى و یک نمایشگر با 
وضوح Full HD باشد. 

این مهم اســت که شــما یک حافظــه از نوع اس 
اس دى را بــه جاى هارد دیســک داشــته باشــد، 
چرا کــه آن هــا از ســرعت بیشــترى برخوردارند 
و مى تواننــد برنامه هــاى شــما را ســریع تر اجــرا 

کنند.

6 نکته  طالیى براى خرید لپ تاپ 
مهم نیســت شــما بر روى یک کاغذ مى نویسید، در 
یک کالس تدریس مى کنید، یک پــروژه تحقیقاتى 
را ســازماندهى مى کنیــد یــا تنهــا در محیط وب 
به جســتجو مى پردازید، شــما باید لپ تاپ درستى 
را با توجه بــه بودجه و نیازهایى کــه دارید خریدارى 
کنید. در وهله نخســت شاید پروســه خرید لپ تاپ 

نوت بوك هاى کوچکتر، سبک تر هستند و مدل هاى 
بزرگ تر نیز به طبع از وزن بیشــتر و اندازه نمایشــگر 

بزرگ ترى برخوردارند.
5اگر زیاد لپ تاپتان را جابجــا نمى کنید، یک مدل 15

اینچى مناسب شماست. اما اگر مى خواهید دائم آن را 
با خود به این طــرف و آن طرف حمل کنید، یک مدل 

این نکته را فراموش نکنید که رزولوشن حداقلى صفحه 
Full HD پیکســل یا همان D 0نمایش آن 1920×1080
باشــد. این میزان پیکسل ها به شــما اجازه مى دهند 
راحت تر صفحات وب را بدون نیاز به اســکرول کردن 
مشــاهده کنید و راحت تر عملیات مالتى تسکینگ را 

انجام دهید.

کروم بوك ها مناســب بچه ها، اما 
ویندوز و مک او اس براى همگان

لپ تاپ هایى که از سیستم عامل کروم او اس بهره مند 
هستند نزد مدارس از محبوبیت باالیى برخوردارند، زیرا 
استفاده از آن ها براى کودکان آسان است و به سختى 
با نرم افزارهاى مخرب آلوده مى شوند. بهترین کروم 

6 نکته  طالیى براى خرید لپ تاپ 

گوشــى آیفون 10 تقلبى نیز وارد بازار ایران 
شد. در حال حاضر این گوشى با ظاهرى شبیه 
به نسخه اصلى، به صورت قاچاق و با قیمت 

ارزان در کشورمان به فروش مى رسد.
نسخه تقلبى و طرح اصلى آیفون ایکس اپل 
در سه رنگ سفید، مشکى و طالیى با قیمت 
550 هــزار تومان بدون گارانتــى و با 7 روز 
مهلت تست به صورت قاچاق وارد بازار ایران 
شده است. این گوشى تقلبى در حال حاضر 
به صورت انبوه به فروش مى رسد. در همین 
حال، گوشــى اصلى آیفون 10 نیز با حافظه 
داخلى 64 و 256 گیگابایت به ترتیب با قیمت 
5 میلیون و 800 هزار تومان و 7 میلیون و 550 
هزار تومان همراه با گارانتــى در بازار ایران 

فروخته مى شود.
گوشــى آیفون 10 تقلبى داراى پردازنده 4 
هســته اى مدیاتک MT6580 با فرکانس 
1,3 گیگاهرتز، صفحه نمایش 5,8 اینچى، 
رم 2 گیگابایتى، حافظه داخلى 16 گیگابایت، 
دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى، دوربین سلفى 
5 مگاپیکسلى، باترى 2500 میلى آمپرساعتى 

و سیستم عامل اندروید 6,0 مارشمالو است. 
همچنین این گوشــى از بدنه اى شیشه اى 
بهره مى بــرد و از لحاظ ظاهرى شــباهت 
زیادى به نســخه اصلى آن دارد. به همین 
دلیل ظاهرا این گوشــى تقلبى با اســتقبال 
خوبى از ســوى مشــتریان مواجه شــده و 
عالقه مندان به خرید پرچمدار جدید اپل که 
شــاید نمى توانند از پس قیمت باالى آیفون 
ایکس بربیایند، اقدام به خرید نسخه تقلبى آن 

مى کنند.
گفتنى است با توجه به اجراى طرح رجیسترى 
گوشــى هاى تلفن همراه و قاچــاق بودن 
محموله اولیه گوشى هاى آیفون 10 موجود 
در بازار ایران از سوى ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال، این گوشى پرچمدار قدرتمند در لیست 
گوشى هاى ممنوعه قرار گرفت و مسئوالن 
از فعال نشدن گوشى هاى آیفون ایکس در 
شــبکه مخابراتى خبر دادند. حاال مشخص 
نیســت  که نســخه هاى تقلبى این گوشى 
چگونه به این راحتى و در تعداد انبوه وارد بازار 

ایران شده و به فروش مى رسند.

آیفون 10 تقلبى وارد بازار ایران شد

اپلیکیشــن PinDrive به کاربران آیفون اجازه مى دهد تا به صورت 
واقعیت افزوده بتوانند جاى پارك اتومبیل خود را در دنیاى واقعى پیدا 
کنند. این اپلیکیشن تنها با آیفون هایى کار مى کند که با ARKit  اپل 

سازگارند.
همراه با پکیج ARKit اپل که تنها مدت زمان کوتاهى از عمومى سازى 
آن مى گذرد، ما شاهد عرضه ى اپلیکیشن هاى مختلفى از سوى توسعه 
دهندگان هستیم که لذت تجربه ى استفاده از تکنولوژى واقعیت افزوده 
را در اختیار کاربران گوشى هاى آیفون قرار مى دهند. واقعیت افزوده، در 
واقع تکنولوژى است که به شما اجازه مى دهد تا با استفاده از دوربین و 
نمایشگر گوشیتان اجسام سه بعدى را در دنیاى واقعى خود قرار دهید 

و آن ها را از نمایشگر تماشا کنید.

همراه با این تکنولــوژى جدید ما بازى هــا، خط کش هاى مجازى، 
نمایشگاهى از برج ها، دستیاران خرید مبلمان و بسیارى از اپلیکیشن 
هاى دیگر را نیز مشاهده کردیم. حال اپلیکیشن PinDrive را نیز باید 
به این لیست اضافه کنیم. به لطف این برنامه شما مى توانید به صورت 
واقعیت افزوده جاى پارك اتومبیلتان را پیدا کنید. بنابراین حاال آیفون 
شما یک دستیار هوشمند در اختیار شما قرار خواهد گذاشت تا بتوانید 

خودروتان را با دوربین گوشى پیدا کنید.
نحوه کار با اپلیکیشن PinDrive ساده است.  شما اتومبیلتان را پارك 
مى کنید، از آن چند قدم فاصله مى گیرید، ســپس وارد اپلیکیشــن 
PinDrive مى شــوید، زمانى که اتومبیلتان را بر روى صفحه نمایش 

دیدید کافیست تا جاى آن را روى صفحه سنجاق کنید. سپس، زمانى 

که شــما قصد داشــتید به دنبال جاى پارك اتومبیلتان بگردید وارد 
اپلیکیشن PinDrive مى شوید و با استفاده از دوربین گوشى در دنیاى 
واقعى به دنبال آن مى گردید. هر جا که اتومبیل شما پارك شده باشد، 
یک دایره ى آبى رنگ با کلمه ى P در باالى آن ظاهر خواهد شد. به 
همین راحتى این دستیار به شما کمک کرد تا به سمت اتومبیلتان بروید.

بدیهى اســت که پیش از این نیز دســتیاران پارك به جز اپلیکیشن 
PinDrive وجود داشت و پس از این نیز منتشر خواهند شد، اما آن ها 

همگى از نقشه هاى 2 بعدى و سه بعدى همراه با جى پى اس گوشى 
شما اســتفاده مى کردند. حال اســتفاده از تکنولوژى واقعیت افزوده 
براى این کار مى تواند تجربه ى جدید و متفاوتى را براى شما به همراه 

داشته باشد.

با PinDrive جاى پارك اتومبیلتان را پیدا کنید

الیو ویدیو یکى از امکانات محبوب اینستاگرام است. قابلیت جدیدى که به الیو 
استورى اینستاگرام اضافه شده، امکان درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان 
را فراهم مى کند. همانطور که مى دانید، امــکان الیو ویدیو یکى از قابلیت هاى 
محبوب شبکه اجتماعى اینستاگرام اســت که به کمک آن، افراد مى توانند به 
طور مستقیم و پخش زنده با دنبال کنندگان خود در ارتباط بوده و با نظرات آنان 
در تعامل باشند. پس از استقبال بى نظیر کاربران اینستاگرام از این قابلیت جدید، 
امکان جدیدى نیز فراهم شد که کاربران به کمک آن بتوانند به صورت دو نفره به 
پخش زنده ویدیویى بپردازند. در حال حاضر، نزدیک به یک سال از معرفى رسمى 
ســرویس الیو ویدیو به عنوان یکى از قابلیت هاى محبوب استوریز مى گذرد و 
این ســرویس همچنان در حال بهبود قابلیت ها و امکانات خود براى کاربران و 
عالقه مندان است. تا چندى پیش افراد فقط مى توانستند در صورت تمایل، دوستان 
خود را به پخش زنده خود دعوت کنند. ولى به کمک قابلیت جدید اینستاگرام، 
هم اکنون امکان درخواست پیوستن به الیو استورى دیگران نیز فراهم شده است.

نحوه ارسال درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان
1- به منظور شرکت در الیو ویدیوى دوستان، تنها کافیست که در حین تماشاى 

الیو ویدیوى آنها دکمه Request را لمس کنید.
2- در صورتى که فرد مقابل درخواست شما را بپذیرد، تنها چند لحظه فرصت 
خواهید داشت که خودتان را براى ویدیوى زنده آماده کنید. در این حالت، الیو 
ویدیوى شما و فرد مقابل به طور همزمان و در قالب یک الیو ویدیو دو نفره براى 

مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.

نحوه پذیرفتن و یا رد کردن درخواســت پیوستن به الیو 
استورى

اگر شــما فردى باشــید که الیو اســتورى را آغاز کرده، در قسمت کامنت ها 
مى توانید وضعیت و تعداد درخواست هاى پیوستن به الیو ویدیو خود را مشاهده 

کنید.
1- بــا انتخــاب دکمــه View، مى توانیــد لیســت درخواســت ها را 

ببینید.
2- در این لیست، مى بایست فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمه …

Go live with را انتخاب کنید.

3- در صورتى که تمایلى به پیوستن اشخاص دیگر به الیو ویدیوى خود ندارید، 
تنها کافیست در این مرحله گزینه Cancel را بزنید.

 اگر ترجیح مى دهید که خودتان از شخص دیگرى براى پیوستن به الیو ویدیو 
دعوت کنید، تنها کافیست آیکونى که دو صورتک را نشان مى دهد انتخاب کرده و 
سپس از لیست موجود، فرد مورد نظرتان را به الیو ویدیوى خود اضافه کنید. الزم 
به ذکر است که در اینجا، فقط مى توانید از افرادى دعوت کنید که به طور همزمان 

در حال تماشاى الیو استورى شما هستند.

قابلیت جدید اینستاگرام رونمایى شد

درخواست پیوستن به الیو استورى دوستان

400 سایت پربیننده،  هرچیزى را که تایپ مى کنید ب ازى استراتژى فتح برج ها 
ذخیره مى کنند

Tower Conquest  بازى محبوب و سرگرم کننده در 

سبک بازى هاى اســتراتژى از استودیوى بازى سازى 
Tango براى دستگاه هاى اندروید است که به صورت 

رایگان در گوگل پلى عرضه شده اســت. اگر از عالقه 
مندان و طرفداران بازى هاى استراتژیک اندروید هستید، 
بدون شــک Tower Conquest با طراحى و ساخت 
عالى اش نظرتان را جلب خواهد کرد، پس همین االن 
بازى Tower Conquest  را برروى دستگاه اندرویدى 
تان نصب کنید و پس از آن بدانید، حرکت شــما براى 

کسب افتخار ابدى از هم اکنون آغاز شده است! بهترین 
واحدهاى جنگى را به خدمت بگیرید، آنها را ارتقا دهید و 
برج هاى دشمن را نابود کنید! قدم در دنیاهایى بگذارید 
که پایانى بر آنها نیســت، دشمنان تان را شکست دهید 
 Tower و به آیتم هاى با ارزشــى دست پیدا کنید! بازى
Conquest داراى 5 گروه مختلــف و جمعًا 70 واحد 

جنگى، قهرمان و برجک دفاعى است و در آن نبردهایى 
استراتژیکى را تجربه مى کنید که توانایى هاى شما در 

دفاع و سرعت عملتان را به چالش مى کشند!

3 محقق مرکز سیاست گذارى فناورى اطالعات دانشگاه پرینستون با تحقیق روى اسکریپت سایت هاى معروف به این 
نتیجه رسیدند که اغلب وب سایت ها اطالعات کاربران را پس از هر کلیک و تاپ روى سرور خود ذخیره کرده و سپس 
آن را به شرکت هاى تجارى یا نهادهاى حکومتى مى فروشند. ســایت هاى پربیننده با ترافیک باال اقدام به نصب نرم 
 paste /افزار مخصوص کى الگر کرده و هر نوع حرکت کاربر را در دیتابیس خود ذخیره مى کنند و حتى پیست کردن
یک متن در کلیپ بورد نیز به صورت خودکار روى صفحه 

سایت مذکور کپى و نگهدارى مى شود.
به گفته این محققان، فیس بوك در سال 2013 نرم افزار 
مخصوصى را براى این کار روى سرور مرکزى خود نصب 
کرد که حتى اگر پســت خود را منتشر هم نکنید، در خود 
ذخیره مى کند. اسکریپتى که برنامه نویسان روى سایت ها 
اجرا مى کنند معروف به session reply است که با آن 
رفتار کاربر شناســایى و دنبال مى شود. این اسکریپت ها 
روى همه صفحات یک سایت اجرا نمى شوند و معموًال 

جایى که دیتاى کاربر در آنجا نوشته مى شود، مانند صفحه نام کاربرى و پسورد و یا اطالعات پزشکى، قابل اجرا است.
نرم افزارهایى هم مانند FullStory وجود دارد تا بتواند به طور خودکار هویت واقعى کاربر هنگام مرور سایت را کشف 
کند. این نرم افزار مخصوص کاربرانى است که مثال با جنسیت زن وارد سایت شده، در حالى که مرد هستند و یا اطالعات 

و نام کاربرى جعلى براى خود انتخاب کرده اند.
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طبیعت پاییزى در کردستان

«کلکچال»، نام یکى از قله هاى رشته کوه مرکزى البرز در شمال 
تهران است که امروزه به صورت یکى از تفرجگاه هاى اصلى 

کوهنوردان و مردم عادى درآمده است. ارتفاع قله کلکچال از 
سطح دریا 3350 متر است.تصویر، مسیر کوهپیمایى از پارك 
جمشیدیه به سمت مقبره شهدا و کمپ کلکچال در ارتفاعات 

تهران را نشان مى دهد.

مسابقات ماهیگیرى حرفه اى استان تهران در رشته ماهى کپور، عصر 
دوشنبه ششم آذر در باشگاه ماهیگیرى خوارزم به پایان رسید. این 
رقابت با حضور 14 نفر از برترین ورزشکاران حرفه اى در این رشته 

به مدت21 ساعت مدام برگزار شد. براى صید ماهى کپور در این 
مسابقات به دلیل سرد بود آب و گرم آبى بودن ماهى کپور، تجربه و 

تبحر زیادى نیاز است.

نمایشگاه
 بین المللى خودرو 

تهران

عزادارى سالروز 
شهادت امام حسن 
عسکرى (ع) در قم

بازار تهران

بازار فرش همدان


