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شب فرانسوى در اصفهان

مناقشه ژاپن و روسيه برسر جزاير كوريل بدهى هاى پلى اكريل بيشتر از ارزش شركت است  فروش بليت   نوروزى اتوبوسخبرى از پول حق التدريس ها و سرباز معلمان را نيستلژيونرهاى فنالندى در تيم هاى ايران بين المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما
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آيين اختتاميه «يك هفته فرانسوى در كاشان» در هتلسراى عامرى ها برگزار شد 

همزمان با اعالم زمان واريز يارانه اسفند، بايد در انتظار آخرين 
حذف شدگان از ليست يارانه بگيران در سال ٩٦ هم باشيم

ماجــراى ٤٧ كيلو طال

 شرمنده كدام هوادار هستيــــد؟!

زن كرجى بخاطر سرطان، خانواده اش را قتل عام كرد

٥

٥

اصفهان ١٠  درجه سرد مى شود

٢
در صفحه سالمت بخوانيددر صفحه فناورى بخوانيد

٧ عادتى كه چربى خونتان را باال مى برد٦ ويژگى الزم براى موفقيت وبسايت هاى تجارى
طبق آمار اعالم شده ٩٠ درصد كل ترافيك اينترنت در اختيار درصد 
كمى  از وبسايت هاى مطرح اســت. اما چه عواملى باعث مى شود تا 
يك سايت تا اين اندازه موفق يا به اصطالح پربازديد باشد؟ مسلماً 
مهمترين عامل موفقيت يك وبسايت محتواى ارائه شده توسط آن 
است، اما همين محتوا اگر به درســتى و با رعايت نكات فنى آماده 

نشود، آنگونه كه بايد ...

چربى خون يا همان كلســترول خون بى ســر و صدا باال مى رود و 
عالئمى بروز نمى دهد. متأسفانه مازاد كلســترول با افزايش خطر 
بيمارى هاى قلبــى ارتباط دارد. از آنجايى كه اين مســئله عالمت 
خاصى ندارد الزم است كه به طور مرتب آزمايش خون بدهيد و ميزان 
كلسترولتان را بررسى كنيد. اگر بعد از آزمايش مشخص شده باشد 

كه چربى خونتان باالست بايد ...

جردن باروز: ما در 
ايران، پهلوان هستيم

«CNN» در گزارشى تحت عنوان «كشتى گيران 
ديپلمات هاى ورزشـى شـده اند» نوشـت: سـفر 
كشتى گيران به ايران براى شركت در جام جهانى 
كشتى آزاد يكى از خسته كننده ترين سفرها براى 
تيم آمريكا بـود، چراكه اين يك سـفر طوالنى از 
آمريكا بـه كرمانشـاه بوده كـه دوبار در فـرودگاه 

فرانكفورت و تهران توقف داشته است.

هدف روحاني 
از سفر به مسقط 
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٠٢جهان نما ٢٨٨٢يك شنبه  ١اسفند  ماه 

فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: گروه هاى ضدانقالبى 
كه سال هاى سال از فاز نظامى دور شده بودند، توسط 
ســازمان هاى فرامنطقه اى و برخى كشورهاى حوزه 
خليج فارس دوبــاره اعالم كردند كــه وارد فاز نظامى 

شده اند.
به گزارش فارس، ســردار محمد پاكپور با بيان اينكه از 
اواخر سال٨٩ اقدامات اساســى و زيرساختى، امنيتى و 
اشراف اطالعاتى را شروع كرديم، اظهار داشت: در سال 
٩٠ درگيرى هاى زيادى با ضدانقالب در مناطق غرب 
و شمال غرب مثل منطقه جاسوسان داشتيم و ارتفاعات 

زيادى را از آنها بازپس گرفتيم.

فرمانده نيروى زمينى سپاه  در ادامه خاطرنشان كرد: در 
جنوب شرق كشــور زمانى كه مأموريت به نزسا واگذار 
شد، عمق عمليات آنها به دويســت سيصد  كيلومترى 

داخل كشور كشانده شده بود.
وى افزود: گروهاى ضدانقالبى كه ســال هاى ســال 
از فاز نظامى دور شــده بودند، توســط ســازمان هاى 
فرامنطقه اى و برخى كشــورهاى حــوزه خليج فارس 
دوباره اعالم كردند كه وارد فاز نظامى شده اند و اقدامات 
خود را از اول امسال شــروع كردند و اولين درگيرى نيز 
در اشنويه توسط يك تيم ١٢ نفره بود كه هالك شدند و 

همينطور تيم هاى ديگر.

ســفير جمهورى اســالمى ايران در روســيه با رئيس 
كميسيون امور بين الملل دوماى روسيه ديدار كرد.

به گزارش ايلنا، در ايــن ديدار موضوعات همكارى هاى 
روسيه و جمهورى اسالمى ايران در زمينه هاى مختلف 
از جمله گسترش روابط پارلمانى دو كشور مورد بررسى 

قرار گرفت. 
«لئونيد اسلوتسكى» گفت: در دوماى روسيه هم روحيه 

توسعه روابط با ايران حاكم است. 
او افزود: اطمينان دارم كه در آينــده نزديك با برگزارى 
جلسات كميته هاى سياســت خارجى پارلمان هاى دو 
كشور، مواضع ما در خصوص مسائل كليدى بين المللى 

و منطقه اى از جمله در مورد ســوريه و خاورميانه هرچه 
بيشتر نزديك خواهد شد.  مهدى سنايى سفير كشورمان 
در فدراسيون روسيه نيز با اشاره به اينكه روابط و همكارى 
ايران و روسيه در تمامى زمينه ها از جمله در عرصه هاى 
سياسى و اقتصادى با رويكرد مثبت دچار تحول شده است، 
بر وجود اشــتراكات در ديدگاه هاى طرفين در خصوص 
مســائل بين المللى و منطقه اى از جمله در بحث مبارزه 
با تروريسم تأكيد كرد.  او افزود: رؤ ساى جمهور دو كشور 
هشت نوبت طى سه سال اخير با يكديگر مالقات كرده اند 
و در سفر رســمى آقاى روحانى رئيس جمهور ايران به 

روسيه نيز اسناد مهمى به امضا خواهد رسيد. 

ضدانقالب بار ديگر 
وارد فاز نظامى شده است

در سفر روحانى به روسيه 
اسناد مهمى به امضا مى رسد

تشكر آمريكايى ها از ايران
   خبر آنالين | فدراسـيون كشـتى آمريـكا بـا 
انتشـار پيامى در توئيتر از هواداران ايرانى در كرمانشاه 
تشكر كرد. در پيام آنها آمده است: «از هواداران بى نظير 
ايرانى، براى تشويق كشـتى گيرانمان و مهمان نوازى  

پرشورشان در جام جهانى تشكر مى كنيم.»

شغل جديد« كرى»
  بهار | روزنامه وال استريت ژورنال نوشت «جان 
كرى» سال تحصيلى آينده مسئول برنامه آموزشى در 
دانشـگاه خصوصى «ييل» در ايالـت كنتيكت خواهد 
بود. وظايفى كه جان كرى وزير خارجه سابق آمريكا در 
دانشگاه «ييل» برعهده خواهد داشت، تدريس و برپايى 
كنفرانس هـاى ويـژه در زمينه هاى روابـط بين الملل، 
محيـط زيسـت، پژوهش هاى مربـوط به تروريسـم و 
راه هـاى حل مشـكالت كشـورهاى شكسـت خورده 
خواهد بود. جان كرى فارغ التحصيل دانشگاه «ييل» 

در سال ١٩٦٦ است. 

سناتورها عليه ايرالين ها 
  فارس | سـناتورهاى آمريكايى با ارائه طرحى 
تحت عنوان «آسـمان هاى عـارى از تـرور» به دنبال 
اعمال تحريـم عليه بخش هواپيماهـاى تجارى ايران 
هسـتند. سـناتور «ماركو روبيـو» روز جمعـه گفت كه 
سناتورهاى آمريكايى طرحى را ارائه كرده اند تا تحريم 
هايى عليـه بخش هواپيماهـاى تجارى ايـران كه (به 
ادعاى آنها) براى حمايت از تروريسم مورد استفاده قرار 

مى گيرند، اعمال شود.

واكنش حزب ا... 
به خبر رويترز

  ايرنا | واحد روابط رسـانه اى حزب ا... لبنان با 
صدور بيانيه اى به خبر خبرگزارى انگليسى «رويترز» 
در خصوص ارزيابى يـك منبع نزديك به حـزب ا... از 
اظهارات «سـيد حسـن نصر ا...» در مراسـم سـالگرد 
شهادت سرداران پيروزى واكنش نشان داد و تأكيد كرد 
كه احدى از مقامـات حزب ا...  ايـن گونه موضعگيرى 
نمى كنـد. «رويتـرز» به نقـل از يك منبـع نزديك به 
حزب ا... نوشت كه سـيد حسـن نصر ا...  در سخنرانى 
عصر پنج شنبه گذشته در مراسم سالگرد شهادت سيد 
عباس موسوى، شيخ راغب حرب و حاج عماد مغنيه به 
دولت جديد آمريكا به رهبرى «دونالد ترامپ» پيام داد 
كه «حزب ا... منافع آمريكا را با ضربه زدن به اسـرائيل 

هدف مى گيرد».

كليد مناظرات زده شد
استوديوى شماره ١١ سازمان صداوسيما    مهر |
يكى از اسـتوديوهاى قديمى اسـت كه اين روزها اتاق 

رژى آن براى مناظره هاى انتخاباتى تجهيز مى شود.
استوديوى شماره ١١ سازمان صداوسيما به نوعى بزرگ 
تريـن اسـتوديوى اين سـازمان اسـت كـه در دوره قبل 
نيز شـاهد برگـزارى مناظره هـاى گروهى بـود. در اين 
مناظره ها دكور ويژه اى تدارك ديده شد كه حاشيه ها و 
واكنش هايى را هم به دنبال داشت.  استوديوى شماره ١١ 
يكى از استوديوهاى خاطره انگيز سازمان صداوسيماست 
كه در اين سـال ها برنامه هـاى زيادى از جملـه «٩٠»، 
«خانواده يك»، «مناظره» و... از طريق آن توليد و پخش 

شده و آخرين بازسازى آن به اوايل دهه ٨٠ بازمى گردد.

ظريف با وزير خارجه آمريكا 
ديدار نمى كند

  ايسنا | سخنگوى وزارت خارجه كشورمان با 
اشـاره به حضور محمدجواد ظريف در اجالس امنيتى 
مونيخ در پاسخ به اين سـئوال كه برخى از منابع خبرى 
مدعى شده اند كه احتمال دارد وزير خارجه ايران و وزير 
خارجه آمريكا در حاشيه اين اجالس با يكديگر ديدارى 
داشته باشند، اظهار داشت: چنين ديدارى انجام نخواهد 

شد و قوياً اين موضوع و شايعه را تكذيب مى كنيم. 
بهرام قاسـمى ادامه داد: ما هيچ نوع ارتباطى با آمريكا 

نداريم، بنابراين هيچ مذاكره اى نيز انجام نخواهد شد.

توئيتر

«CNN» در گزارشــى تحت عنوان «كشــتى گيران 
ديپلمات هاى ورزشى شــده اند» نوشت: سفر كشتى 
گيران به ايران براى شركت در جام جهانى كشتى آزاد 
يكى از خسته كننده ترين سفرها براى تيم آمريكا بود، 
چراكه اين يك ســفر طوالنى از آمريكا به كرمانشاه 
بوده كه دوبار در فــردوگاه فرانكفورت و تهران توقف 

داشته است.
به گزارش انتخاب، اين شبكه تلويزيونى ادامه داد موانع 
ديپلماتيك استرس زيادى به تيم آمريكا وارد كرده بود. 
كشــتى گيران در ميان تنش هاى شديد بين تهران و 
دولت ترامپ قرار گرفتند و ويزاهاى آنها با ترديدهايى 
همراه بود و در دقايق آخر ويزاى آنها صادر شد. «جردن 
باروز» كشــتى گير آمريكايى و دارنــده مدال طالى 
المپيك گفت: «اين سفر سختى بود. يك مدت ما دائم 
از خودمان مى پرســيديم آيا خواهيم رفت يا نه؟ اينكه 

وسط يك بازى سياسى افتاده بوديم كه براى سرنوشت 
ما تصميم مى گرفتند خيلى سخت بود.»

جام جهانى كشــتى آزاد طــى دو روز در كرمانشــاه 
ايران برگزار مى شــد. تيم هــاى آمريــكا، ايران و 
روســيه قدرتمندترين تيم ها در سطح جهان هستند. 
رســول خادم رئيس فدراســيون كشــتى ايــران به 
«CNN» در حاشــيه مســابقات در كرمانشاه گفت: 
«جــام جهانى بــدون آمريكا جــام جهانــى واقعى

 نبود.»
«كايل اســنايدر» دارنده مدال طالى المپيك آمريكا 
گفته من سه سال خارج از كشور كشتى گرفته ام و همه 
ايرانى هايى كه تا االن با آنها ارتباط داشــتم به شدت 
قابل احترام و مؤدب بوده اند. با اينكه آشــفتگى هاى 
سياسى اندكى وجود دارد اما شما قطعًا هيچ مشكلى در 
ورزش نمى بينيد. ما به هم احترام مى گذاريم و با هم 

رقابت مى كنيم.
كشــتى يكى از ورزش هاى محبوب در ايران است و 
بسيارى از كشــتى گيران آمريكايى در ايران سلبريتى 
هســتند. جردن باروز مى گويد، در آمريكا به ما طورى 
نگاه مى كنند كه انگار، ناجور و عجيب و غريب هستيم 
اما در ايران، ما كشتى گيران، پهلوان هستيم. اين خيلى 

باحال است.

تيم آمريكا با استقبال گرم ايرانى ها به محض ورود به 
فرودگاه كرمانشاه مواجه شد و خبرنگاران و طرفداران 
اين تيم در فرودگاه براى اســتقبال از كشتى گيران در 
محل حاضر شــده بودند. ايران مشتاق است كه نشان 
دهد از ورزشكاران با آغوش باز اســتقبال كرده و اين 

عليرغم روابط خصمانه دولت آمريكا با ايران است. 
ترامپ خودش گفته حســن روحانى بايد مراقب باشد. 

اين حرف ترامپ بعد از صحبت هاى روحانى كه گفته 
بود ترامپ يك تازه وارد است زده شده.

تيم كشتى گيران آمريكايى مى دانستند آنها درست در 
ميان بن بست ديپلماتيك بين دو كشور به ايران آمده اما 
گفته بودند كه اجازه نمى دهند سياست، ديدگاه آنها را 
درباره ورزشكارانى كه با آنها رقابت مى كنند تغيير دهد 

و روى آنها تأثير بگذارد.

گزارش «CNN» از سفر تيم ملى كشتى آمريكا به ايران

جردن باروز: ما در 
ايران، پهلوان هستيم 

چند روز پيش بود كه خبرگزارى فارس اظهارات حجت 
االسالم والمسلمين منتظرى دادســتان كل كشور در 
گفتگو با دانشجويان را منتشر  كرد كه گفته بود: «خبر 
داريم برخى از مسئوالن دوتابعيتى هستند. دولت اعالم 
كرد كه آنها را از كار بركنار مى كند اما اين كار را نكرد. دو 
تابعيتى به اين معناست كه در صورت بروز جرم مى تواند از 
كشور فرار كند. خبر داريم كه غالب دو تابعيتى ها انگليسى 
و كانادايى هستند.» حاال حجت االسالم والمسلمين سيد 
محمود علوى وزير اطالعات جمهورى اسالمى ايران 
در گفتگويى كه با خبرگزارى ايرنا- خبرگزارى رسمى 
دولت- داشته، اظهارات دادستان را رد كرده و از او خواسته 
تا چهارشنبه اين هفته اســامى مديران دو تابعيتى را به 
وزارت اطالعات اعالم كند. بخش هايى از پاسخ هاى 

وزير اطالعات به سئواالت ايرنا را بخوانيد.

■  دوتابعيتى به كسى گفته مى شود كه گذرنامه كشور 
ديگرى مانند آمريكا، كانادا،آلمان و... را داشته باشد. لذا 
فردى كه اقامت موقت يا چند ساله كه به آن در آمريكا 
گرين كارت گفته مى شود و حتى اقامت دائم در كشورى 
داشته باشد ولى با گذرنامه جمهورى اسالمى ايران به آن 

كشور تردد نمايد دوتابعيتى تلقى نمى شود. 
■  ما در بين مســئولين كشور شــخصى را كه داراى 
دوتابعيت باشــد نمى شناسيم. اگر كسى چنين شخص 
يا اشــخاصى را مى شناســد به ما معرفى كند تا وزارت 
اطالعات به دســتگاه هايى كه اين فرد يــا افراد در آن 
شــاغل هســتند، اعالم كند تا آنها را از مسئوليت كنار 

بگذارند. همانطور كه مديركلــى در وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات داراى دوتابعيت بود و با هماهنگى كه 

صورت گرفت خود ايشان استعفا كرد. 
■  تا اين لحظه هيچكس مصداقى از مسئولين دوتابعيتى 
را ذكر نكرده و در اين باره تنها كلى گويى شده است. اين 
كلى گويى ها باعث مى شــود خداى ناكرده شائبه بهره 
بردارى سياسى از مطرح كردن كلى مسئله دو تابعيتى ها 

در اذهان عمومى تداعى شود. 
■  استدعاى من از برادر عزيز و بزرگوارم حضرت حجت 
االسالم والمسلمين جناب آقاى منتظرى دادستان محترم 
كل كشور اين است كه چنانچه مصاديقى براى وجود اين 
مديران دوتابعيتى دارند محبت كرده آن را به ما اعالم كنند 
تا دولت با آنها برخورد نمايد. ان شاءا... تا پايان وقت ادارى 
اين هفته يعنى چهارشنبه بزرگوارى كنند و اسم پنج نفر از 
مديران دوتابعيتى را به ما اعالم كنند تا وزارت اطالعات 

مطابق قانون دستور بركنارى آنها را بدهد.
■  براى ما جاى سئوال است كه چرا وقتى وزير اطالعات 
مى گويد ما حتى يك مدير دوتابعيتى ســراغ نداريم و 
اگر كسى ســراغ دارد معرفى كند صدا و سيما از كنار آن 
با سكوت مى گذرد و به اطالع مردم نيز نمى رساند كه 
اگر كسى مصداقى سراغ دارد معرفى نمايد. اما هنگامى 
كه عزيزى اشاره مى كند كه مديران دوتابعيتى در كشور 
وجود دارند بدون اينكه يــك مصداق براى آن ذكر كند 
صدا و سيما چندين بار آن را پوشش خبرى مى دهد. اينجا 
مقدارى براى مردم اين ســئ وال ايجاد مى شود كه چه 

هدفى از بيان اين مطالب دنبال مى شود؟

پاسخ وزير اطالعات به دادستان كل كشور:

مديران دو تابعيتى را تا چهارشنبه معرفى كنيد

سفير فنالند در تهران با بيان اينكه برخى از كوهنوردان 
فنالندى بهترين ســفر كوهپيمايى خود را در ايران و 
هنگام فتح قله دماوند مى دانند، افزود: ما كوهنوردهاى 
فنالندى بسيارى داريم كه دوست دارند به ايران آمده و 
كوه هاى بلند به ويژه دماوند و قله زيباى آن را فتح كنند. 
«هرى كمراينن»، در گفتگو با ايســنا اظهار داشــت: 
خوشــبختانه اطالعات مربوط به جاذبه هــاى ايران 
در كشــور من منتشــر شــده و عالوه بر ايــن، جاى 
خرســندى اســت كه در طول دو سال گذشــته تعداد 
زيادى از ورزشكاران معروف فنالندى به ايران آمدند. 
براى مثال يكى از واليباليســت هاى معروفمان به اسم 
«كسپر وورينن» در تيم جواهرى گنبد بازى مى كند و 
«سباستين استراندوال» فوتباليست معروفمان هم به 
همراه همســرش به ايران آمده و در تيم راه آهن تهران 
بازى مى كند. همچنين بهترين واليباليســت ما «اولى 
پكا اويانسيوو» هم براى شهردارى اروميه بازى مى كند 
و تمام اين همكارى ها باعث نزديك شدن روابط تهران 
و هلسينكى مى شود و چه زمينه اى بهتر از ورزش براى 

گسترش همكارى ها.
وى ادامــه داد: در زمينه ورزش مســائل زيادى وجود 

دارند كه ما مى توانيم از شما ياد بگيريم چون ايرانى ها 
ورزشــكارانى قوى دارند، نه تنها در زمينه كشــتى و 
وزنه بردارى بلكه در زمينه واليبال و فوتبال هم شــما 
خيلى بهتر از ما هستيد. تيم هاى ايرانى هم براى تمرين 
به فنالند آمدند و در مقابل اطالعات و تجربه ورزشكاران 
ايرانى،  فنالندى ها هم در زمينه علم تغذيه و تحقيقات در 
حوزه ورزش اطالعات خوبى دارند و در زمينه تحصيالت 
در حوزه تغذيه و ورزش مى توانند همكارى هاى مفيدى 

با ايران داشته باشند.

لژيونرهاى فنالندى در تيم هاى ايران

سخنگوى شوراى نگهبان علت بازگشت مصوبه مجلس 
درباره زمان آغاز ثبت نام انتخابات شوراها را به پارلمان 

تشريح كرد.
عباسعلى كدخدايى، از بررســى مصوبه مجلس درباره 
اصالح موادى از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى كشــور و انتخاب شهرداران در اين 
شورا خبر داد و گفت: اين مصوبه مجلس در جلسات هفته 
گذشته شورا مورد بررســى قرار گرفت و ايراداتى به آن 
وارد شد. وى ادامه داد: اين مصوبه مجلس براى اصالح 

بار ديگر به قوه مقننه ارجاع داده شده است.
سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به زمان آغاز ثبت نام 
از كانديداهاى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا، 
افزود: بايد مصوبه مجلس اصالح و پس از بررسى مجدد، 

بار ديگر به شوراى نگهبان ارجاع شود.
كدخدايى با بيان اينكه با ايراداتى كه شوراى نگهبان به 

مصوب پارلمان درباره اصالح موادى از قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب 
شهرداران وارد دانسته، اين مصوبه به قانون تبديل نشده 
اســت، ادامه داد: اگر مجلس بتواند در زمان باقيمانده، 
ايرادات وارد شده را رفع كند، زمان آغاز ثبت نام ها تغيير 
مى كند وگرنه همان زمان اعالم شده از پيش تر مالك 

زمان ثبت نام ها خواهد بود.
به گزارش تسنيم، زمان ثبت نام از كانديداهاى انتخابات 
شوراهاى اســالمى شهر و روســتا طبق اعالم جدول 
زمانبندى سى ام اسفندماه ســال جارى و به مدت يك 
هفته خواهد بود  اما با توجه به اينكه شــوراى نگهبان 
مصوبه مجلس را بار ديگر به پارلمــان ارجاع داده، در 
صورت اصالح اين مصوبه از سوى نمايندگان، امكان 
تغيير زمان آغاز ثبت نام شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

وجود دارد.

ثبت نام انتخابات شوراها ٣٠ اسفند آغاز مى شود؟

روزنامه «العرب» مدعي شد رئيس جمهور ايران خواست 
در سفر به عمان به اين موضوع پي ببرد كه مسقط تا چه 
اندازه مي تواند نقش ميانجيگر را بين ايران و دولت جديد 

آمريكا بازي كند.
به گزارش آريا، اين روزنامه چاپ لندن در مقاله اي نوشت: 
ناظران، سفر حسن روحاني رئيس جمهور ايران به عمان و 
كويت را چنين تعبير كردند كه شرايط براي نزديك شدن 
ايران و كشورهاي خليج (فارس) به يكديگر هنوز آماده 
نيست و روحاني براي نبض سنجي اين كشورها درباره 
مسئله نزديك شدن دو طرف به يكديگر، سفر كرده است. 
اما روحاني حامل پاسخي براي پرسش هاي اين كشورها 

درباره سياست هاي تهران در قبال منطقه  نبود.
ناظران مي گويند سفر روحاني به مسقط چندان با هدف 
نزديك شدن به كشــورهاي عربي حوزه خليج (فارس) 
نبود بلكه وي خواســت به اين موضوع پي ببرد كه تا چه 
اندازه عمان مي تواند نقش ميانجيگر را بين ايران و دولت 
جديد آمريكا بازي كند تا راه هاي ممكن براي حل و فصل 
مسائل بين تهران و دولت ترامپ ايجاد شود. طرف ايراني 
در اين زمينه روي سوابق مسقط در ايفاي نقش ميانجي 
در گذشته حســاب مي كند به ويژه اينكه مسقط ميزبان 
مذاكرات آمريكا و ايران بود كه همان مذاكرات زمينه ساز 

دستيابي به توافق هسته اي شد. 

«عباس آخوندى» وزير راه و شهرسازى امروز در صحن 
علنى مجلس شوراى اسالمى استيضاح مى شود.

به گزارش فارس، بررسى طرح استيضاح عباس آخوندى 
وزير راه و شهرسازى در دستور كار جلسه علنى مجلس 
شوراى اســالمى قرار دارد. اين طرح در نشست علنى 
روز سه شــنبه هفته گذشــته با ٣٤ امضا اعالم وصول 

شد.
طبق اصــل ٨٩ قانون اساســى، نماينــدگان مجلس 
مى توانند در مواردى كــه الزم مى دانند هيئت وزيران 
يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل 
طرح در مجلس اســت كه با امضاى حداقــل ده نفر از 
نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير 
مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در 
مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى 
اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا 
وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود 
توضيحات الزم را مى دهنــد و در صورتى كه مجلس 
مقتضى بداند اعالم رأى عدم اعتمــاد خواهد كرد. اگر 
مجلس رأى اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزيران يا وزير 
مورد استيضاح عزل مى شــود. در هر دو صورت وزراى 
مورد استيضاح نمى توانند در هيئ ت وزيرانى كه بالفاصله 

بعد از آن تشكيل مى شود، عضويت پيدا كنند.

هدف روحاني از
 سفر به مسقط چه بود؟

«آخوندى»
 امروز استيضاح مى شود
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قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزى سازمان نظام 
پزشکى، گفت: ســایت هاى اینترنتى غیرمجاز هستند 
و عمًال اجازه اى براى درمان و ارائه خدمات پزشــکى 

ندارند.
به گزارش مهر، حجــت ا... مقیمى در برنامه تلویزیونى 
«نبض» که جمعه شــب ها از شــبکه خبر روى آنتن 
مى رود، تأکید کرد: ما شــاهد تبلیغــات مکمل هاى 
زیرزمینى در شبکه هاى اجتماعى هســتیم که بعد از 
فعالیت 12 ساله هنوز هم به کار خود ادامه مى دهند در 
حالى که اصوًال ارائه محصوالت مکمل در هرجایى به 
جز داروخانه ممنوع است و جالب آنکه این سایت صاحب 

نماد اعتماد الکترونیک براى فروش محصوالت خود نیز 
هست، در حالى که محصوالت این سایت قاچاق است و 

عمًال کارش غیرقانونى و خالف است.
مقیمى گفت: ما بیــش از 17 هزار تلفن هوشــمند در 
حوزه هــاى مختلف داریــم که خدمات مشــاوره اى 
ارائه مى دهند، ما از مخابرات خواســتیم تا فعاالن این 
حوزه در صورتى اجــازه کار دارند کــه صاحب پروانه 
باشــند، موضوعى که اصــًال وجود خارجى نداشــت. 
وى افزود: ســایت هاى اینترنتى غیرمجاز هســتند و 
عمالً  اجازه اى بــراى درمان و ارائه خدمات پزشــکى

 ندارند.

مدیرکل تعــاون و پشــتیبانى وزارت آموزش وپرورش با 
اشــاره به آغاز ثبت نام اینترنتى اسکان نوروزى فرهنگیان 
از 5 اسفند گفت:  امسال هزینه ها 10 درصد افزایش یافته و 

کالس هاى گروه (ج) نیز حذف شده است.
عباســعلى باقرى در نشســت خبرى با اصحاب رسانه در 
خصوص بودجه آموزش و پرورش در سال 96 اظهار داشت: 
کسرى بودجه آموزش و پرورش از اینجا ناشى مى شود که 
بودجه مصوب ســال 95 را در نظر گرفته و براى سال 96 
حدود 10 درصد به آن اضافــه مى کنند درحالى که بودجه 
110 درصد تخصیص مى یابد و اگر عملکرد بودجه مشمول 
افزایش شود، کسرى هاى آموزش و پرورش جبران خواهد 

شود.
باقرى در ادامه در خصوص اسکان نوروزى فرهنگیان بیان 
کرد: وظیفه ذاتى آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اســت 
وعلت ورود ما به بحث اسکان نوروزى این است که سیستم 
گردشگرى کشور پاسخگوى حجم باالى مسافران نیست و 
در برخى از شهرها م انند مشهد، اصفهان و شیراز اگر آموزش 

و پرورش حضور نداشته باشد فاجعه به بار مى آید.
وى بیان کرد: ثبت نــام اینترنتى براى اســکان نوروزى 
فرهنگیان از 5 اســفند 95 شروع مى شــود که 20 درصد 
ظرفیت به ثبت نام اینترنتى اختصاص دارد و اسکان نیز از 

روز 29 اسفند آغاز خواهد شد. 

آغاز ثبت نام اسکان نوروزى 
فرهنگیان از 5 اسفند

سایت هاى اینترنتى مجوز 
ارائه خدمات پزشکى ندارند

2کیلو رژلب 
مدیر شبکه بهداشت و درمان باشت استان کهگیلویه 
و بویراحمد از خوردن 2 کیلو رژ لب توســط هر زن 

ایرانى خبرداد.
کریم رضایى با تشریح وضعیت کنونى مصرف لوازم 
آرایشى توسط زنان در ایران، افزایش روند استفاده از 
این مواد و شیوع بیمارى هایى چون سرطان را در این 

قشر تأسفبار خواند.
وى گفت: ســرانه هر بانوى ایرانــى در خرید مواد 
آرایشــى حدود 500 هــزار تومان در ســال بوده، 
طورى که زنان ایرانى 30 درصد از درآمد قابل تصرف 

خود را هزینه خرید لوازم آرایشى مى کنند.
وى افزود: ایــران دومین رکــورددار مصرف لوازم 
آرایشى و بهداشــتى در خاورمیانه و هفتمین کشور 

رکورددار در بین کشورهاى دنیاست.
رضایى گفت: سالیانه در کشور حدود 14 هزار میلیارد 
تومان مواد آرایشى مصرف مى شــود که حدود 85 
درصد آن واردات قاچــاق و اکثراً غیراســتاندارد و 
غیر بهداشــتى بوده که انواع کرم، پنکک و رژلب از 

مهمترین این مواد هستند.

خون بازى؛ 
ُمد دختران دبیرستانى 

رئیس انجمن آسیب شناســى اجتماعى ایران معتقد 
است که فشــارهاى اجتماعى روى دختران بیش از 
پسران است و این موضوع مى تواند آنها را به سمت 
اضطراب و افسردگى ســوق دهد. مجید صفارى نیا 
درباره خون بازى معتقد است: یکى از علل این پدیده 
مى تواند بروز اختالل شــخصیت مرزى در فرد باشد 
که افراد مبتال به این اختالل رفتارهایى تحت عنوان 
خودزنى انجام مى دهند. افراد داراى اختالل شخصیت 
مرزى یک روى بسیار دوست داشــتنى و جذاب در 
شــخصیت خود دارند که افراد را فریب مى دهد و در 
روى دیگر سکه بسیار عصبى و پرخاشگر هستند که 

ممکن است دست به خودزنى نیز بزنند.
وى اظهار داشت: چنین اتفاقاتى ممکن است عامل 
دیگرى داشته باشــد که در طبقه بندى بیمارى هاى 
روانى گنجانده نشده است که این عامل را تحت عنوان 
«رفتار آسیب رســان به خود بدون قصد خودکشى» 
شناســایى مى کنند که معموًال این رفتار در مدارس 
شایع است، البته این رفتار نیز همانند مسائل بى شمار 

ریشه در خانواده دارد.

درد مردم؛اغراض سیاسى
پیام فضلى نژاد سردبیر سابق «عصر اندیشه» با بیان 
اینکه در 30 سال گذشته مسئولین به جاى رسیدگى 
به مشکالت مردم مشغول دعواهاى سیاسى بى نتیجه 
با هم بودند، اظهار داشت: امروز بحران  محیط زیست 
در کشور به عنوان یک موضوع غیر قابل حل مطرح 
مى شــود، این در شرایطى اســت که بحران محیط 
زیست با برنامه ریزى درست به راحتى قابل حل است. 
وى ادامه داد: امروز درد مردم این است که از اختالفات 
سیاسى در کشور خسته  شــدند و انتظار دارند وقتى 
کشــور دچار بحران هاى طبیعى مانند ســیل و گرد 
وخاك مى شود مسئولین دولتى بدون سیاسى کارى 
فقط دغدغه شــان برطــرف کردم مشــکالت در 

کوتاه ترین زمان ممکن باشد.

روسرى و کاناپه 
روزنامــه ایران درباره سرنوشــت فیلــم «کاناپه» 
میزگردى با حضــور کیانوش عیــارى و دو منتقد 

(محسن امیریوسفى و پرویز جاهد) برگزار کرد. 
محسن امیر یوسفى راه حلى را که عیارى براى رفع 
این اِشکال(حجاب محارم) ارائه کرده  را نشانه تعهد 
این فیلمســاز و اهمال فیلمســازان دهه 60 عنوان 
مى کند و با اشاره به «جنگ اطهر» محمدعلى نجفى 
که براى نخســتین بار زنان در ســینما را با حجاب 
تصویر کرد مى گوید: «به نظرم ایشان با وجود ساخت 
کارهاى خوبى مثل "سرب داران" باید یک روز به تاریخ 
سینماى ایران پاسخگو باشند. بحث در مورد حجاب 
اسالمى نیست و کسى با آن مخالف نیست ولى اگر 
در همان دوران یک راه حل مثــل راه حل"کاناپه" 
پیدا مى شــد مطمئنًا این مسئله در ســینماى ایران 

حل شده بود.»

چرك نویس   تسنیم| آنطور که مقامات وزارت دادگسترى 
اعالم کرده اند، شــش هزار تبعه خارجى در زندان هاى 
ایران محبوس هستند که بیشتر آنها بخاطر ارتکاب جرائم 

مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر مى برند.
«ابراهیم» 33 ساله اهل اوگاندا یکى از همین هاست؛ از 
معدود زندانیان خارجى غیر افغان محبوس در زندان اوین 
که بخاطر حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شــده 
است. او که برگه  «اعالم وضعیت زندانى» را در دستش 
گرفته، مى خواهد با نوشتن نامه اى به معاون دادستان کل 

کشور، درخواست عفو کند.
ابراهیم مى گوید: «ده سال است در اوین هستم؛ سال 85 
بخاطر همراه داشتن مواد مخدر دستگیر شدم. در اوگاندا 
دانشجوى سال دوم رشته IT بودم اما در انتخاب مسیر 

زندگى ام اشتباه کردم و امروز در اوین گرفتارم.»
او که فارسى را بســیار روان صحبت مى کند و به گفته 
خودش در همین چند سال اقامتش در اوین، زبان فارسى 
را آموخته، ادامه مى دهد: «به عنوان توریست وارد ایران 
شــدم؛ از فردى که به من معرفى شــده بود، محموله 
هروئین گرفتم تا در اوگاندا تحویل دهم اما در فرودگاه 
دستگیر شدم. طبق برنامه ریزى مان مى بایست در تهران 
به یکسرى افراد وصل مى شدم و محموله هروئین را از 
آنها تحویل مى گرفتم ولى من دستگیر شدم و آنها هم 

فرار کردند.»
او درباره اینکه چرا مى خواهد به معاون دادســتان نامه 
بنویسد مى گوید: «مى خواهم درخواســت عفو کنم تا 
شــاید محکومیتم به 15 ســال کاهش یابد و زودتر به 
خانه بگردم؛ یــک خواهر و یک بــرادر دارم که با پدر و 
مادرم زندگى مى کنند. با خانواده ام در ارتباط هستم و هر 
چند وقت یک بار به آنها زنگ مى زنم اما تماس گرفتن 
از اینجا خیلى گران تمام مى شود. البته از بچه هاى ایرانى 
کمک مى گیــرم و با کارت تلفن آنها زنــگ مى زنم اما 

سخت است.»
وقتى دلتنگ مى شود گیتار مى زند؛ گیتار زدنش را هم از 
اوین دارد؛ مى گوید: «خیلى سعى کردم با سفارت اوگاندا 
ارتباط بگیرم اما آنها نمى توانند در کار قوه  قضائیه ایران 

دخالت کنند؛ ضمن اینکه ایران در اوگاندا زندانى ندارد 
و به همین خاطر امکان تبادل زندانیان بین دو کشــور 

نیست.»
چند متر آن طرف تر از ابراهیم اوگاندایى، «اســتیون» 
سیگار به دست ایستاده. سنگین کام مى گیرد و همزمان 
حجم زیادى از دود را از دهان و بینى اش بیرون مى دهد؛ 

اهل کنیاست؛ 36 سال دارد و مى گوید قبل از دستگیرى 
در ایران، در کنیا به فروش لباس اشتغال داشته و از وقتى 

به اوین آمده، منبت کار شده است.
او که یک کیلو و 400 گرم هروئین همراه داشته و حاال 
به حبس ابد محکوم شده است درباره چگونگى آمدنش 
به ایران و دســتگیر شــدنش مى گوید: «در کنیا لباس 

مى فروختم. آن موقع خیلى ها مى گفتند اگر بروم ایران و 
محموله اى را تحویل بگیرم و بیاورم، پول خوبى مى دهند. 
من هم وسوسه شدم و به ایران آمدم. در تهران محموله 
را تحویل گرفتم. بلیت پروازم براى فرودگاه اهواز بود و 
وقتى مى خواستم از ایران خارج شوم در فرودگاه دستگیر 

شدم.» 

این زندانى اهل کنیا که سال 86 دستگیر شده و اکنون 
نزدیک به ده ســال از زندانى شــدنش مى گذرد ادامه 
مى دهد: «چند بار درخواست عفو داده ام اما قبول نشده 
است. اشــتباه کردم و حاال مى خواهم پیش پدر، مادر، 

خواهرها و برادرم برگردم.»
استیون که حاال یک پا استاد منبت  کارى شده است و مانند 
زندانى قبلى، خیلى راحت فارسى صحبت مى کند مى گوید 

اگر به کنیا برگردد یک کارگاه منبت کارى راه مى اندازد.

کارت  شــرکت در  آزمون  تمام داوطلبان  از روز سه شنبه 
سوم اسفندماه براى مشــاهده و پرینت بر روى پایگاه 
اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش کشور به نشانى 

www.sanjesh.org قرار مى گیرد.
سازمان ســنجش اعالم کرد تمام داوطلبان  متقاضى 
شرکت  در آزمون ، براى دریافت پرینت کارت شرکت در 
آزمون باید در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش 
مراجعه کــرده و با وارد کردن اطالعات شناســنامه اى 
(شــامل نام خانوادگى و نام، کد ملى و تاریــخ تولد) یا 
اطالعات ثبت نامى (شماره پرونده و کد پیگیرى) از کارت 

شــرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و 
نشانى تعیین شده بر روى کارت شــرکت در آزمون، به 

حوزه امتحانى مربوط مراجعه کنند.
براى شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شــرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملى یا اصل 

شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامى است.
 « Ph.D » فرآینــد آزمــون ورودى دوره دکتــراى
نیمه متمرکز) سال 1396 از ســاعت 8 صبح روز جمعه 
ششم اسفندماه در 54 شهرستان مختلف کشور برگزار 

مى شود.

«نخستین پیام رسان گفتگو وپرداخت ایرانى» با هدف 
تجربه راحتى کاربــران و اســتفاده کنندگان داخلى از 

اپلیکیشن هاى پیام رسان، رونمایى شد.
به گزارش خبرآنالین، این شبکه اجتماعى در لحظه و 
ســریع، هم امکان گفتگو و ارتباط را براى کاربران خود 

فراهم مى کند و هم امکانات مالى خوبى در 
اختیار آنها مى گذارد.

 بر این اســاس، کاربــران ایرانى 
مى تواننــد از طریق این امکانات 
متفاوت،  به تجربه راحتى دست 
پیدا کــرده و در بســتر ارتباط و 
گفتگو، امکاناتى مانند ارســال 

پیام، تشــکیل گروه یــا کانال، 
جستجوى افراد براساس نام و نمایش 

آخرین حضور مخاطبین و امکانات مشابه 
دیگر را در اختیار داشته باشند.

بر پایه این گزارش، پیام رســان«بله» با زیرســاخت 
پرسرعت خود، امکان ارسال و دریافت پر سرعت عکس، 

فیلم و فایل را اعطا کرده و عالوه بر این، در قدمى رو به 
جلو مجموعه اى از امکانات مالــى را هم به کاربر هدیه 

مى کند.
خرید شــارژ و پرداخت قبوض زیرنظر بانک مرکزى از 
امکاناتى هستند که کاربران در همان فضاى گفتگوى 
پیام رسان به آن ها دسترسى پیدا 

مى کند.
در عمل، وجه برترى این پیام 
رســان ایرانى قابلیت انجام 
امور بانکى است که تا به حال 
در اختیار کاربــران ایرانى قرار 
نداشــته و حتى پیام رسان هاى 
خارجى(در دسترس ایرانى ها) نیز 

مجهز به این توانایى نبوده اند.
گفتنى اســت از دیگر محاســن این ابزار 
ایرانى آن اســت که کاربران مى توانند به راحتى در 
یک فضاى واحد همه نیازهاى خود را رفع کنند. این مورد 

موجب برترى «بله» بر نمونه هاى مشابه خارجى است.
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رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، 
از امدادرسانى به 32 هزار و 400 نفر از هموطنان 
گرفتار در برف و کوالك 26 استان کشور خبر داد.
مرتضى سلیمى در گفتگو با مهر، اظهار داشت: از 
23 بهمن تا ساعت 6 بامداد شنبه 30 بهمن 95، 
عملیات امدادرسانى در 26 استان متأثر از برف و 

کوالك کشور انجام شده است.
وى با اشاره به انجام عملیات امدادرسانى در 275 
شهر، روستا و محور برفگیر کشور، افزود: در این 
مدت به 32 هزار و 400 نفر از هموطنان متأثر از 
برف و کوالك، امدادرسانى شــده و هفت هزار 

و500 نفر اسکان اضطرارى یافته اند.
سلیمى از انتقال 46 نفر به مراکز درمانى خبر داد 
و گفت: 29 خانم باردار نیز در این مدت، به مراکز 

درمانى منتقل شده اند.
وى از ارائه خدمات سرپایى به 65 نفر خبر داد و 
افزود: چهار نفر از ســقوط بهمن نجات یافتند و 
سه هزار و890 دستگاه خودرو از برف و کوالك 

رهاسازى شد.
به گفته ســلیمى، دو نفر از هموطنان نیز در اثر 

سقوط بهمن جان خود را از دست داده اند.
وى با اشــاره به حضور دوهزارو 291 نفر نیروى 
امداد و نجات در قالب 630 تیم عملیاتى، افزود: 
کار امدادرسانى در 14 استان آذربایجان شرقى و 
غربى، اردبیل، چهارمحال و بختیارى، خوزستان، 
خراسان رضوى، زنجان، قزوین، فارس، سمنان، 
کردستان، گیالن، مازندران و همدان ادامه دارد.

توزیع کارت آزمون دکتراى 96 از سه شنبه

نجات 32 هزار نفر
 از برف و کوالك

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه براى سال 96 بودجه 45 هزار میلیارد تومانى 
را پیشنهاد داده بودیم اما به 32 هزار میلیارد تومان کاهش 
یافت، گفت:در سال 96 با کسرى سه هزار میلیارد تومانى 

مواجه خواهیم شد.
به گزارش تسنیم، منصور مجاورى با اشاره به اینکه هم 
اکنون در بودجه ســال 96 که از سوى دولت به مجلس 
ارائه شــده اســت، بودجه آموزش و پرورش سه هزار و  
400 میلیارد تومان کسرى دارد، عنوان کرد: اگر کسرى 
ســال 95 به طور کامل پرداخت نشود به سال 96 منتقل 
خواهد شد. بسیارى از کسرى ها در  آموزش و پرورش به 
این دلیل است که در ابتداى سال بودجه مصوبى را به ما 
ابالغ مى کنند و بعد از یک ماه 1/5 درصد بودجه را کسر 
و باقیمانده را ابالغ مى کنند. همچنین در انتهاى ســال 
میانگین تخصیص ها 80 درصد است که در ارتباط با سرانه 
دانش آموزى 67 درصد و دانش آموزان مناطق محروم 40 
درصد است و هیچگاه تخصیص 100  درصدى صورت 

نمى گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجــه وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: شهریور سال گذشته مربیان پیش دبستانى را 
طبق قانون مصوب مجلس به صورت حق التدریس به کار 

گرفتیم که بودجه اى براى پرداخت حقوق آنها پیش بینى 
نشده است. این مسائل به دلیل عدم باور به سیاست هاى 
آموزش و پرورش است؛ تمام دستگاه هاى اجرایى دولتى 
براى کارکنان خود مزایاى رفاهى دارند اما معلمان از آن 

محروم هستند. 
مجاورى ادامه داد: در ســال هاى اخیر بودجه بند ســایر 
آموزش و پرورش کاهش یافته است که این بخش مربوط 
به هزینه هاى غیر پرسنلى اســت. در سال جارى، 400 
میلیارد تومان بودجه براى بخش ســایر به ما اختصاص 
داده اند در حالى که در این بخش دو هزار و 900 میلیارد 

تومان براى پرداخت حقوق ها نیاز داریم.
وى بیان کرد: این روال باعث مى شــود تا از ابتداى مهر 
نتوانیم پرداخت هایى را در این رابطه داشته باشیم و همین 
مسئله موجب مى شود تا آموزش و پرورش با کسرى مواجه 
شود. هم اکنون براى پرداخت حقوق معلمان حق التدریس 
و سرباز معلم بودجه اى نداریم و  از پولى که بابت کسرى  
بودجه اســفندماه در اختیار ما قرار مى گیرد پرداخت ها را 
شروع خواهیم کرد همچنین براى حق التدریس امتحانات 
خرداد و شهریور سال تحصیلى گذشته به بودجه احتیاج 
داریم و براى پرداخت حق الزحمه انتخابات نیز 70 میلیارد 

تومان احتیاج است.

آموزش و پرورش 3000 میلیارد تومان کسرى بودجه دارد
خبرى از پول حق التدریس ها و سرباز معلمان نیست

بناى معروف ایلخانى مشــهور به «هارونیه» در سرزمین 
توس به دلیل کمبود بودجه اى در حدود 150 میلیون تومان 
گرفتار رطوبت و نَم شده اســت،به طورى که مدیر پایگاه 
میراث فرهنگى و منظر تاریخى تــوس از 50 نامه نگارى 

که انجام داده ولى هیچ پاسخى نگرفته است گالیه دارد.
«هارونیه» که منصوب به دوران ایلخانان از سلسله  فرزندان 
چنگیزخان مغول است و به اشــتباه آن را به دوران هارون 
الرشــید در افکار بومى منصوب مى کننــد (زندان هارون 
الرشید) بنایى افســانه اى در سرزمین توس است که هنوز 
مى طلبد کاوش هاى بسیارى در این بناى پر رمز و راز انجام 
داد در حالى که با بازدیدى از این بنا به مشکالت روزمره آن 
نیز مى توان پى برد، به طورى که این بناى 680 ســاله هم 

اکنون گرفتار رطوبت و نَم شده است.
در این رابطه احسان زهره وندى مدیر پایگاه میراث فرهنگى 
و منظر تاریخى توس در توضیح رطوبت «هارونیه» با دلى 
پِر درد و گالیه به تسنیم مى گوید: «متأسفانه هر کس از این 
بنا بازدید مى کند و مشــکالت آن را مى بیند تصور مى کند 
که مدیر این مجموعه به وظایفش درست عمل نمى کند، 

درحالى که ما براى ساماندهى مشکالت "هارونیه" که یکى 
هم رطوبت آن است، بارها براى تخصیص اعتبار که حدود 
150 میلیون تومان است تاکنون 50 نامه نوشتیم ولى تا االن 

هیچ اتفاقى نیافتاده است.»
مدیر پایگاه میراث فرهنگى و منظر تاریخى توس در توضیح 
رطوبت «هارونیه» ادامه مى دهد: «ما باید اول منشــأ این 
رطوبت را پیدا کنیم، البته این نَم قدیمى است ولى یکى از 
دالیل این است که بخشى از بنا در معرض آفتاب نیست ولى 
مهمتر از آن باید وضعیت کانال هاى رفع رطوبت این بنا که 
ُپر شده است دوباره مرمت و این کانال ها احیا شود و از داخل 
ســازه نیز کارهاى اصولى براى جلوگیرى از این رطوبت 
صورت پذیرد ولى همه این موارد به اعتبار نیاز دارد.»وى با 
اشاره به بحران بى پولى که باعث شده انواع طرح هاى دیگر 
پایگاه میراث فرهنگى و منظر تاریخى توس از جمله مرمت 
آرامگاه فردوسى، باغ کتیبه  سنگ  مقبره هاى «هارونیه»، 
ارگ تاریخى توس و برنامه هاى فرهنگى دچار مشکل شود، 
مى افزاید: «تمام مشکالت مرمت "هارونیه" طراحى شده و 

آماده اجراست ولى فقط نیاز به کمک مالى داریم.» 

«هارونیه»، لنگ 150 میلیون تومان است

بناى افسانه اِى توس در محاصره نم

روایتى از روزمّرگى هاى زندانى هاى خارجى
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دفن زباله در اردستان 
وضعیت مناسبى ندارد

فرماندار اردسـتان گفـت: دفـن زباله در شهرسـتان 
اردسـتان متناسـب و اسـتاندارد نیسـت و وضعیـت 

مناسبى ندارد.
علیرضا غیـور افـزود: بـا توجه به حجـم زیـاد تولید 
زباله هاى خانگى و عدم تفکیک از مبدأ و نامناسـب 
بودن محل هاى دفن زباله مشکل زیست محیطى را 

شاهد هستیم.
وى با بیان اینکه شـهرهاى اردسـتان، زواره و مهاباد 
محل هاى دفن زباله دارند ولى این محل ها استاندارد 
نیست تصریح کرد: اکثر روستاها فاقد محل دفن زباله 
هسـتند و در اطراف آن محل هـا و در بیابان تخلیه و 

دفن بهداشتى صورت نمى گیرد. 

اعطاى مجوز به کارخانه داران 
با هدف اصالح الگوى مصرف

مدیرنظارت بر موادغذایى و آرایشى بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت:یکى از نیازهاى اصلى 
جامعـه اصـالح الگـوى مصرف اسـت که سیاسـت 
هاى معاونت غذا و دارو براى اهداى مجوز در همین 

راستاست.
عیسى موسوى ونهرى اظهار داشت: با توجه به بحث 
سالمت و بیمارى هاى غیر واگیر و تأثیر مواد غذایى 
در سـالمتى انسـان، یکى از نیازهاى اصلـى جامعه 
اصالح الگوى مصرف است که سیاست هاى معاونت 

غذا و دارو براى اعطاى مجوز در همین راستاست. 

اجراى طرح هاى تشویقى 
براى استفاده از کاله ایمنى  

دبیر هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان 
گفت: طرح هاى تشـویقى براى فرهنگ اسـتفاده از 
کاله ایمنى با مشارکت و مساعدت شهردارى اصفهان 

در این شهر اجرا مى شود.
حسین تنهایى افزود: با نصب بنرهایى در سطح شهر 
اقدام بـه اطالع رسـانى و ترغیب افراد به اسـتفاده از 

کاله ایمنى شده است.
وى اعالم کرد: هر شب با برگزارى مسابقه به کسانى 
که بهترین شعار و متن درباره استفاده از کاله ایمنى و 
رانندگى صحیح را بنویسند، 20 کاله ایمنى از طرف 

هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى اهدا مى شود.

 BRT بهره بردارى از خط سوم
تا قبل از نوروز 

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان از تکمیل و بهره 
بردارى خط سوم BRT تا قبل از نوروز 96 خبر داد.

رضا مختارى اظهارداشـت: عملیات زیرسازى و بتن 
ریزى مسیر خط سوم BRT به طول هزار و 600 متر 
به اتمام رسـیده و از امروز آسـفالت کل مسـیر انجام 

مى شود.
وى با اشـاره به اینکه نـرده گذارى این مسـیر هم به 
زودى انجام مى شـود، اظهارداشت: اصالح هندسى 
مسیر و نامگذارى ایسـتگاه هاى BRT انجام شده و 
تا قبل از پایان سـال بهره بردارى از این پروژه انجام 

خواهد شد. 

مسئوالن کارى کنند که 
رکود حس نشود 

امام جمعـه اصفهـان با بیـان اینکه مسـئوالن باید با 
عملکردهاى خود به رفع مشـکالت مـردم بپردازند، 
گفت: مسـئوالن کارى انجـام دهند کـه رکودى که 

وجود دارد حس نشود.
آیـت ا... سـید یوسـف طباطبایـى نـژاد بـا اشـاره به 
اینکـه رهبـر معظـم انقـالب فرمودنـد امسـال را 
سـال اقتصادمقاومتـى، اقـدام و عمـل نامیدیـم اما 
بـه بهمن مـاه رسـیدیم و نبایـد در انجـام برنامه هـا 
گفـت «مى شـود» بلکه بایـد گفـت «شـد»، افزود: 
این بیـان رهبرى نشـان از نارضایتى ایشـان اسـت، 
البتـه نـه اینکـه کارى نشـده ولـى بایـد مسـئوالن 
کارى انجـام دهند کـه این رکودى که هسـت حس 

نشود.

مســئول کانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد استان 
اصفهان گفت: در حال حاضــر هزار و 234 کتابخانه در 
مساجد استان اصفهان فعالیت مى کنند که از این میزان 
تعداد 510 باب کتابخانه مســجدى ساماندهى شده و 

مجوز فعالیت آنها نیز صادر شده است.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى اظهار 
داشــت: در قدم اول تعداد 53 باب کتابخانه مسجدى 
جهت اســتفاده از حمایت هاى انجمــن کتابخانه هاى 

عمومى استان اصفهان معرفى مى شوند. 
وى آموزش کتابداران مساجد، تجهیز کتابخانه ها به میز، 
صندلى، قفسه و نرم افزار ِمهر مساجد و پرداخت سرانه 

فعالیت را از اقدامات دبیرخانــه کانون هاى فرهنگى-
 هنرى مساجد استان اصفهان براى کتابخانه هاى مساجد 
دانست و گفت: مجوزهاى صادر شده براى کتابخانه هاى 
مساجد، کتابخانه ها را به شش سطح متفاوت از کتابخانه 
ویژه تا کتابخانه هاى درجه 5 تقســیم مى کند و براى 
مدت دو ســال اعتبار داشــته و قابلیــت ارتقاى درجه 

کتابخانه ها را دارد.
گفتنى اســت هــزار و 68 کتابخانه مخــزن دار، 166 
کتابخانه باز(مستقر در شبستان مساجد) همراه با هزار 
و 266 کتابدار در کتابخانه هاى کانون هاى فرهنگى- 

هنرى مساجد استان اصفهان فعالیت مى کنند. 

رئیس اداره آموزش هاى کاربردى مبلغان دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان از برگزارى دوره آموزشى مهارت هاى 
داستان نویسى در دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین مجتبى زنده دل اظهار داشت: 
به همت اداره آموزش هاى کاربردى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان، پس از برگزارى پنج کارگاه آموزشى تحت عنوان 
نوشتن خالق و گزینش داوطلبان، دوره آموزشى مهارت 
هاى داستان نویســى با حضور 22 نفر از طالب خواهر 

عالقه مند به حوزه تبلیغ مکتوب برگزار شد.
وى، زاویه دید در داستان چیست؟ چگونه باید در داستان 
شخصیت پردازى کنیم، صحنه در داستان چیست؟ تعلیق 

و کشش در داستان چیســت؟ و انواع گفتگو در داستان 
چیست؟ را از سرفصل هاى ارائه شده در این دوره عنوان 
کرد و افزود: انواع داستان، تفاوت قصه، خاطره و داستان 
و تفاوت رمان و داستان کوتاه و داستانک نیز آموزش داده 

مى شود.
رئیس اداره آموزش هاى کاربردى مبلغان دفتر تبلیغات 
اســالمى اصفهان با اشــاره به اینکه در داستان نویسى 
و کارهاى ادبى پشــتکار و ثبات قدم بســیار مهم است 
تصریح کرد: اگر کسى به دنبال داستان نویسى است، باید 
مدت ها تالش کند تا بتواند نتیجه اى را که دنبال مى کند 

به دست آورد.

فعالیت 1234 کتابخانه در 
مساجد استان اصفهان

آموزش  مهارت هاى 
داستان نویسى ویژه طالب

ماجراى 47 کیلو طال
احمد خسروى وفا در تشـریح آخرین جزئیات کشف و توقیف محموله 
54 کیلو و 900 گرمى طالى قاچاق در اصفهان گفت: سه نفر از متهمان 

این پرونده با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در گفتگو با میزان اظهار داشت: 
قاچاقچیان، این محموله را از امارات به بندرگناوه و سپس وارد اصفهان 
کردند و قصد انتقال آن به استان تهران را داشتند که با تالش سربازان 
گمنام امام زمان (عج) سـه نفر از آنان در اصفهان شناسـایى و دستگیر 

شدند.
این مقام قضائى در اسـتان اصفهان اضافه کرد: وزن خالص طالهاى 
قاچاق کشف شـده  47 کیلو  و 500 گرم به ارزش  شش میلیارد تومان 

است .
گفتنى اسـت این پرونده در شعبه بازپرسـى اصفهان در حال رسیدگى 

است .
خبرگـزارى میـزان روز 26 بهمن ماه نوشـت که سـربازان گمنام امام 
زمان (عج)، محموله طالى قاچاق در اصفهان را کشف کردند. مسئول 
پیگیرى این محموله در اداره کل اطالعات اسـتان اصفهان گفته بود: 

طال هاى قاچاق کشف شده از یکى از کشـورهاى حاشیه خلیج فارس 
ردیابى و در اصفهان توقیف شد. وى با اشاره به اینکه این طالها داراى 
تنوع مدل با ظواهرى فریبنده است افزود: این طالها از نظر استاندارد و 

عیار داراى مشکل و فاقد کد شناسایى تولید هستند.
مدیرکل گمرکات اسـتان نیز گفت: ورود طالى سـاخته شده به کشور 
ممنوع است و مسافر ورودى مى تواند فقط 150 گرم طال داشته باشد.

اسـدا... احمدى ونهرى با بیان اینکه صادرات طـال از اصفهان در پنج 
سال گذشته از 630 میلیون دالر به 18 میلیون دالر رسیده است، گفت: 
برخى مشـکالت قانونى داخلى براى صدور طـال و واردات بیش از حد 

باعث شده صادرات طال از اصفهان به زیر 5 درصد برسد.
مدیر بازرسـى و نظارت اصناف اسـتان نیز گفت: در قبـال تعطیلى هر 
کارگاه طالسـازى 15 نفر بیکار مى شـوند ولى براى کارگران هندى، 

پاکستانى و ترکیه اى شغل ایجاد کرده ایم.
جواد محمدى فشارکى افزود: کسانى که به خرید طالى خارجى عالقه 
مند هسـتند هم پول بیشـترى مى دهند و هم طالى غیر اسـتاندارد و 

نامرغوب خریدارى مى کنند.

آخرین جزئیات کشف طالهاى قاچاق در اصفهان

عضوکمیسیون اقتصادى مجلس با اشاره به مشکالت 
موجـود در پلى اکریـل اصفهـان، گفت: بـه دلیل عدم 
نظارت مؤثر بر روند خصوصى سازى، بخشى از کارخانه 
هاى واگذار شـده تعطیل و کارگران با مشکل بیکارى 

روبه رو شده اند.
زهرا سـعیدى درباره دولتى بودن اقتصاد کشـور اظهار 
داشـت: براسـاس سیاسـت هـاى اقتصـاد مقاومتى به 
حداکثر رسـاندن مشـارکت آحاد جامعه در فعالیت هاى 

اقتصادى باید مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت 
روند واگـذارى شـرکت هـاى دولتى مناسـب نیسـت 
و عملکـرد در زمینـه خصوصى سـازى ضعیـف بوده و 
شرکت هاى دولتى غالبًا به شـبه دولتى ها واگذار شده

 است.
وى افزود: بخش عمـده اى از واگذارى ها براى ارتقاى 
بهـره ورى صورت گرفت اما بسـیارى از شـرکت هاى 

واگذار شده تعطیل شده اند.  
سـعیدى بیـان داشـت: متأسـفانه نظـارت ها بـر روند 

خصوصى سـازى مؤثر نبوده و عملکـرد ضعیفى دراین 
بخش وجود داشته است.

وى گفـت: به دلیل عـدم اعمال نظـارت مؤثر بـر روند 
خصوصـى سـازى، بخشـى از کارخانـه هـاى واگـذار 
شـده تعطیـل و کارگران بـا مشـکل بیـکارى روبه رو

 شده اند.
عضو کمیسـیون اقتصادى مجلس با اشـاره به شرکت 
هاى مانند پلى اکریل و گیتى پسـند در استان اصفهان 
گفت: بدهى برخى از شـرکت ها از ارزش خود شـرکت 
بیشتر است که این موضوع نیاز به بررسى کارشناسى و 

نظارت دقیق دارد.
وى افزود: باید بخش خصوصى که شرکت دولتى به آن 
واگذار مى  شود؛تضمین هاى کافى را ارائه دهد تا روند 

فعالیت شرکت ها بعد از واگذارى ادامه یابد.
وى یادآور شـد: اعمـال نظارت مسـتمر و مؤثـر بعد از 
واگذارى شـرکت ها و اخـذ تضمین بـراى حفظ امنیت 
شـغلى کارگـران از الزمه هـاى موفقیـت در واگذارى 

شرکت هاست.  

ساسان اکبرزاده
پنجمین مرحله آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم 
همزمان با کشـور به همـت اداره اوقـاف و امور خیریه 
در اسـتان اصفهـان، 28 بهمن مـاه در مصالى بزرگ 

اصفهان برگزار شد.
مدیرکل امـور فرهنگى سـازمان اوقاف و امـور خیریه 
کشـور به خبرنگاران گفت: در پنجمیـن مرحله آزمون 
طرح تربیت حافظان قرآن کریم که یک رویداد بزرگ 
حفظ قرآنى به شـمار مى رود 400 هزار حافظ قرآن در 
580 حـوزه امتحانى در 11 رشـته در 360 شهرسـتان 

کشور شرکت کردند و با هم رقابت مى کردند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدکاظم موسوى 
متقى افزود: این آزمون در استان اصفهان نیز با شرکت 
27 هـزار حافظ قـرآن در 160 حـوزه امتحانى شـامل 
58 حوزه اصلـى و 102 حوزه در مدارس و مسـاجد و... 
برگزار شـد و حافظان قرآن که موفق شوند در مجموع 
آزمون هاى شفاهى و کتبى، 70 درصد نمرات را کسب 
کنند به دریافت گواهینامه موفق خواهند شد و در قرعه 

کشى جوایز نفیس این مسابقات که در اردیبهشت ماه 
سال آینده برگزار مى گردد شرکت خواهند داشت. 

وى با بیان اینکه آزمون شفاهى این مرحله از بهمن ماه 
سـال جارى آغاز شـد و 23 هزار نفر در استان اصفهان 
در آن شـرکت کرده بودنـد، گفت: نتایـج آزمون کتبى 
حافظان قرآن که از سـنین کودکى تا کهنسالى در آن 

شرکت کرده اند در اسفندماه اعالم خواهد شد.
مدیرکل امـور فرهنگى سـازمان اوقاف و امـور خیریه 
کشور مى گوید: استان تهران با 60 هزار حافظ قرآن از 
لحاظ تعداد حفاظ در رده نخست و استان هاى خوزستان 

و اصفهان در رده هاى بعدى قرار دارند.
حجـت االسـالم والمسـلمین موسـوى متقـى اظهار 
داشـت: در آزمون طرح تربیـت حافظان قـرآن کریم، 
65 درصد خواهران و 35 درصد برادران شرکت کردند. 
این در حالى است که در استان اصفهان حدود 18 هزار 
نفر از خواهران و هشـت هزار نفر از بـرادران در آزمون 

شرکت کرده اند.
وى ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه با استفاده از 

ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه نسبت به اجراى طرح 
تربیت حافظان قرآن کریم در دو دوره چهار و پنج ساله 
اقدام کرد که در دوره چهار ساله که از سال 91 تا 94 بود 
یک میلیون حافظ قرآن در کشور تربیت شد و در دوره 
پنج ساله که یک سـال آن سپرى گشـته و از سال 95 
شروع شده و تا سـال 99 ادامه دارد، یک و نیم میلیون 

حافظ قرآن تربیت مى شوند. 
حجت االسـالم والمسـلمین موسـوى متقى در ادامه 
افـزود: در این آزمـون کتبى 40 سـئوال تسـتى براى 
حافظان در نظر گرفته شـده بود که نمره منفى نداشته 
و حافظان قـرآن بایـد در مدت یـک سـاعت و نیم به 

سئواالت پاسخ مى دادند. 
مدیرکل امـور فرهنگى سـازمان اوقاف و امـور خیریه 
کشـور گفت: در راسـتاى تبدیل امامـزادگان به قطب 
فرهنگـى، برگزارى اینگونـه آزمون هـا در حوزه هاى 

قرآنى، یکى از راهکارهاى مؤثر به شمار مى رود.  
■■■

اسـتاندار اصفهان هم پـس از بازدید از رونـد برگزارى 

پنجمیـن مرحله آزمـون طـرح تربیت حافظـان قرآن 
کریم، بـه خبرنگاران گفت: اوًال بسـیار خوشـحالم که 
شبستان مصالى بزرگ اصفهان آماده شد تا عالوه بر 
برپایى نماز جمعه، محل برگزارى اینگونه آزمون هاى 

پربرکت قرآنى هم باشد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اسـتان اصفهان در مقوله 
قرآنى جایـگاه ویـژه اى در کشـور دارد افزود: اسـتان 
اصفهـان داراى حافظان و مربیان مجـرب بین المللى 
بـوده و نهادهـاى قرآنى آن نیـز قابل مقایسـه با دیگر 
استان ها نیست. از سـوى دیگر اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان هم از جایگاه ویژه برخوردار بوده 

و برگزارى این آزمون با تعداد زیاد، بى سابقه است.
وى با قدردانـى از برگزارکننـدگان این رویـداد بزرگ 
قرآنى گفـت: پرداختن به قرآن از اولویت هاى اسـتان 

اصفهان بوده و مایه افتخار و مباهات ماست.
اسـتاندار اصفهان افزود: باتوجه به اینکه در جمهورى 
اسالمى، قرآن اولویت اسـت اما بهتر است کارگزاران 
مسـائل قرآنى، حرکت هاى خودجوش مردمى باشـد 

و دولت نیز همـراه و حمایـت کننده خواهد بـود و این 
مناسب ترین شیوه براى ادامه راه در این راستاست و در 
حقیقت هرچه دولت حمایت کننده و نه مجرى باشـد، 
بهتر اسـت و تاکنون نیز اینگونه حرکت ها خودجوش 

بوده است.
■■■

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز قبل از 
برگزارى آزمون، از همه حمایت کنندگان و تالشگران 

در برپایى این آزمون تشکر کرد.
حجت االسـالم والمسـلمین رضا صادقى گفت: بیش 
از 780 مربى قرآنى در طول سـال جارى، کالس هاى 
قرآنى را اداره کردند و امسال بیش از 27 هزار قرآن پژوه 
در کالس هـاى قرآنى در بقـاع متبرکـه و امامزادگان 

شرکت کردند.
وى با بیان اینکه قرآن در استان اصفهان، مهجور واقع 
شـده، افزود: همه کسـانى که تمکن مالى دارند براى 
تفسـیر، حفظ، مفاهیم قرآنى و... وقف کنند تا دشـمن 

بداند که ما همواره بیداریم. 

معاون فنى و عمرانى شـهردارى نجف آباد گفت: همزمان با تکمیـل عملیات دوبانده 
کردن خیابان شریعتى حد فاصل رجایى تا سـعدى که امکان ورود ترافیک غرب را به 
مرکز شهر از طریق خیابان مطهرى فراهم خواهد کرد، چندین طرح ترافیکى در دست 
مطالعه قرار گرفته تا اجراى یکى از آنها به انتخاب شوراى ترافیک، شکل تردد در مرکز 

نجف آباد را تا قبل از پایان سال متحول کند.
مهدى فاضل معابرى مانند سـه راه فرهنگ، چهار راه فردوسى، شیخ بهایى مرکزى، 
مطهرى و بخشـى از 17شـهریور مرکزى را مشـمول ایـن تغییرات دانسـت و اضافه 
کرد: اعمـال برخـى محدودیت ها شـامل پـارك ممنوع و یـک طرفه شـدن در کنار 
برخى اصالحات هندسـى از جمله این موارد هسـتند که با کمک آنهـا تالش خواهیم 
کرد ترافیکى روان را با وجود اضافه شـدن بار ترافیکى بیشـتر در این محدوده داشـته 

باشیم.
اجـراى  در  صبـورى  بابـت  شـهروندان  تمامـى  از  کـرد:  اضافـه  فاضـل 
پـروژه هـاى عمرانـى مختلـف متشـکریم و در عین حـال توصیـه مى کنیم بـا دقت 
بیشـتر بـه عالیـم راهنمایـى و رانندگـى و برخـى محدودیت هـاى اعمال شـده، از 

انجام تخلفـات منجر به اعمـال قانون و تشـدید کننده معضالت ترافیکـى خوددارى 
کنند.

معاون فنى و عمرانى شهردارى با اشـاره به اجراى دوربرگردان در بلوارهاى منتهى به 
میادین بسیج، معلم، گل ها، جهاد و امام حسین(ع) طى ماه ها گذشته بیان داشت: این 
کار که تأثیر بسیار خوبى در کاهش بار ترافیکى میادین و روانى تردد در سطح شهر دارد، 

در مورد دیگر میادین مناطق پنج گانه نیز انجام خواهد شد.
مهـدى فاضـل از تعریـض خیابـان نوبهـار از تقاطع سـعدى تا فردوسـى بـه عنوان 
نمونه اى دیگر از بهسـازى معابر شـهرى در راسـتاى روانى ترافیک نام بـرد و گفت: 
به دلیل طوالنى شـدن اجراى شـبکه اصلى و انشـعابات فاضالب اجـراى این پروژه 
تاحدودى از برنامه زمانبندى شده عقب افتاد ولى در حال حاضر اجراى روکش آسفالت، 
پیاده روسـازى و برخى اصالحـات هندسـى تکمیل شـده؛ البته به دلیـل محدودیت 
هاى مربوط به آزادسـازى، پیـاده روهاى ایجاد شـده با عرض اسـتاندارد فاصله دارند 
که به مـرور زمـان و انجام عقب نشـینى هـاى الزم این مشـکل نیز برطـرف خواهد

 شد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در 11 ماه گذشـته تنها 32 میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملى در بخش کشاورزى استان جذب شده است، گفت: در بخش سرمایه گذارى 
خارجى نیز امسال شش طرح در استان با 970 میلیارد دالر به تصویب رسید که بیشتر 

در خصوص نیروگاه هاى خورشیدى است.
رسول زرگرپور اظهارداشت: راهى نداریم که توسعه استان را از طریق بخش غیردولتى 
دنبال کنیم و این فرآیند باید از طریق اتاق هاى بازرگانى، تعاون و اصناف پیگیرى شود.

وى افـزود: اینکـه اسـتان اصفهـان در مقایسـه بـا دیگـر اسـتان هـاى همتـراز 
در بخـش اقتصـادى چـه نتایجـى بـه دسـت آورده بسـیار مهـم و حائـز اهمیـت

 است.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه باید عملکرد 11 ماهه گذشته مرور شود، اظهار داشت: 
باید مرور کنیم که طى 11 ماه گذشته چقدر تسهیالت از صندوق توسعه ملى جذب شده 
و این میزان در مقایسه با کل کشور و در مقایسه با استان هاى همتراز چقدر بوده است.
وى با بیـان اینکه نزدیـک به یکسـال و اندى از برجام گذشـته اسـت، گفـت: در این 
مـدت هیئت هـاى سیاسـى و اقتصـادى زیـادى بـه اصفهان سـفر کـرده انـد و باید 

میـزان سـرمایه گـذارى خارجى صـورت گرفتـه در اصفهـان و در مقایسـه بـا دیگر 
اسـتان ها مورد توجـه قرار گیـرد و البته ظرفیـت ویژه در ایـن رابطه مـورد توجه قرار 

گیرد.
اسـتاندار اصفهان بـا بیـان اینکه باید مشـخص شـود در سـال جـارى چه میـزان از 
صنـدوق توسـعه ملـى تسـهیالت ارزى و ریالـى دریافـت کردیـم، اضافه کـرد: آمار 
نشـان مى دهـد در 11 ماه گذشـته تنهـا 32 میلیارد تومـان از این صنـدوق در بخش 
کشـاورزى جذب شـده و اصفهـان در رده هاى پایین اخـذ تسـهیالت از این صندوق 
اسـت در حالى که در سـال 91 رتبـه دوم کشـور به اسـتان اصفهان اختصـاص یافته 
بود و اگـر در این خصوص مشـکلى وجـود دارد بایـد انتقال داده مى شـد تـا پیگیرى 

شود.
زرگرپور با بیان اینکه بعضًا مسـائل بانکى و بیمه اى و مالیات و سختگیرى مدیران را 
از جمله مشکالت بخش خصوصى عنوان مى کنند؛ اظهار داشت: چرا با وجود یکسان 
بودن چارچوب ها همچنان استان از توسعه در خور و شایسته خود بازمانده و نسبت به 

دیگر استان هاى همتراز عقب است؟ 

در قالب طرح بزرگ تربیت حافظان قرآن کریم اجرا شد

رقابت 27 هزار حافظ قرآن در اصفهان

 تحول در ترافیک مرکز شهر نجف آباد

انتقاد استاندار نسبت به جذب اندك تسهیالت از صندوق توسعه ملى

بدهى هاى پلى اکریل 
بیشتر از ارزش شرکت است 
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اکران «خوب، بد، جلف»
 در سینما سپاهان

فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» ساخته پیمان قاسم 
خانى در سینما سپاهان اصفهان به روى پرده رفت.

«خوب، بد، جلـف» داسـتان یک کارگـردان هنرى 
سینماسـت که از طرف تهیه کننده اش تحت فشـار 
اسـت تا از دو بازیگر تجارى براى بازى در نقش هاى 
اصلـى فیلمـش اسـتفاده کنـد. از نظـر کارگـردان 
آنهـا بدتریـن انتخاب هاى ممکن هسـتند امـا براى 
ساخت فیلم مجبور اسـت در مدت کوتاهى آنها را به 

نقش هایشان نزدیک کند و این کار آسانى نیست.
حمید فرخ نژاد، پژمان جمشـیدى، سـام درخشـانى، 
ویشکا آسـایش، بیژن امکانیان، نیوشا ضیغمى، رضا 
رویگرى، آزاده صمدى، نسـیم ادبـى، رضا کریمى و 
امیرمهدى ژوله بازیگـران اولین تجربـه کارگردانى 

پیمان قاسم خانى  هستند. 

2 طرح آبرسانى روستایى در 
اردستان اجرا شد

مدیـر اداره آب و فاضـالب روسـتایى شهرسـتان 
اردسـتان از اجـراى دو طـرح آبرسـانى روسـتایى با 
اعتبارى بالغ بر شـش میلیارد و 900 میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
رضا دهقانى افزود: اصـالح و تعویض خط انتقال آب 
روستاى تلک آباد در بخش زواره به طول 3/5 کیلومتر 
با لوله پلى اتیلن با قطر 160میلیمتر اجرا شده و به بهره 

بردارى رسیده است.
وى گفت: این طرح با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد و 900 
میلیون ریال از محل اعتبارهاى استانى شرکت آبفار 

در سال جارى اجرا شده است.
وى همچنین از اجراى طرح آبرسـانى به روستاهاى 
جنبه و ومکان به طول5/5کیلومتر با لوله پلى اتیلن با 

قطر 90 میلیمتر خبر داد. 

بلیت رفت دو مسیر اصفهان 
به مشهد و بندرعباس ُپر شد

مدیـرکل برنامه ریزي و نظارت بر خدمات مسـافري 
راه آهن از راه اندازي قطار چرخشی در مسیر تهران-
مشهد-تهران خبر داد و گفت: بلیت رفت چهار مسیر 
مشهد-تبریز، بندرعباس-مشـهد،  مشهد-اصفهان 
و بندرعباس-اصفهان در ایام نوروز امسـال ُپر شـده 

است.
علـی کاظمی منش بـا بیـان اینکه در پیـش فروش 
بلیت قطارهاي نوروزي حدفاصل 25 اسـفند امسال 
تا 15 فروردین سال آینده تاکنون 20 درصد یعنی در 
حدود 300 هزار بلیت عرضه شـده اسـت، گفت: این 
میزان تقریبًا 20 درصـد از ظرفیت ایجاد شـده براي 
نوروز است و از این میزان 35 درصد بلیت ها از طریق 
اینترنت و 65 درصد از طریـق مراکز فروش بلیت در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
وي با اشـاره به اینکه در مسـیر رفت تهران-مشـهد 
براي تاریخ هاي 27 تا 29 اسـفند بلیت هـا به فروش 
رفته است، بیان کرد: همچنین بلیت رفت چهار مسیر 
مشهد-تبریز، بندرعباس-مشـهد،  مشهد-اصفهان 
و بندرعباس-اصفهان در ایام نوروز امسـال ُپر شـده 

است. 

 افتتاح بازارچه کسب و کار 
دانش آموزى  در زواره 

در مراسـمى با حضور بخشـدار، شـهردار و جمعى از 
مسـئولین زواره، بازارچه کسـب و کار دانش آموزى 

در دبیرستان دوره اول فاطمیه این شهر افتتاح شد.
رئیس اداره آمـوزش و پـرورش زواره در ایـن رابطه 
گفت: در راسـتاى تشـویق تولیدات داخلى و عینیت 
بخشـیدن به نامگذارى سال 95 توسـط مقام معظم 
رهبـرى، بازارچه کسـب و کار دانش آموزى شـامل 
غذاهاى سنتى، پوشـاك و صنایع دستى در 30 غرفه 

در دبیرستان فاطمیه گشایش یافت. 
روح ا... حیـدرى افـزود: ایـن یکـى از شـش قسـمت 
جشـنواره نوجـوان خوارزمـى مـى باشـد کـه سـایر 
قسـمت هـاى آن دسـت سـازه هـا، فعالیـت هـاى 
آزمایشگاهى، ایفاى نقش زبان خارجه، ادبیات فارسى و 
پژوهش مى باشد که در سال تحصیلى اجرا خواهد شد.

خبر

در آستانه نوروز، 800 مددجوى جرائم غیر عمد به کمک 
خدمات شهرى اصفهان آمدند.

محمود مباشــري مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده 
زندانیان گفت: در ســال جــارى،  800 مددجوي جرائم 
غیرعمد زندان هاي استان اصفهان با هدف کاهش جمعیت 
کیفري و کمک به معیشت خانواده آنان به کار گرفته شدند.

وى با تأکید بر اینکه این زندانیان با سپردن وثیقه با شرایط 
خاص و زمانبندى مشخص آزاد هستند، گفت: این زندانیان 
مى توانند با استفاده از شرایط زندان باز براى خانواده هاى 

خود درآمد زایى داشته باشند.
مباشــري با اشــاره به اینکه هدف از این طرح کمک به 

خودباوري و مسئولیت پذیري این دسته از زندانیان است 
تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفري در زندان هاي استان از 
جمله اهداف این انجمن است و بخاطر پیشگیري از وقوع 

جرم و اصالح آنان این انجمن اقدامات خاصی دارد.
مباشــري گفت: اقدامات این مددجویان در حوزه شهري 
عبارت اســت از رنگ زدن جداول خیابــان ها، همکاري 
در ایجاد فضاي سبز شهري، انجام خط کشی خیابان ها، 
نصب چراغ هاي هشدار دهنده در سطح شهر، همکاري با 
مراکز آموزشی و علمی جهت امور خدماتی، سرویس دهی 
مجتمع هاي قضائی در امور خدماتی اعم از فتوکپی و تکثیر، 

انجام خدمات مردمی نظیر پارکینگ و ...

مدیر فرهنگى، هنرى شهردارى اصفهان گفت: به منظور 
ایجاد شهرى پر نشاط براى فعالیت کودکان، بازیکده ها 
و فضاهاى بازى جدید در محله هاى شهر اصفهان ایجاد 

خواهد شد.
منصور ســلطانى زاده با اشــاره به اینکه با تغییرات به 
وجود آمده در شــهرها یکى از حیاتــى ترین نیاز بازى 
کودکان که فضاى بازى اســت، از کودکان سلب شده، 
افزود: در گذشته منازل و محله هاى شهر فضاى خوبى 
براى بازى کودکان داشت اما متأسفانه در حال حاضر با 
منازل آپارتمانى و پارك خودروها در کوچه پس کوچه 
هاى شــهر، فضاى بازى از کودکان گرفته شده و کم 

تحرکى باعث شــده کودکان در معرض آســیب قرار 
بگیرند.

وى ایجاد شــهرى پر نشــاط براى فعالیت، خالقیت و 
نوآورى و یادگیــرى کــودکان را از مهمترین وظایف 
دبیرخانه شهر دوستدار کودك خواند و ادامه داد: اصفهان 
به عنوان پایلوت و نمونه کشورى انتخاب شده تا اتفاق 
هایى کــه در این زمینه در اصفهان صــورت مى گیرد 

الگویى براى سایر شهرهاى کشور باشد.
سلطانى زاده گفت: با پیوســتن شهر اصفهان به شبکه 
جهانى شهرهاى دوستدار کودك، بازیکده ها و فضاهاى 

بازى جدید در محله هاى شهر ایجاد مى شود.

بازیکده ها در محله هاى شهر 
ایجاد مى شود

 به کارگیري 800 زندانى 
جرائم غیرعمد در شهر 

سفیر فرانسه در ایران گفت: دو کشور ایران و فرانسه احترام خاصى براى 
گذشته، تاریخ و هویت هایى که به هم پیوند مى خورد قائل بوده و نگاه 

به آینده دارند.
به گزارش ایرنا، «فرانســوا سنسو» شــامگاه جمعه در آیین اختتامیه 
«یک هفته فرانسوى در کاشان» در هتلسراى عامرى ها اظهار داشت: 
فرهنگ متأثر از گذشته است ولى به آینده نگاه دارد که مالقات خالقین 
و هنرمندان در این زمینه بسیار مهم است. وى بیان کرد: شرکت بیش 
از 80 هنرمند کاشانى همراه تعدادى فرانسوى در این کارگاه ها بازتاب 
بسیار مثبتى براى دو کشــور دارد که امیدواریم تبادل این فرهنگ ها 

ادامه داشته باشد.
وى گفت: بسیار خرسندم که در این مراسم باشکوه در کاشان شرکت 
کردم، شهرى تاریخى و زیبا که چترهاى خود را براى این رویداد باز کرده 
است. سفیر فرانســه در ایران تصریح کرد: کاشان بخاطر بزرگمردانى 
چون سهراب سپهرى، غیاث الدین جمشید کاشــانى و کمال الملک 

شهرتى جهانى پیدا کرده است.
وى سراى عامرى ها را مکانى بسیار پرشکوه برشمرد و افزود: این خانه 
قدیمى بسیار عالى بازسازى شــده و به محل پذیرایى از گردشگران و 

تالقى فرهنگ ها تبدیل شده است.
سفیر فرانسه در ایران گفت: شــرکت هاى خودرو سازى فرانسه بسیار 
مصمم به همکارى با شــرکت هاى خودرو ســازى در ایران هستند و 

مذاکراتى با سایپا کاشان نیز انجام شده است.
به گزارش ایرنا، فرانســوا سنســو شــامگاه جمعه در حاشیه مراسم 
اختتامیه یک هفته فرهنگى در کاشــان در گفتگو با خبرنگاران گفت: 
شرکت هاى خودروسازى فرانسوى مصمم به همکارى با شرکت هاى 
ایرانى هستند. وى  افزود: شرکت رنو فرانسه هم در حال امضاى قرارداد 

با شرکت ملى ایدرو در ایران است.
وى تأکیــد کرد: شــرکت هــاى خودروســاز پــژو و ســیتروئن 
سرمایه گذارى هاى بسیار مهمى را با شریکان خود یعنى ایران خودرو 
و سایپا آغاز کرده اند. سنسو ادامه داد: این قرارداد مربوط به خودروهاى 
نسل جدید اســت که با تکنولوژى جدید در تمامى ابعاد مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
فرانسوا سنســو گفت: در تهران هم نشست بســیار بزرگى با حضور 
شرکت هاى خودرو سازى فرانسوى برگزار شد که مدیران شرکت هاى 

بزرگ فرانسوى به ایران آمده و مذاکره کردند.
وى همچنین به افزایش ورود گردشگران اروپایى به خصوص فرانسوى 
به ایران اشاره کرد و افزود: امید است این روند در سال هاى آینده شتاب 
بیشترى بگیرد و گردشگران با خاطره خوش به عنوان سفیران فرهنگى 

به کشور خود بازگردند.

در چهار سال گذشته 8 بار به کاشان سفر کرده ام
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران هم در این مراسم گفت: کاشان 
دومین شهرى است که سفر به آن براى من خاطره انگیز بوده و همیشه 

دوست دارم به اینجا بیایم.
به گزارش ایســنا، «گرى لوئیس» در مراســم اختتامیه «یک هفته 
فرانسوى در کاشان» با بیان اینکه باید در دنیا به جاى دیوار پل بسازیم 
و دســت ها را با یکدیگر حلقه کنیم، اظهار داشت: این رویداد فرهنگى 
توسعه و نشر تفکرات دو ایده بزرگ سازمان ملل متحد مبنى بر ایجاد 
تفکر و ایده برقرارى صلح و ایجاد فرصت هاى اقتصادى نیز محسوب 

مى شود.
وى افزود: در مقر ســازمان ملل در نیویورك اشــعارى از شاعر ایرانى 
سعدى شیرازى نقش بسته اســت مبنى بر اینکه همه انسان ها مانند 
اعضاي یک بدن هستند و این همان دلیلى است که باید به جاى جنگ 

به دنبال صلح باشیم.

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران ادامه داد: معتقدم فرهنگ ها 
به نوعى تاریخ مردم هم به حســاب مى آیند و گردشگرى حلقه پیوند 
فرهنگ هاســت که با کمک تور لیدرها مى توان این حلقه را محکم تر 
کرد. وقتى هنرمندان فرانسوى به کشورشان برگردند با صحبت با کسانى 

که هیچ نگرشى نسبت به ایران ندارند نظرشان را عوض خواهند کرد.
لوئیس تصریح کرد: رخداد «یک هفته فرانســوى در کاشان» موجب 
نزدیکى بیشتر فرهنگ ها مى شود زیرا قبل از این اتفاق همیشه براى من 
این سئوال پیش مى آمد که چه چیزهایى در هنگام رویارویى با فرهنگ 

مى توان کسب کرد.
نماینده مقیم ســازمان ملل متحد افزود: مردم ایران مردمانى مهمان 
نواز، با غرور و افتخارآمیز به تاریخ و فرهنگ خود و مردمانى باهوش و با 

چهره هاى خوشرو هستند. 
لوئیس گفت: من در مدت چهار سالى که در ایران هستم براى هشتمین 
بار است که همراه همسرم به کاشان ســفر مى کنم که در این مدت با 

سفر به 39 استان ایران باید بگویم کاشان دومین شهرى است که سفر 
به آن براى من خاطره انگیز بوده و همیشه دوست دارم به اینجا بیایم.

وى افزود: وقتى به کاشــان ســفر مى کنید تپه هاى باستانى سیلک را 
مى بینید و وقتى که گلدان هاى سفالى با دســته هاى بلند را در دست 
مى گیرید نقوشى از حیوانات و اشــکال مختلف هندسى را در روى آن 

مشاهده مى کنید که در واقع فرهنگ و هنر را مى بینید.
نماینده مقیم ســازمان ملل متحد اظهار داشت: تمدن پنج هزار ساله و 
یادگارهایی از ساسانیان، سلجوقیان، صفویه و قاجاریه را در کاشان شاهد 
هستیم و امیدوارم دوستان فرانسوى شانس بازدید کامل از این آثار از 

جمله خانه هاى تاریخى بروجردى ها و طباطبایى ها را داشته باشند.
لوئیس افزود: هنرمندان فرانسوى کاشــان را دیدند که در کنار تهران، 
قم و یزد و اصفهان قرار دارد و شهرى است که تاریخى بسیار غنى تر از 
اصفهان دارد که البته دوستان زیادى در اصفهان دارم که امیدوارم کسى 

با آنها درباره این نظرم تماس نگیرد.

سرمایه گذارى سیتروئن فرانسه در کاشان پس از برجام
فرماندار کاشــان هم گفت: بعد از توافق برجام شاهد مبادالت صنعتى 
فرانســه در ایران از جمله سرمایه گذارى شرکت ســیتروئن در سایپا 

کاشان هستیم.
به گزارش ایرنا، حمیدرضــا مؤمنیان افزود: یکى دیگــر از مهمترین 
بحث هاى اقتصادى بین ایران و فرانسه بحث اسانس است که با توجه 
به وجود گل محمدى و سابقه تاریخى آن در کاشان از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است.
وى توســعه گردشــگرى بین ایران و فرانســه را مهم ارزیابى کرد و 
افزود: برگــزارى هفته هاى فرهنگى و مبادالت بین ایران و فرانســه 
باعث برقــرارى ارتباطات بیشــتر و در نتیجه توســعه گردشــگرى 

مى شود.
مؤمنیان بیان کرد: وجوه اشتراکى از جمله فرهنگ غنى فرانسه و ایران، 
وجود مردمان با فرهنگ و مبادالت فرهنگى در دو کشــور حوزه هاى 

مشترکى است که در این هفته فرهنگى دنبال کرده ایم.
وى برگزارى هفته فرهنگى را فرصت مغتنمى براى تبادل اندیشه بین 
دو کشور برشمرد و گفت: فرهنگ و تمدن ایرانى در طول تاریخ باشکوه 

بوده است.
کارگاه هاى آموزشــى «یک هفته فرانسوى در کاشــان» که شامل 
عکاسى، آشــپزى فرانســوى، چیدمان و تئاتر بود با حضور هنرمندان 
فرانسوى و کاشانى در هتلســراى عامرى هاى کاشــان برگزار شد. 
این خانه اکنون مجموعه اى است که تغییر کاربرى داده و به اقامتگاه 

گردشگران داخلى و خارجى تبدیل شده است.

شب فرانسوى در اصفهان
آیین اختتامیه «یک هفته فرانسوى در کاشان»  در هتلسراى عامرى ها برگزار شد 

 رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به تشدید طرح بازدید و نظارت بر آرایشگاه هاي 
زنانه از پلمب 17 مورد از این واحدها در سطح شهرستان اصفهان خبر داد. 

سرهنگ اکبر عاصمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس گفت: در راستاي ارتقاى امنیت اجتماعی، طرح 
ضربتی کنترل و نظارت بر آرایشگاه هاي زنانه در شهر اصفهان توسط مأمورین اداره نظارت بر اماکن عمومی 

به مدت یک هفته به اجرا گذاشته شد. 
وي اظهار داشت : در همین راستا مأموران نظارت بر اماکن عمومی این پلیس از 303 واحد صنفی بازدید به 
عمل آوردند که در نهایت 17 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت برخی موارد قانونی و تخلفات صورت گرفته 

پلمب شدند. 
وي از صدور اخطار پلمب براي 31 آرایشگاه زنانه دیگر خبر داد و گفت: در این زمینه از متصدیان این واحدها 

تعهد گرفته شده است که در صورت عدم رعایت تذکرات با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان با اعالم تداوم و تشدید اینگونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، 
گفت: پلیس با دقت بر عملکرد واحدهاي صنفی نظارت دارد و از فعالیت واحدهایی که خارج از چارچوب قانون، 

شئونات و هنجارهاي جامعه عمل می کنند جلوگیري خواهد کرد.
این مقام مسئول از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت هاي 

پلیسی 110 اطالع دهند.

نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى میان اصفهان و بوسنى وهرزگوین با حضور جمعى از 
بازرگانان و فعاالن اقتصادى اصفهان و کشور میهمان در محل اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.

این تیم شامل فعاالن تولید قطعات خودرو، لباس، صنعت ساختمان، چوب، فلز و دیگرصنایع کوچک و بزرگ 
با هدف برقرارى ارتباط دوجانبه اقتصادى با ایران واردکشور شده اند و پس از مالقات با فعاالن تهران و کرج 

در مقصد سوم وارد اصفهان شده اند. 
کمال الدین سهل آبادى مشاور ارتباطات بین الملل اتاق بازرگانى با ابرازخرسندى از ورود این هیئت به اصفهان 

گفت: از هرگونه ارتباط اقتصادى میان اصفهان و کشور میهمان حمایت مى کنیم. 
وى ادامه داد: هر یک از فعاالن اقتصادى اصفهان مى توانند به این تیم مراجعه کنند و نظرات و توانایى هاى 

خود را در میان بگذارند.
همچنین شهردار شهر اوروهو گفت: براى خرید مواد و متریال و در مقابل وارد کردن کاالهاى مورد نیاز ایران 

و اصفهان به این کشور آماده هستیم.

بودجه دو هزار و 750 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان 
در سال 96 در جلسه علنى شوراى شهر به تصویب رسید.

بودجه سال 96 شهردارى اصفهان در حدود یک ماه گذشته 
از سوى شهردارى تقدیم شورا شد و  دیروز پس از یک ماه 
بررسى در کمیسیون هاى تخصصى و کمیسیون تلفیق 
شوراى اسالمى شهر در صد و شــصت و هفتمین جلسه 

علنى این شورا به تصویب رسید.
بودجه اولیه ارائه شده از سوى شهردارى اصفهان سه هزار 
میلیارد تومان بود که با توجه به الزام شوراى شهر اصفهان 
بر انقباضى بودن این بودجه، شهردارى این بودجه را تا دو 

هزار و 750 میلیارد تومان کاهش داد.
سهم اعتبارات جارى شهردارى در بودجه 96 حدود 750 
میلیارد تومان و معــادل 34 درصد بودجه اعالم شــد و 
اعتبارات عمرانى سال 96 شــهردارى اصفهان نیز هزار و 
975 میلیارد تومان معادل 66 درصد بودجه برآورد شــده 

است.
همچنین میــزان مطالبات شــهردارى اصفهان از محل 
مالیات بر ارزش افزوده از دولت 565 میلیارد تومان اعالم 
شد ضمن اینکه به شهردارى اصفهان اجازه انتشار و فروش 

250 میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شده است.

بیشترین بارندگى در استان اصفهان در شهرســتان خورو بیابانک با 11/6میلیمتر باران 
ثبت و گزارش شد.

بارش باران در کویر تشــنه، خور و بیابانک را ســیراب و طراوت و تازگى به طبیعت این 
شهرستان بخشید. رئیس اداره هواشناسى شهرســتان خوروبیابانک گفت: روستاهاى 
بازیاب و ایراج هرکدام با 16میلیمتر بیشــترین میزان بارش دراین شهرستان را به خود 

اختصاص دادند.
وى خاطرنشان کرد: این بارش  که طراوت خاصى به طبیعت خوروبیابانک بخشید موجب 

خوشحالى  کشاورزان و باغداران براى داشتن سالى پر محصول شد.
به گفته رئیس اداره هواشناسى خوروبیابانک این شهرستان 15ایستگاه هواشناسى دارد 

که 13 ایستگاه آن باران سنجى و دو ایستگاه دیگر اقلیم شناسى و سینوبتیک است.
کارشناس مسئول مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان هم در گفتگو با ایرنا افزود: 
پس از خورو بیابانک، فریدونشهر با 6 میلیمتر، خوانسار با 1/8میلیمتر، نطنز با 1/5میلیمتر 

و سمیرم با یک میلیمتر بارش باران داراى بیشترین بارندگى بودند.
حجت ا... على عسگریان افزود: در این مدت بیشترین میزان برف موجود روى زمین به 
ترتیب از فریدونشهر، سمیرم ، خوانسار و داران با 30 ، 18 ، 12 و 10 سانتیمتر گزارش شد.

بارش برف، آران و بیدگل را سفید پوش کرد
بارش برف چهره شهرستان کویرى و خشک آران و بیدگل را بعد از سال ها سفید پوش 
کرد. به گزارش مهر، مردم این شهرستان که طى چند سال گذشته بارش برف مناسبى را 

تجربه نکرده بودند، شاهد دومین بارش برف نسبتًا خوب زمستانى امسال بودند .
بارش برف در بخش کویر مرنجاب آران و بیــدگل نیز چهره اى زیبا به این منطقه داده و 

موجب خوشحالى مردم و کشاورزان شد.
بارش برف با افت ناگهانى دماى هوا در شهرستان همراه بود و بیشتر مردم با لباس هاى 

گرم و زمستانى از منزل خارج شدند.
 حسن خدابخش رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با اشاره به اینکه با خروج 
سامانه بارشى از استان از روز یک شنبه با کاهش 8 تا 10 درجه اى دما در اکثر نقاط استان 
روبه رو خواهیم بود. هواى کالنشهر اصفهان براى امروز یک شنبه صاف تا کمى ابرى، 

غبارصبحگاهى گاهى وزش باد پیش بینى مى شود. 

پلمب 17 آرایشگاه زنانه متخلف 
در اصفهان 

سفر فعاالن اقتصادى بوسنى به  اصفهان 

بودجه 2750میلیارد تومانى شهردارى تصویب شد

اصفهان 10 درجه سرد مى شود



٠٦اقتصاد ٢٨٨٢يك شنبه  ١اسفند  ماه 

ويترين

عرضه آجيل عيد در نمايشگاه 
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار گفت: عرضه آجيل 
و خشكبار شب عيد از ١٠ اســفند با تخفيف ٥ تا ٦ 

درصدى در  نمايشگاه  ها آغاز مى شود.
مصطفى احمدى گفت :كمبودى در آجيل و خشكبار 

شب عيد وجود ندارد.

 فروش بليت   نوروزى اتوبوس
مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى مسافربرى از 
آغاز فروش اينترنتى و حضورى بليت هاى نوروزى 
اتوبوس از امروز اول اسفندماه خبر داد و گفت: شرايط 
اقتصادى مردم مناسب نيســت و به همين دليل در 
راســتاى افزايش اســتقبال از حمل و نقل عمومى 
جاده اى، نرخ بليت اتوبوس نوروز امســال افزايش 

نمى يابد.

  ترس اروپايى ها از ايران
نشريه ايتاليايى«ســايدروب» از هشت برابر شدن 
صادرات فوالد ايران به اروپا طى سه سال اخير خبر 
داده و نوشــته اين موضوع نگرانى توليد كنندگان و 

رقباى اروپايى فوالد ايران را برانگيخته است.
پس از چين و هند، اكنــون افزايش صادرات فوالد 
ســاخت ايران باعث ترس توليد كنندگان فوالد در 

اروپا شده است. 

اتحاديــه اروپــا، ايــران را بــه دليــل صــادرات فوالد 
ارزان قيمــت بــه ايــن منطقــه متهــم بــه دامپينگ

 كرد.
به گزارش «رويترز»، چندى پيــش مقامات ايرانى اعالم 
كردند كه اين كشــور قرار است تا ســال ٢٠٢٥ ميالدى 
صادرات ساالنه فوالد خود را به ٢٠ تا ٢٥ ميليون تن افزايش 
دهد كه اين رقم ١٠ ميليــون تن بيش از هدفگذارى قبلى 
ايران براى صادرات فوالد خود تا سال ٢٠٢٥ ميالدى است. 
اين در حالى است كه يك مقام آگاه در انجمن توليد كنندگان 
فوالد اروپا موســوم به «يوروفر» اعالم كــرده كه ايران 
صادرات فوالد تخت رولى گرم خود را در بازار اتحاديه اروپا 

افزايش داده و ايران متهم به برهم زدن اصول تجارى است.
اين مقام آگاه كه خواست نامى از او برده نشود، گفت: «قرار 
است اتحاديه اروپا تا هفتم آوريل (٢٨ فروردين سال آينده) در 
اين باره تصميم بگيرد كه آيا جريمه ضد دامپينگ عليه ايران 
وضع كند يا نه؛ ضمن اينكه تحقيقات خود را براى بررسى 
اين موضوع كه آيا ايران فوالد خود را با قيمت پايين در بازار 

مى فروشد را آغاز كند.» 
مقامات اروپايى معتقد هستند كه ايران صنعت فوالد خود 
را توسعه داده و منابع كشــتيرانى هم مى گويند بسيارى از 
شــركت ها با همتاهاى ايرانى خود داراى تعامل تجارى 

هستند.

معاون وزير نفت با اشاره به آغاز ذخيره سازى بنزين براى 
ايام نوروز گفت: تاكنون بيش از يك ميليارد ليتر بنزين 

براى تعطيالت نوروز ذخيره شده است.
عباس كاظمى گفت: در حال حاضر پااليشگاه هاى كشور 
بدون مشــكل در حال توليد بنزين هستند كه بخشى از 
بنزين توليد داخل به همراه بنزيــن وارداتى در مخازن 
پااليشــگاه ها از يك ماه قبل براى سفرهاى نوروزى 

ذخيره سازى شده اند.
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه هم اكنون بيش از يك 
ميليارد ليتر بنزين در مخازن ذخيره ســازى شده است 
گفت: طبق سال هاى گذشته انتظار داريم مصرف بنزين 

در ايام تعطيالت نوروزى ركوردشكنى كند به همين دليل 
از هم اكنون آماده افزايش مصرف در ايام نوروز هستيم.

به گفته مســئوالن شــركت ملى پااليــش و پخش 
فرآورده هاى نفتى در حال حاضر به طور ميانگين روزانه 
١١ ميليون و ٨٠٠ هزار ليتر بنزين وارد كشــور مى شود 
كه ظاهراً به منظور ذخيره سازى براى ايام نوروز حجم 

واردات بنزين در روزهاى آتى افزايش پيدا خواهد كرد.
براساس اطالعات رسيده، اخيراً  واردات بنزين به كشور 
به ١٧ ميليون ليتر نيز رسيده است كه اين افزايش واردات 
بنزين به منظور ذخيره سازى اين حامل انرژى پر طرفدار 

صورت مى گيرد.

اتحاديه اروپا ايران را متهم به 
دامپينگ فوالد كرد

ذخيره سازى يك ميليارد 
ليترى بنزين براى ايام نوروز

ابالغ وقت رسيدگي
در خصوص پرونده كالسه ٩٥٠٨١٥ خواهان حسين رستميان دادخواستي مبني بر الزام به انتقال به طرفيت 
هوتن آيروم لوزاره تقديم نموده و وقت رسيدگي براي مورخ ٩٦/٢/١٨ ساعت ١٦ تعيين گرديده است. لذا با 
عنايت به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول خيابان ارباب، روبروي 
مدرسه نيلي پور، جنب ساختمان صبا، پالك ٥٧ كدپستي ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
٢٣ مراجعه و نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور در وقت رسيدگي، ابالغ 
قانونى تلقي شده و تصميم مـقـتـضـي اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: ٣٦٩١٨ شعبه ٢٣ حقوقي شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان/١١/١١٩٦
مزايده

شــماره نامه: ٩٥١٠١١٦٨٢٥٨٠٤٧٢٦ شــماره پرونده: ٩٣٠٩٩٨٦٨٢٥٣٠٠٠٩٣ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٣٠٠٣٣ اجراى احكام شــعبه ٣١ دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه ٩٣٠٠٣٣ 
اجرايى شعبه ٣١ دادگاه حقوقى اصفهان له آقاى منصور افراز اســفندرانى فرزند حسن با وكالت آقاى داود 
نيك نام عليه آقاى اكبر فتوت فرد فرزند حسين به خواسته مبلغ ١٤٤/٤٨٧/٤٨٢ ريال بابت اصل خواسته، مبلغ 
٦/٢٤٠/٠٠٠ ريال بابت حق الوكاله، مبلغ ٦/٣٠٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرســى، مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت هزينه كارشناسى و مبلغ ٣٦٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه نشر آگهى جمعاً به مبلغ ١٥٩/٣٨٧/٤٨٢ ريال در 
حق محكوم له جلسه مزايده اى جهت فروش يك دستگاه تزريق پالســتيك زير برگزار نمايد: مورد مزايده 
عبارتست از يك دستگاه تزريق پالستك كاركرده (صد گرمى) كه حسب نظريه هيئت سه نفره كارشناسان 
رسمى دادگســترى كه اين نظريه مصون از اعتراض باقى مانده است مشــخصات مورد مزايده بدين شرح 
 PLC ٣١٢٧ به شماره ســريال ٣٥٥/٨٣ داراى سيستم U ١  AE اعالم شده است: ساخت روسيه مدل
به وزن تقريبى ٥ تن به ابعاد ٣٠٠ * ٨٠ * ١٥٠ ســانتيمتر مجهز به سيستم هيدروليك با الكتروموتور پمپ
 ٨٠ L1 – TYPE- L از نوع چينى كوبله شده با پمپ دنده اى آبى رنگ، به انضمام شير كنترل پروپرشنال 
و انواع شير برقى (سلونوئيد) و تانك ذخيره روغن هيدروليك به ظرفيت حدود ١٥٠ ليتر و كوئيل خنك كننده 
روغن هيدروليك به استفاده از آب لوله كشى شبكه شهرى، تجهيزات قالب گير به ابعاد ٤٠ * ٤٠ سانتيمتر با 
كورس ٣٠ سانتيمتر، داراى هيدورموتور و جك تزريق مواد اوليه به شماره ٨٣- ٩٦٣ و سيلوى ذخيره به ظرفيت 
حدود ١٥ كيلوگرم جهت شارژ مواد اوليه ساخت قطعه پالستيكى، داراى سيستم پخت با استفاده از سيلندر و 
المنت حرارتى سه خانه اى، تجهيزات خنك كننده قالب با استفاده از آب شبكه شهرى، تابلو برق سه فاز مستقر 
در كنار دستگاه به ابعاد ١٠٠ * ٧٠ * ٤٠ سانتيمتر مجهز به انواع رله كنتاكتور و تايمر و رله حرارتى با استفاده از 
فرمان PLC مى باشد. حسب نظريه هيئت سه نفره كارشناسان اعالم گرديده دستگاه مذكور در زمان بازديد 
در حال توليد و بهره بردارى بوده است. حسب نظريه هيئت يه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى ارزش روز 
دستگاه مذكور به در نظر گرفته كليه عوامل مؤثر در قضيه مبلغ ١٩٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديده است. 
متقاضيان مى توانند ٥ روز قبل از فروش در محل اصفهان، خيابان امام خمينى، مقابل دهنو، كارگاه فتوت فر 
از دستگاه مذكور ديدن كرده و جهت شركت در مزايده و خريد در تاريخ ١٣٩٥/١٢/٢٦ ساعت ٩:٣٠ صبح در 
دفتر اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت، مجتمع اجراى احكام حقوقى، طبقه اول، واحد يك حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزيابى شروع و برنده كسى خواهد بود كه پيشــنهادكننده باالترين قيمت بوده و حداقل ١٠٪ مبلغ 
تصويبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد. م الف: ٣٦٨٤٨  اجراى احكام شعبه ٣١ دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/١١٩٧
اجراييه

شماره: ١٨١/٩٥ به موجب راي شماره ٧٦٨ تاريخ ٩٥/٨/١١ حوزه ١٧ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه على كرمالچعب به نشاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
يكصد و هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و نود و پنج هزار ريال بابت هزينه هاى 
دادرسى و نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (٩٣/١٢/١٨) تا اجراى كامل حكم در حق 
خواهان طوبى حاجى زاده به نشانى خ اشرفى اصفهانى محله مهديه ك ٢٠ بن بست گلستان پالك ٥٥١٧٧ 
و نيم عشر حق االجرا.  ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم 

نمايد. م الف: ٣٦٨٥٣  شعبه ١٧ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /١١/١١٩٨
اجراييه

شــماره: ٦٣١/٩٥ -١٣٩٥/١١/٢٤ به موجب راي شــماره ٩٥٠٩٩٧٦٧٩٦٢٠١٥٤٠ تاريخ ٩٥/٩/٢٢ حوزه 
٣٢ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه حسن دهقانى به نشاني 
مجهول المكان محكوم است پرداخت مبلغ R ٣٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته (به خواسته قسمتى 
 ٦٦٠/٠٠٠ R و پرداخت مبلغ (١٥٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال R) (از يك فقره چك به شماره ٨٢٩٤٣٦- ٩٥/٣/٣١
ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چك ٩٥/٣/٣١ تا تاريخ اجراى حكم 
در حق خواهان صغرى محمودى به نشــانى اصفهان خ آبشــار دوم خ كاج كوچه سلمان فارسى پالك٥ با 
احتساب پرداخت نيم عشر دولتى. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالي 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٦٨٥٥  شعبه ٣٢ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره يك) /١١/١١٩٩
اجراييه

شماره: ٩٥٠٩٠٠ ش ٧ -١٣٩٥/١١/٢٤ به موجب راي شــماره ١٥٣٨ تاريخ ٩٥/٨/٢٩ حوزه ٧ شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه صفر عبدالهى به نشاني مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و صد هزار ريال بابت اصل خواسته  و يك ميليون و چهارصد و 
نود و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٩٥/٣/٣١ 
و ٣/٤٠٠/٠٠٠  ريال ٩٥/٤/٣١ و ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٩٥/٤/١٥ و ٣/٧٠٠/٠٠٠ ريال ٩٥/٥/٣١ تا تاريخ اجراى 
حكم در حق خواهان رضا عابدى فشاركى به نشانى اصفهان بازار قلندرها جنب سراى ستوده آقاى عابدى 
فشاركى. و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 

مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٦٨٦٤  شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
(مجتمع شماره دو) /١١/١٢٠٠

اجراييه
شماره: ٦٣١/٩٥ -١٣٩٥/١١/١٧ به موجب راي شماره ٨٩٤ تاريخ ٩٥/٩/٣٠ حوزه ٣٩ شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه آتنا خواجه به نشاني مجهول المكان محكوم است 
پرداخت چهل ميليون ريال بابت اصل خســارت و يك ميليون و پانصد هزار ريال هزينه كارشناسى و يك 
ميليون و هشتصد و هفتاد هزار ريال هزينه دادرســى و نيم عشر حق االجرا. مشخصات محكوم له: مجتبى 
فخرى به نشانى اصفهان ٢٤ مترى دوم كوچه بهارستان بن بست بنفشه پالك ٣١٣ . ماده ٣٤ قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٦٨٦٥  شعبه ٣٩ حقوقي 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١١/١٢٠١
ابالغ راي

شــماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠٨٠١٦٥٩ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠٨٠٠٥٢٨ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٦٦٩ خواهان: آقاى رسول امينى فرزند عبداله به نشــانى: اصفهان- خوراسگان- پزوه- پزوه- خ ٢٢ 
بهمن پ ١١٦ كدپستى ٨١٥٩٩٧٦٥٣٨ همراه ٠٩١٣١١٥٢٩٩٣  خوانده: آقاى عليرضا ناظورى خوراسگانى 
فرزند براتعلى به نشاني: مجهول المكان، خواسته ها: ١- مطالبه وجه ٢- مطالبه خسارت دادرسى ٣- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه، دادگاه نظر به اوراق و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشــا راي مي نمايد. راي دادگاه: در اين پرونده خواهان آقاى رسول امينى 
دادخواستى بطرفيت خوانده آقاى عليرضا ناظورى خوراسگانى به خواسته مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال كه 
خواسته خود را در جلسه اول دادرسى به دويست و پنج ميليون ريال كاهش و به استناد شانزده فقره سفته به 
شماره هاى ٠٥٥٢٨٧٨ و ١٠٧٢٢٩ و ٠٤٣٨٨٥ و ١٠٧٢٣٠ و ٠٥٥٢٨٩١ و ٠٤٣٨٨٦ و ٢٨٠٥٥٢ و ٨٨٦٥٢٩ و 
٠٥٤٥٢٤٦ و ٠٤٩٢٣٥ و ٦٦٢٤٨٦ و ٠٥٨٣٣٦٧ و ٠١٠٣٩٤٩ و ٦٢٤٧٠ به تاريخ سررسيد ١٣٩٤/١٢/٠١ و و 
٢٣٨١٣١ بتاريخ ١٣٩٤/١٠/٢٠ تقديم، دادگاه نظر به دادخواست تقديمى خواهان و تصوير مصدق مستندات 
ابرازى خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان مى نمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نياورده اســت فلذا دعوى 
خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ قانون آيين دادرسى مدني و مواد ٣٠٨ و ٣٠٩ 
قانون تجارت، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ ٨١١٥٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير اداى دين وفق شاخص اعالمى بانك مركزى از 
تاريخ سررسيد سفته ها ١٣٩٤/١٢/٠١ لغايت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راي 
صادره غيابي و ظرف بيست روز قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر 
در محاكم تجديدنظر استان اصفهان ميباشد. م الف: ٣٦٨٧١ شمس اژيه رئيس شعبه هشتم دادگاه عمومى 

حقوقي شهرستان اصفهان/١١/١٢٠٢
ابالغ راى

كالسه پرونده: ٩٥- ٧٠٦ شماره دادنامه: ٩٩٨/٩٥ – ٩٥/١١/١٦ تاريخ رسيدگى : ٩٥/١١/١٢ مرجع رسيدگى 
شعبه ٤١ شورا حل اختالف اصفهان خواهان: حسين بستگانى فرزند اصغر به نشانى اصفهان خ مشتاق سوم 
شهرك زاينده رود گلستان هفتم منزل سوم ســمت چپ خوانده: رضا رفيعى طالخونچه به نشانى مجهول 
المكان خواسته: مطالبه وجه يك فقره چك به شماره ٩٣٦٨٦٨- ٩٥/٤/١٥ مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال به انضمام 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به 
ضى شورا در خصوص دعوى حسين بســتگانى به طرفيت رضا رفيعى  صدور راى مى نمايد. راى قا 
طالخونچه به خواسته مطالبه وجه چك به شماره ٩٣٦٨٦٨ – ٩٥/٤/١٥ به مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال به انضمام 
هزينه ى دادرسى و خسارت تاخير تاديه تقديمى از ناحيه خواهان كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته 
بر عهده خوانده داشته و بقا اصول مســتندات مذكور در يد مدعى داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته 
و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است مستندا به ماده ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين  دادرسى 
مدنى دعوى مطروحه را وارد وثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ (بيست 
و پنج ميليون ريال) بابت وجه چك مورد دعوى مبلغ ٨٥٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك (٩٥/٤/١٥) تا زمان اجراى حكم بر اساس آخرين شاخص بانك مركزى جمهورى 
اسالمى و نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و بيست روز ديگر پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: ٣٦٨٤٩ شعبه ٤١ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( مجتمع 

شماره يك)/١١/١٢٠٣
ابالغ راى

شــماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٣٥٠٨٠١٦٦٦ شــماره پرونده: ٩٢٠٩٩٨٠٣٥٠٨٠٠٤٩٥ شماره بايگانى شعبه:  
٩٢٠٥١٣ خواهان: شركت ليزينگ ايران با وكالت آقاى ابوالفضل رضائى و آقاى حميدرضا منصورى همگى 
به نشانى تهران ميدان ٧ تير ابتداى مفتح  شمالى روبروى بانك كشاورزى پالك ١٩٨ طبقه سوم واحد ١١ كد 
پستى ١٥٨٨٩١٤٣٣٦ خوانده آقاى مرتضى دره گزنى دهقى به نشانى مجهول المكان خواسته استرداد عين 
مستاجره گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دادخواست حميدرضا منصورى و ابوالفضل رضائى به وكالت از شركت 
ليزينگ ايران به طرفيت مرتضى دره گزنى دهقى دائر بر ١- محكوميت خوانده به اســترداد عين مستاجره 
(يك دستگاه كاميون كشنده بى ام سى ) مقوم به ٥١/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢- محكوميت خوانده به پرداخت كليه 
خسارات دادرسى دادگاه با مالحظه مندرجات پرونده نظربه اينكه قرارداد اجاره به شرط تمليك منتفى گرديده 
و حسب ادعاى خواهان خوانده شرايط تملك عين مســتاجره را فراهم ننموده و از ناحيه خوانده نيز دفاع و 
ايرادى به عمل نياورده است ادعاى خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده ده قانون مدنى و ماده ١٢ قرار داد 
استنادى با موضوع قرار داد اجاره به شرط تمليك و مواد ١٩٨ و ٥١٩ قانون آيين دادرسى در امور مدنى خوانده 
را به استرداد عين مستاجره (يك دستگاه كاميون كشنده بى ام سى ) و حضور در مركز تعويض پالك و اقدام 
به فك پالك شخصى از خودروى مورد اجاره با اخذ خالفى و عوارض ساليانه و ماليات و پرداخت خسارات 
دادرسى محكوم نموده و اعالم مينمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين مرجع سپس ظرف مدت مزبور قابل تجديدنظر خواهى در مرجع تجديدنظر استان است. م الف: ٣٦٨٦٩ 

بهراميان رئيس شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان اصفهان/١١/١٢٠٦

ابالغ راى
شــماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠٤٠١٧١٣ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٠٣٥١٠٠١٠٧٨ شماره بايگانى شعبه:  
٩٤١٣١٧ خواهان ها: ١- خانم مهين دانشــور فرزند اكبر ٢- آقاى حسين علنقيان اليادرانى فرزند عباس با 
وكالت آقاى حسين شهپرى فرزند محمد به نشانى اصفهان شيخ صدوق شمالى ساختمان وكال طبقه چهارم 
واحد ١٠ و آقاى حسن صرام فرزند حسين به نشانى اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالى جنب خ كاخ ساختمان 
وكال طبقه ٤ واحد ١٠ كد پســتى ٨١٦٤٧٦٥٩٧٧  خواندگان: ١- شركت توسعه و تجارت الماس پايتخت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت ٣٠٦٥٥٢ با نمايندگى آقاى غالمحسين مدديبه نشانى تهران خ دولت آباد 
پ ١٨٤ ، ٢- آقاى ابوالفضل دانشور فرزند حسن به نشانى اصفهان خ الله سه راه فاطميه كوى مقدس پ ٣ . 
٣- آقاى بيژن ميرى فرزند ولى اله به نشانى مجهول المكان ٤- آقاى بابك توسلى فرزند ابراهيم به نشانى 
مجهول المكان ٥- بانك پاسارگاد شعبه ٣٠ مترى نيروى هوايى با وكالت خانم ناديا محمدنژاد فرزند حسن به 
نشانى تهران خ وليعصر (عج) باالتر از بلوار ميرداماد بلوار ستارى پ ٧٧ ط ٥  خواسته ها: ١- مطالبه خسارت 
دادرسى ٢- دستور موقت ٣- ابطال سند (موضوع سند مالى است) ٤- ابطال سند (موضوع سند مالى است) 
٥- ابطال سند ( موضوع سند مالى است) راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى حسين علينقيان اليادرانى و خانم 
مهين دانشور با وكالت آقايان حسن صرام و حسين شهپرى بطرفيت آقايان بيژن ميرى و ابوالفضل دانشور 
و بابك توسلى و بانك پاسارگاد شعبه ٣٠ مترى نيروى هوايى شركت توســعه و تجارت الماس پايتخت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت ٣٠٦٥٥٢ با وكالت خانم ناديا محمدنژاد از ناحيه خوانده رديف چهارم بخواسته 
هاى ابطال سند وكالتنامه رسمى به شــماره ١١٥٨٥٣ – ١٣٨٧/٤/١٨ دفترخانه ٩٠ اصفهان – ابطال سند 
قطعى به شماره ٢١٤٢٦ – ١٣٨٧/٥/١٥ و ابطال سند رهنى به شماره ٢١٤٥٣ – ١٣٨٧/٥/٢١ هردو تنظيمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره ٤٧٩ تهران و با احتســاب خسارات دادرسى با اين توضيح كه مالكين شش 
دانگ پالك ثبتى ١٥١٧٧/١٠٢٧ بخش ثبت اصفهان به نســبت پنج دانگ و يك دانگ بوده اند و بواسطه 
بى سوادى نامبردگان توســط خوانده رديف دوم براى اخذ وكالت صرفا به جهت در رهن قرار دادن بانك به 
دفترخانه اسناد رسمى شماره ٩٠ اصفهان برده شده و ليكن بعدا مشخص شــده وكالتنامه با قيد نام وكيل 
(خوانده رديف سوم) و با كليه اختيارات من جمله فروش ان تنظيم و سپس در دفترخانه ٤٧٩ تهران بدوا سند 
قطعى انتقال بنام خريدار رديف اول تنظيم و در نهايت ســند رهنى در همان دفترخانه توسط راهن( خوانده 
رديف اول) براى اعطاى تسهيالت بانكى توسط خوانده رديف چهارم براى شركت خوانده رديف آخر تنظيم 
و بشرح خواسته هاى مطروحه درخواست رسيدگى داشته اند با تعيين وقت رسيدگى و دعوت طرفين صرفا 
وكيل خوانده رديف چهارم در جلسات دادرسى مورخه هاى ١٣٩٥/٨/١ و ١٣٩٥/١١/١٣ حضور بهم رسانده و 
دفاعيات خود را بشرح اليحه ثبت شده به شماره ٥٥٥٢- ١٣٩٥/١١/١٣ و اظهارت منعكس در جلسات دادرسى 
بعمل آورده است دادگاه با توجه به تحقيقات جامع و مفصل صورت گرفته توسط شعبه دهم دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان بشرح پرونده كالسه هاى ٩١٠٧٩٥ و ٩٢٠٢٣٤ و ٩٢٠٥٩٩ آنچه محرز و مسلم تشخيص 
مى گردد اينست كه سر دفتر تنظيم كننده سند وكالتنامه  رسمى به شماره ١١٥٨٥٣- ١٣٨٧/٤/١٨ دفترخانه 
٩٠ اصفهان مقررات و ضوابط آمره در مادتين ٦٤ و ٦٦ قانون ثبت اسناد و امالك رعايت نكرده است زيرا در 
بى سوادى خواهانها شك نبوده و سردفتر وظيفه داشته براى هر يك از خواهانها عالوه بر معرفين يك نفر هم 
معتمدين خود را حاضر و مفاد سند تنظيمى را براى خواهانها قرائت وتفهيم نمايد در حاليكه رعايت نگرديده و 
بر اين اساس وكالتنامه اى كه بايستى صرفا در صدور اخذ وام براى خواهانها باشد به تنظيم وكالتنامه اى كامل 
و تمام من جمله حق فروش و اخذ ثمن و ايصال به موكل تنظيم مى گردد و بر اساس آن سند قطعى بعدى به 
شماره ٢١٤٢٦ – ١٣٨٧/٥/١٥ و نهايتا سند رهنى به شماره ٢١٤٥٣- ١٣٨٧/٥/٢١تنظيم مى گردد اينك از 
توجه به مراتب فوق اوال نظر به اينكه سند وكالت نامه بدون رعايت موازين قانونى مصرح بشرح فوق الذكر 
تنظيم نگرديده ثانيا عالوه بر اينكه در زمان تنظيم سند قطعى از اعتبار شرعى به لحاظ فقدان قصد عقد وكالت 
براى انتقال قطعى فراهم نبوده است در زمان تنظيم سند رهنى قبض و اقباض هم صحيحا صورت نگرفته 
زيرا به صراحت ماده ٧٧٢ قانون مدنى مال مرهون بايد به قبض مرتهن داده شود و چون در زمان تنظيم سند 
رهنى اصوال مال مرهونه (ملك موضوع دعوى) در تصرف راهن مذكور در ســند رهنى (خوانده رديف اول) 
قرار نداشته چرا كه بشرح پرونده كالسه هاى مطروحه در شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مشاراليه 
مبادرت به طرح دعوى خلع يد عليه خواهانهاى حاضر نموده است فلذا با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده 
و تحقيقات صورت گرفته توسط شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان كه براى اين دادگاه اقناع كامل 
ايجاد نموده است دعوى را وارد  تشخيص مستندا به مواد ٦٤ و ٦٦ قانون ثبت اسناد و امالك و ١٩٠ و ١٩١ 
و ٢٤٧ و ٧٧٢ قانون مدنى و ١٩٨ و ٥١٥ قانون آيين دادرسى مدنى اوال حكم بر ابطال سند رسمى وكالتنامه 
شماره ١١٥٨٥٣ – ١٣٨٧/٤/١٨ دفترخانه اسناد رســمى شماره ٩٠ اصفهان ثانيا حكم بر ابطال سند قطعى 
٢١٤٢٦- ١٣٨٧/٥/١٥ ثانيا حكم بر ابطال سند رهنى به شماره ٢١٤٥٣ – ١٣٨٧/٥/٢١ هر دو در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره ٤٧٩ تهران و با احتساب و محكوميت خوانده رديف سوم بپرداخت هزينه دادرسى حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعالم مى گردد دعوى توجهى به خوانده رديف دوم نداشته و 
مستندا به به بند چهارم ماده ٨٤ قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد و در خصوص 
خواسته ديگر خواهانها مبنى بر صدور دستور موقت مبنى بر  منع از هرگونه نقل و انتقال به لحاظ عدم ايداع 
خسارت احتمالى قرار رد آن صادر و اعالم مى گردد اين راى نسبت به خواندگان رديف هاى اول و سوم و پنجم 
غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد و نسبت به خوانده رديف چهارم 
گردد اين راى ظرف بيست روز از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: ٣٦٨٧٩ شعبه ٤ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/١٢٠٧
ابالغ راي

شــماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٢٤٠٠٣٦٢ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٠٣٥٢٤٠٠٣٨٥ شماره بايگانى شعبه: 
٩٤٠٤٣٠ خواهان : خانم نيره امينى هرندى فرزند ابوالقاسم با وكالت آقاى ايوب منجى فرزند يداله به نشانى: 
اصفهان- اصفهان- اپادانا دوم- كوى الله بن ارديبهشــت پ ٣١ ط ٣ زنگ ٤، خوانده: آقاى على صفرى 
فرزند ابراهيم به نشانى: مجهول المكان، خواسته ها: ١- مطالبه وجه ٢- مطالبه خسارت دادرسى ٣- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه، راي دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى ايوب منجى به وكالت از خانم منيره امينى 
هرندى فرزند ابوالقاسم به طرفيت آقاى على صفرى فرزند ابراهيم به خواسته مطالبه دويست و پنجاه ميليون 
ريال به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه، وكيل خواهان توضيح داده است كه موكل وى مبلغ مذكور 
را از شخصى به نام على كشاورز طلبكار بوده و مديون سفته اى را جهت اقدام قانونى و وصول طلب در اختيار 
خوانده قرار داده كه خوانده عليرغم وصول وجه ســفته، دين را به وى پرداخت نكرده است نظر به مالحظه 
تصوير سند عادى ضميمه دادخواست كه بيانگر تعهد خوانده به دريافت وجه سفته و پرداخت آن به خواهان 
مى باشد و نظر به اينكه حسب مفاد پرونده كالســه ٩٣٠٣٢٩ مطروحه از شعبه پنجم بازپرسى، وصول مبلغ 
٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال از وجه سفته توسط خوانده محرز مى باشد لذا دادگاه مستنداً به مواد ١٩٨و ٥١٩ و ٥٢٢ 
قانون آئين دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت ٦/٠٦٠/٠٠٠ 
ريال بابت هزينه دادرسى و ٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مى نمايد. ضمناً 

واحد اجرا مكلف است خسارت تاخير را بر مبناى شاخص اعالمى بانك مركزى و از تاريخ تقديم دادخواست 
١٣٩٤/٤/٢٥ لغايت وصول محكوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ايصال نمايد و نسبت به مبلغ 
اضافه بر ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال نظر به اينكه دليلى بر دريافت مبلغ اضافى توسط خوانده وجود ندارد مستنداً به 
ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راي صادره در قسمت 
محكوميت خوانده غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. و در قسمت اخير (حكم بر بى حقى) ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. م الف: ٣٦٨٨٤ رئيسى 

رئيس شعبه ٢٤ دادگاه عمومى حقوقي شهرستان اصفهان/١١/١٢١٠
ابالغ راي

شــماره دادنامه: ٩١٠٩٩٧٠٣٥١٣٠٠١٧٢ شــماره پرونده: ٩٠٠٩٩٨٠٣٥١٣٠٠٨٤٣ شماره بايگانى شعبه: 
٩٠٠٨٥٤ خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان با وكالت آقاى مهرداد كشاورزيان به نشانى: چهارباغ 
باال- مجتمع پارســيان- زيرزمين واحد ١٠٤، خواندگان: ١- آقاى عليرضا صالحى به نشانى: ملك شهر خ 
مفتح خ بهاران ايثار جنوبى ك آذر پ ١٩،  ٢- آقاى حميد كريمى به نشــانى: پااليشگاه اصفهان ٣- آقاى 
خدابخش كريمى به نشانى: داران- خ گلستان شهدا- تامين اجتماعى داران/ درمانگاه ٤- آقاى نادر ابراهيمى 
به نشاني: مجهول المكان، خواسته : مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد. راي دادگاه: 
در خصوص دعوى مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان با وكالت آقاى مهرداد كشاورزيان به طرفيت نادر 
ابراهيمى و عليرضا صالحى و خدابخش كريمى و حميد كريمى به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و نه ميليون و 
چهارصد و ده هزار ريال به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده و مستندات ابرازى خواهان و اينكه مستندات ابرازى اشتغال ذمه خواندگان را ايجاب مى نمايد بدين نحو 
كه نادر ابراهيمى بابت بازپرداخت وام خود به خوانده مبلغ مذكور بدهكار مى باشد و هر يك از خواندگان رديف 
دوم و سوم و چهارم با صدور چك هايى به ترتيب به شماره هاى ٧١١٤٠٤ بانك ملى ايران مورخ ٢١/١١/٨٩ به 
مبلغ يكصد و سى ميليون ريال و شماره ٦٩٠٤٩٦ مورخ ٢١/١١/٨٩ بانك رفاه كارگران به مبلغ يكصد و سى 
ميليون ريال و شماره ٤٩٩٣٧٥ مورخ ٢١/١١/٨٩ بانك تجارت به مبلغ يكصد و سى ميليون ريال از خوانده 
رديف اول ضمانت نموده اند و خوانده رديف اول نيز ظهر چكهاى مذكور را امضاء نموده اســت و خواندگان 
عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشــر آگهى در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعى كه موثر در دعوى باشد 
از خود به عمل نياورده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص عليهذا به استناد مواد ١٩٨ و ٥١٩ و ٥٢٢ 
قانون آيين دادرســى مدني و مواد ٣١٠ الى ٣١٥ قانون تجارت حكم به محكوميت خواندگان رديف دوم و 
سوم و چهارم متســاوياً و خوانده رديف اول متضامناً با هر يك از خواندگان رديفهاى دوم و سوم و چهارم به 
پرداخت يكصد و نه ميليون و چهارصد و ده هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و دويست و سى و 
نه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه به همان نسبت 
از تاريخ سررســيد چكها تا زمان تاديه آن در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راي صادره غيابي و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 
در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: ٣٦٩١١ طاوسى رئيس شعبه ١٣ دادگاه عمومى حقوقي 

شهرستان اصفهان/١١/١٢١١
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٥١٠٤٢٠٣٥٠٨٠٠٤٨٠ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٠٣٥٠٨٠١٣٨٢ شماره بايگاني شعبه: 
٩٤١٥٦٢ بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره ٩٥١٠٠٩٠٣٥٠٨٠٤٢٦٦ و شماره دادنامه 
مربوطه ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠٨٠٠٦٢٨ حكم به محكوميت خوانده: احسان عنايتى به نشانى: مجهول المكان به 
پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ يازده ميليون و سيصد و چهارده هزار 
بابت هزينه دادرسى و مبلغ نه ميليون و ششصد هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و خسارت 
تاخير اداى دين وفق شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ صدور چكها لغايت زمان پرداخت وجه در حق 
خواهان: مجتبى هنرى فرد فرزند مهدى به نشانى: اصفهان- بلوار كشــاورز- كوچه شهيد رفيعى- پالك 
٣٨ صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى است نيم عشــر دولتى به مبلغ ١٧/٥٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. 
محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه:  ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده ٣٤ 
قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. ٣- مالي معرفي كند كه اجراء حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود 
(مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پــى دارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده ٢١ قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره ١ 
ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) م الف: ٣٦٨٧٢ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقي شهرستان

 اصفهان/١١/١٢١٢
مزايده

شماره: ٩٥٠٢٤٣ با عنايت به دستور اجراى احكام دادگاه بخش اشترينان مبنى بر ضبط وثيقه ملكى از اين رو 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى ٣٩١/٩٢٨١ واقع در نجف آباد بعد از باغ بانوان دنبال كانال خالى داراى عرصه 
٣٠٣٨/٩٥ متر مربع و محصور به ديوار گلى فاقد درب كه بارزش ٩٢٥٧٨٥٠٠٠ ريال برآورد و تعيين گرديد. 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال توقيف شده از طريق اجراى 
احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ ٩٥/١٢/١٠ ساعت ١٢ و در همان محل اجراى احكام به فروش ميرسد برنده 
مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى ١٠ ٪ آن را فى المجلس 
به حساب ٢١٧١٢٩٠٣٥٤٠٠١ واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ 
سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط ومزايده مجددا تكرار مى گردد ضمنا خريدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزايده از اموال/ ملك مورد نظر بازديد بعمل آورد. م الف: ٣٣٢٥  اجراى احكام حقوقى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/١١/١٣٠١

يارانه نقدى اســفند ماه با توجه به نزديكى به ايام نوروز 
زودتر از موعد مقرر به حســاب سرپرستان خانوار واريز 
خواهد شد و بسيارى از معترضين به حذف يارانه نقدى 

هنوز جوابى دريافت نكرده و به ليست بازنگشته اند.
به گزارش ميزان، در حالى در چند روز گذشــته هفتادو 
دومين مرحله يارانه نقدى به حساب سرپرستان خانوار 
واريز شد كه هنوز آمار دقيقى از حذف شدگان از ليست 

دريافت يارانه در دسترس نيست. 
با وجود اين، در هشت ماهه گذشته سال جارى  در تاريخ 
بيست وششم هر ماه يارانه به حساب سرپرستان خانوار 
واريز شده اما باتوجه به سوابق سال هاى گذشته و نزديك 
شدن به نوروز به نظر مى رسد يارانه اسفند ماه قبل از ٢٠ 

اسفند ماه واريز شود. 
عالوه بر اين نوبخت ســخنگوى دولت نيز در خصوص 
زمان واريز يارانه اسفند ماه گفت: با توجه به نزديكى به 
ايام عيد و در جهت رفاه حال مردم، يارانه و حقوق اسفند 
ماه حداكثر تا بيستم اين ماه سال به حساب سرپرستان 

خانوار واريز خواهد شد. 
اين در حالى اســت كه تا بهمن ماه بيش از ٧٤ ميليون 
ايرانى در ليست دريافت يارانه نقدى قرار داشتند و دولت 
قرار است از اين ميان با شناســايى دهك هاى پردرآمد 

اقدام به حذف اين افراد از ليست يارانه كند. 
همچنين على ربيعى وزير كار در مورد شاخص حذف افراد 
از يارانه و اينكه تاكنون چنــد نفر از دريافت يارانه حذف 
شده اند، بيان كرد: مســكن، خودرو، درآمد و حتى سفر 

مى تواند دارايى محسوب شود.  
وى در اين باره ادامــه داد: بيــش از٢/١ ميليون نفر را 
حذف قطعى كرديم كه ٨٠ درصد شــكايت نكردند. در 
ارتباط با آن ٢٠ درصد هم زمانى كه مدارك ارائه شــد 
١٠ درصدشان پذيرفتند اما ١٠ درصد مشكالتى را بيان 

مى كردند.  
ربيعى گفت: طبق قانون مجلس حدود شش ميليون نفر 

بايد از دريافت يارانه حذف شوند. 
در اين ميان افرادى هســتند كه به اشــتباه از ليســت 
دريافت يارانه حذف شده اند و با وجود شكايت به سامانه 
هدفمندى، يارانه اين افراد به حساب آنها بازگردانده نشده 
است و حتى اگر يارانه برخى افراد مجدداً واريز شد امكان 

واريز يارانه هاى معوق در سيستم وجود ندارد. 

در ميان افراد معترض به يارانه نقدى برخى افراد كارگر 
ساده با حداقل درآمد و يا بعضاً بدون شغل و درآمد ماهيانه 
بوده اند كه به اشتباه از ليست دريافت يارانه حذف شده اند 
و شــكايت اين افراد هم راه به جايى نبرده است و حتى 
برخى از اين افراد پيام حذف از ليست دريافت يارانه نقدى 
را دريافت نكرده و بدون هيچ اطالعى يارانه شان حذف 

شده است. 
براســاس اين گزارش، حال بايد ديد دولــت با توجه به 
نزديكى به پايان ســال چه برنامه اى براى حذف سرى 
جديدى از يارانه بگيران در ســال آينده به جز ارســال 
پيامك در نظر گرفته و اين بار چه كسانى از گردونه حذف 

خواهند شد.

رئيس هيئت مديره اتحاديه مــرغ تخمگذار از 
گسترش شيوع آنفلوآنزا در كشور و افزايش نرخ 

تخم مرغ خبر داد.
ناصر نبى پور با بيان اينكه براساس آخرين آمار، 
تاكنون آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در ١٧ استان 
كشــور گزارش شده اســت، اظهارداشت: اخيراً 
اين بيمارى در جمعيت مرغ هاى بومى اســتان 

چهارمحال و بختيارى نيز مشاهده شده است.
وى اضافه كرد: تا زمانى كــه پرندگان مهاجر از 
كشور ما خارج نشــوند، وضعيت به همين روال 
خواهد بود و احتمال گسترش اين بيمارى وجود 

دارد.
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار با بيان 
اينكه آنفلوآنزا بيمارى اى نيســت كه به سادگى 
بتوان گفت كنترل شده است، تصريح كرد: در پى 
شيوع اين بيمارى، تاكنون حدود ١١ تا ١٢ ميليون 

قطعه مرغ معدوم شده است.
نبى پور ادامه داد: به همين دليل قيمت تخم مرغ 
نيز طى روزهاى اخير افزايش يافته و ٥٠٠ تومان 

گران شده است.

يارانه آخر
گسترش شيوع 

آنفلوآنزاى پرندگان 
در كشور

 تا بهمن ماه بيش از 
٧٤ ميليون ايرانى 
در ليست دريافت 
يارانه نقدى قرار 
داشتند و دولت 
قرار است از اين 
ميان با شناسايى 
دهك هاى پردرآمد 
اقدام به حذف اين 
افراد از ليست 
يارانه كند
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نگرانى هایى براى ذوب آهن آسیایى

 امیرى باید اخراج مى شد 
دقیقه 79 و در حالى که پرسپولیس با یک گل از سپاهان 
پیش بود، وحید امیرى تکلـى روى پاى طالب ریکانى 
رفت کـه دور از چشـمان داور، بـراى مهاجـم قرمزها 
جریمه شخصى در پى نداشـت. در تصاویر تلویزیونى 
به وضوح دیده شد که استوك امیرى روى ساق ریکانى 
مى نشیند. صحنه  خطرناکى که به نظر غیاثى کارشناس 
داورى فوتبال، باید با اخراج امیرى همراه مى شـد؛ اما 
مهاجم قرمزها از حداقل جریمه شخصى هم فرار کرد.

امیرى دقایقى بعـد روى خطاى دیگرى کـه انجام داد 
کارت زرد دریافت کرد.

 ثبت اولین دبل سرخابى ها
علیه اصفهانى ها

براى اولین بار در تاریخ 16 سـاله لیـگ برتر، تیم هاى 
پرسـپولیس و اسـتقالل برابـر دو تیـم اصفهانـى در 
دیدارهاى رفت وبرگشـت برنـده شـدند. از اولین دوره 
لیگ برتر تا به حال، هر دو تیم اصفهانى و سرخابى هاى 
تهرانـى در همـه دوره ها حاضـر بوده انـد. اصفهانى ها 
همیشـه جزو برترین تیم هاى لیگ بوده و هرگز اتفاق 
نیافتاده بود که ذوب آهن رفت و برگشـت از اسـتقالل 
ببازد و سـپاهان از پرسپولیس. اما لیگ شـانزدهم این 
طلسم را شکاند. پرسـپولیس آماده توانست سپاهان را 
دبل کند؛ و استقاللى که در نیم فصل دوم جان تازه اى 
گرفته ذوب آهن را در اصفهان برد تا 6 امتیاز کامل بازى 

با این تیم را به دست آورد.
پرسپولیس در حالى سپاهان را 2-1 برد که دربازى رفت 
هم برابر تیم سپاهان 3-1 برنده شده بود. آخرین بار در 
سال 1353 بود که پرسپولیس برابر تیم فوتبال سپاهان 
در هر دو دیدار رفت  و برگشت برنده شد. استقالل هم 
در حالى برابر ذوب آهن 2-صفر بـرد که در بازى رفت 

هم 2-1 برنده شده بود.

  قهرمانى پرسپولیس در 
نوروز؟!

در ادوار گذشته لیگ برتر (لیگ هاى 16 تیمى)، رسیدن 
به امتیاز 59 براى قهرمانى هر تیمى کافى بوده اسـت. 
هرچند در بعضى ادوار تیم ها با امتیاز پایین تر از این هم 
قهرمان شده اند. مثًال در لیگ ششـم سایپا با 56 امتیاز 
قهرمان شد اما این اتفاق فقط یک بار افتاده است ضمن 
اینکه بوده اند تیم هایى که با وجود رسیدن به 58 امتیاز 
نتوانسته اند قهرمان شوند. با این حال مرور جدول سایر 
ادوار نشان مى دهد که 59 امتیاز براى قهرمان شدن هر 

تیمى در لیگ 16 تیمى ایران کافى خواهد بود.
صدرنشین فعلى لیگ شانزدهم پرسپولیس 50 امتیازى 
اسـت و اگر همه چیز روال عادى خـود را طى کند، این 
تیم هم باید با رسـیدن بـه 59 امتیاز قهرمان شـود. به 
عبارتـى اگر پرسـپولیس 3 بـازى بعدى خـود در لیگ 
برتر را با پیروزى پشـت سـر بگذارد 59 امتیازى شده و 
قاعدتاً باید قهرمان شود. فاصله این تیم با تیم هاى دوم 
و سوم هم به اندازه اى  است که احتمال رخ دادن چنین 
اتفاقى وجود داشته باشد. پرسپولیس در سه بازى بعدى 
خود باید به مصاف نفت تهران، اسـتقالل خوزستان و 
صنعت نفت آبادان برود. بازى سـوم هم مقابل صنعت 
نفت روز 12 فروردین 1396برگزار مى شود و اگر نتایج 
بازى هاى رقیبان این تیم هم مطابق میل سرخپوشان 
باشد، شاگردان برانکو مى توانند روز 12 فروردین جشن 
زودهنگام تریـن قهرمانى تاریخ لیگ برتـر را در آبادان 

برگزار کنند.   

فیفا و کشف طال در استقالل!
اسـتقالل در نیم فصل تا یک قدمى خرید چند بازیکن 
پا به سـن گذاشـته رفت اما به  لطف  حکم محرومیت 
فیفا، نتوانست در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى حاضر 
شود. از آن پس، علیرضا منصوریان مجبور شد دستش 
را روى زانوى خود بگذارد و از جوانانش بیشتر استفاده

 کند.
شکست دادن پرسپولیس و ذوب آهن و به دست آوردن 
پیروزى هاى درخشان در خانه و خارج از خانه، خاصیت 
سـتاره هاى جوان این تیم را بیشـتر نمایان کرد. حاال 
وقت آن رسیده که استقاللى ها یک تشکر ویژه کمیته 
تعیین وضعیت بازیکنان در فیفا داشته باشند زیرا با رأى 
این کمیته علیه باشـگاه اسـتقالل، آبى پوشـان کامًال 

متحول شدند! 

تایم اوت

عبدا... ویســى تا اینجاى فصل کــه 22 هفته از لیگ 
شــانزدهم گذشــته در جلب رضایت هواداران سپاهان 
ناموفق بوده و کار به جایى رسید که هفته قبل و در حاشیه 
شکست طالیى پوشان مقابل ماشین سازى تبریز، این 
مربى که فصل قبل با استقالل خوزستان قهرمان لیگ 
ایران شده بود، مورد انتقاد طرفداران سپاهان قرار بگیرد.

ویسى بعد از باخت برابر ماشــین سازى در هفته بیست 
و یکم، عصر روز پنج شــنبه برابر پرسپولیس در تهران 
نیز شکســت را پذیرفت. البتــه او این بار اشــتباهات 
داورى را پیش کشــید و اعالم کرد این اشتباهات باعث 
شــده تا تیمش برابر پرسپولیس شکســت بخورد. این 

در حالى اســت که به گفته اعضــاى دپارتمان داورى، 
اشــتباهات براى همه باشــگاه ها بوده و ممکن است 
یک باشگاه در هفته اى متضرر شــود و در هفته دیگر 

سودمند.
موضوع دیگر اینجاست که بعد از بازى، ویسى در جمع 
خبرنگاران از پیشنهاد باشــگاه براى تمدیدقراردادش 
صحبت به میان آورد اما این موضوع با شــایعات اخیر 
در تضاد اســت زیرا گفته مى شود ویسى در فصل آینده 
روى نیمکت سپاهان نخواهد بود و جاى خود را به مربى 
دیگرى مى دهد زیرا عملکرد این مربى جوان در اصفهان، 

به مذاق هواداران خوش نیامده است.

ضربات سر فرشید اسماعیلى و بهنام برزاى، پایان دهنده 
طلسمى بود که اســتقالل و منصوریان را سال ها رنج 
مى داد. با این دو گل بود که طلسم نبردن هاى ذوب آهن 

در اصفهان شکست.
 آخرین بار در بازى رفت لیگ یازدهم بود که اســتقالل 
موفق به شکســت دادن ذوب آهن در فوالدشهر شده 
بــود. آن روز هم تیــم مظلومى با دو ضربه ســر (اولى 
توسط عمران زاده روى ارســال زندى و دومى با ضربه 
ســر میداودى روى ســانتر مجیدى) برنده شد و حاال 
بعد از تقریبًا هزار و500 روز یک بار دیگر ارســال هاى 
حیدرى و اسماعیلى و ضربات ســر اسماعیلى و برزاى، 

اســتقالل را صاحب برد کــرد. بین ایــن دو پیروزى، 
اســتقالل در لیگ هاى دوازدهم و پانزدهم مســاوى 
کــرد و در لیگ هاى ســیزدهم و چهاردهم شکســت 

خورد.
منصوریــان در بازى رفــت این فصل اســتقالل برابر 
ذوب آهن، اولین پیروزى اش برابــر این تیم را رقم زد. 
پیش از آن دیــدار، منصوریان با پــاس و نفت موفق به 
شکست دادن ذوب آهن نشده بود. بازى اخیر اما طلسم 
نبردن هاى منصوریان در اصفهان را هم شکســت. او 
پیش از این یک باخت و یک مساوى برابر ذوب آهن در 

اصفهان داشت .

طلسم ذوب آهن
 شکست

ویسى مى ماند
 یا نه؟

 همه علیه اکبریان
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایــران مــى پــردازد. شــما مــى توانیــد 
دیدگاه هــا و تحلیل هــاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ من واقعًا نمى دانم که آقاى اکبریان داور دیدار 
سپاهان- پرســپولیس با چه وجدانى مى خواهد 
به زندگى  خود ادامه دهد. آیا شــب ها به راحتى 
خوابش مى برد؟ این دو پنالتى که علیه سپاهان  
و به نفع پرسپولیس گرفت را همه کارشناسان در 
مورد مسئله دار بودنش صحبت کردند. حتى اگر 
فرض را هم بر این بگذاریم که پنالتى اول درست 
بود، گل طارمى را هم دیدند که در چه شرایطى 
به ثمر رسید و مردود بود. متأسفم آقاى اکبریان! 

متأسفم!

■  ایــن همــه اعتراضــات بــه داورى در طول 
ســال هاى اخیــر به کجــا رســیده اســت؟ در
 سختگیرانه ترین حالت داور چند بازى محروم شده 
است. چه دردى از تیم ها دوا مى شود. آیا امتیاز آنها 
بازمى گردد؟ چه کسى پاسخگوى این بالیى است که 

داور بازى بر سر سپاهان آورد؟

■  تعویــض حســن زاده در بازى ســپاهان- 
پرسپولیس در شرایطى که ما به بازى رو به جلو 
و سانتر از جناحین رو آورده بودیم براى من جاى 
تعجب داشت. در آن شــرایط بازى حسن زاده با 
توجه به قد بلند و قدرت سر زدنى اش مى توانست 

خیلى به ما کمک کند.

■ سپاهان با سوت هاى اشتباه داور با چند غایب 
بزرگ راهى دربى اصفهان شــد. شاهکارهاى 
آقاى اکبریــان فقط در دیدار با پرســپولیس به 
ســپاهان ضربه نزد و باعث شــد که ما اولیویرا، 
حاج صفى و مهــرداد محمدى را بــراى دیدار 
بعــدى مان بــا ذوب آهــن در اختیار نداشــته

 باشیم.

■ چه بالیى بر ســر ذوب آهن آمده اســت که 
اجازه مى دهد اســتقالل با وجود چند غایبى که 
داشــت بیاید و به راحتى دو گل در فوالدشــهر 
بزند و برود؟ واقعًا این همان ذوب آهنى اســت 
که چند هفته پیش ســوداى قهرمانى داشــت؟ 
چه اتفاقى براى طوفان ســبز اصفهــان افتاده

 است؟

■ کامًال مشــخص اســت که ذوب آهن دچار 
مشکالت عدیده اى شده اســت. البته به نظرم 
مشــکل آنها فنى نیست. ســعید آذرى در یکى 
از مصاحبه هاى خود اعتراف کــرد که مدیران 
باشــگاه در این زمینه کم کارى کرده اند و براى 
روحیه افزایى و ایجاد انگیزه در بین بازیکنان کار 
خاصى نکرده اند. طبیعى اســت وقتى بازیکنان 
ببینند فرق بیــن باختن و چندیــن هفته بردن 
چیز خاصى نیســت و از لحاظ پــاداش و مزایا 
اتفاقى برایشان نیافتاده است، همه انگیزه هاى 
خود را از دســت مى دهند و  این نتایــج به بار 

مى آید.

■ احســان حاج صفى در دیدار با پرســپولیس 
قربانــى داور شــد و غیــر از بالیى که بر ســر 
ســپاهان در ورزشــگاه آزادى آوردند، شرایطى 
به وجــود آمــد کــه مــا احســان را در دربى 
اصفهان نداریــم و این یک خبر بــد براى همه 

سپاهانى هاست.

■ خیلــى حیف شــد کــه دربى اصفهــان که 
مدت ها چشم انتظار برپایى آن در ورزشگاه نقش 
جهان بودیم در شــرایطى برگزار مى شود که دو 
تیم سپاهان و ذوب آهن حال و روز خوبى ندارند و 
در کورس مدعیان قهرمانى نیستند. ضمن اینکه 
محرومیت گلر برزیلى ســپاهان و حاج صفى و 
مهرداد محمدى مى تواند بخشى از جذابیت هاى 

این دیدار را کم کند.

صداى هواداران

نصف جهان کاپیتــان تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
مى گوید که  با نتایج اخیر، شــرمنده هواداران این تیم 

شده است!
به بخشــى از مصاحبه اخیر مهدى رجــب زاده پس از 

شکست برابر استقالل توجه کنید:
■ اســتقالل در چند هفته گذشته خوب نتیجه گرفت و 
مى دانســتیم انگیزه زیادى دارد و از موقعیت هایش به 

خوبى استفاده کرد.
■ 3 امتیاز بازى با استقالل براى ما خیلى مهم بود. بازى 
رو در رویى با استقالل تهران داشــتیم. فاصله ما با تیم 
سوم زیاد و 7 امتیاز شــد و براى کسب سهمیه کارمان 

خیلى سخت شد.
■ متأسفانه در سه بازى گذشــته نتوانستیم امتیازى به 
دست آوریم. این اتفاقات در فوتبال وجود دارد و ما باید 
سریع بلند شــویم، دوباره به بازى هاى خوب برگردیم، 

نتیجه بگیریم و گل بزنیم.
■ در این مــدت موقعیت هاى زیادى از دســت دادیم. 
موقعیت هاى خیلى خوبى به دست مى آوریم ولى آنها را 
به گل تبدیل نمى کنیم که همین موضوع کارمان را کمى 

سخت کرده است.
■ فقط ما شرمنده هوادارانمان شدیم که مثل همیشه در 
این هواى سرد براى تشویق تیم به ورزشگاه آمدند و در 
همه بازى ها ما را تنها نگذاشتند! از آنها تشکر مى کنم! 

واقعاً شرمنده آنها شدیم!
 نکته قابل توجه در مصاحبه کاپیتان ذوبى ها این است که 
وى اعالم مى کند که با نتایج اخیر شرمنده هوادارانمان 
شده ایم و این براى ما جاى سئوالى را ایجاد مى کند که 

شرمنده کدام هواداران؟
هوادارانى که در دیدارهــاى ذوب آهن با تیم هاى غیر 
ســرخابى تهران بعضًا تعداد آنها از صــد نفر هم تجاوز 
نمى کند و روابط عمومى و کانون هواداران باشگاهشان 
مجبور مى شــوند بخش هایى از ســکوها را با بنرها و 
پرچم هاى سبز بپوشانند؟ و یا بنرهایى را نصب کنند که 
حکایت از محبوبیت ذوب آهن در محله ها و منطقه هاى 
مختلف اصفهان دارد، اما هیچ هــوادارى از این مناطق 

پشت این بنرها وجود ندارد!
هوادارانى که توجــه ندارند که دیدارهــاى حیثیتى با 
استقالل و پرسپولیس سالى دو بار  در فوالد شهر برگزار 
مى شــود و کوچک ترین زحمتى به خود نمى دهند تا 
حداقل برترى عددى خود روى ســکوهاى ورزشــگاه 

کوچک فوالدشــهر را نســبت به هواداران سرخ و آبى 
نشان دهند.

دیدار ذوب آهن- پرســپولیس در ورزشگاه فوالدشهر 
را فراموش نمى کنیم که برترى هواداران ســرخ نسبت 
به طرفداران  ذوب آهن چیــزى در حدود 80 به 20 بود. 

آن هم در حالى که مدیرعامل ذوبى ها قبل از آن تهدید 
کرده بود که بیش از 10 درصد از سکوها را به هواداران 

رقیب نمى دهند!
دیدار با اســتقالل در پنج شــنبه اى که گذشت باز هم 
صحنه هاى ناراحــت کننده اى را روى ســکوها رقم 
زد. جایى که بســیارى از ســایت هاى خبــرى با تیتر 
«سکوهاى فوالدشــهر در قرق هواداران استقالل» و 
تیترهایى از این دســت، تعداد باالى هواداران استقالل 
و غریبى ذوب آهن در فوالد شــهر را به رخ اصفهانى ها 

کشیدند.
واقعًا نمى دانیم باشگاه ذوب آهن در سال هاى اخیر که 
تشکیالت کانون هواداران را در مجموعه خود راه اندازى 

نموده چه اقداماتى در این زمینه انجام داده است.
کانونى که سال هاى ســال با آپشن هاى تشویقى و در 
بسیارى موارد با بلیت رایگان، ســعى در ترغیب مردم 
به حضور در  ورزشگاه داشت که البته به روش هاى آنها 
نقدهاى جدى وجود دارد، چرا براى دو دیدار حیثیتى سال 
در ورزشگاه فوالد شهر برنامه ریزى خوبى ندارد و اینگونه 

با اعتبار اصفهان در حوزه هوادارى بازى مى کند.
 این اســتدالل که اکثریت هواداران فوتبال در اصفهان 
طرفدار سپاهان هســتند و ذوب آهن هواداران کمترى 
نسبت به تیم همشهرى خود دارد درست و قابل قبول، اما 
آیا پر کردن ورزشگاه کوچکى مثل فوالدشهر آن هم نه 
براى همه دیدارها، بلکه براى دیدارهاى مهم و حساس با 
استقالل و پرسپولیس اینقدر سخت و طاقت فرساست؟ 
چرا آنهایى که خــود را حامى ذوب آهن مــى دانند در 
ورزشگاه حاضر نمى شوند و تشــکیالت هوادارى این 
باشگاه اصفهانى هم سازماندهى هاى مناسبى را در این 

زمینه انجام نمى دهد؟
  وقتى که ذوب آهنى ها در عمده دیدارها، هوادارانى را 
در کنار خود نمى بینند تا حامى واقعى آنها باشند، نیازى 
نیست که پس از باخت ها شرمنده آنها باشند. هواداران و 
دوستداران ذوب آهن اگر پیروزى مى خواهند و ناراحت 
نتایج این روزهاى تیم شان هستند بهتر است همه جانبه 

به ورزشگاه بیایند و مشوق سبزپوشان باشند.

 شرمنده شرمنده
 کدام  کدام هـوادارهـوادار  

هستید؟!هستید؟!

 حمایــت عابدینى از پرســپولیس در ایــن فصل، 
حاشیه هاى زیادى براى آنها درست کرده است. 

عابدینى که در فدراسیون فوتبال مسئولیت دارد، بعد 
از بازى با سپاهان هم از پرســپولیس حمایت کرد و 
گفت برانکو و تیمش باید بهتر از موقعیت هایشــان 
اســتفاده کننــد:  «نقطــه ضعــف در بــازى اخیر 
پرســپولیس این بود که گل نزد. تعجب مى کنم که 
چرا بازیکنان پرســپولیس قدر توپ هــاى عالى را 
نمى دانند. آنها در جایى کــه باید کار را تمام کنند گل 
نمى زنند. پرســپولیس اگر این فرصت ها را از دست 
ندهد آوراژ گلش باال مى رود. ضمــن اینکه به نظر 
من ســپاهان خیلى خوب بازى کرد. ســپاهان براى 
پیروزى به تهــران آمده بود و هرگز دنبال تســاوى

 نرفت.» 
او در اظهــار نظرى عجیــب، به مشــکوك بودن 
پنالتى هاى پرســپولیس هم تأکید کرد:  «من بهتر 
است در این باره سکوت کنم اما واقعیت این است تا 
اینجاى لیگ؛ 10 پنالتى براى پرسپولیس نگرفته اند.

حاال یک بار پنالتى مشــکوك بگیرنــد، چه ایرادى 
دارد؟ اینکه زمینه براى قهرمانى پرسپولیس در حال 

برنامه ریزى است، از آن حرف هاى خنده دار است.»

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا از این هفته آغاز 
مى شود. استقالل تهران، پرســپولیس، ذوب آهن و 
استقالل خوزستان، چهار نماینده ایران در این رقابت ها 
با نتایجى متفاوت پاى به آســیا مى گذارند. استقالل و 
پرســپولیس بازى هاى خود را بردند و در سوى دیگر 
استقالل خوزســتان و ذوب آهن در آخرین دیدارهاى 
خود شکست خوردند. در این میان آمار دو تیم تهرانى 
در بازى هاى اخیرشــان آنقدر خوب بوده که مى تواند 

حریفان را بترساند.
اســتقالل در هفته هاى اخیر فوق العاده بوده اســت. 

اســتقالل در پنج بازى اخیر خود در لیــگ برتر برنده 
شده است. به غیر از یک بازى در سایر بازى ها سه گل 
به حریفان زده است. اگر بازى با السد قطر هم به این 
آمار اضافه شود استقالل در شش بازى آخرش برنده 
از میدان خارج شده است. این تیم در دور برگشت لیگ 
برتر در شش بازى از هفت بازى خود برنده بوده است 
و به دلیل زدن گل زده بیشــتر نســبت به پرسپولیس 
بهترین تیم دور برگشــت است. شــاگردان علیرضا 
منصوریان در 9 بازى اخیرشان در لیگ ایران صاحب 

هفت برد، یک تساوى و یک باخت شده اند.

آمار پرسپولیس هم بسیار مطلوب است. پرسپولیس در 
هشت بازى اخیر خود هفت برد کسب کرده است و در 
11 بازى آخرش رکورد 9 برد و دو باخت را به جا گذاشته

 است. 
پرسپولیس هم مانند اســتقالل در خط حمله آمارى 
جالب از خود به جا گذاشته است. استقالل در پنج بازى 
اخیر 14 گل زده اســت. پرسپولیس هم در شش بازى 
اخیر 13 گل زده است. در خط دفاع هم دو تیم آمارشان 
مطلوب بوده است. استقالل در پنج بازى اخیرش چهار 
گل خورده است. پرسپولیس هم در هشت بازى آخرش 

چهار گل دریافت کرده است.
این آمار نشــان مى دهد که دو تیم در اوج به آسیا مى 
روند و باید دید این در اوج بودن چقدر در نتیجه گرفتن 

آنها در قاره به کمکشان مى آید. 
برخالف سرخابى هاى تهران، آمار ذوب آهن اصفهان 
چندان جالب نیســت. این تیم ســه بازى آخر خود را 
باخته، چهار بازى اســت که برنده نشــده است. ذوب 
آهن هیچ نشــانى از نایب قهرمان سابق آسیا ندارد و  
بازى هاى گذشــته این تیم در لیگ ایران به گونه اى 
نبوده که حریفان آســیایى اش را به وحشت بیاندازد. 
البته ذوب آهن در مقاطعى نشــان داده که برخالف 
برخى پیش بینى ها مى تواند دست به کارهاى بزرگ 
بزند و ما هم امیدواریم که در مرحله گروهى آسیا این 
اتفاق بیافتد. استقالل خوزستان آمارى متوسط دارد. 
این تیم در شش بازى اخیرش ســه برد، دو مساوى و 

یک باخت دارد.

 پرسپولیس در دیدار مقابل سپاهان دو گل زد که هر دو گل 
از روى نقطه پنالتى به ثمر رسید. گل اول پرسپولیس که به 
سبک آژاکسى ها که سال قبل با تقلید مسى و سوارز همراه 
شده بود به ثمر رســید اما این گل دو خطاى واضح داشت. 

قانون داورى را در این مورد مرور مى کنیم.
■ضربه پنالتــى، باید مانند همه ضربه ایســتگاهى هاى 
مستقیم، به توپ ضربه وارد شود. ولى رامین رضاییان کف 

پایش را روى توپ کشید و به توپ ضربه اى نداشت. اتفاقى 
که خطاست و باید این پنالتى، با اعالم خطا به سود سپاهان 

همراه مى شد. 
■ در صورت وارد شدن یکى از بازیکنان به داخل محوطه 

جریمه و یا قوس یکى از حاالت زیر اتفاق مى افتد:
۱- اگر بازیکن از تیم ضربه زننده باشد در صورت گل شدن 
توپ، تکرار ضربه انجام مى شود و در صورت گل نشدن، 

ضربه تکرار نخواهد شد.
۲- اگر بازیکن از تیم مقابِل ضربه زننده باشد در صورت گل 
شدن ضربه گل قبول و در صورت گل نشدن تکرار ضربه 

صورت مى پذیرد.
در لحظه ضربه رامین رضاییان به تــوپ، مهدى طارمى 
عالوه بر رد کردن قوس محوطه جریمه، وارد محوطه هم 

شد. اتفاقى که طبق قانون منجر به تکرار ضربه مى شود.

نتایج این روزهاى تیم شان هستند بهتر است همه جانبه 
به ورزشگاه بیایند و مشوق سبزپوشان باشند.

چرا گل پرسپولیس مردود بود؟

در بازى هاى اخیرشــان آنقدر خوب بوده که مى تواند 
بترساند. حریفان را

اســتقالل در هفته هاى اخیر فوق العاده بوده اســت. 

بهترین تیم دور برگشــت است. شــاگردان علیرضا 
9 بازى اخیرشان در لیگ ایران صاحب  9منصوریان در

هفت برد، یک تساوى و یک باخت شده اند.

3اخیر 13 گل زده است. در خط دفاع هم دو تیم آمارشان 
پنجبازى اخیرش چهار مطلوببوده است. استقالل در

گل خورده است. پرسپولیس هم در هشت بازى آخرش 
چهار گل دریافت کرده است.

این آمار نشــان مىدهد که دو تیم در اوج به آسیا مى
روند و باید دید این در اوج بودن چقدر در نتیجه گرفتن 

آنها در قاره به کمکشان مى آید. 
برخالف سرخابى هاى تهران، آمار ذوب آهن اصفهان 
چندان جالب نیســت. این تیم ســه بازى آخر خود را 
بازى اســت که برنده نشــده است. ذوب باخته، چهار

آهن هیچ نشــانى از نایب قهرمان سابق آسیا ندارد و  
در لیگ ایران به گونه اى بازىهاىگذشــته اینتیم

نبوده که حریفان آســیایى اش را به وحشت بیاندازد. 
البته ذوب آهن در مقاطعى نشــان داده که برخالف 
برخى پیش بینى ها مى تواند دست به کارهاى بزرگ 
بزند و ما هم امیدواریم که در مرحله گروهى آسیا این 
اتفاق بیافتد. استقالل خوزستان آمارى متوسط دارد. 
این تیم در شش بازى اخیرش ســه برد، دو مساوى و 

یک باخت دارد.

حمایت هاى عجیب 
عابدینى
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اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى انديشيدند، 
به راه راســت باز مى گشتند و از آتش ســوزان مى ترسيدند، اما دل ها 
بيمار و چشم ها معيوب است. آيا به مخلوقات كوچك خدا نمى نگرند؟ 
كه چگونه آفرينش آن را اســتحكام بخشــيد؟ و تركيب اندام آن را 
برقرار و گوش و چشــم براى آن پديد آورد و اســتخوان و پوست 

موال على (ع)متناسب خلق كرد؟

    ((آگهى مزايده نوبت اول))
 (مرحله اول)

  ((آگهى مزايده نوبت اول))
 (مرحله اول)

عنايت ا... امير حاجلو – شهردار چادگان عنايت ا... امير حاجلو –  شهردار چادگان 

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره ٩٥/١٣٨ مورخ ١٣٩٥/١١/١١ شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد تاالر پذيرايى 
شهروند واقع در ميدان اله را از طريق آگهى مزايده به صورت اجاره واگذار نمايد. 

الف) موضوع مزايده  
اجاره تاالر پذيرايى شهروند
ب) مدت موضوع مزايده: 

از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت پنج سال شمسى 
ج) قيمت پايه موضوع مزايده: 

مبلغ قيمت پايه براى اجاره پنج ساله به مبلغ ٧٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (هفتصد ميليون) ريال 
چ) بازديد و پيشنهادات موضوع مزايده: 

متقاضيان مى توانند از روز يكشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١ لغايت روز شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٤ از محل مذكور بازديد و پيشنهادات خود 
را تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٤ در دو پاكت: 

پاكت الف): پنج درصد قيمت پايه بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب ٣١٠٠٠٠٣٤٢٣٠٠٥ شهردارى چادگان نزد بانك ملى 
چادگان واريز و فيش واريزى را همراه با مشخصات كامل پيشنهاد دهند. 

پاكت ب): مبلغ پيشنهاد دهنده و سوابق كارى الك و مهر شده با مشخصات كامل (پروانه فعاليت كسب كه مورد تأييد اتحاديه 
اصناف و اداره بازرگانى باشد) به حراست شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمائيد در صورتيكه شركت كنندگان اشخاص حقوقى 

باشند ارائه اساسنامه شركت الزامى كه بايستى ضميمه پيشنهاد پاكت ب گردد. 
١- پيشنهادات رسيده در روز يكشنبه ١٣٩٥/١٢/١٥ در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء كميسيون باز و قرائت مى گردد. 

٢- شهردارى چادگان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار و به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فيش 
سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

٣- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شركت كننده در مزايده از انعقاد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد 
شد. 

٤- اخذ مجوز فعاليت براساس ماده ١٢ قانون نظام صنفى كشور مصوب ١٣٨٢/١٢/٢٤ از طرف مراجع ذيصالح و همچنين رعايت كليه 
قوانين نظام صنفى كشور و آئين نامه هاى مربوطه (در خصوص موضوع مزايده) برعهده برنده مزايده مى باشد. 

٥- هزينه آگهى مزايده به عهده برنده مزايده مى باشد. 
٦- كليه كسورات قانونى اعم از بيمه و ماليات و همچنين بيمه نمودن رســتوران با تمامى امكانات موجود برعهده برنده  مزايده 

مى باشد. 
٧- شركت كنندگان بايستى شــرايط قانون منع مداخله كارمندان دولت مصوب ٢٢ دى ماه ١٣٣٧ و موضوع تبصره يك ماده ٨٢ 
مكرر قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥/٣/١ با اصالحات بعدى را در 

نظر داشته باشند. 
٨- در زمان انعقاد قرارداد برنده مزايده  بايستى سريعًا نسبت به واريز قســط اول (٥٠٪ «پنجاه درصد» ) و مابقى را در زمان آغاز 
بهره بردارى موضوع مزايده به حساب شهردارى چادگان نزد بانك ملى شعبه چادگان اقدام نموده در غير اينصورت قرارداد منعقد 
شده  ضبط و سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد و ارائه ضمانت نامه بانكى تا پايان قرارداد با توجه به افزايش نرخ تورم برابر 

جدول بانك مركزى الزامى است. 
٩- در صورتى كه شركت كننده شخص حقوقى باشد و بعنوان برنده مزايده اعالم گردد بايستى در زمان انعقاد قرارداد نسبت به 

معرفى نماينده تام االختيار خود به صورت كتبى كه ممهور به مهر و امضا رئيس اداره و يا مدير عامل شركت باشد اقدام نمايند. 

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره ٩٥/١٣٤ مورخ ١٣٩٥/١١/٤ شــوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد سايت 
قايقرانى مجتمع فرهنگى و تفريحى خود را از طريق آگهى مزايده به صورت اجاره واگذار نمايد. 

الف) موضوع مزايده  
اجاره سايت قايقرانى مجتمع فرهنگى تفريحى با امكانات موجود از قبيل: 

الف/ ١- قايق موتورى ٤٨ به تعداد يك فروند با ظرفيت شش نفر. 
الف/ ٢- قايق پدالى به تعداد ده فروند (چهار نفره به تعداد دو فروند و دو نفره به تعداد هشت فروند)

الف/ ٣- جليقه نجات به تعداد سيزده جفت. 
ب) مدت موضوع مزايده: 

از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت يكسال شمسى. 
ج) قيمت پايه موضوع مزايده: 

قيمت پايه به مبلغ ١٤/٠٠٠/٠٠٠ (چهارده ميليون) ريال 
چ) بازديد و پيشنهادات موضوع مزايده: 

متقاضيان مى توانند از روز دو شنبه مورخ ١٣٩٥/١١/٢٥ لغايت روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٠ از امكانات موجود در قايقرانى واقع در 
مجتمع فرهنگى و تفريحى شهردارى بازديد و پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى روزسه شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٠ در دو پاكت: 
پاكت الف): پنج درصد قيمت پايه بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب ٣١٠٠٠٠٣٤٢٣٠٠٥ شهردارى چادگان نزد بانك ملى 

چادگان واريز و فيش واريزى را همراه با مشخصات كامل پيشنهاد دهنده. 
پاكت ب): مبلغ پيشنهاد دهنده و سوابق كارى الك و مهر شده با مشخصات كامل به حراست شهردارى تحويل و رسيد دريافت 

نمائيد. 
١- پيشنهادات رسيده در روز چهار شنبه ١٣٩٥/١٢/١١ در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء كميسيون باز و قرائت مى گردد. 
٢- شهردارى چادگان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار و به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فيش 

سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
٣- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شركت كننده در مزايده از انعقاد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد 

شد. 
٤- داشتن پروانه قايقرانى و معرفى يك نفر نجات غريق با كليه مدارك مربوطه و داشتن آمادگى نجات غريق در سال جارى كه مورد 

تأييد هيأت نجات غريق استان باشد بايستى ضميمه پيشنهاد پاكت ب گردد. 
٥- اخذ مجوز و هر نوع بكارگيرى قايق هاى موتورى جهت مشخص نمودن در محدوده  گشت زنى روى آب از سازمان آب و منطقه اى 

مى باشد كه مسئوليت و پيگيرى آن برعهده برنده مزايده مى باشد. 
٦- هزينه آگهى مزايده به عهده برنده مزايده مى باشد. 

٧- كليه كسورات قانونى اعم از بيمه و ماليات و همچنين بيمه نمودن سايت قايقرانى با امكانات موجود بر عهده برنده  مزايده مى باشد. 
٨- شركت كنندگان بايستى شرايط قانون منع مداخله كارمندان دولت مصوب ٢٢ دى ماه ١٣٣٧ و موضوع تبصره يك ماده ٨٢ 
مكرر قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥/٣/١ با اصالحات بعدى را در 

نظر داشته باشند. 
٩- برنده مزايده مى بايستى ٥٠ درصد مبلغ پيشنهادى را در هنگام قرارداد و مابقى را در اواسط مدت قرارداد واريز نمايد.

١٠- در زمان انعقاد قرارداد برنده مزايده بايستى سريعاً نسبت به واريز قسط اول اقدام تا قرارداد با نامبرده منعقد گردد و ارائه ضمانت 
نامه بانكى در زمان انعقاد قرارداد الزامى است. 

چاپ اول
چاپ دوم

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: واگذارى حجمى/ زمانى اداره امور انبار نفت آبنيل

نوع تضمين شركت در مناقصه: 
سپرده شركت در مناقصه مبلغ ٥٤٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

بصورت ضمانتنامه بانكى يا واريز وجه نقد به حساب سيباى ٤١٢٠٠٧٥١٠١٠٠٨ با شناسه واريز 
٢٦١٠٠٠٠٠٠٢٦ به نام شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان و دريافت رسيد 

وجه از خزانه منطقه و يا ارائه يكى از تضامين معتبر در آئين نامه تضمين. 
نشانى محل دريافت و تحويل اسناد: 

اصفهان- خيابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزين، امور قراردادها. 
جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه مراجعه حضورى نموده و يا از طريق سايتهاى مشروحه 

ذيل مشاهده نمايند. 
تلفن تماس امور قراردادها ٠٣١٣٦٢٤٤٦١٨- تلفن تماس شركت ٣١٣٦٢٤٧٠٠١ 

مهلت دريافت اسناد: 
- از تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم لغايت پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٤ 

مهلت تسليم پاكات: 
- روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/٢١ به آدرس: اصفهان- چهارباغ باال- جنب پمپ بنزين- شركت 

ملى پخش فرآورده هاى نفتى- دبيرخانه كميسيون مناقصات. 
تاريخ گشايش پاكات: 

- ساعت ١٠ صبح روز يكشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٢ 
شرايط متقاضى: 

- ارائه درخواست كتبى جهت شركت در مناقصه.
 - ارائه گواهى صالحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعى (ارائه مدارك كپى 

برابر اصل الزامى مى باشد) 
- ارائه اساسنامه، آگهى روزنامه و آخرين تغييرات شركت، ليست اعضاء هيئت مديره به 

همراه كپى مدارك شناسائى و تحصيلى آنان (ارائه مدارك كپى برابر اصل الزامى مى باشد) 
- عدم وجود سوء عملكرد در اجراهاى گذشته. 

- ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان محل 
فعاليت از سوى مناقصه گر قبل از ارائه پاكات پيشنهادى الزامى مى باشد. 

- شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاى حائز شرايط تحويل خواهد شد. 
- ضمناً متن آگهى در سايت WWW.SHANA.IR قابل رؤيت مى باشد. 

آدرس سايت: 
- آگهى و شرايط مناقصه در سايتهاى ذيل قابل رؤيت مى باشد. 

 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR  ,  HTTP://IETS.MPORG.IR     -
آدرس: اصفهان- خيابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزين- شركت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه اصفهان
تلفن تماس ستاد: ٥-٠٣١٣٦٢٤٧٠٠١ فاكس: ٠٣١٣٦٢٤٤٤٢٧ كدپستى: ٦٧٤٥٥- ٨١٧٣٧

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مباركه 

شهردارى ايمانشهر به استناد مصوبه شماره ١٠٦٠/ش- ٩٤/١٠/١ شوراى اسالم ى شهر و 
واگذارى شماره ٢/١٧٦٥- ٩٣/٢/٢٦ و تصويب نامه شماره ٤٤٢٧١ ك هيئت دولت در نظر 
دارد نسبت به واگذارى يك قطعه زمين به مساحت ١٠٠٠ مترمربع با كاربرى حمل و نقل 
و انباردارى به صورت واگذارى ٩٩ ســاله با قيمت پايه كارشناس رسمى دادگسترى هر 
مترمربع ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال واقع در كنار گذر جاده سيمان سپاهان جنب پمپ گاز سى ان جى 
از طريق فراخوان عمومى اقدام نمايد. پيشنهاد دهندگان مى توانند جهت دريافت آگهى 
فراخوان و نقشه زمين و فرم پيشنهاد قيمت و از موقعيت و وضعيت زمين تا آخر وقت ادارى 

روز سه شنبه ٩٥/١٢/٤ به امور مالى شهردارى ايمانشهر مراجعه نمايند. 

آگهى مناقصه عمومى  آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

     آگهى مزايده  «نوبت سوم»

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان محمد شرفا- شهردار مباركه

شهرام شاه  مرادى- شهردار ايمانشهر 

چاپ دوم

مدت انجام كار برآورد اعتبار (ريال)عنوان پروژه رديف 

عمليات مرمت و لكه گيرى و ترميم ترانشه و آسفالت ريزى در محالت سطح شهر ١
٤ ماه ٣/٠٦٢/٠٨٧/٣٢٠(مباركه، نصيرآباد، قهنويه، صادقيه، نهچير، محمديه)

عمليات مرمت و لكه گيرى و ترميم ترانشه و آسفالت ريزى در محالت سطح شهر ٢
٤ ماه ٣/٠٦٢/٠٨٧/٣٢٠(صفائيه، دهنو، درچه، شيخ آباد، سرارود، اسماعيل ترخان، تقى آباد)

شرايط متقاضيان: 
الف) كليه اشــخاص حقيقى يا حقوقى داراى تائيد صالحيت و رتبه بندى معتبر با 

رعايت ظرفيت خالى (مجاز) ارجاع كار 
ب) داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و سابقه كار مرتبط با پروژه هاى مذكور 
ج) توانائى ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات 

جهت عقد قرارداد 
مبلغ و نوع تضمين شــركت در مناقصــه: ٥٪ مبلغ كل بــرآورد اعتبار؛ بصورت 

ضمانتنامه بانكى يا سپرده نقدى در وجه شهردارى مباركه 
محل دريافت اســناد مناقصه: مباركه- ميدان انقالب- ساختمان شهردارى- امور 

قراردادها (٥٢٤٠٢٠٢١- ٠٣١) 
مبلغ خريد اسناد مناقصه: ٥٠٠/٠٠٠ ريال بابت هر پروژه  

تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٨ 
تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه حراســت شهردارى: تا روز شنبه 

مورخ ١٣٩٥/١٢/٢١ تا پايان وقت ادارى 
زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشــائى پيشنهادات: رأس ساعت ١٣ بعدازظهر 

روز يكشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٢ 
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است. 

شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مى باشد. 

(شماره ٨٠٠/٣٢٨٦٢)
چاپ دوم

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران

منطقه اصفهان

شماره مجوز ١٣٩٥/٥٠٦٤

نوبت اول



فرهنگ ٢٨٨٢يك شنبه  ١اسفند  ماه ٠٩

«برادرم خسرو» به كارگردانى احسان بيگلرى و بازى شهاب حسينى و ناصر هاشمى پس از 
نوروز ٩٦ اكران خواهد شد. نخستين ساخته بلند سينمايى احسان بيگلرى سال گذشته در سى 
و چهارمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و مورد توجه مخاطبين و منتقدين قرار گرفت.

«برادرم خسرو» به كارگردانى احسان بيگلرى و بازى شهاب حسينى و ناصر هاشمى پس از 
نوروز ٩٦ اكران خواهد شد.

به گزارش خبرآنالين، نخستين ساخته بلند سينمايى احسان بيگلرى سال گذشته در سى و 
چهارمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و مورد توجه مخاطبين و منتقدين قرار گرفت.

اين فيلم قرار است پس از نوروز ٩٦ در سينماهاى تهران و شهرستان ها اكران عمومى شود. از 
سوى ديگر تازه ترين تيزر اين فيلم كه توسط مهدى سعدى ساخته شده است، رونمايى شد.

«برادرم خسرو» در جشن انجمن منتقدان و نويسندگان نيز در پنج رشته نامزد دريافت جايزه شد 
و توانست ديپلم افتخار بخش خالقيت و استعداد درخشان را از ان خود كند.

در خالصه داستان «برادرم خسرو» آمده است: خسرو كه مبتال به اختالل دوقطبى است بايد 
مدتى را در خانه برادر بزرگتر خود سپرى كند.

در اين فيلم ناصر هاشمى، شهاب حسينى، هنگامه قاضيانى، تژاو يونس پور، جواد يحيوى و با 
حضور بيتا فرهى به ايفاى نقش مى پردازند.

عوامل اين فيلم عبارتند از: كارگردان: احسان بيگلرى، نويســنده: احسان بيگلرى و پريسا 
هاشــم پور، مشــاور كارگردان: كيومرث پوراحمد، مدير فيلمبردارى: محمدرضا جهان پناه، 
تدوين: مصطفى خرقه پوش،صداگذار:آرش قاسمى، موسيقى:حامد ثابت، طراح صحنه 
و لباس: بابك كريمى طارى، صدابردار: مسيح حدپور سراج، طراح گريم: محمد 
كالهدوز، مدير برنامه ريزى و دستيار اول كارگردان: امير سيدى، مدير توليد و 
مجرى طرح: طاهر امانى، منشى صحنه: فائزه گركانى، عكاس: على 
نيك رفتار، سرمايه گذاران: مجموعه شــهرفرش، محمود مرويان، 

شهاب حسينى و سعيد ملكان.
سعيد ملكان تهيه كننده «برادرم خسرو» امسال هم با فيلم 
«وياليى ها» در جشنواره فيلم فجر حضور داشت.

اكران فيلمى با بازى 
شهاب حسينى پس از نوروز ٩٦

خبرهاى جديد ااز
 «سالم بمبئى ٢»

ن  با قر
ر  پــو محمد

كارگردان فيلم سينمايى «سالم 
بمبئى» با اشاره به اينكه براى دريافت مجوز 

توليد «سالم بمبئى ٢» بعد از پايان اكران هاى عمومى 
«سالم بمبئى» اقدام مى كند، گفت: ترجيح مى دهم در 
حال حاضر انرژى خود را براى اكران هاى عمومى بگذارم 

و بعد از آن براى دريافت پروانه ساخت فيلم اقدام كنم.
كارگردان فيلم ســينمايى «ســالم بمبئى» با اشاره به 
اينكه اكران ايــن فيلم در هندوســتان از فروردين آغاز 
مى شــود، توضيح داد قســمت دوم آن براى حضور در 
جشنواره فجر سال آينده آماده مى شود. قربان محمدپور 
كارگردان فيلم ســينمايى «ســالم بمبئى» در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به اينكه بــراى دريافت مجوز 

ليــد  «سالم بمبئى ٢» بعد از پايان اكران تو
ى  عمومى «ســالم بمبئــى» اقدام هــا

مى كند، گفــت: ترجيح مى دهم 
در حال حاضر انرژى 
د  خو

ا  ر
براى اكران 

هاى عمومى بگذارم و بعد 
از آن براى دريافت پروانه ســاخت فيلم 

اقدام كنم. وى ادامه داد: فيلمنامه قسمت دوم «سالم 
بمبئى» هيچ ربطى به قسمت اول آن ندارد و يك داستان 
متفاوت را دنبال مى كند و همه داستان آن در هندوستان 
رخ مى دهد. اين كارگردان با اشاره به اينكه هنوز مشخص 
نيست كه بازيگران قسمت اول «سالم بمبئى» در قسمت 
دوم اين فيلم حضور دارند يا خير، بيان كرد: اين فيلم داستان 
دختر شيطان است كه تصميم مى گيرد ديگر از شيطان 
پيروى نكند و براى بخشيده شدن بايد به زمين آمده و به 
يك انسان بى گناه سجده كند و او تمام هندوستان را براى 
پيدا كردن يك انسان بى گناه مى گردد. وى تاكيد كرد: با 
توجه به فيلمنامه قسمت دوم، ٢ بازيگر اصلى مرد اين فيلم 

ز  ا
ن  ا مند هنر

ايرانى انتخاب مى شوند و 
نقش اول زن و ديگــر بازيگران اين اثر 

سينمايى هندوستانى هستند.
محمدپور با اشاره به اينكه «سالم بمبئى» از فروردين 
٩٦ در هندوستان اكران مى شود، گفت: اميدوارم بتوانم 
قسمت دوم «ســالم بمبئى» را تابستان سال ٩٦ در 

آن را براى هندوســتان جلوى دوربين ببرم و 
فيلــم حضور در ســى و ششمين جشنواره 

فجر آماده كنم.

بهروز افخمى در تازه ترين برنامه «هفت» ضمن طرح اين ادعا كه اين برنامه 
به واسطه فشار مديران وزارت فرهنگ و ارشاد سانسور شده، مدعى شد كه 
براى تعطيلى يا تغيير تركيب اداره كنندگان اين برنامه فشار واردكرده اند اما 
نتوانسته اند و در ادامه به جنگ شخصى با مديران سينمايى و آن دسته از اهالى 

سينما پرداخت كه به رويه برنامه هفت نقد وارد كرده بودند.
به گزارش «تابناك»؛ برنامه سينمايى هفت در حالى جمعه شب روى آنتن 
رفت كه بهروز افخمى در ادامه فضاى پرتنش هفته هاى پيشين، همچنان بر 
جشنواره فيلم فجر تمركز كرد و با پخش آيتم هايى كه بخش هايى از محتواى 
مطرح شده در هفته گذشته را با فرم تازه روايت مى كرد، همان مباحث مطرح 

شده در هفته گذشته را ادامه داد.
افخمى در اين برنامه مدعى شــد كه وزارت فرهنگ و ارشاد قصد تعطيلى 
يا تغيير تيم اين برنامه را داشــته اما تاكنون نتوانســته اند. او همچنين ادعا 
كرد به واسطه فشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، مسئوالن صداوسيما 
آيتم هايش را سانسور كرده اند و بخشى از نظر مخالفان را نتوانسته در اين 
برنامه پخش كند. مجرى و گراننده برنامه «هفــت» در ابتدا گفت: داورى 
جشنواره نه تنها در ٣٥ سال گذشــته بى ريخت ترين، غلط ترين و بدترين 
داورى بوده، بلكه آنقدر بد است كه در ٣٥ سال آينده خاطره اش باقى خواهد 

ماند و بعيد است دوباره رخ دهد!
افخمى كه در گفت و گوى جنجالى با ايوبى تاكيد كرده بود فروش سينماى 
ايران در سال ١٣٩٦ وضعيت بدى خواهد يافت، در بخش ديگرى از حرف 
هايش، عمًال اين گفته را پس گرفت و اظهار داشت: شروع خوب و فروش فوق 
العاده فيلم كمدى «خوب، بد، جلف» در دو روز ابتدايى اكرانش نويد بخش 
فروش نوروزى خوبى بود و اميدواريم همين روند ادامه يابد و شوراى نمايش با 

تدابير درست و حساب شده، به فروش بهتر فيلم ها كمك كند.

ادامه جنگ شخصى
 افخمى با اهالى سينما
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ماوس Strix Impact ایسوس 
جدید ترین سالح گیمرها

  آى تى ایران | ایســوس به تازگى ماوسى 
جدید با وزنى سبک، قابل استفاده براى هر دو دست 
  Aura و با طراحى آرگونومیک، به همراه نورپردازى
 (MOBA) بهینه شده براى بازى هاى چند نفره آنالین
معرفى کرده است.  ماوس Strix Impact به سادگى 
با نرم افزار اختصاصى مرتبط با تجهیزات گیمینگ 
ایســوس، ROG Armoury ، قابل شخصى سازى 
است و گیمر مى تواند به راحتى تمامى تنظیمات فنى 
و جلوه هاى نورپردازى را به دلخواه خود و یا بر حسب 
نوع بازى تغییر دهند. ایســوس به منظور حفظ دوام 
و بهبود عملکرد این ماوس، از ســوییچ هاى ژاپنى 
Omron استفاده کرده است که از دوام و ماندگارى 

50 میلیون کلیک برخوردار است.
 DPI ماوس، یک دکمه DPI به منظور تغییر حساسیت
Switch نیز در ماوس وجود دارد تا بدون اجراى نرم 

افزار یا پنجره اى جداگانه در هنگام بازى، حساسیت 
حسگر ماوس را تغییر دهد. در طراحى کابل و اتصال 
آن به ماوس هم ایسوس با درنظرگرفتن مشکالت 
تماس آن با سطح ماوس پد، از روکش الستیکى با 
جنسى خاص به منظور کمترین میزان اصطکاك با 
سطح استفاده کرده است تا عکس العمل ها سریع تر 
و راحت تر و با کمترین فشــار اضافه ممکن صورت 
گیرد. این مــاوس به زودى در ایران در درســترس 

خواهد بود.

پلیر هوشمند موزیک اندروید
Mood Beats – Music Player Platinum یکى 

از برترین پلیر هاى اندرویدى است که توسط توسعه 
دهنده خود به عنوان پلیرى سازگار با انواع سلیقه ها 
منتشر شده است. یکى از قابلیت هاى محبوب و بى 
نظیر این پلیر که در دیگر اپلیکیشــن هاى مشابه تا 
کنون دیده نشده است لیست آهنگ هاى سازگار با 
روحیه کاربر مى باشــد به گونه اى که پس از مدتى 
استفاده از آن، فناورى پیشرفته به کار رفته شده در 
پلیر، سلیقه شما را در تمامى موسیقى ها تشخیص 
داده و یک لیست از سازگار ترین آهنگ هاى موجود 
در دســتگاهتان را در اختیارتان قــرار مى دهد. به 
راحتى مــى توانید فایل هاى صوتى خــود را با هر 
فرمتى اجرا کرده و یک کنترل کامل و بدون نقص 
بر روى آن ها داشته باشید. عالوه بر لیست آهنگ 
هاى پیشنهادى که مود بیت پلیر در اختیارتان قرار 
مى دهد خواهید توانست لیست مورد عالقه خود را 
نیز ایجاد کرده و یا همان لیست پیشنهادى سازگار 
با روحیه خود را به آسانى ویرایش نمایید. همچنین 
اگر جزو افرادى هســتید که تا نیمه هاى شــب به 
موسیقى گوش مى دهید بهتراست حالت شب را از 
دست ندهید! تم هاى مختلفى نیز در برنامه موجود 
مى باشــند که مى توانید هر کدام را انتخاب کرده و 

آن ها را مطابق با سلیقه شخصى خود تغییر دهید.

عرضه دستیار کمکى گوگل 
روى اندروید

هرچند دســتیار گوگل پیش تر بر روى   ایتنا|
برخى محصوالت محدود این شــرکت عرضه شده 
بود،  اما به زودى و طى ماه هاى آتى شــاهد حضور 
برنامه دستیار کمکى گوگل با عنوان اى آى (AI) بر 
روى دســتگاه هاى جدید اندروید عالوه بر پیکسل 
الین نیز خواهیم بود. گفتنى است نرم افزار مورد بحث 
در ابتدا حاوى یک پیــام مقدماتى بوده که به وضوح 
افرادى را مخاطب قرار مى دهد کــه پیش از این از 
سیستم هاى دستیار استفاده نکرده اند. شایان ذکر است 
که دستیار گوگل تا حال حاضر به صورت انحصارى 
براى گوشى هاى پیکسل موجود بوده است، تاکنون 
گوگل هیچ گاه در خصوص این که آیا این دستیار به 
تمامى دســتگاه هاى دیگر نیز راه پیدا خواهد کرد یا 
خیر هیچ سخنى نگفته است. اما نباید نگران بود، زیرا 
این دستیار کمکى خیلى سریع وارد بازار خواهد شد. 

امروزه پیشرفت فناورى و عصر اطالعات الکترونیکى موجب گردیده است تا کتابخانه هاى دیجیتالى جایگاهى ویژه را در  
علم اطالعات و دانش شناسى پیدا کنند، جایگاهى که هر روز بر محبوبیت آن افزوده و استقبال از آن دوچندان شده است. 

کتابخانه دیجیتالى تبیان امروز با گذشت یک دهه از فعالیت خود توانسته ضمن ارتقاى استاندارهاى بین المللى و ارتقاى 
خدمات به کاربران، منابع رایگان خود را در سه زبان فارسى، عربى و انگلیسى به بیش از 100.000 منبع برساند. از دیگر ویژگى 
هاى برجسته این کتابخانه میتوان به فهرستنویسى منابع براساس استاندارد بین المللى و نیز استفاده از اصطالحنامه هاى 
فرهنگى فارسى«اصفا» و «علوم اسالمى» به سه زبان فارسى ، انگلیسى و عربى براى دسته بندى موضوعى منابع اشاره کرد.

همچنین اتصال به پایگاه کنسرسیوم محتواى ملى، قابلیت تطبیق و تبادل متادیتا با سایر پایگاه ها براساس استانداردها و 
حرکت بین مدارك مرتبط از طریق مستند مشاهیر و موضوعى از دیگر ویژگى هاى برجسته کتابخانه دیجیتالى تبیان است.
همچنین از مهمترین خدماتى که در کتابخانه دیجیتالى تبیان به کاربران ارائه میشــود مى توان به « پرسش از کتابدار»، 
«ارسال منابع توسط کاربران»، «فیش بردارى و یادداشت بردارى»، «نقدو بررسى منبع توسط کاربر»، « مرور الفبایى منابع»، 
« اشتراك گذارى منابع با کاربران»، «کتابخانه شخصى با قابلیت هاى مدیریت و سازماندهى منابع ارسالى و مورد عالقه» نیز 
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 MTB DownHill: Multiplayer بازى جدید و زیبا در سبک بازى هاى شبیه سازى دوچرخه سوارى از استودیوى 
Ziga Games براى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است. به دنیاى هیجان انگیز 
دوچرخه سوارى MTB خوش آمدید، خودتان را براى یک ورزش بسیار سالم در طبیعت آماده کنید، مسیرى هیجان 
انگیز در دامنه طبیعت با فراز و نشیب هاى طبیعى جنگل؛ مســیرهایى خطرناك و دشوار در پیش روى شما قرار 

دارند! 
تنها در صورتى مى توانید از این مســیرهاى خطرناك و پر فراز و نشــیب به ســالمت عبــور کنید که مهارت 
خاصى را در این رشــته ورزشــى تجربه کرده باشــید، پس اگر شــما هم از دوســت داران بازى هاى ورزشى 
دوچرخه ســوارى هســتید، دوچرخه خود را انتخاب و دوچرخه ســوارى خاطره انگیزى را در دامن طبیعت آغاز 

کنید! 
 از ویژگى هاى بــازى مى توان به مــواردى چــون 4 آب و هواى مختلف، شــامل بیش از 20 نقشــه، امکان 
سفارشى سازى و ارتقا دوچرخه، امکان بازى با دوستان در سراسر جهان به صورت مولتى پلیر، گرافیک اچ دى با 

صداگذارى هیجان آور و کنترلرهاى عالى اش اشاره کرد! 

معرفى محصول

شرکت چینى میزو به صورت رسمى از گوشى 
 (Meizu M5 S) هوشــمند میــزو ام 5 اس
رونمایى کرد. قرار اســت نســخه پایه اى این 
گوشى هوشــمند با قیمت 115 دالر روانه بازار 
شود. شــرکت میزو از جمله شرکت هاى چینى 
تولیدکننده اســمارتفونى محسوب مى شود که 
به دلیل عرضه محصــوالت باکیفیت و مقرون 
به صرفه در چند سال اخیر به شدت مورد توجه 
کاربران قرار گرفته اســت. میزو بــه تازگى از 
گوشى هوشمند جدید و مقرون به صرفه دیگرى 

تحت عنوان میزو ام 5 اس رونمایى کرد.
این گوشى هوشــمند به سیســتم روى چیپ 
(SoC) یا تراشــه MT6753 مدیاتک مجهز 
اســت که پردازنده مرکزى هشت هسته اى و 
 Cortex A53 متشکل از هسته هاى پردازشگر

با فرکانس کارى 1.3 گیگاهرتز را ارائه مى کند.
صفحه نمایشى که براى گوشى هوشمند میزو 
ام 5 اس در نظر گرفته شــده، نمایشگرى 5.2 
اینچى و از نوع IPS اســت که وضوح تصویر 
1280 در 720 پیکســل یا اصطالحا اچ دى را 
ارائه مى کند. رم دســتگاه ظرفیت 3 گیگابایتى 
دارد و حافظه داخلى آن شامل دو نسخه مختلف 
و با ظرفیت هاى 16 و 32 گیگابایتى مى شــود. 
البته گوشى هوشــمند میزو ام 5 اس از اتصال 
حافظه SD پشتیبانى مى کند، بنابراین کاربران 
عالقمنــدان بدین صــورت قادر بــه افزایش 
فضاى ذخیره سازى اطالعات دستگاه خواهند

 بود.
دوربین اصلى اســمارتفون میــزو ام 5 اس از 
سنسورى 13 مگاپیکسلى تشکیل شده است و 

دیافراگم یا روزنه  آن استاندارد F/2.2 را به همراه 
دارد. همچنین شرکت میزو براى دوربین سلفى 
این گوشى هوشمند از سنسورى 5 مگاپیکسلى 
استفاده مى کند. شرکت میزو، گوشى میزو ام 5 
اس را به یک باترى 3000 میلى آمپر ســاعتى 
مجهز کرده و مدعى شــده که باترى خالى آن 
ظرف مدت زمان 10 دقیقه تا 19 درصد شــارژ 
مى شود! میزو ام 5 اس از استاندارد VoLTE و 
اتصال همزمان دو سیم کارت پشتیبانى مى کند. 
این محصول شامل رنگ هاى مشکل، نقره اى، 
طالیى و رزگلد مى شود. شــرکت میزو اشاره 
داشته که نسخه 16 گیگابایتى گوشى هوشمند 
میزو ام 5 اس را با قیمــت 115 دالر روانه بازار 
مى کند و قیمت نسخه 32 گیگابایتى آن معادل 

با 145 دالر خواهد بود. 
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دوچرخه سوارى 
کوهستان 

 
فیسبوك به دنبال

 اشتغالیابى!
  مهر | تاکنون قابلیت هاى مختلف فیس بوك 
روى زندگى اجتماعى افراد تاثیرگذار بوده اســت. 
اکنون این شــرکت تصمیم دارد عالوه برکمک به 
روابط اجتماعى به اشــتغال کاربرانــش نیز کمک 

کند.
این شبکه اجتماعى خدمت جدیدى را براى کمک 
به شــرکت هایى با حجم کوچک و متوسط به کار 
گرفته و به آنان کمک مى کند نیروى انســانى مورد 

نیاز خود را بیابند.
 این بخش یعنــى یافتن کارمندان شایســته براى 
کســب وکارهاى کوچک، یکى از حوزه هایى است 
که شبکه هایى مانند لینکدین تاکنون به آن نپرداخته 

است.
درهمین راســتا فیس بوك ابزارى براى جستجو در 
پست هاى مربوط به فرصت هاى شغلى در صفحات 
تجارى، اخبار و بوك مارك هاى «Jobs»(مشاغل) 

ساخته است.
براســاس تحقیقات نیمــى از نیــروى کار آمریکا 
درکســب و کارهــاى کوچک مشــغول بــه کار 
هستند. این درحالى است که 40 درصد از صاحبان 
کســب وکارهاى کوچک در این کشــور با چالش 
یافتن نیروى انســانى مناسب دســت و پنجه نرم 

مى کنند.

تبدیل دى اکسید کربن 
به انرژى با کمک باترى

در جهان مــا که به ســرعت در حال    ایرنا |
گرم شدن است، کشف روشى براى جذب گازهاى 
گلخانه اى از جو درحالى کــه نیازهاى انرژى ما را 
برآورده سازد، مى تواند کلیدى براى بقا روى زمین 

در قرن هاى آتى باشد.
اکنون گروهى از محققان دانشگاه پنسیلوانیا به ابداع 
یک باترى قابل شــارژ که با استفاده از حالل هاى 
دى اکسید کربن و هوا انرژى تولید مى کند، یک گام 

نزدیکتر شده اند.
دســتاورد این محققان در قیاس بــا فناورى هاى 
موجود که مســتلزم مواد گران قیمت کاتالیســت 
و درجه حرارت هاى بســیار باال بــراى تبدیل دى 
اکسید کربن به سوخت هاى مفید است، یک روش 
جایگزین و ســاده تر براى جذب انرژى از انتشارات 

دى اکسید کربن محسوب مى شود.
این روش که بر اساس نوعى باترى به نام ‹جریان 

سلولى› کار مى کند، در اصل کامال ساده است.
باترى هاى جریانى معموال از دو مخزن مایع تشکیل 
مى شوند که توسط یک غشا که مانع مخلوط شدن 

آنها مى شود ، جدا مى شوند.
در این ابداع اخیر ، در یک مخزن محلول بى کربنات 
ســدیم و آب با هوا قرار دارد و مخــزن دوم حاوى 

ترکیب آب و دى اکسید کربن خالص است.

کلیک

فناورانه 6 ویژگى الزم براى موفقیت وبسایت هاى تجارى
طبق آمار اعالم شده 90 درصد کل ترافیک اینترنت در 
اختیار درصد کمى  از وب سایت هاى مطرح است. اما چه 
عواملى باعث مى شود تا یک ســایت تا این اندازه موفق 
یا به اصطالح پربازدید باشد؟ مســلما مهمترین عامل 
موفقیت یک وب ســایت محتواى ارائه شده توسط آن 
اســت، اما همین محتوا اگر به درستى و با رعایت نکات 
فنى آماده نشود، آن گونه که باید در اختیار مخاطب قرار 

نخواهد گرفت.
به دلیل یکسان بودن محتوا و تعداد زیاد رقبا، این موضوع 
در مورد وب ســایت هاى تجارى بیشتر صادق است. اگر 
مى خواهید وب سایت شما در فهرســت برندگان جاى 
گیرد، باید مطمئن شوید که سایت شما به درستى آماده 
شده باشد. در ادامه چند ویژگى مهم که مى تواند وب سایت 
شما را به یک پایگاه تجارى موفق و پربازدید تبدیل کند 

را بررسى خواهیم کرد.

تصاویر بزرگ پس زمینه
همه ما با این جمله معروف کــه مى گوید یک عکس از 
1000 کلمه گویاتر است، آشــنا هستیم. این موضوع در 
مورد وب نیز صادق است. یک عکس پس زمینه و متنى 
که روى آن قرار مى گیرد به شما کمک مى کند تا یک پیام 
ویژه را با تاکید بیشترى به مخاطبین بیان کنید. همچنین 
براى آن دسته از بازدیدکنندگانى که زمان زیادى را براى 
خواندن یک متن صرف نمى کنند یک عکس مى تواند 
گزینه خوبى براى انتقال پیام شــما باشد. از آنجا که این 
روزها بازدیدکنندگان از ابزار مختلفى براى بازدید صفحات 

وب استفاده مى کنند، شما باید مطمئن باشید که تصاویرى 
که اســتفاده مى کنید با تبلت ها، تلفن هاى هوشــمند، 
لپ تاپ ها و سایر دستگاه هاى دیگر سازگار باشد. اگر یک 
بازدیدکننده بتواند متن روى عکس را ببیند اما عکس زیر 
آن قابل مشاهده نباشد، ممکن است معنایى که شما در 
تالش براى به تصویر کشیدن آن هستید را منحرف کند. 
همچنین نباید فراموش کنید که هر چه تعداد عکس هاى 
به کار رفته در یک صفحه وب بیشتر باشد زمان بارگذارى 
این صفحه نیز بیشتر و در نتیجه کندتر خواهد شد و ممکن 
است استفاده از تصاویر زیاد نتیجه معکوس داشته و میزان 
بازدیدکنندگان را کمتر مى کند. بنابراین در تعداد و نحوه 

استفاده از تصاویر با دقت عمل کنید.

طراحى نیمه تخت
در سال 2013 اپل به منظور ساده کردن نحوه مشاهده 
صفحات خود طراحى تخت را به کار گرفت. طراحى تخت 
ظاهر سه بعدى هنگام ســاخت یک وب سایت را از بین 
مى برد. این نوع از طراحى با حفظ سادگى به بازدیدکننده 
اجازه مى دهد بدون درگیر شــدن با موضوعات فنى در 
طراحى بیشتر روى محتواى ارائه شده تمرکز داشته باشد. 
همچنین سرعت بارگذارى صفحات تخت بسیار سریع تر 

انجام مى شود.
در طراحى نیمه تخت، صفحات وب از سایه هاى جزیى 
به منظور به تصویر کشیدن سطح متوسطى از درك عمق 
استفاده مى کنند. صرف نظر از این که شما از طراحى تخت 
یا نیمه تخت اســتفاده مى کنید، موضوع مهم این است 
که یکنواختى و ثبات را در کار خــود حفظ کنید و تا حد 

ممکن سعى کنید وب سایت شــما براى بازدیدکنندگان 
قابل فهم باشد.

تایپوگرافى منحصربه فرد
طى سال هاى اخیر شــرکت ها از انواع خاصى از متون 
گرافیکى (typography) براى شــناخته شــدن خود 
استفاده کرده اند. اســتفاده از یک تایپوگرافى حرفه اى و 
منحصر به فرد باعث مى شود تا محتواى ارائه شده و نام 
شرکت شما در ذهن مخاطبین نقش ببندد. نوع تایپوگرافى 
که شما استفاده مى کنید، مى تواند معرف نوع شرکت یا 
خدمات شما باشد. اگر شــما از متون خالقانه و سرزنده 
اســتفاده کنید همین حس به خوانندگان شــما منتقل 
خواهد شد. به عنوان نمونه نشریه The New Yorker از 
این استراتژى براى انتقال خوانندگان به وب سایت خود 

استفاده کرده است.

طراحى کارتى
طراحى کارتى یکى از جدیدترین شیوه هاى ارائه محتواى 
وب اســت. در این نوع از طراحى محتوا به بخش هاى 
کوچک اطالعاتى شــبیه به کارت هاى ویزیت تقسیم 
بندى مى شــود. هر کدام از این بخش ها به یک تصویر 
مزین هستند و بازدیدکننده با کلیک روى آنها مى تواند 
جزئیات بیشتر و دقیق ترى در مورد این محتوا کسب کند.

این نوع از طراحى به شــما اجازه مى دهــد بدون درگیر 
کردن مخاطب با حجم زیادى از متن اطالعات خود را به 
شکل سازمان یافته ارائه کنید. شما مى توانید محصوالت 
شاخص خود را از باقى محتوا متمایز کنید تا نگاه مشترى 

روى این آیتم خاص متمرکز شود.

ناوبرى واضح و سرراست
با وجود تمام قابلیت هاى جدیدى که در حال حاضر براى 
استفاده در وب سایت ها فراهم شده است، اما شما همچنان 
باید اصول پایه طراحى وب را در نظر داشته باشید. وقتى 
شخصى به بازدید از وب سایت شــما مى پردازد باید این 
امکان براى او فراهم شــود تا به راحتى و با ســرعت به 
بخش هاى مختلف سایت دسترسى داشته باشد. هیچ چیز 
بدتر از این نیست که بازدیدکننده نتواند محتواى داخل 

یک سایت را پیدا کند.

امنیت
ایــن قابلیتى اســت که اغلــب در زمان ســاخت یک 
وب ســایت فراموش مى شود. وب ســایت شما باید هم 
براى بازدیدکننده و هم خود شما امن باشد. انواع مختلفى 
از گواهینامه هاى SSL وجود دارد که این اطمینان را به 
وجود مى آورد که اطالعاتى مثل مشــخصات فردى و 
اطالعات کارت هاى اعتبارى بین شما و مخاطبین شما 

محفوظ باقى بماند.
بعضــى از گواهینامه هاى SSL موجود که بهتر اســت 
 TRUSTe و VeriSign نگاهى به آنها بیاندازید، شامل
هســتند. یک توســعه دهنده وب باید بدانــد که کدام 
گواهینامه بیشــتر مناسب کسب و کار شــما است. اما 
فراموش نکنید که خودتان نیز باید در این زمینه تحقیق 
کنید، چرا که یکى از مهمترین موضوعات راه اندازى یک 

وب سایت حفظ امنیت آن است.

« میزو ام 5  اِس» رسماً معرفى شد 

رامین مشکاه
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  باشگاه خبرنگاران جوان | بانــک مرکزى 
انگلیس در اطالعیه اى اعالم کرد اسکناس هاى 5 پوندى 

جنجالى از بازار جمع  آورى نخواهد شد.
بانک مرکزى انگلیس اعالم کرد علیرغم جنجال ها به دلیل 
اســتفاده از چربى حیوانى در تهیه اسکناس هاى 5 پوندى 

جدید، گردش این اسکناس ها را متوقف نخواهد کرد.
همچنین بانک مرکزى انگلیس در اعالمیه اى از رونمایى 
از اسکناس هاى جدید 10 پوندى در ماه سپتامبر سال جارى 
میالدى خبر داد. در این اعالمیه آمده است بانک مرکزى 
درباره اســتفاده از چربى حیوانى در تولید اســکناس هاى 
پلیمرى جدید بررسى هاى دقیقى انجام داده  اما نمى توانسته 
است از مسئولیت خود در تولید اســکناس هاى با کیفیت 

چشم پوشى کند.
بانک مرکزى انگلیس همچنین اعالم کرد تنها مقدار بسیار 
اندکى از چربى حیوانى در تهیه این اسکناس ها استفاده شده 
است. با این حال، مقامات این بانک تعهد داده اند در تالش 
براى یافتن راه هایى هستند که در آینده، در تولید اسکناس ها 
گزینه هاى دیگر نیز در نظر گرفته شود. مقامات این بانک 
اعالم کرده اند قراردادها براى تولید اسکناس هاى جدید 20 
پوندى به دلیل بررسى استفاده از مواد گیاهى به جاى چربى 
حیوانى به تعویق افتاده است. قرار است تا سال 2020، این 

اسکناس ها روانه بازار شوند.

35 نفر از روانشناســان آمریکایــى، رئیس جمهورى 
این کشــور را یک بیمار روانى و فاقد صالحیت براى 

ریاست جمهورى دانستند.
به گزارش جام جم، 35 نفر از روانشناســان آمریکایى 
با ارســال یک نامه به روزنامه «نیویورك تایمز» اعالم 
کردند کــه «دونالد ترامــپ» رئیس جمهــورى این 
کشــور یک بیمار روانى بوده و صالحیــت الزم براى 
ریاست جمهورى آمریکا را دارا نیست. در این نامه اعالم 
شده است که دونالد ترامپ به دنبال رئیس جمهور بودن 
نیست بلکه بیشتر به دنبال این است که یک فاتح باشد.

این روانشــناس هاى آمریکایى در نامه خود افزوده اند 
از صحبت ها و عملکردهــاى دونالد ترامپ مى توان به 
این نتیجه رسید که وى هیچ حس همدردى نسبت به 

دیگران و تحمل شنیدن صداى مخالف خود را ندارد.
در این نامه تصریح شده اســت که ترامپ آماده است تا 
براى حذف و بســتن دهان مخالفان خود دست به هر 
اقدامى بزند که تمامى این امور نشان دهنده ابتالى وى 

به بیمارى روانى است.
در انتهــاى این نامــه، روانشناســان آمریکایى تأکید 
کرده اند که دونالد ترامپ با این وضعیت روانى موجود 
صالحیت بودن در پست ریاســت جمهورى آمریکا را 

ندارد.

جزایر منطقه کوریل جنوبى که در مرز روسیه و ژاپن است 
موضوعى است که از سال 1949 تا کنون باعث اختالفات 

بین توکیو و مسکو بوده است.
به گزارش مهر، جزایــر منطقه کوریل که در اســتان 
«ساخالین» در روسیه قرار دارد، مجمع الجزایرى آتش 
فشانى است که در مرز روســیه با ژاپن واقع شده و مورد 

مناقشه بین دو کشور است.
این جزایر پس از جنگ جهانى دوم مســئله مورد بحث 
براى دو طرف بوده و قــرار بر این بوده اســت که آنها 
موافقتنامه اى با عنوان توافقنامه صلــح امضا کنند اما 
تاکنون این اتفاق نیافتاده است. در پایان جنگ جهانى 
دوم این جزایر به تصرف شوروى سابق درآمد و روسیه 
این مســئله را از پیامدهاى جنگ جهانى دوم مى داند و 
بر این باور است که این جزایر متعلق به روسیه است. از 
طرفى ژاپن مى گوید که امضاى توافق صلح بین دو کشور 
مشروط بر این است که این جزایر به توکیو واگذار شود. 
نتایج این دعوا بر سر مالکیت جزایر باعث شده است که 
روابط سیاسى و اقتصادى دو کشور تحت تأثیر واقع شود.
اگر روسیه بتواند مشکالت خود با ژاپن را حل و یا محدود 
کند، به همکارى بیشــتر با ژاپن روى مى آورد و البته از 
همه مهمتر، اگر دو کشور بتوانند معاهده صلح را با یکدیگر 
امضا کنند، این معاهده مى توانــد در حقیقت به معناى 
توافق صلح میان مسکو و واشنگتن در منطقه شرق آسیا 
تلقى شود و مى تواند بر خالف بعضى از تحلیل ها باعث 

بهتر شدن رابطه مسکو و واشنگتن شود.
اما از طرفى دیگر ژاپن نیز به دنبال آن است که این جزایر 
را متعلق به خود کند و اگر این جزایر به تصرف ژاپن درآید 
باعث مى شود که روس ها براى ارتباط با آمریکا از این 
مسیر استفاده کنند و این امر ثمرات اقتصادى براى ژاپن 

خواهد داشت. 
برخى هم معتقدند که اگر این جزایر به ژاپن داده شــود 
باعث مى شود که آمریکا با کمترین هزینه، روسیه را به 
عقب براند و جبهه اى که این کشور با چین در منطقه آسیا 

پاسیفیک ایجاد کرده است را به هم بزند.

معاهــده صلح توکیو - مســکو بــه همان انــدازه که 
مى تواند مانعى براى توســعه همکارى هاى راهبردى 
میان مسکو – پکن باشد، در جهتى معکوس به روسیه 
قابلیت به چالش کشیدن سیاست چرخش به پاسیفیک 
واشنگتن را مى دهد و این همان فرصت پنهانى است که 
ژاپن به عنوان شریک کوچک آمریکا اگر ضرورت ایجاب 
کند، در دراز مدت از آن در جهت تأمین منافع ملى خود 

استفاده مى کند.
جزایر چهارگانه کوریل جنوبى به دلیل برخوردارى از منابع 
نفت و گاز، ذخایر آبزیان و واقع شــدن در اقیانوس آرام 
موقعیت اقتصادى و راهبردى زیادى دارد و همین علت 

باعث مى شود که دو کشور در صدد تصرف آن بر آیند. 
چندى پیش که « والدیمیر پوتین» به ژاپن سفر کرد یکى 
از موضوعات مورد بحث همین مسئله صلح بر سر جزایر 

مشترك در مرز روســیه و ژاپن بود. سال گذشته هم که 
«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن سفرى به روسیه داشت 
در جمع خبرنگاران گفت که امیدواریم با روسیه بر سر این 

جزایر به یک جمع بندى مشترك برسیم.
چند ماه قبل، روســیه در این مجمع الجزایر یک ســپر 
موشکى براى حفاظت از این منطقه ایجاد کرد. پس از آن 
وزارت امور خارجه ژاپن اعالم داشت که پاسخى مناسب 
به مسکو خواهیم داد. همچنین شینزو آبه گفته است که 
ظرف چند ماه آینده به روسیه سفر خواهد کرد. وى گفت 
که ما براى حل اختالفات بر ســر جزایر مرزى با روسیه 

راهکارهاى اقتصادى ارائه خواهیم داد.
اما اخیراً «دیمیترى مدودف» نخســت وزیر روســیه 
قطعنامه اى مبتنى بر نامگذارى جزایر این منطقه امضا 
کرد و پس از آن برخى رســانه ها اعالم کردند که این 

نامگذارى قرار بوده از سال 2010 انجام شود و به تعویق 
افتاده است.

پس از آن دولت ژاپن اظهار داشت که این اقدام قابل قبول 
نیست و ما آن را از طریق قانونى پیگیرى خواهیم کرد.

طبق آخرین اخبار «دیمیترى پســکوف» ســخنگوى 
کرملیــن در واکنش به اعتــراض ژاپن نســبت به این 
نامگذارى گفته که این جزایر متعلق به ســرزمین هاى 
روسیه است. وى همچنین با اشاره به نقش اقتصادى مهم 
ژاپن در این منطقه گفت ما از تحرکات به وجود آمده در 
روابط دو کشور استقبال مى کنیم و همچنین آماده فعالیت 
اقتصادى مشترك هستیم اما این جزایر بدون هیچ پیش 

شرطى متعلق به روسیه است.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم این دو کشور چه راهکارى 
را براى پایان دادن به این مناقشه 68 ساله خواهند داشت.

درپى حمایت دادستان کل ایالت «تگزاس»    فارس|
از طرح محدودیت مهاجرت به آمریکا، تگزاس، اولین ایالت 
حامى فرمان ضد اسالمى «دونالد ترامپ» رئیس جمهور 

این کشور نام گرفت.
در حالى که ایالت هاى مختلفى از آمریکا با طرح محدودیت 
و ممنوعیت مهاجرت اتباع هفت کشور مخالفت کرده و یا 
حتى برخى از آنها اعالم کردند این طرح را اجرا نمى کنند، 

تگزاس اولین ایالت حامى این طرح نام گرفت.

«ِکن پاکستون» دادستان کل تگزاس با بیان اینکه صدور 
چنین فرمانى از ســوى ترامپ، اقدام در حیطه اختیاراتش 
بوده، حمایت خود را از طرح محدودیت مهاجرت به آمریکا 
اعالم کرد. به نوشــته خبرگزارى «رویترز» پاکستون در 
جلسه استماع دادگاهى در تگزاس تأکید کرد فرمان ترامپ 
با اهداف آشکار امنیتى بوده و اگر چنین طرحى اجرا نشود 
واشــنگتن دیگر نمى تواند از اقلیت هاى مذهبى - با دادن 

پناهندگى به آنها - محافظت کند.

یک نماینده واتیــکان در کاراکاس اعالم کرد، «پاپ 
فرانسیس» خواهان دیدار با دولت و اپوزیسیون ونزوئال 
براى ازسرگیرى تالش ها به منظور حل بحران سیاسى 

این کشور است.
به گزارش ایسنا،پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک هاى 
جهان سال گذشته میالدى هر دو طرف درگیر را براى 
آغاز مذاکرات مصالحه آمیز تشویق کرد اما این دیالوگ 

درماه دسامبر به شکست منجر شد.
«آلدو جیوردانا» نماینده واتیکان در کاراکاس گفت: پاپ 
فرانســیس آمادگى خود را براى دیدار با طرفین بحران 
ونزوئال اعالم کرده است البته اگر دو طرف بر این باور 

باشند که این دیدار سودمند خواهد بود.
چندى قبل رئیس جمهور ونزوئال از مقدمات برگزارى 
نشســتى در واتیکان میان دولت و مخالفان ونزوئالیى 
جهت ازسرگیرى مذاکرات دو طرف که از دسامبر گذشته 

متوقف شده، با نظارت پاپ فرانسیس خبر داد.
اپوزیســیون ونزوئال، مذاکرات با دولت را از دســامبر 
گذشته متوقف کرده و خواستار آزادى زندانیان مخالف 
و برگزارى انتخابات زودهنگام به جاى برگزارى آن در 

اواخر سال 2018 شد.

در 31 اکتبر گذشته و یک روز پس از آنکه مادورو گفتگو 
با مخالفان را آغاز کرد، فرستاده واتیکان اعالم کرد که 
دولت ونزوئال و مخالفان با برنامه زمانى براى مذاکرات 

جهت حل سیاسى بحران به توافق رسیدند.
 مذاکرات جدید به بررسى چهار مسئله، احترام به قانون 
و اصل حاکمیت کشور، حقوق بشر و آشتى ملى، مسائل 
اقتصادى و اجتماعى و تعیین جدول زمانى براى برگزارى 

انتخابات اختصاص دارد.   ایرنا | نتایج یک نظرسنجى نشان مى دهد، که 
محبوبیت «میشل تمر» رئیس جمهورى برزیل سقوط 
کرده اما محبوبیت «نلوئیز ایناسیو لوال دا سیلوا» رئیس 
جمهورى سابق براى انتخابات سراسرى سال 2018 

افزایش یافته است.
نظرسنجى مؤسسه مطالعات اجتماعى ام دى اى که از 
دوهزار و200 نفر در 138 شهر برزیل انجام شد،حاکى 
از آن است که تنها 10 درصد شرکت کنندگان در نظر 
سنجى با دولت تمر موافق هستند در حالى  که پنج ماه 

پیش این رقم 14 درصد بود.
از ســوى دیگر ، 44 درصد مصاحبه شوندگان، دولت 
تمر را منفى  مى دانند که نســبت به پنج ماه پیش 8 

درصد افزایش یافته است.
در رابطه با پرونده هاى فساد مالى  ، 40 درصد از این 
افراد معتقدند کــه مبارزه علیه فســاد، در دولت تمر 
همان میزان است که با دولت «دیلما روسف» سلف 

تمر بوده است.
هرچند که لوال دا ســیلوا در پنج پرونده فســاد مالى  
از جمله رسوایى رشــوه گیرى در ازاى قراردادهاى 
شرکت ملى  نفت برزیل، متهم است به نظر مى  رسد 
که این موارد در افکار عمومى  مردم این کشور تأثیر 

نگذاشته است.
در این مورد ، لوال در صدر نامزدهاى انتخاباتى براى 

سال 2018 است و پس از وى ،«مارینا سیلوا» رهبر 
زیست محیطى  ، «آئســیو نوس» محافظه کار و تمر 

قرار دارند.
افزون بر آن، نظرســنجى حاکى از صعود محبوبیت 
«جاییر بولسونارو» نامزد راستگراى افراطى و مدافع 
دیکتاتورى نظامى است که از نظر محبوبیت با آئسیو 

نوس در جایگاه سوم قرار دارد.

  ایسنا |  کرملین در پاسخ به سخنان سخنگوى 
کاخ سفید درباره تمایل «دونالد ترامپ» براى بازگرداندن 
کریمه به اوکراین تأکید کرد: کریمه موضوعى نیست که 
به بحث و مذاکره گذاشته شــود، وزارت خارجه روسیه 
نیز اعالم داشــت که کریمه بخشى از قلمرو فدراسیون 

روسیه است.
«ماریا زاخارووا» سخنگوى وزارت خارجه روسیه گفت: 
ما خاك خودمان را به کسى نمى دهیم، کریمه بخشى از 

قلمرو فدراسیون روسیه است. 
«پسکوف » سخنگوى کرملین نیز اظهار داشت: روسیه 
تمایلى به بازگرداندن کریمه به کى یف ندارد و حاضر به 
گفتگو و مذاکره دراین باره با هیچکس از جمله آمریکا 

نیست.
وى افزود: این مسئله به بحث گذاشته نمى شود چرا که 
اصًال جاى بحث ندارد. روسیه هرگز در مورد مسائلى که 
به قلمرویش مربوط مى شود با شرکاى خارجى مذاکره 

نخواهد کرد.
سخنگوى کرملین گفت: رئیس جمهور پوتین در گفتگوى 
تلفنى با دونالد ترامپ، همتاى آمریکایى  خود در باره مسئله 
کریمه هیچ صحبتى نداشته اســت و این مسئله اصًال 

مطرح نشده است. 
«ویاچســالو وولودین» رئیس مجلس دوماى پارلمان 
روسیه که مجلس سفلى در پارلمان این کشور محسوب 
مى شود نیز  گفت: جاى هیچگونه صحبت و بحثى درباره 
شــبه جزیره کریمه وجود ندارد. این منطقه بخشــى از 
روسیه است و هر گونه صحبت درباره جدایى آن از خاك 

ما نقض تمامیت ارضى ماست.
وولودین خاطرنشان کرد: این مسئله ابداً نباید مطرح شود. 

بیایید دیگر درباره آن صحبت نکنیم.
وولودین این اظهــارات را در واکنش به حرف هایى که 
اخیراً «شون اسپایسر» سخنگوى کاخ سفید درباره موضع 
دولت ترامپ درخصوص مسئله شبه جزیره کریمه زده، 
مطرح کرد. اسپایسر گفته بود دونالد ترامپ توقع دارد که 
شبه جزیره کریمه بار دیگر به اوکراین برگردانده شود و 

درگیرى در منطقه دونباس متوقف شود.
رئیس مجلس دوماى روســیه یاد آور شد که ترامپ در 
زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى در آمریکا وعده 
عادى سازى روابط کشورش با روسیه و چین، پایان دادن 
به اقدامات نظامى و جنگ با تروریسم را داده بود و باید 

این وعده ها را به خاطر داشته باشد.

وزیر دفاع آلمان خواستار ایفاى نقش بیشتر اروپا و آلمان در 
زمینه سیاست امنیتى و دفاعى در ائتالف نظامى ناتو شد.

به گزارش یاشــگاه خبرنگاران جــوان، «اورزوال فون 
در الین» وزیــر دفاع آلمان در مقالــه اى که در روزنامه 
«فرانکفورتر آلگماینه» به چاپ رسید تأکید کرد ما آلمانى 
ها و اکثر اروپاییان مدت طوالنى را در زمینه تأمین امنیت بر 
شانه هاى گسترده دوست آمریکایى خود تکیه کرده بودیم 
و البته ما مى دانیم که باید سهم بزرگ تر و عادالنه ترى را 
در تقسیم بار براى امنیت مشترك دو سوى آتالنتیک بر 
دوش بگیریم. من بر این عقیده ام که ما این رشد را باید در 
عهده دارى مسئولیت بیشتر در سطح اروپایى شکل دهیم.
وزیر دفاع آلمان در بخش دیگرى از این مقاله تأکید کرد در 
حال حاضر در اروپا آمادگى براى همکارى در زمینه امنیتى 

هرگز تا این اندازه باال نبوده است.
اورزوال فون در الین در بخش دیگرى از این مقاله تأکید 
کرد ما باید توانایى هاى دفاعى خود را به عنوان ستون هاى 

اروپایى ناتو و اتحادیه اروپا تقویت کنیم و ما انتظار داریم 
که این رویکرد ما در واشنگتن شنیده شود.

وى همچنین تأکید کرد آلمان در سال هاى گذشته ابتکار 
عمل خود در زمینه سیاست امنیتى را نشان داده است از 

توافق مینسک و توافق اتمى با ایران، بازسازى عملیات 
واکنش سریع ناتو، مبارزه با تروریسم داعش، پایدارى 
مالى، حمایت پایدار براى افغانســتان تا توقف قاچاق 
انســان در دریاى مدیترانه و دریــاى اژه و حضور قابل 

توجه در بالتیک.
آلمان این مســیر را ادامه مى دهد و ما نه خیلى خود را 
دســت باال و نه خیلى دســتکم مى گیریم. این مسئله 
همچنین درباره بودجه دفاعى مــا هم صدق مى کند. 
شــاخص ناتو مبنى بر در نظر گرفتــن 2 درصد تولید 
ناخالص ملى براى هزینه هــاى دفاعى هدف اصلى ما 

باقى مى ماند.
وى در بخش دیگرى از ایــن مقاله از تقویت همکارى 
هاى نظامى با کشور فرانسه خبر داد و همچنین درباره 
تأسیس یک ناوگان مشترك سوختگیرى هوایى با هلند، 
بلژیک، نروژ و لوکزامبورگ که آلمان با پنج هواپیما در 

آن مشارکت دارد سخن گفت.

«فرانســوا فیــون» نامــزد حــزب   آریا|
«جمهوریخواهان» (جناح راســت میانه) در انتخابات 
ریاست جمهوري 2017 فرانسه، از رئیس جمهور پیشین 

این کشور درخواست کمک کرد.
فرانسوا فیون  در دیدار رئیس جمهوري پیشین فرانسه 
و هم حزبی اش از «نیکال ســارکوزي» خواست تا نظر  
آن دسته از هم حزبی هایشــان را که در تالش هستند 

نامزدي به جاي وي معرفی کنند تغییر دهد.
اکثر هم حزبی هــاي ناراضی فیون کــه براي معرفی 
نامزدي به جاي وي در تالش هســتند، از نمایندگان 

پارلمان فرانسه و طرفدار نیکال سارکوزي هستند.
از زمان افشاي رسوایی مالی و شغلی همسر و فرزندان 

فرانســوا فیون، وي با چالشــى جدي روبه رو شــده و 
نظرسنجی ها نیز نشانگر کاهش محبوبیت وي است.

برخی از شــخصیت هاي  جناح راســت و  میانه  فرانسه 
نیز موضوع  طرح  جایگزیــن ( plan  B )، یعنی انتخاب 
فرد   دیگري بــه جاي فیون بــه  عنــوان نامزد  حزب 
 جمهوریخواهان در انتخابات   ریاســت جمهوري سال 

2017  این کشور را مطرح کرده اند.
«مارین لوپن» نامزد حزب راستگراي جبهه ملی فرانسه 
و « بنوا آمون» از حزب سوسیالیست از نامزدهاي اصلی 
انتخابات ریاست جمهوري فرانســه هستند. انتخابات 
ریاست جمهوري فرانسه، ماه آوریل و ِمى 2017 در دو 

مرحله برگزار خواهد شد.

حزب پیشتاز صربستان اعالم کرد که     ایسنا |
«الکساندر ووجیچ» نخست وزیر این کشور را به عنوان نامزد 

خود در انتخابات ریاست جمهورى معرفى مى کند.
انتظار مى رود انتخابات ریاست جمهورى صربستان در ماه 
آوریل برگزار شود. نقش ریاســت جمهورى در صربستان 
بیشتر تشریفاتى بوده و تنها اگر وى کنترل اکثریت پارلمان 
را داشته باشد مى تواند تأثیر گسترده اى در دولت و نخست 

وزیر جدید داشته باشد.
ووجیچ در واکنش به این مسئله اعالم کرد که وى نامزدى 
حزبش را براى ترمیم ثبات و امنیت در کشور و ادامه روند 

عضویت صربستان در اتحادیه اروپا قبول خواهد کرد.
وى با اشاره به روند عضویت این کشــور در اتحادیه اروپا 
گفت، این مسئله بسیار مهم است و هیچ فداکارى و خطرى 

نیست که براى این مسئله اتخاذ نکند.
در حال حاضر ائتالف حاکم اکثریت پارلمان را بر عهده دارد و 

مى تواند نخست وزیر را به راحتى انتخاب کند.
ووجیچ اعالم کرد، هنوز برنامه اى براى اســتعفا از پست 

کنونى خود تا زمان اعالم دقیق انتخابات ندارد.
وى همچنین از بیان اینکه چه کسى پس از او جانشینش 

خواهد بود، خوددارى کرد.
این رأى گیرى مى تواند یکــى از کلیدى ترین آزمایش ها 
براى سنجش میزان محبوبیت ووجیچ و اصالحات اقتصادى 
وى باشد که توســط صندوق بین المللى پول حمایت شده 

است.
براساس نتایج به دســت آمده در نظرسنجى ها ووجیچ در 
دور اول انتخابات با کســب بیش از 50 درصد از آراء پیروز 

خواهد شد.

مناقشه ژاپن و روسیه برسر جزایر کوریل 

در خواست  ایفاى نقش پررنگ تر اروپا در ناتو کریمه، بخشى از قلمرو فدراسیون روسیه است

حمایت حزب حاکم صربستان
 از نامزدى الکساندر ووجیچ  

درخواست کمک فیون از سارکوزي

نتایج نظر سنجى دربرزیل؛ 

سقوط میشل تمر و محبوبیت داسیلوا

تالش واتیکان براى 
احیاى مذاکرات صلح ونزوئال

اسکناس هاى بحث برانگیز 
جمع آورى نمى شود 

ترامپ بیمار روانى است!

تگزاس، اولین ایالت حامى طرح مهاجرتى ترامپ
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زن کرجى بخاطر سرطان، خانواده اش را
قتل عام کرد

چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک اختالف نظر 
جزئى بر ســر صحبت کردن در شوراى  منطقه اى اوکراین 
باعث شد تا دو نماینده، شورا را به رینگ بوکس تبدیل کنند. 
زمانى این دعوا در شورا آغاز شد که یکى از نمایندگان اصرار 

داشت تا به زبان روسى صحبت کند.
ایــن نماینده کــه مدیــر هتلى در شــهر چرکاســى در 
مرکز کشــور اوکراین بود، ســعى داشــت تا در این شورا 
به زبان روســى صحبــت کنــد و همین مســئله باعث 
عصبانیت یکى از سیاســتمدارانى شــد که در شورا حاضر

 بود.
گفتنى است؛ این دعوا آنقدر باال گرفت و دو نماینده به شدت 
همدیگر را مى زدند که در نهایت نگهبانان این شورا آنها را 

از هم جدا کردند.

زن 20 ساله اى به نام «ایندیا کایرکسى» از    انتخاب |
اهالى شهر سینسیناتى آمریکا به جرم تجاوز جنسى به پسر 
بچه اى چهار ســاله که در اوایل ماه گذشته صورت گرفته 
بود، بازداشت شــد.هنوز انگیزه این زن از انجام این عمل 
جنون آمیز که ویدئوى آن را نیز در شبکه اجتماعى منتشر 
ساخته، مشخص نشده اســت. این زن تبهکار، فیلم عمل 
مجرمانه خود را توسط اپلیکیشن استریم زنده ویدئویى به 
نام پریسکوپ ضبط و در شبکه اجتماعى منتشر کرده است.

یک کاربر این اپلیکیشن در یکى از ایالت هاى دیگر آمریکا با 
مشاهده فیلم صحنه هاى وقوع جرم، آن را به پلیس گزارش 
کرده اســت. بنا بر این گزارش دادگاه ب خاطر جلوگیرى از 
جریحه دار کردن افکار عمومى مراحل دادرســى و مدارك 

این پرونده را محرمانه اعالم کرده است.

«رونالد کوین» 18 ساله    باشگاه خبرنگاران جوان |
دانشجوى سال اول رشته حقوق دانشگاه کمبریج طى اقدامى 
در حال عبور از یک مرد کارتن خواب، شروع به آتش زدن یک 
اسکناس 20 دالرى جلو چشم مرد فقیر کرد، سپس از کار خود 
فیلم گرفته و به خیال جذب کاربــر آن را در فضاى مجازى به 
اشتراك گذاشت. هزاران کاربر پیام هاى تند و منفى خود را به 

سوى او روانه کردند.
حاال طومارى با 400 امضا علیه دانشجوى نادان امضا و در آن 
از مســئوالن دانشگاه خواسته شــده از ورود چنین دانشجوى 
خودخواه، بى اخالق و بى رحمــى در محیطى فرهنگى مثل 
دانشــگاه خوددارى شــود. برخى نیز خواســتار مجازات او با 
200 ســاعت کار در پناهگاه  افراد بى خانمان و خدمت به آنها

 شده اند.

به خاطر20 دالرى تجاوز به پسر بچه 4 سالهعرصه سیاست یا رینگ بوکس  030201

عامل قتل هولناك در جنوب تهران در    میزان |
پارکینگ خانه در حالى که قصد فرار داشت دستگیر شد.
رئیس کالنترى 130 نازى آباد گفت: خبر وقوع درگیرى 
و چاقوکشى در سطح حوزه اســتحفاظى به کالنترى 
اعالم شد که متأسفانه مصدوم این درگیرى خون آلود، 
فردى 50 ساله بود که بر اثر اصابت چاقو از ناحیه قلب 
فوراً به بیمارستانى اعزام شد ولى بعد از دقایقى با توجه 

به جراحت شدید فوت کرد.

ســرهنگ جهانى ادامه داد: بالفاصله دستورات الزم از 
بازپرس ویژه قتل جهت دســتگیرى متهم پرونده اخذ 
شد. پس از تحقیقات جامع مشــخص شد قاتل فردى 

ساکن خیابان پارس است.
به گفتــه وى، مأمــوران کالنترى 130 نــازى آباد به 
آدرس نامبرده اعزام شدندکه پس از بازکردن در، یکى 
از ساکنان ساختمان به جلوى در مراجعه کرده و پس از 
ارائه کارت شناسایى و معرفى خود و تفهیم دستور تلفنى 
بازپرس ویژه قتل و با رعایت موازین شــرعى و قانونى 
قصد ورود به داخل آپارتمان را داشته که ناگهان سه نفر 
از خواهران و مادر متهم به قصد فــرارى دادن متهم و 
ممانعت از اجراى دســتور قضائى و با ایجاد سروصدا و 

جوسازى سعى در معطل کردن مأموران داشتند.  
به گفته رئیس کالنتــرى نازى آباد، مأمــوران پلیس 
پایتخت با هوشــیارى خود و محاصره ساختمان ها، در 
قسمت پارکینگ متهم را به دام انداخته و در مدت کمتر 
از یک ساعت از زمان وقوع قتل، قاتل توسط مأ موران 
پلیس کالنترى 130 نازى آباد دستگیر  و تحویل مقامات 

قضائى شد.

سارقان ســابقه دار با تشــکیل یک باند چهار نفره در 
محدوده شرق تهران اقدام به ســرقت از داخل خودرو 
مى کردند که در نهایت در مخفیگاهشان دستگیر شدند .

به گزارش جام جم آنالین، سرهنگ ارباب پور سرکالنتر 
یازدهم پلیس فاتب در ایــن خصوص گفت: با توجه به 
افزایش سرقت هاى لوازم خودرو و خودرو در محدوده 
کالنترى 128 تهران نو، طى نشستى مقرر شد مأموران 
این یگان ضمن بررسى نقاط جرم خیز منطقه به کنترل 

افراد مشکوك بپردازند.
این مقام انتظامى اظهار داشــت: این اقدامات آغاز شد 
که طى آن مشخص شد یکى از سارقان سابقه دار این 
محدوده ضمن تشکیل گروهى چهار نفره اقدام به سرقت 
در این محدوده ها مى کند کــه طى تحقیقات صورت 

گرفته مخفیگاه متهمان شناسایى شد.
وى افزود: با دســتور مقام قضائى و طى یک عملیات 
ضربتى متهمان دســتگیر و به کالنترى منتقل شدند 
و در بازجویى هاى انجام شــده از آنها همه متهمان به 
جرائم خود مبنى بر سرقت خودرو و لوازم داخلى خودرو 

اعتراف کردند.

ســرهنگ ارباب پور خاطرنشــان کــرد: همچنین در 
بازرسى از مخفیگاه متهمان نیز، تعدادى لوازم مسروقه 
خودرو، باطوم فنرى، ســالح کمرى، مقادیرى تریاك، 
سالح ســرد، گوشــى تلفن همراه، دوچرخه مسروقه، 
ساعت مچى، پنل ضبط، یک دستگاه خودروى سوارى 

مسروقه، کشف و ضبط شد.
متهمان پس از اعتراف به جرائم خود و تشکیل پرونده به 

دادسرا منتقل شدند.

  جام نیوز | اهالى مجتمــع آپارتمانى در کرج 
هراسان بر در خانه اى که صداى ضعیف ناله هاى یک 
زن مى آمد مى کوفتند اما کسى در را باز نمى کرد. وقتى با 
تماس همسایه ها پلیس ها وارد ساختمان شدند صحنه 

هولناکى را پیش چشم خود دیدند.
«دو ماه بود که متوجه شــده بودم به بیمارى ســرطان 
مبتال شــده ام. دیر یا زود جان خود را ازدست مى دادم. 
مى ترســیدم این راز برمال شود. نمى خواســتم بعد از 
مرگم، فرزندانم عذاب بکشند، آنها را کشتم. مى خواستم 
به زندگى خودم نیز پایان دهم که نشد.» این بخشى از 
اعترافات زنى است که سه عضو خانواده اش را در کرج به 

قتل رسانده است.
پیش از ظهر یک شنبه هفته گذشته زنى سراسیمه مقابل 
مجتمع مســکونى در یکى از محله هاى شهر ماهدشت 
رفت و زنگ آپارتمان هاى این مجتمع را به صدا در آورد. 
هر زنگى را که مى زد، از صاحبخانه مى پرسید شما کمک 
خواسته اید و با خانه ام تماس گرفته اید که هیچ کدام پاسخ 
درستى نمى دادند. زنگ آخرین واحد آپارتمان ر ا که به 
صدا در آورد، هیچکس پاسخگو نبود. نگران زنى بود که 
با او تماس گرفته و براى کمک نشانى این مجتمع را داده 

بود. نمى دانست باید چکار کند. دوباره زنگ آپارتمان یکى 
از همسایه ها را به صدا در آورد. مردى پاسخش را داد.

به مرد صاحبخانه گفت: «ســاعاتى پیش زنى با خانه ام 
تماس گرفت و در حالى که صداى ناله هایش شــنیده 
مى شــد، از من درخواســت کمک کرد و نشانى همین 
آپارتمان را داد و بى آنکه نامش را بگوید، تلفن قطع شد. 
بعد هر چه به تلفن او زنگ زدم، کســى پاسخگو نبود. 
نگران شده و توانستم این خانه را پیدا کنم و به اینجا بیایم. 
گمان مى کنم آن زن در این خانه اســت و نیاز به کمک 
دارد.» مرد همسایه با شــنیدن این حرف ها، در را روى 
این زن گشــود و همراه وى ابتدا به خانه مادرش رفت و 
احتمال داد شاید او دچار حادثه شده که معلوم شد مادرش 

در سالمت به سر مى برد.

صداى ناله، خبر از جنایت خانوادگى مى داد
در ادامه به سراغ همســایه ها رفت تا ماجرا را جویا شود 
که متوجه شد صداى ناله هاى خفیف از خانه طبقه سوم 
مى آید. او و زن غریبه هر چه در زدند، کسى در را باز نکرد. 
آنها به ماجرا مشکوك شده و از پلیس کمک خواستند. 
مأموران کالنترى زمانى که در محل حاضر شدند، چند 

بار در آپارتمان را به صدا در آوردند اما خبرى از ساکنان 
خانه نبود.

مأموران به ناچار در را شکســتند و وارد آپارتمان شدند 
و دیدند زن میانسال صاحبخانه براثر ضربه چاقو که به 
گردنش خورده، زخمى و غرق در خون دریکى از اتاق ها 
افتاده است. آنها در دیگر اتاق هاى خانه با جسد پدر 60 
ساله خانواده، دختر 22 ساله و پسر 30 ساله روبه رو شدند 
که براثر اصابت ضربه هــاى مرگبار چاقو از پاى در آمده 

بودند.

تحقیقات براى رازگشایى از قتل
با کشف اجساد سه عضو این خانواده، موضوع به حاجى 
رضا شاکرمى دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان 
البرز گزارش شــد. با هماهنگى قضائى، قاضى ابراهیم 
مرادى کشیک قتل دادسراى جنایى کرج همراه تیمى 
از کار آگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى اســتان البرز و 
نیز مأموران بررســى صحنه جرم در آنجا حاضر شدند. 
بررســى  هاى اولیه بازپرس جنایى و تیم تحقیق نشان 
مى داد سه عضو خانواده ســاعاتى از مرگشان مى گذرد. 
هیچ وسیله اى از خانه سرقت نشده و احتمال اینکه آنها 

قربانى سرقت شده باشند، رد شد.

نجات عامل جنایت از مرگ
در این مرحله مأموران به زن میانســال زخمى که مادر 
خانواده بود، مشکوك شــدند. او با هماهنگى قضائى به 
بیمارستان شریعتى منتقل شد. این زن با تالش پزشکان 

از مرگ نجات یافت و زنده ماند.
این زن پس از به هوش آمدن در بیمارستان، در تحقیقات 
اظهارات ضد و نقیضى را عنوان و ادعا کرد نمى داند شوهر 
و دو فرزندش را چه کسى به قتل رسانده و به جان خودش 
هم سوءقصد کرده است. زن میانسال زمانى که متوجه 
شد در مظان اتهام قراردارد، سکوت خود را شکست و راز 

قتل عام خانوادگى را برمال کرد.

اعتراف تکان دهنده زن میانسال
متهم زن به افســر تحقیــق گفت: «مــن و خانواده ام 
زندگى خوبى داشــتیم و مشــکلى با هم نداشتیم. همه 
مشکالت از دو ماه پیش شروع شــد؛ زمانى که حالم بد 
شــد و به مرکز درمانى رفتم. چند آزمایش دادم و وقتى 

پاسخ آزمایش ها را گرفتم، متوجه شدم به سرطان مبتال 
شده ام و این بیمارى آنقدر در وجودم ریشه دوانده که به 
زودى مى میرم. همین ماجرا شــوك بزرگى برایم شد. 
نمى توانســتم چطور ماجراى بیمارى ام را به خانواده ام 

بگویم.»
وى افزود: «مى ترســیدم بعد از مرگ سرنوشــت تلخ 
و ســختى براى آنها رقم بخــورد. بنابرایــن تصمیم 
گرفتم راز بیمارى ام را از آنها پنهــان کنم. از همان روز 
تصمیــم گرفتم من که قرار اســت بمیــرم، آنها را هم 
بکشــم تا از مرگ من دچار ناراحتى و مشــکل نشوند. 
به همین سبب نقشــه قتل اعضاى خانواده ام را طراحى 

کردم.»
متهم به قتل ادامه داد: «در این مدت چندبار از داروخانه 
به عناوین مختلف داروى بى هوشــى خریدم. ســپس 
تصمیم گرفتم ابتدا با همین قرص ها اعضاى خانواده ام 
را مسموم کرده و بعد بکشم. براى اینکه آنها به من شک 
نکنند و ماجرا لو نرود، همه قرص ها را داخل آب و داروى 
گیاهى حل کردم. بعد آن را به سه عضو خانواده ام دادم 

که نوشیدند.»
وى افزود: «آن شب دختر و پسرم پس از خوردن داروى 
گیاهى بى هوش شــدند. اما نیمه هاى شب متوجه شدم 
شوهرم هنوز بى هوش نشده اســت. گمان کردم با این 
روش آنها نمرده و فقط بى هوش شده  اند. بنابراین صبح 
که شد، با ضربه هاى چاقوى آشپزخانه، آنها را یکى پس 
از دیگرى به قتل رساندم. سپس ضربه اى هم به خودم 

زدم.» 
متهم زن گفت: «هر سه نفرشان مرده بودند که به خود 
آمدم و پشیمان شدم.به سمت تلفن رفتم و شماره اى را 
گرفتم. گریه مى کردم وکمک خواستم. اما حرفى نزدم 
و گوشــى را قطع کردم. بعد هم ضربه دیگرى به گردنم 
زدم که بمیرم. اما مأموران به موقع آمدند و من با انتقال 
به مرکز درمانى، زنده ماندم. اى کاش من هم مى مردم. 
بدون آنها زندگى برایم بى ارزش اســت. خیلى از مرگ 

آنها پشیمانم.»
با توجه به اظهارات تکان دهنده متهم زن، براى او قرار 
قانونى صادر شــد. پس از هماهنگى قضائ ى قرار شد او 
براى ســنجش ســالمت روانى اش به پزشکى قانونى 
معرفى و همچنین مشخص شود انگیزه اش براى قتل 

صحت دارد یا نه؟

دستگیري سارق زورگیر 
تحت پوشش مسافرکش

فردي که تحت پوشش مسافرکش اقدام به زورگیري از مسافران خود می کرد در عملیات ضربتی مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در گفتگو با پایگاه خبرى پلیس در خصوص تیراندازي مأموران در 
روز سه شنبه 26بهمن ماه در یکی از خیابان هاي شــهر اصفهان اظهار داشت: مأموران این فرماندهی 
حین گشتزنی هاي خود در سطح حوزه 
به یک دستگاه خودروي پژو 405 با آرم 
تاکسی تلفنی مشکوك می شوند که در 
بررسی هاي صورت گرفته مشخص 

می شود خودرو مسروقه است.
سرهنگ حســن یاردوســتی افزود: 
مأموران پس از اطالع از سرقتی بودن 
خودرو بالفاصله به راننده دستور ایست 
می دهند اما راننده بدون توجه به اخطار 
مأموران متواري گردیده و در مسیر فرار 
با چندین خودرو نیز برخورد می کند که 
در این حین مأموران با رعایت قانون به 
کارگیري سالح اقدام به تیراندازي به سمت خودرو کرده و سرانجام خودرو در خیابان شیخ صدوق اصفهان 

متوقف و سارق دستگیر می شود. 
وى در ادامه گفت: در بازرســی از داخل این خودرو یک قبضه اسلحه کلت کمري پالستیکی، یک عدد 

چاقوي بزرگ اره اي، تعدادي دستبند پالستیکی و یک عدد چراغ گردان کشف شد. 
این مقام انتظامی عنوان کرد: طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارق با پوشش تاکسی تلفنی 
اقدام به سوار کردن مسافر کرده و سپس با منحرف کردن خودرو از مسیر با تهدید سالح قالبی وجوه نقد 

و طالجات همراه آنان را سرقت می کرده است. 
وي با بیان اینکه در این راستا تعدادي از مالباختگان شناسایی شده و در مواجهه حضوري، متهم را مورد 

شناسایی قرار دادند، افزود : متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

دختر نوجوان در بیمارستان 
متوجه شد باردار است!

قتل مرد 50 ساله با چاقو 
در نازى آباد

باند 4 نفره خطرناك 
در تهران متالشى شد

دختر نوجوان باز اصرار داشت با کسى دوســتى نکرده تا اینکه مادرش گفت او باردار است و بچه حتمًا 
پدرى دارد.

 پزشــکان پس از معاینه متوجه شــدند این دختر نوجوان بدون اینکه بداند باردار است و وقتى بررسى 
کردند از یک رابطه ســیاه که در آن دختر13 ســاله از ســوى مرد آشــنایى فریب خــورده بود پرده

 برداشتند.
به گزارش آفتاب نیوز، چندى پیش مادر و دخترى به بیمارستانى رفتند و ادعا کردند دختر نوجوان شکم 
درد دارد و امانش بریده شده وقتى این دختر معاینه شد همه پى بردند که وى باردار است و این درحالى 
بود که این دختر اصرار داشت با هیچ پسرى دوستى نکرده و حتى موبایل ندارد که با کسى رابطه تلفنى 

نیز داشته باشد.
پرســنل بیمارســتان وقتى مادر را آگاه کردند که دختر نوجوانش بــاردار بوده و بچــه زودتر از زمان 
عادى درحال متولد شــدن اســت این مادر غش کرد و بعد نزد دخترش رفت تا او را از مادر شدن مطلع

 کند.
دختر13 ساله باز اصرار داشت با کسى دوستى نکرده تا اینکه مادرش گفت او باردار است و بچه حتماً پدرى 
دارد دخترنوجوان با شنیدن این ماجرا به گریه افتاد و درحالى که خجالت مى کشید و مى ترسید فاش کرد 

دامادشان-شوهرخواهرش- او را فریب داده و با وى ارتباط پنهانى داشته است.
پس از تولد نوزاد که ســالم نیز بود سرنوشــت این دختر13ساله به حراست بیمارســتان گزارش شد 
و با مخابره چنین اقدام وحشــتناکى به پلیس و دســتگاه قضائ ــى داماد فریبکار تحــت تعقیب قرار

 گرفت.

قتل جوان خرم آبادى به دست برادرش 
معاون فرمانده انتظامى لرســتان گفت: در یک درگیرى خانوادگى در شهر خرم آباد یک جوان 23 ساله 

توسط برادرش به قتل رسید.
به گزارش تســنیم، ســرهنگ رضا 
شــیراوژن از وقوع یک قتل در شهر 
خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: ساعت 
16 روز چهارشــنبه 27 بهمن ماه 95 
طى یک درگیرى خانوادگى در محله 
اسدآبادى شهرستان خرم آباد، جوان 23 

ساله اى توسط برادرش به قتل رسید.
وى بابیان اینکه این قتل به وســیله 
سالح ساچمه زنى شــکارى رخ داده 
اســت، افزود: پس از اعالم موضوع 
به مرکــز فوریت هاى پلیســى 110 
مأموران بالفاصلــه در محل حاضر 
شدند و درحالى که قاتل اقدام به فرار نموده بود او را در کمتر از 15 دقیقه دستگیر  کردند و از وى یک قبضه 

اسلحه ساچمه زنى شکارى  کشف و ضبط شد.
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420350800483 شــماره پرونده: 9309980350801053 شماره بایگانی شعبه: 
931097 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350804411 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350801610 حکم به محکومیت خوانده احمد کیمیایى اســدى  به پرداخت مبلغ دو 
میلیارد و پانصد و ســه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 86250000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
کارشناسى و مبلغ 52740000 ریال بابت حق الوکاله مرحله نخستین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1393/9/16 تا زمان پرداخت در حق خواهان احمد مقاره عابد به نشانى تهران خ بهار شیراز خ 
حبیب اللهیان پ 23 صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى مى باشد و هزینه اجرا مبلغ 125/150/000 
ریال مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:36873 شعبه 8 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/11/1213
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800481 شــماره پرونده: 9209980350800528 شماره بایگانی شعبه: 
920546 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به  شــماره 9510090350804305 و شماره دادنامه 
مربوطه 9209970350801585 محکوم علیه: حمید باقرى سینى به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 60,000,000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 1391/6/15 لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده غیابى 
است نیم عشر دولتى مبلغ 3/000/000 ریال مى باشد. مشخصات محکوم له: عیسى اکبرى فرزند منوچهر 
به نشانى بروجن فلکه شهید ناغانى داخل مسافرخانه مهتاب پوشاك تهران لى. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عــالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش 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 ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:36874 شــعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1214
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800486 شــماره پرونده: 9409980350801039 شماره بایگانی شعبه: 
941184 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350804430 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350800043 حکم به محکومیت تضامنى خواندگان: 1- آرین سبزقبایى فرزند حسن 
ملقب به مسعود به نشانى: مجهول المکان 2- سیدمیالد حسینى فرزند سیدحسن به نشانى: اصفهان- خانه 
اصفهان- میدان ماه فرخى خیابان امید گلزار دوم مجتمع ارغوان واحد 209 به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/985/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 3/600/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان: فرهاد شاه ســوندى فرزند منوچهر به نشانى: اصفهان- خیابان 
عباس آباد- نبش بن بست 16 (توحید) درب چوبى زنگ 5 صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى است 
هزینه اجرا مبلغ 5/000/000 ریال مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

36875 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1215
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800488 شــماره پرونده: 9509980350800280 شماره بایگانی شعبه: 
950366 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350801117 
حکم به الزام محکوم علیه: داریوش شیران به نشانى: مجهول المکان به انتقال سند خودرو پژو 206 به شماره 
انتظامى 76 ط 443  ایران 13 و فک پالك ان با حفظ حقوق مرتهن و پرداخت مبلغ 56/745/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان: احمدرضا نایب فر فرزند عبدالوهاب به نشانى: اصفهان- خ ابن سینا- مقابل 
پمپ بنزین- رستوران نایب- کدپستى 8148894981 پ 2- تلفن همراه 09133196459 صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى میباشد هزینه اجرا مبلغ 10/500/000 ریال مى باشد. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال 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 با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (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: 36876 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1216

اجراییه
شماره: 382/95- 95/11/20 به موجب راي شــماره 803 تاریخ 95/8/12 حوزه 15 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: امید صابرى به نشانی: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره هاى 239599- 94/11/20 
و 777150- 94/9/30 جمعًا به مبلغ 42/000/000 ریال و مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه دادرســى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت زمان وصول در حق خواهان: حسین نظیفى 
به نشــانى: اصفهان- خ معراج- کوچه شریعتى- نبش کوچه شــقایق- پ 202 صادر و اعالم مى گردد و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا و پرداخت هزینه نشر آگهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 36893 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1217
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351400554 شــماره پرونده: 9509980351400425 شماره بایگانی شعبه: 
950493 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351401197 
محکوم علیهما: 1- شرکت نشــر الکترونیک متاب 2- رضا انورى فرزند محمد هر دو به نشانى: اصفهان- 
خیابان آبشار سوم بعد از هنرستان رازى نبش کوى الهیه- پالك 1 به نحو تضامنى محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 2/360/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 82/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
49/680/000 ریــال بابت حق الوکاله وکیل در حــق محکوم له: مجید مؤذنى فرزند مرتضى به نشــانى: 
اصفهان- خیابان احمدآباد- کوى رحیم زاده پالك 17 واحد یک و پرداخت مبلغ 118/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى اســت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 36900 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1218
اجراییه

شماره: 304/95- 22 ش- 95/9/28 به موجب راي شماره 673 تاریخ 95/6/27 حوزه قضایى شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: بهمن جانکى فرزند جونعلى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
یک میلیون و سى هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید (93/12/27) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 

محکوم له: علیرضا عشق على فرزند حسن به نشــانى: اصفهان- خ نیکبخت صادر و اعالم مى گردد. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 36901 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1219
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351000527 شــماره پرونده: 9309980351000753 شماره بایگانی شعبه: 
930844 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351004063 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351000400 محکوم علیها: 1- مهدى لک 2- محسن پاکروان 3- آرش یزدى همگى 
به نشانى: مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنى مبلغ پنجاه و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته، مبلغ دو میلیون و دویســت و هفده هزار ریال بابت هزینه دادرسى، مبلغ یک میلیون و 
نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک ها (1392/10/8) لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى در حق خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به نشــانى: خ توحید جنب تاالر فرشچیان 
با وکالت سیما سلیمانى فرزند محمدعلى به نشــانى: اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت 
ساختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد 24 و نیز پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. (رعایت تبصره 2 
ماده 306 ق ا دم الزامى مى باشد) محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

36908 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1220
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351000522 شــماره پرونده: 9409980351001167 شماره بایگانی شعبه: 
941316 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351004056 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351001003 محکوم علیه: محمدرضا زمانى فرزند عیسى به نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ هفت میلیون و ششصد 
و هفتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 1394/10/10 
لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان: غالمرضا بصیرت 
فرزند احمدعلى به نشانى: اصفهان- شریعتى- ك شهید یوسفیان- پ 80- کدپستى: 8175957651- 
کدملى: 2431030271 همراه: 09132138140 و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. (رعایت 
تبصره 2 ماده 306 ق ا دم الزامى است) محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

36909 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1221
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351300343 شــماره پرونده: 9509980351300179 شماره بایگانی شعبه: 
950191 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351301690 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351300684 محکوم علیه: محســن ناصرى فرزند کمال به نشــانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و یکصد 
و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پراخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 93/11/24 تا زمان 
تادیه آن در حق خواهان حسین جعفرى فرزند وهاب به نشانى اصفهان خ توحید مجتمع نگین واحد 219 
ك پ: 817364345 ك م: 1287766692 ت ه:  09131180768 ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر 
عهده محکوم علیه است (حکم غیابى) محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار 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 شــود 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:36912 

شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/1222
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510123759200442 شــماره پرونده: 9409983759200661 شماره بایگانی شعبه: 
940689 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759200201 
محکوم علیه: دوست محمد ظاهرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شانزده 
میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از ماخذ محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/8/2) لغایت زمان وصول آن طبق شاخص 
بانک مرکزى که در زمان اجراى حکم محاسبه مى گردد در حق محکوم لها: فیروزه صادقى حسنوند فرزند 
سلطانعلى به نشانى: شاهین شهر خ عارف فرعى 3 پالك 28 با وکالت علیرضا شانظرى گرگابى فرزند حسن 
به نشانى: از تاریخ 94/6/7 موقت دوساله شاهین شهر خیابان عطار بین فرعى 3 و 4 غربى ساختمان ترنج 
طبقه دوم واحد 4 و اسحاق صفرى فرزند منصور به نشانى: شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى یک غربى 
جنب پســت بانک طبقه دوم ضمنًا هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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: 1860 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/11/1241
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

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

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 3049 مورخ 1381/01/15  هیئت حل اختالف شماره یک ثبت زرین شهر سید رضا موسوى 
زاده فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 216 مترمربع مفروزى از پالك 107- اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 – راى اصالحى شماره 139560302015001916 مورخ 95/09/24  صدیقه صادقى کله مسلمانى فرزند 
حاجى آقا نسبت به ششدانگ یکباب دوباب مغازه و زمین متصله به مساحت 215,92 مترمربع مفروزى از 
پالك 348 - اصلى واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسینعلى صادقى کله مسلمانى .
3 - راى شماره 139560302015000803 مورخ 95/03/31  امین اله نوروزى چم کهریزى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,68 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى .
4 - راى شماره 139560302015001139 مورخ 95/05/25  زهرا طاهرى ریزى فرزند احمد رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41,91 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شــماره 139560302015001147 مورخ 95/05/25  عبدالمجید سلیمى ریزى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132,54  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شماره 139560302015001304 مورخ 95/06/09  فاطمه طغیانى ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,04  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139560302015001464 مورخ 95/07/26  قربانعلى فرجى چرمهینى فرزند على اکبر 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 511,10  مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى 

چرمهینى.
8 - راى شماره 139560302015001511 مورخ 95/07/26  مریم جعفرى ریزى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,31  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شماره 139560302015001512 مورخ 95/07/26  رضا عباس زاده فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,31  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شماره 139560302015001535 مورخ 95/07/27  سکینه حاتمى ریزى فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185,07 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خیراله حاتمى ریزى .
11 - راى شــماره 139560302015001546 مورخ 95/07/28  امیرقلى یزدانى نوگورانى فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118,43 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در 
کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى سعیدى ریزى .

12 - راى شماره 139560302015001547 مورخ 95/07/28  رضا کاظمى فرزند محمد قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262,65 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد پناهى ریزى .
13 - راى شماره 139560302015001551 مورخ 95/07/28  نامدار سلیمانى بابادى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 253,90 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین محمدى ریزى .
14 - راى شماره 139560302015001556 مورخ 95/07/28  مرتضى مومنى قلعه قاسمى فرزند افراسیاب 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216,47 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى واقع در حاجى 

آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى ملک زاده .
15 - راى شماره 139560302015001696 مورخ 95/08/24  ماندعلى قربانى فرزند فضل اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,80 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قربانى .
16 - راى شــماره 139560302015001697 مورخ 95/08/24  عبداله قربانى فرزند ماندعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,18 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قربانى .
17 - راى شــماره 139560302015001700 مورخ 95/08/24  حجت اله قربانى فرزند ماندعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قربانى .
18 - راى شماره 139560302015001703 مورخ 95/08/24  على نوروزى چم کهریزى فرزند عبدالخالق 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 444,72 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى .
19 - راى شماره 139560302015001715 مورخ 95/08/26  على نوروزى چم کهریزى فرزند عبدالخالق 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171,87 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى .
20 - راى شماره 139560302015001718 مورخ 95/08/26  نعمت اله رفیعى دورباطى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279,42 مترمربع مفروزى از پالك 321 اصلى واقع در دورباط 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین اسماعیلى دورباطى .
21 - راى شماره 139560302015001720 مورخ 95/08/26  بختیار اسکندرى دورباطى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,80 مترمربع مفروزى از پالك 321 اصلى واقع در دورباط 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین اسکندرى دورباطى .
22 - راى شماره 139560302015001727 مورخ 95/08/27  احمد بابائى چرمهینى فرزند غالمحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 375,32 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى  واقع در گنج 

آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خداداد امینى چرمهینى .
22 - راى شــماره 139560302015001774 مورخ 95/08/29  نبى اله حمامى چمگردانى فرزند حفیظ 
اله نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 104,08 مترمربع مفروزى از پالك 166 فرعى از 
103 - اصلى  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیجان 

ضیایى چمگردانى .
23 - راى شماره 139560302015001777 مورخ 95/08/29  جمشید عباسى باغبادرانى فرزند رحمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 480,19  مترمربع مفروزى از پالك 588 فرعى از 131 - اصلى  
واقع در باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر امینى باغبادرانى .

24 - راى شــماره 139560302015001780 مورخ 95/08/29  ناهید ابراهیمى گشنیگانى فرزند داراب 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 172,63  مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در 

ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى جهاندار ملک آبادى .
25 - راى شماره 139560302015001934 مورخ 95/09/28  امیر زانیانى ریزى فرزند عباسعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105,79  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
26 - راى شماره 139560302015001935 مورخ 95/09/28  یداله طغیانى ریزى فرزند رحیم نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,05  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
27 - راى شماره 139560302015001936 مورخ 95/09/28  محمود خادمى ریزى فرزند ذوالفقار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
28 - راى شماره 139560302015001938 مورخ 95/09/28  محمود صالحى ریزى فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,13  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
29 - راى شــماره 139560302015001939 مورخ 95/09/28  صدیقه محمدى بداغ آبادى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135,87 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شــماره 139560302015001940 مورخ 95/09/28  مصطفى محمدى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,19 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139560302015001941 مورخ 95/09/28  مهرى شلتوکى ریزى فرزند نصراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 96,92 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139560302015001942 مورخ 95/09/29  مهرى سلیمیان ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 61,07 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
33 - راى شــماره 139560302015001948 مورخ 95/09/29  نعمت اله حیدر پور چرمهینى فرزند امیر 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 549,97  مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى.
34 - راى شماره 139560302015001949 مورخ 95/09/29  رضوان قاسمى چرمهینى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 233,43 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیار تقى زاده .
35 - راى شــماره 139560302015001955 مورخ 95/09/29  روح اله قاسمى چرمهینى فرزند محمد 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278,19 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
36 - راى شــماره 139560302015001956 مورخ 95/09/29  اردشــیر عابدى فرزند صفدر نسبت به 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 370,23 مترمربع مفروزى از پالك 40 فرعى از 370 - اصلى واقع 
در مزرعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس 

امینى چرمهینى .
37 - راى شماره 139560302015001957 مورخ 95/09/29  بختیار جوشن چرمهینى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 196,33 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
38 - راى شماره 139560302015001958 مورخ 95/09/29  ایرج حســینى الى بیدى فرزند آقاجان 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مســاحت 1360,22 مترمربع مفروزى از پالك 3 فرعى 
از 142 - اصلى واقع در الى بید بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

اربابیان و ابوالقاسم اربابیان (بالسویه) .
39 - راى شماره 139560302015001959 مورخ 95/09/29  اســکندر قاسمى چرمهینى فرزند حسن 
آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 637,30 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین امینى فر 

چرمهینى .
40 - راى شماره 139560302015001960 مورخ 95/09/29  مظاهر عسکرى خشوئى فرزند على نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248,72 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع 

در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على عسگرى خشویى .
41 - راى شــماره 139560302015001961 مــورخ 95/09/29  مهتاب خانمحمدى خشــوئى فرزند 
مرتضى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 248,72 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

عسگرى خشویى .
42 - راى شماره 139560302015001969 مورخ 95/09/30  على جعفرى نوگورانى فرزند قدمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله به مساحت 335,98 مترمربع مفروزى از پالك 329 - اصلى 
واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى جعفرى نوگورانى .
43 - راى شماره 139560302015001978 مورخ 95/09/30  نعمت اله رنجبر ریزى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1008,42 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله اسماعیلى .
44 - راى شماره 139560302015001980 مورخ 95/09/30  نصراله صادقى هاردنگى فرزند لطف اله 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 742,60 مترمربع پالك 492 فرعى از 353,1  
- اصلى به به شــماره 1942  - اصلى تبدیل گردیده واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى شوکت بحرینیان .
45 - راى شماره 139560302015001982 مورخ 95/09/30  راضیه میرزائى چرمهینى فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 247,53  مترمربع مفروزى از پالك 379,1 - اصلى که به 1423 – 
اصلى تبدیل گردیده واقع در مزرعه امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى رضا امینى چرمهینى .
46 - راى شماره 139560302015001986 مورخ 95/09/30  محمد امامیان ریزى فرزند حبیب اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 423 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى واقع در 
حاجى آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى ملک زاده .

47 - راى شماره 139560302015001988 مورخ 95/09/30  اشــرف دهقانى قلعه قاسمى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 423 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى 
واقع در حاجى آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى 

ملک زاده .
48 - راى شماره 139560302015001996 مورخ 95/09/30  تقى امیرى چرمهینى فرزند اله مراد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 299,93  مترمربع مفروزى از پالك 379,1 - اصلى که به 1423 – 
اصلى تبدیل گردیده واقع در مزرعه امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى رضا امینى چرمهینى .
49 - راى شماره 139560302015001998 مورخ 95/09/30  شهال حیدر پور گل سفیدى فرزند خانعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 125,77 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در 

جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتح اله عطارى ریزى .
50 - راى شــماره 139560302015001999 مورخ 95/09/30  شــهربانو جعفریــان چرمهینى فرزند 
سبزعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 446,11 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى علیار تقى 

زاده چرمهینى .
51 - راى شــماره 139560302015002049 مورخ 95/10/09  علیرضا مکینیان فرزند بهرام نسبت به 
یک سهم و سه چهارم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع 

پالك 21 فرعى از 326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى حمید رضا مکینیان .

52 - راى شماره 139560302015002050 مورخ 95/10/09  بهمن مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک 
سهم و سه چهارم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 
21 فرعى از 326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حمید رضا مکینیان .
53 - راى شماره 139560302015002051 مورخ 95/10/09  افســانه مکینیان فرزند بهرام نسبت به 
نیم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 21 فرعى از 
326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حمید 

رضا مکینیان .
54 - راى شــماره 139560302015002052 مورخ 95/10/09  صدیقه مکینیان فرزند بهرام نسبت به 
نیم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 21 فرعى از 
326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حمید 

رضا مکینیان .
55 - راى شماره 139560302015002053 مورخ 95/10/09  زرین تاج مکینیان فرزند بهرام نسبت به 
نیم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 21 فرعى از 
326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حمید 

رضا مکینیان .
56 - راى شماره 139560302015002066 مورخ 95/10/14  تیمور مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک 
سهم و سه چهارم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 
21 فرعى از 326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حمید رضا مکینیان .
57 - راى شماره 139560302015002067 مورخ 95/10/14  مسعود مکینیان فرزند بهرام نسبت به یک 
سهم و سه چهارم سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 628,66 مترمربع پالك 
21 فرعى از 326 - اصلى واقع در چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حمید رضا مکینیان .
58 - راى شماره 139560302015002100 مورخ 95/10/26  ابراهیم مبشرى ریزى فرزند اسداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
59 - راى شــماره 139560302015002101 مورخ 95/10/26  معصومه صفرى ریزى فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 140 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
60 - راى شماره 139560302015002102 مورخ 95/10/26  محمد على سلیمیان فرزند نادعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87,51 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
61 - راى شماره 139560302015002103 مورخ 95/10/26  مریم سلیمیان فرزند نادعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87,51 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
62 - راى شــماره 139560302015002111 مورخ 95/10/27  سکینه ابن على چرمهینى فرزند عباس 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 383,57 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى 

چرمهینى .
63 - راى شماره 139560302015002112 مورخ 95/10/27  خداوردى سلیمى قلعه تکى فرزند علیجان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,63 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه 

بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى موذنى .
64 - راى شــماره 139560302015002113 مورخ 95/10/27  قزبس محمدى چم گاوى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 432,21 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرآقا قربانى چم کهریزى .
65 - راى شــماره 139560302015002116 مورخ 95/10/27  هاشم قربانى چم کهریزى فرزند غالم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349,13 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه 
چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالمناف قربانى چم کهریزى .
66 - راى شماره 139560302015002118 مورخ 95/10/27  فاطمه مهدى زاده ریزى فرزند قاسم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود سلیمیان ریزى.
67 - راى شماره 139560302015002119 مورخ 95/10/27  زلیخا رنجبر کاهریزى فرزند نوراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 341,26 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى کریمى .
68 - راى شــماره 139560302015002120 مورخ 95/10/28  رحیمه شــهرکى ریزى فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,17 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال 

آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود سلیمیان ریزى.
69 - راى شــماره 139560302015002121 مورخ 95/10/28  محمد حسن شیر محمدى باباشیخعلى 
فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304,82 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - 
اصلى (که به شماره 1943 تبدیل شده )واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى على یار شیر محمدى باباشیخعلى .
70 - راى شــماره 139560302015002122 مورخ 95/10/28  فاطمه هادى فرزند حاجى آقا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283,65 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى  واقع در قریه چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى قربانى چم کهریزى .
71 - راى شــماره 139560302015002123 مورخ 95/10/28  علمدار قربانى چم کهریزى فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,35 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدر قربانى چم کهریزى .
72 - راى شماره 139560302015002125 مورخ 95/10/28  على صادقى علویجه فرزند قدمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 896,55 مترمربع مفروزى از پالك 151 - اصلى  واقع در 
قریه کلیشادرخ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى منوچهر و حسین فرزندان 

نظرعلى کریمیان کلیشادرخى .
73 - راى شماره 139560302015002133 مورخ 95/10/28  خدارحم رحیمى باباشیخعلى فرزند على 
مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 277,90 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - اصلى (که 
به شماره 1943 تبدیل شده )واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى علیمراد رحیمى .
74 - راى شــماره 139560302015002135 مورخ 95/10/28  على سلیمیان ریزى فرزند احمد نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور جهت الحاق با پالك 107/1248 به مساحت 9,58 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
75 - راى شماره 139560302015002136 مورخ 95/10/28  خدارحم رحیمى باباشیخعلى فرزند على 
مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,26 مترمربع مفروزى از پالك 104/1 - اصلى (که 
به شماره 1943 تبدیل شده )واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى علیمراد رحیمى .
76 - راى شــماره 139560302015002137 مورخ 95/10/28  فاطمه مهدى زاده ریزى فرزند قاســم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,54 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال 

آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود سلیمیان ریزى.
77 - راى شــماره 139560302015002138 مورخ 95/10/28  ســجاد میرزائى چرمهینى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دامدارى به مســاحت 1610,50  مترمربع مفروزى از پالك 
379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عیدى محمدى .
78 - راى شــماره 139560302015002139 مورخ 95/10/28  جاســم میرزائى چرمهینى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دامدارى به مســاحت 1610,50  مترمربع مفروزى از پالك 
379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عیدى محمدى .
79 - راى شماره 139560302015002141 مورخ 95/10/28  حمید رضا طغیانى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,09 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
80 - راى شماره 139560302015002142 مورخ 95/10/28  اله یار نوروزى چم کهریزى فرزند لطیف 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,76 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در قریه 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى .
81- راى شــماره 139560302015002143 مورخ 95/10/28  صفرعلى احمدى چرمهینى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 408,12  مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم امیرى چرمیهنى .
82- راى شماره 139560302015002144 مورخ 95/10/28  على شیر قاسمى چرمهینى فرزند خدامراد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 264,93  مترمربع مفروزى از پالك 379/1 - اصلى (که به 
شماره 1423 تبدیل شده) واقع در مزرعه امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رضا امینى چرمهینى .
83- راى شماره 139560302015002145 مورخ 95/10/28  ستار نقدى دورباطى فرزند خدایار نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 594,25 مترمربع مفروزى از پالك 279- اصلى واقع در قریه زرد خشوییه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله ضیایى .
84 - راى شــماره 139560302015002146 مورخ 95/10/28  رضا ابراهیمى چرمهینى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223,91 مترمربع مفروزى از پالك 99 فرعى از 368- اصلى 
واقع در مبارك آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حیدر 

ابراهیمى چرمهینى .
84- راى شماره 139560302015002147 مورخ 95/10/28  مینا عبدل براتى فرزند صفرعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 316,46  مترمربع مفروزى از پالك 407 فرعى از 73 - اصلى واقع در 
سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى باقر براتى سده و رقیه براتى 

سده و سرویجان ادیبى سده .
85- راى شماره 139560302015002203 مورخ 95/11/02  نجفقلى محمدى آیدغمیشى فرزند محمد 
طاهر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 872,44 مترمربع مفروزى از پالك 261 – اصلى واقع در 

قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک رسمى مشاعى ملک مزبور مى باشد .
86 - راى شــماره 139560302015002225 مورخ 95/11/10  محمد ربیــع کاویانى باغبادرانى فرزند 
محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشــجر به مساحت 567,44 مترمربع 
پالك 21 فرعى از 200 - اصلى واقع در مزرعه امان آباد باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمى ملک مزبور مى باشد .
87 - راى شماره 139560302015002226 مورخ 95/11/10  مینا صفوى فرزند سید ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مســاحت 3166,61 مترمربع پالك 164 فرعى از 158 - اصلى واقع 
در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفضل صفوى همامى و 

سادات دانشور باغبادرانى (بالسویه) .
88 - راى شماره 139560302015002227 مورخ 95/11/10  محمد حسن شهریارى کله مسیحى فرزند 
نادعلى نسبت به ششدانگ یک باب دامدارى به مســاحت 149,52 مترمربع مفروز از پالك 351- اصلى 
واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نادعلى شهریارى 

کله مسیحى .
89 - راى شماره 139560302015002229 مورخ 95/11/11  کرمعلى کریمى بهجت آبادى فرزند مختار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 441,86 مترمربع مفروز از پالك 373- اصلى واقع در بهجت 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى باقرى .
90 - راى شماره 139560302015002231 مورخ 95/11/12  مهراب هاشمى شهرکى فرزند حبیب اله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82,11 مترمربع مفروز از پالك 772 فرعى از 131- اصلى 

واقع در باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
م الف: 1025 تاریخ انتشــار نوبــت اول :  روز    شــنبه   مــورخ  1395/11/16 تاریخ انتشــار نوبت دوم 
: روز  یکشــنبه  مــورخ 1395/12/01محمــد رضــا رئیســى زاده - رئیــس ثبــت اســناد و امالك
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مزایده
شماره مزایده: 139503902129000010 شــماره پرونده: 139504002129000106 به موجب پرونده 
اجرائى کالسه 9500132 شش دانگ یکباب خانه پالك 18 فرعى از 104/1- اصلى واقع در باباشیخعلى 
بخش نه ثبت اصفهان به مســاحت 767 مترمربع محدود به حدود ذیل: شــماًال در دو قسمت اول درب و 
دیواریست بطول 7/40 متر به حریم جاده اصلى دوم دیوار به دیوار خانه اصغر عابدى پالك 104/1  اصلى 
باقیمانده بطول 31/85 متر شرقًا دیواریست بطول 23 متر به زمین عباسقلى سلیمى پالك 104/1  اصلى 
باقیمانده جنوبًا درب و دیواریست بطول 28/80 متر به کوچه غربًا در سه قسمت که قسمت سوم آن جنوبى 
است، اول دیواریســت بطول 19/80 متر به گل انداز جوى حسین آباد، دوم دیواریست بطول دو متر به گل 
انداز جوى حسین آباد، سوم دیواریست به طول 4/20 متر به گل انداز جوى حسین آباد، که در صفحه 254 
دفتر 36  امالك بنام آقاى حجت ا... رحیمى فرزند قاسم ثبت و سند مالکیت صادر و طبق سند رهنى شماره 
60650- 90/04/18 دفترخانه 37 زرین شهر در قبال مبلغ 540/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى 
زرین شهر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رســمى به مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد 
میلیون ریال) ارزیابى شده و پالك فوق داراى 142 مترمربع اعیانى در یک طبقه احداث شده با قدمت حدوداً 
12 سال و داراى انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق 
از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 95/12/22 در اداره ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان 
کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2/100/000/000 ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون 
ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است  پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف: 1084 ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/11/1136
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951208 خواهان آقاى جعفر مختارى با وکالت خانم شریفیانا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى مجید کبیرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 
96/1/23 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 36852 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1165
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951209 خواهان جعفر مختارى با وکالت خانم شریفیانا دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آقاى مجید کبیرى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 
96/1/23 ساعت 11 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 36851 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1166
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951207 خواهان جعفر مختارى با وکالت خانم شریفیانا دادخواستی مبنی بر 
به طرفیت آقاى مجید کبیرى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي روز 4شنبه مورخ 96/1/23 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 36850 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/11/1167
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 941442 ش 5 خواهان حسین پوست فروشان دادخواستی مبنی بر الزم خواندگان 
به انتقال سند ماشین نیســان 172 و 89  ایران 53  به طرفیت 1- آرشــیدا دار آفرین 2- شاهین دارآفرین 
3- طناز کاتبى 4- مرتضى معمارى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 96/1/29 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 
شود.  م الف:36854 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1168

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951102 خواهان جواد بابایى خلیلى دادخواســتی مبنی بر مطالبه سه میلیون 
و پانصد هزار تومــان بابت ضرر و زیان ناشــى از تصادف (افت قیمت – حق الزحمه کارشــناس- هزینه 
دادرسى) به طرفیت آزاده مقیسه تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 96/1/19 ساعت 8/30 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى شیخ صدوق شــمالى چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف:36856 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1169
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951471 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمد حسین نظرى 
توکلى و مسعود مهردادى با وکالت محمد هدایت دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عبدالحسین 
نیک بخت 2- محمد میرآبى 3- مهدى امینى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ 96/1/28 
ساعت 10:30 تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر 
ماده73قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف:36861 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1171
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1296/95 ش ح 52 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه بــا نمایندگى آقایان 
محمدحسین نظرى توکلى و مســعود مهردادى با وکالت محمد هدایت با وکالت جواد قاسمى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد یوســفى صدر 2- ندا رنجبر گشیزى 3- محسن ایزدى تقدیم نموده 
 است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/26 ساعت 10 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م 

الف: 36860 شعبه 102 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/1172
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1295/95 ش ح 52 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه بــا نمایندگى آقایان 
محمدحســین نظرى توکلى و مســعود مهردادى بــا وکالت محمد هدایــت و با وکالت جواد قاســمى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد صادقى تقى آبادى 2- منصور حسن زاده 3- ابوالفضل 
ابراهیمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/26 ســاعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 36859 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/11/1173
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونــده کالســه 1265/95 خواهان تعاونــى اعتبــارى ثامن االئمه با وکالــت آقاى جواد 
قاســمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- محمدرضا فروغى 2- محمد ترابى زیارتگاهى 
3- مهدى منصورى 4- مریم رجائیــان مرنجانى 5- نرگس کوه چین کوهى تقدیم نموده  اســت. وقت 
رســیدگی براي روز شــنبه مورخ 96/1/26 ســاعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه به نشــانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع 
شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شــعبه 53 ح شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 36858 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/11/1174
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 415/95 خواهان علیرضا هادیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
مهدى سعیدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز شــنبه مورخه 96/3/20 ساعت 16/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 36863 شعبه 49 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/1175
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350310158 شماره پرونده: 9509980350300711 شماره بایگانی شعبه: 
950870 خواهان حدیث براهیمى دادخواســتی به طرفیت خوانده پیمان مسعودى به خواسته مطالبه وجه 
چک و تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 305 ارجاع وبه کالســه 9509980350300711 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/02/18 و ســاعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 36866 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1176
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350310141 شماره پرونده: 9109980350300667 شماره بایگانى شعبه: 
910667 در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى حســن قضاوى نسبت به دادنامه 9509970350300812 
صادره از شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان نظر به اینکه خانم فاطمه قضاوى پور و آقاى على قضاوى 

پور و خانمها اشرف و فاطمه و بتول دهقانى خوراسگانى جهت تبادل الیحه در نشانى اعالم شده شناسایى 
نشده اند لذا مراتب نشر آگهى مى گردد تا افراد فوق الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهى با مراجعه به 
شعبه و دریافت دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى چنانچه پاسخى دارند به این دادگاه (شعبه 3 دادگاه 
حقوقى اصفهان خ نیکبخت ساختمان دادگســترى) اعالم و تحویل نمایند واال پرونده با همین کیفیت به 

تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 36867 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان /11/1177
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350811311 شماره پرونده: 9509980350800657 شماره بایگانی شعبه: 
950841 خواهان زهره فرنیا دادخواستی به طرفیت خواندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان و اصغر صفارى 
و مسعود برومند و اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان به خواسته ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک 
است) و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به کالسه 9509980350800657 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/02/04 و ساعت 9:15 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 36870 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان/11/1178
ابالغ

نظر بــه اینکه شــرکت پاالیش قطــران ذغال ســنگ در پرونده 950370 نســبت به دادنامه شــماره 
9509970350801697 مورخ این شعبه به طرفیت شرکت نگین کیان سپاهان تجدیدنظر خواهى نموده 
است و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده آقاى را مجهول المکان معرفى نموده است لهذا در اجراى 
ماده 346 قانون آئین دادرسى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهى فرصت دارد به دفتر این شعبه به نشــانى اصفهان خیابان شهید نیکب خت دادگسترى 
کل اســتان اصفهان طبقه دوم اتاق 315 مراجعه و ضمن معرفى نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد کتبًا اعالم نماید در غیر اینصورت برابر 

مقررات اقدام مى گردد. م الف: 36877 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/1179 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100350413088 شــماره پرونده: 9509980350400675 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950760 خواهان رضا طالئى کمال آباد دادخواســتی به طرفیت خوانده محمدرضا خوشبخت و 
غالمرضا خوشبخت به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل 
استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 308  ارجاع و به کالســه 9509980350400675 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/01/30 و ســاعت 13:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 36878 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان/11/1180
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350110600 شماره پرونده: 9509980350100670 شماره بایگانی شعبه: 
950789 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: وحید پور قدیرى فرزند حسن به نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/2/6 چهارشنبه ساعت 10:30  محل حضور:  اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 در خصوص دعوي حسین زارعان به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف: 36880 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان /11/1181
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100352413747 شــماره پرونده: 9509980352400781 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950956 خواهان مریم صادقى دادخواستی به طرفیت خواندگان ســید اسماعیل حسینى و على 
رستمیان و حسین ذوالفقارى و سید فرهاد حسینى به خواســته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه 
خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى 
ارجاع و به کالسه 9509980352400781 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/17 و ساعت 
11:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهــان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 36883 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان

 اصفهان/11/1182
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510460350700053 شماره پرونده: 9509980350700617 شماره بایگانی شعبه: 
950714 خواهان آقاى حسنعلى محمدى دارانى فرزند ابراهیم دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى جهانگیر 
چه گوئى دزکى فرزند شاه  محمد به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 950714 ح 7 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/24 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 36885 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1183
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510460350700051 شماره پرونده: 9509980350700832 شماره بایگانی شعبه: 
950967 خواهان آقاى تقى کامرانى افخم فرزند عزیزعلى دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى سیدحامد 
بحرانى اصفهانى فرزند سیدجواد به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع 
و به کالســه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/24 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 36886 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/11/1184
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350712259 شماره پرونده: 9509980350700366 شماره بایگانی شعبه: 
950441 خواهان محمود غالف گر دادخواستی به طرفیت خواندگان على ســراج و جواد جابرانصارى به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه خســارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع 
و به کالسه 9509980350700366 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/01/19 و ساعت 12:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 36889 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/1185
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951394 ش 5 خواهان بهشــاد فرد ناظمى با وکالت امیر قاسمیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت 1- صمد عابد 2- على مارانى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز شنبه 
مورخ 96/1/19 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف:36890 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1186
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1098/95 خواهان علی کدخدایى دادخواســتی مبنی بر الــزام به طرفیت 
1- طه قربانیان 2- على عباســى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/26 ســاعت 
18/00 تعیین گردیده اســت. با توجــه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضــاي خواهان برابر 
ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشــگاه- مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 36896 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1187
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351010965 شماره پرونده: 9509980351000417 شماره بایگانی شعبه: 
950537 خواهان مصطفى عطائى دادخواستی به طرفیت خوانده شیوا پور اسف به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 9509980351000417 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 96/1/20 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده شیوا 
پور اسف و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده شیوا پور اسف 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 36910 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/11/1191
ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351312057 شماره پرونده: 9209980351300383 شماره بایگانى شعبه: 
920440 خواهان شرکت تاقدیساز به مدیریت محمدحسین مهاجر ایرانلو با وکالت نادر روحى به طرفیت 
خواندگان آقاى على اصغر محمدى و شرکت مهیاس قائم و مرتضى اصالنى و مجتبى اصفهانیانو نجم الدین 
حاجى آبادى با وکالت محمود عباسى بخواسته مطالبه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه2 اتاق شماره 206 ارجاع و به 
کالسه 9209980351300383 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/1/29 و ساعت 12 تعیین شده 

است. 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 پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

36913 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/1192
ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351312059 شماره پرونده: 9509980351300967 شماره بایگانى شعبه: 
951088 خواهان محسن افشار پور دادخواســتى به طرفیت محمد جواد ارشادى بخواسته مطالبه الزام به 
تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9509980351300967 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/1/30 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 36914 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/ 11/1193
ابالغ  وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510100351312083 شــماره پرونده: 9509980351300431 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950492 خواهان محمدعلى چیت گرده نوى و حسنعلى و عبدالحســین یادگار دهنوى و حسن 
نقدى ده نوى بــا وکالت مصطفى خنجرى دهنوى بــه طرفیت خواندگان على حــر و ابوالفضل عبدلى و 
عصمت حق شناس گرگابى و اکبر قاســمى و علیرضا حاتمان جزئى بخواســته ابطال سند رسمى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالســه 9509980351300431 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/1/30 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 36916 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان/ 11/1194

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353806398 شماره پرونده: 9509980365701144 
شماره بایگانی شعبه: 951487 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: رضا مالکى 
شــهرکى فرزند محمدعلى تاریخ حضور: 1396/1/23 چهارشــنبه ســاعت 
9:30  محــل حضــور:  اصفهــان- خ چهار باغ بــاال- خ شــهید نیکبخت- 
ســاختمان دادگســتري کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتاق شــماره 310 
در خصوص شــکایت احمد قاســمى دیزیچــه و معصومه محمــدى و مائده 
ضیاء دادى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
( متهم مجهول المکان است) م الف: 36902 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (112 جزایى سابق)/11/1188

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354601707 شماره پرونده: 9509980365100419 
شماره بایگانى شعبه:  951166  شــاکى: خانم صدیقه جاللى فرزند حسن با 
وکالت آقاى محمدعلى فیض مند  فرزند حســن به نشانى اصفهان خ توحید 
میانى ابتداى کوچه 29 جنب دانشــگاه هنر پــالك 123 ط 2. متهم : آقاى 
محسن قوه عود به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: انتقال منفعت مال غیر 
از طریق ترهین مال غیر گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در 
خصوص اتهام آقاى محسن قوه عود فرزند محمد متولد 1350 دایر بر انتقال 
منفعت مال غیر از طریق ترهین مال غیر در بانک صادرات و اخذ تسهیالت از 
بانک به پشتوانه ترهین مال غیر موضوع شکایت خانم صدیقه جاللى فرزند 
حســن با وکالت آقاى محمدعلى فیض مند، با توجه بــه محتویات پرونده، 
شکایت شاکیه، مبایعه نامه عادى مورخ 1389/8/19 که حاکى است متهم 
فوق الذکر یک واحد آپارتمانى تحت پالك ثبتى 15190/7601 را به شکایه 
فروخته و تملیک مى نماید و با عنایت به پاسخ استعالم از بانک صادرات شعبه 
خواجوى اصفهان که حاکى اســت متهم فوق الذکر پس از فروش و تملیک 
آپارتمان بعنوان مدیرعامل شرکت ماهان پالست کیمیا تسهیالت بانکى به 
میزان هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال از بانک مذکور دریافت نموده و سند 
آپارتمان فوق الذکر را بابت اخذ تســهیالت مذکور در رهن بانک قرار داده با 
عنایت به سند رسمى شماره 166582 مورخ 1393/1/27 صادره از دفتر اسناد 
رسمى شماره 15  اصفهان که حاکى از ترهین آپارتمان جهت اخذ تسهیالت 
بانکى توسط متهم فوق الذکر مى باشد و نظر به اظهارات گواهان در دادسرا 
و نظر به متوارى بودن متهم و اینکه تالش مامورین جهت دستگیرى ایشان 
منتهى به نتیجه نگردیده و با عنایت به عدم حضور متهم در جلســه دادگاه 
علیرغم ابالغ قانونى وقت جلســه دادگاه به ایشــان بزهکارى متهم فوق 
الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال 
مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبردارى به تحمل پنج سال حبس تغزیرى محکوم مى گردد راى صادره 
غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 36868 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(120 جزایى سابق)/11/1205

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354707339 شماره پرونده: 9509980362300801 
شماره بایگانی شعبه: 951452 شاکى ابوذر انصارى رنانى دادخواستى به طرفیت 
متهم على زارع به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى بــا چاقو تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفري 
دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 225  
ارجاع و به کالســه 951452 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/21 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 36903 شعبه 121 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /11/1189

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970352902067 شماره پرونده: 9509980364900109 
شماره بایگانى شعبه: 951249 شــاکى: خانم زهره محمدى باغوحوشى فرزند 
رمضانعلى به نشانى: اصفهان- اصفهان فوالدشهر مینادشت خ شهید بهشتى بعد 
از مسجد قائم منزل رمضانعلى محمدى، متهم: آقاى فرهاد نصرى نصرآبادى 
فرزند حسین به نشانى: اصفهان (مجهول المکان)، اتهام   : ترك انفاق، گردشکار: 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى فرهاد نصرى نصرآبادى 
فرزند حســین، دائر بر ترك انفاق زوجه و فرزند مشترك، حسب شکایت خانم 
زهره محمدى فرزند رمضانعلى با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و 
مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات شاکى پرونده و عدم حضور متهم پرونده در 
دادسرا و در جلسه رسیدگى دادگاه به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده، متهم 
موصوف را به تحمل یک ســال حبس تعزیرى محکوم مى نماید و رأى صادره 
غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 36881 حسین زاده مزرعه شاهى رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق)/11/1208
احضار 

شماره نامه: 9510110354402372 شماره پرونده: 9509980358100983 
شماره بایگانى شــعبه: 951766  احضار متهم( مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواســت) محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 9509980358100983 و 951766 ك 118 
شــکایت بانک مهر اقتصاد علیه 1- آرش موگوئى فرزند حســین و 2- حسین 
موگوئى فرزند میرزا به اتهام فروش مال غیر تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 16/01/96 ساعت 
10 تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهى است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 36907 شعبه 118 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق)/11/1190

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970352902079 شماره پرونده: 9209980364601362 
شماره بایگانى شعبه: 951287 شاکى: آقاى سیدفرزاد منانى فرزند سیداکبر 
به نشانى: خ شیخ بهائى روبروى مسجد شــمس ابادى فروشگاه مدیا، متهم: 
آقاى بابک باباجانى به نشانى: تهران فاز 2 پردیس نخلستان 3 م بیشه بلوك 
1 (مجهول المکان)  اتهام ها  : 1- جعل 2- کالهبردارى 3- استفاده از اوراق 
مجعول، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهامهاى آقاى بابک باباجانى فرزند 
مهدى دائر بر جعل چک و استفاده از ســند مجعول و کالهبردارى به میزان 
بیست میلیون ریال، حسب شکایت آقاى ســیدفرزاد منانى فرزند سیداکبر، 
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادسرا 
و اظهارات شــاکى پرونده و عدم حضور متهم پرونده در دادســرا و در جلسه 
رسیدگى دادگاه، به استناد ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبردارى و مواد قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات در 
فصل جعل، متهم موصوف را به تحمل هفت سال حبس تعزیرى و به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال جزاى نقدى و به رد این مبلغ به شاکى پرونده بابت 
کالهبردارى و به تحمل دو فقره سه سال حبس تعزیرى بابت جعل و استفاده 
از سند مجعول وفق ماده 134 قانون مجازات اسالمى محکوم مى نماید. و رأى 
صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد. م الف: 
36882 حسین زاده رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 

جزایى سابق)/11/1209

ابالغ  وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100353307534 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980359300769 شــماره بایگانى شــعبه: 951386 شاکى خانم عزت 
جمشیدى شــکایتى علیه متهم آقاى مجید علیپور شــیدایى فرزند منوچهر با 
موضوع ســرقت بعنف و تهدید با چاقو مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى 
واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارســتان شریعتى و چهارراه 
پلیس ارجاع و به کالسه 9409980359300769 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/1/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شــاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 36917 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(107 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى/ 1195 /11

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970353301951 شماره پرونده: 9509980359300821 
شماره بایگانى شعبه:  951089 شاکى: آقاى رمضان عابدى جونى فرزند حیدر به 
نشانى خ کهندژ جودان پایین کوى یخچال پ 4 متهم: آقاى حسین موسوى به 
نشانى مجهول المکان اتهام: سرقت منزل گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه در خصوص اتهام فردى افغانى به نام آقاى حسین موسوى (حسینى) که 
به علت فرارى شدن مشخصات کامل ترى از او در دست نیست مبنى بر سرقت از 
منزل موضوع شکایت آقاى رمضان عابدى این دادگاه بر اساس مفاد کیفرخواست 
صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکى خصوصى و اظهارات شاهد 
و مطلع به نام آقاى رضا قربانى که او هم افغانى اســت و در زمان متوارى شدن 
متهم به علت حضور شاکى درب منزل متهم در آنجا (منزل متهم) حضور داشته 
است و باتوجه به متوارى شدن متهم در زمان تحقیقات مقدماتى و عدم حضور او 
در جلسه دادرسى دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى جهت دفاع از اتهام 
خویش و سایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکارى متهم را محرز و 
مسلم دانسته و به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات 
ضمن صدور حکم به محکومیت وى به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل 
یا قیمت اموال مسروقه به شرح منعکس در صورتجلسات مرجع انتظامى و دادسرا 
در حق مالباخته نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و هفتاد ضربه شالق 
محکوم مى نماید راى صادر شــده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
درمحاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 36857 زارع رئیس 
شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان ( 107 جزایى سابق) ( مجتمع شهید 

بهشتى)/11/1204



سالمتسالمت 2882یک شنبه  1اسفند  ماه 1515

چربى خون یا همان کلسترول خون بى ســر و صدا باال مى رود و عالئمى بروز نمى دهد. متأسفانه مازاد 
کلسترول با افزایش خطر بیمارى هاى قلبى ارتباط دارد. از آنجایى که این مسئله عالمت خاصى ندارد الزم 
است که به طور مرتب آزمایش خون بدهید و میزان کلسترولتان را بررسى کنید. اگر بعد از آزمایش مشخص 
شده باشد که چربى خونتان باالست باید از برخى عادت ها و مصرف برخى مواد غذایى که باعث افزایش 
کلسترول مى شــوند خوددارى کنید. در این مطلب 7 عادتى که با کلسترول باال در ارتباط است را بررسى 

مى کنیم. 

به اندازه کافى چربى هاى خوب مصرف نمى کنید
اگر پزشکتان گفته است که چربى خون دارید یا در کاغذ آزمایش میزان LDL باال درج شده است به این 
معنى است که کلسترول خونتان باال است و این کلسترول بد باعث مسدود شدن عروق مى شود. یادتان باشد 
که در خون عالوه بر این کلسترول بد، کلسترول خوب هم داریم. میزان کلسترول بد نباید از مرز 200 میلى 
گرم در دسى لیتر با باشد. متخصصان تاکنون تصور مى کردند که مصرف مواد غذایى حاوى چربى باعث 
افزایش کلسترول خون مى شود اما هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که مصرف بیش از اندازه چربى هاى 
اشباع شده و عدم دریافت کافى چربى هاى غیراشباع و مفید براى قلب روى میزان کلسترول خون تأثیر دارد.
اگر میزان کلسترول بد خونتان باالست از مواد غذایى سرشار از فیبرهاى محلول در آب مانند لوبیاها، عدس، 
غالت کامل، میوه ها و سبزیجات غافل نباشید. این مواد غذایى به کلسترول چسبیده و آن را از بدن دفع 

مى کنند.
بنابراین مصرف مواد غذایى سرشار از چربى هاى غیر اشباع مونو و پلى، به کنترل کلسترول بد و ترى گلیسیرید 
خون کمک کرده و باعث افزایش میزان کلسترول خوب خون نیز مى شوند. براى این کار توصیه مى شود که 
ساالدها و سبزیجاتتان را با روغن زیتون میل کنید چون منبع خوب چربى هاى غیراشباع محسوب مى شود.

گوشت و استیک چرب را انتخاب مى کنید
اگر جزو استیک خورها هستید و حین انتخاب گوشت به سمت گوشت هاى قرمز پرچرب مى روید کمى 
دقت کنید. براى سالمت قلبتان الزم است که به سراغ گوشت هاى سالم تر بروید. براى شروع از تکه هاى 
کم چرب گوشت شروع کنید و چربى هاى چسبیده به آن را جدا کنید. سالم ترین روش براى پخت گوشت 
ها استفاده از فر و گریل کردن آنهاست. توصیه اکید داریم از مصرف کله پاچه و جگر بپرهیزید چون سرشار 

از کلسترول هستند.

به میزان کافى ماهى نمى خورید
برخى ماهى ها مانند ماهى آزاد و ماهى خال مخالى سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 هستند که تأثیرى در 
افزایش کلسترول بد خون مى شوند. برعکس؛ این اسیدهاى چرب کلسترول خوب خون را باال برده و ترى 
گلیسیرید و در نهایت فشارخون را کاهش مى دهند. بنابراین توصیه مى کنیم که هر هفته حداقل دو مرتبه 
حدود 100 گرم ماهى میل کنید و تا حد امکان ماهى هاى سرشار از امگا 3 ها را انتخاب کنید. مى توانید از 

ماهى آزاد به عنوان منبع پروتئین ساالدهایتان (براى یک شام سبک و عالى) استفاده کنید.

به میزان کافى لبنیات نمى خورید
نتایج پژوهش ها نشان مى دهد جذب کلسیم از طریق مواد غذایى باعث افزایش میزان کلسترول خوب 
خون مى شود و میزان کلسترول توتال و کلسترول بد را کاهش مى دهد. محصوالت لبنى منبع خوب کلسیم 
هستند اما بهتر است به سراغ انواع کم چرب بروید. توصیه مى کنیم شیر، پنیر و ماست کم چرب را به رژیم 

غذایى تان اضافه کنید.

عاشق سیب زمینى سرخ کرده، مواد غذایى آماده و صنعتى هستید
مواد غذایى سرخ کردنى، کنسروها و غذاهاى آماده حاوى میزان زیادى چربى هاى ترانس هستند که به 
راحتى میزان کلسترول بد را افزایش داده و قاتل کلسترول خوب هستند. حتى اگر روى برچسب هر ماده 
غذایى درج شده باشد «حاوى چربى هاى اشباع شده اندك» باز تا حدود 2 گرم در هر سهم غذایى از این 
چربى ها دارند و درج «فاقد چربى هاى ترانس» نیز به این معنى است که هر سهم غذایى 0.2 گرم اسیدهاى 
چرب ترانس دارد. مصرف مواد غذایى سرشار از چربى هاى غیر اشــباع مونو و پلى، به کنترل کلسترول 
بد و ترى گلیسیرید خون کمک کرده و باعث افزایش میزان کلسترول خوب خون نیز مى شوند. براى این کار 

توصیه مى شود که ساالدها و سبزیجاتتان را با روغن زیتون میل کنید.
اگر روى بسته بندى مواد غذایى عنوان «روغن هاى نیمه هیدروژنه» را مشاهده کردید بدانید که این ماده 
غذایى حاوى چربى هاى ترانس است. معموًال بیسکوییت ها و کیک ها، انواع هله هوله ها مانند ذرت بو داده، 
چیپس، پفک، غذاهاى سرخ کردنى و مارگارین حاوى چربى هاى ترانس است. بهتر است کیک و بیسکوییت 

را در منزل تهیه کنید و میزان چربى و قند افزوده را کنترل کنید.

به اندازه کافى فیبر مصرف نمى کنید
اگر میزان کلسترول بد خونتان باالست از مواد غذایى سرشار از فیبرهاى محلول در آب مانند لوبیاها، عدس، 
غالت کامل، میوه ها و سبزیجات غافل نباشید. این مواد غذایى به کلسترول چسبیده و آن را از بدن دفع 
مى کنند. تا مى توانید به غذاها و میان وعده هایتان میوه و سبزیجات اضافه کنید. به ساالدهایتان حبوبات 

افزوده و به طور منظم بلغور جوى دو سر میل کنید.

نوشیدنى هاى الکلى بدترین عادت
مصرف نوشیدنى هاى الکلى باعث افزایش میزان کلسترول خون مى شود. نتایج پژوهش ها نشان مى دهد 
که این قبیل نوشیدنى ها با افزایش میزان کلسترول خون، کبد و دیگر ارگان هاى حیاتى را در معرض خطر 

قرار مى دهند.

شــلوار جیــن یکــى از محبــوب تریــن البســه 
در عصر مدرن است کمتر کسى در دنیا پیدا مى شود 
که حداقل یک الى دو مدل از این شــلوار را نداشته 

باشد.
متاسفانه یک تفکر سنتى درباره شــلوار جین و کال 
لباس هاى از جنس کتان وجود دارد وآن این اســت 
که این لباس ها را نباید شست زیرا باعث خراب شدن 

پارچه و از بین رفتن رنگ آن مى شود.
برخــى از افــراد حتــى در یــک بــازه زمانــى

طوالنــى تــا هنگامى کــه شــلوار را جیــن آنها 
پــاره یــا منــدرس شــود هرگز شــلوار خــود را 

نمى شویند.
محققــان دانشــگاه آلبرتــا در کانــادا در تحقیقى 
جالب شــلوار جین یک داوطلب را که پانزده ســال 
بود نشســته بود با شــلوار جینى تازه شسته شده به 
لحــاظ تعدادباکترى هاى ســطح روى لباس اندازه 
گیرى کردند و دریافتند تفاوت زیــادى وجود ندارد 
اما شــلوار جین شســته نشــده مــى توانــد ناقل
میکروب ها و باکترى ها باشــد و افــراد باید پس از 
حضور دراماکن آلوده از جمله بیمارســتان حتما کلیه 
البسه خود را با آب گرم و شوینده هاى قلیایى بشویند.
 پوشــیدن لباس هاى کثیف از جمله شــلوار جین به 
خودى خود نمى تواند به بدن خود شــخص ضررى 
برساند زیرا سیستم ایمنى از بدن محافظت مى کند اما 
لباس مى تواند آلودگى هاى محیطى را به خود بگیرد 
و یا در اثر تعریق دچار بوى نامطبوع شــود به همین 
دلیل کارشناسان ســالمت توصیه مى کنند افراد به 
طور منظم نسبت به شستشــو و تعویض  البسه خود 
اقدام کنند و براى ماندگارى رنــگ و پارچه از درجه 
جرارت مناسب آب و مواد شــوینده دوستدار محیط 

زیست استفاده کنند.

بیمارى سنگ کیسه صفرا امروزه بســیار شایع شده و 
علت آن بد خوردن غذا، درهم خورى و اســتفاده از مواد 
خام و پختنى با یکدیگر است. همه این موارد مشکالت 

صفرایى را به وجود مى آورد. 
نعمت ا...مســعودى عضو انجمن علمى طب ســنتى در 
خصوص درمان ســنگ صفرا گفت: این درمان بسته 
به وضعیت کبد، گوارش، تعداد سنگ و جنس سنگ ها 
متفاوت اســت و یکى از توصیه هاى طب سنتى براى 
درمان ســنگ صفرا رعایت اصول حفظ صحه است. 

کسانى که مشکل سنگ صفرا دارند باید معده و کبد خود 
را تقویت کنند على الخصوص باید به روغن مصرفى خود 
دقت نمایند. توصیه ما این است که حتمًا روغن زیتون 
را در برنامــه غذایى خود قرار دهند زیــرا روغن زیتون 
خاصیت سنگ شکنى دارد و همچنین از تشکیل سنگ 

جلوگیرى مى کند.
بیماران مى توانند مخلوطــى از روغن زیتون، آبلیموى 
طبیعى و عسل به میزانى که خوشمزه شود درست کرده و 
در طول روز استفاده کنند. این معجون کبد را تمیز کرده، 

معده را تقویت مى کند و سنگ شــکن است. همچنین 
افراد مى توانند به دلخواه رب انار یا پودر تخم کاسنى به 

این معجون اضافه کنند. 
توصیه ما این اســت که افرادى که دچار ســنگ صفرا 
هستند در وهله اول سراغ جراحى نروند، چرا که جراحى 
کیســه صفرا را به کلى برمى دارد و بدن به ذخیره صفرا 
براى کنترل چربى هاى اضافى نیاز دارد، زیرا برداشتن 
کیسه صفرا به صورت کلى ضعف دستگاه گوارش را به 

وجود مى آورد.

به دلیل وجود دو ویژگى در ســلول هاى اپیدرم پوست، 
امکان خروج مایعــات از بدن و ورود مــواد از بیرون به 

درون وجود ندارد.
 محققان دانشگاه کیئو در ژاپن با مطالعه بر روى ساختار 
سلول هاى پوســت انســان دریافتند که دو ویژگى در 
سلول هاى اپیدرم پوست باعث مى شود تا خروج مایعات 

از بدن و ورود مواد از بیرون به درون غیرممکن شود.
 به گزارش ایسنا به نقل از ســاینس دیلى، به طور کلى 
هر فرد در هر ساعت حداقل 200 میلیون سلول پوست 

خود را از دســت مى دهد و با محاسبه این مقدار در طول 
یک شبانه روز مشخص مى شود که یک فرد حداقل پنج 

میلیارد سلول پوستى را دفع مى کند.
مهمترین چالش بــراى درك ماهیت ســاختار پایدار و 
ضد آب پوست در شــرایطى که روزانه میلیاردها سلول 
از پوست انسان دفع مى شــوند بزرگترین چالش براى 

دانشمندان است.
تاکنون دانشمندان بر این باور بودند که بخش سطحى 
پوست انسان شامل چندین الیه سلول مرده است که به 

طور پیوسته ریزش دارند، اما در مطالعات جدید مشخص 
شد که در زیر الیه اول یک الیه عمقى نیز وجود دارد که 
تنها از یک الیه سلولى تشکیل شده و اهمیت ویژه اى در 

حفظ عملکرد پوست دارد.
در این مطالعه مشخص شــد که عامل اصلى در حفظ 
ثبات و جلوگیرى از نفوذ یا دفع مایعات از طریق پوست 
به شکل ظاهرى سلول هاى اپیدرم و قابلیت چسبندگى 

آنها مربوط مى شود.
ساختار هندسى سلول هاى اپیدرم پوست از شکل پیچیده 

هندسى موسوم به tetrakaidecahedron با 14 
سطح شامل 6 مستطیل و هشت 6 ضلعى پیروى مى کند.

پیچیــده  بســیار  هندســى  شــکل 
tetrakaidecahedron اولین بار در ســال 1887 
توسط ویلیام تامسون، فیزیک-ریاضیدان اسکاتلندى 

معرفى شد.
وى مدعى بود که این شــکل هندســى بهترین حالت 
براى بسته بندى جعبه  در حداقل فضاى ممکن و حداقل 

سطح است.

محققان بر این باورند که شــکل هندســى فوق العاده 
سلول هاى پوســت انسان سبب شــده تا آنها با حداقل 
فضاى بین سلولى کنار هم قرار گیرند و پیوند چسبنده اى 
با هم برقــرار کنند. این ویژگى تنها با پیروى از شــکل 

هندسى شامل مستطیل و 6  ضلعى فراهم شده است.
 مجله خبرى دوستان : انتشــار مطالب و اخبار تحلیلى 
رسانه هاى داخلى و خارجى لزوماً به معناى تایید محتواى 
آن نیست و صرفاً جهت اطالع کاربران از فضاى رسانه اى 

منتشر مى شود.

اگر رژیم میوه دارید و باید روزى 3 بار میوه مصرف کنید 
بهتر است اول یک لیوان آب ولرم مصرف کنید.اما مواد 

غذایى که نباید با شکم خالى مصرف شود: 
نوشابه

نوشیدنى سرشار از اسید کربونیک است که با مخلوط 
شدن با اسید معده باعث حالت تهوع مى شود.

گوجه فرنگى
مصرف ناشتاى آن باعث مى شود اسید گوجه به اسید 
گوارش واکنش نشــان دهد و در مواردى باعث ایجاد 

سنگ در معده شود.
قهوه

کافئین موجود در آن براى معده مضر است و بهتر است 
ابتدا یک لیوان آب مصرف کنید.

غذاهاى پرادویه
با واکنش نشان دادن به دیواره معده آسیب مى رساند.

چاى
میزان زیاد اسید در آن روى دیواره معده تأثیر مى گذارد.

ماست
اگرچه این لبنیات سرشار از پروبیوتیک (باکترى مفید) 
است اما در صورت تماس این باکترى هاى مفید با اسید 

معده، باعث مشکالت گوارشى مى شود.
موز

با مصرف ناشتاى موز، منیزیم در بدن به طور ناگهانى 
افزایش پیدا مى کند و تعادل منیزیم و کلسیم در بدن 

به هم مى ریزد.

7 عادتى که چربى خونتان را 
باال مى برد

دلیل ضد آب بودن پوست انسان چیست؟

براى درمان سنگ صفرا بهترین راه جراحى نیست   

مواد غذایى که نباید ناشتا 
مصرف شود

با نشستن شلوار جین تان 
چه بالیى بر سر خودتان 

مى آورید

به گفته کارشناســان، تفنگ پینت بال بیش از هر ورزش 
دیگرى موجب از بین رفتن بینایى مى شود. صدمات ناشى 
از بسکتبال، دوچرخه سوارى، و بیسبال به چشم غالبا بیش از 
صدمات ناشى از پینت بال به چشم است. اما صدمه ناشى از 
تفنگ هاى بادى ورزش پنت بال به چشم به مراتب شدیدتر 

بــوده و بهبود 
آن حداقل در 
کوتــاه مدت 

غیرمحتمل اســت.محققان 
عنوان مى کنند: «الزم است که ما از تهدیدات ناشى 

از این فعالیت ها به چشم آگاه باشیم و عینک ایمنى به چشم 
بزنیم. اقدامات ساده پیشگیرانه مى تواند راه حل اغلب این 
مشکالت باشــد.» محققان دریافتند علیرغم درصد کمتر 
جراحات وارده ناشى از پینت بال و تفنگ هاى بادى، از بین 
رفتن بینایى به دلیل این ورزش به مراتب بیشــتر بود و 26 

درصد موارد را شامل مى شد. 

پینت بال براى چشم خطرناك است
ن  ز بینر

دوچرخه سوارى، و بیسبالبه چشم غالبابیش
اشى از پینت بال به چشم است. اما صدمه ناشى از 
 هاى بادى ورزش پنت بال به چشم به مراتب شدیدتر 

و بهبود  ه
حداقل در 
تــاه مدت 

رمحتمل اســت.محققان 
انمى کنند: «الزم است که ما از تهدیدات ناشى

جراحات وار
رفتن بینایى به دلیل این ورزش بهمراتب بی

درصد موارد را شامل مى شد. 
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