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شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه 284 مورخ 95/12/09 شوراى اسالمى شهر کیوسک اغذیه فروشى 
پارك خانه شهر و محل اتاق زیراکس(فتوکپى) شهردارى مرکزى را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط و 

براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

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

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30روز دو شنبه مورخ 96/02/04
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روزچهارشنبه مورخ 96/02/06 در محل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اســناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت 
نمایند.

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد.
شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه 284 مورخ 95/12/09 شوراى اسالمى شهر واگذارى و بهره 
بردارى از جایگاه CNG واقع در خیابان وصال را از طریق مزایده عمومى به شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال 

بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

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

مى باشد. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30روز دو شنبه مورخ 96/02/04

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روزچهارشنبه مورخ 96/02/06 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اســناد: پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس:53241010 -031 داخلى 116

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، نسبت به شناسایى و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت 
انجام امور خدماتى نظافتى و حراستى و نگهدارى فضاى سبز موجود در مجموعه ویالهاى خود در شهرستان 
نوشهر از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 96/2/2 الى دوشنبه 
96/2/4 از ساعت 8 الى 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم)- شرکت 
صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت مهندسى، پشتیبانى و پدافند غیرعامل- مدیریت ارشد بازرگانى 
مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى پیمانکاران همزمان اسناد 

مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد. 
مدارك مورد نیاز: 

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى. 
2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و... 

تلفن تماس: 45923345- 031 
هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، نسبت به شناسایى و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط 
جهت انجام امور خدماتى نظافتى و حراستى و نگهدارى فضاى سبز موجود در مجموعه ویالهاى خود در چادگان 
از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 96/2/2 الى دوشنبه 96/2/4 
از ساعت 8 الى 12 به محل شــرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم)- شرکت صنایع 
هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت مهندسى، پشتیبانى و پدافند غیرعامل- مدیریت ارشد بازرگانى مراجعه 
نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى پیمانکاران همزمان اسناد مناقصه به 

متقاضیان واگذار خواهد شد. 
مدارك مورد نیاز: 

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى. 
2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و... 

تلفن تماس: 45923345- 031 
هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
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جشن بگیرند اما نه به نام «روز اصفهان»

جنگ جهانى سوم  در راه است؟ شاید بدن شما هم اسیدى شده  باشد!احتمال گران شدن دوباره گوشترسم جدید براى در آغوش کشیدن مرگ!پاسخ الریجانى به انتقادات درباره ثبت نام مردم عادى در انتخابات بین المللسالمتاقتصاداجتماعجهان نما

انتقاد استاندار از مدیریت شهرى براى گرامیداشت «روز اصفهان» در اردیبهشت ماه

رسول زرگرپور: مى توان از 25 آبان تا اول آذر را به عنوان هفته نکوداشت اصفهان در نظر گرفت
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نماینده مجلس با بیان اینکه اگر کسى خود را اصولگرا 
مى داند و اهل تشــخیص به او مى گویند افرادى حضور 
دارند که حتى یک نمره از او باالترند آنها باید احســاس 
تکلیــف را کنار بگذارنــد، گفت: در ایــن خیل ثبت نام 
حدود هزار نفرى مســئله اى به عنوان احساس تکلیف
نمى بینیــم و خــود تصمیم گیــرى و ایســتادگى

در مقابل عقل و منطق در فضاى سیاســى کشور نمره 
مثبت ندارد.

محسن کوهکن در گفتگو با ایلنا، درباره آرایش سیاسى 
کشور با توجه به حجم ثبت نام اصولگرایان در انتخابات، 
اظهار داشــت:  شــرایط کشــور و تجربه  سیاسیون و 

مردم که روى مسائل سیاسى حســاس هستند، نشان 
مى دهد که حرف اول در انتخابات ریاســت جمهورى 
را چگونگى آرایش سیاســى تعیین نمى کند و دلیل آن 
این است که کم کم براى بسیارى مشخص شده است 
که ســازوکار انتخابات و انتخاب داوطلبان بر اســاس 
کار حزبى انجــام نمى شــود و ا ین تجربه کــه از یک 
جریان فکرى فــردى حضور یابد و بخشــى از جریان 
فکرى دیگــر را جــذب کند و پــس از آن بــه نوعى 
رفتار کند که شــاهد ریزش و رویش ها باشــیم، نشان

 مى دهد که معادالت مختلف دیگرى تکلیف را مشخص 
مى کند.

رئیس سازمان تبلیغات اســالمى گفت: 90 هزار هیئت 
مذهبى در کشور فعالیت مى کنند.

حجت االسالم والمسلمین سید مهدى خاموشى اظهار 
داشت: هیئت هاى مذهبى کشور، سال 80 حدود دو هزار 
و 760 هیئت بود که هم اکنون این تعداد به بیش از 90 

هزار هیئت افزایش یافته است.
وى بر لزوم بهره گیرى از ظرفیــت این هیئت ها براى 

مقابله با آسیب هاى اجتماعى در کشور تأکید کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمى با اشاره به عالیق دینى 
که در بین آحاد ملت ایران و به ویژه جوانان و نوجوانان 
حاکم است، افزود: دشمنان تالش دارند این ویژگى را در 

بین افراد جامعه کمرنگ کنند ولى تجربه سالیان گذشته 
نشــان داده که هر موقع توطئه اى از ســوى دشمنان
 شــکل گرفته با پاســخ قاطع ملت ایران روبه رو شده

 است.
حجت االسالم والمسلمین خاموشــى به طرح مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى در این سازمان اشاره کرد و گفت: 
برخى اســتان ها به عنوان پایلوت انتخاب شده اند که 
ایالم یکى از آنهاســت و تالش مى شــود با مشارکت 
ائمه جماعات و هیئت هاى مذهبى مساجد، در مناطق

 آسیب زا و حاشیه شهرها برنامه ریزى براى مقابله با این 
آسیب ها انجام  شود.

احساس تکلیف در ثبت نام 
بیش از هزار نفر دیده نمى شود

90 هزار هیئت مذهبى در 
کشور فعالیت مى کنند

رکورددارى در ثبت نام نامزدها
   خبر آنالین | از سال 1358 تاکنون، 11 دوره 
انتخابات ریاسـت جمهورى برگزار شـده و در آسـتانه 
دوازدهمیـن دوره از این انتخابات هسـتیم. بیشـترین 
داوطلب ثبت نام شـده مربوط به همین دوره است که 
طبق اعالم وزارت کشور هزار و636 نفر هستند. رکورد 
پـس از آن مربوط بـه دوره نهم بـا ثبت نام هـزارو14 
نامزد و سـومین رکورد مربـوط به دوره هشـتم با 814 

داوطلب است.

طراحى «مادر بمب ها» براى 
حمله به ایران

وزیـر دفاع سـابق آمریکا فاش کـرد مادر   آریا |
 بمب ها کـه قدرتمندترین سـالح غیر هسـته اي این 
کشور اسـت و روز جمعه در افغانسـتان براي نخستین 
بار مورد اسـتفاده قرار گرفـت، براي هدف قـرار دادن 

تأسیسات هسته اي ایران طراحی شده بود.
«لئـون پانتـا» در مصاحبـه اي گفـت: زمانـی که من 
وزیر دفاع بـودم، ما سـرگرم تالش براي سـاختن این 
بمب بودیم و حقیقت این اسـت که این سـالح در ابتدا 
بـراي برنامه احتمالی هـدف قرار دادن تأسیسـات زیر 
زمینی غنی سازي هسته اي در ایران طراحی شده بود. 
وي افزود: این سـالح کارآیی بسـیار باالیـی دارد. من 
شاهد آزمایش آن بوده ام. این بمب می تواند تا اعماق 
زمین نفوذ کنـد و انفجار بزرگی ایجاد کند. این سـالح 
می تواند به شکلی مؤثر مورد اسـتفاده قرار گیرد و این 
اتفاق در افغانستان رخ داد و از آن براي هدف قرار دادن 
اعضاي داعش کـه در اعماق غارها پنهان شـده بودند 

استفاده شد.

سکوت عجیب احمدى نژاد
محمود احمدى نـژاد در گفتگو     نامه نیوز |
بـا خبرگـزارى آمریکایى «آسوشـیتدپرس» شـرکت 
کرد. رئیـس جمهـور سـابق در پاسـخ به این سـئوال 
«آسوشـیتدپرس» که آیا در هفتـه هاى اخیـر با مقام 
معظم رهبرى دیدار داشـته اید این پاسخ را داد: سئوال 

بعدى را بپرسید!

کدام مؤتلفه اى ها 
به کره شمالى رفتند؟

خبرگـزارى رسـمى کره    جام جم آنالین |
شـمالى تصاویرى از هیئت سـه نفره حزب مؤتلفه که 
براى شـرکت در جشـن تولد رهبر کره شـمالى به این 
کشـور سـفر کردند را منتشـر کـرد. این هیئـت که به 
سرپرستى سـید مهدى جوالیى معاون دبیرکل حزب 
مؤتلفه اسالمى به پیونگ یانگ سفر کرده ضمن دیدار 
با «رى سـو یونگ» عضو دفتر سیاسى و معاون رئیس 
حزب کارگران این کشور، یک تابلوفرش را به رهبر کره 

شمالى اهدا کرد.

104 شهید «حادثه منا» را 
شستشو دادم!

«پیرحسـین کولیونـد»    جام جم آنالین |
رئیس اورژانس کشـور در رابطه با «حادثـه منا» گفت: 
فقط مى توانـم بگویم خیلـى دردناك تر از آنـى بود که 
تصور مى کنید. دشوار تر از امدادرسانى، تشخیص شهدا 
بود. 104 نفر از شهداى حادثه منا را به تنهایى در پزشکى 

قانونى جده شستشو دادم، واقعاً روزهاى دردناکى بود.

روحانى به التماس کردن افتاد!
نماینده شـاهین شـهر، میمه و    افکارنیوز |
برخوار در مجلس گفت: سـخنان روحانى به خصوص 
سخنان روز جمعه وى پر از اضط راب و استرس بود و وى 

ملتمسانه از مردم خواست تا به او رأى دهند.
حسـینعلى حاجـى دلیگانى با اشـاره بـه توصیف هاى 
روحانى از برجام از جمله باران رحمت گفت: ما جز باران 
اسیدى و آلوده کننده در کشـور، چیزى ندیدیم. حاجى 
دلیگانى افزود: آنچه از آسـمان برجام باریـد، ذلت و از 
دست دادن دستاوردهاى هسته اى بود که دانشمندان 

جوان کشور با خون خود به دست آورده بودند.

توئیتر

رئیس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به برخى انتقادات نسبت به ثبت نام تعداد زیادى از مردم عادى 
در انتخابات ریاست جمهورى گفت: مجلس پیش از این قانونى را براى تفسیر رجل سیاسى و مدیر و 
مدبّر بودن کاندیداهاى این انتخابات تصویب کرده بود که مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت 
و اکنون همین آمادگى وجود دارد که شوراى نگهبان مصوبه قبلى مجلس را تأیید کند یا ایرادات 

آن را براى اصالح به مجلس ارجاع کند.
على الریجانى در بخشى از نطق پیش از دستور خود در جلسه علنى دیروز (یک شنبه) مجلس 
با اشــاره به ثبت نام بیش از هزار و600 نفر در انتخابات ریاســت جمهورى، افزود: این روزها 
مى بینم کراراً این بحث در رسانه ها مى شــود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده است و 
حضرت آیت ا... مکارم شیرازى هم بیاناتى داشــتند که چرا طورى شده که گاه افرادى براى انتخابات 
ریاست جمهورى ثبت نام مى کنند که مى دانند شرایط را ندارند اما براى هیجان آن وارد مى شوند که 
این وهن کار ریاست جمهورى است.رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این مشکل مربوط به مجلس 

تصویب کردیم که فرد چه ویژگى هاى باید داشته نیست، ادامه داد: ما در این زمینه قانون 
بتوان او را مدیر و مدبّر دانست و یا اینکه سوابق باشد که 

اجرایى اش چه باشد یا چه افرادى او را 
تأیید کنند که نشــان دهد او مدیر و 
مدبّر است و اگر در بخش خصوصى 
بود، باید چه شرایطى داشته باشد و رجل سیاسى و 
مذهبى مفهومش چیست. این قانون در مجلس قبل تصویب شد 
و به شوراى نگهبان ارجاع شد اما شورا آن را رد کرد. استداللشان این بود که این تشخیص 
بر عهده شوراى نگهبان است و حتى آیت ا... جنتى به من گفتند همه اینها را قبول دارم اما 
این را به صورت آیین نامه در شوراى نگهبان تصویب مى کنیم چون شوراى نگهبان طبق 
قانون اساسى مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.وى یادآور شد: در رسانه ها 
مى گویند چرا قانون وجود ندارد،  ما که قانون را تصویب کردیم البته من مالحظه اى در 
این زمینه دارم اینکه شوراى نگهبان براى خود آیین نامه اى داشته باشد معنایش این 
نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بیرون نفاذ داشته باشد مجلس باید 
قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجام دادیم. اگر هم اکنون که این بحث 
مطرح شده شوراى نگهبان قبول کند همان قانونى را که فرستادیم را تأیید کند و 
اگر ایرادى دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصالح کند و به شوراى نگهبان 
بفرستد.رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه و صاحبنظران بدانند 
که مجلس این موضوع را کامًال حس کرده، برایش چاره اندیشى کرده اما 
تشخیص شوراى نگهبان رد این مصوبه بود لذا ما نباید پاسخگو باشیم. 

در کنــار نامزدهاى ناشــناخته و نحوه    فرارو |
حضور آنها و ثبت نامشان در انتخابات ریاست جمهورى، 
نامزدهاى شناخته شده نیز امسال هرکدام با سبک و شیوه 
منحصر به فرد خود در ستاد انتخابات کشور حاضر شدند 

و ثبت نام کردند.
حسن روحانى رئیس جمهور روز جمعه با حضور در ستاد 
انتخابات کشور ثبت نام کرد. او به تنهایى به وزارت کشور 
آمده بــود. هیچ مقام دولتى رئیس جمهــور را همراهى 
نمى کرد. حتى اعضاى خانواده او نیز در کنارش حضور 
نداشــتند. این حضور روحانى مورد توجه برخى کاربران 
شــبکه هاى اجتماعى قرار گرفت و تحســین شــد. از 
حاشــیه هاى ثبت نام روحانى این بود؛ هنگامى که دو 
انگشتش را به نشانه پیروزى باال برد یکى از خبرنگاران 
از او خواست هر دو انگشتش را جوهرى کند تا بیانگر دو 
دوره اى بودن ریاست جمهورى او باشد. حسن روحانى 
نیز با پیشنهاد خبرنگار موافقت کرد و این کار را انجام داد.
ابراهیم رئیســى تولیت آستان قدس رضوى نیز ساعتى 
پس از ثبت نام حســن روحانى به ستاد انتخابات کشور 
رفت. نحوه حضور رئیســى در نوع خود جالب توجه بود. 
پیش از حضور او مادر شــهیدى با یک قرآن به ســتاد 
انتخابات کشــور رفت، قرآنى که براى رئیســى آورده 
بود. پس از آن تولیت آســتان قدس با خــودروى ونى 
مملو از خبرنگار و همراه وارد وزارت کشــور شــد. ثبت 
نام رئیســى برخالف ثبت نام روحانى پــر ازدحام بود. 
مسعود میرکاظمى وزیر نفت دولت احمدى نژاد، فرهاد 
رهبر رئیس دانشگاه تهران و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى در دولت احمدى نــژاد و نادر طالب زاده از 
فعاالن فرهنگى اصولگرا، رئیســى را هنــگام ثبت نام 

همراهى مى کردند.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ساعت پایانى ثبت 
نام به وزارت کشور رفت. او با پاى پیاده و به تنهایى وارد 
وزارت کشور شد. اما پشت سرش جمعى از هوادارانش که 
از قبل در مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند، حضور 
داشتند. گفته شده او مســیرى را تا وزارت کشور پیاده 
روى کرده است. هنگام ورود قالیباف ازدحام شدیدى در 
ورودى وزارت کشور ایجاد شد. عده اى نیز مقابل وزارت 

کشور علیه او شعار دادند.
 اســحاق جهانگیرى معاون اول رئیــس جمهور نیز در 
دقیقه90 ثبت نام کرد. کاندیداتورى جهانگیرى اقدامى 
غیر منتظره بود. برخى گزارش هــا این اقدام را حاصل 

نشست جمعه شــب اصالح طلبان با حســن روحانى
 دانســته اند. پیش از این گفته مى شد روحانى با حضور 
کاندیداى پوششى در انتخابات مخالفت کرده است. گویا 
در این جلسه اصالح طلبان رئیس جمهور را قانع کرده اند 
تا براى مقابله با شرایط اضطرارى با نامزدى جهانگیرى 

در انتخابات موافقت کند. 
مصطفى میرسلیم کاندیداى حزب مؤتلفه و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در دولت سازندگى روز اول ثبت نام به 
ستاد انتخابات کشور رفت و رســمًا نامزد انتخابات شد. 
میرسلیم با لباس کارگران ایران خودرو به وزارت کشور 
رفت. این تیپ او مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. میرسلیم 

تأکید کرد که رقیب اصلى او حسن روحانى است.
محمود احمدى نژاد و حمید بقایى دو نامزدى بودند که 
طى مراسمى ویژه به وزارت کشور رفتند و ثبت نام کردند. 
در ابتدا قرار نبود محمود احمدى نژاد نامزد شود. برنامه 
این بود که او و اسفندیار مشایى، حمید بقایى را همراهى 

کنند اما ناگهــان محمود احمدى نژاد پــس از ثبت نام 
بقایى ثبت نام کرد و به صورت رســمى وارد انتخابات 
شد. احمدى نژاد، بقایى و مشایى هر سه با یکدیگر وارد 
ستاد انتخابات شدند و در مقابل دوربین خبرنگاران فریاد 
«زنده باد بهار، زنده باد ایران» سر دادند. ثبت نام این دو 
چهره سیاسى بســیار جنجالى بود و بازتاب گسترده اى 
داشــت. هنگام ثبت نام نیز ازدحام خبرنگاران در ستاد 

انتخابات کشور وجود داشت.
مصطفى کواکبیــان یکى دیگر از سیاســتمدارانى بود 
که ثبت نام کرد. کواکبیان همراه با همســرش در ستاد 

انتخابات کشور حضور یافت. 
مهدى کلهر مشــاور محمود احمدى نژاد در دولت هاى 
نهم و دهم نیز یکــى دیگر از افرادى بود که به ســتاد 
انتخابات کشور رفت و نامزد انتخابات ریاست جمهورى 

شد. همسر کلهر او را هنگام ثبت نام همراهى مى کرد. 
محمد هاشمى برادر آیت ا... هاشــمى رفسنجانى روز 

شــنبه با حضور در ستاد انتخابات کشــور ثبت نام کرد. 
نامزدى برادر آیت ا... هاشمى غیر منتظره بود. او پس از 
ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: «ضرورت هایى وجود 
داشته که من کاندیدا شوم از جمله توصیه هاى مرحوم 

هاشمى.»
علیرضا زاکانى یکى از گزینه هاى جمنــا روز جمعه به 
همراه جمعى از همفکرانش در ســتاد انتخابات کشور 
حاضر شــد و ثبت نام کرد. او پس از ثبــت نام در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: «جمنا به هر جمع بندى برسد 
ان شــاءا... همه باید با وحدت نظــر آن را تأیید و دنبال 

کنیم.» 
محمد غرضى یکى دیگر از چهرهاى سرشناس بود که 
رسمًا نامزد انتخابات ریاست جمهورى شد. او به همراه 
همسر و برخى از اعضاى خانواده اش به ستاد انتخابات 
رفت. غرضى پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: 
«اگر رئیس جمهور شدم اســتان هاى بزرگ کشور مثل 

اصفهان، سیستان و بلوچســتان، فارس و خوزستان را 
تقسیم مى کنم و استان تهران را هم به پنج استان تقسیم 
مى کنم از سویى اســتانداران را به انتخاب مردم معرفى 

مى کنم.»
غرضى چهارســال پیش نیز نامزد انتخابات ریاســت 
جمهورى شده بود، که تأیید صالحیت شد اما نتوانست 

آراء زیادى را کسب کند.
در میان نامزدهاى شاخص مى توان به نام هاى دیگرى 
همچون مصطفى هاشمى طبا، حمیدرضا حاجى بابایى، 
صادق خلیلیان، مسعود زریبافان به ترتیب  رئیس سازمان 
تربیت بدنى و وزراى آموزش و پرورش و کشــاورزى و 

معاون محمود احمدى نژاد در دولت دهم اشاره کرد. 
حجت االسالم والمســلمین محسن غرویان و محسن 
رهامى نیز از دیگــر افرادى بودندکه ثبــت نام کردند. 
غرویان از احتمال کناره گیرى خود به نفع حسن روحانى 

سخن گفت.

صبح روز شنبه برخى مشــتریان بانک ملت در تماس با خبرگزارى تسنیم از برداشت 
میلیون ها تومان از حساب خود نزد این بانک خبر دادند. یکى از این افراد گفت:«براى 
خریدى به مبلغ صدهزار تومان از سامانه اینترنتى بانک ملت اقدام کردم که متوجه شدم 
صدمیلیون تومان از حسابم کســر شده اســت.» به گفته این فرد تنها از حساب وى و 
دوستانش که در یک شعبه بانک ملت در تهران قرار دارد بیش از 500 میلیون تومان کسر 
شده است. این گروه از مشتریان بانک ملت گفتند که احتماًال سیستم بانک ملت هک 
شده است! ساعتى بعد اما بانک ملت اطالعیه داد و اعالم کرد که هکى صورت نگرفته و 

این مشکل ناشى از اخالل در سیستم بانک بوده است. 

چند ساعت بعد از اطالعیه اول، بانک ملت در اطالعیه تکمیلى به نگرانى مردم پایان داد. 
در اطالعیه دوم، به نقل از علیرضا لگزایى عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک 

ملت اعالم شد: «هیچ مبلغى از این بانک خارج نشده و تمامى مبالغ برداشت شده به 
حساب هاى مبدأ برگشت داده شده است.» علیرضا لگزایى در توضیح مشکل ایجاد 
شده در سامانه بانکدارى اینترنتى این بانک اظهار داشت: «ساعت 11 و 30 دقیقه 
روز شنبه 26 فروردین ماه ســال جارى، یک اختالل سیستمى در سرویس حواله 

اینترنتى این بانک رخ داده و مبالغى از حساب هاى تعداد معدودى از مشتریان
 به حساب هاى دیگر نزد همین بانک واریز شده است.» 

نمایش تبلیغاتى سیاستمداران در ستاد انتخابات

نامزدهاى مشهور چگونه ثبت نام کردند؟

با پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیداهاى انتخابات ریاست 
جمهورى، پنج نفر از نمایندگان مجلس نیز در بین بیش از 
هزار و600 کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى حضور 

یافتند.
به گزارش ایســنا، در اولین گمانه زنى هــاى مربوط به 
انتخابات ریاســت جمهورى نام على مطهرى و مسعود 
پزشــکیان نواب رئیس مجلس به عنوان کاندیداهاى 
محتمل این انتخابات مطرح شد و در برخى موارد از این 
دو نفر به عنوان کاندیداهاى پوششــى اصالح طلبان در 
کنار حســن روحانى نام برده شد اما پایان مهلت ثبت نام 
انتخابات ریاست جمهورى نشان داد که این گمانه زنى ها 

دور از واقعیت بوده است.
البته کاندیداتورى در انتخابات ریاست جمهورى مشتریان 
دیگرى از مجلس داشــت و نمایندگانى بودند که خود 
را الیق رقابــت در انتخابات ریاســت جمهورى دیدند؛ 
نمایندگانى که برخى از آنها در دولت گذشــته ســابقه 

وزارت داشتند.
حمیدرضــا حاجــى بابایــى، محمدعلــى پورمختار، 
محمدمهدى زاهدى، مصطفى کواکبیان و حسن نوروزى 
از جمله نمایندگان مجلس دهم هستند که براى حضور 
در رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى اعالم آمادگى 
کردند و باید دید تا کدام مرحلــه در عرصه رقابت باقى 

خواهند ماند.

در انتخابــات ریاســت جمهورى 
یازدهــم در ســال 92 نیــز برخى 
نمایندگان وقت مجلــس از جمله 
نواب رئیس مجلس، ابوترابى فرد و 
باهنر، حداد عادل، علیرضا زاکانى و 

مسعود پزشکیان براى کاندیداتورى 
ثبت نام کردنــد که از ایــن بین تنها 
صالحیت حداد عــادل براى حضور در 
رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى 
تأیید شــد که او هم چهار روز مانده به 
انتخابات از حضور در رقابت ها انصراف 

داد.
برخى نمایندگان ادوار مجلس از جمله 
علیرضا منادى سفیدان، عبدالحسین 
مقتدایى، علیرضا زاکانى، موسى  الرضا 
ثروتى و حســن ســبحانى نیز در 
جمع کاندیداهاى انتخابات ریاست 

جمهورى حضور دارند.
با آغاز روند تعیین صالحیــت کاندیداهاى 
انتخابات ریاست جمهورى و جدى تر شدن 

رقابت هاى انتخاباتى باید دید کدام  یک از 
این نمایندگان شانس حضور در عرصه 

رقابت ها را خواهند داشت.

پاسخ الریجانى به انتقادات درباره ثبت نام مردم عادى در انتخابات

 مجلس قانون تصویب کرد اما شوراى نگهبان آن را رد کرد
اشاره به برخى انتقادات نسبت به رئیس مجلس شوراى اسالمى با
در انتخابات ریاست جمهورى گفت: مجلس پیش از این قانونى

مدبّر بودن کاندیداهاى این انتخابات تصویب کرده بود که مو
و اکنون همین آمادگى وجود دارد که شوراى نگهبان مصوبه

آن را براى اصالح به مجلس ارجاع کند.
على الریجانى در بخشى از نطق پیش از دستور خود در جلس
با اشــاره به ثبت نام بیش از هزار و600 نفر در انتخابات ریا
این بحث در رسانه ها مى شــود که چرا قانون د مى بینم کراراً
حضرت آیت ا... مکارم شیرازى هم بیاناتى داشــتند که چرا طورى
ریاست جمهورى ثبت نام مى کنند که مى دانند شرایط را ندارند ام
این وهن کار ریاست جمهورى است.رئیس مجلس با تأکید بر

این زمینه قانون تصویب کردیمنیست، ادامه داد: ما در
بتوان او را مدباشد که 

اجر
تأ
مد
بود، باید چه شر
مذهبى مفهومش چیست. این
و به شوراى نگهبان ارجاع شد اما شورا آن را رد کرد. است
بر عهده شوراى نگهبان است و حتى آیت ا... جنتى به م
این را به صورت آیین نامه در شوراى نگهبان تصویبم
قانون اساسى مسئول این کار است اما این کار را هم انج
را تصو ندارد،  ما که قانون مى گویند چرا قانون وجود

این زمینه دارم اینکه شوراى نگهبان براى خود آیین
نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در
قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجا
مطرح شده شوراى نگهبان قبول کند همانق
اگر ایرادى دارد به مجلس بدهد تا مجلس آ
بفرستد.رئیس مجلس خاطر نشان کرد:
که مجلس این موضوع را کامًال حس
تشخیص شوراى نگهبان رد این مص

گرانى مردم پایان داد. 
مقام مدیرعامل بانک 

لغ برداشت شده به 
ضیح مشکل ایجاد 
30 دقیقه 0 و 1ت11

سرویس حواله  ر
ى از مشتریان

ى

و
 و
ى
نها

ر در 
ورى

ده به 
راف

مله
ین
ضا
ر
ت

دیداهاى
شدن  تر
 یک از 
رصه

 مجلس قانون تصویب کرد اما شوراى نگ
برداشت هاى میلیونى از حساب هاى نزد بانک ملت!

نمایندگانى که
 سوداى ریاست جمهورى
 در سر دارند
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همه کشفیات اعجاب انگیز شهر سوخته از مغز جراحى 
شــده و چشــم مصنوعى تا اولین  خط کش در جهان 
در نوع خود بر غناى دانش مردمى که پنج هزار ســال 
پیش در این منطقه زندگى مى کردند مى افزاید در کنار 
آن، این شهر کشفیاتى دارد که نشان مى دهد بناهاى 

عمومى و خصوصى متعددى به عنوان نیایشگاه وجود 
داشته اســت و پیکرك هایى که از آنها به عنوان الهه 

بارورى استفاده مى شده است.
جواد مرعشــى باســتان شــناس در این باره به مهر 
گفت: در انبــارك هاى غله هم ایــن پیکرك ها دیده 

شــده که به عنوان آفت دورکن مورد اســتفاده قرار 
مى گرفت. وى افزود: یکــى از المان هاى دوران آغاز 
شهرنشــینى وجود بناهاى عمومى مانند نیایشــگاه 
اســت. این داده ها نشــان مى دهد که مــردم در آن 
زمان مى توانســتند بناهاى عمومى و مذهبى داشته 

باشند.حتى یکى از شاخصه ها این است که آنجا یک 
نوع آیین نیایش خانگى وجود داشــته اســت و وجود 
پیکرك ها در انبــار غله نیز مى توانســته وجود یک 
نیایشــگاه خانگى و خصوصــى را تداعــى کند. این 
پیکرك هاى کوچک با نقش بز، گاو و یا گراز از جنس 
مفرغ و یا گل هستند که تعداد آنها هم کم نبوده است. 
نه تنها در شهر سوخته چنین پیکرك هایى یافت شده 
بلکه در محوطه هاى باستانى اطراف آن نیز کشف شده 

است.
حســینعلى کاوش سرپرســت گــروه کاوش در تپه 
طالب خان سیســتان نیز در جریان ششــمین فصل 
باســتان شناســى در این تپه از کشــف پاى پیکرك 
گاو خبــر داده و گفته بــود: این پاى پیکــرك گاو از 
جنس ســفال به اندازه دو بند انگشــت انسان یکى از 
شاخص ترین آثار کشف شده در این فصل است. این اثر 
طبیعى ترین اثر هنرى است که انسان چهار هزار و500 
ساله تاکنون از خود برجاى گذاشته است، زیرا شکاف 
ُسم حیوان و حتى زائده هاى پشت پا به صورت واقعگرا 
خلق شده و یک شبیه سازى بى نظیرى صورت گرفته 
اســت. روح ا... شــیرازى مدیــر پایــگاه شــهر 
ســوخته نیز دربــاره این پیکــرك ها گفته اســت: 
در رابطــه با نام اصلى شــهر ســوخته آثــار دقیقى 
به دســت نیامده اما با توجــه به یافتــن پیکرك ها
و برخى آثار به جاى مانده مى توان تنها حدس هایى در 
این رابطه زد. چــون از کل پیکرك هاى حیوانى یافت 
شده در این منطقه تاریخى حدود 90 درصد مربوط به 
پیکرك گاو است که نشــان دهنده اعتقاد به برکت و 
نیز حاصلخیزى این منطقه است. بیشتر پیکرك هاى 
انسانى یافت شــده نیز مربوط به زنان است که نشان 
دهنده جایگاه باالى زنان در جامعه این شهر باستانى 

بوده است.
باستان شناسان شهر ســوخته و محوطه هاى اطراف 
آن در هر بار کاوش به تعــداد زیادى از این پیکرك ها 
دست پیدا مى کنند و بازهم درباره کاربرد آنها مطالعه 
انجام مى دهند. پیکرك هایى که نمونه هایى از آنها را 
مى توان در موزه ملى، موزه منطقه اى زاهدان و موزه 

شهر سوخته مشاهده کرد. 

گوشه اى دیگر از کشفیات تمدن 5000ساله شهرسوخته 

شهر پیکرك هاى اسرارآمیز

نمایندگان مجلس در جریان رســیدگى به مــاده اى از 
الیحه هواى پاك مصوب کردند که انباشتن پسماندهاى 
بیمارســتانى و صنعتى در معابر عمومــى و فضاى باز یا 
سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهاى خانگى و ساختمانى 
در معابرعمومى و فضاى باز خارج از مکان هاى تعیین شده 
توسط شهردارى ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان 
بقایاى گیاهى اراضى زراعى پس از برداشــت محصول، 
ممنوع است. همچنین متخلف حســب مورد به پرداخت 
جزاى درجه 6 مجازات اسالمى بر حسب موضوع محکوم 
مى شود. همچنین وزارت جهادکشاورزى مکلف است مفاد 
این ماده را به طرق مقتضى به اطالع بهره برداران بخش  

کشاورزى، عشایرى و منابع طبیعى برساند. ضمن اینکه 
براساس تبصره 2 ، دولت و شــهردارى ها موظف هستند 
ظرف مدت سه ســال پس از ابالغ این قانون زمینه هاى 
تبدیل این پســماندها به انرژى یا کود را با کمک بخش 
خصوصى فراهم نمایند. همچنین براساس تبصره3 ذیل 
این ماده نیز در موارد استثنائى که آتش زدن نباتات یا بقایاى 
گیاهى تنها راه دفع آفات و بیمارى ها و آلودگى هاى گیاهى 
باشد، براساس شرایطى که توسط وزارت جهادکشاورزى، 
شهردارى ها و دهیارى ها و با تأیید سازمان محیط زیست، 
تدوین و ابالغ مى شود، اقدام مى گردد. این مصوبه مجلس 

با 152 رأى موافق، مورد تصویب قرار گرفت.

وزیر آموزش و پــرورش تأکید کــرد: از زمانى که من 
وزیر آموزش و پرورش شــده ام تقریبًا بــا چهار معلم 
خاطى در مورد تنبیه بدنى دانش آموزان برخورد شــده 

است.
فخرالدین دانش آشتیانى در پاسخ به این سئوال که آیا در 
کنار حفظ جایگاه معلمان و فرهنگیان براى حفظ شأن 
دانش آموزان و جلوگیرى از تنبیــه بدنى آنها برنامه اى 
دارید؟ گفت: ما به شــدت دنبال حقــوق دانش آموزان 
هستیم نحوه تعامل معلمان با دانش آموزان تنها یکى از 

حقوق دانش آموز است.
وى در ادامه افزود: همانطور که من تاکنون هم موضع 

گرفته بودم ما به شدت با بحث تنبیه بدنى دانش آموزان 
مخالفیم و تا جایى که ممکن بوده طبق ضوابط قانونى 
جلوى این کار را گرفته ایم اما باید توجه داشــته باشیم 
که تعداد موارد تنبیه بدنى دانــش آموزان چندان قابل 

توجه نیست. 
وزیر آمــوزش و پرورش اظهار داشــت: بــا همه اینها 
موضوع تنبیه بدنى دانش آمــوزان نباید ادامه پیدا کند. 
ما در هر موردى که تنبیه بدنى اتفاق افتاده است افراد 
را خواســته ایم و براى آنها پرونده تشکیل داده ایم و به 
کمیته انضباطى آنها را معرفى کرده ایم و در برخى موارد 

هم برخى معلمان تعلیق شده اند.

برخورد با 
معلمان خاطى

ممنوعیت انباشتن پسماندهاى 
بیمارستانى و خانگى 

 نامزدهاى 
دچار اختالل شخصیت 

بهمن بهمنى روانشناس در خصوص برخى از افرادى 
که براى نامزدى انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام 
کرده و رفتارهاى متفاوت داشـتند، گفـت: نمى توان 
حضور انبوه برخى از افراد را به سـالمت روان جامعه 
مرتبط دانسـت اما بـه دلیل فقدان برخى سـاختارها، 
این اتفاق موقعیت مناسـبى براى برخى افراد اسـت 
که به آنها آدم هاى نمایشـى گفته مى شـود و از این 
موقعیت هاى مبهم براى مطرح کردن خود اسـتفاده 
مى کنند. این روانشـناس تصریح کـرد: گروهى نیز  
بخاطر مطرح شدن در شبکه هاى اجتماعى یا صدا و 
سیما به صورت طنزآمیز براى انتخابات ثبت نام کرده 
بودند اما نمى توان اینها را از لحاظ روانى دچار مشکل 
دانست. بهمنى با بیان اینکه از بیش از هزار نفرى که 
در انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کردند کمتر از 
5 درصد دچار مشکل هسـتند، گفت: مى توان آنها را 
داراى اختالل شخصیتى، داشـتن عدم قوه قضاوت، 
نداشتن درك و پختگى الزم از شرایط پیچیده پیش 

رو توصیف کرد.
این روانشناس اضافه کرد: گروهى نیز از این فرصت 
استفاده کرده تا نسـبت به نارسایى ها اعتراض کنند. 
امـا نباید براى سـالمت روانـى جامعه بـه دلیل موج 

ثبت نام ها نگران بود.

گام به گام تا سالمت خانواده 
معـاون رئیس جمهور در امـور زنان و خانـواده گفت: 
براى آرامش خیال مراجعه کننـدگان، کلینیک هاى 
سـالمت خانـواده در پلـى کلینیک هـاى تخصصى 
دانشگاه هاى علوم پزشـکى راه اندازى شـده  و انواع 
مشـاوره ها و خدمـات مربـوط بـه سـالمت از جمله 
سالمت جنسى در این کلینیک ها ارائه مى شود چراکه 
بر اسـاس گزارش هاى منتشـر شـده یکى از دالیل 

اصلى طالق ها، نارضایتى جنسى است.
شهیندخت موالوردى درباره موانع فرهنگى استفاده 
از خدمات کلینیک سالمت خانواده به ویژه مشاوره ها 
درباره مسائل جنسـى اظهار داشـت: هنوز باور الزم 
در  همه خانواده هـا در زمینه اسـتفاده از خدمات این 
کلینیک ها به وجود نیامده اسـت بنابرایـن مراجعه و 

تقاضاى چشمگیرى وجود ندارد.

کوچ کنکور به کودکى 
عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقـات مجلس گفت: 
تنوع مـدارس و تـالش دانش آموزان بـراى پذیرش 
در ایـن مـدارس موجب شـده سـن ورود به مسـائل 

تست زنى و کنکورى کاهش یابد.
فرهـاد فالحتى در خصـوص وجود تنوع مـدارس در 
کشـور و تأثیر آن بر روند نظام آموزشى کشور اظهار 
داشـت: این تنوع به نظام آموزشـى لطمـه مى زند و 
آسیب هاى روحى و روانى براى دانش آموزان و اولیاى 

آنها به همراه دارد.
وى ادامه داد: تنوع مـدارس و آزمون هاى ورودى در 
نظر گرفته شده براى مدارس موجب شده تا کنکور از 
دوره متوسطه دوم به پایه ششم انتقال یابد و مسائل و 
درگیرى هاى مربوط به تسـت زنى دانش آموزان را از 

سنین کمتر درگیر کند.

معجون بى نشاطى
مدیر کل امور بانـوان و خانواده اسـتاندارى تهران با 
بیان اینکه بر اساس آمار سازمان بهزیستى 25 درصد 
مردم به اختالل هاى روانى مبتال هستند، گفت: باید 

براى نشاط جامعه وارد عمل شویم.
وى افزود: بر اسـاس اعـالم وزیر بهداشـت در ایران 
زنان بیشـتر از مردان به افسـردگى دچار مى شوند و 
اسـتان هاى تهران، فـارس، اصفهـان و چهارمحال 
و بختیارى بیشـترین درصـد افسـردگى را دارند و بر 
اسـاس آمار سـازمان بهزیسـتى 25 درصد مـردم به 
اختالل هاى روانى مبتال هستند. شارقى تأکید کرد: 
این وضعیت قطعاً یک شبه شکل نمى گیرد و حاصل 
یک شکل خاص از عادات و آداب و رفتارهاى شخصى 
اسـت که ترکیب آن بـا تصمیمـات و نگـرش هاى 
برنامه ریزان و تصمیم سازان معجونى را تشکیل داده 
است که مى توان گفت یک خرده فرهنگ نامطلوبى 

به نام بى نشاطى است که فاعل افسردگى مى شود.

چرك نویس

  تابناك | امان از میل به شهرت و امان از 
عادات جدیدى که در شبکه هاى اجتماعى باب 
مى شوند و به جانمان مى افتند؛ مثل رسم سلفى 
گرفتن که آنقدر براى برخى هموطنانمان مهم 
اســت که تا حد جان دادن خطر مى کنند و گاه 
بى آنکه موفق به نشر تصویر گرفته شده شوند، 

چشم از جهان فرو مى بندند.
البه الى اخبار دردناکى که از سیالب در برخى 
اســتان هاى شــمال غرب و غرب کشورمان 
مخابره مى شــد، خبرى به گوش مى رسید که 
هرچند عجیب بود، مدتى اســت نمونه هاى 
مشابه آن زیاد به گوش مى رسد؛ مرگ جوانانى 
که قصد داشتند عکس سلفى بگیرند! رفتارى 
که مدتى است به شدت باب شــده و با اندك 
دقتى در گوشــه و کنار شــهرهایمان، به ویژه 
پیرامون جاذبه هاى گردشگرى، مى توان بروز 
و ظهورش را به چشم دید؛ تصاویرى که غالبًا 
به نیت الیک گرفتن ثبت مى شوند و گاه آنقدر 
براى برخى اهمیت دارند که از جان شیرینشان 

براى ثبتشان دست مى شویند.
مثــل حکایــت مردى کــه چنــدى پیش از 
صخره هاى نزدیک آبشار «شلماش» باال رفته 
بود تا سلفى نابى به ثبت برساند، ولى بر اثر لیز 
خوردن پایش و ســقوط از ارتفاع، جانش را در 
این راه از دست داد. یا اتفاقى که در نوروز براى 
جوان ماجراجویــى در «جلفا» رخ داد و موجب 
شد، این فرد که بلنداى واگن قطار را براى ثبت 
سلفى متفاوت انتخاب کرده بود، به کابل هاى 
برق برخورد کرده و بر اثر این حادثه چشــم از 
جهان فرو بندد. اتفاقات شــومى که پیش تر 
با لیز خوردن پاى یک دختر جوان هنگام سلفى 
گرفتن روى صخره اى در مجاورت رود «زاب» 
یا شکستن یخ روى دریاچه «شــورابیل» در 
اردبیل و به دنبــال آن، غرق شــدن دو دختر 
دانشجو هم رخ داده بود ولى ظاهراً براى عبرت 

گرفتن خیلى هایمان کافى نبوده است.
این را مى شود از سرنوشت تلخ جوانانى دریافت 
که در هنگام سیالب سعى در تکرار حوادث یاد 
شده به شــیوه اى متفاوت داشتند. جوانانى که 
ســیالب مرگبار را فرصت مناسبى براى ثبت 
تصاویر ســلفى یافته بودند و آنقــدر غرق این 
کار شدند که نتوانستند متوجه خطرى که بیخ 
گوششان کمین کرده شوند و در نتیجه سیالب 

آنها را به همراه خودرویشان برد.
 ســوابق زیاد وقوع چنین اتفاقات شــومى در 
کشــورمان موجب باورپذیر بودنش مى شود. 
گویى درباره امــرى بدیهى و عادى ســخن 
مى گوییم، نــه اتفاقى به غایــت عجیب که 
رخ دادن یک مورد آن در ســال نیز عجیب به 

نظر مى رسد.
وضعیتــى عجیب کــه با توجه به گســترش 
روزافزون شبکه هاى اجتماعى و اقبال فراوان 
کاربران ایرانى به استفاده از آنها، نگرانى از تکرار 

این دست اخبار در آینده را فزونى مى بخشد.

رسم جدید براى در 
آغوش کشیدن مرگ!

ایران در چند سال اخیر ورود اتباع 190 کشور را با صدور 
ویزاى فرودگاهى با سه ماه اعتبار تسهیل کرده اما در 
مقابل چقدر شرایط ســفر به خارج از کشور براى اتباع 

ایرانى تسهیل شده است؟
در آخرین رتبه بندى جهانى، ارزش و قدرت پاسپورت 
ایران همراه با کشورهاى بنگالدش، نپال، لیبى، یمن و 
سودان در رتبه 88 قرار گرفته است، شهروندان ایرانى 

به 37 کشور دسترسى آسان ترى دارند.
اتباع ایرانى درحال حاضر به کشــورهاى ارمنســتان، 
اکوادور، گرجســتان، هائیتى، میکرونزى، نیکاراگوئه، 
ترکیه و ونزوئال بدون داشتن ویزا مى توانند سفر کنند 
و براى سفر به کشــورهاى بولیوى، کامبوج، کیپ ورد، 
کومور، ســاحل عاج، جیبوتى، دومینیکا، گینه بیسائو، 
کنیا، الئوس، لبنان، ماکائو، ماداگاسکار، مالزى، مالدیو، 
موریتانى، موزامبیک، نپال، پاالئو، ســاموآ، سیشــل، 
سریالنکا، تاجیکســتان، تانزانیا، تیمور-لسته، توگو، 
تووالــو، اوگاندا و زیمبابــوه باید ویــزاى هنگام ورود 
یا الکترونیکى و یا جــواز الکترونیکى ســفر دریافت 

کنند.
مرتضى رحمانى موحد معاون گردشــگرى کشــور به 
عنوان متولى سفر در ایران در پاسخ به این سئوال که با 
توجه به اقدام سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى در 
این سال ها براى اجراى رژیم لغو روادید ایران به انگیزه  
جذب گردشگران بیشــتر، در مقابل براى تسهیل سفر 
ایرانى ها به خارج از کشــور و رفع موانع و فرآیند پیچیده 
سفرهاى توریستى اتباع کشــورمان چه اقداماتى انجام 
شده گفت: تسهیل صدور ویزا متفاوت از لغو روادید است. 

نظام تسهیل روادید معطوف به جذب گردشگر است که 
براساس سیاست هاى هر کشورى تنظیم مى شود. فرضًا 
کشورى مى خواهد از ایران گردشگر بیشترى جذب کند، 
بنابر این دست به چنین سیاستى مى زند و کارى هم به 
سیاست کشــور مقابل ندارد، مثل روسیه که براى لغو 

ویزاى گروهى گردشگران اقدام کرد.
وى افزود: در سیاست جذب گردشگر به ایران، تسهیل 
صدور روادید یک اصل اساســى به شــمار مى آید که 
تاکنون همراستا با آن عمل شــده است. صدور ویزاى 
فرودگاهى با ســه مــاه اعتبــار و راه انــدازى ویزاى 
الکترونیک از جمله اقدامات نظام جمهورى اســالمى 
ایران بود تا ویزا به عنوان عامل بازدارنده سفر به ایران 

محسوب نشود.
رحمانى موحد سپس اظهار داشت: در رژیم لغو روادید، 
نظام احترام متقابل به شــهروندان در نظر است. این 
سیاســت کامًال متوازن اتخاذ مى شــود. مــا چگونه 
مى توانیم به اتباع کشورى راحت اجازه ورود بدهیم اما 
در مقابل اتباع ایرانى با مشقت به آن کشور سفر کنند و 
در فرآیند سنگین دریافت ویزا گرفتار شوند؟ روى همین 
اصل هم بود که لغو ویزا به قدم متقابل و اقدام مشترك 

منوط شده است.
معاون گردشگرى تأکید کرد: سیاست و اهداف تسهیل 
ویزا از لغو روادید کامًال مجزاست و روى همان تعاریف 
براى تسهیل سفر شهروندان ســایر کشورها به ایران 
اقدام شده اســت، قطعًا وزارت خارجه براى حفظ شأن 
و جایگاه شــهروندان ایرانى همچون گذشته، تالش 

مى کند.

سفر ایرانى ها به خارج از کشور 
چقدر آسان شده؟

امروزه مصرف مــواد غذایى فصلى ماننــد میوه ها و 
ســبزیجات از یادمان فراموش شده اســت زیرا اکثر 
آنها در تمام فصول ســال در دسترســمان هستند.به 
طور مثال در تابســتان گوجه فرنگى مزرعه اى یافت

مى شود. 
در قدیم خــوردن میوه هاى غیر فصلــى با یک روش 
خاص امکانپذیر بود بــه طورى که پدرهــا و مادرها 
بــراى تازه مانــدن میوه هــا آنهــا را در انبــار و زیر 
ماســه ها نگهدارى مى کردند. اما امروزه در هر میوه 
فروشــى که قدم بگذاریم هر میــوه اى در هر فصلى 
یافت مى شــود. در زمان حال براى مصرف میوه هاى 
غیر فصلى از روش نگهدارى در ســردخانه ها استفاده 

مى کنند.
اینجاست که یک سئوال بزرگ برایمان پیش مى آید 
که آیا هوس خوردن هر میــوه اى در هر فصل که این 
روزها نوع سردخانه اى آن بیشتر شده خواص میوه ها 
را از بین نمى برد و یا سالمتى ما را به خطر نمى اندازد؟

در همین خصوص نیســتانى متخصص تغذیه اظهار 

داشت: یکى از روش هاى سالم ماندن میوه و سبزیجات 
نگهدارى آنها در سرخانه است. این محصوالت به مدت 
طوالنى در این سردخانه ها نگهدارى و به بازار عرضه 

مى شوند. 
وى افــزود: در این ســردخانه ها از نوعــى موم براى 
نگهدارى برخى میوه ها اســتفاده مى کنند.  پوشانده 
شدن این محصوالت با موم را «وکسینگ» مى گویند.
در این حالت از تبخیر آب جلوگیرى مى شود اما سطح 
موم اندود شده با شستشو از بین نمى رود و اگر سمومى 
در آن باشد نابود نخواهد شد. این سموم بعدها مى تواند 

خواص سرطانزایى بسیار داشته باشد.
این متخصص تغذیه ادامه داد: براى شناســایى تغذیه 
سالم چراغ راهنماى سالمت روى محصوالت غذایى 
نصب شده است که ارتقاى سالمت جامعه را در پى دارد.
به گفته وى، رنگ قرمــز، نارنجى و ســبز به ترتیب 
نشان دهنده زیاد، متوســط و اندك بودن پنج شاخص 
مؤثر در ســالمتى شــامل انرژى، قند، چربى، نمک و 

اسیدهاى چرب ترانس در یک محصول غذایى است.

خواص سرطانزایى 
میوه هاى غیرفصلى

یکى از کاسبان عشق آباد طبس، نیم میلیارد تومان پول گمشده را به صاحبش برگرداند. صاحب این کیف یک مهندس 
چینى بود. «مهدى رفعتى» صاحب یکى از رستوران هاى عشــق آباد طبس عصر روز جمعه کیفى را از شاگرد رستوران 

تحویل مى گیرد که شاگرد موقع تمیز کردن میزهاى رستوران پیدا مى کند.
رفعتى گفت: این کیف حاوى چند بسته دالر به ارزش 500 میلیون تومان، تعدادى مدارك و یک گوشى همراه بود که 
با روشن کردن گوشى متوجه شدم زبان گوشى، چینى اســت و این کیف باید متعلق به مهندسان خارجى باشد که ظهر 

در رستوران بودند.
او افزود: با متوجه شدن موضوع، با یکى از همشهریان عشق آباد که به همراه این مهندسان چینى بود، تماس گرفتم و 
او توانست مهندسان خارجى را از پیدا شدن این کیف مطلع کند. صاحب کیف، مژده پاداش صد میلیون تومانى به آقاى 
رفعتى داد که وى قبول نکرد و هدف خود را رضایت خداوند و کسب روزى حالل اعالم کرد. مهندس چینى نیز با ابراز 
رضایت از تحویل تمامى مدارك و پول هاى کیف گفت: در برگشت به کشورم از مهمان نوازى و امانتدارى مردم ایران به 

ویژه عشق آباد طبس براى هموطنانم سخن خواهم گفت.

مدیر رستوران، کیف نیم میلیاردى را به مهندس رساند
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اجراى 49پروژه عمرانى 
 در منطقه 7

مدیرمنطقه 7 شهردارى اصفهان گفت: درسال جارى 
49 پروژه عمرانى – خدماتى در منطقه 7 شهردارى 

اصفهان اجرا مى شود.
على اصغر شاطورى ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار 
تملک و بازگشــایى گلوگاه ها و روانبخشــى کوى 
بیمارستان فیض- خیابان ادیب و خیابان رضاعباسى 

انجام مى شود.
وى اضافه کرد: عملیات اجرایى خیابان پوریاى ولى 
حدفاصل خیابان اشــراق تا میدان ضابط زاده نیز در 

سال جارى در دست اجرا قرار مى گیرد.

1000 نفر از شهر زیر زمینى 
«کردعلیا» دیدن کردند

معاون فرماندار شهرســتان تیــران و کرون گفت: 
بیش از هزار نفر در فروردین ماه سال جارى از شهر

 زیر زمینى «کردعلیــا» در تیران و کــرون بازدید 
کرده اند.عبدا... بنهرى اظهار داشــت: با مرمت این
دســتکن ها ، 10 درصد از این شهر زیر زمینى براى 

بازدید گردشگران آماده شده است.
وى افزود:فضاى گردشــگرى طبیعــى و تاریخى 
روستاى «کردعلیا» شامل قبرســتان ارامنه، شهر
 زیر زمینى، آبشــار و چشــمه هاى آب و همچنین 

طبیعت زیباست.
بنهرى گفت: پیش بینى راه اندازى فضاهاى تفریحى 
و ارائه خدمات به مســافران و گردشــگران صورت 
گرفته که بــا ایجاد چنین امکاناتى شــاهد افزایش 
میزان گردشگر به این روستاى تاریخى در ماه هاى 

آینده هستیم. 

90 درصد قنات هاى  چادگان 
کامالً خشک شده است

کارشــناس مســئول آب و خاك جهاد کشــاورزى 
شهرســتان چادگان گفــت: 90 درصــد قنات هاى 
شهرستان چادگان به صورت 100 در صدى خشک 

شده است.
حســنعلى محمدى اظهار داشــت: 400 چشــمه 
شهرســتان چــادگان و 90 درصــد قنات هاى این 

شهرستان کامًال خشک شده است.
 وى افزود: همچنین میزان آب مصرفى کشــاورزان 
شهرســتان از میزان  هزار و 844 میلیون متر مکعب 
در سال هاى آب ســالى به 70 میلیون متر مکعب در 

سال هاى 95 و 96 رسیده است.
کارشــناس مســئول آب و خاك جهاد کشــاورزى 
چادگان اظهار داشــت: با پایین رفتن سطح آب هاى 
زیرزمینى و شــور شــدن آب ها هزینه هاى فراوان 
براى نگهدارى از موتــور پمپ و پرداخت هزینه هاى 
بــرق و گازوئیل شــده اســت.وى تصریــح کرد: 
455 چاه کشــاورزى در شهرســتان وجود دارد که 
30 درصد آنها خشــک شــده و بقیه با آبدهى پایین

 فعالیت مى کنند.

تجهیز 80 روستاى فریدونشهر 
به اینترنت پرسرعت

مدیــر اداره مخابرات فریدونشــهر از برنامه دولت و 
مخابرات براى راه اندازى اینترنت پرسرعت در همه 
روستاهاى شهرستان فریدونشهر در آینده اى نزدیک 

خبر داد.
حمید عطایى گفت: در شــش ماه اول ســال جارى 
یک کنسرســیوم اینترنتى، اینترنت پرسرعت نسل 
4 ثابت(LTE) را در 80 روســتاى این شهرســتان

 راه اندازى خواهد کرد.
وى با بیان اینکه هم اکنون ده روستاى شهرستان از 
اینترنت پرسرعت ADSL و تعدادى نیز از اینترنت 
نسل 3 همراه(3G) بهره مند هستند، اظهار داشت: 
در همه روســتاهایى که آنتن هــاى BTS همراه 
اول نصب است همچون قلعه ســرخ، میدانک ها و

 اسالم آباد با نوســازى تجهیزات مراکز مخابراتى، 
اینترنت نسل 2 همراه(2G) فعال شده است که با توجه 
به کم بودن مشترکین روستاها و مناسب بودن پهناى 

باند از سرعت باالیى برخوردار است.

معــاون خدمــات شــهرى شــهردارى اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه فصلــى بــودن رودخانــه زاینده 
رود معضــل بزرگــى در اصفهــان اســت، گفــت: 
آثــار ناشــى از فصلــى بــودن زاینــده رود از 

خرداد ماه خودنمایى مى کند.
احمدرضا مصور با بیان اینکه فصلى بودن رودخانه زاینده 
رود در حال حاضر معضل بزرگى در شهر  اصفهان است، 
ابراز داشت: آثار ناشى از فصلى بودن رودخانه زاینده رود 
از خرداد ماه خودنمایى مى کند و از این رو تالش مى کنیم 

در سال جارى منابع آبى پایدار را تأمین کنیم.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 

خطوط آبرســانى به مناطق مختلف شــهر به ویژه در 
مناطقى که غلظت و ســختى خاك به شدت نیاز است، 
در دستور کار قرار گرفته است،اظهار داشت: منابع آب و 
تصفیه پساب براى فضاى سبز جنگلى و تصفیه تکمیلى 

براى آبیارى در همه نقاط مورد توجه است.
وى با بیــان اینکــه در ســال جــارى منابــع دیگر 
انــرژى نیــز بایــد مــورد ممیــزى قــرار گیــرد،

  اضافه کرد: همچنین توســعه انرژى هاى تجدیدپذیر 
خورشــیدى با مشــارکت بخــش خصــوص را نیز 
مورد توجه قرار داده ایم که در  ســال جــارى اجرایى 

خواهد شد.

معاون پیشگیرى اداره  کل بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه طبق آمارهاى به دست آمده، متوسط سن شروع اعتیاد 
به مواد مخدر در ایران در سن 21 سالگى است، گفت: برخى 

افراد از سنین پایین تر به سمت این مواد مى روند.
مجتبى ناجى اظهارداشت: رفتارهاى اعتیادى در انسان ها 
فقط مختص مواد مخدر نیستند و در حال حاضر آن چیزى 
که در کشور ایران بیشــتر از هر چیزى نگران کننده است؛ 
اعتیاد مردم به فضاهاى مجازى و اعتیاد جوانان به بازى هاى 

رایانه اى و شبکه هاى اجتماعى است.
وى تصریح کرد: مصرف مواد مخدر ســبک در جوانان و 
نوجوانان بسیار خطرناك و نگران کننده است چرا که خود 

این مواد مخدر سبک زمینه مصرف و استفاده از مواد مخدر 
سنگین را فراهم مى کنند.

ناجى ادامه داد: به دلیل اینکه ســنین نوجوانى، ســنینى 
پرهیجــان، حادثه جویــى و کنجکاوى اســت؛ نوجوانان 
مى خواهند همه چیز را امتحان کنند که خود را در این مواد 
فناناپذیر عنوان مى کنند.معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه نوجوانانى که ترك تحصیل 
کرده و به گونه اى از سیستم آموزشى دور شده اند، به شدت در 
معرض تجربه رفتارهاى مخاطره آمیز هستند، گفت: به طور 
مقایسه اى، آمارها نشان مى دهند، کسانى که از تحصیل دور 

شده اند رفتارهاى مخاطره آمیز بیشترى را تجربه کرده اند.

خودنمایى آثار  فصلى بودن 
زاینده رود از خرداد ماه 

میانگین سن آغاز اعتیاد 
21 سالگى است

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیــزدارى آران و بیدگل 
پدیده  هجوم ریزگردها و خشکســالى را دو تهدید مهم 
شهرستان دانست و تأکید کرد: نابودى تاغزارها توسط 
قاچاقچیان چوب، خشکسالى شدید و همچنین نبود آب 
کافى، بخشى از تاغزارهاى شهرستان در مناطق کانون 

فرسایش بادى را از بین برده است.
رضا شــفیعى با بیان اینکه زنگ خطر براى فعال شدن 
کانون هاى بحران فرســایش بادى شهرستان به صدا 
در آمده اســت، اضافه کرد: اگر به داد منابع طبیعى آران 
و بیدگل نرسیم، این شهرســتان در چند سال آینده به 

وضعیت خوزستان دچار خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیــزدارى آران و بیدگل 
با اشاره به حرکت تپه هاى شــنى و از بین رفتن پوشش 
گیاهى کویر، خاطرنشــان کرد: دریاچــه نمک در حال 
خشک شدن است که با ادامه روند فعلى خشک شدن این 
دریاچه و عدم مقابله با آن در آینده طوفان نمکى مى تواند 
منطقه را تحت تأثیر قرار داده و بحرانى زیست محیطى به 

وجود آورد که چند برابر خطر طوفان شن باشد.
شفیعى تثبیت کانون هاى بحران، درختکارى و تخصیص 
اعتبارات الزم را از جمله راه هاى مقابله با تهدیدهاى پیش 
رو عنوان کرد و اظهار داشت: حراست  از منابع طبیعى جز 
با نقش و حضور مستقیم مردم امکانپذیر نخواهد بود که 

این مهم باید به صورت یک فرهنگ ترویج شود. 

رئیس هیئــت ورزش شــرکت هاى تابعــه وزارت نیرو در اســتان اصفهــان گفت:
 اعضاى کمیته ورزش شــرکت هاى تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان باید با غلبه بر 
چالش ها و تهدیدهایى که در حوزه فعالیت هاى ورزشى وجود دارد درصدد ارائه خالقیت 

و نوآورى در این زمینه باشند.
هاشم امینى اعالم کرد: شرکت آبفا استان اصفهان آماده است که امکانات، تجهیزات 
و اماکن ورزشى خود را در اختیار دیگر شرکت هاى تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان 
قرار دهد تا بدین ترتیب سالمت روح و جســم کارکنان حوزه وزارت نیرو در اصفهان 

فراهم شود.
وى امکانات و تجهیزات ورزشى را در شرکت هاى تابعه وزارت نیرو، انتفاعى برشمرد و 
خاطرنشان ساخت: شرکت هاى تابعه وزارت نیرو باید مدنظر قرار دهند که تجهیزات و 
اماکن ورزشى، انتفاعى هستند و به هیچ عنوان نباید به فکر درآمدزایى از این طریق بود 
بلکه باید تدابیرى اتخاذ کرد که کارکنان ترغیب به ورزش کردن شوند چراکه پرداختن 

کارکنان به امر ورزش در نهایت موجب افزایش بهره ورى مى شود.

امینى با بیان اینکه احداث سالن باران که یکى از بهترین اماکن ورزشى در شهر اصفهان 
محسوب مى شود در دســتور کار قرار گرفت، تصریح کرد: شرکت آبفا استان اصفهان 
هنگامى که اجراى قانون هدفمندى یارانه ابالغ گردید و شرکت در آن برهه از نظر مالى 
در تنگنا بوده با وجود این توانست سالن باران را احداث نماید چرا که پرداختن به ورزش 

یکى از اولویت هاست.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در پاسخ به اعضاى کمیته ورزش استان در رابطه 
با تنگناهاى مالى عنوان کرد: شرکت آبفا اســتان اصفهان در آینده اى نزدیک اجراى

 پروژه هاى آب و فاضالب را با رقمى معادل 470 میلیارد تومان در دستور کار قرار مى دهد 
این درحالى است که اجراى این پروژه ها بدون وابستگى به بودجه هاى دولتى عملیاتى 
گردید و از طریق سرمایه گذارى بخش خصوصى اجرایى مى شود بنابر این بهتر است 
که اعضاى کمیته ورزش استان در سالى که از سوى مقام معظم رهبرى به نام اقتصاد 
مقاومتى؛ تولید- اشتغال نامگذارى شــده با خالقیت و نوآورى در صدد جذب سرمایه 

پیرامون توسعه تجهیزات ورزشى باشند.

اســتاندار اصفهان در جلســه تعیین تکلیف نامگذارى 
روز اصفهان، اظهارداشــت: مدیریت شهرى هفته اى 
را در اردیبهشت ماه به عنوان هفته نکوداشت اصفهان

 برگزار مى کند که با انتقاد کارشناسان و اساتید دانشگاه 
مواجه شده است.

رســول زرگرپور با بیان اینکه برخى از اساتید دانشگاه 
اول آذرماه را به عنوان روز اصفهان نامگذارى مى کنند، 
افزود: در سال گذشته نکوداشت اصفهان در هر دو زمان 
برگزار شــد که باید با هم افزایى بهتر و بیشــتر زمان 

مشخصى براى این روز معین گردد.
زرگرپور با اشاره به جلسات متعدد کارشناسى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى با اساتید، 
خبرگان، تاریــخ دانان،گفت: نظرات کارشناســى این 
جلسات اعالم شده است و باید بخش مدیریت شهرى و 
کارشناسى روى یک تاریخ تفاهم بیشترى داشته باشند 

تا این دوگانگى از بین برود.
استاندار اصفهان اظهار داشت: اگر بخواهیم روز ارزشى 
را براى اصفهان انتخاب کنیم هیچ روزى بهتر از 25 آبان 
نیست چرا که این روز، روز حماسه و ایثار اصفهان است 
و اگر به مباحث اساطیرى روى آوریم مى توان زایچه را 
یعنى اول آذر ماه را مد نظر قرار دهیم و با تلفیق این دو 
مى توان از 25 آبان ماه تــا اول آذرماه را به عنوان هفته 

نکوداشت واقعى اصفهان نیز در نظر گرفت.
زرگرپور با بیان اینکه تاریخ دقیق این روز باید در شوراى 
فرهنگ عمومى اســتان تصویب شــود، افزود: پس از 
تصویب در شوراى فرهنگ عمومى استان در صورتى 

که در نظر داشــته باشــیم این روز و این هفته به ثبت 
ملى برسد باید در شــوراى فرهنگ عمومى کشور نیز 

مصوب شود.
وى با بیــان اینکــه روز ملــى اصفهان بــا برگزارى
جشن هاى فصلى متفاوت اســت، گفت: این روز باید 
یک مبناى علمى داشته باشــد و وجه تسمیه آن کامًال 
مشخص و یا به ثبت ملى رســیده باشد.زرگرپور افزود: 
مدیریت استان اعتقاد دارد که جشــن هاى فصلى به 
مناســبت هاى مختلف باید برگزار شــود چرا که شور 
و نشــاط به جامعه پمپــاژ مى کند و برهمین اســاس 
جشــن هاى شــهردارى برگزار گردد ولــى نباید این
 جشــن ها به عنــوان روز ملى یا هفته ملــى اصفهان 

برگزار شود.

از امکانات ورزشى نباید به فکر سود بود

دریاچه نمک در حال خشک شدن است

طوفان نمکى، منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد

ساسان اکبرزاده

در آخرین روز «هفتــه هنر انقالب اســالمى»، پردیس 
سینمایى چهارباغ اصفهان با چیدن روبان مخصوص از سوى 

مسئوالن کشورى و استانى، رسماً افتتاح شد.
در مراســم گشــایش پردیــس ســینمایى چهارباغ که 
رئیس حوزه هنرى کشــور، استاندار، شــهردار، جمعى از 
مسئوالن و هنرمندان و ... حضور داشتند ابتدا رئیس حوزه 

هنرى استان اصفهان به عنوان میزبان خیرمقدم گفت.
مهدى احمدى فر سپس به تشــریح وضعیت گذشته این 
پردیس سینمایى پرداخت و گفت: این فضا در سال 1342 
احداث و سپس به عنوان ســینما خانواده در آن اکران فیلم 
مى شد که در ســال 94، در اختیار حوزه هنرى قرار گرفت 
و در تیرماه سال گذشــته درب هاى این سینما براى انجام 
بازسازى بسته شد. وى با بیان اینکه این پروژه براى بازسازى، 
دو سال زمان نیاز داشت گفت: پروژه بازسازى سینما خانواده 
و تبدیل به پردیس سینمایى چهارباغ با همت همه مسئوالن 
و دست اندرکاران، ظرف مدت شــش ماه به اتمام رسید و 
امروز پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان با چهار سالن مجزا 
و ظرفیت 780 صندلى، پذیراى عالقه مندان به سینماست. 
این در حالى است که این ســینما در گذشته 436 صندلى 
داشت. رئیس حوزه هنرى استان اصفهان اظهار داشت: زمان 
کوتاه انجام بازسازى موجب شد تا سه میلیارد تومان براى این 
پردیس سینمایى هزینه شود وگرنه هزینه بسیار بیشترى را 
طلب مى کرد. احمدى فر با قدردانى از پشتیبانى و حمایت 
مسئوالن استان و تالش همکاران در به ثمر رساندن این 
پروژه افزود: اگر این همت مسئوالن همچنان تداوم یابد ما در 
پایان اردیبهشت ماه سال جارى، کار بازسازى سینما ساحل 
اصفهان را آغاز مى کنیم و تا پایان سال جارى، بزرگ ترین
 پردیس ســینمایى ســاحل اصفهان را به اتمام رسانده و

 بهره بردارى خواهیم کرد.وى گفت: استان اصفهان با حدود 
پنج میلیون نفر جمعیت بر اساس استانداردها باید داراى 40 
سالن سینمایى باشد که امروز ما در استان 17 سالن سینمایى 
فعال داریم. این در حالى است که شهر اصفهان با جمعیتى 
حدود ســه میلیون نفر باید داراى 30 سالن سینما باشد اما 
داراى هشت سالن سینماســت که امیدواریم با همت همه 
مسئوالن و دست اندرکاران، با برطرف شدن مشکالت، کار 
بازسازى سینما ایران، تاالر هنر و تاالر اندیشه را آغاز کرده و 

به استانداردها نزدیک شویم. 
■■■   

استاندار اصفهان نیز با اظهار خوشحالى از بازگشایى پردیس 
سینمایى چهار باغ اصفهان گفت: ما داراى استانى با سابقه 
ده هزار ساله هستیم و اصفهان جزو ده شهر دیدنى جهان 
اســت که چهار بار پایتخت کشــور بوده و امروز پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمى است. 

رسول زرگر پور با تشریح روند سفر ریاست جمهور به استان 
اصفهان و توجه و تأکید رئیس جمهور به جایگاه هنر در استان 
اصفهان افزود: سه اولویت اصلى استان اصفهان، براى توسعه 
استان در ده ســال آینده، علم و فناورى، گردشگرى و هنر 
است. وى درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش هنرى 
به خصوص سینما هم گفت: در طول مدت 3/5 سال گذشته، 
تعداد سالن هاى سینما در استان اصفهان 2/5 برابر افزایش 
یافته و تعداد مخاطبین ســینما نسبت به سال 92 نیزهفت 
برابر افزایش داشته و تا پایان دولت یازدهم تعداد سالن هاى 
سینما به 41 سالن افزایش خواهد یافت. این در حالى است 
که در حال حاضر ما در استان 33 سالن در 25 سینما داریم که 
صدهزار صندلى دارد و تا پایان این دوره، هشت سالن دیگر 
به این تعداد اضافه شده و 12 هزار صندلى خواهیم داشت. 
البته این در شأن مردم فهیم و فرهنگدوست استان نبوده، 
بلکه بضاعت ما در این حد بوده است. استاندار اصفهان گفت: 
ما هنرمندانى همچون اصغر فرهادى در سطح بین المللى و 
ملى داریم که زبانزد هستند و نمى توان هنر را از اصفهان جدا 
کرد چرا که اصفهان جایگاه و خاستگاه هنر است. بنابراین 
احیاى سالن هاى سینما با قوت در سطح استان ادامه یافته 
و سرعت بیشــترى خواهد گرفت، تا بخشــى از نیازهاى 

فرهنگى -هنرى استان، پاسخ داده شود. 

■■■   
رئیس حوزه هنرى کشور به عنوان میهمان ویژه این مراسم 
هم با قدردانى از همه مســئوالن و دســت اندرکاران در

 راه اندازى پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان گفت: در کمتر 
از سه سال گذشته، چهار سینما در استان اصفهان افتتاح شده 
و تا پایان سال جارى هم پردیس ســینمایى ساحل آماده 

خواهد شد. 

محســن مؤمنى شــریف افزود: ما در اصفهان سه سینما 
را تحویــل گرفتیم و تا کنون دوســینما آماده شــده و به 
صندلى هاى آنها نیز افزوده شده و با بهره بردارى از سینما 
ســاحل، حوزه هنرى به تعهدات خود تا کنــون به خوبى 
عمل کرده اســت که این امر حاصل پیگیرى هاى مستمر 
مسئوالن استان بوده اســت. وى گفت: در حالى که حوزه 
هنرى 20 درصد سینماهاى کشور را در اختیار دارد اما در سال 

گذشته و امسال، بیش از 30 درصد تماشاگران سینماهاى 
کشور از سینماهاى حوزه هنرى استفاده کرده اند که عمومًا 
خانواده ها بوده اند. رئیس حوزه هنرى کشور با بیان اینکه 
بخش عظیمى از مردم جامعه به سینما نمى روند گفت: این 
امر بخشى به تولید فیلم و بخشى به سالن هاى ایمن مرتبط 
بوده و اگر فیلمى پیام آورعزتمندى و افتخارات باشد مردم از 

آن استقبال مى کنند.
■■■   

شــهردار اصفهان نیز به سه محور توســعه شهر اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: در کنار این محورها، مــا پروژه هاى 
محله محور و پروژه هــاى بزرگ شــهرى را اجرا کرده و 
در 200 محلــه و 15 منطقه اصفهان، پــروژه هاى محله 
محور با ســرعت در حــال انجام اســت و در 1/5 ســال 
گذشته بیش از 370 پروژه اجرایى شــده و هر هفته قطار
 پروژه هاى عمرانى روى ریل شــهرى با ســرعت به جلو 
مى رود. مهدى جمالى نژاد از برگزارى جشــنواره کودك و 
نوجوان در تیر ماه ســال جارى در اصفهان خبر داد و گفت: 
ما در تمام بوستان هاى شهر، گذر فرهنگى را در حال اجرا 
داریم و شهر اصفهان خوشبختانه دوران طالیى و جهش در 
بخش فرهنگى را تجربه مى کند. شهردار اصفهان همدلى 
و مشــارکت را مهمترین اصل در حکمرانى خوب شهرى 
مى داند و مى گوید: امروز حمایت و پشتیبانى مسئوالن و 
مشارکت و همدلى مردم و هنرمندان که ریشه این درخت 

هستند را داریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
■■■   

مشاور عالى رئیس سازمان سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى هم در ســخنانى، افتتاح این پردیس سینمایى در 
هفته هنر انقالب را به فال نیک گرفت و گفت: این سینما در 
گذشته در شأن هنرمندان اصفهان نبود و امروز باید از همه 
دست اندرکاران بازسازى این سینما تشکر و قدردانى کرده 
و امید است این سیاست پیش روى عالقه مندان به فرهنگ 
و هنر در اصفهان، تداوم یابد.علیرضا رضا داد افزود: در کل 
کشور امروز فروش سینما نسبت به سال اول دولت تدبیر و 
امید، پنج برابر و مخاطبین سه برابر شده، در حالى که در استان 
اصفهان مخاطبین سینما هفت برابر شده و این توجه مضاعف 
به سینماست. بنابراین اولویت اول استان مى تواند فرهنگ 
و هنر نسبت به دو اولویت دیگر استان باشد. وى افزایش هر 
صندلى سینما را همردیف آزاد شدن یک زندانى اعالم کرد و 
گفت: این امر تأثیر رشد اجتماعى در بخش هنر بوده و جهان 

امروز جهان هنر، تصویر و ... است.
مشــاور عالى رئیس سازمان ســینمایى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مشکل اصلى را مکان و فضاهاى عرصه هنر 
دانست و گفت: ما در کشور استعدادها و نیروهاى خالق براى 
ساخت فیلم داریم که اگر مکان و فضا براى آنها مهیا شود،

 گام هاى مؤثرى مى توان برداشت. 

همزمان با افتتاح پردیس سینمایى چهارباغ اعالم شد

سینماهاى اصفهان در نوبت بازسازى

  ایسنا| آخرین بار که گیشــه اش با نام «سینما 
خانواده» بلیت صادر کرد، صندلى هایش نفس هاى آخر را 
مى کشیدند و صحنه اش کجدار و مریز، مهماندارى مى کرد.
نرســیده به انقالب، جایى میانه  چهارباغ عباســى، پشت 
همان دیوارهاى فلزى آبى رنگ که دیگر چشم هایمان به 
دیدنشان، به جاى بلوار سنگفرش و نیمکت هاى دایره اى 
شکل گذشته اش، عادت کرده است، میان سر و صدا و سایه 
سنگین جرثقیل هایى که خیلى باالتر از چند چنار و وسک 
باقى مانده از چهارباغ سر به آسمان کشیده اند، یک ال اى 
دى بزرگ تالش مى کند خودش را نشان بدهد، روى دیوار 
ساختمانى که همین یکســال پیش به نام سینما خانواده 

مى شناختیم. 
«خشم و هیاهو» از آخرین میهمان هایش بود. خانواده 44 
ساله  چهارباغ چشم هایش را بعد از تقریباً شش ماه که باز کرد 
دیگر خانواده نام ندارد، امروز شناسنامه جدیدى برایش صادر 

شده است؛ «پردیس سینمایى چهارباغ»!
حاال چهارباغ سینمایى دارد که پردیس است، صندلى هایش 
خیلى بیشتر از گذشته ظرفیت دارد، چند فیلم همزمان روى 
پرده سالن هایش اکران مى شود و روز 26 فروردین ماه، بعد 
از گذشت 40 روز فعالیت، میهمان هنرمندان و مسئوالن 
کشورى و شهرى بود که براى آیین افتتاحیه اش گرد هم 

آمده  بودند .

خانواده 44 ساله چهارباغ شناسنامه جدید گرفت

جشن بگیرند اما نه به نام «روز اصفهان»
انتقاد استاندار از مدیریت شهرى براى گرامیداشت «روز اصفهان» در اردیبهشت ماه
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ساسان اکبرزاده

«نیروى انتظامى اســتان اصفهان در آستانه برگزارى 
ســه انتخابات سرنوشــت ســاز دوازدهمیــن دوره 
ریاست جمهورى، میان دوره اى مجلس شوراى اسالمى 
و انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستا در آمادگى 
کامل بوده و تمام مقدمــات امنیت جامع و کامل فراهم 

شده است.»
فرمانده انتظامى استان اصفهان در اولین نشست خبرى 
خوددر سال 96 به اتفاق رؤساى پلیس هاى تخصصى در 
معاونت اجتماعى، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان 
این مطلب گفت: مقدمات مأموریت بزرگ نیروى انتظامى 
استان اصفهان براى برگزارى مانور سیاسى سه انتخابات 
سرنوشت ساز در ســال جارى از دوماه قبل، پیش بینى 
شده و برآوردهاى الزم صورت گرفته و تعامل خوبى با 

دستگاه ها برقرار شده است. 
سردار عبدالرضا آقاخانى افزود: نیروى انسانى، خودرویى، 
تجهیزات و... در نیروى انتظامى استان مهیا شده و سه 
ســناریو قبل، حین و بعد از انتخابــات فراهم گردیده و 
خطوط قرمز نیز به اطالع مردم رسیده و امید است در 29 
اردیبهشت فضایى با امنیت و آرامش و حضور حداکثرى 

مردم را شاهد باشیم. 
وى گفت: بیش از 12 هزار نفر از کارکنان نیروى انتظامى 
استان اصفهان در انتخابات به کارگیرى شده اند که یک 
ساعت قبل از برگزارى انتخابات در روز 29 اردیبهشت 
ماه ســال جارى مســتقر شــده و چتر امنیت را براى
 برگزارى انتخابات مى گسترانند و این اولین مأموریت 

نیروى انتظامى استان در سال جارى خواهد بود.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار داشت: تا امروز 
هیچگونه موضوع سوء امنیتى و خالفى در زمینه انتخابات 
به نیروى انتظامى استان اصفهان گزارش نشده و امید 
اســت انتخابات به خوبى و با حضــور حداکثرى مردم، 

برگزار گردد.
ســردار آقاخانى با بیان اینکه در نــوروز 96، با کاهش
 28 درصدى تصادفــات فوتى که میانگین کشــورى 
آن 12 درصــد بود توانســتیم بهترین رتبــه را در بین

 استان هاى کشور به دســت آوریم گفت: در نوروز 96، 
در سرقت ها 2 درصد کاهش داشــته و کشفیات خوبى 
هم به دست آمد و در مجموع با توجه به همکارى همه 
دستگاه ها و ستاد تســهیالت نوروزى، خدمات رسانى 
مطلوبى به مردم و میهمانان صورت گرفت و بر اساس 

نظرسنجى، مردم و میهمانان از میزبانى اصفهان، اظهار 
رضایت کردند. فرمانده انتظامى استان اصفهان سال 96 
را سال پرکارى براى نیروى انتظامى دانست و به تشریح 
مأموریت هاى نیروى انتظامى در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: برخورد با جرائم در محالت،بهبودخدمات 
انتظامى، برخورد شــدیدتر با موتورسواران متخلف که 
به قانون توجه ندارند، نظارت بیشتر بر صنوفى که بدون 
مجوز فعالیت مى کنند، توسعه پلیس فتا در سطح استان 
به ویژه شهرســتان هایى که در معرض جرائم سایبرى 
هســتند، اســتمرار ادامه پنج مأموریت شاخص سال 
95 همچون: مقابله و پیشگیرى از ســرقت ها به ویژه
 سرقت هاى ُخرد، مقابله با کاالهاى قاچاق، مقابله با مواد 
مخدر، کاهش تصادفات بخصوص فوتى و ارتقاى امنیت 
اخالقى و اجتماعى و دیدار با مسئوالن رسانه هاى استان 
از اردیبهشت ماه ســال جارى به عنوان مأموریت هاى 
ویژه اســتان از جمله برنامه هاى نیروى انتظامى استان 

اصفهان در سال 96 خواهد بود. 

سردار آقاخانى افزود: در سال جارى ما در استان اصفهان، 
آموزش همگانى با محوریت خود مراقبتى را کلید مى زنیم 
و هر پنج روز، یک عملیات در کانون هاى جرم در سطح 
استان، اجرا مى شود. و با توجه به اینکه سال گذشته 35 
ُتن مواد مخدر در استان کشف شــد امسال پیش بینى 
شده که به سوى محالت رفته و با توزیع کنندگان ُخرد 
برخورد کنیم و نسبت به دستگیرى و جمع آورى معتادان 

در محالت اقدام خواهیم کرد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان از جهش 50 درصدى 
نیروى انتظامى استان در سال جارى در زمینه امکانات 
و تجهیزات خبر داد و گفت: ما امســال دو کالنترى را 
توسعه داده و برخى ســاختمان ها را بازسازى مى کنیم 
و یگان پلیس دوچرخه سوار را براى جلوگیرى از پارك 
کردن خودروها در مناطق شلوغ از اردیبهشت ماه ،به کار 

گیرى مى کنیم.
■■■

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان نیز با بیان اینکه در 

دو سال متوالى در توســعه علمى و آزمایشگاهى موفق 
بودیم گفت: ما در سال 95 در زمینه اشراف بر مجرمین 
با افزایش مواجه بوده و در خنثى سازى جرائم نیز موفق 

بودیم.
سرهنگ ستار خسروى افزود: ما توانستیم از 20 درصد 
جرائم در حال وقوع،جلوگیرى کرده و 195 باند را منهدم 
سازیم. این در حالى است که توانمندى پلیس در جرائم 
خشن به شدت افزایش یافته و رویکرد خوب قضائى نیز 
به پلیس کمک کرده تا مجرمین تحت نظر بوده و از بروز 
حوادث جلوگیرى شــود. وى ادامه داد: در نوروز 96 هم 
گشت هاى پلیس، مجرمان را شکار کردند و در نتیجه با 
کاهش 2 درصدى کل سرقت ها و افزایش 5 درصدى 
کشفیات، کاهش 32 درصدى جرائم مهم و 27 درصدى 
ســرقت به عنف روبه رو بودیم. رئیــس پلیس آگاهى 
استان اصفهان از دستگیرى دو باند سرقت مسلحانه از 
طالفروشــى ها خبر داد و گفت: از این باند 800 میلیون 

تومان اموال مسروقه کشف شد. 

سرهنگ خســروى گفت: در ســال گذشــته، ما 48 
طال فروشى که مقررات را رعایت نکرده بودند را پلمب 
کرده و از فعالیت چهار شعبه بانک که مجوزهاى الزم را 
نداشتند جلوگیرى کردیم و در سال جارى هم با مؤسسات 
پولى و اعتبارى فاقد مجوز به شدت برخورد خواهیم کرد.
وى با اشاره به تشــکیل قرض الحسنه هاى خانوادگى 
هم گفت: اصوًال قرض الحســنه هاى خانوادگى نباید 
از حیطه چند خانواده بیشــتر باشــد و تا زمانى که این
 قرض الحســنه هاى خانوادگــى در چارچوب مقررات 
بوده و به سیســتم هاى مالى صدمه وارد نکند ما کارى 
با آنها نداریم ولى متأســفانه مواردى هم داریم که باید 
با آن برخورد شود مثًال در یک قرض الحسنه خانوادگى، 
خانمى بیش ازدو میلیارد تومــان کالهبردارى کرده و 
متوارى شــده بود که موفق به دســتگیرى وى شدیم. 
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان بــار دیگر تأکید 
کرد: اگر قرض الحســنه هاى خانوادگى از چند خانواده 
بیشتر شود نیاز به مجوز بانک مرکزى خواهد داشت که 

خانواده ها باید به این امر توجه خاص داشته باشند. 
■■■ 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان نیز به خبرنگاران 
گفت: موتورســیکلت هایى که در ســطح استان تردد

 مى کنند حتمًا باید داراى گواهینامه رانندگى باشــند. 
بنابراین باید اقدام الزم را در این راســتا صورت دهند.
سرهنگ رضا رضایى افزود: در سال 95 علیرغم کاهش 
12 درصدى تصادفات فوتى، 50 درصــد این فوتى ها 
مربوط به راکبین موتورسیکلت بوده و ما در سال جارى 
با اجراى طرح تشــویق موتورسواران قانونمند، سعى در 

کاهش تصادفات داریم. 
■■■ 

رئیس پلیــس فتا نیــز از افزایــش 32 درصــدى جرائم 
ســایبرى در سال گذشــته در اســتان خبر داد و گفت: ما 
توانستیم 95 درصد این جرائم را کشــف کنیم که در این 
میان ســهم جرائم اقتصادى 40 درصــد، جرائم رفتارى 
39 درصــد و جرائــم اجتماعــى 19 درصد بوده اســت. 
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: در سال 95، 
به طور متوســط هر ماه یک طرح تخصصى با موضوعى 
خاص را اجراکرده و افزایش 21 درصدى آموزش در فضاهاى 
مجازى را داشتیم و به کاربران اعالم شد که هیچ پلیس و 
امنیتى در فضاى مجازى غیر از کاربر وجــود ندارد و باید 
مهارت هاى فنى کیفى که سال گذشته اجرا شد در سال 

جارى استمرار یابد. 

احداث 126 واحد مسکونى 
در  گلشن

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان دهاقان 
از آغاز احداث 126 واحد مســکونى در شهر گلشن 

دهاقان خبرداد.
ابراهیم رضایى اظهار داشت: احداث این واحدهاى 
مسکونى مصوبه سفر رئیس بنیاد مسکن و شهرسازى 
کشور به این شهرستان در دو ماه گذشته بوده که در 

مرحله اجراى فنداسیون مى باشد.
وى با اشــاره به اتمام طرح مســکن مهــر در این 
شهرستان، گفت: تاکنون 712 واحد مسکن مهر در 
این شهرستان ساخته و تحویل متقاضیان شده است.

وضعیت بحرانى مناطق 
کویرى با کاهش بارندگى 

کارشــناس طرح احیــا و تعادل بخشــى منابع آب 
زیرزمینى اســتان اصفهان گفت: کاهش بارندگى و 
حرکت آب  هاى شور به سفره  هاى زیرزمینى، وضعیت 
آب در منطقه هاى کویرى اســتان را بیشتر از سایر 

مناطق بحرانى کرده است.
مهسا آستانه اظهارداشت: با توجه به کاهش نزوالت 
جوى و خشکســالى هاى پى در پى در چند ســال 
گذشته فرهنگ ســازى براى مدیریت مصرف آب 

بسیار ضرورت است.
وى آگاهى دادن به مردم را بســیار خوب دانست و 
گفت: در اطالع رســانى کردن باید با عمل خودمان 

دیگران را از خطر آگاه سازیم.
وى تأکید کــرد: جشــنواره طرح دانــاب با هدف 
تبیین نقش دانش آموزان در حفاظــت از منابع آب 
و مشارکت فعال آنها براى اســتفاده درست از منابع 
طبیعى و ضــرورت رعایت فرهنــگ مصرف بهینه

 برگزار مى شود.

اصفهانى  ها 
 قصد انصراف از حج ندارند

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هنوز هیچ 
موردى با عنوان انصراف حاجیان اصفهانى از تشرف 
به حج نداشته ایم و با توجه به آغاز پرداخت هزینه این 
سفر شاید در آینده اقداماتى در این زمینه صورت گیرد.

غالمعلى زاهدى اظهار داشت: مذاکرات ازسرگیرى 
انجام سفر حج در ســرزمین وحى انجام شده است 
و هیچ مانعــى براى تشــرف به این ســفر معنوى

 وجود ندارد.
وى افزود: در حــال حاضر امکان اینکــه حاجیان 
اصفهانى از تشرف به سفر حج منصرف شوند ضعیف 

است.
زاهدى با اشــاره به اینکه به زودى سهمیه استان  ها 
براى حضــور در کاروان  هاى اعزامــى حج اعالم 
مى  شود، گفت: به دلیل نامشخص بودن وضع مسکن 
و کاروان   ها، هنوز ســهمیه اصفهان مشخص نشده 

است.
وى همچنین افزود: در حال حاضر هر هفته 40 گروه 
از اصفهان به عتبات عالیــات اعزام مى  کنیم که 25 

گروه به صورت هوایى و 40 گروه از راه زمینى است.

 «اردیبهشت تئاتر»  همزمان با 
هفته اصفهان برگزار  مى شود

رئیس انجمــن هنرهاى نمایشــى اصفهان گفت: 
همزمان با برگزارى هفته اصفهان در اردیبهشــت 
ماه از پیشکســوتان و فعاالن عرصه تئاتر اصفهان 

تجلیل مى شود.
هوشنگ جمشــیدیان با اشــاره به برگزارى مراسم 
«اردیبهشــت تئاتر» در اصفهان اظهار داشــت: بر 
اساس ابالغیه خانه تئاتر تهران مقرر بود که مراسم 
روز جهانى تئاتــر 7 فروردین ماه برگزار شــود که 
با توجه به این ابــالغ در نوروز امســال بیش از 16 
نمایش صحنه اى در اصفهان اجرا شــد و هم اکنون 

چهارنمایش در اصفهان درحال اجراست.
وى با بیان اینکه بیش از صــد نمایش صحنه اى و 
خیابانى در سال 95 در اصفهان اجرا شد،  اضافه کرد: 
در هفته تئاتر اصفهان از فعاالن هنرهاى نمایشى در 
زمینه چاپ و نشر و نمایشــنامه نویسان، عکاسان و 

خبرنگاران تجلیل مى شود.

خبر

حجت االســالم والمســلمین احمد ســالک نماینده 
اصفهان در مجلس پیرامون طرح انتقال آب ســمیرم 
به رفسنجان به ایمنا گفت: یک مصوبه قدیمى است که 
از آب ســمیرم براى کرمان و رفسنجان برداشت شود. 
این مصوبه متعلق به زمان آقاى هاشــمی رفسنجانی

 بوده اما االن در شــرایط فعلی به گونه اي اســت که 
ســمیرم هم با کمبود آب مواجه شــده است و چگونه 
می شود که این آب منتقل شــود. هم اکنون بحث بین 
وزارت نیرو و مردم سمیرم است که باید دید نتیجه چه

 خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین ســالک درباره اینکه گفته 

مى شــود انتقال آب به یــزد باید بعــد از افتتاح تونل 
سوم اتفاق مى افتاد، اظهار داشــت: خط انتقال آب که 
براي یزد کشیده شده اســت قرار براین بود که از تونل 
سوم این لوله کشــی انجام شــود ولی در زمان دولت 
آقاي خاتمی از کانال دوم اســتفاده کردند که اعتراض 
مردم بر این مسئله وارد است و نمی توانیم این اعتراض 

را نادیده بگیریم.
 صحبت اینجاســت که اگر این مصوبات را قبول دارید 
قرار براین شد که وقتی تونل سوم راه افتاد براي یزد آب 
بدهید شما آمدید با رانت خوارى از تونل دوم این کار را

 انجام می دهید.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
اعضاى کتابخانه هاى اســتان در ازاى جریمه دیرکرد 
چندین ماهه خود مى توانند کتابــى را به کتابخانه هاى 

نهادى و یا مشارکتى اهدا کنند.
امیر هالکویى اظهار داشــت: در ســال هاى گذشــته 
یک نسخه از کتاب هاى منتشــره در اختیار کتابخانه ها 
قرارمى گرفت اما اکنون تنها یک نسخه در اختیار خانه 

کتاب اداره کل ارشاد اسالمى قرار مى گیرد.
وى با بیــان اینکه بر این اســاس بــراى تکمیل کتب  
کتابخانه هاى نهادى و مشارکتى اصفهان نیازمند استفاده 
از ظرفیت هاى مردمى هستیم، افزود: باید به چشم انداز 

20 میلیون کتاب تا ســال 1404 دســت پیدا کنیم و بر 
این اساس از فروردین امســال طرح «با یک کتاب بهار

 مى شود» با موضوع اهداى کتاب به کتابخانه ها در استان 
اصفهان راه اندازى شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان با بیان 
اینکه مردم به دو شیوه شــامل اهداى کتاب هاى بدون 
استفاده خود به کتابخانه ها و خریدارى کتاب هاى مورد 
نیاز کتابخانه ها در قالب نذِر کتاب در این طرح شــرکت 
کنند، اذعان داشت: همچنین اعضاى کتابخانه در ازاى 
جریمه دیرکرد چندین ماهه خود مى توانند کتابى را به 

نهاد کتابخانه ها اهدا کنند.

اهداى کتاب به کتابخانه ها
 در ازاى جریمه دیرکرد 

با رانت خوارى 
آب زاینده رود را به یزد بردند

به گزارش روابط عمومى فرهنگســراى کوثر نمایشــگاه 
آثار میناکارى محســن شــریعت که از 26 فروردین تا 12 
اردیبهشت در محل نگارخانه طلوع شرق فرهنگسراى کوثر 
برپاست، با حضور جعفر جعفر صالحى معاون صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان جمعى از هنرمندان و مسئولین، 

طى مراسمى افتتاح شد.
مدیر  فرهنگســراى کوثر در این خصــوص گفت: در این 
نمایشــگاه بیش از 50 اثر میناکارى  نفیس در سبک ها و 
اشکال مختلف از جمله ظروف، سنگاب، بشقاب، جام و... 
به نمایش در آمده است.حمید رضا مکارمى افزود: از برنامه 
جنبى این نمایشگاه برگزارى کارگاه آموزش هنر میناکارى 

با همکارى سازمان صنایع دســتى و گردشگرى در آستانه 
بزرگداشت روز اصفهان است.وى ادامه داد: در این نگارخانه 
گلدان میناکارى 3 ســانتیمترى تا سنگاب میناکارى 100 
سانتیمترى در معرض دید  قرار گرفته است، عالقه مندان 
جهت بازدید از نمایشگاه مى توانند از ساعت 9 تا 19 به محل 
فرهنگسراى کوثر واقع در خیابان جى، خیابان مسجدعلى 
مراجعه کرده ویا با شماره تلفن 35212475 تماس حاصل  
فرمایند.محسن شریعت، هنر میناکارى و نقاشى را در محضر 
اساتیدى همچون اســتاد صنیع زاده و اســتاد بدر سماء از 
سال 80 تاکنون به طور رســمى آموزش دیده و تاکنون در 

نمایشگاه هاى داخلى و خارجى حضور فعال داشته است .

محققان دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر موفق به 
ساخت بینى الکترونیکى براى مدل سازى ریاضى 

رفتار سنسورهاى گاز شدند.
سنسورهاى گاز، یکى از پرکاربردترین سنسورهاى 
رایج در صنعت هســتند که قابلیت هاى مختلفى 
در تشــخیص میزان و محل نشــتى گاز دارند و در 
کاربرى هایى نظیر تشخیص گازهاى آالینده وسایل 
نقلیه در صنعت خودرو، مطالعات زیست محیطى و 

اطفاى حریق کارآیى دارند.
آتا جهانگیر مشیدى استاد راهنماى این پروژه گفت: 
«از آنجا که هریک از کاربردهاى سنســورهاى گاز 
نیازمند الگوریتم خاص است، یکى از مهمترین موانع 
موجود در استفاده از این سنسورها ارائه مدل ریاضى 
مختصر با کمترین تعداد ضرایب و قابلیت محاسبه 
ساده است که قابلیت پیاده سازى رفتار این سنسورها 

را در نرم افزارهاى موجود داشته باشد.»
وى افزود: «براى دســتیابى به این مــدل نیازمند 
ساخت بینى الکترونیکى هستیم که در تعریف کلى، 
سیستمى است شامل آرایه اى از سنسورهاى گاز که 
توانایى تشخیص و شناسایى بو را دارد. این تحقیق 
به عنوان طرح تحقیقاتى در دانشــگاه آزاد اسالمى 
خمینى شهر به همراهى دکتر سیدمحمد طباطبایى و 

انسیه کاظمى انجام شده است.»

دبیر شوراى اسالمى کار شــرکت پلى اکریل ایران با بیان 
اینکه پرسنل پلى اکریل شش ماه نخست سال جارى را بیمه 
بیکارى دریافت مى کنند، گفت: براى شش ماه دوم امسال با 

کارگران پلى اکریل قرارداد بسته مى شود.
على خرمى اظهار داشت: از اواخر شهریورماه سال گذشته 
هیئت اجرایى حمایــت از صنایع در شــرکت پلى اکریل 

مستقر شدند و متأسفانه کارخانه را به تعطیلى کشاندند.
وى افزود: بنده سئوال دارم که آیا وظیفه حمایت از صنایع، 
تعطیلى کارخانه است و سود سهامدار باید در نظر گرفته شود 
یا اینکه بحران اجتماعى را برطرف کرده و خطوط تولید را 

مجدداً راه اندازى کند؟
دبیر شوراى اسالمى کار شــرکت پلى اکریل تصریح کرد: 
براســاس شــنیده ها، قرار شــد هیئتى خطوط کارخانه را 
راه اندازى کند و مشکل بدهى و طلب پرسنل را برطرف سازد 
و کارگران سرکار رفته و سپس بعد از مدتى خطوط کارخانه 

به سهامدار تحویل داده شود.
وى با بیان اینکه شرکت پلى اکریل100درصد به تعطیلى 
کشانده شده است، ادامه داد: در حال حاضر پرسنل پلى اکریل 
را به بیمه بیکارى ارجاع داده اند، از این رو ما به عنوان شورا 

جلوى متضرر شدن پرسنل را گرفتیم ولى بنا به درخواست 
شورا قراردادى شش ماهه با پرسنل بسته شد که شش ماه 
نخست را بیمه بیکارى بگیرند و سپس شــش ماه دوم را 

قراردادى داشته باشند.
وى اظهار داشــت: در این مدت که پرســنل بیمه بیکارى 
دریافت مى  کنند مابه التفاوت حقوق را کارخانه تقبل کرده و 
بیمه تکمیلى هم به آنها تعلق مى گیرد و عیدى و سنوات هم 
دارند، همچنین قرار شد کارگران پس از این مدت به پست 

قبلى خود بازگردند.

 شهردار نطنز از آغاز سه نوبت مبارزه فیزیکى و شیمیایى 
با علفهاى هرز و آفات درختان خبرداد و اظهار داشــت: 
اولین مرحله مبارزه شــیمیایى با علف هاى هرز پهن 
برگ و باریک برگ ســطح شهر آغاز شــده و به مدت

 سه هفته ادامه دارد.
محســن تجویدى گفــت: در مبــارزه شــیمیایى با

 علف هاى هرز پهن برگ و باریک برگ ســطح شهر 
از ســموم پاراکوات و گالیفوزیت به مقــدار 300 لیتر

 استفاده مى شود تا از سبز شدن آنها جلوگیرى شود.
شــهردار نطنز با اشــاره به اینکه عملیات سمپاشــى 

درختان در شــب صورت مى گیرد تا خللــى در عبور و 
مرور شهروندان ایجاد نشــود، خاطرنشان کرد: کنترل 
به موقع علــف هاى هــرز و آفات اقدامــى در جهت
 کاهش هزینه ها، جلوگیرى از گسترش علف هاى هرز 

و آفات درختان است.
تجویدى خاطرنشــان کــرد: وجین علــف هاى هرز 
بعد از عملیات سمپاشــى در سطح شــهر و در راستاى 
حفــظ طــراوت و زیبایى فضاى ســبز و پیشــگیرى 
از تخریــب بافتــى و ســاختارى گیاهــان و درختان

 انجام مى شود.

محققان دانشگاه آزاد 
خمینى شهر  «بینى 
الکترونیکى» ساختند

 در سال 95 در واحد پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، تعدا د 326 قطعه با تیراژ 32هزار عدد  و صرفه 

جویی بالغ بر 161 میلیارد ریال تولید شد.
  رئیس پشتیبانی ســاخت داخل  این شرکت با بیان اینکه 
تعداد اقالم ســاخته شده  نسبت به مدت مشــابه در سال 
گذشته 11درصد رشد داشته اســت اظهار داشت: در  این 
مدت  موفق به ســاخت تعداد زیادي از انواع قطعات یدکی 
دستگاه هاي پاالیشی  شده ایم  که این نشان از تخصِص و 

همت صنعتگران ایرانی توانمند و پر تالش دارد.
محمد علی صفري  افزود:  در ســالی که گذشــت ساخت 
قطعات یدکی با اســتفاده از توانمندي هاي  ســازندگان 
داخل کشــور  بالغ بر 18 میلیارد ریال،  هزینه  داشت و این 
در حالی بود که اگر می خواستیم نیاز خود را از خارج کشور 
تأمین نماییم  می بایست  بیش از 179میلیارد ریال هزینه

 می کردیم. 
وي افزود: این واحد از سال  1380  شروع به کار نموده که در 
زمینه تأمین قطعات دستگاه هاي پاالیشی و به ویژه ماشین 
آالت دوار از قبیل توربین، پمپ، کمپرسور، چرخ دنده و... تا 

کنون فعالیت نموده است.
صفري  همچنین اعالم کرد: تمرکز و اولویت واحد تحقیق 
و ســاخت داخل کشــور با تکیه برتوانمندي صنعتگران و 
متخصصان اصفهان  بوده و حدود 70 درصد قطعات از این 

طریق تولید و درفرآیند عملیاتی قرار گرفته است.
رئیس پشــتیبانی ســاخت داخل  با بیان اینکــه در حال 
حاضر با بیش از  470  شرکت سازنده داخلی ارتباط داریم،  
گفت : تا کنون با این روش ســاخت قطعات بسیار مهم و 
ارزشمندي انجام شده که حتی با نمونه هاي خارجی قابل

 رقابت هستند.  

در سال1395 توسط متخصصان داخلی صورت گرفت

صرفه جویی بیش از16 میلیارد تومان
 در شرکت پاالیش نفت اصفهان

تشریح آخرین وضعیت  پلى اکریل

برنامه هاى نیروى انتظامى استان در انتخابات پیش رو تشریح شد

12 هزار نیرو، امنیت انتخابات را تأمین مى کنند

آغاز مبارزه با علف هاى هرز و آفات درختان در نطنز 

نمایش آثار میناکارى در فرهنگسراى کوثر  
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حداکثر قیمت مرغ 7500 تومان 
در حالى که قیمت گوشت مرغ در بازار پس از چند هفته 
ثبات و کاهش نسبى قیمت مجدداً رو به افزایش حرکت 
مى کنـد، علیرضـا ولى مدیرعامل شـرکت پشـتیبانى 
امور دام مى گوید هیچ مشـکلى در بازار تولید، تأمین و 
عمده فروشـى این محصول وجود نداردو مرغ کیلویى 
هفـت هـزار و 200 تا هفـت هـزار و 500 تومـان باید 
فروخته شـود، در غیر اینصورت دسـتگاه هاى نظارتى 
باید با گرانفروشان برخورد کنند. این صحبت ها در حالى 
است که قیمت گوشـت مرغ بر خالف روزهاى پس از 
تعطیالت نوروزى رو به افزایش بود و هر کیلوگرم آن در 
حدود هفت هزار و 800 تا بیش از هشت هزار تومان به 

دست مصرف کنندگان رسید.

صادرات شیر خشک ایرانى 
به بازار روسیه

گمرك ایران از صادرات شیر خشک ایرانى به روسیه در 
چارچوب کریدور سبز گمرکى خبر داد.

در راستاى تفاهم منعقدشـده بین گمرکات جمهورى 
اسـالمى ایران و فدراسیون روسیه موسـوم به کریدور 
سـبز در فروردیـن مـاه 1396، یکـى از شـرکت هاى 
تولیدکننده فرآورده هاى لبنى 700 تن شیرخشـک به 
ارزش یک میلیون و 400 هزار یورو از طریق گمرك آمل 
اقدام و از طریق گمرك فریدون کنار به وسیله کشتى به 

روسیه صادر کرد.
کریـدور سـبز گمرکـى تفاهمنامه اى اسـت کـه بین 
گمرکات ایران و روسـیه منعقد شـده و بر این اسـاس 
گمرکات دو کشـور تسـهیالت ویژه اى براى صادرات 

کاالها از جمله در بخش مواد غذایى ارائه مى کنند.
 این اقـدام موجـب تسـریع در ترخیـص محموله هاى 
صادراتى و  مانـع از معطلـى کاالهاى ایرانـى به ویژه 
میوه جات، صیفى جات، لبنیات و خشـکبار در گمرکات 

روسیه شده است.

بازار مشتقه زعفران 
راه اندازى مى شود 

مدیرعامل بورس کاالى ایران از راه اندازى بازار مشتقه 
زعفران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: واسـطه هاى 
کیف به دسـت، زعفـران ایرانـى را به قیمـت ناچیز از 

کشاورز مى خرند.
حامد سـلطانى نژاد اظهار داشـت: براى اینکـه بتوانیم 
تبدیل به مرجعیت قیمتـى در بازار کاالها شـویم، باید 
بازار مشتقه قوى داشته باشیم که الزمه آن نیز بازار نقد 
مستمر است؛ در این حالت باید از گواهى سپرده به خوبى 
استفاده کرد تا معامالت مسـتمر اوراق بهادار مبتنى بر 
کاال را داشـته و فرآیند کشـف قیمت در بازار نقـد را با 

استفاده از گواهى سپرده مدیریت کنیم.
سلطانى نژاد از راه اندازى بازار مشتقه زعفران در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: واسـطه هاى کیف به دسـت، 
زعفران ایرانى را به قیمت نازل از کشاورزان خریدارى 

کرده و به سایر کشورهاى همسایه ارسال مى کنند.

پیش بینى رونق در 
بازار سیمان

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ضمن پیش بینى 
رونق بازار سـیمان در اردیبهشـت ماه، تصریح کرد که 
هیچ تغییر قیمتى در فروش سیمان اعمال نشده است 
و طبق تأکیـد سـازمان حمایت مصرف کننـدگان این 

محصول به قیمت درب کارخانه عرضه مى شود.
عبدالرضا شیخان گفت: از سه سال پیش بعد از تصویب 
نرخ واقعى قیمت  سیمان، ساخت وساز با رکود مواجه شد 
و قیمت سـیمان مرتب با تخفیفات ارائه مى شود. از آن 
زمان به دنبال حـذف تخفیفات سـیمانى بودیم که در 

بهمن ماه سال 1395 موفق به حذف آنها شدیم.
وى ادامه داد: ولى در زمسـتان به دلیـل وضعیت بازار، 
برخى از تولیدکنندگان اقـدام به برگرداندن تخفیف در 
عرضه کاالى خود کرده اند که انجمن سـیمان به آنها 
تذکر داد و گرچه با دلخورى همراه بود اما توانسـتیم با 

توافقى که انجام شد مجدداً تخفیف ها را از بین ببریم.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان همچنین با اشاره 
به اینکه تاکنون قیمت سیمان هیچ افزایش قابل توجهى 
نداشته اسـت، تصریح کرد: هنوز قیمت این محصول 
معدنى افزایش نیافتـه و پیش بینى ما ایجـاد رونق در 

بازار سیمان است.

معــاون علمى و فنــاورى رئیس جمهورى از شــروع 
مذاکرات مستقیم این معاونت با دو شرکت «ایرباس» 
و«ATR» براى اخذ امتیاز ســاخت قطعات هواپیما در 

ایران خبر داد.
سورنا ستارى با اشاره به بخشى از قرارداد «ایران ایر» با 
دو کمپانى «ایرباس» و«ATR» مبنى بر همکارى براى 
ساخت برخى از قطعات هواپیما، اظهار داشت: مذاکرات 
مستقیم معاونت علمى و فناورى نهاد ریاست جمهورى 
با «ایرباس» و«ATR» براى اخذ امتیاز ساخت برخى از 

قطعات هواپیما آغاز شده است.
وى ادامه داد: جلساتى را با این دو شرکت سازنده هواپیما 

داشته ایم و به زودى نتیجه مذاکرات، نهایى خواهد شد.
معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى در پاسخ به این 
سئوال که بر سر ساخت چه قطعاتى از هواپیما به توافق 
رســیده اید؟ گفت: در حال نهایى کردن لیست قطعاتى 
هستیم که قرار اســت ایران در ســاخت آنها با این دو 

شرکت همکارى کند.
ستارى با بیان اینکه در کشــورمان ظرفیت هایى براى 
ســاخت برخى از قطعات وجود دارد، ادامه داد: در حال 
 «ATR»بررســى هســتیم، همکارى با «ایرباس» و
براى فعالســازى این ظرفیت ها چگونه مى تواند شکل

 بگیرد.

قائم مقــام وزیر صنعت، معدن و تجــارت بر ادامه روند 
اعطاى بسته تسهیالت رونق تولید در سال جارى تأکید 
کرد و گفت: امسال شش هزار واحد صنایع تبدیلى کشور 
که باالى 60 درصد پیشــرفت فیزیکى دارند، از اولویت 

دریافت تسهیالت برخوردارند.
رضا رحمانى گفت: امسال براى نوسازى و بازسازى پنج 
هزار واحد صنعتى و صد هزار واحد تولیدى صنفى کشور 

تسهیالت پرداخت خواهد شد.
وى بدون اشاره به میزان تسهیالت پرداختى به واحدهاى 
صنعتى و تولیدى درکشور افزود : پرداخت تسهیالت به 
واحدهاى صنعتى و تولیدى در راستاى ارتقاى بهره ورى 

و افزایش صادرات کشور اجرایى مى شود.
وى با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید از 24 هزار و 400 
واحد صنعتى و کشاورزى کشــور گفت: این حمایت ها 
براى افزایش انگیزه تولیدکنندگان با همت دولت تدبیر و 
امید انجام شد. رحمانى اظهار داشت: دولت تاکنون پنج 
هزار و 400 واحد صنعتى جدید و 33 پروژه کالن ملى را 

در حوزه معادن راه اندازى کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت همچنین از راه 
اندازى 70 شهرك صنعتى جدید در کشور خبر داد و گفت: 
دولت با اجراى طرح رونق تولید توانست بعد از 60 سال 

تراز صادرات کشور را مثبت کند.

ساخت قطعات ایرباس 
 در ایران

کدام واحدهاى صنعتى 
تسهیالت مى گیرند؟

رئیــس ســازمان خصوصى ســازى از آغــاز دریافت 
شماره حساب شــبا از سوى مشموالن ســهام عدالت 
خبر داد و گفت: این شــماره از نیمه شب سه شنبه هفته 
جارى(نخستین دقایق 30 فروردین) قابل ثبت در سامانه 

است.
به گزارش مهر، میرعلى اشــرف عبدا... پورى حسینى با 
تشریح جزئیات مرحله دوم طرح ساماندهى سهام عدالت 
گفت: شماره حساب از مشموالن دریافت شده و مستقیمًا 
سود سهام عدالت، به حساب خود مشموالن واریز مى شود 
لذا مرحله دوم که به توزیع سود سهام عدالت به مشموالن 

تعلق دارد، با دریافت شماره شبا آغاز شده است.
رئیس ســازمان خصوصى ســازى افزود: از نیمه شب 
سه شــنبه هفته جارى(30 فروردین ماه) مشموالن باید 

وارد سامانه شده و شماره شبا خود را ارائه نمایند.
وى با اعالم گــزارش عملکرد مرحله اول ســاماندهى 
سهام عدالت گفت: 17 اسفندماه سال 95 آیین رونمایى 
از سامانه سهام عدالت برگزار شد و از همان روز، پذیرش 
49 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت آغاز شد. تا به امروز، 
نزدیک به 30 میلیون مراجعه به سامانه انجام گرفته که 

حدود 3/5میلیون نفر از این افراد، تکرارى است.
به گفته پورى حسینى، در مرحله دوم مشموالن کمیته 
امداد و بهزیســتى قرار دارند اما بازنشســتگان دولتى و 
تأمین اجتماعى، کمترین مشارکت را در گروه پرجمعیت را 

داشتند که رقم 32 درصدى را به ثبت رسانده اند.
وى اظهار داشــت: از میان 18 گروهى که ثبت نام شده 
قطعى سهام عدالت هستند، روستاییان و عشایر، کارمندان 
و بازنشســتگان، نهادهاى حمایتــى و کارگران فصلى 
در رتبه بیشــترین مراجعات قرار گرفته اند و کارمندان و 
بازنشستگان، ضعیف ترین مشارکت را در سامانه براى 

پیگیرى دریافت سهام عدالت داشتند.
پورى حســینى گفت: در میان این چهارگروه، پراکنش 
استانى نشانگر آن اســت که در بین روستاییان و عشایر 
31 استان، روســتاهایى که به نظر مى رسید دسترسى 
به امکانات محدودتر و ضعیف است، بیشترین مشارکت 
را داشتند، به نحوى که باالترین مشارکت از روستاییان 
استان ایالم به میزان 85 درصد بوده است و استان هاى 

کردستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان 
باالى 80 درصد مشارکت در این طرح ملى داشتند.

وى اظهــار داشــت: کارگــران فصلى و ســاختمانى
استان هاى ایالم، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویر احمد و 
لرستان بیشترین مراجعه را به سامانه داشتند، ضمن اینکه 
در مورد کارمندان دولت نیز، اســتان هاى تهران با 19 

درصد کمترین مشارکت را داشت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مخاطبان سهام عدالت، 
ضعیف ترین اقشار کشور هستند و همانطور که مشارکت 
هم نشان مى دهد، استان هاى محروم بیشترین مشارکت 
را به ثبــت رســانده اند. در عین حال، اســتان ایالم نیز 

باالترین مشــارکت کارمندان و بازنشستگان را به خود 
اختصاص داده است.

وى اظهار داشت: دو میلیون نفر از زمان راه اندازى سامانه، 
ابراز تمایل کردند که مابه التفــاوت را بپردازند که بر این 
اساس تاکنون سه میلیارد و 700 میلیون تومان به حساب 
سازمان خصوصى سازى واریز شــده است، در حالى که 
آورده نقدى مى توانست تا 19 هزار و 500 میلیارد تومان 
اتفاق افتد که تا به امروز، آورده نقدى حدود صفر اســت. 
اما وظیفه ســازمان این بود که این فرصت را در اختیار 
مشــموالن قرار دهد، البته فرصت تا پایان شهریورماه 

پابرجاست.

وى تصریح کرد: مرکز پاســخگویى به مراجعات تلفنى 
مشموالن تا به امروز حدود 415 هزار نفر را پاسخگویى 
کرده که تقریبًا از هر صد نفر مشــمول، یک نفر تماس 

تلفنى با سامانه داشته است.
پورى حسینى گفت: هر مشمول باید حتماً شماره حساب 
خود را به سامانه اعالم کند، قرار نیست که فردى شماره 
حساب فرزند، پدر، مادر یا بستگان را اعالم نماید، بنابراین 
کد شبا باید متعلق به حسابى باشــد که مربوط به خود 

مشمول باشد.
وى اظهار داشت: شماره شبا 26 رقمى است و با IR وارد 
مى شود، بنابراین وقتى مشموالن وارد سامانه مى شوند، 

به صورت اتوماتیک راهنمایى مى شوند تا کد را به صورت 
صحیح وارد نمایند. بنابراین اگر اســتانداردهاى کد شبا، 
به صورت اشتباه وارد شود، خود ســامانه اشتباه را اعالم 

خواهد کرد.
پورى حسینى تأکید کرد: مشــموالن حتمًا شماره تلفن 
همراهى که به سامانه اعالم مى کنند، در دسترس باشد 
تا اگر اشکالى در ثبت نام یا اعالم شماره حساب شبا پیش 
آمد، به مشمول اعالم شود، این در حالى است که اگر کد 
شبا درست باشد، هیچ پیامى از سوى سامانه به مشمول 
اعالم نخواهد شــد اما اگر کد شبا اشــتباه بود، از طریق 
شــماره تلفن همراهى که به ســامانه اعالم شده است، 

پیامک ارسال مى شود تا شماره شبا صحیح اعالم شود.
وى اظهار داشــت: اگر بعد از 15 روز مشــموالن هیچ 
پیامکى دریافت نکردند، به معناى آن است که کد شباى 
آنها پذیرفته شده است اما براى اطمینان بیشتر به سامانه 
مراجعه نمایند تا مطمئن شوند که شماره شبا صحیح بود 
و از سوى سامانه و ســازمان خصوصى سازى، پذیرش 

شده است.
وى از مشموالن خواســت تا عالوه بر اعالم شماره شبا، 

حتماً شماره تلفن همراه را هم به سامانه اعالم کنند.
پورى حســینى گفت: اگــر در این بیــن مجمع برخى
شــرکت ها برگزار شد و سود هم تعیین شــد، آنگاه اگر 
شرکت سود را به حساب سازمان خصوصى سازى واریز 
کرد و البته رقم هم قابل توجه بود، سود میان مردم زودتر 

از مهرماه توزیع مى شود.
رئیس سازمان خصوصى سازى در خصوص آزادسازى 
سهام عدالت نیز گفت: ابهامات مربوط به ورقه هاى سهام 
عدالت هنوز برطرف نشده و مجوزهاى الزم نیز به سازمان 
خصوصى سازى داده نشده اســت، البته هنوز مشخص 
نیست که این مجوز چه زمانى به سازمان داده مى شود، 
اما هر زمان که این اجازه داده شــد، سازمان مقدمات را 
فراهم خواهد کرد و بنابراین اطالع رسانى خواهیم کرد 
که چگونه برگه سهام عدالت را در اختیار مردم قرار دهیم.

وى اظهار داشت: تصور من این است که زمان آزادسازى 
سهام عدالت دور نیست. بنابراین تا این زمان، وظایف خود 

را در باب سهام عدالت انجام خواهیم داد.

آغاز اعالم شماره حساب براى دریافت سود سهام عدالت

این هفته قیمت چند مدل خودروى داخلى در بازار افزایش یافته است.
هفته جارى قیمت تیبا صد هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 معــادل 200 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 

صدهزار تومان و پژو 206 صندوقدارV8 معادل 300 هزار تومان در بازار افزایش یافته است.
همچنین قیمت کارخانه و بازار ام وى ام 550 نیز معادل 600 هزار تومان افزایش داشته است.

 قیمت بقیه خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته 
است

افزایش قیمت برخى خودروهاى داخلى

قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو

25میلیون و 200 هزار تومان24 میلیون و 968 هزار تومان تیبا

SE111 21 میلیون و 700 هزار تومان21 میلیون و 67 هزار تومانپراید

21 میلیون تومان20 میلیون و 837 هزار تومانپراید 131

SLX 405 31 میلیون تومان31 میلیون و 381 هزار تومانپژو

EF7 31 میلیون و 800 هزار تومان31 میلیون و 499 هزار تومانسمند

37 میلیون و 400 هزار تومان36میلیون و 371 هزار تومانپژو پارس سال

38 میلیون و 200 هزار تومان38 میلیون تومانپژو 206 تیپ 5

34 میلیون و 100 هزار تومان32 میلیون و 804 هزار تومانپژو 206 تیپ 2

V8 206 38 میلیون و 600 هزار تومان38 میلیون و 849 هزار تومانپژو

33 میلیون و 300 هزار تومان34 میلیون و 499 هزار تومانرانا

44 میلیون و 800 هزار تومان42 میلیون و 680 هزار توماندنا

S110 31 میلیون و 500 هزار تومان31 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام

56 میلیون و 500 هزار تومان56 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام 550

j5 55 میلیون تومان53 میلیون و 900 هزار تومانجک

64 میلیون تومان63 میلیون تومانجک j5 اتومات

S5 85 میلیون تومان84 میلیون و 550 هزار تومانجک

42 میلیون و 700 هزار تومان39 میلیون و 500 هزار تومانپارس تندر

50 میلیون و 300 هزار تومان47 میلیون و 484 هزار تومانتندر 90 اتومات

E2 90 41 میلیون و 700 هزار تومان37 میلیون و 566 هزار تومانتندر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با بیان اینکه شنیده ها 
حاکى از صدور مجوز براى صادرات دام از کشــور است، 
گفت: با توجه به سیلى که اتفاق افتاده، صادرات مى تواند 

باعث گرانى دوباره گوشت شود.
على اصغر ملکى در گفتگو با مهر بــا بیان اینکه قیمت 
گوشت گوسفندى نسبت به هفته گذشته تقریبًا تغییرى 
نداشته است، اظهارداشت: درحال حاضر هرکیلوگرم شقه 
بدون دنبه براى مغازه داران بین 34 تا 35 هزار تومان و 

براى مصرف کنندگان 38 هزار تومان است.  
وى اضافه کرد: در صورتى که صادرات بى رویه نشــود، 
ما به روزهاى گرانى گوشــت گوســفندى برنخواهیم 

گشت.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى با بیان اینکه اگر 
صادرات انجام نشود، احتمال کاهش قیمت در هفته هاى 
آینده وجود دارد، افزود: براساس اطالعاتى که ما داریم، 
قرار است براى صادرات دام از کشور مجوز صادر شود؛ اگر 
این اتفاق رخ دهد عده اى دام ها را از سطح بازار جمع آورى 
و روانه بازار کشورهایى مانند امارات مى کنند در نتیجه در 

داخل با کمبود مواجه مى شویم.
ملکى تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد با توجه به سیلى 
هم که در کشور رخ داده است، با افزایش قیمت گوشت در 

بازار مواجه مى شویم.  

احتمال گران شدن دوباره گوشت
هشدار درباره صادرات دام زنده از کشور

 شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 104 مورخ 96/1/6 شوراى محترم اسالمى شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به اجاره دو واحد 
دفتر شرکت مسافربرى واقع در ترمینال مسافربرى را از طریق مزایده به باالترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید. 

1- دو واحد دفتر شرکت مسافربرى واقع در ترمینال مسافربرى با قیمت پایه ماهیانه هر دو واحد 7/200/000 ریال براى مدت یک سال.
2- متقاضیان مى توانند نسبت به ارائه قیمت بابت هر کدام از واحدها (شماره یک سمت چپ از ورودى پارکینگ و واحد شماره دو سمت 

راست از ورودى پارکینگ) اقدام نمایند. هر کدام از واحدها به یک شرکت مسافربرى اختصاص مى یابد. 
3- متقاضیان مى توانند از روز پنج شنبه مورخ 96/1/24 تا پایان روز پنجشنبه مورخ 96/2/7 پیشنهاد خود را مبنى بر اجاره مورد 
فوق الذکر در پاکت الك و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.
4- متقاضیان مى بایست معادل 5٪ قیمت پیشنهادى یک سال معادل 2/200/000 ریال بابت هر واحد را به حساب 0105922986005 
حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد بانک ملى شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان 

ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.
5- ارائه مدرك و مستندات ثبت شرکت و معرفى نامه نماینده جهت عقد قرارداد الزامى مى باشد. 

6- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 96/2/9 درکمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت 
کتبى ابالغ خواهد شد و برنده مزاید نیز مکلف است تا یک هفته نســبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى 

اقدام نماید .
7- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد 

و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 
8- به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

9- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
10- متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل 

شهردارى خوانسارنمایند. 

«نوبت دوم» آگهى مزایده



ورزشورزش 07072915 سال چهاردهمدوشنبه  28 فروردین  ماه   1396

نه تأیید نه تکذیب!
«رحیم زهیوى» مهاجم تیم الشحانیه مذاکره اش با 

پرسپولیس را نه تأیید و نه تکذیب کرد.
رحیم زهیوى مهاجم تیم الشـحانیه درباره انتخابش 
بین سـرخابى هاى پایتخت و اسـتقالل خوزسـتان، 
گفت: مـن بازیکن حرفه اى هسـتم، فکـر نمى کنم 

اکنون وقت مناسبى براى انتخاب تیم آینده ام باشد.
مهاجـم سوسـنگردى فوتبـال ایـران درباره شـایعه 
مذاکـره با پرسـپولیس نیز گفـت: هنوز هیـچ اتفاقى 

نیافتاده است.

  جباروف 
فصل بعد در استقالل؟

مدیرعامل باشگاه استقالل مى گوید که این تیم براى 
فصل آینده بازیکنان زیادى را نمى خواهد.

رضا افتخارى درباره وضعیت بازیکنان این تیم گفت: 
مشـکلى براى جذب بازیکن نداریـم. بازیکن زیادى 

نمى خواهیم و تنها یک یا دو بازیکن مى خواهیم.
او ادامـه داد: دو بازیکـن به نام هاى روزبه چشـمى و 
«سـرور جباروف» به مـا اضافه مى شـوند و با اضافه 
شـدن این دو نفر نیازى به بازیکن نداریم. مگر اینکه 

منصوریان چند بازیکن دیگر بخواهد.
 وى در پایان درباره شـرایط بازیکنـان این تیم که در 
سـال آخر قرارداد خود هسـتند، تصریح کـرد: با اکثر 
بازیکنان قرارداد امضا مى کنیم. البته قرار است آقاى 
منصوریان به ما لیسـت بدهند و پس از آن براى این 

کار اقدام مى کنیم.

 داور هم تعویض شد 
پیـروز سـیف ا... پـور داور چهـارم بازى پرسـپولیس 
وماشین سـازى در نیمه دوم جاى حسـین زرگر داور 

بازى را گرفت.
براى اولیـن بار در لیگ امسـال یک داور جـاى  داور 
وسـط را گرفت در حالى که داور به علت مصدومیت 
از ناحیـه عضالت پـا و زانـو مجبـور به اسـتراحت و 
درمان شـد. در تاریخ فوتبال داخلى و ملى کشورمان 
جایگزینى داور وسط  با داور چهارم در نیمه دوم کمتر 
اتفاق افتاده، سید رضا غیاثى کارشناس مجرب داورى 
فوتبال مى گوید در دوران قضاوتم هیچگاه تعویض 

داور وسط با داور وسط دیگر را به چشم ندیده ام !
در مسـابقات فوتبال امسـال لیـگ بـراى دومین بار 
تعویض داور اتفاق افتاده که البته على نژادیان کمک 
داور بازى سایپا وسـپاهان در روز 6 آبان در دقیقه 30 
مصدوم شد نه داور وسط ، ابتدا امیر مبشر نقش کمک 
داور اول را بـر عهده گرفت اما در نیمه دوم شـخصى 
به نام سعید لهراسبى که گفته مى شد از پیشکسوتان 

داورى است کمک داور بازى شد.

آمار نگران کننده سردار
سردار آزمون و روستوف در حال رسیدن به یک رکورد 
عجیب و غریب هستند. تسـاوى بدون گل روستوف 
مقابل زسکا مسکو پنجمین تساوى بدون گل متوالى 
یاران آزمون بود. آنها بعد از دیدار مقابل تومسـک در 
هفته هجدهم که با پیروزى 6برصفر روستوف همراه 
بود و سردار در آن بازى دو گل زد و یک پاس گل داد، 
دیگر نتوانسته اند به هیچکدام از حریفانشان گل بزند. 
بدین ترتیب، پنج بازى متوالى است که پاى سردار در 
لیگ روسیه به گل باز نشـده و آخرین گل او در تاریخ 
13 اسفند سال گذشته زده شـده است. ضمن آنکه او 
در دو بازى تیم ملى در نوروز هم موفق به گلزنى نشد 
تا در هفت بازى متوالى نتوانسته باشد نامش را در بین 

گلزنان ثبت کند.

صبا با 3 محروم 
به سپاهان رسید  

تیـم فوتبـال صبـاى قـم عـالوه بـر شکسـت برابر 
استقالل، سه بازیکن خود را نیز براى جدال هفته بعد 

مقابل سپاهان از دست داد.
صبا روز پنج شنبه 31 فروردین ماه در قم میزبانى تیم 
سـپاهان را بر عهده دارد و با توجه به شرایط جدول و 
نزدیک شدن تیم سیاه جامگان به این تیم، کار سختى 

پیش رو خواهد داشت.

تایم اوت

نایب رئیس فدراســیون فوتبال در مــورد اینکه به نظر 
مى رسد تاج از تصمیمات اصلى او را کنار گذاشته است، 
گفت: تصمیمات را با هم مى گیریم و هماهنگ هستیم. 
هر چند که هر کدام گوشه کار را گرفته ایم. همانطور که 
هشت ســال و نیم مدیریت با من بود االن هم مدیریت 
و راهبردى با تاج اســت و حاال من کمتر کار مى کنم و 
استراحت مى کنم و قرار شده تاج مصاحبه ها را انجام دهد 

چون تازه نفس وجوان است!
على کفاشیان  افزود:  ولى من همه جوره کمک مى کنم 
و مطمئن باشید همان سیســتم با همان مدیریت پیش 
مى رود. همانطــور که او نایب رئیس مــن بود حاال من 

نایب رئیس تاج هستم و همان انسجام در فدراسیون وجود 
دارد. در واقع مهم نیست چه کسى در رأس باشد. مهم این 

است که فوتبال در رأس باشد.
کفاشــیان در مورد اینکه چه خواسته اى از رئیس جمهور 
بعــدى دارد، گفــت: االن مدیریــت در ورزش فعال و 
پویاســت چون توانمندى وزیر باالست و جامعه ورزش 
ما باید از این موقعیت اســتفاده کنند. شاید االن حواس 
همه به انتخابات باشــد اما ما بایــد از حداکثر توانمندى 
وزیــر ورزش اســتفاده کنیــم. وى در مــورد اینکه او 
از دور کارها را رصــد مى کند، گفت: خبر نــدارم از تاج 

بپرسید.

هافبک جــوان و موفــق سرخپوشــان، قهرمانى  فصل 
شانزدهم را به هواداران پرسپولیس تبریک گفت و از اینکه 
موفق شدند آرزوى کاپیتان ابدى شان را تحقق بخشند ابراز 

خوشحالى کرد.
محسن مسلمان که به دلیل دریافت کارت زرد، دیدار هفته 
بیست وهشتم این تیم را برابر پدیده مشهد از دست داد در 
خصوص نتیجه حاصل شده در جدال برابر ماشین سازى 
که منجر به قهرمانى آنها شد گفت: بازى خوبى انجام دادیم 
و توانستیم با پیروزى برابر حریف خود به قهرمانى دست 
پیدا کنیم. این قهرمانى را به همه هواداران پرســپولیس 

تبریک مى گویم.

هافبک پرسپولیس که در این دیدار مورد اهانت هواداران 
قرار گرفته بود در خصوص اتفاقات و حواشــى این جدال 
گفت: اگر تماشاگران به ما فحاشى مى کردند ایرادى نداشت 
و تحمل مى کردیم اما متأســفانه عده اى از آنها به مرحوم 
هادى نوروزى فحاشــى کردند که او دستش از دنیا کوتاه 
است. وى با ابراز خوشحالى بابت قهرمانى و تحقق آرزوى 
هادى نوروزى گفت: مرحوم نوروزى ســال گذشته آرزو 
داشت که پرسپولیس قهرمان لیگ شود و ما حاال آرزوى 
او را محقق کردیم. این هدیه را به روح او و تمام هواداران 
پرسپولیس تقدیم مى کنم و باید بگویم از این اتفاق بسیار 

خوشحال هستیم.

مسلمان: آرزوى هادى را 
برآورده کردیم   

کفاشیان: استراحت مى کنم تا 
تاج جوان مصاحبه کند!

 آخر و عاقبت بنگر
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 ارســال نمایید. این 
ســتون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.

■  بعد از پنالتى چیپ طارمــى به الریان، به نظر 
مى رسید دیگر شماره 9 پرسپولیس را پشت ضربه 
پنالتى نمى بینیم. برانکو در کنفرانس مطبوعاتى، 
گفته بود دیگر اجــازه زدن ضربات پنالتى را به 
طارمى نمى دهد.  با گل شدن پنالتى طارمى و 
در کل قرار گرفتن او پشت توپ، اقتدار سرمربى 
این تیم به شدت زیر سئوال رفت و به نوعى با 

آبرویش بازى شد.

■ پرسپولیســى ها کــه بعــد از بــازى برابر 
ماشین سازى در تبریز قهرمانى شان مسجل شد 
جشن قهرمانى خود را گرفتند وهمه ما هم تصاویر 
و فیلم هاى مخابره شده از جشن آنها را دیدیم. 
نکته جالب این جشن حضور محسن بنگر و بابک 
حاتمى در بین بازیکنان پرســپولیس بود. بنگر 
خودش عکسى در صفحه اینستاگرامش در کنار 
سیدجالل حسینى و حسین ماهینى منتشر کرد 
و نوشت که در جشن قهرمانى پرسپولیس کنار 
دوستانش است.واقعًا دلم به حال بنگر مى سوزد 
که پس از رفتن از سپاهان مى گفت که عادت به 
قهرمانى دارد و در هر تیمى برود قهرمان مى شود 
اما حاال که یکسال است از پرسپولیس دیپورت 
شده، مجبور است با لباس شــخصى، خود را به 
کاروان سرخ ها برساند و با آنها عکس یادگارى 

بگیرد. عجب عاقبتى داشت این محسن بنگر!

■ متأسفم براى کسانى که به هادى نوروزى در 
دیدار پرسپولیس- ماشین سازى توهین کردند. 

فاتحه این فوتبال را باید خواند.  

■ بر خالف قهرمانى که زود داستانش به پایان 
رسید، جنگ نایب قهرمانى لیگ برتر هنوز تمام 
نشده اســت. این هفته تراکتورسازى در مشهد، 
پدیده را برد و استقالل در یک بازى سخت، صبا 
را شکست داد. با این نتایج، تراکتورسازى هفته 
آینده براى نایب قهرمانى محکوم به شکســت 
استقالل است. بعد از بازى مستقیم تراکتورسازى 
و استقالل، هر دوى آنها دو بازى دیگر خواهند 
داشت. استقالل در مشهد با پدیده و در  تهران با 
سپاهان بازى مى کند و تراکتورسازى در اصفهان 
با ســپاهان دیدار مى کند و در تبریز، روبه روى 
نفت قرار مى گیرد. ســه بازى ســخت براى هر 
دوى آنها، که مسیرشان براى رده دوم را سخت تر 
خواهد کــرد. اى کاش راهى وجود داشــت که 
هیچکدامشان دوم نمى شدند. چون عالقه اى 

به این دو تیم ندارم!

■ شرایط حســاس اســتقالل و صبا در باال و 
پایین جــدول، بــازى دو تیــم را بــه یکى از 
حســاس ترین دیدارهاى هفته تبدیل کرده بود. 
بازى اى که نبرد اســتقاللى هاى ســابق و حال 
بود. عجیب تریــن صحنه هاى دیدار را هم طبق 
پیش بینى ها اســتقاللى هاى ســابق به وجود 
آوردند. از خداحافظى رضا عنایتى و حواشى اش، 
تا رفتار هاى عجیب حنیف عمران زاده که باعث 
شــد حتى تا پایان بازى درون زمین باقى نماند. 
صحنه اى که مدافع سابق استقالل و امروز صبا 
توپ را با دستش زد تا پنالتى زودهنگامى بازى 
اســتقالل به دســت بیاید، عجیب ترین صحنه 
این دیدار بود. حنیف به ساده ترین شکل ممکن 
پنالتى را به استقالل هدیه داد و کارت زردى را به 
جان خرید که در ادامه بالى جانش شد. اگرچه 
عمران زاده هیچوقت مدافع ششــدانگى نبوده و 
اشتباهاتش به خصوص وقتى سنش باالتر رفته 
طبیعى تر جلوه مى کند اما خطاهاى کودکانه او در 
بازى برابر آبى هاى تهران، به ســادگى، صباى 
قعرجدولى و نیازمند به حتــى تک امتیاز را برابر 

استقالل تسلیم کرد.

صداى هواداران

آخرین پیروزى ذوب آهن در لیگ مقابل فوالد خوزستان 
در هفته هجدهم رقم خورد و آنها براى کســب دهمین 
پیروزى فصل خود تا هفته بیست و هفتم صبر کردند و در 

خانه پیکان این تیم را شکست دادند.
تیم ذوب آهن که پس از ورود مجتبى حســینى نتایج 
مطلوبى کسب کرده بود، به یکباره دچار افت محسوسى 
شد و جایگاه سومى خود را به تیم استقالل تهرانى داد که 

در نیم فصل دوم اوج گرفته بود.
سبزپوشان اصفهانى اما پس از پشت سر گذاشتن یک 
دوره بحرانى به شــرایط خوب خود بازگشتند و از چهار 
دیدار گذشته خود در لیگ و آسیا، سه دیدار را با پیروزى 

پشت سر گذاشته اند. 
دو پیــروزى در لیگ قهرمانان آســیا مقابــل بنیادکار 
ازبکستان، شاگردان مجتبى حســینى را در پایان هفته 
چهارم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا با 7 امتیاز به رتبه 
دوم گروه رسانده و در لیگ برتر هم تیم ذوب آهن یک 
تساوى مقابل صنعت نفت و یک پیروزى مقابل پیکان 

کسب کرده است.
بعد از پیروزى روز جمعه سپاهان در مقابل گسترش، دو 
تیم پیکان و ذوب آهن در حالى به دیدار یکدیگر رفتند که 
شاگردان مجتبى حسینى مى توانستند در صورت برترى 
در این بازى جایگاه چهارم جدول لیگ را از سپاهان پس 
بگیرند. بازى چه در نیمه اول و چه در جریان نیمه دوم با 
برترى ذوب آهن دنبال شد و تا قبل از رسیدن به دقیقه 

70 ذوب آهن با زدن دو گل به نوعى برد خودش در این 
بازى را تضمین کرد. البته در 20 دقیقه پایانى شاگردان 

حســینى کمى عقب نشستند ولى 
پیکان فقــط یکبار موفق به 

گلزنى شــد تا در نهایت 
ذوب آهــن 39 امتیازى 
شود و بخاطر تفاضل گل 
بهتر نســبت به سپاهان 

به پله چهــارم جدول لیگ 
برگردد.

شــاگردان حســینى که مدت ها از پیروزى دور بودند 
باالخره توانستند در مصاف با پیکان به این مهم دست 
پیدا کنند. تیم ذوب آهن پس از 9 بازى بدون برد  به این 
پیروزى که براى سبزپوشان جنبه حیاتى داشت دست 

پیدا کرد.
حاال با توجه به نتایج دو تیم اصفهانى و سایر 
رقبا نگاهى مى اندازیم به شرایط تیم ها براى 

کسب سهمیه آسیایى:
پس از مشخص شــدن قهرمان این فصل، بازار کسب 
ســهمیه لیگ قهرمانان داغ تر از پیش شــده است. 
پرسپولیس تهران به عنوان تیم اول و کسب عنوان 
قهرمانى لیگ شــانزدهم سهمیه مســتقیم را در 
دوره بعدى لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد و دیگر 
سهمیه مستقیم ما در آسیا اگر سهمیه ایران در دوره 
بعدى حتى 2+2 باشــد، قهرمان جام حذفى است 

که باید منتظر ماند تا دیــدار نفت تهران 
و تراکتورســازى تبریز در اردیبهشت ماه 

برگزار شود.
دو ســهمیه دیگر ایران براى تیــم هاى دوم و 
سوم جدول رده بندى در پایان لیگ هستند که اکنون 
استقالل تهران و تراکتورسازى تبریز در این جایگاه قرار 
دارند و باید دید کدامیک از ایــن دو تیم در پایان فصل 
جارى بعد از پرسپولیس مقام دومى را به دست مى آورد.

شاگردان منصوریان و قلعه نویى حد امتیاز مطمئنى را با 
تیم هاى میانه جدولى به دست آورده اند و جایگاهشان 
پس از پرسپولیس براى کسب ســهمیه قطعى است. 
تنها دغدغه بین تراکتور و استقالل کسب عنوان نایب 
قهرمانى اســت. چون حد اختالف امتیاز این دو تیم با 
سایر تیم ها به گونه اى اســت که آنها اگر در هفته هاى 
باقیمانده نتیجه نگیرند و بازى ها را با شکست پشت سر 
بگذراند، ذوب آهن و سپاهان که به صورت مشترك در 
رده چهارم قرار دارند با کسب امتیازات کامل باز هم به 

رده دوم و سوم جدول نخواهند رسید.
با این اوصــاف دو ســهمیه را باید براى اســتقالل و 
تراکتورســازى تبریز کنار بگذرایم. احتمال دو سهمیه 
مســتقیم(قهرمان لیگ برتر، قهرمان جام حذفى) و دو 
سهمیه دیگر(تیم هاى دوم و سوم لیگ برتر) براى ایران 
در دور بعدى وجود دارد. تراکتورسازى تبریز که اکنون در 
رده دوم قرار دارد به فینال جام حذفى هم صعود کرده، 
باید تا 21 اردیبهشت ماه صبر کرد تا وضعیت قهرمان 

جام حذفى مشخص شود.
با جایگاه شــاگردان امیر قلعه نویى در جدول اگر نفت 
تهران در فینال جام حذفى برابر تراکتورســازى تبریز 
پیروز شــود آنها ســهمیه مستقیم را کســب مى کنند 
و تراکتورســازى به همراه اســتقالل بایــد در مرحله 
پلى آف شانس خود را بسنجد( اگر سهمیه ایران براى 
فصل جدید2+2 باشد). احتمال دیگر در صورت قهرمانى 
تراکتورسازى تبریز در جام حذفى است که در این صورت 
تیم چهارم لیگ به مسابقات آسیایى براى فصل آینده 

راه پیدا مى کند.
هم اکنون ذوب آهن و سپاهان داراى شانس بیشترى 
نسبت به دیگر تیم هاى میانه جدولى براى کسب عنوان 
چهارمى در لیگ برتر هســتند. دو تیم اصفهانى حال 
براى حضور در پلى آف آسیا ابتدا باید در رده چهارم قرار 
بگیرند و از طرفى امیدوار به برد تراکتورسازى برابر نفت 
در فینال جام حذفى باشند. رقابت بین دو تیم شهرمان 
در سه هفته پایانى براى ایستادن روى سکوى چهارمى 
جذاب و دیدنى خواهد بود و یک جنگ تمام اصفهانى در 

این روزها در جریان خواهد بود.

در آرزوى چهارمى

 پرســپولیس با برتــرى 2 بر صفــر در دیــدار مقابل 
ماشین ســازى در فاصله ســه هفته به پایان مسابقات 
شــانزدهمین دوره لیگ برتر، قهرمانــى خود را قطعى 
کرد. سرخپوشان تهرانى با این قهرمانى به اولین باشگاه 
فوتبال ایران تبدیل شــدند که توانستند در تمامى ادوار 
لیگ به 10 عنوان قهرمانى دســت یابند. قهرمانى این 
فصل پرسپولیس سومین قهرمانى این تیم است اما در 

تاریخ 16 دوره مسابقات لیگ برتر این تیم بعد از سپاهان 
و استقالل تهران در رتبه سوم قرار دارد.

پرســپولیس تا پیــش از ســومین قهرمانــى خود در 
شــانزدهمین دوره لیگ برتر با ســرمربیگرى «برانکو 
ایوانکوویچ» به ترتیب در نخستین دوره این مسابقات در 
فصل 81-80 با سرمربیگرى على پروین و هفتمین دوره 
87-86 با هدایت افشــین قطبى نیز موفق به برگزارى 

جشن قهرمانى شده بود.
در تاریخ لیگ برتر سپاهان اصفهان با پنج قهرمانى در 
فصول دوم 82-81 با هدایت فرهاد کاظمى، نهم 88-89 
و دهم 90-89 با سرمربیگرى امیر قلعه نویى و یازدهم 
91-90 با مربیگرى زالتکو کرانچار و چهاردهمین دوره 
94-93 با حسین فرکى عنوان پرافتخارترین تیم لیگ 

برتر را به خود اختصاص داده است.
استقالل تهران نیز همانند پرسپولیس سه بار در فصول 
پنجم 85-84 ، هشتم 88-87 و دوازدهم 92-91 به مقام 
قهرمانى دست یافته است. هدایت آبى پوشان تهرانى را 
در هر سه دوره لیگ برتر امیر قلعه نویى بر عهده داشته 
تا با کســب پنج عنوان قهرمانــى پرافتخارترین مربى 
تاریخ لیگ برتر باشد. کسب 3 عنوان نایب قهرمانى در 
لیگ برتر باعث شده استقالل با وجود مساوى بودن در 
تعداد قهرمانى با پرسپولیس، دومین تیم پرافتخار ایران 
باشد. پرسپولیس نیز دو بار موفق به حضور در جایگاه دوم 

لیگ برتر شده است.
غیر از ســه تیم سپاهان، استقالل و پرســپولیس که با 
کســب 11 عنوان قهرمانى از 16 دوره برگزارى لیگ 
برتر در جایگاه هاى اول تا سوم قرار گرفته اند، تیم هاى 
فوالد خوزســتان دو عنــوان قهرمانى، پــاس تهران، 
سایپا و استقالل خوزســتان نیز یک قهرمانى را جشن 

گرفتند.

کرواسى، چین و
 اینک ایران

«برانکو ایوانکوویچ» به اولین مربى تاریخ کرواسى 
تبدیل شد که توانســته است در سه کشور مختلف 

قهرمان لیگ فوتبال شود.
 ســایت «لیبیونى» کرواســى پــس از قهرمانى 
پرسپولیس در لیگ برتر به تمجید از برانکو پرداخت. 
پرسپولیس موفق شــد با پیروزى برابر تیم فوتبال 
ماشین سازى تبریز قهرمان زود هنگام لیگ ایران 
شــود. به  این  ترتیب برانکو ایوانکوویچ توانســت 
پرسپولیس را به باالترین جایگاه در فوتبال ایران 
برســاند و با این تیم عنوان قهرمانى را به دســت

 آورد.
سایت «لیبیونى» کرواسى،درباره این اتفاق نوشت:  
ایوانکوویچ اکنون توانســت یک موفقیت تاریخى 
براى تمامى مربیان کروات به دست آورد و به اولین 
مربى کروات تبدیل شــد که توانسته است در سه 

کشور مختلف قهرمان لیگ شود. 
ایوانکوویچ پیش تر موفق شده بود به همراه دینامو 
زاگرب عنوان قهرمانى لیگ کرواسى را کسب کند 
و به همراه شــاندونگ، قهرمان لیگ چین شــود. 
اکنون قهرمانى با تیم فوتبال پرســپولیس باعث 
شــد برانکو به یک موفقیت تاریخى دست یابد و 
با سه تیم در سه کشور مختلف قهرمان لیگ شده

 باشد.

هن با زدن دو گل به نوعى برد خودش در این 
ضمین کرد. البته در 20 دقیقه پایانى شاگردان 

ى کمى عقب نشستند ولى 
موفق به  ــط یکبار

تا در نهایت  ــد
39 امتیازى  9ـن
اطر تفاضل گل 
ـبت به سپاهان 

ــارم جدول لیگ 

ن حســینى که مدت ها از پیروزى دور بودند 
وانستند در مصاف با پیکان به این مهم دست 
9 تیم ذوب آهن پس از 9 بازى بدون برد  به این 
که براى سبزپوشان جنبه حیاتى داشت دست 

وجه به نتایج دو تیم اصفهانى و سایر 
هىمى اندازیم به شرایط تیم ها براى 

سهمیه آسیایى:
شخصشــدن قهرمان این فصل، بازار کسب 
 لیگ قهرمانان داغ تر از پیش شــده است. 
س تهران به عنوان تیم اول و کسب عنوان 
 لیگ شــانزدهم سهمیه مســتقیم را در 
ى لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد و دیگر 
اگرسهمیه ایراندر دوره ستقیم ما در آسیا

2ى2+2 باشــد، قهرمان جام حذفى است 

دوم و سوم جدول نخواهند رسید. رده
ســهمیه را باید براى اســتقالل و با این اوصــاف دو

تراکتورســازى تبریز کنار بگذرایم. احتمال دو سهمیه 
مســتقیم(قهرمان لیگ برتر، قهرمان جام حذفى) و دو 
سهمیه دیگر(تیم هاى دوم و سوم لیگ برتر) براى ایران 
در دور بعدى وجود دارد. تراکتورسازى تبریز که اکنون در 
رده دوم قرار دارد به فینال جام حذفى هم صعود کرده، 
باید تا 21 اردیبهشت ماه صبر کرد تا وضعیت قهرمان 

جذاب و دیدنى خواهد بود و یک جنگ تمام اصفهانى در 
این روزها در جریان خواهد بود.

دور جدید جنگ اصفهانى ها براى سهمیه احتمالى

خشایار بیدمشکى

و مطمئن باشید همان سیســ
مى رود. همانطــور که او نایب

پرسپولیس تقدیم مى کنم و باید بگویم از این اتفاق بسیار ــپولیس 
برآورده کردیم   خوشحال هستیم.

ر
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ه نظر 
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ى و 
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ى با 

 برابر 
ل شد 
صاویر

د

که باید منتظر م
و تراکتورســازى

شود. برگزار
دو ســهمیه دیگر ایر
سوم جدول رده بندى در پای
استقالل تهران و تراکتورساز
دارند و باید دید کدامیک از ای
جارى بعد از پرسپولیس مقام
شاگردان منصوریان و قلعه نو
تیم هاى میانه جدولى به دس
پرسپولیس براى کس پس از
تنها دغدغه بین تراکتور و اس
قهرمانى اســت. چون حد اخ
سایر تیم ها به گونه اى اســت
و بازى باقیمانده نتیجه نگیرند
بگذراند، ذوب آهن و سپاهان
چهارم قرار دارند با کسب رده
اه لنخ د د د

در آر
دور ججججدجدجججدجججججدجدجدید جنگ

پرسپولیس سومین تیم جام آور ادوار لیگ برتر

سپاهان همچنان پرافتخارترین



آخرین 
وضعیت 

سیل زدگان

خودکشى به 
سبک دنیاى 

مجازى

رفراندوم 
تغییر قانون 
اساسى
 ترکیه

سهام مجازى 
عدالت

وقایع روز از دریچه کاریکاتور

کسانى که براى انتخابات ثبت نام کنند، 
یارانه شان قطع مى شود؟

طرح: تسنیم و فارس

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

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

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

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

آگاه باشید همانا این دنیا که آرزوى آن را مى کنید و بدان روى 
مى آورید، و شــما را گاهى به خشــم مى آورد و زمانى خشنود 
مى ســازد، خانه ماندگار شــما نیست، و منزلى نیســت که براى 
آن آفریده و به آن دعوت شــدید، آگاه باشــید نه دنیا براى شما 

جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. 
موال على (ع)

BAREKAT APPLIANCE  STORES

فروشگاه لوازم خانگى برکت

طرح تعویض لوازم خانگى دســت دوم با لوازم خانگى تخفیف خورده به علت 
عیوب ظاهرى و نمایشگاهى 

شامل ساید باى ساید- یخچال فریزر- یخچال تک- فریزر تک- لباسشویى- 
اجاق گاز با برندهاى معتبر 

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) در نظر دارد نسبت به شناسائى و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت 
انجام امور خدماتى ذیل از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه در تاریخ هاى 
96/02/02 الى 96/02/06  از ساعت 8  الى 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان 

معلم) حوزه دفتر مدیر عامل- مدیریت تشریفات مراجعه نمایند. 
عناوین امور خدماتى مورد مناقصه

خدمات راهبرى میهمانسراهاى هسا داخل شرکت و شاهین شهر 
مدارك الزم: 

1- مدارك و سوابق شرکت 
2- آخرین تغییرات شرکت 

شماره تماس: 45922500- 45922525- 031 

آگهى شناسایى پیمانکار

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)

نوبت اول
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داود هاشمى تهیه کننده سریال «پرستاران» در شبکه یک 
بیان کرد: تاکنون 80 درصد از سریال ضبط شده است و 
گروه با تالش شبانه روزى براى تولید 20 درصد باقیمانده 

کار مى کنند.
وى تصریح کرد: 15 قســمت از فصل دوم این سریال 
تصویربردارى شده است، صداگذارى و موسیقى آن هنوز 
به اتمام نرسیده ولى امیدوارم با پشتکار همه عوامل پروژه، 
تا 40 روز آینده و قبل از آغاز ماه مبارك رمضان، تولید به 
اتمام برسد و بعد از آن مراحل تدوین نهایى و فاین کات 

انجام شود.
هاشــمى از اضافه شــدن محمد فیلى به عنوان بازیگر 
جدید مجموعه خبر داد و گفت: او قرار اســت نقش پدر 
سیاوش خیرابى را ایفا کند. دو روز گذشته گروه در لوکیشن 
کارخانه ذوب آهن در گرمدره بودنــد و امروز و فردا هم 
تصویربردارى در لوکیشن منزل شهروز در میدان تجریش 

ادامه خواهد یافت.
وى در پایان گفت: پس از آن براى ادامه ضبط، به اورژانس 
بر مى گردیم. همچنین محمد عمرانــى، فریبا نادرى، 
شهنام شهابى و الهام طهورى امروز و فردا مقابل دوربین 

مى روند.
مجموعه تلویزیونى «پرستاران» به تهیه کنندگى داود 
هاشمى و کارگردانى مشترك علیرضا افخمى، محمودرضا 
تخشید و شهرام شاه حسینى، محصول گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که با مشــارکت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکى در حال تولید است.

قطعه «یــار تویى» با صــداى «مهــران مدیرى» و 
آهنگسازى «مهیار علیزاده» بر روى شعرى از «موالنا» 

منتشر شد. 
این قطعه یکى از آثــار آلبوم جدید مهــران مدیرى با 
موسیقى مهیار علیزاده است که این روزها و با حمایت 
«اول مارکت» مراحل پایانى تولید را سپرى مى کند و به 

زودى روانه بازار مى شود. 
در این آلبوم تمامى اشــعار از میان سروده هاى موالنا 
انتخاب شده است. قطعه یار تویى سبک و سیاق کامًال 
متفاوتى نسبت به تیتراژ برنامه «دورهمى» دارد که بهار 
سال گذشته منتشر شد و بازتاب هاى زیادى داشت. در 
موسیقى این اثر فضاى آکوستیک و الکترونیک و ُکرال 
تلفیق شــده و میکس و مســترینگ آن توسط پیمان 
حاتمى انجام شده اســت. در تولید این اثر هنرمندانى 
چون آتنا اشــتیاقى، پریســا دلفانى، مهگل صفدرى، 
عمــاد عامر کاشــى و امیرحســین علیرضایى حضور 

داشتند.
آهنگ جدید مهران مدیرى با موسیقى مهیار علیزاده قرار 
بود طى روزهاى آینده منتشر شود اما براساس تصمیم 
این دو هنرمند، اثر فــوق با احترام و یــادى از مرحوم 
«عارف لرستانى» به این هنرمند فقید تقدیم مى شود. 
این بازیگر صبح روز شنبه 26 فروردین بر اثر سکته قلبى 
درگذشت و سابقه بازى در چندین مجموعه تلویزیونى 

به کارگردانى مهران مدیرى را دارد.

مى، درباره ادعاى خطاى پزشکى در مرگ عارف
نظر وکیل پرونده پزشکى کیارست در حالیکه مسعود قادى پاشا مدیرکل پزشکى 

قانونى اســتان تهران درباره تعیین علت فوت 
عارف لرســتانى بازیگــر ســینما و تلویزیون  
اظهارکرد: آزمایشات تخصصى برروى جسد این 
بازیگر انجام شده است و نمونه هاى آزمایش ها 
اخذ و علت فوت پس از آماده شــدن نتایج به 

مقامات قضایى اعالم مى شود.
وکیــل پرونــده پزشــکى رضا رســتمى و 
عباس کیارستمى معتقد است به جاى فضاسازى 
ژور نالیستى باید راه قانونى براى اثبات خطاى 

پزشکى راطى کرد.
عادل مقدس در گفتگو با ایلنا، با تعریف خطاى 
پزشــکى گفت: اصوًال تعریفى که ما در کتب 
حقوقى درباره خطاى پزشکى داریم این است 
که هرگونه تقصیر و قصورى که از طرف پزشک 
منجربه آسیب جسمى و یا فوت شود؛ مى تواند 
خطاى پزشکى باشــد. تقصیر و قصور شامل 
ســهل انگارى، بى مباالتى و یا عــدم رعایت 
نظامات و اصول پزشکى اســت اما تشخیص 
اینکه کدام رفتار باعث آســیب به بیمار شــده 
و یا فوت بیمار را به دنبال داشــته با اشخاص 

متخصص و کارشناسان امر است. 
وى ادامه داد: اینکــه هر فردى فوت مى کند ما 
به خودمان اجازه بدهیم که فورى بگوییم این 
فرد بر اثر خطاى پزشــکى فوت کرده در واقع 
اصل موضوع را لوث مى کند و لوث شــدن این 
مسئله در جامعه نیز باعث مى شود اهمیت چنین 
مســائلى در جامعه و به صورت کالن کمرنگ 
شــود. از طرف دیگر این مسائل باعث مى شود 
اعتماد دوجانبه بین بیمار و پزشک در جامعه از 
بین برود و این بســیار خطرناك و نگران کننده 

است.

 وى افزود: حتى ما نیز که با عنوان وکیل چنین 
پرونده هایى را پیگیــرى مى کنیم؛ حق نداریم 
پیش از مشخص شدن موضوع و وصول نظریه، 
نظرى غیرکارشناســانه بدهیم بلکه ادعایى را 
مطرح مى کنیم و دالیــل آن را ارائه مى دهیم 
و تشخیص خطاى پزشــکى توسط یک گروه 

پزشکى و کارشناسان انجام مى گیرد.
 مقدس که ســابقه وکالت پرونده هاى پزشکى 
افرادى همچــون عباس کیارســتمى و رضا 
رســتمى را در کارنامه کارى خود دارد، با ابراز 
تاسف از درگذشت عارف لرستانى افزود: یکى 
از معضالت و مشکالت در پرونده هاى پزشکى 
عدم توجه به مدارك است. اصلى ترین مدرك 
براى اثبات خطاى پزشکى جسم بیمار و متوفى 
اســت. بهتر اســت قبل از آنکه ما به کارهاى 
ژورنالیستى روى بیاوریم، تالش کنیم تا جسد 
متوفى سریع تر به مرحله کالبدشکافى برسد. این 
اقدام صحیح جهت نگه داشتن دالیل و مدارك 
تنها با درخواست اولیاى دم و با دستور قضایى 

امکان پذیر است.
 وى ادامه داد: عالوه بر جسد متوفى که مى تواند 
در هنگام کالبدشکافى بســیارى از مسائل را 
روشن کند، پرونده پزشکى نیز بسیار موثر است. 
درباره زنده یاد عارف لرستانى باتوجه به اینکه در 
کمتر از 24 ساعت بعد از مراجعه به بیمارستان 
فوت کرده اســت، نمى توان پرونده پزشــکى 
مفصلى داشت. باید دید پزشک عمومى زنده یاد 
لرستانى را معاینه کرده است یا متخصص؟ در 
ضمن باید به یاد داشته باشــیم که آن پرونده 
نتیجه تشخیص پزشکى اســت که معاینات و 
اقدامات را انجام داده و مــا از او در حال حاضر 
شاکى هســتیم. بهترین راه براى اثبات خطاى 

پزشکى کالبدشکافى است . مقدس افزود: بهتر 
است به جاى همهمه  و فضاسازى رسانه اى به 
ســمت پیگیرى حقوقى و قانونى حرکت کنیم 
و اگر مدعى خطاى پزشکى هستیم مى بایست 
به دنبال راه حل مناسب براى تحصیل دالیل و 
مدارك باشیم. در صورت اثبات خطاى پزشکى 
مجازات هــاى مختلفى براى پزشــک درنظر 
گرفته مى شود و از نظر صنفى مى تواند مجازات 
انفصال موقت تا انفصال دائم را در پى داشــته 
باشــد. در قانون مجازات نیــز مبحث خطاى 
پزشکى و فوت ناشــى از آن تحت عنوان قتل 
شبیه عمد شناخته مى شــود که حبس، جزاى 

نقدى و پرداخت دیه را به دنبال دارد.
 وى با تاکید بر اینکه نباید بدون مدرك به دنبال 
طرح مسائل حقوقى بود، گفت: گاهى خانواده یا 
نزدیکان متوفى سخنانى مى گویند که ناشى از 
احساسات و ناراحتى است و مى توان به آنها حق 
داد، اما برخى افراد که نه نســبت خویشاوندى 
دارند و نه در موضوع ورودشان توجیه پذیر است، 
احتماال با طرح این مسائل به دنبال دیده شدن 

خودشان در رسانه ها هستند.
 مقدس افزود: ادعاى بدون مدرك در مواردى 
حتى مى تواند جرم باشــد و پزشک یا پزشکان 
مى توانند علیه کســى که افترا مى زند یا نشــر 
اکاذیب مى کند، شــکایت کنند. این اقدامات 
نه تنها سودى براى خانواده متوفى ندارد بلکه 
مى تواند آســیب هاى جدى هم به پرونده بزند. 
به همین دلیل به صــورت کلى به وجود آوردن 
هجمه بدون دلیل و مدرك درست نیست و باید 
در جوى آرام و بدون هیاهو مسئله را بررسى کرد 
و اجازه نداد افــرادى از چنین ماجراهایى براى 

خود فضایى براى دیده شدن به وجود بیاورند.

به دنبال مدرك براى کشف به دنبال مدرك براى کشف 
علت یک علت یک  مـرگمـرگ

برنامه «سینما 1» از این هفته پنج شنبه ها از شبکه 
یک سیما پخش خواهد شد که به نمایش و نقد و 
بررسى فیلم هاى تاریخ ســینماى ایران و جهان 
مى پــردازد. ایــن برنامه بــا اجرا و ســردبیرى 
غالمعباس فاضلى روى آنتن مى رود و هر برنامه با 
حضور یکى از چهره هاى فرهنگى و هنرى به یک 
فیلم مى پردازد که از جمله منتقدانى که تاکنون به 
عنوان منتقد به برنامه رفته اند، فریدون جیرانى، 
محمود گبرلو، بهروز افخمى، جواد طوسى و چند 

چهره دیگر بوده اند.
غالمعباس فاضلى تهیه کننده و سردبیر «سینما 
1» درباره این برنامه که از این هفته قرار اســت 
در شــبکه یک به پخش برســد، گفت: ساخت 
برنامــه هایى دربــاره نقد و بررســى فیلم هاى 
سینمایى در شــبکه یک به دهه 70 بازمى گردد. 
برنامه «هنر هفتم» ابتدا با این منظور فعالیت کرد 

و این روند ادامه داشت.
وى اضافه کرد: در طول ســال ها «هنر هفتم» 
به «ســینما یک» تغییر نام داد که در دوره هایى 
طوالنى مــدت از تهیه کننده هــاى مختلف هم 
برخوردار بود که موفق بودند اما در چند سال اخیر 

ساخت برنامه با توقف هایى مواجه شد.  
مجرى «سینما 1» با اشاره به رویکرد این برنامه 
توضیح داد: ما در این برنامه بــه فیلم هاى مهم 
تاریخ ســیماى ایــران و جهان مــى پردازیم و 
نسخه هایى از فیلم هاى تاریخ سینماى ایران را 
تهیه کرده ایم که براى اولیــن بار با کیفیت مورد 

نظرمان پخش مى شوند.
فاضلى بــا تاکید براینکه «ســینما 1» برنامه اى 
مهمان محور اســت تا فیلم محــور بیان کرد: در 
سرى جدید برنامه «سینما1» هر هفته یک چهره 
فرهنگى یا هنرى مهمان برنامه خواهد بود. تفاوتى 
که این دوره از برنامه بــا دوره هاى قبلى دارد این 

اســت که فیلمى که در برنامه به نمایش و نقد و 
بررسى درخواهد آمد فیلم «پیشنهادى» مهمان 
برنامه است. به عبارت دیگر تماشاگران به تماشاى 
فیلمى خواهند نشســت که فیلم محبوب مهمان 
برنامه مى باشد و او تماشــاى این فیلم را به آنها 

توصیه مى کند.
این منتقد درباره رویکرد نقــد در برنامه در حوزه 
سینماى ایران نیز یادآور شــد: نقدها در برنامه به 
مهمان مدعو بستگى دارد که بخواهد به سینماى 
ایران و یا جهان ورود کند و یا چه مقطعى را در نظر 
بگیرد. به طور مثال منتقدان سینما بیشتر ترجیح 
داده اند که به ســینماى کالسیک بپردازند با این 
حال ما فیلم هاى پیشــنهادى از سینماى معاصر 

ایران هم داشته ایم.
عضو انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایى 
اضافه کرد: تاکنون چهره هاى شاخص و متعددى 
از جامعه سینمایى، هنرى، و فرهنگى به استودیوى 
«سینما1» آمده اند و درباره فیلم محبوبشان به نقد 

و بررسى پرداخته اند.
وى در پایان درباره تولید این برنامه گفت: ما بخش 
عمده اى از ضبط ها را در اسفندماه انجام دادیم که 
حدود 15 قسمت را شامل مى شود و از پنج شنبه 
31 فروردین ســاعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن 

شبکه یک مى رود.

فریدون آسرایى خواننده موسیقى پاپ در گفتگو با میزان گفت: من صحبت هاى تهیه کننده برنامه تلویزیونى «شب کوك» را نقل مى کنم که بر این اساس 
قرار است سرى جدید این برنامه خرداد ماه و پس از انتخابات ساخته شود. وى ادامه داد: عنوان این برنامه تغییر کرده و جاى خود را به «آوا نو» داده است و 

قرار است در شکلى جدید و با حال و هواى متفاوت روى آنتن برود.
خواننده آلبوم «خاطرات گمشده» تصریح کرد: البته عوامل برنامه «شب کوك» هم اکنون مشغول تولید برنامه اى با نام «گپ کوك» هستند که طبیعتا 
یک تهیه کننده نمى تواند دو برنامه را به صورت همزمان پیش ببرد اما بر اساس صحبت هاى صورت گرفته اگر تولید سرى جدید آغاز شود،  بنده هم به 

عنوان داور حضور دارم. وى افزود: تصور مى کنم همان گونه که از نام «گپ کوك» برداشت مى شود ، این برنامه بیشتر بر محور گفتگو و گپ مى چرخد و از 
این جهت با برنامه موسیقایى «شب کوك» تفاوت هایى دارد.

آسرایى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: زمانى که در خارج از کشور به سر مى بردم ، پیامى از بابک زرین دریافت کردم که در آن از 
من براى خواندن در سریال «عاشقانه» دعوت کرده بود.

وى توضیح داد: پیشتر و در زمینه چند قطعه موسیقى با زرین فعالیت داشتم و حتى به یاد دارم یکى از این همکارى ها در آلبومى 
شکل گرفت که بنده و چند خواننده دیگر حضور داشتیم و این آلبوم براى صدا و سیما تولید شده بود.

خواننده آلبوم «غریبه» یادآور شد: دوستى من و بابک زرین باعث همکارى دوباره ما در سریالى با عنوان «عاشقانه» شد که 
بنده تیتراژ پایانى این اثر را خواندم.

وى همچنین گفت: قرارداد براى این پروژه به گونه اى اســت که عالوه بر تیتراژ،  در بخش هایى از این سریال نیز باید 
قطعه هایى را اجرا کنیم و در همین راستا قطعه اى با عنوان «گیسو» را خوانده بودم که بیشتر براى معرفى سریال از آن 
استفاده شد. این خواننده موسیقى پاپ تصریح کرد: همچنین قطعه اى را به صورت مشترك با فرزاد فرزین اجرا کرده ام 

که تصور مى کنم به صورت کلیپ در بین سریال و در قسمت پنجم این اثر در چند روز آینده، روانه بازار مى شود .
وى همچنین اظهار کرد: در روند فعالیت براى تیتراژ سریال «عاشقانه» با یک ترانه سراى جوان آشنا شدم که آثار 

بى نظیرى دارد و امیدوارم از این پس ،  بیشتر بتوانم با او همکارى داشته باشم
خواننده آلبوم «عشق یعنى» خاطرنشان کرد: بخش هایى از سریال «عاشقانه» را دیده ام و آنطورى که شنیده ام،  

به دلیل حضور چهره هاى مشهور سیما در این سریال ، مردم استقبال خوبى از این اثر داشته اند.
گفتنى است، جدیدترین آلبوم فریدون آسرایى با عنوان «عشــق یعنى» در زمستان سال 1393 در اختیار مخاطبان 

این هنرمند قرار گرفت.

در حالى که بهروز افخمى مجرى فصل ســوم «هفت» پیشــتر از این گفتــه بود در صورت فراهم شــدن مقدمات 
تولید فیلم ســینمایى اش ســعى مى کند همچنــان با همراهى گــروه تولیــدش در «هفت» بماند امــا حاال مدیر 
گروه اجتماعى شــبکه ســوم ســیما اعالم کرده که کار تولید فصل ســوم «هفت» با حضور افخمى به پایان رسیده

 است.
فارغ از آن که حذف افخمى از برنامه «هفت» شاید بخاطر عالقه وى 

به ساخت فیلم انتخاباتى یکى از کاندیداهاى انتخابات96 صورت 
گرفته این نکته هم حائز اهمیت اســت که فصل سوم «هفت» از 
ابتداى تولید حضور یوسف منصورى داماد على اصغر پورمحمدى 
معاون وقت و مدیر فعلى شبکه سوم سیما را در تیم تولید به خود دید 

و شــاید براى همین بود که پورمحمدى سعى کرد علیرغم 
برخى انتقادات جلوى تغییر و تحویل در برنامه را بگیرد.
حاال معلوم نیست با حذف افخمى از «هفت» آیا داماد 

پورمحمدى هم قید ادامــه کار را خواهد زد یا نه؟ 
ضمن اینکه هنوز مشــخص نیست گروهى از 

کارمندان رسانه هاى اصولگرا که پیشتر یک 
رسانه سینمایى متعلق به حوزه هنرى را 

مى گرداندند و بعد از حذف از آن رسانه، 
سروکله شان در «هفت» پیدا شده 
بود همچنان در این برنامه خواهند 

ماند یا نه؟

«نقد فیلم»  به شبکه یک بازگشت

حضور در سرى جدید «شب کوك»، خواندن در سریال « عاشقانه» و....

این روزهاى فریدون
««شب کوك» را نقل مى کنم که بر این اساس 
«ییر کرده و جاى خود را به «آوا نو» داده است و 

«نامه اى با نام «گپ کوك» هستند که طبیعتا 

ه اگر تولید سرى جدید آغاز شود،  بنده هم به 
نامه بیشتربر محورگفتگو وگپ مى چرخد و از 

ندریافت کردم که در آن از 

مکارى ها در آلبومى 

عاشقانه» شد که 

ریال نیز باید 
سریال از آن 
کرده ام  جرا

ود .
مکه آثار 

ه ام،  

مخاطبان 

« عاشقانه» و....

80 درصد «پرستاران» 
تصویربردارى شد

تقدیمى از مهران مدیرى به 
«عارف لرستانى» 

ىىىىىى وى وىىىىفارغ از آن که حذف افخمى از برنامه «هفت» شاید بخاطر عال ققققالقققهقه
صورتورتوورتووورتورتورت ص به ساخت فیلم انتخاباتى یکى از کاندیداهاى انتخابات96
اهمیت اســت که فصل سوم «هفت زززز ازززگرفته این نکته هم حائز »»»»»»»ت»»»»
ىىىىمدىىىىىابتداى تولید حضور یوسف منصورى داماد على اصغر پورمح ح
ود دید معاون وقت و مدیر فعلى شبکه سوم سیما را در تیم تولید به خو
شــاید براىهمین بود که پورمحمدى سعى کرد علیرغم و

برخى انتقادات جلوى تغییر و تحویل در برنامه را بگیرد.
حاال معلوم نیست با حذف افخمى از «هفت» آیا داماد 

پورمحمدى هم قید ادامــه کار را خواهد زد یا نه؟ 
ضمن اینکه هنوز مشــخص نیست گروهى از 

که پیشتر یک کارمندان رسانه هاىاصولگرا
رسانه سینمایى متعلق به حوزه هنرى را 

مى گرداندند و بعد از حذف از آن رسانه، 
سروکله شان در «هفت» پیدا شده 
بود همچنان در این برنامه خواهند 

ماند یا نه؟

کمى بیشتر درباره رفتن افخمى از «هفت»  
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

شیائومى از هدست واقعیت 
مجازى14دالرى رونمایى کرد

شــرکت چینى شــیائومى بــه صورت رســمى از 
نســل دوم هدســت واقعیت مجازى مى وى آر پلى 
(Mi VR Play) خــود رونمایى کرد. این هدســت 
واقعیت مجازى شیائومى مى وى آر پلى 2 نام دارد و 
قرار است با قیمت مقرون به صرفه 14 دالر روانه بازار 
شود. شیائومى در ساخت این هدست از مواد خاص 
و باکیفیتى اســتفاده کرده که ظاهرا از نظر ساختار با 
مواد نسخه پیشــین تفاوت دارند اما کیفیت مطلوبى 
را ارائه مى کننــد. علیرغم اینکه هنــوز اطالعاتى 
در مورد وزن هدســت واقعیت مجازى شــیائومى 
مى وى آر پلى 2 منتشر نشده، گفته مى شود که وزن 
آن به مراتب از نسخه پیشین این گجت سبک تر است. 
ضمنا شیائومى آن را سوراخ ها و مجازى مجهز کرده 

که محیط داخلى هدست را خنک تر مى کنند.
هدست جدید شیائومى قرار است با قیمت 99 یوان 
روانه بازار شود که این قیمت چیزى در حدود 14 دالر 
محسوب مى شود. بنابراین شیائومى مى وى آر پلى 2 
یک هدست واقعیت مجازى مقرون به صرفه است. 
شرکت شیائومى اشاره کرده که عرضه این هدست 
از روز نوزدهم ماه آوریل در کشور چین آغاز مى شود. 

موزیک پلیر کامل و قدرتمند 
فایل هاى صوتى اندروید

MuZic Player Pro عنــوان یــک موزیــک 

پلیر گرافیکــى با ویژگــى هاى منحصــر به فرد 
مى باشد که توسط Ankit Chauhan در پلى استور 
براى اندروید منتشــر شده اســت. بر خالف دیگر 
پلیر هاى اندرویدى منتشر شده تاکنون ؛ مى توان 
این اپلیکیشــن را یکى از کامل ترین این برنامه ها 
دانست زیرا از تمامى فرمت هاى صوتى پشتیبانى 
کرده و با کیفیــت پخش فوق العــاده خود تمامى 
انتظارات کاربران را بر آورده مى کند. پس از نصب 
پلیر، به سرعت حافظه دستگاه هوشمند اسکن شده 
و هر گونه فایل صوتى شناسایى مى شود که تمامى 
آنها در چند دســته مختلف هماننــد آلبوم، هنرمند 
و … قابل دسترسى هســتند. تنها کافیست صفحه 
نمایش را لمس کــرده تا موزیــک در حال پخش 
به ســرعت تغییر کنــد. براى پخش بــا کیفیت تر 
فایل هاى صوتى خود مى توانید با توجه به ســبک 
موســیقى مورد عالقه تان از میان ایستگاه هاى از 
پیش تنظیم شده سبک مورد نظر را انتخاب کرده و 
موزیک ها را به گونه اى متفاوت پخش کنید. عالوه 
بر این، گزینه هاى مدیریتى مختلفى در اپلیکیشن 
موجود مى باشــند که خواهید توانست با امکاناتى 
فوق العاده فایل هاى صوتى تان را مدیریت نمایید. 
همچنین بهتر است بدانید که یک ویرایشگر صوتى 
در میان قابلیت هاى MuZic Player Pro گنجانده 
شده است که خود نشانه برترى آن نسبت به دیگر 

پلیر ها به شمار مى رود.

داستان هاى اینستاگرامى با 
لشکر محبوب تر از اسنپ چت

روزانــه 200 میلیــون کاربــر اینســتاگرام از ویژگى 
اشتراك گذارى داستانى استفاده مى کنند. این قابلیت که 
تنها 8 ماه از عمرش مى گذرد و مدیران اینستاگرام آن را از 
«اسنپ چت» کپى بردارى کرده اند با اقبال زیادى مواجه 
شده و تعداد کاربرانى که روزانه از آن استفاده مى کنند به 
200 میلیون رسیده اســت. هم زمان فیس بوك، مالک 
اینستاگرام ابزار و استیکرهاى جدید را براى چسباندن به 
ویدئوهاى الیو براى کاربران عرضه کرده تا به عنوان مثال 
استیکرها را روى عکس هاى ســلفى چسبانده و روى 
ویدئوها پین/pin بگذارند.  آگوســت 2016 اینستاگرام 
ویژگى داستانى خود را براى کاربران عرضه کرد که از 
طریق آن عکس ها و ویدئوهاى به اشتراك گذاشته شده 
بعد از 24 ساعت ناپدیدشــده و از پروفایل کاربر حذف 
مى شوند. بعداً قابلیت پخش ویدئویى الیو که یک ساعت 

بعد از انتشار ناپدید مى شود به آن اضافه شد.

در تمام کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه جهان، سامانه خرید و رزرو آنالین بلیت هواپیما و قطار مدت هاست که 
وجود دارد، اکنون نیز زمان ورود ایران به این عرصه فرا رسیده است، چرا که استفاده گسترده از اینترنت، افراد جامعه را 
به سوى خرید آنالین و استفاده از خدمات آنالین سوق داده است. بنابراین فالیتیو به وجود آمد تا جاى خالى یک سامانه 

قدرتمند آنالین خرید و رزرو آنالین بلیت هواپیما و قطار را پر کند.
فالیتیو با تمام ایرالین هاى داخلى و خارجى طرف قرار داد است، داراى تیم پشتیبانى 24 ساعته قوى است که مى توانند 
در هر زمانى، سواالت مشتریان و خریداران را پاسخگو باشند و آن ها را راهنمایى کنند.فالیتیو بهترین قیمت پروازها 
را تضمین مى کند و این موضوع با یک بررسى و جستجوى چند ثانیه اى در سامانه ثابت مى شود.در فالیتیو مى توان 
تمام پروازها و مســیرهاى داخلى و خارجى را با قیمت هاى دقیق و ایرالین هاى طرف قرارداد مشاهده کرد و پس از 
بررسى بلیت مورد نظر را رزرو یا خرید کرد.در فالیتیو مى توان جاذبه هاى هیجان انگیز و جالب گردشگرى کشورها و 

شهرهاى مختلف دنیا را دید.
http://flightio.com :وب آدرس

Modern Strike Online  بازى محبوب و هیجان آور در ســبک بازى هاى اکشــن، تیراندازى و تفنگى از 
استودیوى Game development براى اندروید است که به صورت رایگان در پلى استور منتشر گردیده است. 
در این بازى شما مى توانید با در دست گرفتن سالح هاى مختلف به نبرد با دشمنان بروید و یکى از زیباترین بازى هاى 
تفنگى اندروید را تجربه کنید! از ویژگى هاى کلى بازى نیز مى توان به مواردى چون امکان درست کردن بازى خود با 
قوانینى که خودتان تعیین مى کنید و رقابت با دوستانتان در همان محیط، شامل بودن 7 نقشه مختلف با تاکتیک هاى 
خاص براى مبارزه، امکان استفاده از 25 نوع سالح مختلف همچون طپانچه ها، تفنگ ها، تیربارهاى نیمه اتوماتیک، 
تفنگ هاى شکارى و نارنجک ها، امکان استفاده از انواع و اقسام پوشش هاى زرهى، امکان تغییر رنگ اسلحه خود و 
تمام قطعات آن از لوله گرفته تا خشاب و دوربین اسلحه، تیراندازى به سمت سر حریفان خود و به دست آوردن مقام اول، 
گرافیک و افکت هاى صوتى عالى و به روز رســانى بازه هاى زمانى معین و اضافه شدن امکانات و آیتم هاى جدیدى 

به ان اشاره کرد!

معرفى محصول

Sony Mobile Communi-   آى تى ایران |
 ،Xperia XZ Premium ،خاورمیانه و آفریقا  cations

تازه ترین تلفن هوشمند برنده جایزه اش، را در حضور 
180 نفر از اصحاب رسانه از سرتاسر منطقه خاورمیانه 
و آفریقا در گردهمایــى اختصاصى Xperia960# در 

دبى به نمایش گذاشت.
Xperia960#  که بزرگ ترین رویداد از این نوع بود، 

نخســتین ضبط ویدیو با حرکت بسیار آهسته در یک 
تلفن هوشمند را با سرعت 960 فریم در ثانیه امکان پذیر 
ساخت. این سرعت چهار برابر آهســته تر از هر تلفن 
هوشمند دیگرى است و جزئیاتى را به تصویر مى کشد 
 Xperia960# که از چشم انسان پنهان مى ماند. رویداد
و برنامه هاى آن به طور زنده از سالن The Annex برج 
خلیفه دبى براى بینندگان منطقــه خاورمیانه و آفریقا 
پخش شــد. Sony Mobile چهار فعالیت براى تست 
فیلم بردارى حرکت بسیار آهســته، در این رویداد در 

نظر گرفته بود. این فعالیت ها با نام هاى «سقوط امن»، 
«تونل باد کاغذرنگى»، «توپ جهنده رنگى» و «سقوط 
بادکنگ آب» نام گذارى شده بودند. مهمانان با ورود به 
هر یک از این فعالیت ها، محو اجراى آن ها مى شدند و از 
آن ها با Xperia XZ Premium با حرکت بسیار آهسته 

فیلم بردارى مى شد و به صورت زنده پخش مى شد.
هیده یوکى فورومى، معاون اجرایى فروش و بازاریابى 
 Sony Mobile Communications جهانــى
در مراســم افتتاحیــه Xperia960# گفــت: «ما در

 Sony Mobile  بــه خلــق محصــوالت و خدماتى 
هوشمند و با قابلیت شخصى ســازى فزاینده که شما 
را به یکدیگــر متصل مى کنند و به بخشــى ضرورى 
و دوست داشــتنى از زندگــى شــما بدل مى شــوند، 
پایبندیــم. ما بــه این دیــدگاه متعهدیم و بــه فراتر 
بردن مرزهــاى ارتباطــات از طریــق فناورى هاى 
پیشــرو ادامــه مى دهیم. تلفــن هوشــمند جدید ما 

دســتگاهى است که فناورى و مشــخصات پیشرفته 
را به معناى واقعــى در خــود دارد و مصرف کنندگان 
را قادر مى ســازد تا در جهانــى الهام گرفته از فناورى 
موبایــل زندگى کنند. بســیار خرســندم کــه ورود

Xperia XZ Premium  بــه بــازار خاورمیانــه تا 

 Xperia XZ «.پایــان آوریل را اعالم مى کنــم
Premium موفــق بــه دریافــت بیش از 

30 تقدیــر و جایزه شــامل «بهترین تلفن 
هوشــمند یــا دســتگاه متصــل جدید در 
کنگــره جهانى موبایل 2017» در مراســم 
ســاالنه اهداى جوایــز جهانــى موبایل )
جوایز (Glomo از سوى انجمن GSM شد.

 Sony Mobile قیمــت و زمــان عرضــه
Xperia XZ Premium از پایــان خــرداد 

1396 در فروشگاه هاى معتبر با قیمت حدودى 
2.5 میلیون تومان در دسترس خواهد بود.

سامانه خرید و رزرو 
آنالین بلیت هواپیما و 
قطار

بازى نبرد در 
دنیاى مدرن اندروید 

 
چگونه راه اندازى 

سریع دوربین گوشى هاى 
سامسونگ را غیر فعال کنیم؟

راه اندازى سریع دوربین به شما این اجازه را مى دهد 
تا بدون اینکه به بخش اپلیکیشن ها مراجعه کنید، 
دوربین گوشى سامســونگ خود را روشن کنید. در 
گوشى هاى سامسونگ با دوبار فشردن دکمه هوم 

گوشى دوربین راه اندازى سریع مى شود.
در صورتى که نیــازى به گزینه راه اندازى ســریع 
دوربین در گوشى سامسونگ خود ندارید با اینکه به 
اشتباه فشردن این دکمه شما را ناخواسته به دوربین 
هدایت مى کند، مى توانید آن را با این آموزشى که 
قرار مى دهیم غیرفعال نمایید. مراحل زیر را دنبال 

نمایید:
مرحله اول: ابتدا به لیســت اپلیکیشن هاى خود 

مراجعه نمایید.
 مرحلــه دوم: روى برنامه تنظیمــات یا همان 

Settings ضربه بزنید.

 مرحله سوم: گزینــه Advanced features را 
انتخاب نمایید.

 Quick مرحله چهارم: اکنون وضعیــت گزینه 
launch Camera را روى Off یا خاموش قرار دهید.

 کار تمام است و گزینه راه اندازى سریع دوربین در 
گوشى شما غیرفعال شد!

کفش هاى جدید آدیداس با 
فناورى چاپ سه بعدى

کمپانى آدیــداس از کفش     آى تى ایران |
ورزشــى جدید خود با نام  4D Futurecraft   که با 
استفاده از پرینترهاى سه بعدى تولید شده، رونمایى 

کرد. 
آدیداس در مراسم رونمایى از این کفش اعالم کرد 
که الیه میانى این کفش بر پایه 17 سال اطالعات 
به دســت آمده در زمینه کفش هاى ورزشــى خلق 
شده اســت و با بهره گیرى از فناورى «سنتز نورى 
دیجیتال» تولید شده است. ســنتز نورى دیجیتال 
به یک سرى مراحل فوق پیشــرفته گفته مى شود 
که با استفاده از پردازش دیجیتالى نور و صمغ مایع 

عمل مى کند.
”اریک لیدتک» عضو هیئت اجرایى کمپانى آدیداس 
در رابطه با ایــن فناورى مى گوید: « با اســتفاده از 
فناورى ســنتز نورى دیجیتال، مى توان بســیارى 
از محدودیت هاى گذشته را پشــت سر گذاشت و 
در عرصه  جدیدى از طراحــى و تولید خالقانه قدم 

گذاشت.
در حال حاضر آدیداس قصد دارد 300 جفت از این 
کفش را در آپریل 2017 به دوستان و آشنایان عرضه 
کند و در پاییز و زمستان امسال هم 500 جفت دیگر 
را به نمایندگى هاى محصــوالت آدیداس در بازار 

تحویل خواهد داد.
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اشتباه چهارم: 
غیرفعال سازى فایروال

غیرفعال کردن فایروال داخلى روترهاى پیشرفته به 
این امید که به اینترنت سریعترى دسترسى داشته باشیم، 

چهارمین اشتباه رایجى است که بسیارى از کاربران مرتکب 
مى شوند. فایروال از ورود غیر مجاز مزاحمان به شبکه شما 
جلوگیرى مى کند. این روش محافظتى چندان سرعت 
اینترنت شما را کاهش نمى دهد. بنابراین فایروال روتر 

خود را غیرفعال نکنید.

ى از
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سال چهاردهم139

SSID اشتباه پنجم: مخفى سازى
مخفى نگه داشتن شبکه به قصد فرار کردن از دست 

هکرها اشتباه دیگرى است که بعضى از مردم انجام مى دهند. 
بعضى از کاربران تصور مى کنند تنها مخفى کردن نام شبکه یا SSID به 

جاى استفاده از سیستم کدگذارى و کلمه عبور آنها را مصون نگه مى دارد. اغلب 
روترها در تنظیمات خود گزینه اى براى پنهان کردن تا سایر دستگاه هاى واى فاى 

که در محدوده امواج شبکه قرار دارند نتوانند این شبکه را در فهرست شبکه هاى قابل 
دسترس خود ببینند. غیرفعال کردن SSID ایده بدى نیست، اما این نام در خیلى از 
انواع ترافیک اینترنت قرار دارد و یک هکر با کمک یک  نرم افزار رایگان به راحتى 

مى تواند SSID روتر شما را استخراج کند. در اقدامى  مشابه، استفاده از روش 
فیلتر کردن آدرس MAC به تنهایى براى صدور اجازه اتصال چند 

دستگاه خاص به روتر نیز شیوه قابل اتکایى نیست و مى توان 
از آن عبور کرد. 
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اشتباه اول: عدم تعریف رمزعبور

اگر فراموش کنید که روى روتر واى فاى خود کلمه 
عبور (کلید کدگذارى نام دیگر آن است) بگذارید، به هر کسى که 

در محدوده امواج شبکه بى سیم شما قرار داشته باشد اجازه خواهید داد به 
شبکه شما متصل شود. اگر به اشتراك گذارى فایل و چاپگر نیز در شبکه شما فعال 

باشد، هر رهگذرى مى تواند به فایل هاى هر کامپیوترى که به شبکه خانگى یا ادارى 
شما متصل است دسترسى پیدا کند. واى فاى کدگذارى نشده نیز مى تواند باعث شود 
تا سارقان اطالعات حتى اگر مستقیما به شبکه شما متصل هم نشده باشند مخفیانه 
ترافیک اینترنت شما را استراق سمع کنند. جابجایى داده بین یک کامپیوتر و یک 
روتر بى سیم به تمام جهات و تا فاصله چند صد مترى منتشر مى شود. همچنین 

دسترسى افراد غیرمجاز به یک شبکه واى فاى مى تواند سرعت ترافیک 
این شبکه را کم کرده و حتى باعث فعالیت هاى مجرمانه از 

طریق این شبکه شود. 

اشتباه چهارم:
غیرفعال سازى فایروال

غیرفعال کردن فایروال داخلى روترهاى پی
این امید که به اینترنت سریعترى دسترسىد
چهارمین اشتباه رایجى است که بسیارى از کا
مىشوند. فایروال از ورود غیر مجاز مزاحمان
جلوگیرى مىکند. این روش محافظتى چند
اینترنت شما را کاهش نمىدهد. بنابراین فا

خود را غیرفعال نکنید.

یشرفته به 
 داشته باشیم، 

ربران مرتکب 
به شبکه شما 
دان سرعت 
ایروال روتر 
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”اریک لیدتک» عضو هی

در رابطه با ایــن فناورى مى
فناورى ســنتز نورى دیجیت

از محدودیت هاى گذ
در عرصه  جدید

گذاشت.
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 WEPاشتباه دوم: رمزنگارى
وقتى در حال مسدود کردن امواج واى فاى خود 

هستید، اشتباه استفاده از سیستم کدگذارى قدیمى  و 
ضعیف WEP را مرتکب نشوید. با استفاده از 

نرم افزارهاى موجود در اینترنت مى توان در ظرف کمتر از دو 
دقیقه به یک شبکه کدگذارى شده با WEP نفوذ کرد. متاسفانه 
اغلب WEP اولین گزینه در فهرست روش هاى کدگذارى در 
روتر است، بنابراین تنبلى را کنار بگذارید و همیشه اولین گزینه 

را انتخاب نکنید. در حال حاضر بهترین گزینه محافظتى 
  Personal (PSK)  WPA2

است.
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در تمام کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه جهان، سامانه خرید و رزرو آنالین بلیت هواپیما و قطار مدت هاست
زمان ورود ایران به این عرصه فرا رسیده است، چرا که استفاده گسترده از اینترنت، افراد جا اکنوننیز د دا
سوقداده است. بنابراین فالیتیو به وجود آمد تا جاى خالى یک ال آ

ش
ر
ک

 از 
ه و
الوه
شن
تى

یید. 
وتى
نده
یگر

اشتباه سوم: رمزعبور ضعیف
انتخاب یک کلمه عبور ضعیف براى محافظت از شبکه 

واى فاى یک اشتباه رایج است. حتى اگر از یک شیوه کدگذارى 
قدرتمند هم استفاده کرده باشید، فایده اى نخواهد داشت اگر یک هکر 

بتواند کلمه عبور دسترسى به شبکه شما را از طریق تالش کلمات تصادفى حدس 
بزند. اغلب روترهاى بى سیم به طور پیش فرض از یک کلمه عبور مثل admin یا 

password استفاده مى کنند و یا اگر روتر خود را از تامین کننده خدمات اینترنت خود 

دریافت کرده باشید معموال کلمه عبور واى فاى تلفن خانه شما در نظر گرفته مى شود. 
کلمات عبور شبیه به این کامال قابل حدس زدن هستند. از طرفى دستگاه مودم یا روتر 
شما از یک نام کاربرى و کلمه عبور دیگر هم استفاده مى کند که شما زمانى که قصد 

دارید وارد صفحه مربوط به تنظیمات دستگاه شوید باید آن را وارد کنید. بنابراین 
اینجا بحث بر سر دو کلمه عبور مجزا است، که هر دو آنها مهم هستند. یک 

کلمه عبور پیچیده باید حداقل از 12 کاراکتر تشکیل شده باشد که 
ترکیبى از حروف کوچک و بزرگ و کاراکترهاى خاص 

است. 
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 و حتى باعث فعاین شبکه را کم کردهو
ق این شبکه شطریق
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رئیس شــاخه اجرایى اتحادیه اروپا گفت: ایتالیا در 
مسیر اصالح است و غیر قابل باور است که از منطقه 

یورو خارج شود.
«ژان کلود یونکر» رئیس کمیســیون اروپایى در 
مصاحبه با روزنامــه «ال ریپابلیــکا» گفت، هنوز 
جزئیات ســند اقتصادى و مالى که دولــت ایتالیا 

سه شنبه ارائه کرده، ندیده است.
او گفت: اما قطعًا تعهد دولت ایتالیا در مسیر درستى 

حرکت مى کند.
دولت ایتالیا همانطور که کمیســیون اروپایى قول 
داده بود، کاهش کسرى بودجه اضطرارى را براى 

سال میالدى جارى اعالم کرد.
با این حال یونکــر گفت، ایتالیــا در میان مدت و 
بلند مــدت بایــد با جدیــت امور مالــى عمومى 
و خصوصــًا بدهى هــاى هنگفــت خــودش را

 اصالح کند.
یونکــر گفت: اجــازه دهید به وضــوح بگویم که 
من خروج ایتالیــا از یورو را بعیــد مى دانم. من از 
تالش هاى رم بــراى مقابله با بحــران بانکدارى 
قدردانى مى کنم. ما مى خواهیم سیستم بانکدارى 
ایتالیا از این دوره دشــوارى، قوى تر و مستحکم تر 

بیرون بیاید.
 یونکر در پاسخ به پرسشى درباره اینکه آیا به «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا اعتماد دارد و یا از 
اقدامات او مى ترسد، گفت با یک «خیرخواهى رو به 

رشد» به ترامپ مى نگرد.

رهبر کاتولیک هاى جهان هر ســاله به مناسبت «عید 
پاك» پاى افراد مجرم یا معلول را شستشــو مى دهد. 
امسال او پاى 12 زندانى عضو ســابق مافیا را شست با 
این امید که آنها به این جنایات سازمان یافته پشت کنند.
«پــاپ فرانســیس» رهبــر کاتولیک هــاى جهان، 
مجرمین عضو مافیا را براى شستشــوى پا در مراســم 
امســال عید پاك انتخاب کــرد. به گفتــه واتیکان، 
شستشــو در جریان بازدید خصوصى پــاپ از زندانى 
در شــهر کوچک «پالیانو» و بدون حضور عکاســان 

انجام شد.
در زندان شهر بندرى پالیانو که در 60 کیلومترى جنوب 
رم قرار دارد، اعضاى سابق مافیا نگهدارى مى شوند که 
حبس طوالنى مدت آنها به علت همکارى با قوه قضائیه، 

کاهش یافته است.
به گزارش واتیکان، پاپ در بازدید خود از زندان پالیانو، 
پاى 12 زندانى را که به جــرم عضویت در مافیا زندانى 
هستند شستشو داد. یکى از این 12 نفر مسلمان بوده که 
به مسیحیت گرویده است. ســه نفرشان نیز زن بودند. 
چهار تن از این زندانیان نیز در برگزارى این مراســم به 

پاپ کمک کردند.
پاپ فرانسیس در سال هاى اخیر بارها اعضاى مافیاى 
ایتالیــا را فراخوانده اســت کــه راه و روش زندگى را 
تغییر دهنــد. در مصاحبه اى که در روزنامــه ایتالیایى 
«الرپوبلیکا» منتشــر شــد، پاپ گفت: «من بار دیگر 
تکرار مى کنم همه حق دارند که اشتباه کنند. هر فردى 

به نحوى دچار خطا شده است.» او در عین حال گفت که 
متأسفانه اعتماد و حسن نیت کمى نسبت به «بازگشت 

دوباره به جامعه» نشان داده شده است.

سنت شستن پا در واتیکان
شستن پاى 12 نفر از اعضاى کلیساى کاتولیک توسط 
پاپ یکى از سنت هاى مرسوم در واتیکان در عید پاك 
اســت. این مراســم که «آدینه نیک» خوانده مى شود 
انجام مى شود. این مراسم به یاد شام آخر (عشاى ربانى) 

مسیح(ع)برگزار مى شود.
طبق روایت ها، مسیح (ع) در واپسین شب حیات، پس 
از شام «آب در لگن ریخته شروع به شستن پاى مریدان 

و خشکانیدن آنها با دستمالى که بر کمر داشت کرد.»
به باور مسیحیان، یکى از حواریون که یهودا نام داشت، 
مخفیگاه مسیح (ع) را شبانه به سربازان رومى لو مى دهد 
که دستگیرى، آزار و به صلیب کشیدن مسیح (ع) را در 

پى دارد.
گفته مى شود که سنت شستن پا یادآور فروتنى و تواضعى 
است که مسیح (ع) نسبت به حواریون از خود نشان داد. 
اما چند سال است که پاپ فرانسیس سنت رایج را کنار 
گذاشته و به جاى شستن پاى شــمارى از کشیشان و 
اعضاى کلیسا، پاى 12 زندانى و یا افراد معلول و نیازمند 

حمایت را مى شوید.
 عید پاك دومین جشــن بزرگ مسیحیان پس از میالد 

مسیح (ع) است.

در حالى که یک هفته  تا برگزارى انتخابات فرانسه باقى مانده، 
رقابت میان نامزدها سخت تر شده است.

آخرین نظرسنجى ها حاکى از آن اســت که احتمال دارد 
«مارین لوپن» نامزد راســت افراطى به همراه «ژان لوك 
مالنشون» به دور بعد انتخابات راه یابند. این در حالى است که 
پیش از این، صحبت ها حاکى از راهیابى «امانوئل ماکرون» و 

«مارین لوپن» به دور بعد بود.
ناظران انتخابات اخیر ریاست جمهورى فرانسه، این انتخابات 
را غیرقابل پیش بینى ترین انتخابات تاریخ مدرن فرانســه 
ارزیابى کرده اند زیرا عــدم موفقیت برنامه اقتصادى دولت 
سوسیالیست این کشور، مردم را به سوى احزاب ُخرد سوق 

داده است.
نظرخواهى که شرکت«Ipsos-Sopra Sterna»انجام 
داده است، نشان مى دهد «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل 
میانه رو و «مارین لوپن» در دور اول انتخابات هر کدام 22 
درصد آراء را کسب مى کنند. این در حالى است که «ژان لوك 
مالنشون»  و «فرانسوا فیون »محافظه کار به ترتیب 20 و 19 

درصد از آراء را به دست مى آورند.
نظرسنجى ها نشان مى دهند اگر ماکرون بتواند به دور بعد راه 

پیدا کند، به آسانى برنده انتخابات خواهد شد. اما نکته تعجب 
برانگیز در روزهاى اخیر این است که مالنشون توانسته نظر 
بسیارى از رأى دهندگان مردد را به خود جلب کند. این نامزد 
سوسیالیست که سابقاً طرفدار نظریات «تروتسکى» بوده 
خواهان خروج فرانسه از ناتو و در صورت امکان، از اتحادیه 

اروپاست.
در حال حاضر، محتمل ترین نتیجه، صعود لوپن و ماکرون 
به دور بعدى رأى گیرى است. اما فاصله کم نامزدها نشان
 مى دهد که احتمال رقم خــوردن هرگونه نتیجه اى وجود 

دارد.

روزنامه اینترنتى «گازیتا.رو» در تحلیلى مى نویســد: کره شــمالى 
تهدید کرده است که در صورت اقدام تحریک آمیزى از سوى آمریکا 
نخستین اهداف موشکى خود را تأسیسات نظامى ایاالت متحده در 
کره جنوبى و ژاپن انتخاب کرده و بعد هم مى تواند ناو هواپیمابر اتمى 

«Carl Vinson» نیروى دریایى آمریکا را هدف قرار دهد.
البته آمریکایى ها هم قادر هســتند تهدید حدود هزار موشــک کره 
شــمالى را خنثى کنند. خطر واقعى از ســوى توپخانه معمولى کره 
شمالى است که مى تواند رآکتور هسته اى و صنایع شیمیایى در کره 

جنوبى را هدف قرار دهد.
پاسخ کره شمالى شــامل حمالت ناگهانى پیشگیرانه در زمین، دریا 
و هوا خواهد بود. مقامات پیونگ یانگ از پایگاه هاى نظامى آمریکا 
در شــهرهاى مختلف کره جنوبى و حتى کاخ ریاست جمهورى کره 
جنوبى، به عنوان اهداف احتمالى خود نام برده اند. آنها همچنین یادآور 
شده اند که موشک هاى کره شــمالى حتى قادرند به پایگاه نظامى 

آمریکا در خاك ژاپن و حتى خاك ایاالت متحده نیز برسند.

امکانات نظامى و اهداف کره شمالى کدامند؟
در حال حاضر کره شمالى داراى موشک هاى بالستیک با طول برد 
متوسط از نوع «نودون»، «اسکاد» و «موسودان» است که برد پرواز 
آنها بیشتر از 300 الى 500 کیلومتر نیست. البته آخرین نمونه موشک 
نودون مى تواند اهدافى در فاصلــه 1000 الى 2000 کیلومتر را هم 

هدف قرار دهد.
یک مقــام نظامى-دیپلماتیک در ســئول توضیح داده اســت که 
کره شــمالى فقط حدود هزار موشــک در اختیار دارد که مجهز به 
کالهک هاى متعارف با قــدرت انفجار باال هســتند ولى اکثر آنها 

تهدیدى جدى براى امنیت کره جنوبى محسوب مى شوند.
«واسیلى کاشین» کارشناس ارشد مؤسسه شرق دور در آکادمى علوم 
روسیه یادآور شده است که بر اساس ارزیابى هاى مختلف، کره شمالى 
همچنین داراى ده الى 20 کالهک هسته اى است. هنوز مشخص 
نیست که رژیم «کیم جون اونگ» موفق شده است کالهک هاى 
هسته اى براى موشک هاى بالســتیک با برد متوسط خود بسازد یا 
خیر. در ماه سپتامبر سال 2016 این کشور اعالم کرد که متخصصان 
فناورى هاى هسته اى میهنى این مسئله را حل کرده اند ولى منابع 

مستقل و قابل اطمینان این موضوع را مورد تأیید قرار نداده اند.   
به گفته این کارشناس، در صورت بروز درگیرى نظامى در شبه جزیره 
کره، صحبت بر سر شلیک همزمان حداقل ده ها موشک بالستیک 
کره شــمالى اســت ولى احتمال شلیک موشــک داراى کالهک 
هسته اى بسیار کم است. البته پرتاب این موشک ها نیز مى تواند از 
سوى ناوشــکن هاى کره جنوبى و نیروى دریایى آمریکا که داراى 
توان دفاع ضد موشکى هستند، خنثى شود. کشتى هاى آمریکایى با 
کمک سیستم کنترل چند منظوره  اطالعاتى- هدایتى «ایجینس» 
مى توانند این وظیفه را انجام دهند. عالوه بر این ناوشکن هاى ناوگان 

دریایى-نظامى ژاپن هم که داراى توان دفاع ضد موشکى هستند، 
مى توانند به کمک آمریکایى ها بیایند.   

و باالخره در خاك کره جنوبى، ســه سامانه دفاع ضدموشکى «تاد» 
مستقر اســت که به منظور حفاظت از مراکز سیاسى و نظامى مهم 
این کشور درنظر گرفته شــده اند و مى توانند به طور مؤثر با موشک 
هاى بالستیک با برد متوسط مقابله کنند. موشــک هاى تاد داراى 
کالهک هاى جنبشى هســتند که اهداف خود را از طریق برخورد 

مستقیم منهدم مى کنند.
کره جنوبى و آمریکا عالوه بر سیســتم هاى دفاع ضد موشکى تاد و 
«پاتریوت»، داراى سیســتم چند الیه اى دفاعى هستند که امکان 
فایق آمدن کامل بر همه موشک هاى شــلیک شده کره شمالى را 

خواهند داشت.

تهدیدات طرفین، واقعى یا بلوف؟
پیش از این شبکه تلویزیونى «ان بى سى نیوز» به نقل از یک مقام 
بلندپایه اطالعاتى آمریکا خبر داد کــه ایاالت متحده آمادگى حمله 

پیشگیرانه به کره شمالى را دارد، اگر رهبران این کشور دالیل کافى 
براى آن پیدا کنند که کره شمالى قصد انجام آزمایش سالح هسته اى 
دیگرى را دارد. وزارت امور خارجه کره شمالى بعد از این تهدید آمریکا 
اعالم کرد که این کشور هر زمان که ستاد فرماندهى کل نیروهاى 

مسلح دستور بدهد، اقدام به آزمایش هسته اى خواهد نمود.
طبق ارزیابى روزنامه «گازیتا.رو»، در صورت بروز درگیرى نظامى، 
آمریکا در نخستین شلیک گسترده موشــکى و حمله هوایى به کره 
شمالى ممکن اســت حداقل دو الى 2/5 هزار موشــک «کروز» از

 پایگاه هاى دریایى یا از طریق هوا به این کشــور شــلیک کند. در 
عملیات آمریکا علیه کره شمالى ممکن اســت حمالت سایبرى و 

نیروهاى ویژه نیز به کار گرفته شوند.  
البته واسیلى کاشین هشــدار داده، این در حالى است که حدود 25 
میلیون نفر از جمعیت کره جنوبى در منطقه هدف توپخانه معمولى 
کره شــمالى قرار دارند. به گفته وى، ضمن اینکه کره جنوبى داراى 
توان انرژى هسته اى است و براى این منظور 25  نیروگاه هسته اى 
فعال هستند، همچنین صنایع شیمیایى و دیگر تأسیسات خطرناك 

این کشور نیز ممکن است هدف حمالت کره شمالى قرار بگیرد.

آمریکا و کره شمالى تا کجا پیش خواهند رفت؟
کارشــناس نظامى مى گوید، البته اگر آمریکا ابتدا دست به حمالت 
موشکى و هوایى گسترده به کره شمالى بزند،  کیم جون اونگ رهبر 
جوان این کشور ممکن است دستور استفاده از سالح کشتار جمعى 

را صادر کند.  
در این صــورت آمریکایى ها مى توانند از ســنگین ترین بمب  خود 
«B/43-GBU» که به مــادر بمب هاى جهان شــهرت یافته، 
استفاده کنند که پیش از این در افغانستان به منظور انهدام تونل هاى

 گروه هاى تروریستى به کار گرفته شده است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا به سئوال خبرنگاران در این 
مورد که آیا استفاده از این بمب قوى در افغانستان، پیامى براى کره 
شمالى بود، خوددارى کرده و گفت: «من نمى دانم این عالمت بود یا 
نه ولى فرقى هم در اصل ماجرا ندارد. کره شمالى یک مشکل است و 

این مشکل حل خواهد شد.»

فعًال که مقامات پنتاگون تفسیرى در مورد اخبار رسانه هاى گروهى 
آمریکایى در مورد آمادگى این کشــور براى حمله پیشگیرانه به کره 

شمالى نداده اند ولى امکان آن را نیز بعید ندانسته اند.

عالمت هاى بسیار جدى
«کنستانتین آسمالوف» کارشناس برجسته مرکز تحقیقات کره در 
مؤسسه شرق شناسى آکادمى علوم روسیه یادآور شده است که خارج 
سازى خانواده هاى نظامیان و دیپلمات هاى آمریکایى از کره جنوبى، 
هرچند نخستین بار نیست که رخ مى دهد ولى عالمت بسیار جدى 
براى امکان بروز درگیرى نظامى آمریکا و کره شمالى است. اقدامات 
آمریکایى ها نشــان مى دهد که آنها مى دانند که مســئله با حمله 
گسترده به تأسیسات هســته اى کره شمالى تمام نشده و این کشور 

قطعاً به این اقدام پاسخ خواهد داد.
به عقیده این کارشناس، حتى در دوران جنگ سرد و در بحران کارائیب 
که روابط اتحاد جماهیر شــوروى و آمریکا به شــدت تیره شده بود، 
وضعیت خطرناکى مانند اوضاع کنونى در شبه جزیره کره پیش نیامده 

بود که مى تواند آغازى براى جنگ جهانى سوم باشد.  

به دنبال اعتراض اپوزیسیون اکوادور به نتایج انتخابات 
این کشــور، مقام هاى انتخاباتى اکوادور اعالم کردند 
قصد دارند حدود 1/3میلیــون رأى مربوط به انتخابات 

ریاست جمهورى این کشور را بازشمارى کنند.
«گیلرمو السو» رهبر مخالفان دولت اکوادور این اقدام 
را «نمایشى» خوانده و گفته که به هیچ وجه اتهام وقوع 

تقلب در انتخابات را رفع نمى کند.
شوراى ملى انتخابات اکوادور اعالم کرد، همه آراء مورد 
مناقشه از سوى هر دو حزب اصلى را که حدود 10 درصد 
کل آراء انتخابات ریاست جمهورى مى شود بازشمارى 

خواهد کرد.
نتایج رسمى مربوط به انتخابات دوم آوریل نشان دادند 
که السو، یک بانکدار سابق و محافظه کار، تنها با کمتر 
از 3 درصد از رقیب خود یعنى «لنین مورنو» کاندیداى 
مد نظر «رافائل کوره آ» رئیس جمهور اکوادور شکست 

خورده است.
ناظران بین المللى شــامل سازمان کشــورهاى قاره 
آمریکا اعــالم کرده اند موارد بى نظمــى و بى قاعدگى 
در این انتخابات مشــاهده نکرده اند اما السو ادعا کرده
 ســتاد انتخاباتــى او چندیــن مــورد ناهماهنگى را

 مشــخص کرده و از پذیرش نتیجه انتخابات خوددارى 
مى کند.

«خوآن پابلــو پوزو» رئیس شــوراى انتخاباتى اکوادور 
گفت، بررســى ها، موردى از وقوع تقلب را در انتخابات 
نشان ندادند اما براى «آرامش کشور» با بازشمارى آراء 

موافقت کرده است.
السو در واکنش به این خبر گفت: ما در این نمایش به راه 

افتاده از سوى کوره آ به منظور فریب دادن رأى دهندگان 
شرکت نخواهیم کرد زیرا ما باید صریح باشیم و بگوییم 
تنها راه دانستن حقیقت و شفاف کردن فرآیند بازشمارى 
کامل آراء است. کوره آ نیز در توئیتر گفت: شوراى انتخابات 
اکوادور دست به اقداماتى فوق العاده زده تا فوراً به نمایش 
راه افتاده از سوى الســو پایان دهد؛ چراکه یک بانکدار 

نمى تواند انتخابات را بخرد.

تنش میان آمریکا و کره شمالى به حد باالیى رسیده است

جنگ جهانى سوم  در راه است؟

پاپ فرانسیس 
پاى اعضاى سابق مافیا را شست

انتخابات فرانسه غیرقابل پیش بینى است

10 درصد آراء انتخاباتى اکوادور بازشمارى مى شود

خروج ایتالیا از 
منطقه یورو، بعید است

,,

یک مقام نظامى-
دیپلماتیک در سئول 
توضیح داده است 
که کره شمالى فقط 
حدود هزار موشک 
در اختیار دارد که 
مجهز به کالهک هاى 
متعارف با قدرت 
انفجار باال هستند 
ولى اکثر آنها تهدیدى 
جدى براى امنیت 
کره جنوبى محسوب 
مى شوند
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چهل تکه

در «کوماتیپورت» آفریقاى جنوبى، هنگامى که یک مشترى 
در سوپر مارکت براى برداشتن ماست به سمت یخچال مى رود 
با صحنه وحشتناکى رو به رو مى شود؛ یک مار پیتون به طول 
12 فوت در یخچال پشت اجناس پنهان شده بود. خوشبختانه 
به علت ســردى فضاى یخچال این مار به حالتى شبیه خواب 
زمستانى فرو رفته بود و نتوانست به سرعت حرکتى خطرآفرین 
از خود نشان دهد،پس از تماس کارکنان فروشگاه با یک مارگیر، 
این پیتون به پارك جنگلى «کروگر» که براى حمایت از حیات 

وحش آفریقاى جنوبى تأسیس شده است، انتقال داده شد.
کارکنان این سوپر مارکت بر این باورند که احتماًال این پیتون 

از راه تخلیه هوا که در سقف تعبیه شده وارد مغازه شده است.

عروس 20 ساله هندى که از آزارهاى شوهر و خانواده شوهرش به 
ستوه آمده بود قبل از خودکشى از پدر و مادر خود به صورت آنالین 

عذرخواهى و خود را حلق آویز کرد.
این عروس به دلیل نداشــتن جهیزیه کامل به شــدت از سوى 

خانواده شوهرش تحت فشار بوده است.
پدر و مادر این دختر، جسد این عروس را در «ماهاراشترا» هند در 

حمام خانه پیدا کرده اند. 
قربانى «انجم فیضان» 20 ســاله در ویدئوى دردناکى که براى 
خانواده اش فرستاده به شدت از وضعیت خود ناراحت است و بیان 
کرده با اینکه مبلغى را بابت جهیزیه به شوهرش داده اما هنوز او و 

خانواده اش از وى راضى نیستند.

«مالکى هم فیل» پســر 13 ســاله اى که به صــورت زنده در 
اینستاگرام در حال ژست گرفتن با یک سالح بود به طور تصادفى با 
شلیک گلوله به زندگى خود خاتمه داد. این اتفاق در حالى رخ داد که 
تمام این صحنه ها به صورت زنده در اینستاگرام Instagram براى 
دوستان قربانى در حال پخش بود. بر اساس اظهارات مادر قربانى، 
وى و دخترش با شنیدن صداى شلیک گلوله به سمت طبقه باال 
رفتند، مى دانستند مشکلى پیش آمده اما هرگز تصور نمى کردند با 
جسد مالکى در دریایى از خون مواجه شوند. این مادر گفت هنگامى 
که وارد اتاق پسرش شــدند توجه دخترش به سمت تلفن همراه 
برادرش جلب شد و متوجه شد تمام این صحنه هاى ترسناك به 

طور زنده در رسانه اجتماعى در حال پخش بوده است.

مار پیتون 
در یخچال فروشگاه 

عذرخواهى 
قبل از خودکشى 

شوخى پسر 13 ساله 
هنگام پخش زنده  030201

امتداد کینه دو ساله چند جوان افغانى که بخاطر «نگاه چپ» آغاز شده بود، پس از 
چندین بار نزاع و درگیرى، شب جمعه گذشته(24فروردین) به جنایت مسلحانه 

خیابانى گره خورد.
ســاعت19 و 50 دقیقه شب جمعه گذشــته، تلفن پلیس 110 به صدا درآمد و 
خبر جنایتى هولناك در بى ســیم نیروهاى انتظامى پیچید. در پى اعالم این 
خبر بالفاصله مأموران کالنترى شهید باهنر مشهد براى بررسى موضوع عازم 

خیابان حر 13 شدند.
تحقیقات اولیه بیانگر آن بود که سه جوان موتورسوار، یکى از مشتریان آرایشگاه 
را هدف گلوله قرار داده اند و ســپس با شمشــیر به پیکر نیمه جان او حمله ور 
شــده اند.دقایقى بعد با تأیید مرگ جوان 21 ســاله که به مرکز درمانى شهید 
هاشمى نژاد منتقل شده بود، پرونده جنایى شکل گرفت و بدین ترتیب با حضور 
قاضى ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى خراســان رضوى 

درمحل وقوع حادثه و مرکز درمانى، تحقیقات در این باره آغاز شد.
بررسى هاى کارآگاهان نشان مى داد؛ جوان 21 ساله (مقتول) که «مجتبى – غ» 
نام داشت به همراه پسرخاله اش براى پیرایش در نوبت بودند که پسرخاله او براى 
انجام کارى به بیرون از آرایشگاه رفت. در همین هنگام زنگ تلفن مجتبى به 
صدا درآمد و او در حالى که به تلفنش پاسخ مى داد از آرایشگاه خارج شد. زمانى 
که جوان 21 ساله همچنان مشغول پاسخگویى به تلفن در مقابل آرایشگاه بود، 
ناگهان سه جوان موتورسوار درحاشیه خیابان توقف کردند. در این لحظه یکى از 
ترك نشینان موتورسیکلت سالح شکارى را بیرون کشید و به سوى جوان 21 
ساله شلیک کرد. وقتى مجتبى غرق در خون نقش بر زمین شد، ترك نشین دیگر 
موتورسیکلت تیغه بلند شمشیرش را در هوا چرخاند و به سوى پیکر غرق به خون 

وى حمله ور شد و ضرباتى را بر سر و بازوى جوان مجروح وارد کرد.
این گزارش حاکى است، با به دست آمدن این اطالعات و اظهارات شاهدان عینى 
جنایت مسلحانه، مشخص شد که عامالن این قتل فجیع، سوار بر موتورسیکلت 
به مکان نامعلومى گریخته اند. اینگونه بود که با صدور دستورى ویژه از سوى 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گروهى 
از کارآگاهان ورزیده به فرماندهى سرهنگ محمدرضا غالمى ثانى رئیس اداره 

جنایى آگاهى مأمور رسیدگى به پرونده جنایت مسلحانه خیابانى شدند. 
پس از تشکیل جلسه و تجزیه و تحلیل هاى اطالعاتى روند تحقیقات درحالى 
به محل سکونت متهمان کشــید که با شناســایى هویت آنان مشخص شد 
ســه جوان موتورســوار، افغانى هســتند و هموطن خود را به قتل رسانده اند. 
بنابراین گزارش، عملیــات کارآگاهان کــه با راهنمایى و نظارت مســتقیم 
قاضى احمدى نژاد همراه بود به طور غیرمحسوس ادامه یافت تا اینکه اطالعات 
به دست آمده نشان داد سه جوان افغانى هونداسوار به سوى کوره هاى مخروبه 

در اطراف مشهد گریخته اند. 

بنابراین قاضى شــعبه 208 دادســراى عمومــى و انقالب مشــهد با دادن 
مجوزهاى قضائــى ورود به مخفیگاه، از کارآگاهان خواســت بررســى هاى 
غیرمحسوس خود را در اطراف منازل بستگان متهمان نیز ادامه دهند. کارآگاهان 
در کنار قاضى ویژه قتل عمد، چند ساعت بعد و در حالى که شب از نیمه گذشته 
بود، به سرنخ هایى رسیدند که بیانگر اختفاى یکى از متهمان در منزل خاله اش 
بود. به همین دلیل گروهى از کارآگاهان به سرپرســتى سرگرد سلطانیان وارد 
عمل شدند و «نعیم» جوان 28 ساله را دستگیر کردند. این جوان که به پلیس 
آگاهى هدایت شده بود وقتى در برابر شواهد و اسناد انکارناپذیر قرار گرفت به 
صراحت شــلیک گلوله را پذیرفت و گفت: «از حدود دو سال قبل کینه قدیمى 
بین ما و مقتول و برادرش بخاطر "نــگاه چپ" به وجود آمــده بود، آن زمان 
درگیرى ما به دلیل "نگاه بیخودى" آغاز شد و چندین بار به کتک کارى و حتى 
شلیک گلوله انجامید.» او در حالى که آثار جراحت روى پایش را به کارآگاهان 
نشان مى داد، اضافه کرد: «حدود یکسال قبل مجتبى و برادرش که هموطن 
ما هستند، با شلیک گلوله از سالح شکارى مرا مجروح کردند. در یکى دیگر از 
درگیرى ها هم مجتبى با شمشیر به ســر برادرم "حبیب" زد که ما هم شکایت 
کردیم.» این جوان 28 ســاله در ادامه اعترافاتش افــزود: «اگرچه با دخالت و 
وساطت بزرگ ترها ما با یکدیگر آشتى کرده بودیم اما این کینه قدیمى همچنان 

شــعله ور بود تا اینکه من و برادرانم هرکدام 20 هزار تومان دادیم و از یک فرد 
افغانى سالح شــکارى به مبلغ صد هزار تومان خریدیم تا از مجتبى زهرچشم 
بگیریم! روزحادثه کــه فهمیدیم او در خیابان حر 13 حضــور دارد، بالفاصله 
اسلحه و شمشیر را برداشتیم و سوار بر موتورسیکلت به تعقیب مجتبى رفتیم. 
وقتى موتورسیکلت آپاچى او مقابل آرایشگاه به چشممان خورد بالفاصله در 
محل توقف کردیم که ناگهان او از آرایشــگاه بیرون آمد. در این هنگام من 
اسلحه را برداشتم و به سوى او شلیک کردم سپس برادرم با شمشیر به او حمله 

ور شد و از محل فرار کردیم.»
با توجه به اطالعاتى که متهم در اختیار کارآگاهان گذاشت، عملیات دستگیرى 
دو برادر وى نیز با رصدهاى اطالعاتى در دســتور کار قرار گرفت. گروه ویژه 
عملیاتى با صدور دستورى از سوى ســرهنگ رزمخواه موفق شدند دو متهم 
فرارى 27 و 25 ساله دیگر که «حبیب» و «رحیم» نام دارند را در تور اطالعاتى 
خود گرفتار کنند.  دو متهم فرارى با توسل به شیوه هاى پلیسى و در یک قرار 
صورى دستگیر و به پلیس آگاهى هدایت شدند. عصر روز جمعه(25فروردین) 
 پس از اعترافات صریح متهمان و کشــف سالح شــکارى، قاضى ویژه قتل 
عمد و کارآگاهان درحالى اتاق بازجویى را ترك کردند که بررســى ها درباره 

زوایاى پنهان این جنایت مسلحانه همچنان ادامه دارد.

 تله شیطانى مردى جدال افغان ها در آرایشگاه با شمشیر و اسلحه 
با پراید شیشه دودى

مرد میانســال که تحت عنوان مأمــور مواد مخدر، به شــکار دختران و پســران نوجــوان پرداخته 
و آنها را مــورد آزار و اذیت قــرار داده بــود در مقابل بازپرس جنایــى به هفت جنایت ســیاه اعتراف 

کرد.
28 بهمن ســال 95 مردى میانســال در حالى که دست دختر 11 ســاله اش را در دســت داشت، به 
کالنترى 132 نبرد رفــت و راز آزار و اذیت شــیطانى دخترش را فاش کرد. دختــرك به پلیس گفت: 
«ســاعت 4 و 30دقیقه بعد از ظهر به دنبال برادر کوچک ترم رفته بودم که مــردى در نزدیکى پارك 
خودش را به من رساند و گفت که مأمور مواد مخدر اســت. بعد هم خواست به گوشه اى از پارك برویم 
تا در مورد خانواده بچه هایى که آنجا بازى مى کردند، اطالعاتى بدهم. من هم ازترس ســوار ماشینش 
شدم اما او درمحلى خلوت ماشین را نگه داشت و بعد هم با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. او تهدید 
کرد اگر سر و صدا کنم پدر و مادرم را بازداشت خواهد کرد. من هم که خیلى ترسیده بودم، مجبور شدم 

سکوت کنم.»
به دنبال این شــکایت بالفاصله پرونده اى در شعبه چهارم دادســراى امور جنایى تهران تشکیل شد و 
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهى رسیدگى به موضوع را دردستورکار قرار دادند. درادامه تحقیقات، 
مرد میانسالى که از کسبه محل بود اطالعات مهمى در اختیار پلیس قرار داد. او گفت: «روز حادثه مرد 
میانسالى را دیدم که سوار بر خودروى پراید یشــمى رنگ مدام خیابان را باال و پایین مى کرد. به همین 
دلیل مشکوك شده و شــماره پالکش را برداشــتم.» بدین ترتیب صاحب خودرو شناسایى و دستگیر 
شد. مرد میانســال ابتدا منکراطالع از ماجرا شــد. اما زمانى که با دخترك خردسال روبه رو و شناسایى 
شــد لب به اعتراف گشــود و گفت: «آن روز در یک لحظه شیطان وسوســه ام کرد و ناخواسته دست

 به چنین کارى زدم.»
به دنبال این اعتراف، کارآگاهان به بررسى شکایت هاى مشابه پرداختند تا اینکه مشخص شد دو پسر و 
چهار دختر دیگر نیز توسط او از اواخر سال 94 مورد آزار و اذیت  قرارگرفته اند. بدین ترتیب سایر قربانیان 

نیز او را شناسایى کردند.
شش قربانى جنایت ســیاه زمانى که مقابل بازپرس آرش سیفى از شــعبه چهارم دادسراى امور جنایى 
تهران قرار گرفتند، اظهاراتى مشابه حرف هاى آخرین قربانى پرونده داشــتند. یکى از آنها گفت: «در 
حال بازى در پارك بودم که آن مرد به سراغم آمد و خودش را مأمور معرفى کرد. بعد هم از من خواست 
تا سوار ماشینش شوم. از آنجا که فکرمى کردم او پلیس است سوار شدم.اما مرا به محل خلوتى برد و با 
زور و تهدید نقشه اش را اجرا کرد.» به  دنبال اظهارات هفت قربانى پرونده، مرد میانسال به ناچار لب به 

اعتراف گشود و به آزار و اذیت پنج دختر و دو پسر 10 و 11 ساله اعتراف کرد.
تحقیقات ویژه ازاین شــیطان صفت در حالى ادامه دارد که احتمال مى رود کــودکان دیگرى نیز مورد 

آزار و اذیتش قرار گرفته باشند اما خانواده هایشان در این مورد شکایتى نکرده اند.

وانت آریسان مردان شیطان صفت در محدوده رجایى به شمال 
نرســیده به پل آزادگان راز آنها را براى مأموران کالنترى 168 

فاش کرد.
ســرهنگ چنگیز ایدون رئیس کالنترى 168 در تشــریح این 
خبر گفــت: در ســاعت 22و 10 دقیقه بیســت و دوم فروردین 
ســال جارى عوامل گشــت این یگان هنگام گشتزنى در سطح 
حوزه اســتحفاظى در محدوده رجایى به شــمال نرســیده به 
پــل آزادگان به یــک وانــت آریســان ســفیدرنگ مظنون 

شدند.
این مقام انتظامــى در ادامه بیان کرد: پس از بازرســى از داخل 

خودرو یک عدد ضبط خودرو، دو عدد باال بر شیشــه پراید، یک 
عدد بوق، یک عدد چاقو تاشو، یک عدد چاقوى گزن، یک عدد 
النگو مشــکوك به طال و یک عدد میله باریک که انتهایش خم 
شده که جهت باز نمودن درب خودروها استفاده مى شود کشف

شد. 
وى افزود: با بررسى بیشتر مشخص شد سرنشینان خودرو هر دو 
از سابقه داران کیفرى بوده و اعتیاد به مواد مخدر داشته اند و لوازم 
مسروقه مربوط به یک پراید بوده که در این خصوص پرونده اى 
تشکیل و به همراه متهمان و اموال مکشوفه تحویل پایگاه نهم 

آگاهى شدند. 

رئیس پلیس فتا اســتان یزد اظهار داشــت: ُمدّرس خصوصى کالس 
موسیقى با سوءاستفاده از تصاویر شاگرد خود در فضاى مجازى به دنبال 

کسب درآمد بود.
سرگرد ابوطالبى با عنوان اینکه متأســفانه این روزها عده اى به دلیل 
خصومت و مشکالت شخصى ، آبرو و شــخصیت طرف مقابل خود را 
در فضاى مجازى نشانه گرفته و دست به هر اقدامى مى زنند، گفت : با 
مراجعه دخترى 22 ساله یزدى به پلیس فتا و با در دست داشتن مرجوعه 
قضائى با عنوان این موضوع که شخصى ناشناس در یکى از شبکه هاى 

اجتماعى با اســم و عکس بنده پروفایلى جعلى ســاخته و با ارســال 
عکس هاى مبتذل و مســتهجن، عکس هاى شخصى  را براى مردان 
ارسال مى  کند که این عمل باعث آبروریزى و هتک حیثیت شده است .

وى افزود: با توجه به حساسیت موضوع پرونده در دستور کار پلیس فتا 
قرار گرفت.

سرگرد ابوطالبى ادامه داد: با بررسى هاى تخصصى کارشناسان پلیس فتا 
و دستگیرى متهم که استاد کالس موسیقى شاکى بود، وى در بازجویى 
اولیه به جرم خود اعتراف کرد و بیان داشت که با سوء استفاده از رابطه 

بین همسر و شاگردم و با به دست آوردن عکس هاى ارسالى شاکى براى 
همسرم اقدام به ساخت پروفایل با هویت دختر جوان کردم و با ارسال 

عکس هاى وى براى دیگران از مخاطبان خود پول دریافت مى  کردم.
رئیس پلیس فتاى یزد از خانواده ها خواست تا با نظارت بر فعالیت سایبرى 
فرزندان خود مانع سوء استفاده مجرمان از فرزندانشان شوند و با توجه به 
حساسیت این امر حساس از کاربران فضاى مجازى خواست، که فیلم ها 
و اطالعات شخصى خود را رمزگذارى و به هیچ وجه عکس ها و فیلم هاى 
شخصى و خانوادگى خود را در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك نگذارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: فردى که با جعل عنوان 
یکى از ارگان هاى نظامى ، قصد اخاذى ســه میلیارد ریالى از یک 

شهروند را داشت دستگیر شد.
ســرهنگ کاکوان گفت: در پى مراجعه و شــکایت شهروندى به 

پلیس فتا مبنى بر اینکه یک فرد 
ناشناس در شبکه هاى اجتماعى 
پیامرسان تلفن همراه، با عنوان 
پرسنل یک ارگان نظامى تهدید 
کرده که تصاویر خصوصى وى 
را در فضــاى مجازى منتشــر 
مى کند، رسیدگى به این پرونده 
در دســتور کار این پلیس قرار 

گرفت.
رئیس پلیس فتــا تهران بزرگ 
تصریح کرد: شــاکى در شــرح 
ماجرا گفت کــه جهت آموزش 
و آشــنایى بــا روابــط زوجین 

با چند آیدى مختلــف در یکى از شــبکه هاى اجتماعــى ارتباط 
برقرار کــرده و چندین عکــس خصوصى از خود و همســرش را 
براى ایــن آیدى ها ارســال کــرده تا در ایــن زمینه مشــاوره

 شود.
این مقام ارشــد پلیس فتا افزود: پرونده با نظارت دادسراى جرائم 

رایانه اى در دســتور کار پلیس قرار گرفت؛ در ادامه شــاکى اعالم 
کرد که متهم از وى مبلغ ســه میلیارد ریال پول مطالبه نموده که 
در صورت عدم پرداخت وجه فوق اقدام به انتشــار عکس هاى وى 
و همســرش خواهد کرد، حتى با یکى از  دوســتان آنها نیز ارتباط 
گرفته و ایشان را نیز تهدید کرده

 است.
رئیس پلیس فتــا تهران بزرگ 
ادامه داد: با ارتباط گیرى و شیوه 
فنى، متهم شناسایى و در محل 
قرار حاضــر و در حین دریافت 
وجه درخواستى در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد و به مقّر 
پلیــس انتقال یافــت؛ از متهم 
گوشــى موبایل حاوى تصاویر 
خصوصى شــاکى و همسرش 

کشف شد. 
وى ادامه داد: طــى بازجویى به 
عمل آمده متهم به بزه انتســایى خود اقرار کــرده و انگیزه خود را 
اخاذى در قالب پوشــش مأمور قالبى و کســب درآمد و پرداخت 
هزینه درمان همســرش و مشــکالت اقتصادى بیــان نمود که 
نهایتًا متهــم با پرونــده متشــکله دراختیار مرجــع قضائى قرار 

گرفت.

کشف راز مردان شبگرد تهران دردسرهاى دریافت مشاوره در فضاى مجازى

انتشار عکس هاى خصوصى دختر 22 ساله به دست آقا معلم! 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: اعضاي یک خانواده که براي تفریح به کویر مرنجاب رفته و گم شــده بودند پس از یک شبانه روز توسط مأموران پلیس شهرستان آران و 
بیدگل از مرگ حتمی نجات یافتند. 

سرهنگ جهانگیر کریمی درگفتگو با پایگاه خبري پلیس، اظهار داشت: یک زوج جوان که به همراه دختر ده ساله خود و فرزند همسایه شان به منظور تفریح به منطقه کویر مرنجاب رفته بودند به اشتباه 
به طرف کویر کونک رفته و راه برگشت خود را گم می کنند.

وي افزود: خودروي آنها در ماسه هاي کویر فرو رفته و به دلیل عدم آنتن دهی تلفن همراه در آن منطقه به ناچار شب را در آنجا سپري کرده و صبح به صورت پیاده راه می افتند و بعد از طی 15 کیلومتر 
پیاده روي در حالی که خسته و تشنه بودند سرانجام موفق می شوند با شماره تلفن 110 تماس بگیرند.

این مقام مسئول عنوان داشت: پس از برقراري تماس این خانواده با مرکز فوریت هاي 110 بالفاصله یکی از مأموران پلیس شهرستان آران و بیدگل جهت جستجوي آنها اقدام کرد و پس از سه ساعت 
تالش بی وقفه این خانواده گرفتار در کویر را پیدا کرده و از مرگ حتمی نجات می دهد.

نجات خانواده 
گمشده در 
کویر مرنجاب  
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مزایده
اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 940131 ج 1 له خانم بهاره قبادى 
فرزند علیرضا و علیه آقاى محسن اسحاقى فرزند مصطفى به خواسته مطالبه مهریه به میزان تعداد 550 عدد سکه و 
پنجاه مثقال طال و مبلغ 313/101/370 وجوه نقد و مبلغ 19/027/300 ریال حق االجراى دولتى جلسه مزایده اى مورخ 
1396/2/20 روز چهارشنبه ساعت 9:30 صبح جهت فروش اقالم زیر برگزار نماید: اقالم توقیفى جهت نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى که مصون از هرگونه اعتراض باقى مانده است جمعاً مبلغ 103/000/000 ریال (یکصد و سه میلیون 
ریال تمام) ارزیابى شده است که شامل: 1- یک دستگاه یخچال فریزر ساید باى ساید سامسونگ مدل PR 230 به 
مبلغ 20/000/000 ریال 2- یک دستگاه لباسشویى بوش نقره اى رنگ مدل ME 266 B به مبلغ 9/000/000 ریال 
3- یک دستگاه ماشین ظرفشویى بوش نقره اى رنگ مدل SM 60 M 80 به مبلغ 9/000/000 ریال 4- یک دستگاه 
ماکروفر میدیا نقره اى رنگ مدل EJ 142 به مبلغ 2/000/000 ریال 5- یک دستگاه تلویزیون سامسونگ 50  اینچ 
پالسما مدل PS 50 A 4050 PLXHC با سیما خانواده به مبلغ 13/00/000 ریال 6- یک دست مبل پذیرایى کامل 
به همراه میز قهوه اى رنگ به مبلغ 10/000/000 ریال 7- یک دستگاه گرامافون به مبلغ 2/500/000 ریال 8- یک 
تخته فرش 4*3 کرمى طرح دار به مبلغ 5/000/000 ریال 9- یک عدد آینه و کنسول طرح دار به مبلغ 10/00/00 ریال 
10- سه عدد قاب عکس به مبلغ 3/000/000 ریال 11- قاب سرمه دوزى به مبلغ 15/000/000 ریال 12- یک دستگاه 
اتوپرس ریوال به مبلغ 1/500/000 ریال 13- صندلى ناهارخورى چوبى طرح دار 10 عدد 3/000/000 ریال جمع سیزده 
قلم فوق 103/000/000 ریال (یکصد و سه میلیون ریال تمام) مزایده در ساختمان اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
واقع در خیابان شهید نیکبخت- 200 متر باالتر از ساختمان کل دادگسترى اصفهان- ساختمان اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى اصفهان- طبقه اول- واحد یک برگزار مى گردد. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده، با مراجعه به آدرس 
اصفهان- خانه اصفهان- خ گلخانه- کوچه شقایق- پالك 29  از اقالم توقیف شده بازدید بعمل آورند و با واریز ده درصد 
مبلغ کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 و ارائه فیش آن با اجراى احکام در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع گردیده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت از پایه 
کارشناسى را پیشنهاد نمایند. ضمناً جهت هماهنگى جهت بازدید با شماره موبایل 09130753448 تماس حاصل نمائید. 

م الف: 916  اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/1/282
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960023 خواهان محمد نجیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فرید نبهانى 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/1 ساعت 8/30 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 خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى 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 مى شود.  م الف: 886 شعبه 6 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/284
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950940 خواهان عزیز نیک سرشت دادخواستی مبنی بر جلب ثالث به طرفیت مهدى طریقتى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/31 ساعت 15/30 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: 862 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/285
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 4/96 خواهان محمدعلى نوروزى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محمدرضا 
باصرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شــنبه مورخه 96/3/13 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: 861 شعبه 49 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/286
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951522 خواهان محمدحسین حشمت دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- روح اله 
محمدى 2- عبدالرضا الیاسى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/30 ساعت 9 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي 
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 مـی شـود.  م الف: 857 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/287
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951370 خواهان زیبا شریفى دادخواستی مبنی بر تحویل یکدستگاه سوارى پژو 206 شماره 
انتظامى 56- 338 ج 34 تیپ مدل 82 به طرفیت فریبرز عاطفى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/30 
ساعت 8 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 45 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: 856 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/288
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951544 خواهان بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى دادخواستی مبنی بر مطالبه بابت 
قرارداد به طرفیت فرهاد خاکسار و احمدرضا حق شناس تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/1 ساعت 
8 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 خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى 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 مى شود.  م الف: 855 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/289
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950856 خواهان حاجى مرادى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سهراب سهر تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/30 ساعت 4 عصر 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: 853 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/290
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960023 خواهان حاجى مرادى با وکالت آسیه زنگانى زمان آبادى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت آریتا بیگ زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/30 ساعت 15:30 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: 852 شعبه 42 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/291
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1104/95 خواهان سمیه مرادى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت على میرزائیان 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شــنبه مورخ 96/2/30 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي 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 مـی شـود.  م الف: 851 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/1/292
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1107/95 خواهان سمیه مرادى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت على میرزائیان 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شــنبه مورخ 96/2/30 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي 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 مـی شـود.  م الف: 850 شعبه 3 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/1/298
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960024 خواهان محمدحسن مستقیم نایینى دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت مسلم رحمانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/16 ساعت 9 صبح 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 شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 
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. طى فیش بانکى به شماره 841843 مبلغ 120/000 ریال جهت نشر آگهى واریز شده 
خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 849 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/299
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960025 خواهان محمدحسن مستقیم نایینى دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه 
به طرفیت هومن افشارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/16 ساعت 9/30 صبح 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 شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 
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. طى فیش بانکى به شماره 841842 مبلغ 120/000 ریال جهت نشر آگهى واریز شده 
خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 848 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/300
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960020 خواهان رضا على پور خســروید دادخواستی مبنی بر جلب ثالث، اعسار از هزینه 
دادرسى جلب ثالث به طرفیت شرکت کیمیا بسپار چهل ستون با مدیریت ســعید گودرزى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/3/3 ساعت 12/30 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 شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خ شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شــوراي 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 مـی شـود.  

م الف: 845 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/301
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960044 ش/11 خواهان رضا محمدى ســومار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
رمضان سعادتمندى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/10 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي 
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 مـی شـود.  م الف: 844 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/302
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950811 خواهان بانک دى با وکالت زهرا اسفندى- سعید بحرینى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مجید فتوت تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/20 ساعت 16:30 تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 843 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/303

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 960020 خواهان هدى قربان خانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
منور هاشمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/3 ســاعت 8/30 صبح 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 اول 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: 842 شعبه 45 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/304
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951616 خواهان صندوق کارآفرینى امید (مهر امام رضا) استان اصفهان به نمایندگى 
عبدالصمد شهبازى با وکالت بهنوش باریک رو دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت غالمرضا 
الهى فر تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/20 ساعت 8 صبح 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 شیخ 
صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شــوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه 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. طى فیش بانکى به شماره 200036 مبلغ 120/000 هزار ریال جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است 
دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ 
و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 823 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /1/305
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352200203 شــماره پرونده: 9509980352201016 شماره بایگانی شعبه: 951051 
خواهان علیرضا مرادى و محمدعلى بابائى دادخواستی به طرفیت خوانده اصغر تورجى زاده و قدمعلى جعفرى و محمدتقى 
تورجى زاده به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 
3- اتاق 354  ارجاع و به کالسه 9509980352201016 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/22 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 839 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/1/311
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350400216 شــماره پرونده: 9509980350400974 شماره بایگانی شعبه: 951099 
ابالغ وقت رسیدگى به خانم زهره کریمى خوزانى نظر به اینکه آقاى احسان دهقانى مدیسه فرزند نادعلى و با وکالت 
آقاى 1- عباس آتش فر و 2- سیدصالح کرمانى القریشى دادخواستی به طرفیت آقاى 1- حمیدرضا کفیرى فرزند مهدى 
2- ماگنولیا ریسمانچیان فرزند رسول و 3- زهره کریمى خوزانى مبنى بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول 
(یک باب آپارتمان مسکونى به پالك ثبتى 236 فرعى از 189  اصلى بخش 5 ثبت اصفهان) و مطالبه خسارات دادرسى 
را نموده که پرونده طى شماره 951099 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خوانده خانم زهره کریمى خوزانى 
را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 96/3/16 ساعت 8 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راستاى 
اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به 
این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه 
رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهى به منزل ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور 

نامبرده مانع از رسیدگى نیست. م الف: 835 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/1/312
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1221/95 ش 51 ح خواهان بانک ملت با مدیریت هادى اخالقى فیض آثار با وکالت مریم 
صادقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- میثم کلوشانى فرزند تقى 2- محمد رمضانى چم علیشاهى فرزند سلمان 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 96/3/1 ساعت 11:30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 مجتمع شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه شوراى 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: 888 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/313
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1222/95 ش 51 ح خواهان بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى فیض آثار با وکالت مریم 
صادقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- على  رمضانى چم علیشاهى فرزند سلمان 2- میثم کلوشانى فرزند تقى 
3- محمد رمضانى چم علیشاهى فرزند سلمان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 96/3/1 ساعت 
12 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع 
شماره 3 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 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: 887 شعبه 

51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/314
ابالغ راي

کالسه پرونده: 676/95/ش 51 شماره دادنامه: 1256- 95/12/25 تاریخ رسیدگى: 95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم مهناز زجاجى به نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ سپهر کوچه شهید علیخانى 
مجتمع صدف طبقه همکف، خوانده: آقاى على اکبر قربانیان به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى- خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوي خانم مهناز زجاجى فرزند حسن به طرفیت آقاى على اکبر قربانیان به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى 
مبنى بر اینکه انجانبه مبلغ خواسته را طى فیش مورخ 89/11/26 به حساب شماره 60376911153010080 که فکر 
مى کردم به نام محمدرضا سلطانى مى باشد واریز نمودم و پس از اینکه نامبرده اقدام به استرداد مبلغ خواسته ننمود اقدام 
به طرح دعوى در شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان به کالم 1398/90 نمودم که طى دادنامه شماره 1308 مورخ 
90/8/3 آقاى محمدرضا سلطانى محکوم به پرداخت وجه خواسته گردید و نامبرده طى اعتراض به دادنامه مذکور و ارائه 
دلیل مؤثر مبنى بر اینکه وجه خواسته به حساب خوانده (على اکبر قربانیان) واریز گردیده و اعالم خوانده مبنى بر دریافت 
وجه مورد خواسته در دادخواست ورود ثالث ارائه شده در شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان ولیکن نامبرده تاکنون 
نسبت به پرداخت وجه خواسته اقدامى ننموده است و دادنامه شماره 9209970356400616 مورخ 92/4/29 صادره در 
شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان که داللت بر صحت و اظهارات خواهان دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 810/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/21 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام شورا مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه پس از 
آن ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 868 شعبه 

51 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/316
اجراییه

شماره: 950214 ش/9- 96/1/15 به موجب راي شماره 9501687 تاریخ 95/10/2 حوزه نهم شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسن پورجم فرزند على شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت هزینه اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست 95/2/19 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: علیرضا حورمهر فرزند ابوالقاسم شغل: 
آزاد به نشــانى: اصفهان- بزرگراه خیام- خ میرزا طاهر- مجتمع میالد- ط اول- واحد 2 ك پ 8185695995 . ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 867 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/317
اجراییه

شــماره: 950220 ش/9- 96/1/14 به موجب راي شــماره 1534 تاریخ 95/8/29 حوزه نهم شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسن پورجم فرزند على شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و نه میلیون ریال بابت چکهاى 183528- 94/5/2 ، 183522- 94/5/15 
 93/12/10 -815613 ، 94/5/1 -815622 ، 94/4/20 -559979 ، 94/4/20 -443317 ، 94/4/15 -443316 ،
و مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و شصت هزار بابت بخشى از فاکتور شماره 8 مورخ 94/10/29 و مبلغ سه میلیون و صد 
هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه چکها 
از تاریخ سررسید چکهاى فوق الذکر و تاخیر تادیه فاکتور از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/19 در حق محکوم له: علیرضا 
حورمهر فرزند ابوالقاسم شغل: آزاد به نشانى: اصفهان بزرگراه خیام خ میرزا طاهر مجتمع میالد ط اول واحد 2 و نیم عشر 
حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 866 شعبه نهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/318
ابالغ راي

کالسه پرونده: 906/95 شماره دادنامه: 960080 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على 
زراعتى شمس آبادى به نشانى: اصفهان خ کاوه شهرك ولیعصر ك مصطفى خمینى شماره 4 جنب ساختمان فانوس 4 
منزل زراعتى، خواندگان: 1- زینت السادات سید هاشمى به نشانی: مجهول المکان 2- حسن زراعتى به نشانى: خ سجاد 
قبل از زیرگذر نبش کوچه 36 مغازه پروتئین پرتر اصفهان (مرغ و ماهى فروشى) خواسته: الزام خوانده نسبت به انتقال سند 
یک خط تلفن همراه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوى على زراعتى شمس آبادى به طرفیت 1- زینت السادات سید هاشمى 2- حسن زراعتى به خواسته 
الزام خواندگان نسبت به انتقال سند خط تلفن همراه به شماره 09131093373 به انضمام خسارات قانونى با توجه به 
محتویات پرونده- قرارداد ارائه شده از سوى خواهان، اقرار خوانده ردیف دوم مبنى بر خرید سیم کارت از خوانده ردیف اول 
و واگذارى آن به خواهان در ظهر قرارداد، جواب استعالم اداره ارتباطات سیار شورا دعواى خواهان را وارد دانسته حکم 
بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفاتر اسناد رسمى و اداره مشتریان ارتباط سیار و انتقال سند سیم کارت به شماره 
09131093373 به نام خواهان و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 235000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در همین شورا مى باشد و دعوى نسبت 
به خوانده ردیف دوم رد دعوى اظهارنظر مى گردد. م الف: 910 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/323
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1275/95 شماره دادنامه: 9509976797901620- 95/9/28 تاریخ رسیدگى: 95/9/23 مرجع رسیدگى: 
شعبه 45 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا نوروزى به نشانى: اصفهان خ معراج کوى عمار بن مرتضوى، 
خوانده: سیاووش طهماسبى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 33/400/000 بابت خسارات ناشى از تصادف 
بانضمام محاسبه هزینه دادرسى- تأخیر تأدیه و هزینه کارشناسى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاى علیرضا نوروزى به طرفیت آقاى سیاووش طهماسبى به 
خواسته مطالبه مبلغ ریال 33/400/000 بابت خسارات ناشى از تصادف بانضمام هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه و کارشناسى 
مى باشد. با توجه به دادخواست  تقدیمى و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه ادعا دارد در یک حادثه تصادف 
خوانده صد درصد مقصر بوده و خسارات زیادى به ایشان وارد نموده مطالبه خسارات دارد. به انضمام هزینه هاى دادرسى را 
دارد شورا نظر به مدارك ارائه شده از جمله کروکى و گزارش پلیس و تأمین دلیل در شعبه 6 شورا حل اختالف که خسارات 
وارده توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى 
در جلسه حضور ییافته و هیچ گونه دلیل و مدرکى که دال بر تکذیب ادعا خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده است و به نظریه 
کارشناسى نیز هیچ گونه اعتراضى صورت نگرفته دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 198 و 519 
و 522 ق آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/132/500 ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى صادر و اعالم  می نماید. راي صادره غیابی و مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

و در خصوص مازاد خواسته با عنایت به اینکه خواهان دلیل محکمه پسندى مبنى بر استحقاق وى به مطالبه مازاد ارائه 
ننموده است دعوى وى مقرون به صحت تشخیص داده نشده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
بى حقى خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 908 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/324
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951240 شماره دادنامه: 9509986793502245- 95/12/22 تاریخ رسیدگى: 95/12/7 مرجع رسیدگى: 
شعبه 5 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: حمید مسجدى به نشانى: اصفهان ملک شهر خ مطهرى نقش جهان 
ك نیلوفر فرعى اول سمت چپ مجتمع رز پ 9 واحد 2، خواندگان: 1- مهدى وطنى 2- محمد منصور امین پور هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوي حمید مسجدى به طرفیت مهدى وطنى و محمد منصور امین پور به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى سند خودروى سمند مدل 90 به شماره پالك 665 ه 25  ایران 13 مقوم 
به صد میلیون ریال به انضمام خسارات قانونى با توجه به دادخواست  تقدیمى، تصویر مصدق قرارداد عادى پیوست پرونده 
پاسخ استعالم راهور مبنى بر مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم و با توجه به اینکه خودرو سمند به شماره انتظامى 572 ص 
29  ایران 13 فک پالك گردیده و در حال حاضر با شماره انتظامى 13- 665 ه 25 به مالکیت حمید مسجدى طبق استعالم 
راهور ثبت گردیده و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه دفاعیه دعوى خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مستنداً به مواد 219 و 220 و 223 و 1321 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو سمند به شماره انتظامى (جدید) 665 ه 25  
ایران 13 و شماره انتظامى (قدیم) 572 ص 29  ایران 13 به نام آقاى حمید مسجدى و پرداخت مبلغ 2/715/000 ریال 
هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده 
ردیف اول مستنداً به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوى صادر و قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد. م 

الف: 907 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/325
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950831 شماره دادنامه: 9509976794402480- 95/11/7 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراي حل اختالف 
خواهان: محمود ریحانیان به نشانى: چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 2 واحد 403 شرکت پارسیان لوتوس، خوانده: مجید 
همتى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى محمود ریحانیان به طرفیت 
آقاى مجید همتى به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 220718 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هفتاد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/10/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 906 شعبه 14حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/326

اجراییه
شماره: 950819 ش/9- 96/1/16 به موجب راي شماره 2029-950 تاریخ 95/11/10 حوزه نهم شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: عادل خسروى شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پانصد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجراى احکام در حق محکوم له: عبدالحسین خسرویان فرزند امامقلى شغل: کارگر به نشانى: اصفهان خ مشتاق سوم کوى 
گلستان ك شقایق بن توحید پ 216 و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 904 

شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/327
اجراییه

شماره: 1072/95- 96/1/16 به موجب راي شماره 9509976796201878 تاریخ 95/11/9 حوزه 32 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1- شرکت الکترونیک متاب 2- رضا انورى هر دو به نشانی: 
مجهول المکان محکوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ R 168/500/000 ریال بابت اصل خواسته (به خواسته 
8 فقره چک به شماره هاى 457831- 92/9/25 و 969228- 93/4/15 و 515902- 93/7/27 و 751711- 91/6/10 و 
 4/557/500 R 515903- 93/8/27 و 872065- 95/5/5 و 291715- 93/8/5 و 515904- 93/9/27) و پرداخت مبلغ
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: 
سعید خیراللهى به نشانى: اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه خیراللهى با احتساب پرداخت نیم عشر دولتى. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 902 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/1/329
اجراییه

شماره: 112/95 به موجب راي شماره 436 تاریخ 95/5/17 حوزه 27 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه: احمد آیت ا...زاده به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/475/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 484872 
مورخ 92/10/16 تا تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر آگهى تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له: سهیل صفرى به نشانى: 
اصفهان اول خ فردوسى برق ویستون و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 900 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/330
مزایده

شماره درخواست: 9610463723500001 شــماره پرونده: 9409983723200853 شماره بایگانى شعبه: 950395  
این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950395  اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم یک باب منزل مسکونى 
متعلق به آقاى ســیف اله رحیمى (435 ســهم) و اکرم نادرى (200 سهم) را که دســتور فروش آن طى دادنامه شماره 
9409973723201738 شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه صادر شده است را به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ 
روز شنبه 96/2/23 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت 
فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده 
ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حســاب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال 
شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى 
شعبه دوم دادگسترى مبارکه (ساختمان شماره دو- طبقه اول) مال مورد مزایده عبارت است از: یک باب منزل مسکونى 
واقع در زیباشهر- آدرگان- بلوار امام- خیابان دستغیب- فرعى هفده- کدپستى 8484135319 داراى سند ثبتى به شماره 
ملک 478/344 (344 فرعى مجزى شده از پالك 478  اصلى بخش 9 ثبت اصفهان) به مساحت عرصه 635/5 مترمربع 
و مساحت اعیانى 250 مترمربع با مشخصات: آجرى، سقف تیرآهن، کف موزاییک، دربهاى داخلى چوبى، دربهاى بیرونى 
پروفیل آهنى و آلومنیوم- بدنه: گچ بدنه- نما: سنگ- پشت بام: ایزوگام و داراى انشعاب آب و برق وگاز و تلفن- بنابراین 
ارزش عرصه و اعیان پالك فوق با عنایت به موارد باال و با احتساب و منظور نمودن کلیه جوانب امر و وضعیت هاى جارى 
و سایر عوامل مؤثر در قضیه و جمیع جهات توسط کارشناس به شرح ذیل ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
خواهد شد. 1- ارزش عرصه به مساحت 635/5 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 1/271/000/00 
ریال 2- ارزش اعیانى به مساحت 250 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 625/000/000 ریال 
3- انشعابات به ارزش 40/000/000 ریال 4- جمع کل ارزش ساختمان جهت پایه مزایده 1/936/000/000 ریال. م الف: 

96/29  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/1/357
اجراییه

شماره: 518/95 به موجب راي شماره 725 تاریخ 95/8/4 حوزه 27 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه: اصغر سجادى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال و مبلغ 
305/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه  نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/10 تا زمان اجراى حکم در حق 
محکوم له: مهدى فانیان به نشانى: اصفهان باغ قلندرها سراى میر روبروى مسجد نو و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 903 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/414
اجراییه

شماره: 329/95 به موجب راي شماره 744 تاریخ 95/8/10 حوزه 27 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه: على افتاده به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 72/300/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/134/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره هاى 041424 
مورخ 95/8/15 و چک شماره 041423 مورخ 95/1/27 تا تاریخ اجراى حکم و هزینه هاى نشر آگهى 120/000 ریال و تا 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له: فریدون همت کار به نشانى: اصفهان بلوار کشاورز بعد از خ کشاورزى مغازه موتورسیکلت 
فروشى توکلى و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 901 شعبه 27 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/415
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951149 شماره دادنامه: 9509976794402864- 95/12/24 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراي حل 
اختالف خواهان: منصور نیکونژاد به نشانى: خانه اصفهان نوبهار گلبهار بن بست سادات، خوانده: زهرا اصغرى به نشانى: 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى منصور نیکونژاد به طرفیت خانم زهرا 
اصغرى به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه چک به شماره 721549 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به دادخواست  تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 899 شعبه 

14حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/1/416

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970352900037 شماره پرونده: 9509980363401108 
شــماره بایگانى شــعبه: 951503 شــاکى: آقاى مرتضى ســامانیان فرزند 
محمدحسین به نشــانى: اصفهان اتوبان ذوب آهن کوى هفتم گلزار- خ میثم 
کوچه مفتح پالك 4، متهم: آقاى غالمرضا ســعیدى فرزند ناشناس( مجهول 
المکان) ، اتهام  : تخریب عمدى خودرو، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى غالمرضا سعیدى دائر بر تخریب عمدى خودرو 
حسب شکایت آقاى مرتضى سامانیان فرزند محمدحسین با توجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات شاکى پرونده 
و عدم حضور متهم پرونده در دادســرا و در جلســه رســیدگى دادگاه با استناد 
ماده 677 قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات متهم موصوف را به تحمل 
دو ســال حبس تعزیرى محکوم مى نماید و رأى صادره غیابــى بوده و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین دادگاه و ســپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
836 حسین زاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى 

سابق)/1/427

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353302201 شماره پرونده: 9409980359900090 
شماره بایگانى شعبه: 951071 شاکى: خانم زینب ناظمى فرزند محمدحسن به 
نشانى: شهرستان اصفهان- خ دکتر حسابى- کوى طاهرى- بن حر- پ 165، 
متهم: آقاى اکبر سهراب فر فرزند چراغعلى به نشانى: شهرستان فیروزآباد- خ 
اصلى- بلوار امام حســین- کوى عرفان 9، اتهام  : جعل عنــوان مامور نیروى 
انتظامى، گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى اکبر سهراب فر فرزند 
چراغعلى، 44 ساله که به دلیل متوارى بودن مشخصات کامل ترى از او در دست 
نیست مبنى بر جعل عنوان مامور نیروى انتظامى در قسمت راهنمایى و رانندگى 
اصفهان موضوع شکایت خانم زینت فاطمى و گزارش دایره بازرسى پلیس راه 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان به تاریخ 94/7/11، این دادگاه براساس مفاد 
کیفرخواست صادر شده از دادســرا و با توجه به اعالم شکایت شاکى خصوصى 
و صورتجلســه متن پیامهاى کوتاه ارسال شده براى شــاکى و اظهارات آقاى 
جواد ترکى به عنوان شــاهد که متهم خود را مشــترى مغازه الستیک  فروشى 
او معرفى نموده و اظهار نموده شماره شــاکى را از او گرفته است و عدم حضور 
متهم در دادسرا و در جلسه رســیدگى دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى 
جهت دفاع از اتهام خویش و ســایر قرائن و امارات موجــود و مندرج در پرونده
 بزهــکارى وى را محرز و مســلم دانســته و به اســتناد مــاده 555 قانون 
مجازات اســالمى بخش تعزیــرات نامبــرده را به تحمل یک ســال حبس
 تعزیرى محکوم مى نماید. رأى صادر شــده غیابى و ظرف مدت بیســت روز 
پس از ابــالغ قابل واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف بیســت روز پس از 
آن قابــل تجدیدنظــر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت.
 م الف: 825 زارع رئیس شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى 

سابق)/1/424

ابالغ
نظر به اینکــه آقاى محمود رحیمى طالــش فرزند عین اله در پرونده کالســه 
941212 د 9 به اتهام کالهبردارى از طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و 
ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین 
وســیله در اجراي ماده مدت 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیارى 
دادســراي عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتى مجتمع 
قضایى شهید بهشتى جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 911 نقوى دادیار شــعبه نهم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان/1/322

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100370000100 ابالغنامــه:  شــماره   
9409980360100533 شماره بایگانی شعبه: 950004 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: مهران حالج به نشــانی مجهول المکان تاریــخ حضور: 1396/03/06 
شنبه ساعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4  اتاق 455 تاریخ حضور: 
1396/03/06 ساعت حضور: 09:00 در خصوص شکایت شهاب کالنترى دهقى 
علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 840 

شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (16 کیفرى استان سابق) /1/310

ابالغ
نظر بــه اینکه آقاى محســن زهره نســب فرزنــد احمد در پرونده کالســه 
95/230660/5 به اتهام 1- مشــارکت در تخریب شیشه خودرو 2- مشارکت 
در ســرقت اموال داخل خودرو 3- کالهبردارى رایانه اى از طرف این دادیارى 
تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز بواســطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه نهم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
شریعتى مجتمع قضایى شهید بهشتى جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 912  نقوى دادیار شعبه نهم دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان/1/321

ابالغ
شــماره: 95/20600/2171- 1396/01/16 نظر به اینکه آقاى على نکویى 
فرزند على محمــد در پرونده کالســه 95/20600/2171 به  اتهام ســرقت 
موتورســیکلت از طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز 
بواســطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجراي 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفــري مراتب به نامبرده ابــالغ مى گردد تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه نهم دادیارى دادســراي

 عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شــریعتى مجتمع قضایى 
شهید بهشــتى جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــود. در صورت

 عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 913 نقوى دادیار شعبه نهم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان/1/320

ابالغ
نظر بــه اینکه آقــاى مهدى بهــزادى فرزنــد راه خــدا در پرونده کالســه 
94/5686/21601 بــه اتهام ســرقت امــوال از طرف این دادیــارى تحت 
تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت 
ممکن نگردیده لــذا بدین وســیله در اجراي مــاده مــدت 174 قانون آئین
 دادرســی کیفري مراتب به نامبرده ابــالغ مى گردد تا ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه نهم دادیارى دادســراي عمومــی و انقالب 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان شــریعتى مجتمع قضایى شــهید بهشــتى 
جهت پاســخگویی به اتهــام خویش حاضر شــود. در صورت عــدم حضور 
پس از یک مــاه از تاریخ انتشــار آگهی اقــدام قانونی به عمــل خواهد آمد. 
م الــف: 914 نقــوى دادیــار شــعبه نهــم دادســراي عمومــی و انقالب 

شهرستان اصفهان/1/319
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ابالغ راي
کالسه پرونده: 794/95 شماره دادنامه: 9509976793201197 مرجع رسیدگى: شعبه 2 شوراى حل اختالف خواهان: 
طوبى منجزى به نشانی: اصفهان- بهارستان- خ ایثار جنوبى- کوچه دامنه پالك 20 با وکالت سید مجید مجیدیان به 
نشانى: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- ابتداى شیخ صدوق شمالى- ساختمان 400- ط سوم واحد 4، خوانده: عبدا... 
مرادى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي طوبى منجزى با وکالت سید مجید مجیدیان به طرفیت 
عبدا... مرادى به خواسته مطالبه نفقه از 93/11 به انضمام خسارات دادرسى، ضمن بررسى اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به دادخواست تقدیمى خواهان و اظهارات وى در جلسه رسیدگى و اینکه خوانده علیرغم نشر آگهى در جلسه 
حضور نداشته و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 1106 و 1107 ق م 
و 515 ق آ.د.م و طبق نظر کارشناس که در مهلت مقرر از اعتراض مصون مانده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/157/000 تومان بابت نفقه خواهان از 93/11/1 لغایت 95/11/30 و 150/000 تومان هزینه کارشناسى و 
284/925 تومان هزینه دادسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. راي صادره غیابی 
و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقى 
اصفهان می باشد. م الف: 897 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/417

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1144/95 شماره دادنامه: 1247- 95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: احمدرضا فروغى فرزند مرتضى به نشانى: خ چى خ شهداى ابر کوى اطشاران کوچه شهید عباسعلى ترکى 
پالك 40، خوانده: مصطفى داودى فرزند عبداله به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سفته به مبلغ 
50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه. با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي احمدرضا فروغى فرزند مرتضى به طرفیت 
مصطفى داودى فرزند عبداله به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 468596 
(سرى/ق) به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى (با توجه به ابالغ نشر 
آگهى) و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا 
به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/340/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/11 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف: 896 شعبه 51 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/418
اجراییه

شــماره: 950822 ش/5- 95/12/24 به موجب راي شــماره 1490 تاریخ 95/9/22 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: خواندگان به نحو تضامنى 1- فرشاد خوبانى 2- محدثه 
ولدى االشتى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ نود و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 17/655225- 95/4/13 و 2/395/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: احسان مرادیان به نشانى: خ کاوه- سه راه ملک شهر- خ 
آزادى- کوچه صنوبر- بن بست نیلوفر- پالك 94 با وکالت محمود گنجوى به نشانى: سه راه سیمین- ابتداى بلوار 
کشاورز- ساختمان ادارى دى- طبقه 6 شرقى واحد 19. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 865 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/419
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950374 شــماره دادنامه: 9502391- 95/12/24 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: غالمعلى بلورى ورنوســفادرانى به نشانى: اصفهان شــهرك صنعتى محمودآباد خ 24 سنگبرى 
پوریا با وکالت سرور گیتى فر به نشــانى: اصفهان- خ حکیم نظامى نرســیده به چهارراه امین خ بانک انصار پالك 
781، خوانده: علیرضا حاج حیدرى به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ /56/400/000 ریال طبق 
رســید عادى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي قاضى شــوراى حل اختالف: در خصــوص دعوي آقاى غالمعلى بلورى 
ورنوسفادرانى با وکالت سرور گیتى فر به طرفیت آقاى علیرضا حاج حیدرى به خواسته مطالبه مبلغ /56/400/000 
ریال طبق فاکتــور عــادى مــورخ 2193- 93/6/19 و 2189- 93/6/17 به انضمام مطلق خســارات قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلســه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده و با اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ پنجاه و شــش میلیون و چهارصد 
هزار ریال بابت اصل خواســته و 966/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/3/12 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه مى باشــد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف: 864 شعبه 12 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/420
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 883/95 شماره دادنامه: 1230- 95/12/19 مرجع رسیدگى: شعبه 52 خواهان: ملوك جنتى درى به 
نشانى: خ جى خ همدانیان کوچه شهید پاك نژاد پ 8 واحد 2، خوانده: مجید زارعى سودانى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى به مبلغ 16/000/000 ریال و مطلق خسارات 
قانونى، گردشکار: قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا کفایت و ختم بررسى را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تصادف به اضافه هزینه  
دادرسى و کارشناسى با توجه به نظریه کارشناس فنى وقوع تصادف بین خودروى پراید سایپا 111 به شماره 933 س 
28- 53 متعلق به خواهان و کامیونت یخچالدار به شماره 129/23 ع 39 به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده مقصر 
شناخته شده است. و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 
خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 16/400/000 ریال تعیین گردیده است و خوانده با 
وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است لذا قاضى شورا دعوى خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/400/000 ریال بابت خسارات وارده و 1/320/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/8/23 در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى است و 
بعد از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 863 شعبه 52 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/421
اجراییه

شماره: 715/95 به موجب راي شــماره 927 تاریخ 95/9/22 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- شرکت تعاونى و پخش سنگ و سرامیک کمیل خوزستان به نمایندگى على 
مزرعه 2- على مزرعه هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال /40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 95/5/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: بهروز کبیرى رنانى به نشانى: اصفهان- رهنان- 
خ شهیدان غربى- 200 متر بعد از شهردارى- منطقه 11 خانه مبل داینى صادر و اعالم مى نماید و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 827 شعبه 31 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/422
اجراییه

شماره: 714/95- 1395/12/2 به موجب راي شماره 920 تاریخ 95/9/9 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن پرورشى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/5/31 و 95/6/31 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: بهروز کبیرى رنانى به 
نشانى: اصفهان- رهنان- شهداى غربى- 200 متر بعد از شهردارى منطقه 11 خانه مبل داینى صادر و اعالم مى نماید 
و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 826 شعبه 31 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/423
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970352201667 شــماره پرونده: 9509980352200949 شماره بایگانى شعبه: 950983 
خواهان: آقاى بهزاد یزدانى فرد فرزند اکبر با وکالت آقاى ولى اله حاتمى فرزند محمدکاظم به نشانى: اصفهان- خیابان 
طالقانى ابتداى خیابان طیب بن بست شهید محمدمهدى مهدوى ساختمان پزشکى ادارى آرمان بلوك غربى طبقه 
چهارم شماره 509، خوانده: خانم پروانه پوراندخت فرزند جلیل به نشــانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوى آقاى ولى ا... حاتمى به 
وکالت از طرف آقاى بهزاد شیروانى فرد فرزند اکبر به طرفیت خانم پروانه پوراندخت فرزند جلیل به خواسته مطالبه مبلغ 
یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 1/100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 873109 مورخه 94/7/15 
عهده بانک سپه شعبه نشاط اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونى/حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید تا اجراى حکم دادگاه با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع مؤثر 
و دلیل و مدرکى در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و سایر محتویات پرونده دعوى خواهان بر 
دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249- 310- 313 قانون تجارت و مواد 198- 199- 303- 305- 306- 502- 
515- 519- 522 قانون آئین دادرســى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفســاریه راجع به آن حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 37/916/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 27/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رأى و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. 

م الف: 838 شریفى رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/425
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350100010 شــماره پرونــده: 9209980350100829 شــماره بایگانی شــعبه: 
920847 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090350100072 و شــماره دادنامه مربوطه 
9409970350101632 محکوم علیهما: 1- داوود نصر آزادانى به نشــانى: مجهول المکان 2- محسن جانثارى به 
نشانى: خ کهندژ کوى دارالشفا بن بست شهید مرتضى ترك پ 49 بالسویه محکومند به 1- پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/7/9 لغایت وصول براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى 2- پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق محکوم له: جمشید رحیمى فرزند کردعلى به نشانى: بلوار اتشگاه مقابل فرش متحد الماس آکواریوم ساحل 
3- پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. (راى صادره نسبت به محکوم علیه داود 
نصر غیابى است). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از 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 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: 837 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/426
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400003 شــماره پرونــده: 9409980350401284 شــماره بایگانی شــعبه: 
941383 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350406062 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350400463 محکوم علیه: ســعید دهقانزاد فرزند حبیب ا... به نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ 5/870/000 ریال 
و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان: شرکت مجتمع صنعتى سپاهان 
باطرى با مدیریت عاملى آقایامیر اسدا... خســروى راد به نشانى: اصفهان- شهرك صنعتى اشترجان خ 14 محکوم 
مینماید. راى صادره غیابى میباشد هزینه اجرا مبلغ 2/800/000 ریال است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 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 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: 834 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/428
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400002 شــماره پرونــده: 9509980350400207 شــماره بایگانی شــعبه: 
950228 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350406052 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350400916 محکوم علیه: الهه حاجى محمدباقر مسچى طهرانى فرزند حسن به نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/360/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص 
تورم از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان: مهین مهدیان فرزند سیف اله 
به نشانى: اصفهان- خیابان نظر شرقى- کوى مهرگان- بن بست افشین- پالك 116 محکوم مى نماید که خسارت 
تاخیر تادیه را اجراى احکام در هنگام اجراى حکم محاسبه و از خوانده به نفع  خواهان وصول خواهد نمود راى صادره 
غیابى است هزینه اجرا مبلغ 12/500/000 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 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 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 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: 833 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/429

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610420350400019 شــماره پرونــده: 9509980350400012 شــماره بایگانی شــعبه: 
950012 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350406256 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350401528 محکوم علیه: نجات اله ســعیدیان فرزند یهودا به نشــانى: اصفهان- خ آمادگاه- کوچه 
محمدآباد- کوچه کاویان- پالك 16 محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون و پانصد و نود و یک هزار ریال و با 
احتساب هزینه دادرسى به مبلغ 1/210/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که از تاریخ وصول نظریه کارشناسى لغایت زمان اجراى حکم محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان: 
رحمت اله سعیدیان فرزند یهودا به نشانى: اصفهان- خ استاندارى ك عمرانى نبش بن بست یاس محکوم مى نماید 
دادنامه غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از 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 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: 832 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/430
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400001 شــماره پرونــده: 9509980350400466 شــماره بایگانی شــعبه: 
950514 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350406037 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350401396 حکم به محکومیت خوانده: عباس کریمى به نشانى: اصفهان- شاپور جدید- خ امیرکبیر 
انتهاى خیابان- سمت چپ- آخرین گاراژ- پ 10 به استرداد کامیون فوق الذکر و نیز پرداخت 1/929/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى به مبلغ 1/260/000 ریال در مرحله بدوى در حق 
خواهان: حبیب زارعى سودانى فرزند محمد به نشانى: اصفهان- خ کاوه- خ ال بویه جنوبى برجهاى افتاب ورودى 4 و 5 
بلوك 4 طبقه 13 واحد 132 کدملى: 0058557741 کدپستى: 3341656153 همراه: 09132379910 صادر و اعالم 
مى گردد هزینه اجرا مبلغ 1/050/000 ریال میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 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 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 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: 831 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/431

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509970350301904 شــماره پرونده: 9509980350300753 شماره بایگانی شعبه: 950919 
خواهان: آقاى اصغر نصرآزادانى فرزند محمود به نشانى: اصفهان- خیابان آتشگاه- جنب بانک تجارت آرایشگاه خرم 
کد پ 8136536366 تلفن 09134120844 ، خوانده: آقاى محمدرضا کبیرى طادى فرزند غالمحسین به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین 
خواسته. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى اصغر نصرآزادانى فرزند محمود به طرفیت آقاى محمدرضا کبیرى 
طادى فرزند غالمحســین دائر بر مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه 2 فقره چک شــماره 768274- 95/4/1 و 
145031- 1/4/95 عهده موسسه مالى و اعتبارى مهر با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمى پیوست شامل رونوشت مصدق چک ها و گواهى عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقاى 
اصل چک ها در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادى بعمل 
نیامده است ادعاى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 16860000 ریال به عنوان هزینه دادرســى در حق خواهان محکوم و اعالم 
مى نماید خواهان مکلف است زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رأى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 830 

موسوى رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/1/432 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350301934 شــماره پرونده: 9509980350300772 شماره بایگانی شعبه: 950940 
خواهان: آقاى اکبر کندزى فرزند رمضان به نشانى: اصفهان- خیابان جى روبرو دانشسرا کوچه صالح بن بست فروغى 
پالك 36 طبقه سوم، خوانده: آقاى احمدرضا صادقیان به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها : 1- تامین خواسته 2- 
مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى 
اکبر کندزى فرزند رمضان به طرفیت آقاى احمدرضا صادقیان دائر بر مطالبه مبلغ 238 میلیون ریال وجه 5 فقره چک 
شماره 599626- 94/12/27 و 599620- 1/12/94و 399700- 30/1/95 و 599625- 14/12/94 و 599623- 
5/12/94 تمامى عهده بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمى پیوست 
شامل رونوشت مصدق چکها و گواهى عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقاى اصل چکها در ید 
خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادى بعمل نیامده است ادعاى 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198و 519 و 522 قانون آیین دادرسى خوانده 
را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه و 
پرداخت مبلغ 8022000 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید خواهان مکلف است 
زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق 
دولت پرداخت نماید. رأى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و 
سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 829 موسوى رئیس شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/1/433 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350300010 شــماره پرونده: 9509980350300458 شماره بایگانی شعبه: 950574 
خواهان: آقاى سیدعلیرضا میرصالحى فرزند سیداحمد به نشانى: اصفهان- شهرك منتظرى (پاالیشگاه)- بلوك 
کارگرى 74- واحد 3 تلفن 09122979761 ، خواندگان: 1-آقاى حســین الشــریف به نشــانى: مجهول المکان 
2- آقاى على پروانه فرزند فرامرز به نشــانى: اصفهان- خیابان خرم- کوچه علینقیان- کوچه 54- پالك 25 تلفن 
09133695480 ، خواسته : الزام به فک پالك خودرو. رأى دادگاه: دعوى خواهان آقاى سیدعلیرضا میرصالحى فرزند 
سیداحمد به طرفیت خوانده 1- آقاى على پروانه فرزند فرامرز 2- آقاى حسین الشریف به خواسته الزام خوانده به فک 
پالك خودرو به شماره انتظامى ایران 44- 488 ص 13 دادگاه نظر به اقرار خواهان به فروش خودرو و مالکیت رسمى 
ایشان و اینکه فک پالك و صدور پالك جدید بنام خریدار از الزامات ضمنى قرارداد است و خوانده ایراد و دفاعى بعمل 
نیاورده است فلذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 220 قانون مدنى و 198و 515 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به الزام خوانده به فک پالك خودرو صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 

828 ترنج مهرگان دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/1/434 
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1055/95 شماره دادنامه: 9609976797200007- 96/1/15 مرجع رسیدگى: شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: اسماعیل سلیمیان ریزى به نشانی: چهارراه مصدق خ کاشانى بن بست نیلوفر، خواندگان: 
1- مجتبى فردى پور 2- محمد اسماعیل زاده دورج هر دو نفر به نشانی: مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي اسماعیل سلیمیان بطرفیت 
آقایان مجتبى فردى پور و محمد اسماعیل زاده دورج سفلى بخواسته الزام به انتقال یکدستگاه اتومبیل الفادرومئو به 
شماره 318 م 54  ایران 77 با این توضیح که خواهان با استناد به مستندات ابرازى مدعیست اتومبیل متنازع فیه را از 
خوانده ردیف اول (مجتبى فردى پور) خریدارى و نامبرده نیز آنرا طى قرارداد عادى مورخه 94/3/5 از مالک قانونى آن 
محمد اسماعیل زاده دورج سفلى خریدارى نموده و ثمن آنرا هم پرداخته است لیکن نامبردگان از انتقال قطعى اتومبیل 
امتناع مى ورزند و از آدرس هاى خود هم نقل مکان نموده اند لذا تقاضاى رسیدگى نموده است. از سوى دیگر خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى و انتظار کافى در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى که حکایت از انکار و تکذیب 
دعوى مطروحه باشد تقدیم ننموده و دفاعى هم به عمل نیاورده اند. علیهذا شورا با توجه به مستندات ابرازى خواهان که 
مصون از هرگونه ایراد و انکارى از سوى خواندگان باقى مانده و توجهاً به پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور که مالکیت 
قانونى خوانده ردیف دوم را مورد تأیید قرار داده و همچنیــن تصرف بالمنازع خواهان دعوى مطروحه را محمول به 
صحت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 221 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم 
محمد اسماعیل زاده دورج سفلى (مالک قانونى) را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قسطى اتومبیل شماره 
318 م 54  ایران 77 را در حق خواهان محکوم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف: 889 شعبه 

42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/435
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1020/95 شماره دادنامه: 1212- 95/12/21 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: امین رحیمى، خواندگان: 1- حسین امیریان خوابجانى 2- حسن رجائى هر دو به نشانى: مجهول المکان، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. راي قاضى شورا: دعوي امین رحیمى بطرفیت 1- حســین امیریان خوابجانى 2- حسن رجائى بخواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال /170/000/000 ریال وجه چک به شماره 932013/261423 عهده بانک 
رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى  عدم پرداخت 
صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارایه ننموده 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/220/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف: 883 شعبه 16 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/437
اجراییه

شماره: 950376 ش/33- 1396/1/8 به موجب راي شماره 9509976796301240 تاریخ 95/6/31 حوزه شعبه 
33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: رضا محمدى حسین آبادى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 229801 مورخ 
89/12/1 و 251161 مورخ 92/6/12 به عهده بانک مسکن و مبلغ 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرررسید چکهاى موصوف (89/12/1 و 92/6/12) لغایت زمان 
اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له: مهدى کاویانى به نشانى: خ سیمین خ باغ زیار مجتمع 
مسکونى باغ سرور پالك 22/4 و  همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 882 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/1/438
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951187 شماره دادنامه: 9509976796202003- 95/11/26 مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدى مقتدایى به نشانى: اصفهان خ ارغوانیه ك صفا شرکت نیلوفر سپاهان، خوانده: فرهاد 
یعقوبى همگینى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاى 
مهدى مقتدایى به طرفیت آقاى فرهاد یعقوبى همگینى به خواسته مطالبه مبلغ R 33/550/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 610254- 95/2/3 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 
 R 33/550/000 ریال بابت اصل خواسته و R و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 33/550/000 R) 1/823/750 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف
ریال- 610254- 95/2/3) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 881 شعبه 32 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/439

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 30/96 خواهان محمد عباسى دادخواســتی مبنی بر انتقال سند خط موبایل به شماره 
09131066242 به طرفیت مرتضى کاظمى کبجانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 96/3/17 ساعت 
8:30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 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: 879 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/442
اجراییه

شماره: 1092/95 ش/6- 96/1/16 به موجب راي شماره 950000601985 تاریخ 95/10/29 حوزه ششم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حمیدرضا فالحى هلق فرزند احمدرضا به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و /980/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک (94/9/25) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى 
در حق محکوم له: سیدحسین میریان فرزند سید على اکبر به نشــانى: اصفهان خ شمس آبادى کوچه کازرونى پاساژ 
صدف طبقه همکف بانضمام نیم عشر دولتى. 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، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 878 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/443
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 471/95 شــماره دادنامه: 1078-95/12/9 مرجع رسیدگى: شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: فریبا تشکر به نشانى: بهارستان خ اردیبهشت غربى- کوچه مهرزاد- مجتمع 68 واحدى گلها- ورودى 
9 واحد 48، خواندگان: 1- یاسین اروجیان زرنه 2- آرارات اروجیان زرنه هر دو به نشانى: مجهول المکان 3- علیرضا 
منصورى به نشانى: شاهین شهر- خ جامى- پالك 72 شرکت آسانبر صعود آرارات به مدیرعاملى آرارات اروجیان و قبًال 
علیرضا منصورى، خواسته: مطالبه مبلغ /61/131/101 ریال بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
به طرفیت خواندگان یاد شده باال به خواسته مطالبه مبلغ /61/131/101 ریال با عنایت به محتویات پرونده طبق مدارك 
ارائه شده و اظهارات خواهان، شرکت متعهد اصلى بوده و دعوى متوجه خواندگان نمى باشد لذا شورا به استناد بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 877 

شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/444
اجراییه

شماره: 1414/95 ش/6- 96/1/16 به موجب راي شماره 3602011 تاریخ 95/10/30 حوزه ششم شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: اکبر آقاعابدى فرزند عباس به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و /3/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها (95/3/25 و 95/4/25 هر کدام به مبلغ 50/000/000 ریال) لغایت زمان اجراى 
حکم در حق محکوم له: محمد نجیمى فرزند قاسم به نشانى: خ عبدالرزاق بازار بزرگ روبروى مسجد ذوالفقار فروشگاه 
نجیمى و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 876 شعبه ششم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/445
اجراییه

شماره: 950938- 1396/1/10 به موجب راي شماره 1739- 950 تاریخ 95/10/13 حوزه نهم شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: اصغر رحیمى زمان آبادى فرزند حسن به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و هشتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها 9212/215011-12-  93/12/15 ملى 
،  9212/215010- 12- 93/11/15 ملى، تا تاریخ اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له: نادر 
رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى: اصفهان- خمینى شهر- خ امیرکبیر- خ 85 و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 875 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/446
اجراییه

شماره: 950969 ش/9- 1396/1/10 به موجب راي شماره 1773- 950 تاریخ 95/10/19 حوزه نهم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: یداله زهراکار فرزند احمد به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 89/5/10 (چک بانک صادرات 131/051279) طبق شاخص بانک مرکزى تا 
تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى: اصفهان- خمینى شهر- خ امیرکبیر- خ 
85 و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 874 شعبه نهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/447
اجراییه

شماره: 950995 ش/9- 1396/1/10 به موجب راي شماره 1806- 950 تاریخ 95/10/27 حوزه نهم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: اصغر رجبى انالوچه به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 086960- 94/5/5 رفاه کارگران تا تاریخ اجراى 
حکم طبق شاخص بانک مرکزى و نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى: 
اصفهان خانه اصفهان چهارراه نیروى هوایى خ ارغوان ك شکوفه مجتمع فرشاد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 873 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /1/448
اجراییه

شماره: 950999 ش/9- 1396/1/9 به موجب راي شــماره 1770- 950 تاریخ 95/10/19 حوزه نهم شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حمیدرضا احمد خوروش به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و یازده میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و سیصد و 
چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها 128246- 88/4/15 و 
321236- 88/8/1 و 921737- 88/8/15 و 921736- 88/9/9 و 921734- 88/8/5 و 921717- 88/6/15 تــا 
تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشانى: اصفهان خانه اصفهان- چهارراه نیروى 
هوایى خ ارغوان ك شکوفه مجتمع فرشاد طبق شاخص بانک مرکزى و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 872 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/449
اجراییه

شماره: 950962 ش/9- 1395/1/15 به موجب راي شماره 1723- 950 تاریخ 95/10/12 حوزه نهم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدحسین شیخى فرزند مرتضى شغل: آزاد به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارده میلیون و هفتصد 
و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 945996- 95/2/25 سپه تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: مرتضى صدیقى فرزند صادق شغل: کارمند 
به نشانى: اصفهان سه راه سیمین خ سهروردى جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان و نیم عشر 
حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 871 شعبه نهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/450
اجراییه

شــماره: 950963 ش/9- 1396/1/15 به موجب راي شــماره 1743- 950 تاریخ 95/10/13 حوزه نهم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: جالل دوســتدار فرزند حسن على به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و یکصد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/5/25 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: مرتضى صدیقى فرزند صادق 
به نشانى: اصفهان سه راه سیمین خ سهروردى جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان و نیم عشر 
حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 870 شعبه نهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/451
اجراییه

شــماره: 950970 ش/9- 1396/1/10 به موجب راي شــماره 1780- 950 تاریخ 95/10/23 حوزه نهم شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: دارا... اعتمادى قلتاش فرزند على جان به 
نشانی: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پانصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک ها 12880- 91/3/10 
و 127879- 91/2/10 ملى تا تاریــخ اجراى حکم در حق محکوم لــه: نادر رجبى پیروز فرزند حبیب به نشــانى: 
اصفهان- خمینى شهر- خ امیرکبیر خ 85 و نیم عشــر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 869 شــعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/452
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003001194/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9502309/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000248 بدینوسیله به 1- على اسماعیلى پور نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1363/02/03 شماره 
ملى: 1290848459 شماره شناسنامه: 488 به نشانى: اصفهان خیابان طالقانى روبروى بانک سپه سپاهان همراه 2- 
سیدمحمد محمدنژاد نام پدر: سیدمهدى تاریخ تولد: 1361/10/29 شماره ملى: 0651914345 شماره شناسنامه: 2147 
به نشانى: اصفهان طالقانى روبروى بانک سپه سپاهان همراه بدهکاران پرونده کالسه 139504002003001194/1 
که برابر گزارش مامور مربوطه شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکى 201/134/102489/1، 
تاریخ ســند: 1393/04/21،   بین شما و موسسه اعتبارى توســعه مبلغ 183/776/404 ریال بابت اصل طلب مبلغ 
47/019/701 ریال و مبلغ 17/926/686 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/08/25 و مبلغ 12/560 ریال ذمه 
روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهی دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 818  اسدي رئیس اداره اجراي 

اسناد رسمی اصفهان/1/453
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951150 شــماره دادنامه: 95044522- 95/11/11 مرجع رسیدگى: شعبه 14شوراي حل اختالف 
خواهان: منصور نیکونژاد به نشانى: خانه اصفهان نوبهار گلبهار بن بست سادات، خوانده: جالل ملکیان دولت آبادى به 
نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى منصور نیکونژاد به طرفیت 
آقاى جالل ملکیان دولت آبادى به خواسته مطالبه مبلغ 12/850/000 ریال وجه چک به شماره 619149- 94/10/7 به 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست  تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/206/250 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشرآگهى به مبلغ 120/000 و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/10/7) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف: 898 شعبه 14حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/1/454
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر 
گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  

1- راي شماره 139560302019000595 مورخ 95/10/09 هیئت-آقاي محمدحسین على پور فرزند على تمامت 
ششدانگ یکباب خانه مجزى شده از پالك شماره 994 فرعى از 138  اصلى به مساحت 254/70 مترمربع واقع در 

اراضى غلغله عطاآباد دهاقان. 
2- راي شماره 139560302019000596 مورخ 95/10/09 هیئت-آقاي محمدحسین على پور فرزند على تمامت 
ششدانگ یکباب مغازه مجزى شده از پالك شــماره 994 فرعى از 138  اصلى به مساحت 27/80 مترمربع واقع در 

اراضى غلغله عطاآباد دهاقان.
3- راي شــماره 139560302019000691 مورخ 95/12/03 هیئت-آقاي محمدحســن خشابى دهاقانى فرزند 
عبدالرسول تمامت ششدانگ یکباب خانه مجزى شده از پالك شماره 34 فرعى از 130  اصلى به مساحت 239/8 

مترمربع واقع در اراضى نجف آباد دهاقان.
4- راي شماره 139660302019000006 مورخ 96/01/06 هیئت-روح اله احسانى فرزند رجبعلى تمامت ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى مجزى شده از پالك شماره 77 فرعى از 130  اصلى به مساحت 191/63 مترمربع 
واقع در اراضى نجف آباد دهاقان. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 96/01/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 96/02/12 

م الف: 96/22  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/511
مزایده

در پرونده کالسه 950340ح1 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730100046 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى غالمعلى شاهسون مارکده فرزند اسماعیل محکوم است به پرداخت 67/280/179 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/830/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى حسین پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: وانت مزدا مدل 1388 رنگ نقره اى متالیک تیپ 
بى 2000 آى بشماره انتظامى 91 ج 559 ایران 71 آثار تصادف بر روى سپر جلو-گلگیر جلو چپ-درب سمت چپ- سپر 
عقب- گلگیر جلو راست مشهود است- فرورفتگى ستون وسط راست موتور سالم است- گیربکس و دیفرانسیل سالم 
است ارزیابى بر مبناى داشتن بیمه شخص ثالث مى باشــد که به مبلغ هجده میلیون تومان (18/000/000 میلیون 
تومان) مورد ارزیابى قرارگرفته است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/10 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3922    اجراى احکام حقوقى شعبه اول 

دادگسترى نجف آباد/1/592
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/09/353624- 1396/1/24 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامیت ششــدانگ پالك ثبتى 
شــماره 921 فرعى از 3- اصلى واقع در موغان بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 75 دفتر امالك جلد 16 به 
نام محمدحسین جلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواســطه به موجب سند انتقال شماره: 7840- 
65/5/28 دفترخانه شماره 4- شــهرضا تمامیت ده و یکدوم حبه از مالکیت خود را به مصطفى على عابدى و زهره 
شبانى انتقال نموده و بموجب سند شماره 12695- 66/4/6 دفتر 4- شهرضا شهرضا تمامیت 13- حبه از مالکیت 
خود را به رضاقلى آرامى و عزت رحمتى و بموجب سند شــماره 12699- 66/4/6 دفتر 4 شهرضا تمامیت سیزده و 
سه- چهارم حبه مالکیت خود را به بهرام پژومان و ملک آغا صالح و بموجب سند انتقال شماره 20852- 67/11/16 
دفتر 4- شهرضا تمامیت ده حبه از مالکیت خود را به محمدحسن سالمى و فضل اله سالمى شهرضا انتقال نموده که 
اینک احمدرضا کریمى وکالتاً از طرف ناصر فرســادنیا احدى از ورثه محمدحسین جلى به ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده: 960918711291306- 96/1/21 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 334772- 96/1/21 به گواهى دفترخانه 145- شهرضا رسیده اســت مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت نسبت به باقیمانده 
مالکیت خود از پالك فوق را نموده  است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 53  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/1/565
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1007/95 خواهان بهزاد امینى اســفندارانى دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند 
موتورسیکلت به طرفیت 1- مهدى ابکى اصفهانى 2- مهرى شــیرزاد تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
سه شنبه مورخ 96/1/15 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي 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 مـی شـود.  

م الف: 33349 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/630
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یک متخصــص علــوم تغذیــه اى و رفتارشناســى 
تغذیــه اى به نــام خانم ژولیــت بوغوســالن در یک 
تحقیــق منحصر بــه فرد بــود در مــورد خصوصیات 
اخالقى و شــخصیت روانى و خلقى آنهــا و انتخاب و 
نحوه خوردن مــواد غذایى به نتایج جالبى دســت یافته

 است.
بررسى ها نشــان مى دهند، بر این اســاس افرادى که 
مواد غذایــى را آرام مى خورند شــخصیت روانى آرامى 
دارند، ایــن افــراد از شــخصیت مختلفــى برخوردار 
هســتند.افرادى که غذاهاى خود را مــزه مزه مى کنند 
و به طعم مــواد غذایــى اهمیــت فــراوان مى دهند 
افرادى هســتند کــه درزمــان حال زندگــى مى کنند 
و از زندگــى خــود لــذت مى برنــد و روحیه شــادى 
دارند.افرادى که غذاها را بسیار سریع مى جوند و تند غذا 
مى خورند افرادى عصبى هســتند و معموال به دیگران 
اهمیت فراوان مى دهند و ارزش کمترى براى خود قائل 

هستند.
افرادى که به بخش هاى مختلف مواد غذایى در بشقاب 
خود اهمیت مى دهند و دوست دارند ترکیبات مختلف از 
هم جدا در بشقاب آنها وجود داشــته باشد افراد منضبط 
و دقیقى هســتند و مســئولیت پذیرى در آنها بیشــتر 
است و از انجام وظایف و مســئولیت هاى مختلف لذت 

مى برند.افــرادى که تمایــل دارند تنها غــذا بخورند 
افراد به لحــاظ روحى آســیب پذیر هســتند و روحیه

 انزوا طلبى دارند و به جزئیات در همه چیز اهمیت فراوان 
مى دهند.افرادى که غذاى خود را با دیگران مى خورند و 
از غذا خوردن در جمع لذت مى برند افراد اجتماعى هستند 
و میزان محبت و عالقه در آنها نسبت به همنوعان خود 
باال است. افرادى که به دنبال خوردن مواد غذایى جدیدى 
هستند و از خوردن غذاهاى عجیب و غریب و تازه لذت 
مى برند افرادى هستند ماجراجو، شجاع و با روحیه هستند.

افرادى که هنگام انتخاب غذا در رستوران ها بسیار دقت 
مى کنند و منوى غــذا را مورد مطالعه 

دقیق قرار مى دهند افرادى باهوش 
اما با روحیه اجتماعى آســیب پذیر 

هستند.
این کارشــناس در انتها 

این نتیجه را به دست 
آورده که از نوع و 

نحوه انتخاب 
مواد غذایى 

افراد مى توانند روحیه و نوع 
شخصیت اجتماعى طرف 

مقابل را شناسایى کنند.

علت مور مور شدن کف دست سندروم تونل مچ دســت یا CTS باعث بى حسى در 
کف دست مى شود.

یک متخصص ارتوپد گفت: در برخى از افراد امکان آن وجود دارد که در آن ها سندرومى 
بروز کند که در این ســندروم در قسمت جلوى مچ دست که 

یکى از عصب هاى مچ دست بنام مدین عبور مى کند، تحت 
فشار قرار مى گیرد و یا دچار چسبندگى مى شود.

دکتر اکبرى در ادامه گفت: اگر این اتفاق بیفتد، در وهله  اول 
فرد در قسمت کف دســت خود در مقابل انگشتان شست، 

ســبابه و انگشــت موجود در کنار آن گز گز یا مور مور شدن و 
بى حسى دارد. اگر این سندروم پیشرفت کند، عضالت قسمت 

جلوى شســت دچار الغر  شدن مى شــوند و فرد قادر نیست که 
فعالیت هاى مرتبط با دست را به خوبى انجام هد.

گفتنى است که دلیل این عارضه عبارتند از:
1) بروز ادم در ناحیه  تونل مچ که ممکن است در دوره هاى باردارى یا 

دیگر عواملى که منجر به ادم مى شوند در این ناحیه اتفاق بیفتد.
حالت هاى ناصحیح 2) با نگهداشتن مچ دست در 

در هنگام کار کردن، عصب 
مدین در ایــن ناحیه دچار 
چسبندگى مى شود و در این 

حالت، حرکت آن عصب مختل 
مى شــود و به این عارضه اصطالحا سندروم 

تونل مچ دست یا CTS گفته مى شود.
الزم به ذکر اســت: این افراد باید معاینه شــوند تا علت بروز این 

عالمت ها در عصب مدین مشــخص گــردد، این ســندروم به دلیل 

افزایش فشــار در این ناحیه اتفاق افتاده اســت و یا به دلیل چسبندگى عصب در این 
ناحیه است، و بســته به علت وقوع این ســندروم روش درمان متفاوت

 است.
اکبرى گفت: اگر علــت وقــوع آن ادم به دلیل 
باردارى باشــد، تا حد امــکان در حین حاملگى 
این ادم کاهــش مى یابد و بطــور معمول بعد از 
دوره ى باردارى و رفع ادم این عارضه خوب خواهد 

شد.
وى متذکر شد؛ اگر در معاینه 
مشخص گردد که علت وقوع 
آن چســبندگى عصب در این 
ناحیه مى باشد، اولین اقدام براى 
رفع آن معرفى این افراد به فیزیوتراپى 
اســت. در فیزیوتراپى از دســتگاه هاى 
مختلف و روش هاى متحرك سازى عصب 
اســتفاده مى گردد، اگر با انجــام این عملیات 
چسبندگى برطرف نشــود آن فرد به انجام عمل 
جراحى معرفى مى گردد تا این چسبندگى برطرف 
گردد و پس از آن مجــددا باید تحــت فیزیوتراپى 
قرار بگیرند تــا اختالل حس و نیــروى عقالنى آنها 

بازگردد.
وى در پایان گفــت: گاهى در طى این مســیر درمان، از 
وسایلى کمکى مانند: مچ بند ها استفاده مى گردد تا از فشار بر 

روى عصب کاسته شود.

متأسفانه این روزها هات داگ بخشى از فرهنگ غذایى کشورها را به خود اختصاص 
داده است شــاید اگر افراد کمى از پشــت پرده هاى این خوراکى مضر بیشتر دانسته 
و بدانند که چــه خطراتى در کمین ســالمتى آنها قــرار دارد، کمتر به ســمت آن 

بروند.
گفتنى است، که سوسیس هاى فرآورى شده عارى از هر گونه مواد مغزى بوده و آنها 

به شیوه اى ربوتیک در کارخانه ها تولید مى گردند.
به طور سنتى هات داگ از مخلوط گوشــت خوك، گوشت گاو و مرغ ساخته مى شود 
باقیمانده اى از بدن این حیوانات نظیر بافت چربى، پوست و یا سر آن نیز به این مخلوط 

اضافه مى شود.
براى طعم دهى بهتر به این مخلوط از مقدار زیادى نمک، شــربت ذرت، منوســدیم 

گلوتامات، نیتراتو سایر مواد شیمیایى استفاده مى کنند.
نیترات و نیتریت از دیگر مواد افزودنى به هات داگ به شــمار مى روند که در حضور 
حرارت باال با آمین هاى موجود در گوشــت فرآور شــده ترکیب مى شود و به شکل 

نیتروسامین درمى آید.
باید گفت که نیتروسامین تولید شده با سرطان هاى خطرناك چون سرطان روده بزرگ، 

پانکراس و معده ارتباط نزدیکى دارد.
بر اســاس گزارش تحقیقات ســرطان آمریکا، یک وعده هات داگ خطر ابتال به 

ســرطان روده را تا 21 درصد افزایش مى دهد حتى هــات داگ ارگانیک 
حاوى نیترات بوده و بیشــتر از نوع معمولى آن خطرناك تر اســت.

طبق مطالعات دانشگاه هاوایى گوشــت فرآورى شده به طور 
کلى خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را تا 67 درصد افزایش 

مى دهد.
اتفاق عجیب و وحشتناك درباره ى هات داگ این است 
که گاهى اشــیاء  خارجى نظیر خرده شیشــه، قطعات 

فلزى، کرم، چسب زخم و ... در آنها یافت مى گردد.
در میان هزاران مشــکالت ســالمتى کــه مصرف 

هات داگ ها به بار مى آورند،  مســئله چاقى کودکان نیز 
با مصرف ایــن خوراکى خطرناك به طــور قابل توجهى 

افزایش مى یابد.
 اگر فکر مى کنید کــه لحظه اى نمى توانید بــدون مصرف این 

خوراکى زندگى کنید توصیه مى شود که پیش از مصرف به عالمت هاى 

تجارى آن توجه کنید:
■ 100 درصد گوشت گاو و یا 100 درصد گوشت مرغ باشد

■ عارى از هر گونه نیترات باشد
■ عارى از MSG، شربت ذرت و مواد نگهدارنده و افزوده مى باشد

■ محصوالت آن توسط کشاورزان محلى تأمین شده باشد
در پایان باید گفت که مطمئن شود که هات داگ مصرفى شما از گوشت هاى فرآورى 
شده نباشد همچنین الزم است در کنار مصرف هات داگ سبزیجات تازه نیز مصرف 

شوند.

به گفته یــک متختصص، سکســکه مى تواند یکى از 
نشانه هاى ســکته قلبى باشد. سکســکه کوتاه مدت 
معموًال ناشــناخته اســت اما در صورتى که سکسکه 
طوالنى مدت باشد یا به شکل مکرر رخ دهد، مى تواند 

خطرناك بوده و منجر به سکته قلبى شود.
دکتر ایرج خســرونیا  رئیس جامعه متخصصان داخلى 
ایران بیان کرد: سکته قلبى جز بیمارى هایى است که 
در برخى بصورت ناگهانى و بدون هیچ نشــانه اى بروز 
مى کند. تنگى عــروق قلب علت اصلى ســکته قلبى 
شناخته شــده اســت، به عبارتى خون به عضله قلب 
نرسیده و قلب دچار کم خونى شــده و سکته قلبى رخ 

مى دهد .
وى در ادامه افزود: چربى باال، قند خون باال ، فشار خون 
باال و... فاکتورهاى اصلى و خطر این عارضه شــناخته 
شده اند . همچنین افرادى که دخانیات مصرف مى کنند 
و داراى افزایش وزن و قندخون باال هســتند بیشتر از 

سایرین به سکته قلبى مبتال مى شوند.
خسرونیا هشدار داد: ســکته قلبى مى تواند با یک درد 

در ناحیه قفســه ســینه و یا ناحیه اى در شکم آشکار 
شود عالوه بر آن تنگى نفس به همراه سکسکه شدید 
مى تواند یکى دیگر از عامالن بروز ســکته قلبى باشد. 
همان طور که مى دانیم «مرحوم لرســتانى» به علت 
سکسکه شدید به بیمارســتان مراجعه مى کند که خود 
یکى از نشانه هاى پنهان ســکته قلبى است اما علت 
دقیق تــر مرگ وى فقط با کالبدشــکافى مشــخص 

مى شود.
رئیس جامعه متخصصــان داخلى ایــران در رابطه با 
سکسکه هاى ناگهانى گفت: سکسکه طوالنى مدت که 
به طور ناگهانى آغاز مى شود یکى از نشانه هاى حمله 
قلبى است، حتى اگر با عالئم دیگرى مانند عرق کردن، 
ضعف، درد قفسه سینه و ... همراه نباشد. سکسکه ناشى 
از تحریک اعضا و اندام هایى است که در قسمت قفسه 
ســینه قرار گرفته اند و مهم ترین آنها پــرده دیافراگم، 

معده، مرى و قلب است.
به گفته خســرونیا، سکســکه هاى بلنــد مدت باعث 
ازکارافتادگى، ایجاد افســردگى، پنومونى کاهش وزن 

و اختالل خواب در بیمار مى شود.
این متخصــص در رابطه با عالئم هشــدار دهنده به 
جام جم آنالین گفت: درد در قفســه ســینه، گوش، 
گردن و شانه جزء شایع ترین عالمت سکته قلبى است 
عالوه بر آن خستگى مفرط، کمبود نفس و سرگیجه، 
خواب آلودگــى، بى خوابى و اضطــراب، ضربان تند و 
نامنظم قلب از دیگر عالئم هشــدار دهنده محسوب 

مى شوند.
وى در پایان اشــاره کرد: بدون شــک افراد همیشه 
مشکالتى مانند آروغ زدن، معده درد و یا سکسکه را به 
مشکالت گوارشى نسبت مى دهند. درست است که در 
بیشتر موارد این مسائل نشان دهنده مشکالت گوارشى 
است، اما همین مشــکالت به ظاهر ساده نیز مى تواند 

نشان دهنده احتمال بروز سکته قلبى در افراد باشد.

ممکــن اســت 
گرفتــار حالتى 
شده باشید که از 
آن آگاه نیستید. 
که  موقعیتــى 
بــه خســتگى 
آدرنالــى مشــهور 
است. تشخیص این مشــکل به دلیل عالیم 
متفاوتى که وجود دارد تا حدودى سخت است 
با این حال نشانه هاى کلى مانند کج خلقى، 
احساس ناخوشــى و افسردگى مى توانند از 

عالئم این نوع از خستگى باشند.
در واقع اینطور تخمین زده مى شــود که 
تقریبا 80 درصد از مردم در طول عمر خود 
مشکل خستگى آدرنالى را تجربه مى کنند 
اما هرگز این مشکل را همانطور که هست 

تشخیص نمى دهند.
خســتگى آدرنالى مى تواند دالیل 
متعددى داشته باشد که یکى از آنها 
اســترس طوالنى مدت در انسان 
اســت که غدد آدرنالــى را فعالى 
مى کند و ســبب کارکــرد بیش از 
اندازه آنها مى شود. در پى این تغییر، 
 تعادل شیمیایى بدن دچار اختالل 

شده و به هم مى خورد.
 در عین حال دلیل مهم دیگرى هم وجود 
دارد که به میــزان PH موجــود در خون افراد

باز مى گردد.

چطور میزان پى اچ خون ســبب بروز 
خستگى آدرنالى مى شود؟

هر فردى اندازه ایده آلى براى پــى اچ خون دارد که 
معموًال اطراف عدد 7,35 چرخ مى خورد. با این حال 
کاهش یا افزایش این عــدد مى تواند تاثیر بزرگى بر 
روى کارکرد روزانه بدن ما داشــته باشــد ، بنابراین 
بدن تالش مى کند تا این عــدد را روى فرم متعادل 

خود نگه دارد.
در واقع مشکل اصلى وقتى به وجود مى آید که میزان 
اسید در بدن باال مى رود. چنین حالتى اسیدوز نامیده 
مى شود که علت آن مى تواند چیزهایى باشد که افراد 

مى خورند و مى نوشند.
ســلول هاى قرمز خون براى انتقال اکسیژن به سایر 
سلول ها خیلى راحت در سطح بدن حرکت مى کنند. 
در واقع آنها براى دفع هم و جدا ماندن از یکدیگر به بار 
منفى احتیاج دارند. همین مسئله به آنها کمک مى کند 
تا به راحتى از بین مویرگ هــاى باریک عبور کنند و 
تأثیرى را که باید بر کارکرد بدن بگذارند اما زمانى که 
میزان اسید در بدن زیاد میشود آنچه که اتفاق مى افتد 
اختالل در این بار منفى مهم است که در نتیجه بر روى 
جریان گردش خون تاثیر مى گذارد و اکسیژن رسانى 

به میزان استاندارد همیشگى اتفاق نمى افتد.
این فعــل و انفعــاالت همچنین باعــث تضعیف 
سلول هاى قرمز خونى مى شوند که در نهایت ممکن 
اســت از بین رفتن آنها را منجر شود. همین اتفاق به 
خودى خود باعث افزایش تولید اسید در بدن خواهد 
شــد. در طول این پروســه آنچه که براى فرد واقع 
مى شود کاهش هر چه بیشتر میزان انرژى خواهد بود 

که به مرور زمان روند منفى را پیش مى گیرد. در نتیجه 
شما دچار خســتگى مزمنى مى شوید که هیچ خواب 

کاملى هم نمى تواند دواى درد آن باشد.

چطور آنچه مى خورید بر روى اندازه پى 
اچ خون شما تاثیر مى گذارد؟

وقتى که بدانید چه مواد غذایى مى توانند در بدن شما 
اسید بیش از اندازه تولید کنند قطعًا غافلگیر خواهید 
شد چون شاید براى شــما نام هاى آشناى دیگرى از 
خوراکى ها و نوشــیدنى ها تداعى کننده بروز چنین 
مشکالتى باشــند. در واقع برخى خوراکى هایى که 
اصًال توقع ندارید مى تواننــد تاثیر گذارى عجیبى بر 

میزان پى اچ خون شما داشته باشند.
هر چه که ما مى خوریم باعث ترشح اسید در معده مان 
مى شــود به تجزیه غذا در معده کمــک مى کند. به 
این ترتیب وقتى پروســه هضم غذا تمام مى شــود، 
اســید باقیمانده یا قلیایى باقیمانــده از غذاها وارد 
جریان خون مى شوند. کافئین ، الکل و پروتئین هاى 
حیوانى اسیدى از خود باقى مى گذارند که بدن آن را 
جذب مى کند. حتى برخــى غذاهاى دریایى هم (که 
البته در کشــور ما مصرف خوراکى ندارند) به عنوان 

اسیدى ترین خوراکى ها شناخته مى شوند.

چطور مى توانید سطح پى اچ قلیایى را 
باال ببرید؟

مؤثرترین راهى که مى توانید بــه کمک آن با مقدار 
بســیار باالى پى اچ اســیدى در خون مبارزه کنید 
، خوردن غذاهایى است که درصد قلیایى باالیى دارند. 

در همین راستا بسیار مهم است که بدانید چه غذاها 
و نوشــیدنى هایى مى توانند واکنش قلیایى مناسبى 
براى کاهش میزان اسید در بدن شما ایجاد مى کنند.

البته این بدان معنا نیست که شما باید همه غذاهاى 
اسیدى را از برنامه خوراکى خود حذف کنید بلکه صرفًا 
چشم پوشى از یک یا دو نوع از این خوراکى ها در مدت 
زمان معینى کافیست تا دریابید این موضوع تا چه حد 

در کاهش خستگى شما تأثیر مى گذارد.
در همین راستا با غذاهایى که مقدارهاى متفاوتى از 

پى اچ در خود دارند آشنا شوید.
■ گروه غذاهایى که مقدار اســید را بــاال مى برند: 
گوشــت و پروتئین هــاى حیوانى، ماهــى، لبنیات، 

تخم مرغ، الکل.
■ گروه غذایى که میزان قلیایى را افزایش مى دهند: 
میوه ها، آجیل ها، سبزیجات(پروتئین هاى گیاهى) و 

حبوبات.
■ گروه غذاهایى که پى اچ خنثى دارند: چربى هاى 

طبیعى، نشاسته جات و شیرینى جات.

نکته :
 نوشیدن مقدار کافى آب براى مبارزه با خستگى مفرط 
بسیار حائز اهمیت است. تأثیر این آب خوردن درست 
مانند آب دادن به گیاهان پژمرده است. آب اما در نوع 
خود نه اسیدى اســت نه قلیایى و میزان آن در پى اچ 
خون حدود 7,0 است. با این حال راه هایى وجود دارد 
تا شما بتوانید آبى را که مى نوشــید قلیایى کنید که 
از موثرتریــن آنها اضافه کــردن آب لیمو ترش و یا 

بیکینگ سوداست.

اگر همیشه خسته هستید بخوانید

 شاید بدن شما هم اسیدى شده  باشد!
ممکـ
گرفتـ
شده
آ آن
موقع
بــه
آدرنالــى
است. تشخیصاینمشــکل به

متفاوتى که وجود دارد تا حدودىس
با این حال نشانه هاى کلى مانند
احساسناخوشــى و افسردگى
عالئم این نوع از خستگى باشند
در واقع اینطور تخمین زده مى
طو مردم در تقریبا 80 درصد از
مشکل خستگى آدرنالى را تجر
اما هرگز این مشکل را همانطو

تشخیص نمى دهند.
خســتگى آدرنالى مى ت
متعددى داشته باشد که

اســترس طوالنى مدت
اســت که غدد آدرنالــ
مى کند و ســبب کارکـ
اندازه آنها مى شود. در پى
 تعادل شیمیایى بدن دچ

شده و به هم مى خورد.
 در عین حال دلیل مهم دیگرى
Hدارد که به میــزان PH موجــود در

مى گردد. باز

 شای

هات داگ، بانى سرطان روده

و ین ب یز ن ر ی و

، شــربت ذرت، منوســدیم 

شــمار مى روند که در حضور 
ده ترکیب مى شود و به شکل

ك چون سرطان روده بزرگ، 

ده هات داگ خطر ابتال به 
ـات داگ ارگانیک 

ك تر اســت.
 به طور

ش 

ى 

صرف این 
ه عالمت هاى 

و

افراد امکان آن وجود داردکه در آن ها سندرومى ر برخىاز
م در قسمت جلوى مچ دست که 

بنام مدین عبور مى کند، تحت 
سبندگى مى شود.

ر این اتفاق بیفتد، در وهله  اول 
خود در مقابل انگشتان شست، 
ر کنار آن گز گز یا مور مور شدن و

م پیشرفت کند، عضالت قسمت 
دن مى شــوند و فرد قادر نیست که 

 به خوبى انجام هد.
ضه عبارتند از:

دوره هاى باردارى یا  ممکن است در  که
 مى شوند در این ناحیه اتفاق بیفتد.

حالت هاى ناصحیح ر

ل
صطالحا سندروم 

ه مىشود.
 باید معاینه شــوند تا علت بروز این 

به دلیل  شــخص گــردد، این ســندروم

ناحیه است، و بســته به علت وقوع این
 است.

اکبرى گفت: اگر
باردارى باشــد

ادم کاهــش این
دوره ى باردارىو

شد.

رفع
اســت.
مختلف و ر
اســتفاده مى گ
چسبندگى برطر
جراحى معرفى مى
گردد و پس از آن م
قرار بگیرند تــا اختال

بازگردد.
وىدر پایان گفــت: گاه
وسایلى کمکى مانند: مچ بند

روى عصب کاسته شود.

علت مور مور شدن 
کف دست چیست؟

شخصیت شناسى افراد از روى غذاخوردن آنها 

سکسکه چگونه باعث مرگ «عارف لرستانى» شد؟

وى غــذا را مورد مطالعه 
ى دهند افرادى باهوش 
جتماعى آســیب پذیر 

س در انتها 
ه دست 

ع و 

د روحیه و نوع 
تماعى طرف 

ایى کنند.

طبق گزارش ساالنه گروه کار محیط زیست 
آمریــکا، توت فرنگــى داراى باالترین میزان 
آلودگى به آفت کش هاســت، در حالى که ذرت و 
آووکادو از کمتریــن میزان آلودگــى برخوردارند. 
محققان در این مطالعه 36 هزار نمونه از 48 گونه 
گیاهى رشــد یافته را مورد بررســى قرار دادند و 
دریافتند در حدود 70 درصــد آفت کش ها بر روى 
محصول باقــى مى ماننــد. مطالعات نشــان داد 
توت فرنگــى حداقل آلوده بــه 20 آفت کش بود. 
سایر محصوالت داراى بیشــترین آلودگى بعد از
توت فرنگى عبارتند از اسفناج، شلیل، سیب، هلو، 
کرفس، انگور، گالبى، گیالس، گوجه فرنگى، فلفل 

دلمه اى شیرین و سیب زمینى.
طبق این گزارش، کمترین آلودگى به ترتیب مربوط 
به ذرت و آووکادو بود و در ادامه فهرســت آناناس، 
کلم، پیاز، نخود فرنگى شــیرین، پاپایا، مارچوبه، 
انبه، بادمجان، هندوانه، کیوى، طالبى، گل کلم و

گریپ فروت قرار داشت.
تنها یک درصد نمونه هــاى آووکادو و ذرت داراى 

آفت کش هاى قابل تشخص بودند.
کارشناســان محیط زیســت توصیــه مى کنند 
مصرف کنندگان باید تا حدامــکان از محصوالت 
ارگانیــک اســتفاده کنند تــا کمتــر در معرض

 آفت کش ها باشند.

پزشکان معتقدند مصرف همیشگى مواد خوراکى تند 
مى تواند با کاهش خطر مرگ و میر زودهنگام مرتبط 
باشد. در این بررسى از نزدیک به 500 هزار نفر در چین 
این پرسش مطرح شد که چند وقت یکبار غذاى تند 
مصرف مى کنند. این افراد در شروع مطالعه بین 30 تا 
79 سال سن داشــتند و براى مدت زمان حدود هفت 
سال تحت نظر قرار گرفتند که در طول این مدت حدود

 20 هزار نفر از آنان فوت کردند.
متخصصان دریافتند افرادى که در طول انجام مطالعه، 
یک یا دو روز در هفته غذاى تند مى خوردند، احتمال 
فوتشان طى این هفت سال، 10 درصد کمتر بوده  است. 
عالوه بر این، افرادى که در طول هفته سه یا چهار روز 
غذاى تند و تیز مصرف کرده بودند احتمال فوتشــان

 14 درصد کاهش پیدا کرده  بود.
«لو کویى»، نویسنده ارشــد این مطالعه از دانشکده 
سالمت عمومى هاروارد در ایالت ماساچوست گفت: 
نتایج بدســت آمده از این مطالعه قطعى نیست و به 
همین دلیل نمى تــوان در مورد رابطــه بین مصرف 
مواد غذایى تند و کاهش سطح مرگ و میر اظهارنظر 
نهایى کرد. متخصصان به طــور دقیق نمى دانند چرا 
مصرف این گونه مواد خوراکى با کاهش میزان مرگ 
و میر مرتبط است اما مطالعات پیشین روى سلول ها 
و حیوانات به چنــد مکانیزم محتمل اشــاره دارد. به 
طور مثال بررسى هاى نشــان داده که این نوع از مواد 
خوراکى میزان التهــاب را کاهش داده، تجزیه چربى 
در بدن را تشدید مى کند و ترکیب باکترى هاى معده 

را تغییر مى دهد.

ارتباط غذاى تند 
با افزایش طول عمر انسان

توت فرنگى 
بیشترین میزان 
آلودگى را دارد
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