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مصرف ویتامین C به کاهش وزن کمک مى کندتوزیع تخم مرغ بسته بندى شده در بازارفاز اول «آنام» از بهمن ماه روى آنتن شبکه 3خشکسالى موجود با زلزله هاى اخیر ارتباط دارد؟ قاتل «بنیتا» در آستانه چوبه دار سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

درآمد تلگرام از کجا 
تأمین مى شود؟

وضعیت بارش در اصفهان «اسفناك» است
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گزینشگران اصفهانى      
بهترین در کشور هستند

رجیسترى و قیمت گوشى ها

اعدام قاتل ستایش 
راه حل نیست
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شب ناآرام
 استان اصفهان
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شاید براى شما هم جالب باشد بدانید پیام رسان محبوب 
تلگرام از چه طریقى درآمد کسب مى کند.
درباره درآمد این شرکت حرف هاى بسیارى به گوش 
مى رسد از قبیل اینکه برخى دولت ها به این کمپانى پول 
مى دهند و آن را حمایت مالى مى کنند. 

اغتشــاش ها دوشــنبه شــب هــم در برخى از 
شهرستان هاى استان ادامه داشت.

قهدریجــان،  شــهرهاى  شــب  دوشــنبه 
خمینى شهر، کهریزســنگ، شاهین شهر، فوالد 
شهر، زرین شهر و نجف آباد شب نا آرامى را سپرى 
کردند. در قهدریجان اغتشاشــگران به کالنترى 
14 این شــهر حمله کردند که پس از درگیرى با 
نیروهاى انتظامى، شش نفر از مهاجمانى که قصد 

ورود به این مرکز انتظامى را داشتند...
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                 اصفهان امسال هم به استقبال جشنواره فیلم فجر مى رود                 اصفهان امسال هم به استقبال جشنواره فیلم فجر مى رود
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میزان بارندگى ها در اصفهان از ابتداى امسال تاکنون فقط 1/3 میلیمتر بوده است

«مصفا» 
با 4 فیلم

 به جشنواره 
نرسید!

 به شرط به شرط
 پول خــــوب

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

آگهى مزایدهنوبت دومنوبت دوم

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 94/100/986 
مورخ 94/09/15 شوراى اسالمى شهر نســبت به واگذارى (اجاره) تعدادى 
از غرفه هاى تجارى ادارى مجتمع تجارى ادارى نگین با شــرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/10/23 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند. 

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

آگهى مزایدهنوبت دومنوبت دوم

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافق تنامه شماره 960/100/209 
مورخ 96/03/08 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى (اجاره) محل غرفه 
اغذیه فروشى جنب پارك آزادگان واقع در میدان معلم با شرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/10/23 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند. 

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مناقصهنوبت دومنوبت دوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 1396/08/10 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 
مى باشد.

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

پروژه احداث فاز اول (سفت کارى) واحدهاى تجارى ضلع شرقى ساختمان خدمات شهرى

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 2/500/000/000 مدت پروژه: 4 ماه
ریال

محل پروژه: فالورجان- ضلع شرقى 
ساختمان خدمات شهرى

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه  التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال 1396
کلیات عملیات اجرایى به مساحت زیر بناى 867/12 مترمربع شامل:

گودبردارى- خاکبردارى- اجراى فونداسیون- ستون- سقف- دیوار چینى- گچ و خاك- قالب بندى- پالستر سیمانى- لوله هاى تأسیسات و...

درگذشت پدر گرامى تان حاج محمدحســین رضوانى نایینى را به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال، صبر و سالمتى براى شما و بازماندگان و غفران و رحمت الهى براى آن مرحوم مسئلت مى نمایم. 

جناب آقاى  مهندس  احمد رضوانى نائینى
فرماندار محترم شهرستان اصفهان

یحیى عیدى   شهردار بهارستان

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
م الف: 124374

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 96 
از طریق سامانه www.evat.ir  با توجه به تقارن آخرین 

روز با تعطیالت رسمى 16 دى ماه سال جارى  مى باشد.
1526 مرکز ارتباط مردمى

على مصفا، بازیگر ســینما و 
تلویزیون امســال با چهار 
فیلم «حکایــت دریا»، 
«ســال  «درســاژ»، 
دوم دانشــکده مــن» 
و «واســطه» شانس 
حضــور در ســى و 
ششمین جشــنواره 
فیلم فجر را داشــت 

اما ...
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حمیدرضا صدر در آخرین مقاله خود، به روى آوردن تیم هاى لیگ برترى به دفاع سه نفره اشاره کرده و با 
اشاره به درخشش «کونته» در لیگ برتر نوشته: لیگ برتر در فصل پیش به 1-2-4-3 کونته در چلسى و 
ناتوانى رقبا براى مقابله با مهاجمان آبى پوشى که از دو جناح به سوى محوطه جریمه مى تاختند تعلق پیدا 
کرد. چلسى نخستین تیمى بود که طى 53 سال در انگلیس با سه مدافع قهرمان لیگ شد و سایر تیم هاى 

جزیره را تحت تأثیر قرار داد. 
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سپاهان ، چلسى ایران!

100 نفر در ناآرامى هاى دوشنبه شب 
شهرهاى اصفهان دستگیر شدند

درآمد

شاید براى شما هم
تلگ

درباره درآمد این
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حمیدرضا صد
اشاره به درخش
ناتوانى رقبا بر
ن کرد. چلسى
جزیره را تحت
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شاید براى شما هم جالب باشد بدانید پیام رسان محبوب 
تلگرام از چه طریقى درآمد کسب مى کند.

درباره درآمد این شــرکت حرف هاى بسیارى به گوش 
مى رســد از قبیل اینکه برخى دولت ها بــه این کمپانى 
پول مى دهند و آن را حمایت مالــى مى کنند. اما چیزى 
که به صورت رسمى گفته مى شود و مدیرعامل این شبکه 
اجتماعى ادعا مى کند این اســت که تلگرام هیچ منبع 
درآمدى ندارد و نخواهد داشت، هرگز تبلیغات نگرفته و 
نخواهد گرفته، سرمایه گذار هم ندارد و نخواهد داشت و 

هرگز به هیچ قیمتى فروخته نخواهد شد!
این عین ســخنان «پــاول دورف»، مدیرعامل تلگرام 

اســت. او همچنین گفته است از شــرکت هاى مختلف 
پیشنهادهاى فراوانى داشته است. پاول دورف مى گوید 
چند شــرکت و شــخص که نام آنها را فاش نمى کند از 
ســیلیکون ولى و... به او پیشــنهادهایى بین سه تا پنج 
میلیارد دالر براى خرید تلگرام داده انــد اما او همه آنها 
را رد کرده است و از این پس هم تصمیم دارد همین کار 
را انجام دهد. زمانى که از پاول دورف ســئوال شده که 
هزینه هاى تلگرام را چگونه تأمین مى کند او در پاسخ ادعا 
کرده است که این هزینه ها با سخاوت مردم وکمک هاى 
بال عوض تأمین مى شود و تلگرام درحال حاضر به اندازه 
کافى پول دارد و اگر نیاز به پول داشته باشد اعالم مى کند.

منوچهر فــرج زاده، اســتاد گروه جغرافیاى دانشــگاه 
تربیــت مــدرس و پژوهشــگر برتر ســال 93 درباره 
ارتبــاط میان کاهــش بارش هــا و زلزله هــاى اخیر 
مى گوید: این ارتباط موضوع مطالعــات فراوانى بوده 
است و برخى از محققین به وجود ارتباط منفى و برخى 
نیز به وجــود ارتباط مثبــت بین این دو عامل اشــاره 
نموده اند. مقاالتى که ارتباط بین بارش و زلزله را بررسى 
نموده اند متوجه ارتباط منفى بین این دو شــده اند به 
طورى که افزایش بارش ها پس از یک دوره خشــکى 
باعث تحریک گسل ها شده اســت و برخى نیز ارتباط 
مابین خشکســالى و افزایش زلزله ها را نشان داده اند. 

در ایران بعد از دوره خشکى، زلزله ها مشاهده شده اند
که نشــان مى دهنــد ارتباط مشــخصى بــا افزایش 

خشکسالى ها دارد.
با توجه به موارد فوق آنچه از نظــر منطقى صحیح به 
نظر مى رســد درهنگام رخداد بارش دریاچه ســدها 
به ویژه ســدهاى بزرگ پرآب شــده و بار زیادى را به 
زمین ســاختگاه ســد تحمیل مى کنند ولى در شرایط 
خشــکى این بــار کاهش یافتــه  و ممکن اســت در 
تعادل ایزوســتازى پوســته زمین اثرگذار بوده و عامل 
تحریــک براى رخــداد حرکــت هاى پوســته زمین 

باشد.

درآمد تلگرام 
از کجا تأمین مى شود؟

خشکسالى موجود با 
زلزله هاى اخیر ارتباط دارد؟

کسى در سنندج کشته نشده
  ایسنا| فرماندار سنندج کشته شدن دو نفر در 
جریان تجمع غیر قانونى در شـهر سنندج را تکذیب 
و اعالم کـرد: تاکنون در این تجمعات در سـنندج به 
هیچکس آسـیبى وارد نشـده اسـت. ابراهیم زارعى 
اظهار داشت: تجمع هاى اخیر در شهر سنندج بدون 

مجوز قانونى صورت گرفته است.

واکنش نماینده ولى فقیه 
به حوادث یک بازى 

   نامه نیوز | نماینده ولى فقیه در آذربایجان 
شـرقى خطاب بـه هوادارانـى کـه در جریـان بازى 
«پرسـپولیس - تراکتورسـازى» در تهـران، علیـه 
مردم آذربایجان شـعار دادند، گفت: بـه غیرت مردم 
آذربایجـان توهین کردیـد و بایـد عذرخواهى کنید. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلى آل هاشم 
افزود: مسئوالن ذیربط در فدراسـیون فوتبال باید با 
کسـانى که مردم آذربایجان را مورد بى حرمتى قرار 
دادند، برخورد کنند. وى خاطرنشان کرد: ما به عنوان 
مسئوالن آذربایجان شـرقى پیگیر جسارت هاى آن 
دسته از افرادى هسـتیم که به تیم، مردم و زبان شما 
توهین کردنـد و تا برخـورد قانونى با آنان، دسـت از 

پیگیرى نمى کشیم.

یک زن مسلمان
رقیب پوتین شد

روسـیه  رسـانه هاى     جام جم آنالین | 
گـزارش دادنـد یـک زن مسـلمان نیز به فهرسـت 
کاندیداهاى ریاسـت جمهـورى رقیـب «والدیمیر 
پوتین»، رئیس جمهور روسیه در انتخابات ماه مارس 
این کشور اضافه شده است. این کاندیدا به نام «آینا 
گامزاتـوا»، یک خبرنـگار زن مسـلمان و همسـر و 
مشاور مفتى اعظم جمهورى داغستان روسیه است. 
این زن 46 ساله ریاست چند سازمان خیریه را نیز به 

عهده دارد.

آمار بازداشتى هاى تهران
  ایلنا| على اصغـر ناصربخت، معاون سیاسـى 
و امنیتـى فرمانـدارى تهـران اعالم کرد: روز شـنبه 
حدود 200 نفر، روز یک شنبه 150 نفر و روز دوشنبه 
حـدود 100 نفـر در اغتشاشـات تهـران بازداشـت 

شده اند.

مجازاتشان سنگین است 
رئیس دادگاه انقالب گفت: هر روزى    انتخاب|
که از اغتشاشات بگذرد و افراد دستگیر شوند، جرم و 
مجازاتشان بیشتر مى شود و ما اینها را دیگر معترضین 
نسبت به حقوق شان نمى دانیم بلکه این افراد کسانى 
هسـتند که مى خواهند به اصـل نظام ضربـه بزنند. 
حجت االسـالم والمسـلمین موسـى غضنفرآبـادى 
تصریح کرد: خوشـبختانه برخى افراد مـزدور که در 
آسمان ها به دنبالشان مى گشتیم در اغتشاشات اخیر 
توسط نیروهاى امنیتى دستگیر و خانه هاى تیمى آنها 

نیز شناسایى شده است.

اوباما مانع ترور 
سردار سلیمانى شد!

صهیونیسـتى  روزنامـه     آفتاب نیوز |
«هاآرتـس» نوشـت کـه ترامـپ برخـالف «بارك 
اوباما»، با طـرح این رژیم براى ترور سـردار قاسـم 
سـلیمانى موافقت کرده اسـت. این روزنامه توضیح 
داد: سه سال پیش رژیم صهیونیستى در آستانه ترور 
سردار قاسم سـلیمانى فرمانده نیروى قدس سپاه در 
نزدیکى دمشـق بود امـا اوباما، رئیس وقـت ایاالت 
متحده آمریکا از این طرح ترور آگاه شد و این موضوع 
را به سـران ایران منتقل کرد و باعث شـد این طرح 
ترور، شکسـت بخـورد. در این گزارش آمده اسـت: 
دخالت سـه سـال پیش دولت اوباما باعـث اختالف 
شدیدى میان سازمان هاى اطالعاتى امنیتى آمریکا 

و رژیم صهیونیستى شد.

توئیتر

على الریجانى در نشستى با  اشاره به اغتشاشات اخیر 
در کشور واکنش نشــان داد. بخش هایى از اظهارات 

رئیس مجلس را به نقل از عصرایران  بخوانید:
■ توهین به رهبرى بسیار ناصواب بود. ما از یک رهبر 
بسیار فرزانه برخوردار هســتیم. به خاطر داشته باشید 
اینکه انســان در رأس کشــور یک رهبر پارسا داشته 
باشد، چقدر عزتمند اســت. به خاطر دارید زمانى که 
رئیس جمهور آمریکا در زمان شــاه به ایران آمده بود، 
هر دو نفر با یکدیگر مشروب مى خوردند. اینکه رهبرى 
داریم که کشور را از گردنه هاى مختلف عبور داده است، 

باعث عزت ملت ایران است.
■ اشتباهاتى در مدیریت کشور بوده است. من در اکثر 
دولت ها از زمان مرحوم شهید رجایى تا امروز به نحوى 

بوده و همکارى داشته ام. هیچیک از افراد کابینه دزد یا 
فاسد نبوده اند. اینکه تبلیغات به گونه اى شده که حق و 
ناحق قاطى مى شود، موجب بروز مشکالت در کشور 

مى شود.
■ حتمًا در کشــور فســاد وجود دارد و مــا آن را نفى 
نمى کنیم. ولى بین خودتان و خدایتان حساب کنید، آیا 
کابینه هایى که از ابتداى انقالب تا به امروز بودند، دزد 
بودند؟  کدامشان دزد بودند؟ کابینه ها و وزرا را مى گویم. 

من سراغ ندارم.
■ فســاد ممکن است در سیســتم وجود داشته باشد 
ولى طورى تبلیغات غلط شــده کــه آن را خبط کرده 
است. مگر با مدیرانى که گفته مى شد حقوق نجومى 
دارند، برخورد نشــد؟ صد هزار مدیر در کشور داشتیم 

که براســاس گزارش دیوان محاســبات 400 نفر از 
آنها تخلف کردند. رســیدگى شــد و گــزارش آن در 
مجلــس خوانده شــد. فشــار آوردیم و پــول مازاد 
آن برگردانده شــد. آنهایى هم که تخلف داشــتند به 
دادگاه دیوان محاسبات معرفى شــدند. دیگر چه باید 

مى کردیم؟
■ این گروه بــراى آنکه طرف مقابــل را خراب کند، 
در مقابل حقوق هاى نجومــى گفتند امالك نجومى. 
من با اینها مخالفم. دعواهاى سیاســى روى مسائل 
فســاد اذهان را خراب مى کنند. مســئوالن کشور به 
دنبال مقابله با فســاد هســتند. اینکه جیغ یک عده 
بلند شــده به علــت برخورد قــوه قضائیه با فســاد

 است.

موالوردى: 
فیلتر تلگرام موقتى است

  ایلنا| شهیندخت موالوردى، دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى در پاسخ 
به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس جمهور 
در همایش حقوق شهروندى اعالم کرد که ما به 
دنبال فیلتر شدن شبکه هاى اجتماعى نخواهیم 
بـود و وزیر ارتباطـات قول مى دهد که دسـتش 
روى دکمـه فیلترینـگ نخواهـد رفت، چـرا در 
روزهاى اخیـر شـبکه هاى اجتماعـى همچون 
تلگرام با محدودیت و فیلتر مواجه اسـت، گفت:  
فیلتر تلگرام موقتى اسـت. اگر چنـد روزى صبر 

کنید، همه چیز درست خواهد شد.

سیاست تلویزیون را 
قبول ندارم

علیرضا عصار از جمله    سینما روزان |
خوانندگان نسل اول موسیقى پاپ بعد از انقالب 
گفته: من برخــورد عمومى صدا و ســیما را در 
زمینه موسیقى دوســت ندارم. در اینکه ساز را 
در تلویزیون نشــان نمى دهنــد، هیچ منطقى 

وجود ندارد. 

بساط برچیده مى شود!
احــد    باشگاه خبرنگاران جوان | 
آزادى  خواه، ســخنگوى کمیســیون فرهنگى 
مجلس از عدم برگزارى مراســم فرش قرمز در 
جشنواره امسال فیلم فجر خبر داد و گفت: به گفته 
مسئوالن بساط فرش قرمز که در دوره هاى قبل 
حواشى به همراه داشت و جنجال آفرین بود در این 

دوره از جشنواره برچیده شده است.

فرش و پسته 
یا علم و دانش؟!

حمیدرضا امیرى نیا، مشاور امور    فارس|
بین الملل دبیر شــوراى انقالب فرهنگى گفت: 
سینما باید علم و فناورى را به عنوان یک دسته 
مهم سینمایى بداند، این رسالت رسانه است که 
بتواند ایران را کشور علم و دانش به جاى کشور 

فرش و پسته به جهانیان معرفى کند.

60 درصد ایرانى ها چاقند
مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه    فارس|
وزارت بهداشــت با بیان اینکه 60 درصد مردم 
کشــور گرفتار اضافه وزن و چاقى هستند گفت: 
سرانه مصرف قند و شکر در ایران 66 گرم در روز 
است و ســه برابر مقدار توصیه شده و استاندارد 

توسط سازمان بهداشت جهانى است.

گرانفروشى یکشبه!
  تسنیم| در حالى که هنوز یک هفته 
از ابالغ دســتور العمل جدیــد واردات خودرو 
نمى گذرد و ارزانى خودرو پیش بینى شده بود، 
شرکت کرمان موتور در اقدامى عجیب با ابالغ 
بخشنامه اى، شش خودرو را گران کرد. براساس 
تصمیم این شرکت، حاال ســانتافه با رشد 42 
میلیون تومانى با قیمــت 309 میلیون تومان به 

فروش مى رسد.

رجیسترى 
و قیمت گوشى ها

  تابناك | ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه 
دســتگاه هاى صوتى، تصویرى و تلفن همراه 
گفت: طرح رجیســترى حدود 16 درصد روى 
قیمت گوشى تأثیر گذاشــته و علت آن هم این 
است که زمانى که گوشــى قاچاق وارد مى شود 
پروســه زمانى ندارد اما، از طریق قانونى خواب 
کاال در دوایر دولتى خــودش یک تعرفه ایجاد 

مى کند.

یک مقام وزارت خارجه سوریه ضمن اعالم همبستگى کامل با ایران در موضوع 
حوادث اخیر در شهرهاى ایران، اعالم کرد که موضع آمریکا و رژیم صهیونیستى 

را به شدت محکوم مى کند.
این مقام دولت سوریه تصریح کرد که «نقش آمریکا و اسرائیل در بى ثبات کردن 
منطقه کامًال روشن است» و «ما بر اهمیت احترام به حاکمیت ایران و عدم دخالت 

در امور داخلى آن تأکید مى کنیم».
این مقام وزارت خارجه، اتفاقات جارى در ایــران را «توطئه» نامید و تأکید کرد 

که «اطمینان داریم که مردم و دولت ایران این توطئه را خنثى خواهند کرد». 
همزمان، ترکیه نیز در موضعى مشابه، دخالت خارجى در امور داخلى ایران را رد 
کرد و «مولود چاووش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص آشوب هاى 

پراکنده در برخى شهرهاى ایران ابراز نگرانى کرد.
بنا به گزارش شبکه «سى ان ان ترك»، وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدوارى کرد 

که این تنش ها رفع شود و گفت: حفظ صلح و ثبات در ایران حائز اهمیت است.
چاووش اوغلو در خصوص هرگونه مداخله کشــورهاى غربــى در امور داخلى 
ایران هشــدار داد و گفت: «از اظهارنظرات تحریک آمیز و مداخله خارجى باید 

خوددارى شود».

حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شوراى 
اســالمى در گفتگو با رویداد24، با اشــاره به الیحه بودجه سال 97 گفت: 
مهمترین اشکالى که به الیحه بودجه امسال واردشده این است که بر اساس 
واقعیت ها تنظیم نشده، بلکه بر اساس یکسرى تصمیماتى بسته شده است که 

مالحظات اجتماعى در آن دیده نشده است.
دلیگانــى ادامه داد: حذف یارانــه بیش از 30 میلیون نفــر و همچنین عدم 
افزایش عدد یارانه نقدى و از سوى دیگر پیشنهاد افزایش قیمت حامل هاى 
انرژى، موضوعاتى هســتند که تبعات آن از ســوى دولت مشخص نشده 
است. من شخصًا در هفته گذشته دو بار پیشــنهاد دادم یا دولت این الیحه 
را پس بگیرد و بعــد از اصالح بازهم به مجلس برگردانــد، یا اینکه مجلس 
به صورت کلى ایــن الیحه را رد کند. اگر دولت الیحــه را پس مى گرفت و 
بر اســاس دخل وخرج خود، آن را اصالح مى کرد فکر مى کنم روند بهترى

 بود.
عضــو کمیســیون برنامه وبودجــه بابیــان اینکــه از همکارانــم 
در مجلــس مى خواهم کــه قاطعانه بودجــه 97 را به نفع مــردم رد کنند، 
تصریح کــرد: اگر مجلــس نمى تواند کلیــات بودجــه 97 را رد کند، حتمًا 
دو تبصــره 14(حــذف یارانــه بگیــران) و 18 (افزایــش حامل هــاى 
انــرژى) که بــا زندگــى روزمــره شــهروندان در ارتباط اســت را حذف 

کنند.

الریجانى: افراد کابینه هاى بعد از انقالب دزد نبوده اند

سوریه:  اتفاقات جارى در ایران 
توطئه است

نماینده شاهین شهر: 
نمایندگان قاطعانه بودجه 97 را رد کنند

   نامه نیوز | اگر بنا بر آنالیز و بررسى آنچه این 
روزها در برخى شهرهاى ایران مى گذرد باشد مى توان 
فاکتورها و علل متعددى را کنار هم ردیف کرد و آنگاه 
درباره هر کدام از آنها به تفصیل ســخن گفت.  نکته اما 
این است که برخى از این مؤلفه ها قطعًا مهمتر هستند. 
درست در همینجاســت که مى توان گفت وقتى برخى 
مى گویند طیفى از این اغتشاشگران از روى ناآگاهى و 
ندانستن چنین مى کنند سخن بحقى بیان کرده اند. حاال 
سئوال این است که این آگاهى را چه کسى باید به جامعه 

تزریق مى کرد؟ 
پاسخ این ســئوال را، شخص آقاى حســن روحانى در 
جلسه اى که روز دوشنبه داشــتند و متن آن در اختیار 
رســانه ها قرار گرفت به خوبى بیان کرده اند. ایشــان 
گفته اند: «ما باید با مــردم حرف بزنیم و صحبت کنیم. 
هیچ مسئولى نمى تواند بدون ارتباط و استمداد و توضیح 

با مردم در کار خودش موفق باشد.» 
اهالى سیاست، روزنامه نگاران، صاحبان عقیده و سخن، 
اساتید دانشگاه و خیلى هاى دیگر بارها و بارها از همان 
روزى که حسن روحانى رئیس جمهور شد در سال 92 
تا به امروز بارها و بارها این خواســته را از آقاى روحانى 
داشــته اند که با مردم حرف بزند. از مشکالت بگوید و 
البته از راه حل ها. از وضع امــروز تحلیل کند و از آنچه 
پیش رو است سخن بر زبان آورد. از اینکه چه شده است 
و از اینکه چه خواهد شد. ایشان چنین نکردند و دیگران 
هر آنچه خواستند از دروغ و راست، از درست و نادرست 
به خورد مردم دادند... این البته همه ماجرا نبود. این وسط 
کســانى هم در کنار آقاى روحانى بودند که باید حرف

 مى زدند اما نمى زدند.
حاال در همینجا باید چند سئوال مهم مطرح کرد:

1- در اینکه محمــود احمدى نژاد به بدترین شــکل 
ممکن دولت را تحویل حســن روحانى داد هیچ شک و
 شــبهه اى وجود ندارد. این را بارها، هم آقاى روحانى 
گفته اند و هم خیلى هاى دیگــر. اما آیا منظور از حرف 
زدن با مردم گفتن عباراتى با محتواى چگونگى وضعیت 
در زمان تحویل گرفتن دولت است؟ متأسفانه خیلى از 

اعضاى محترم دولت و حتى حامیان این دولت همینجا 
را اشتباه رفته اند. به یک معنا آنها، منظور از حرف زدن 
با مردم را تشریح وضعیت دولت در زمان رئیس سابقش 

پنداشته اند.
2- در این مدت برخى مواقع هم شده است که اعضاى 
دولت مواجهه اشتباهى با مردم داشته اند. یعنى ارتباط 
را برقرار کرده اند اما نادرست. نمونه اش هم کم نیست. 
در موردش هم بحث شــده و حتى برخى مواقع کار به 
جایى رســیده که آن فرد دولتى مجبور به عذرخواهى 

شده است.

3- آقاى روحانى گفته اند: «باید به طور روزانه با مردم 
مشــکالت را در میان بگذارید و اگر مســئله اى پیش 
مى آید، مردم باید بدانند...» ســئوال این است که شما 
از ابتداى همین دولت دومتان چند بــار با مردم حرف 
زده اید؟ وقتى شــما در مورد مهمتریــن فاکتورهاى 
زندگى مردم ســکوت مى کنید، پاســخ این سئوال ها 
را یا مخالفــان داخلى دولت شــما به شــکل دلخواه 
خودشــان و به صورت «دیدید گفتیــم» خواهند داد 
یا اینکه مخالفــان و معاندان خارجــى نظام جمهورى 
اســالمى با همان ســبک و سیاق خودشــان مطرح

 مى کنند.
4- یکى از نقاط متمایز کننده آقاى حســن روحانى از 
سایر رجال سیاســى ایران، فن بیان فوق العاده ایشان 
است. سئوال مهم این است که چرا ایشان که با همین 
توان سخنورى توانسته سهم بزرگى در جلب نظر مردم 
داشته باشــد و خودش را دو بار نفر اول پاستور کند، در 
تمام ماه هاى اخیر سکوت کرده اند. آقاى روحانى! شما 
که به وزراى خود دستور حرف زدن داده اید و گفته اید 
که بیشــتر این اتفاقات به دلیل حرف نزدن اســت، از 

خودتان شروع کنید. 

چرا حسن روحانى و کابینه اش ساکت ترین رجال سیاسى معاصر هستند؟

 آقاى رئیس جمهور! 
مخاطب آنچه گفته اید خودتان هستید 
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مصفا،  على 
بازیگر سینما و تلویزیون امسال 

با چهار فیلم «حکایت دریا»، «درساژ»، «سال دوم 
دانشکده من» و «واسطه» شانس حضور در سى و ششمین جشنواره 

فیلم فجر را داشت اما دو فیلم انصراف دادند و دو فیلم از سوى هیئت انتخاب رد شدند تا 
مصفا به طور کامل در این جشنواره غایب باشد.

جشنواره فیلم فجر همیشه از سوى تماشاگران و عالقه مندان به سینما جذابیت هاى خاص خود را داشته و به نوعى 
بزرگ ترین گردهمایى سینمایى کشور محسوب مى شود و از همه بخش ها جذاب تر مى توان به حضور بازیگران مطرح سینما اشاره کرد. على 
مصفا از آن دست بازیگرانى است که تا دو روز پیش یکى از شانس هاى اصلى پرکارترین بازیگر جشنواره قلمداد مى شد اما در بدشانسى محض 

هیچکدام از آثارش به جشنواره فیلم فجر نرسید.
على مصفا امسال با چهار فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى بهمن فرمان آرا، «درساژ» ساخته پویا بادکوبه، «سال دوم دانشکده من ساخته»رسول 
صدرعاملى و «واسطه» به کارگردانى آرش الهوتى شانس حضور در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر را داشت اما دو فیلم انصراف دادند و دو فیلم 

از سوى هیئت انتخاب رد شدند تا مصفا به طور کامل در این جشنواره غایب باشد.
وى تاکنون براى بازى در فیلم هاى «تابستان داغ»، «پارتى» و «پرى» کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر شده و تنها 

یکبار براى فیلم «پرى» به این جایزه دست یافته است و امسال با این چها ر فیلم مى خواست بار دیگر شانس خود را امتحان کند. 
همچنین مصفا امسال در فیلم «خوك» ساخته مانى حقیقى نیز به ایفاى نقش پرداخت اما با انصراف این فیلم از جشنواره توانست چهار فیلم در 

رقابت داشته باشد.
وى دو فیلم بلندش را با نام هاى «سیماى زنى در دوردســت» و «پله آخر» با حضور لیال حاتمى کارگردانى کرده  و تاکنون در 29 فیلم به ایفاى 

نقش پرداخته است.

دیگر غایبان جشنواره سى وششم
فرزاد مؤتمن با فیلم «سراسر شب» از نگاه بسیارى شانس بزرگى در جشــنواره امسال محسوب مى شد اما پیش بینى ها درست از کار در نیامد و 
هیئت انتخاب، نگاه مثبتى به این اثر نداشت. فیلم جنجالى «شاه کش» ساخته وحید امیرخانى نیز مى توانست رقابت جشنواره را گرم تر کند اما این 

فیلم نیز نتوانست رضایت هیئت داوران را از آن خود کند.
دیگر فیلمى که روزهاى قبل از اعالم نتایج به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى حضور اعالم شده بود را مى توان «درخونگاه» ساخته سیاوش اسعدى 

دانست اما این فیلم هم از رقابت بازماند.
پیش از این تمامى اخبار و جراید از اعالم آمادگى بهمن فرمان آرا با فیلم «حکایت دریا» خبر داده بودند اما این فیلم هم نتوانست راهى به سى و 

ششمین جشنواره فیلم فجر پیدا کند.
«گرگ بازى» به کارگردانى عباس نظام دوست، «هت تریک» ساخته رامتین لبافى نژاد، «آستیگمات» به کارگردانى مجیدرضا مصطفوى، «دوباره 

زندگى» اثر رضا فهیمى، «درساژ» به کارگردانى پویا بادکوبه و همچنین «واسطه» ساخته آرش الهوتى از دیگر آثارى بودند که با وجود ارسال 
اثر به جشنواره از راهیابى به بخش اصلى جا ماندند.
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مصفا،  على 
بازیگر سینما و تلویزیون امسال 

با چهار فیلم «حکایت دریا»، «درس
«واسطه» شانس دانشکده من» و
فیلم فجر را داشت اما دو فیلمانصر
مصفا به طور کامل در این جشنواره
فیلم فجر همیشه از سوى جشنواره
بزرگ ترین گردهمایى سینمایىک
مصفا از آن دست بازیگرانى است
هیچکدام از آثارش به جشنواره فیل
على مصفا امسال با چهار فیلم «حک
صدرعاملى و «واسطه» به کارگردا
م از سوى هیئت انتخاب رد شدند تا
وى تاکنون براى بازى در فیلم هاى
یکبار براى فیلم «پرى» به این جای

بازیگر پیشکســوت درباره فعالیت هاى اخیر 
خود گفت: این روزها پیشنهاد بازى به من داده 
نمى شود.تنها یک پیشنهاد داشتم که قرار بود 
در شهر چابهار ساخته شود که به دلیل ترس از 

هواپیما در آن حضور پیدا نکردم.
حشمت آرمیده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
در همین راستا افزود: سلیقه تهیه کنندگان و 
کارگردانان به سمتى رفته است که تنها به دنبال 
جوانان براى بازى در نقش ها مى روند. در کنار 
این مسئله واقعیت این است که در یک فیلم با 
20 بازیگر، ده زن و ده مرد جوان تنها یک مرد 

همسن و سال من حضور دارد.
آرمیده در ادامه تأکید کرد: در سینما سال گذشته 
نقش کوتاهى بــه من داده شــد و پس از آن  
تاکنون پیشنهاد بازى به من نشده است. من 
در سن و سالى نیستم که در محافل حضور پیدا 
کنم تا دیده شوم و دور از شأن من است که براى 
دریافت نقش ها وارد چرخه روابط شوم. من کنار 
هستم، اگر براى بازى من را بخواهند و زنگ 
بزنند مى روم و اگر نخواهند نمى روم.    بازیگر 
سریال «زمانه» با کنایه از تجربه شخصى خود 
در بازیگرى خاطرنشــان کرد: در اثرى من به 
همراه سه بازیگر دیگر نامزد دریافت یک نقش 
بودیم که باالخره سه نفر کنار گذاشته شدند و 
من را انتخاب کردند اما نمى دانم این انتخاب 
براساس ارزان قیمت تر بودنم  بودو یا بازى بهتر 

نسبت به سایرین.

ســریال «افتاده ها» که قرار است مجموعه 
نوروزى شبکه 2 در ســال 97 باشد در شهر 
شــیراز کلید خورد. فیلمنامه این ســریال را 
احسان جوانمرد نوشته است و در 15 قسمت 
ســاخته خواهد شــد. همچنین محمدرضا 
شــریفى نیا که بازیگردانى این سریال را بر 

عهده دارد خودش هم در آن بازى مى کند.
این ســریال با حضــور محمــود عزیزى، 
محمدرضا شــریفى نیا، افســانه بایگان و 
افسر اسدى کلید خورد و گروه سازنده بعد از 
تصویربردارى صحنه هاى مورد نظر در شیراز 
به کیش مى روند. ضبط و تصویربردارى این 
سریال حدود دو ماه طول مى کشد و قرار است 

کل کار در این شهرها تصویربردارى شود. 
در خالصه داســتان این سریال 15 قسمتى 
که در گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما تهیه 
شده، آمده است: «افتاده ها» داستان دو برادر 
است که هر کدام در مســیر علم و ثروت به 
موفقیت هایى رســیده اند و در ایــام نوروز با 

خانواده هایشــان در مهمانســرایى در 
مشــهد اقامت مى کنند که با ورود 

یک مســافر خارجــى حوادث 
جالب و شیرینى برایشان رقم 

مى خورد...

«مصفا» با 4 فیلم به جشنواره نـرسید!
با بدشانس ترین بازیگر سینما در سال 96 آشنا شوید

مهدى 
نفــر  یو هما
تهیه کننده ســریال 
«جالل الدین»  گفت: قرار بود 
فاز دوم این ســریال نیز تولید شود اما 
هرچه پیگیرى کردیم نتیجه اى نداشت. 
وى ادامه داد: خودمان دوست داشتیم تا 
فاز دوم «جالل الدین» را هم بسازیم و با 
وجود اینکه حدود چهار سال روى متن ها 
متمرکز بوده و متن ها (20 قسمت) هم 
کامًال آماده بود،  اما این اتفاق نیافتاد.  این 
تهیه کننده در ادامه بیان داشــت: حتى 
برخى از دکور و صحنه هــا در مالرد و 
همچنین خانه موالنا ســاخته شده بود 
اما به دلیل وضعیت مالى سازمان صدا 
و سیما متوقف شد. دکور را با این فرض 
ساختیم که بالفاصله بعد از پایان دکور 
زدن، تصویربردارى را شــروع کنیم و 
بازیگر نقش موالنا هم انتخاب شده بود.
وى با اشاره به تاریخى بودن این سریال 
گفت: درست اســت االن سریال هاى 
بســیارى در حال تولید هســتند، اما 
«جــالل الدیــن» ســریالى تاریخى 
بود و هزینه هاى باالیــى را مى طلبید.  
همایونفر درباره تغییر کارگردان هاى این 
سریال نیز افزود: همان زمان قرار بود تا 
کارگردان هاى این سریال تغییر کنند اما 
مشخص نشد چه افرادى جایگزین آنها 

مى شوند.
به گزارش فــارس، امین تــارخ یکى 
از کاندیداهاى ایفــاى نقش جوانى و 

میانسالى موالنا در این سریال بود.
سریال «جالل الدین» که توسط شهرام 
اسدى و آرش معیریان کارگردانى شد، 
درباره زندگى و مدارج معرفتى و علمى 
جالل الدین محمد بلخــى معروف به 
مولوى بود که شهرت بین المللى دارد. 
اولین قسمت این ســریال تاریخى به 
تهیه کنندگى مهــدى همایونفر جمعه 
19 دى ماه سال 93 از شبکه یک سیما 

پخش شد.

سریال 
«جالل الــدیـن» به 

فاز دوم نرسید 

شده، آمده است: «افتاده ها» داستان دو برادر 
است که هر کدام در مســیر علم و ثروت به 
موفقیت هایى رســیده اند و در ایــام نوروز با 

خانواده هایشــان در مهمانســرایى در 
مشــهد اقامت مى کنند که با ورود 

یک مســافر خارجــى حوادث 
جالب و شیرینى برایشان رقم 

مى خورد...

فاز اول مجموعه تلویزیونى «آنام» به کارگردانى جواد افشــار از بهمن ماه روى آنتن شبکه 3 سیما 
مى رود.

جواد افشار که از اواخر بهار سریال «آنام» را کلید زده است، بیان کرد: مدتى است در لوکیشن 
خیابان فرشــته که از اصلى ترین محل هاى تصویربردارى ما بود مستقر هستیم و هفته هاى 
پایانى را مى گذرانیم. این محل از اصلى ترین فضاهاى کار ما بوده که بیشــتر بازیگران در آن 

حضور داشتند.
وى افزود: تصویربردارى کل این مجموعه که اسماعیل عفیفه تهیه آن را به عهده دارد تا یکى دو 
ماه دیگر به پایان مى رسد و در صحبت هایى که اخیراً با تلویزیون داشتیم بنا شد تا فاز اول سریال 

60 قسمتى «آنام» از بهمن ماه پخش شود.
ه  سجادیه، ســیروس گرجســتانى، علیرضا شــجاع نورى، شــبنم قلى خانى، امیر دالورى، فریبا گلچهر

متخصص، ســیامک صفرى، الله مرزبان و بازیگران آذرى؛ شــهرام خزرایى، ناصر هاشــمى، مهشید جوادى، 
هادى افتخار زاده، وحید فرشــى، امیر شــاکرى، شهزاد شــکوریان، فیروز عاقلى، سویل شــیرگیر، فاطمه 
حسینى، رقیه شــاد خواه، فریبا ســهرابى، تینا عبدى، رباب رضا زاده، مهدى فتحى، علیرضا موسالنى، حمید 
صالحى، على پور صدیقیان، فروغ مشــقتى، میثم ولى خانــى و امین حاجى اکبرى بازیگــران این مجموعه

 هستند.

فاز اول «آنام» از بهمن ماه روى آنتن شبکه 3

بازیگر پیشکسوت:

ترس از هواپیما 
باعث شد بازى در 
یک فیلم را رد کنم

حضور
 افسانه بایگان در 
سریال نوروز 97

بازیگر فیلم «بچه هاى جســور» گفت: اتفاق 
تأســفبارى که این روزها بسیار دیده مى شود 
این اســت که بازیگران زنى که شوهر دارند 

پیشنهادات بسیار کمى به آنها مى شود.
لیال بوشــهرى در رابطه با کم کارى خود در 
ســینما افزود: این روزها وضعیت بازیگرى در 
سینما اصًال خوب نیست و هر شخصى که پول 
داشته باشــد به هر چه که مى خواهد مى رسد. 
بارها به من پیشنهاد بازى داده شده و وقتى به 
دفتر ســینمایى مى روم مى گویند چقدر پول 
دارى. این روزها شما بدون حتى اندکى تجربه 
مى توانید با فراهم آوردن پول نقش اول را بازى 

کنید.
بازیگر فیلم «بچه هاى جســور» با اش ــاره به 

البــى بــازى در ســینما 
تأکیــد کــرد: روابط در 
ســینماى ایران بیداد 

مى کند. شــما باید براى حضور مداوم رابطه 
داشته باشــید و اگر نه ســال ها باید در انتظار 
پیشــنهادات خوب بمانید. وضعیت ســینما 
سال هاست که اینچنین شده و کارى نمى توان 
کرد اما من همیشــه گلیم خود را از آب بیرون 

کشیده ام.
وى از وجود روابط نادرســت در ســینما پرده 
برداشــت و ادامــه داد: اتفاق تأســفبارى که 
این روزها بسیار دیده مى شــود این است که 
برخى از بازیگــران زنى که متأهل هســتند 
پیشنهادات بســیار کمى به آنها مى شود ولى 
اگر مجرد بودند به راحتى براى نقش ها دعوت 
مى شدند. این اتفاق به شــدت در سینما رایج 
شده است. این بازیگران مجرد به سینما وارد 
شده و با خودشان سرمایه هم مى آورند و تبعًا 
به نقش هاى بســیار بزرگ نیــز خواهند

 رسید.

بوشهرى 
ســینما 

اســیر  را 
پــول خواند و 

خاطرنشــان کرد: 
همه چیــز در ســینماى 

ایران پول اســت و پول. شــما پول 
داشــته باشــید یک روزه بازیگر و کارگردان 
مى شــوید. این روزها تهیه کنندگانى حضور 
دارند که فیلمشــان را با پــول بازیگران تولید 
مى کنند. اینها لیستى را جلوى بازیگر مى  گذارند 
که براى هر نقش قیمت مشــخصى را اعالم

 مى کنند.

بازیگران زن متأهل 
هیچ پیشنهادى براى کار ندارند

ن ر و س ر ر و ى م ر نچه ل و ز
خوك» ساخته مانى حقیقى نیز به ایفاى نقش پرداخت اما با انصراف این فیلم از جشنواره توانست چهار فیلم در 

9«سیماى زنى در دوردســت» و «پله آخر» با حضور لیال حاتمى کارگردانى کرده  و تاکنون در 29 فیلم به ایفاى 

سى وششم
» از نگاه بسیارى شانس بزرگى در جشــنواره امسال محسوب مى شد اما پیش بینى ها درست از کار در نیامد و 
ثر نداشت. فیلم جنجالى «شاه کش» ساخته وحید امیرخانى نیز مى توانست رقابت جشنواره را گرم تر کند اما این 

اوران را از آن خود کند.
الم نتایج به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى حضور اعالم شده بود را مى توان «درخونگاه» ساخته سیاوش اسعدى 

زماند.
داده بودند اما این فیلمهم نتوانست راهىبه سى و ز اعالم آمادگىبهمن فرمان آرا با فیلم «حکایت دریا» خبر

ند.
س نظام دوست، «هت تریک» ساخته رامتین لبافى نژاد، «آستیگمات» به کارگردانى مجیدرضا مصطفوى، «دوباره 

» به کارگردانى پویا بادکوبه و همچنین «واسطه» ساخته آرش الهوتى از دیگر آثارى بودند که با وجود ارسال 
ش اصلى جا ماندند.

ساژ»، «سالدوم 
س حضور در سى و ششمین جشنواره 

راف دادند و دو فیلم از سوى هیئت انتخاب رد شدند تا 
ه غایب باشد.

ى تماشاگران و عالقه مندان به سینما جذابیت هاى خاص خود را داشته و به نوعى 
على محسوب مى شود و از همه بخش ها جذاب تر مىتوان به حضور بازیگران مطرح سینما اشاره کرد.  کشور
جشنواره قلمداد مى شد اما در بدشانسىمحض  که تا دو روز پیش یکى از شانس هاى اصلى پرکارترین بازیگر

لم فجر نرسید.
کایت دریا» به کارگردانى بهمن فرمان آرا، «درساژ» ساخته پویا بادکوبه، «سال دوم دانشکده من ساخته»رسول 
انى آرش الهوتى شانس حضور در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر را داشت اما دو فیلم انصراف دادند و دو فیلم 

 مصفا به طور کامل در این جشنواره غایب باشد.
فیلم فجر شده و تنها «پارتى» و «پرى» کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگرمرد جشنواره ى «تابستان داغ»،

یزه دست یافته است و امسال با این چها ر فیلم مى خواست بار دیگر شانس خود را امتحان کند. 

اابا اافا» صصمصففص م«
ینبازیگر سینما درسال96 آشنا شوید

مهد
نفـ یو هما
تهیه کننده ســریا
«جالل الدین»  گفت: قرار ب
فاز دوم این ســریال نیز تولید شود

هرچه پیگیرى کردیم نتیجه اى نداشت
وى ادامه داد: خودمان دوست داشتیم
فاز دوم «جالل الدین» را همبسازیمو
وجود اینکه حدود چهار سال روى متن
متنها (20 قسمت) ه متمرکز بوده و
کامًال آماده بود،  اما این اتفاق نیافتاد.  ای
تهیه کننده در ادامه بیان داشــت: حت
برخى از دکور و صحنه هــا در مالرد
همچنین خانه موالنا ســاخته شده ب
مالى سازمانص اما به دلیل وضعیت

و سیما متوقف شد. دکور را با این فرض
ساختیم که بالفاصله بعد از پایان دکو
زدن، تصویربردارى را شــروع کنیم
بازیگر نقش موالنا هم انتخاب شده بو
وى با اشاره به تاریخى بودن این سریا

گفت: درست اســت االن سریال هاى
ا بســیارى در حال تولید هســتند،
«جــالل الدیــن» ســریالى تاریخ
بود و هزینه هاى باالیــى را مى طلبی
همایونفر درباره تغییر کارگردان هاى ای
سریال نیز افزود: همان زمان قرار بود
کارگردان هاى این سریال تغییر کنندا
افرادى جایگزین آنه مشخص نشد چه

مى شوند.
به گزارش فــارس، امین تــارخ یک
از کاندیداهاى ایفــاى نقش جوانى

میانسالى موالنا در این سریال بود.
سریال «جالل الدین» که توسط شهر
اسدى و آرش معیریان کارگردانى شد
درباره زندگى و مدارج معرفتى و علمى
ف ل اللال

سریال 
«جالل الــدیـن» ب
فاز دوم نرسید 

فت: اتفاق 
ه مى شود 
وهر دارند 

ود.
ى خود در 
زیگرى در 
ى که پول 
 مى رسد. 
وقتى به   و
چقدر پول
به تج کى تجربهک

ل را بازى 

ش ــاره به 

مى کند. شــما باید براى حضور مداوم رابطه 
داشته باشــید و اگر نه ســال ها باید در انتظار 
پیشــنهادات خوب بمانید. وضعیت ســینما 
سال هاست که اینچنین شده و کارى نمى توان 
کرد اما من همیشــه گلیم خود را از آب بیرون 

کشیده ام.
وى از وجود روابط نادرســت در ســینما پرده 
برداشــت و ادامــه داد: اتفاق تأســفبارى که 
این روزها بسیار دیده مى شــود این است که 
برخى از بازیگــران زنى که متأهل هســتند 

ول شود م آنها به ک ا ب شنهادات ولىآپ آنها مىشود پیشنهادات بســیار کمى به
اگر مجرد بودند به راحتى براى نقش ها دعوت 
مى شدند. این اتفاق به شــدت در سینما رایج 
شده است. این بازیگران مجرد به سینما وارد 
شده و با خودشان سرمایه هم مى آورند و تبعًا 
به نقش هاى بســیار بزرگ نیــز خواهند

 رسید.

بوشهرى
ســینما 

اســیر  را 
پــول خواند و 

خاطرنشــان کرد:
همه چیــز در ســینماى 

ایران پول اســت و پول.ایران پول اســت و پول. شــما پول 
داشــته باشــید یک روززه بازیگر و کارگردان 
مى شــوید. این روزها تههیه کنندگانى حضور 
پ پــول بازیگران تولید  با دارند که فیلمشــان را
گمى کنند. اینها لیستى را جللوى بازیگر مى گذارند
که براى هر نقش قیمت مشــخصى را اعالم

 مى کنند.

بازیگران زن متأهل 
یشنهادى براى کار ندارند
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اسب حیوان نجیبى است؟! 

رســیدن کرانچار به 285 امتیاز در لیگ برتر، امید زیاد 
هواداران ســپاهان به گلر جدید شان و خشنودى بابت 
حفظ مهرداد محمدى سه  موضوعى است که بعضًا در 
روزهاى اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و در این 

گزارش به آن مى پردازیم.

ادامه بده زالتکو!
زالتکو کرانچار ســرمربى ســپاهان فعلى و ســابق 
پرسپولیس تاکنون موفق به کسب 285 امتیاز در لیگ 

برتر شده است.
کرانچار که در 30 تیر ماه 88 با قبول هدایت پرسپولیس 
پا به لیگ برتر فوتبال ایران گذاشت، در 21 بازى هدایت 
سرخپوشان را بر عهده داشت و با 8 برد، 9 تساوى و 4 
باخت و با کسب 33 امتیاز در نهایت جاى خود را به على 
دایى داد. پرسپولیس در زمان کرانچار آمار 31 گل زده و 

24 گل خورده را از خود بر جاى گذاشت.
زالتکو در آبان 90 با قبول سرمربیگرى سپاهان بار دیگر 
به لیگ برتر بازگشت و این بار مدت زمان بیشترى را به 
کار مشغول بود. او 120 بار روى نیمکت سپاهان نشست 
و با 62 برد، 34 مساوى و 24 باخت و کسب 220 امتیاز 
عملکرد قابل قبولى در این تیم داشت. سپاهان با هدایت 
این مربى 181 گل زد و 108 گل نیز دریافت کرد. او در 
لیگ یازدهم با سپاهان قهرمان ایران شد و سال 92-91 

نیز با این تیم جام حذفى را فتح کرد.
کرانچار در اسفند 95 بار دیگر هدایت سپاهان را بر عهده 
گرفت و در 6 هفته پایانى لیگ شانزدهم روى نیمکت 
طالیى پوشان نشست. او در این دوره 4 برد، یک تساوى 
و یک باخت را تجربه کرد. این مربى کروات از ابتداى 
لیگ هفدهم نیز هدایت سپاهان را بر عهده داشته و تا 
پایان هفته هفدهم با 4 برد، 7 تساوى و 6 باخت تنها 19 
امتیاز کسب کرده اســت. با احتساب همه این بازى ها 
کرانچار در 164 بازى که در لیگ برتر عنوان سرمربى 
را داشته، موفق به کسب 285 امتیاز شده و معدل 1,73 

امتیاز در هر بازى را از خود برجاى گذاشته است.
او هنوز در این فصل موفق نشده توقع هواداران سپاهان 
را برآورده کند و با کســب نتایــج دور از انتظار حاال در 
رده دوازدهم قرار دارد و این جایگاه براى ســپاهانى ها 
پذیرفتنى نیست. حال باید منتظر ماند و دید کرانچار در 
نیم فصل دوم مى تواند با ســپاهان اوج بگیرد یا نه؟ با 
توجه به رزومه خوب او ، انتظارات از کرانچار اینست که 
روند برد قاطع مقابل پدیده را ادامه دهد و سپاهان را در 

جدول رده بندى باالتر از این ها ببرد.

امید ها  به ماهى پرنده
تیم فوتبال ســپاهان پس از اینکــه در 4 دیدار پیاپى 
دروازه اش باز شد، موفق شد در هفدهمین دیدار فصل 

ششمین کلین شیت فصل را ثبت کند.
پنج کلین شــیت قبلى تیم فوتبال ســپاهان با حضور 
لى اولیویرا در چارچــوب دروازه مقابل تیم هاى ذوب 
آهن، سپیدرود، سیاه جامگان، گســترش فوالد تبریز 
و تراکتورســازى رقم خورده بود ولى ایــن تیم پس از 
پیروزى 3 بر صفر برابر شــاگردان یحیى گل محمدى 
نتوانســته بود تعداد کلین شیت هایش را افزایش دهد، 
اما با حضور عالمه آنها بار دیگر موفق شدند به این مهم 

دست یابند.
 پس از دیدار برابر تراکتورســازى شــاگردان کرانچار 
برابر صنعت نفت آبادان، اســتقالل خوزستان و تهران 
و همینطور ســایپا به میدان رفته بودند و 8 گل طى 4 
مسابقه دریافت کردند، اما پس از اضافه شدن ابراهیم 
عالمه گلر تیم ملى سوریه آنها برابر پدیده قرار گرفتند 
و موفق شدند یک کلین شــیت دیگر در لیگ هفدهم 
ثبت کنند تا در دیدارهاى پیش رو به پایان مشکالت و 
ضعف هاى تیم در خط دروازه امیدوار باشند. همانگونه 

جهــان نوشــتیم که پیشــتر در نصف 
ابراهیــم عالمــه به 

دلیل حرکت هاى سریع 
و انعطاف ویژه بدنى اش از 
سوى برخى کابران اینترنتى 

در سوریه با لقب ماهى پرنده مورد خطاب قرار 
مى گرفت. سپاهانى ها در دیدار با پدیده با شکلى بى حد 
و حصر عالمه را تشویق کردند و امیدوارند که او بتواند 

امنیت دوباره اى را به دروازه سپاهان هدیه کند.
 

خوب شد نفروختیمش!
و اما نکته سوم و پایانى این گزارش به  مهرداد محمدى 
اختصــاص دارد. محمــدى در دو دیــدار آغازین دور 
برگشــت رقابت هاى لیگ هفدهم علیرغم اینکه در 
آستانه خروج از باشگاه قرار گرفته بود، عملکرد خوبى 

ارائه داده است.
مدیران ســپاهان هنگامى که براى مذاکره جهت به 
خدمت گرفتن محمدرضا اخبــارى با همنامان خود در 
باشگاه سایپا جلســه برگزار کردند، با پیشنهاد معاوضه 
اخبارى با مهــرداد محمدى به عــالوه دریافت یک 
میلیارد تومان مواجه شــدند؛ پیشــنهادى که به طور 
ضمنى با چراغ سبز مدیران ســپاهان و کرانچار همراه 
شد؛ ولى در ادامه رقم پیشنهادى آنها مورد قبول باشگاه 

سایپا قرار نگرفت تا این انتقال منتفى شود و در نهایت 
نیز سپاهانى ها عالمه را به خدمت گرفتند.اما نکته جالب 
درخشش هافبک چپ پاى سپاهان در دو بازى آغازین 
نیم فصل دوم بوده است؛ این بازیکن مقابل سایپا موفق 
شد با گرفتن پنالتى از شکست سپاهان جلوگیرى کند 
و در دیدار برابر پدیده نیز یکى از درخشــان ترین بازى 
هاى خود را انجام داد.مهرداد محمدى اگرچه خودش 
گلى به پدیده نــزد، اما نیمى از گل هاى ســپاهان در 
این مســابقه روى ارســال هاى خوب او به ثمر رسید. 
گل نخست بازى روى سانتر او حاصل شد. در صحنه 
گل دوم ســپاهان هم او توپ را به زیبایى براى مهدى 
رحیمى فرستاد تا این مدافع جوان هم مهدى شریفى را 
در موقعیت گلزنى قرار دهد.جالب آنکه درخشش مهرداد 
در حضور برادرش، میالد اتفاق افتاد. این سومین مرتبه 
در فصل جارى به حســاب مى آمد که مدافع تیم ملى 
براى تماشاى دیدارهاى ُقل سپاهانى اش در لیگ برتر 
خود را به ورزشگاه رسانده بود. همانگونه که در خبرها 
آمده بودبازیکن تیم احمد گروژنى که از تعطیالت لیگ 
روســیه براى بودن در کنار برادرش استفاده مى کند و 
هفته پیش بازى سپاهان و سایپا را در ورزشگاه شهید 
دستگردى تهران از نزدیک به نظاره نشست، این هفته 
هم براى تماشــاى دیدار با پدیده به ورزشــگاه 

نقش جهان آمــد. این دومین 
حضور میالد محمدى در اصفهان به حساب 

مى آمد. او پیش تر بازى با سیاه جامگان از هفته 
نهم لیگ برتر را هم در ورزشــگاه نقش جهان 
دیده بود، هرچند که در آن مسابقه مهرداد اصًال 
فرصت بازى پیدا نکرد.گفتنى است از زمانى که 
کرانچار سیستم خود را تغییر داده و از سه مدافع 
به عالوه دو وینگر در چپ و راســت استفاده 
مى کند، مهرداد محمدى به عنوان گوش چپ 
هم در دفاع و هم در حمله شرکت مى کند و 
تاثیرگذار نشان داده است. به گزارش نصف 
جهان، با توجه به درخشش ویژه مهرداد در 
دو دیدار آغازین نیــم فصل دوم، حاال آنها 
بابت نگه داشتن و عدم معاوضه او با اخبارى 

قطعا بسیار خوشحالند.

3 نکته از اردوگاه زردپوشان

لطفاً  باالتر
 آقاى کرانچار!

ىپر ب ی
4یم فوتبال ســپاهان پس از اینکــه در 4 دیدار پیاپى 
روازه اش باز شد، موفق شد در هفدهمین دیدار فصل 

ششمین کلین شیت فصل را ثبت کند.
نج کلین شــیت قبلى تیم فوتبال ســپاهان با حضور 
ى اولیویرا در چارچــوب دروازه مقابل تیم هاى ذوب 
سیاه جامگان، گســترش فوالد تبریز هن، سپیدرود،

 تراکتورســازى رقم خورده بود ولى ایــن تیم پس از 
3یروزى 3 بر صفر برابر شــاگردان یحیى گل محمدى

افزایش دهد،  توانســته بود تعداد کلینشیت هایش را
ما با حضور عالمه آنها بار دیگر موفق شدند به این مهم 

ست یابند.
پس از دیدار برابر تراکتورســازى شــاگردان کرانچار 
رابر صنعت نفت آبادان، اســتقالل خوزستان و تهران 
4 گل طى 4 8 همینطور ســایپا به میدان رفته بودند و 8
سابقه دریافت کردند، اما پس از اضافه شدن ابراهیم 
عالمه گلر تیم ملى سوریه آنها برابر پدیده قرار گرفتند 
 موفق شدند یک کلین شــیت دیگر در لیگ هفدهم 
بت کنند تا در دیدارهاى پیش رو به پایان مشکالت و 
ضعف هاى تیم در خط دروازه امیدوار باشند. همانگونه 

جهــان نوشــتیم که پیشــتر در نصف 
براهیــم عالمــه به 

لیل حرکت هاى سریع
 انعطاف ویژه بدنى اش از
سوى برخىکابراناینترنتى

ر سوریه با لقب ماهى پرنده مورد خطاب قرار 
ى گرفت. سپاهانى ها در دیدار با پدیده با شکلى بى حد 
 حصر عالمه را تشویق کردند و امیدوارند که او بتواند 

منیت دوباره اى را به دروازه سپاهان هدیه کند.

خوب شد نفروختیمش!
و پایانى این گزارش به  مهرداد محمدى   اما نکته سوم
ختصــاص دارد. محمــدى در دو دیــدار آغازین دور 
علیرغم اینکه در رگشــت رقابت هاى لیگ هفدهم
عملکرد خوبى ستانه خروج از باشگاه قرار گرفته بود،

رائه داده است.
دیران ســپاهان هنگامى که براى مذاکره جهت به 
خدمت گرفتن محمدرضا اخبــارى با همنامان خود در 
شگاه سایپا جلســه برگزار کردند، با پیشنهاد معاوضه 
خبارى با مهــرداد محمدى به عــالوه دریافت یک 
یلیارد تومان مواجه شــدند؛ پیشــنهادى که به طور 
ضمنى با چراغ سبز مدیران ســپاهان و کرانچار همراه 
شد؛ ولى در ادامه رقم پیشنهادى آنها مورد قبول باشگاه 

ه ر و و ى ل ن ر ر ر پ
نیز سپاهانى ها عالمه را به خدمت گرفتند.اما نکته جالب 
درخشش هافبک چپ پاى سپاهان در دو بازى آغازین 
نیم فصل دوم بوده است؛ این بازیکن مقابل سایپا موفق 
کند  جلوگیرى شکست سپاهان شد با گرفتن پنالتى از
و در دیدار برابر پدیده نیز یکى از درخشــان ترین بازى 
هاى خود را انجام داد.مهرداد محمدى اگرچه خودش
گلى به پدیده نــزد، اما نیمى از گل هاى ســپاهان در

این مســابقه روىارســال هاى خوباو به ثمر رسید. 
گل نخست بازى روى سانتر او حاصل شد. در صحنه 
گل دوم ســپاهان هم او توپ را به زیبایى براى مهدى 
رحیمى فرستاد تا این مدافع جوان هم مهدى شریفى را 
در موقعیت گلزنى قرار دهد.جالب آنکه درخشش مهرداد 
در حضور برادرش، میالد اتفاق افتاد. این سومین مرتبه 
در فصل جارى به حســاب مى آمد که مدافع تیم ملى 
براى تماشاى دیدارهاى ُقل سپاهانى اش در لیگ برتر 
خود را به ورزشگاه رسانده بود. همانگونه که در خبرها 
آمده بودبازیکن تیم احمد گروژنى که از تعطیالتلیگ

برادرش استفاده مى کند و  روســیه براى بودن در کنار
هفته پیش بازى سپاهان و سایپا را در ورزشگاه شهید 
دستگردى تهران از نزدیک به نظاره نشست، این هفته 
هم براى تماشــاى دیدار با پدیده به ورزشــگاه 

نقش جهان آمــد. این دومین 
حضور میالد محمدى در اصفهان به حساب 

مى آمد. او پیش تر بازى با سیاه جامگان از هفته 
را هم در ورزشــگاه نقش جهان نهم لیگ برتر
دیده بود، هرچندکه در آن مسابقه مهرداد اصًال 
فرصت بازى پیدا نکرد.گفتنىاست از زمانى که 
کرانچار سیستم خود را تغییر داده و از سه مدافع 
به عالوه دو وینگر در چپ و راســت استفاده 
مى کند، مهرداد محمدى به عنوان گوش چپ 
هم در دفاع و هم در حمله شرکت مى کند و 
تاثیرگذار نشان داده است. به گزارش نصف 
جهان، با توجه به درخشش ویژه مهرداد در 
دو دیدار آغازین نیــم فصل دوم، حاال آنها 
بابت نگه داشتن و عدم معاوضه او با اخبارى 

قطعا بسیار خوشحالند.

3 نکته از اردوگاه زردپوشان

لطفاً  باالتر
 آقاى کرانچار!

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده(مرحله پنجم)نوبت دومنوبت دوم
پیرو آگهى مزایده شماره 14172 مورخ 96/07/06 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 504 مورخ 96/03/13 شوراى اســالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
فروش 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان شهید 
غالمرضازاده به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
- قطعات زمین 2 الى 4 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به 

مبلغ هر قطعه 400/000/000 ریال. 

خشایار بیدمشکى

نصف جهان چند روز قبل از پایان سال میالدى، روزنامه گازتا در مطلبى با تیتر «هفت 
داستان براى روبین کازان در سال 2017 که شــما نمى دانستید» بخشى را به سردار 
آزمون اختصاص داده اســت. این روزنامه در این مطلب نوشــته اســت:  بخشى از 
ریسک تیم در این فصل جدید اعتماد به سردار آزمون بود. بگذارید برایتان یادآورى 
کنیم. ســردار آزمون در 20 بازى تنها یک گل زده و بیش از هزار دقیقه را بدون 
گلزنى گذرانده است. او از ترکمن هاى ایرانى اســت. منطقه اى از ایران که 
در آن به اسب و ســوارکارى عالقه ویژه اى دارند و اصطبل هاى بزرگى 
دارند. این ها را مى شود از اینستاگرام ســردار آزمون متوجه شد. جایى 
که همه عکس ها در آن شبیه هم هســتند. جایى که عکس هاى او با 
اسب کمتر از عکس هاى او با آدم ها نیســت. مساله اى که به آزمون 
ضربه زده است. اتفاقاتى که در مورد اسب آزمون افتاد و اتفاقاتى که 
به دادگاه و حاشیه هاى بیشتر رســید و آزمون مرتب از کازان آنها را 
پیگیرى مى  کرد و به همین دلیل وقت زیادى را با تلفن مى گذراند. 
او وقت و انرژى زیادى را براى این مشکل و دیگر سرگرمى هایش 
هدر داده و قطعًا یکى از دالیل اصلى افت او در این فصل بوده است. 
این مطلب روزنامه گازتا نشان مى دهد که آنها عملکرد سردار آزمون و 
اینستاگرام و تمام حاشیه هاى او را به خوبى زیرنظر دارند و از رفتارهاى 
مهاجم روبین کازان در بیرون از زمین فوتبال مانند داخل زمین راضى 
نیستند. موضوعاتى که ادامه آن، شاید به جاى قدمى بزرگ به لیگ هاى 
معتبرتر حضور ســردار در ســطح اول روســیه را هم با مشکل مواجه 

کند.

تاکنون سه بازیکن لبنانى به لیگ برتر ایران آمده اند که 
هر سه در ذوب آهن حضور داشتند.تاکنون سه بازیکن 
لبنانى به لیگ برتر آمده اند و اتفاقا هر ســه بازیکن نیز 

توسط ذوب آهن به خدمت گرفته شده اند.
على حمام و ولید اسماعیل سرنوشت متفاوتى در لیگ 
برتر ایران داشتند. حمام با نمایش خوبش هنوز در ذوب 
آهن از مردان ثابت این تیم به شمار مى رود و توانسته 
در این فصل اعتماد قلعه نوعــى را به خوبى جلب کند. 
اما ولید اسماعیل هرگز نتوانست عملکرد موفقى داشته 

باشد و در نهایت نیز به کشورش بازگشت.
ربیع عطایا سومین لبنانى لیگ برتر ، در آغاز لیگ هفدهم 
یکى از مهره هاى اصلى تیمش به شمار مى رفت؛ اما با 
گذشت زمان به نیمکت نشین محض تبدیل شد. عطایا 
در تیم ملــى زوج على حمام بوده و شــناخت دو طرفه 
این دو بازیکن از انگیزه هاى اصلى ذوب آهن براى به 
خدمت گرفتن این بازیکن به شــمار مى رفت؛ اما هنوز 
این زوج نتوانسته براى ذوبى ها دستاورد مهمى داشته

 باشد.

درباره امید نورافکن و ماجراى جدایى اش از استقالل هر 
روز خبر جدیدى به گوش مى رســد. او از باشگاه شارلوا 
پیشنهاد دارد اما وینفرد شفر اعالم کرده که به هیچ کدام 
از بازیکنانش اجازه جدایى تا پایان فصل را نخواهد داد و 
همین موضوع باعث دلخورى بازیکن جوان آبى ها شده. 

البتــه نورافکن هنوز 
شانس لژیونر شدن 
دارد و در صورتى که 
پیشنهاد مالى مناسبى 
براى او به باشــگاه 
اســتقالل برســد 

شــفر مشکلى 
بــا جدایى این 
بازیکن نخواهد 
داشت. این شرط 
ســرمربى آلمانى 
بــراى موافقت 

با رفتــن امید 
است.

اسب حیو
نصف جهان چند روز قبل

داستان براى روبین کازان
آزمون اختصاصداده اس
ریسک تیم در این فص
کنیم. ســردار آزمو
ا گلزنى گذرانده
آن به اسب در
دارند. این
ع که همه
اسب کم
ز ضربه
به دادگ
پیگیرى
او وقت
هدر داد
اینمطل
اینستاگر
مهاجم رو
نیستند. مو
معتبرتر حض

کند.

لبنانى زدایى در ذوب

مذاکرات با مهاجم نیجریه اى

پوشیدن پیراهن دو تیم بزرگ شــهر آتن در پنجره زمستانى یونان باعث شد تا دو 
ستاره ایرانى سابق پانیونیوس همچنان یکى از سوژه هاى جذاب رسانه هاى این 

کشور باشند.
کوچ دو ســتاره ایرانى از پانیونیوس و پیوســتن آنها به دو تیم بزرگ شهر آتن که 
رقباى سنتى و دیرینه محسوب مى شوند باعث شد تا ســایت sportdog یونان 
در گزارشى به دوئل پیش روى رفقاى ســابق در دربى حساس تیم هاى AEK و 

المپیاکوس بپردازد.
این سایت یونانى با انتشار تصویرى از لحظه شادى شجاعى و حاج صفى با پیراهن 
 AEK پانیونیوس بعد از گلزنى نوشت:  مسلما دیدن این دو بازیکن با پیراهن تیم هاى
و المپیاکوس در نیم فصل دوم سوپرلیگ مى تواند یکى از صحنه هاى جالب توجه 
باشد به خصوص در دربى حساس میان این دو رقیب دیرینه در آتن که خریدهاى 

زمستانى مى توانند مردانى سرنوشت ساز لقب بگیرند .
سایت sportdog در ادامه گزارش خود آورد:  مسعود شجاعى و احسان حاج صفى در 
پانیونیوس رفقایى از هم جدانشدنى بودند که حاال در تیم هاى جدید خود باید مقابل 
هم به عنوان رقبایى جدى به میدان بروند که ضلع سوم این جنگ دیدنى در دربى 

آتن مى تواند کریم انصارى فرد دیگر ستاره ایرانى المپیاکوس باشد .
تیم هاى المپیاکوس و AEK در پایان نیم فصل نخست سوپرلیگ یونان جایگاه اول 
و دوم جدول را با اختالف امتیاز اندك به پایان بردند تا رقابت آنها بر سر قهرمانى 
در نیم فصل دوم نوید دیدارهــاى جذاب و هیجان انگیــزى را بدهد که حضور 

ستاره هاى ایرانى در ترکیب دو تیم مى تواند براین جذابیت ها بیافزاید.

حاال بجنگید رفقا!

ن موضوعباعث دلخورىبازیکن جوانآبىها شده. 
ه نورافکن هنوز 
س لژیونر شدن 
در صورتى که  و
هاد مالى مناسبى 
 او به باشــگاه 
تقالل برســد 

ر مشکلى 
جدایى این 
ن نخواهد 
ت. این شرط 
مربى آلمانى 
ى موافقت 
ــن امید

المپیاکوس
این سایت ی
پانیونیوسب
و المپیاکوس
باشد به خص
زمستانى مى
dog سایتg

پانیونیوسر
هم به عنوان
آتن مىتوان
تیم هاى الم
و دوم جدو

در نیم فصل
ستاره هاى

 به شرط پول خوب

آبى هاى تهرانى تالش مى کنند تا پرونده جذب مهاجم 
مورد نظر شفر را نهایى کنند.

وینفرد شفر سرمربى آلمانى استقالل درخواست جذب 
الحاجى گرو را به مدیران این باشگاه ارائه کرد اما انتقال 

این مهاجم نیجریه اى همچنان نهایى نشده است.
سیدرضا افتخارى مدیرعامل 

استقالل درباره جذب این 
بازیکــن اعــالم کرد 

که مذاکرات اســتقالل با مدیر برنامه هاى این مهاجم
 نیجریه اى همچنان ادامه دارد و هنوز پرونده حضور این 

بازیکن در تهران نهایى و یا بسته نشده است.
استقاللى ها باید رضایت باشگاه سوئدى را جذب کنند 
و شــنیده مى شــود  مبلغ رضایت نامه این بازیکن تنها 

حل نشــده بــراى انتقال موضوع 
ایــن بازیکن بــه تهران

 است.
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«برانکو ایوانکوویچ»، ســرمربى پرسپولیس 
اعالم کرد موافق برنامه هاى تیم ملى در مسیر 

جام جهانى فوتبال است.
برانکــو پیــش از تمریــن دیــروز تیمش 
به خبرنــگاران گفت: قبــل از هرچیز من به 
حرف هاى قبلى خودم برمى گردم. اینکه هیچ 
نامه رسمى درباره خواسته هاى آقاى کى روش 
به دست ما نرسیده بود. قطعاً ما از کیفیت آقاى 
کى روش و نتایج فوق العاده اش در سال هاى 
حضور در ایران اطالع داریــم و مى دانیم که 
ایشان قصد دارند در جام جهانى بهترین نتیجه 
را بگیرند اما حرفمان این بود که چرا پیش از هر 
چیز یک برنامه رسمى و خواسته هاى ایشان در 
اختیار ما گذاشته نمى شد؟ من نمى دانستم باید 

با چه چیزى موافقت کنم.
سرمربى پرسپولیس در ادامه بیان کرد: وظیفه 
حمایت 100 درصدى از تیم ملى است و همه 
این اطمینان را از من داشــته باشند که تمام 
تالشم را براى موفقیت تیم ملى در جام جهانى 
به ســهم خودم خواهم کرد. هدف بزرگ ما 
پیروزى ایران در جام جهانى و صعود به دور دوم 
است و در این زمینه به همراه سایر مربیان لیگ 

کنار آقاى کى روش خواهیم بود. حاال که نامه 
رسمى به دستمان رسید هم مشکلى نیست 
و با برنامه هاى کى روش و تیم ملى موافقت 
مى کنیم.برانکو با اشاره به پاسخ کى روش به 
کرانچار گفت: آقاى کى روش درباره موضوع 
اعتماد صحبت کردند و ما قطعاً از نظر فنى به 
ایشان اطمینان داریم اما باید درباره کارى که 
باید براى تیم ملى انجام بدهیم، باخبر بشویم. 
من در تمرین روز دوشــنبه هم  به بازیکنان 
پرسپولیس گفتم که حمایت 100درصدى از 
تیم ملى وجود خواهد داشت اما نمى دانستیم 
چه برنامه اى وجــود دارد و چه همکارى اى 
از ما مورد نیاز اســت. من خواهان یک نامه 
رســمى بودم که این نامه به دستمان رسید و 
دوباره تأکید مى کنم تیم ملى حمایت کامل 

پرسپولیس را با خود خواهد داشت.
گفتنــى اســت؛ بــا حمایــت برانکــو از 
برنامه هاى کارلوس کى روش و تیم ملى، ملى 
پوشان پرسپولیس بعد از هر بازى یک روز و نیم 
در اختیار سرمربى تیم ملى خواهند بود و در این 
باره مشکلى از نظر تعامل پرسپولیس و تیم ملى 

وجود نخواهد داشت.

 

حمیدرضا صدر در آخرین مقاله خود، به روى آوردن تیم هاى لیگ برترى 
به دفاع سه نفره اشاره کرده و با اشــاره به درخشش «کونته» در لیگ برتر 
نوشته: لیگ برتر در فصل پیش به 1-2-4-3 کونته در چلسى و ناتوانى رقبا 
براى مقابله با مهاجمان آبى پوشى که از دو جناح به سوى محوطه جریمه 
مى تاختند تعلق پیدا کرد. چلسى نخســتین تیمى بود که طى 53 سال در 
انگلیس با سه مدافع قهرمان لیگ شد و سایر تیم هاى جزیره را تحت تأثیر 
قرار داد. چنان که حداقل 17 تیم از 20 تیم این فصل لیگ برتر حداقل یک 
بار با سه مدافع بازى هاى شــان را آغاز کرده اند. به قول «پوچتینو» که با 
تاتنهام، چلسى را در این فصل شکســت داد، بهترین روش براى مقابله با 
سیستم 1-2-4-3 همان سیستم 1-2-4-3 است. حتى «مورینیو» هم در 
این فصل سرخپوش هاى منچسترى را چند بار با سه مدافع، خصوصًا برابر 

تیم هاى سه دفاعه، راهى میدان کرده. 
حاال به نظر مى رسد رفته رفته این سیستم در فوتبال ایران نیز مورد توجه 
قرار گرفته و پس از ســال ها تیم ها به این سیســتم بازگشته اند. در لیگ 
هفدهم هیچ تیمى به طور مداوم از سیستم دفاع سه نفره استفاده نکرده ولى 
«کرانچار» در نیمه دوم دیدار برابر اســتقالل که آخرین دیدار از دور رفت

 بازى هاى لیگ بود، از این سیستم اســتفاده کرد و در دو دیدار آغازین دور 
برگشت برابر ســایپا و پدیده هم با همین روش بازى هاى خوبى ارائه داده 
اســت. با مرور بازى هاى لیگ برتر در لیگ هفدهــم متوجه این موضوع 
مى شویم که برخى تیم ها در برخى از مسابقات با توجه به سیستم حریف به 
دفاع سه نفره روى آورده اند، که از این دست مى توان به سیستم گسترش 

فوالد تبریز و سپیدرود برابر پرسپولیس اشاره کرد.
با این وصف کرانچــار که پیش تر بــا چهار دفاع تیمــش را راهى میدان 
مى کرد، با بازگشــت عزت پورقاز  از مصدومیت ســه ماهه سیســتم سه 
دفاعه را برگزیده است. در اســتراتژى جدید عزت پورقاز، رحیمى و یزدانى 
سه مدافع میانى تیم هســتند و در مقابل آنها دو بازیکن در دو گوش چپ 
و راســت به مدافعین کمک مى کنند و دو بازیکن نیز که معموًال سرلک، 
نویدکیا، کریمى و یا محمود قائدرحمتى هســتند در پست هافبک دفاعى

 قرار دارند. 
خط هجومى ســپاهان نیز با جالل على محمدى در پشــت دو مهاجم که 
معموًال ساسان انصارى و شریفى هستند شکل مى گیرد. ترکیبى که با اضافه 
شدن دو گوش راست و چپ سپاهان که در دیدار برابر پدیده مهرداد محمدى 

و حسن جعفرى بودند، در خط دفاعى و هجومى قدرت بیشترى پیدا مى کرد.
یکى از نکات قابل تأمل ترکیب سپاهان مقابل پدیده غیبت سعید آقایى بود 
که پس از 16 بار حضور در ترکیب اصلى براى اولین مرتبه از فهرســت 11 
نفره کرانچار دور ماند تا آینده او نیز در تیم با ابهاماتى روبه رو شود. کرانچار 
در مقابل سایپا نیز با پایان نیمه اول این بازیکن را با مهدى شریفى تعویض 

کرده بود و از مهرداد محمدى در پست وینگر چپ به جاى او استفاده کرد. 
سرمربى کروات سپاهان که در طول نیم فصل اول نیز بارها سیستم خود را 
با توجه به بازیکنانى که در اختیار دارد، تغییر مى داد حاال در دو بازى پیاپى 
به سیســتم 1-2-4-3 روى آورده و باید ببینیم تا چه زمانى به استفاده از 
این سیستم که در دو بازى 4 امتیاز شیرین و امیدوارکننده برایش به ارمغان 

آورده ادامه مى دهد.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که دو تیم پایتخت نشین این روزها 
با سیستم چهار دفاعه در حال کســب نتایج خوبى هستند و کرانچار براى 
کسب سهمیه آسیایى با سیستم جدید کار آسانى در پیش ندارد. درست مانند 
لیگ برتر جزیره که این روزها منچسترســیتى با سیستم چهار دفاعه تمام

 تئورى هاى فصل گذشته را پاك کرده است.

سپاهان ، چلسى ایران!

بازیکن جوان ذوب آهن در اندك دقایق حضورش در دیدار با گسترش فوالد، یک گل 
3 امتیازى براى تیمش به ثمر رساند.

محمدرضا عباسى، هافبک هجومى ذوب آهن که در دقیقه 88 دیدار با گسترش 
فوالد وارد زمین شد، موفق شــد با تک گل 3 امتیازى اش، هم منجى 
تیمش شــود و هم اینکه اولین باخت خانگى فیــروز کریمى را 

رقم بزند.
ایــن بازیکن 21 ســاله اهل مینــاب کــه در زمان گل 

ذوب آهن پیوســته در فصل قبــل هرازگاهى در ترکیب محمــدى بــه 
قرار مى گرفــت و به عنــوان بازیکن جانشــین به جمع تیمــش 

ذوبى ها اضافه مى شد.
او در این فصل فرصت چندانى براى بازى نداشته و در مجموع طى سه بازى 68 دقیقه 
براى ذوبى ها به میدان رفته است. او در دیدار هفته دوم تیمش مقابل گسترش 
فوالد 50 دقیقه در زمین حضور داشت و در دیدار هفته سوم برابر پیکان نیز 

به دلیل مصدومیت در دقیقه 14 تعویض شد. 
عباســى دیگر فرصت حضور در ترکیب تیمش را پیدا نکرد تا اینکه 
امیر قلعه نوعى در دقیقه 88 بازى گسترش فوالد تصمیم گرفت 
به این بازیکن جوان بازى بدهد. عباسى با فرصت طلبى و روى 
ضربه کرنر مهدى رجب زاده با ضربه سرى زیبا توپ را به 
تور چسباند تا قلعه نوئى از این پس به این بازیکن 

جوانش جدى تر فکر کند. 

سرباز طالیى ژنرال

بعد از انتقاداتى که نسبت به حکم صادر شده از سوى 
کمیته انضباطى براى اتفاقات جدال ورزشگاه آزادى 
رخ داد دبیرکل فدراســیون از باز مانــدن این پرونده 

خبر داد.
محرومیت یک جلســه اى پرســپولیس از همراهى 
طرفداران و پرداخت جریمه 150 میلیون ریالى حکمى 
بود که کمیته انضباطى براى تخلفات صورت گرفته در 
جریان میزبانى صدرنشین لیگ برتر از تراکتورسازى 
در هفته هفدهم صادر شد. حکمى که با اعتراض شدید 
تبریزى هــا و انتقادات زیادى توأم شــد تا با واکنش 

دبیرکل فدراسیون فوتبال روبه رو شود.
محمدرضا ساکت در واکنش به این اعتراضات گفت: 
پرونده اتفاقات بازى پرســپولیس - تراکتورســازى 
همچنان باز است. این پرونده ابعاد دیگرى دارد که در 
کمیته اخالق قابل رسیدگى و اقدام خواهد بود و همه 

چیز طبق روال در حال رسیدگى و اجراست.
 این واکنش دبیرکل فدراسیون فوتبال نشانگر بررسى 
اتفاقات ناپسند رخ داده در ورزشگاه آزادى از زوایاى 
پنهان مانده خواهد بود؛ جایى که مى توان پیش بینى 
کرد پاى لیدرها و مسئوالن کانون هواداران دو باشگاه 
را به میان خواهد کشید تا آنها با احضار به کمیته اخالق 

پاسخگوى اتفاقات رخداده و دفاع از اتهامات شوند.
حال بایــد منتظر مانــد و دید بعــد از پیگیرى هاى 
محکــم وزیــر ورزش و جوانــان براى برخــورد با 
عوامل اتفاقات رخداده در جریان بازى پرســپولیس 
با تراکتورســازى همینطور جوى که ایــن روزها به 
راه افتاده کمیتــه اخالق چه احکامــى براى عوامل 
احضار شــده صادر خواهد کرد. احکامى که مى تواند 
تبعات بســیار زیادى براى لیدرهاى دو باشگاه در پى

 داشته باشد.

ساکت: پرونده همچنان باز است 

فوالد شهر 
به آیزاول مى رسد

دقیقًا یک ماه دیگر تا بــازى تیم هاى ذوب آهن 
و آیزاول هند در مقدماتى لیگ قهرمانان آســیا 
2018 مانده است و سبزپوشــان اصفهانى باید 
در مصافى حســاس شانسشــان را براى حضور 
در معتبرترین تورنمنت باشــگاهى آسیا امتحان

 کنند.
تالش هاى صورت گرفته از سوى باشگاه ذوب 
آهن براى آماده ســازى این ورزشگاه با حضور 
شبانه روزى عوامل اجرایى تغییر زمین چمن در 
حال انجام است و به نظر مى رسد این ورزشگاه 

براى دیدار با آیزاول آماده شود.
طى روزهاى گذشته زیرســازى، خاکبردارى و 
مسطح سازى زمین چمن صورت گرفته است و 
حاال باید پهن کردن چمن در دستور کار قرار گیرد 
تا این استادیوم به مرز آمادگى برسد. البته سعید 
آذرى، مدیرعامل تیم اصفهانى طى درخواســت 
هایى،از مدیران اســتان و کارخانه مطالبه کمک 
کرده اســت و به نظر مى رســد آماده شدن این 
ورزشــگاه نیازمند یک وفاق جدى در اســتان 

اصفهان است. 

واکنش برانکو به کنایه کى روش به کرانچار:

محصول 
مى  د کا آ
ســپاهان 
پس از تجربه بــازى در تیم هاى پدیده و 
فوالد و در شــرایطى که در این فاصله به یک 
بازیکن ملى پوش بدل شــده است به تیم سابقش، 

ذوب آهن بازگشت.
اکبر ایمانى متولد پارس آباد اردبیل است و از پدیده به 
تیم ملى رسید. با وجود این، خرید زمستانى ذوب آهن از 
محصوالت فوتبال اصفهان به حساب مى آید و پیوندى 
دیرینه با دیار نصف جهان دارد. او که نخستین بار با نظر 
امیر قلعه نویى به تیم اصلى سپاهان منتقل شد، حاال در 
ذوب آهن هم توفیق مجدد شاگردى این مربى صاحبنام 

را پیدا خواهد کرد.
■ایمانــى فوتبالش را از تیم هاى پایه ســپاهان 
آغاز کرد. او در لیگ دهــم و زمانى که تنها 
18 سال سن داشــت، با نظر قلعه نویى 
به تیم بزرگســاالن سپاهان منتقل 
شــد، اما در زمان سرمربیگرى او 
فرصت بازى در مسابقات رسمى 

را پیدا نکرد.
■این بازیکن بیســت و یکم 
مــرداد 90 و زمانــى که 19 
ساله بود با صالحدید «لوکا 
بوناچیچ» براى نخستین بار 
در ترکیب اصلى سپاهان قرار 
گرفت و در دیدار منتهى به 

پیروزى دو بر یــک برابر صنعت نفت آبادان 90 دقیقه بــراى تیم اصفهانى در 
ورزشگاه فوالدشهر بازى کرد.

■ یک ماه پس از تجربه نخســتین بازى لیگ برترى، ایمانى نخستین بازى 
آسیایى خود را هم پشت سر گذاشت. این بازیکن بیست و سوم شهریورماه 90 
در دیدار با السد قطر از مرحله یک  چهارم نهایى لیگ قهرمانان سال 2011 در 
ترکیب اصلى سپاهان به میدان رفت. این همان مسابقه معروفى بود که سپاهان 
با وجود پیروزى یک بر صفر در آن به دلیل استفاده غیرمجاز از رحمان احمدِى 
دواخطاره، سه بر صفر بازنده شد. اتفاقًا ایمانى اوایل نیمه دوم آن مسابقه کارت 
زرد دوم را هم از «بنجامین ویلیامز» گرفت تا ســپاهان در بیش از نیم ساعت 

پایانى آن آوردگاه آسیایى ده نفره به بازى ادامه دهد.
■ او که در سپاهان خیلى فرصت بازى پیدا نمى کرد با این انگیزه که بیشتر در 
شرایط مسابقه قرار بگیرد پس از سه فصل حضور در این تیم از طالیى پوشان 
اصفهانى جدا شد و با پاسخ مثبت به دعوت سرمربى سابقش یعنى لوکا بوناچیچ 
از ابتداى لیگ سیزدهم به صورت قرضى به جمع سبزپوشان همشهرى پیوست.

■ایمانى نخستین بازى رسمى خود با پیراهن ذوب آهن را یازدهم مرداد 92 در 
دیدار خانگى برابر پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر انجام داد. در آن مسابقه که 
با تساوى بدون گل به پایان رسید، ایمانى در نیمه دوم جایگزین مهدى رجب زاده 

در ترکیب ذوب آهن شد.
■این بازیکن پس از دو فصــل حضور در ذوب آهن و همراهى سبزپوشــان 
اصفهانى در حدود 40 مسابقه رسمى، از ابتداى لیگ پانزدهم این تیم را به مقصد 
فوالد ترك کرد تا براى نخستین بار در دوران حرفه اى خود از اصفهان خارج شده 
باشــد. ایمانى یک فصل و نیم را هم در خوزستان سپرى کرد تا اینکه در نقل و 

انتقاالت زمستانى گذشته به پدیده پیوست.
■ایمانى پاییز امسال براى نخستین بار از سوى «کارلوس کى روش» به تیم ملى 
دعوت شد و سیزدهم مهرماه 1396 در حالى که 25 سال و شش ماه و 14 روز 
سن داشت نخستین بازى ملى خود را در دیدار تدارکاتى برابر توگو انجام داد. پس 
از آن، در دو دیدار دوستانه دیگر برابر روسیه و ونزوئال هم کى روش براى دقایقى 

ایمانى را به زمین فرستاد تا جمع بازى هاى ملى این بازیکن به عدد 3 برسد.
■او پس از یک فصــل حضور در پدیده قرارداد خود با این تیم مشــهدى را به 
صورت یک طرفه فسخ کرد و به عنوان بازیکن آزاد به تیم سابقش بازگشت. به 
این ترتیب، ایمانى دو سال و نیم پس از دورى از فوتبال اصفهان و در حالى که 

پسوند ملى پوش را یدك مى کشید به دیار زاینده رود بازگشت.

سالم دوباره به ذوب آهن

محصول 
مى  د کا آ
ســپاهان 
پس از تجربه بــازى در تیم هاى پدیده و 
فوالد و در شــرایطى که در این فاصله به یک 
بازیکن ملى پوش بدل شــده است به تیم سابقش، 

ذوب آهن بازگشت.
اکبر ایمانى متولد پارس آباد اردبیل است و از پدیده به 
تیم ملى رسید. با وجود این، خرید زمستانى ذوب آهن از 
به حساب مى آید و پیوندى  محصوالت فوتبال اصفهان
دیرینه با دیار نصف جهان دارد. او که نخستین بار با نظر 
امیر قلعه نویى به تیم اصلى سپاهان منتقل شد، حاال در 
ذوب آهن هم توفیق مجدد شاگردى این مربى صاحبنام 

را پیدا خواهد کرد.
■ایمانــى فوتبالش را از تیم هاى پایه ســپاهان 
و زمانىکه تنها او در لیگ دهــم آغاز کرد.

18 سال سن داشــت، با نظر قلعه نویى 
به تیم بزرگســاالن سپاهان منتقل 
شــد، اما در زمان سرمربیگرى او 
فرصت بازى در مسابقات رسمى 

را پیدا نکرد.
■این بازیکن بیســت و یکم 
9 و زمانــى که 19 مــرداد 90
ساله بود با صالحدید «لوکا

بوناچیچ» براى نخستین بار 
در ترکیب اصلى سپاهان قرار 
گرفتو در دیدار منتهى به

پ

ت

پ

پ

سالم

اکبر رفت و برگشت!

فردوسى پور در 90 ثابت کرد «سرور جپاروف» از عمد کارت گرفت تا محروم شود.  عادل دست روى موضوع جالبى 
گذاشت. او به محرومیت جپاروف پرداخت و پس از پخش صحنه خطاى شدید او روى بازیکن استقالل خوزستان 
گفت: «داور این صحنه را ندید تا چند دقیقه بعد جپاروف بازیکن حریف را هول بدهد و به داور بگوید به من کارت بده 
دیگر! االن هم او در کنار خانواده اش در تعطیالت ژانویه است.» عادل همچنین با نشان دادن قانون در این زمینه، 

خواست تا به مسئله جپاروف رسیدگى شود.

از لحاظ فنى قبولش داریم!

اتهام عادل به جپاروف

بازیکن جوان ذوب آهن در اندك دقایق
3 امتیازى براى تیمش به ثمر رساند.

هافبک هجوم محمدرضا عباسى،
فوالد وارد زمین شد، موفق
تیمش شــود و هم

رقم بزند.
ایــن بازیکن

ذوب آهن پیمحمــدى بــه 
قرار مى گرفـتیمــش 

ذوبى ها اضافه مى شد.
او در این فصل فرصت چندانى براى باز
رفته است براى ذوبىها به میدان
فوالد 50 دقیقه در زمین حضو
به دلیل مصدومیت در دقی
عباســى دیگر فرصت
د امیر قلعه نوعى در
به این بازیکن جو
ضربه کرنر مه
چ وتور

س
ال که نامه 
ى نیست 
ى موافقت 
ى روش به 
ه موضوع 
ظر فنى به 
کارى که 
ر بشویم.

 بازیکنان 
رصدى از 
ى دانستیم 
کارى اى 
یک نامه 
ن رسید و 
یت کامل 

انکــو از 
 ملى، ملى 
ک روز ونیم

د و در این 
 و تیم ملى 
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حمل وزن بیش از اندازه افزون بر ایجاد درد در مفاصل دچار 
آرتریت، شما را در معرض پیامدهایى جدى که حتى زندگى 

انسان را با خطر مواجه سازند، قرار مى دهد.
به نظر مى رسد در فصل زمســتان تمام دردهاى شما، به 
ویژه اگر مسئله آرتریت یا ورم مفاصل در میان باشد، تشدید

مى شوند. اما یک ویتامین وجود دارد که مى تواند در تسکین 
این دردها مؤثر باشد.

یکى از روش هایى که براى حصول اطمینان از ســالمت 
مفاصل مى توان مد نظر قرار داد، حفظ وزن ســالم است. 
پژوهش ها نشــان داده اند که کاهش وزن به میزان 4/5 
کیلوگرم طى ده ســال مى تواند خطر ابتال به آرتریت را تا 

بیش از 50 درصد کاهش دهد.
البته، کاهش وزن نمى تواند آسیب وارده به مفاصل در نتیجه 
ابتال به آرتریت را بهبود ببخشد، اما مى تواند در کاهش درد و 
کند کردن آهنگ پیشرفت بیمارى مؤثر باشد و شاید موجب 
شگفتى شما شود اگر بدانید ویتامین C تا چه اندازه مى تواند 

کمک حال شما در این زمینه باشد.
حمل وزن بیش از اندازه، افزون بر ایجاد درد در مفاصل دچار 

آرتریت، شما را در معرض پیامدهایى جدى که حتى زندگى 
انسان را با خطر مواجه سازند، قرار مى دهد.

چربى شکمى بیش از اندازه، نه تنها موجب ترشح مقدار بیش 
از حد هورمون هایى مى شود که سطوح کلسترول را تغییر 
مى دهند، فشــار خون را افزایش مى دهند و اســتفاده از 
انســولین را کاهش مى دهند، بلکه عملکــرد ضعیف این 

هورمون ها افزایش وزن را نیز تسهیل مى کند.
این شرایط شما را در معرض خطر بیشــترى براى ابتال به 
بیمارى قلبى و ســکته مغزى قرار مى دهند و این کابوس 
متابولیکى موجب شــکل گیرى چرخه اى مى شــود که 
شرایط را براى سیســتم هاى بدن به منظور حفظ سالمت 

شما دشوار مى سازد.

اما ویتامین C چگونه مى تواند به شما کمک 
کند؟

ویتامین C همانند یک ســالح مخفى براى کاهش وزن 
است. این ویتامین و گلوکز داراى ســاختارهاى شیمیایى 
مشابه هســتند. آنها پیوســته در حال رقابت براى ورود به 

سلول هاى شما هستند و در این میان شرایط براى ویتامین 
C دشوارتر است. یک گیرنده به نام Glut-1 وجود دارد که 
هم به گلوکز و هم به ویتامین C اجازه ورود به سلول ها را 
مى دهد. متأسفانه، این گیرنده بیشتر به گلوکز عالقه دارد. 
این به معناى آن است که ویتامین C براى ورود باید به تعداد 

بیشترى ظاهر شود.
هنگامى که با کمبــود ویتامین C مواجه هســتید، گلوکز 
بیشــترى نســبت به آنچه بدن براى تأمین انرژى روزانه 
خود نیاز دارد، وارد سلول ها مى شــود. این شرایط موجب 
تحریک تولید انسولین مى شود. انسولین به بدن در جذب 
گلوکز کمک مى کند، در شــرایطى که بــه طور همزمان

 به بدن شــما مى گوید ســوزاندن چربى ذخیره شــده را 
متوقف کرده و توجه خود را به جذب آنچه وارد مى شــود، 

معطوف کند.
کارشناسان فعالیت جسمانى با شدت متوسط به مدت حداقل 
30 دقیقه در روز را براى کاهش مطلوب چربى شکم توصیه 
مى کنند. اگر با درد آرتریت مواجه هستید، ممکن است در 
این زمینه با محدودیت مواجه شوید. در نتیجه، اهمیت میزان 

کافى از ویتامین C هرچه بیشتر خود را نشان مى دهد.
سطوح ناکافى از ویتامین C امکان چربى سوزى کارآمد را 
حتى در صورت دنبال کردن یک رژیم ورزشى خوب از بدن 

سلب مى کند.
ویتامیــن C بــراى ســوخت و ســاز چربى نیاز اســت. 
از این رو، شــما بدون مقــدار کافى از آن قــادر به کاهش
چربى شــکم خود حتى در صورت انجــام ورزش نخواهید

بود.
نتایــج یــک مطالعه نشــان داده اســت افــرادى که به
میــزان کافــى ویتامیــن C مصــرف مى کننــد، طى
انجام ورزش با شدت متوســط 30 درصد بیشتر از افرادى 
که به میزان کم ویتامین C مصــرف مى کنند، چربى مى 

سوزانند.
ویتامین C در طیف گسترده اى از میوه ها و سبزیجات یافت 
مى شود. از جمله بهترین منابع براى این ویتامین مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
فلفل قرمز شیرین، کیوى، پرتقال، بروکلى، گریپ فروت، 

گوجه فرنگى و اسفناج.

مصرف 
C ویتامین

 به کاهش وزن 
کمک مى کند

یک متخصص طب ایرانى با بیان اینکه نعناع از خواص بســیار زیادى برخوردار اســت، 
درخصوص خواص عجیب این گیاه توضیح داد.

ابراهیم ایران دوست اظهار داشــت: گیاه نعناع یک گیاه کوچک با بویى مطبوع بوده و از 
مزایاى بسیارى برخوردار است.وى افزود: این گیاه را مى توان براى هضم و سیستم گوارشى 
انسان استفاده کرد، همچنین برگ هاى این گیاه داراى آنتى اکسیدان ها و مواد مغذى بوده 
که براى دردهاى شکمى و سیستم گوارشى بسیار خوب است.این متخصص طب ایرانى 
اظهار داشت: بوى نعناع مى تواند به فعال شدن غدد بزاقى کمک کند، این غدد آنزیم هاى 
گوارشى را تولید مى کنند که براى هضم ضرورى هستند.وى ادامه داد: این آنزیم ها عضالت 
شکمى را آزاد مى کنند و در نتیجه سوءهاضمه کاهش پیدا مى کند.وى با بیان اینکه نعناع 
براى کاهش سردرد نیز مفید است، گفت: عطر طبیعى و تازه نعناع درمان سریع و مؤثرى 
براى حالت تهوع و سردرد است. وى افزود:این یک ماده تسکین دهنده و آرام بخش طبیعى 
است که مى تواند تنها با مالش روغن نعناع بر روى پیشانى یا بینى، در کاهش دردسر نقش 
ایفا کند.ایران دوست در ادامه توضیح داد: بوى نعناع مى تواند بینى، گلو و ریه هاى را به خوبى 
پاك سازى کند به طورى که اگر فردى زیاد سرفه مى کند، بوى نعناع مى تواند براى پاکسازى 
گلو و تسکین وى مفید واقع شود. وى ادامه داد:نعناع همچنین داراى خاصیت آنتى باکتریایى 

و ضد التهابى است که مى تواند به تسکین التهاب دستگاه تنفسى کمک کند. 
وى خاطرنشان کرد: بو کردن نعناع به کاهش استرس و افســردگى نیز کمک مى کند و 

مى تواند به عنوان یک ماده آرامبخش عمل کند.

در بیشتر موارد درد بازو نشان از مشکل خاصى نیست و شما مى توانید به کمک روش هاى 
خانگى آن را درمان کنید. اما اگر عالئم زیر را داشتید باید سریعاً به دنبال کمک هاى پزشکى 
باشید :درد تیز و شدید، تغییر فیزیکى قابل مشاهده در آرنج یا مچ دست و دیگر زوایاى دست، 
عدم توانایى در خم کردن اجزاى دست، درد یا فشار در قفسه سینه، احساس درد در کمر، 

گردن و یا در نیم تنه باالیى، سرگیجه، سبکى سر، حالت تهوع و تنگى نفس.
درمان درد بازوبرخى از درمان ها براى دردهاى دست شامل موارد زیر است :

در برخى موارد، درد در اندام فوقانى ممکن است به قدرى شدید باشد که دکتر مسکن تجویز 
کند. براى درد ناشى از التهاب، داروهاى ضد التهاب مانند کورتیکواستروئیدها مى تواند به 
کاهش علت زمینه اى و درد کمک کند. کورتیکواستروئیدها به صورت داروهاى خوراکى 
و داروهاى تزریقى داخل وریدى در دسترس هستند.ممکن است براى باز گرداندن دامنه 
حرکت بازو نیاز به درمان هاى فیزیکى مثل فیزیوتراپى داشته باشید. در موارد شدید درد بازو، 
عمل جراحى ممکن است الزم باشد. براى مثال، جراحى  ترمیم پارگى رباط ها و شکستگى 

استخوان ها از آن جمله است.

با مصرف
یک  گیاه

به آرامش
 برسید

اســت، زیادىبرخوردار خواصبســیار از نعناع اینکه بیان با ى

چه موقع درد بازو خطرناك است؟

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلى 
محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به 
صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات 
بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 
12 روز  شنبه  مورخ   96/10/23    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى 

چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : توضیحات : 

11-  -  بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.22--پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.33--رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى 

مزایده الزامى است.44--سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید 
طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت 
حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.55--کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك 
در ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/24 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع 
در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد 
شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.66--امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل 
و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار 
واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)77--براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است و 
در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.88--هزینه جلب 

رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و 
پیشه بر عهده خریدار است.99--امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره 
به شرط تملیک مى باشد.1010--هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست 
این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.1111--متقاضیان خرید 
میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به 
همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.1212--در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران 
به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.1313--نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم 
مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط 

شرکت در مزایده اعالم نماید.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان 

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهاناداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد1
 ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین 1
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه2692122/4164مسکونىیک باب خانه( 38)  کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

2,197,440,000با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه270177/72187/5797مسکونىیک باب خانهخ زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

4,312,000,000با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج3
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار28319614/142مسکونىیک باب خانهکوچه حجت اله صادقى

463,680,000با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه حجت 4
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار14/176-510زراعىیک باب خانهاله صادقى

201,600,000با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانهمبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالك 520
816,480,000با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 6
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیهشهرکها 42

3,850,560,000با وضع موجود

مسکونى یک باب خانهبادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه106/3545159/7214و تجارى

997,920,000با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه267/5223159/4277مسکونىیک باب خانهبادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن بست دوم 8
1,300,320,000با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  دبستان 9
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه141/1518/6602--مسکونىیک باب آپارتماندرخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

2,348,640,000با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار3202171/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
1,038,240,000با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/35صنعتى یک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید11
2,196,741,680با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/29صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس12
2,265,285,680با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/32صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد13
2,231,013,680با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/36صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن14
2,188,360,272با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/37صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال15
2,133,769,568با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/33صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر16
2,168,041,568با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/31صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه17
2,168,041,568با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/30صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد18
2,189,032,272با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/38صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله19
2,122,769,568با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/28صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق20
2,216,022,368با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/34صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه21
2,133,769,568فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش تخلیه1874/17612144/68صنعتىیک باب سولهاردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح22
2,133,769,568با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 23
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش متصرف دار161/61962/3634--مسکونىیک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

6,204,800,000با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 24
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار143/851962/3635--مسکونىیک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى 25
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار93/051962/3636--مسکونىیک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

4,312,000,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و26
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه943130349مسکونىیک باب خانهبخشدارى پالك 20

1,192,867,200فروش با وضع موجود

مسکونى یک باب خانهخیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد 27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه206/5527813390و تجارى

7,963,200,000فروش با وضع موجود
7,808,633,280مشاع سه دانگ  فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه 29

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه12/09 26948912/10مسکونىیک باب خانهشهید سید مهدى جان نثار
8,265,600,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروى30
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه3404734183/4مسکونىیک باب خانهکوچه فردوس 9

5,241,600,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق میسان 31
تجارت

کارخانه و 
تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود. در صورت خرید نقدى 

شامل 10٪ تخفیف نمى گردد.
5,787,040,000

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم 32
15535و 108/62--مسکونىیک باب آپارتمانپالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه15528
5,140,800,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى33
3,578,400,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن بست 34
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه128/214874/8739--مسکونىیک باب آپارتمانمیخک  پالك 659

2,352,000,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه412513672139صنعتىیک باب کارخانهکاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 354
8,878,800,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت نفت 36
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه10615182/4716--مسکونىیک باب آپارتمانمجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

2,128,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه میرزا 37
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1432328/6--مسکونىیک باب آپارتمانکریم  پالك 11 طبقه دو

4,480,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان قدس بن 38
بهداشتى یک باب مسکونى بست شیبانى پالك دوم

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه30/9224-183درمانى
6,832,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى (خیابان چهارباغ) 39
محل سابق بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه572388225/2625مسکونى

3,724,000,000فروش با وضع موجود

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزى مى باشد. تخلیه34009381/223صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 40
3,811,248,000فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامى است

تخلیه270063424/226صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران41
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد 
کشاورزى مى باشد.فروش با وضع موجود.

بازدید از ملک الزامى است
3,457,440,000

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید بهشتى روبروى صدا 42
و سیما

سوله -مغازه-
ادارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى جنب 43
مدرسه طالقانى

مسکونى 
تجارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000فروش با وضع موجود.

44
اصفهان خ شهید بهشتى - مقابل کانون پرورش فکرى 

کودکان   و نوجوانان-محل سابق بانک ملى شعبه
 پل فلزى

تخلیه1032936-سرقفلىمحل سابق بانک
کلیه هزینه هاى مربوط به جلب رضایت مالک جهت 

تغییر شغل یا تغییر کاربرى به عهده خریدار است فروش 
با وضعیت موجود-بازدید از ملک الزامى است.

29,120,000,000

اصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل سابق شرکت 45
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیه18-506018922483صنعتىکارخانهسپاهان گونى (اى ماشین)

13,328,000,000با وضع موجود

کارخانه و ماشین نطنز -شهرك صنعتى اوره-نبش خیابان سوم46
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیه500018588/4686صنعتىآالت

19,213,600,000با وضع موجود

نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد -روبروى فوالد نطنز 47
و بانک سپه

کارخانه ماشین 
قرارداد با شهرك 549451346صنعتىآالت

17,815,840,000فروش با وضع موجودتخلیهصنعتى

شهرك صنعتى مورچه خورت-فاز یک-نبش خیابان 48
ابوریحان  پنجم

کارخانه
21,070,560,000فروش با وضع موجودتخلیه884018008264صنعتىماشین آالت

14,694,400,000فروش با وضع موجودتخلیه40 و 33001770157/39صنعتىکارخانه ماشین آالتشهرضا اول جاده بروجن مقابل دانشگاه آزاد اسالمى 49

شرایط اقساطمدتکاربرىنحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

م الف: 127182
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پرونده جنجالى پزشک تبریزى که متهم است با تهیه 
غذاى مسموم همسر و مادربزرگش را به قتل رسانده با 
رفع نواقص به دادگاه کیفرى فرستاده شد و این مرد به 
زودى محاکمه مى شود. این در حالى است که خانواده 
همسرش، خواهان قصاص وى هستند و به گفته پدر 
همسر این پزشــک، او با دخترى که هم دانشگاهى 
زنش بوده، رابطه پنهانى داشــته و براى فاش نشدن 

این موضوع نقشه این جنایت را کشیده است.
19مهرماه سال گذشته خبر عجیبى منتشر شد. خبر 
از این حکایت داشــت که اعضاى خانواده پزشکى 
جوان به نام «علیرضا صلحى» به دلیل خوردن غذاى 
مسموم به بیمارستان منتقل شده و همسر و مادربزرگ 

او جانشان را از دست داده اند.
پزشــک جوان مدعى بود که غذاهاى مسموم را فرد 
ناشناسى به عنوان نذرى به مطبش آورده و او نیز آنها 
را به خانه برده و در نهایت همسر، مادربزرگ، مادر، پدر 
و برادرش به دلیل خوردن آن مسموم شده و دو نفر از 
آنها جانشان را از دست داده اند؛ ادعایى که تحقیقات 
پلیس دروغ بودن آن را ثابت کرد و مشخص شد که 
نه تنها غذاها نذرى نبودند، بلکه پزشــک تبریزى، 
خودش آنها را از یکى از رستوران ها تهیه کرده بود. به 
این ترتیب انگشت اتهام به سوى وى نشانه رفت و  او 

به جرم قتل دستگیر شد.
در نهایت پرونده این جنایت با صدور کیفرخواســت 
به دادگاه کیفرى اســتان آذربایجان شرقى فرستاده 
شد. در این کیفرخواست قضات دادگاه پیش از جلسه 
محاکمه به بررسى پرونده پرداختند و متوجه نواقصى 
در آن شدند و به این ترتیب پرونده بار دیگر به دادسرا 

فرستاده شد.
موســى خلیل اللهى، دادســتان تبریــز مى گوید: 
«نقص هایى که دادگاه کیفرى وارد کرده بود دوباره 
بررسى شد و پس از رفع آنها پرونده بار  دیگر به دادگاه 
فرستاده شد و قرار اســت تا پایان این ماه یا اوایل ماه 

آینده جلسه محاکمه او برگزار شــود.» به گفته وى 
تا کنون خانواده همســر این مرد درخواست قصاص 
کرده اند. همچنین دایى هاى او نیز از وى شــکایت 
کرده اند اما پدر، مادر و برادر او که در این حادثه مسموم 
شده و تا یک قدمى مرگ رفته  بودند شکایتى مطرح 

نکرده اند.

انگیزه مرموز
پرونده پزشک تبریزى در حالى با کیفرخواست قتل 
عمد به دادگاه فرستاده شده که هنوز انگیزه او از این 
اقدام سئوالى بزرگ است. پدر «المیرا» (همسر متهم) 
در پاسخ به این ســئوال مى گوید: «آشنایى المیرا و 
علیرضا (متهــم به قتل) خیلى اتفاقــى بود. علیرضا 
دوست صمیمى شوهر هم دانشگاهى المیرا بود و یک 
روز که آنها به پارك رفته بودند با هم آشنا شدند. مدتى 
بعد از این آشنایى علیرضا به خواستگارى دخترم آمد 
و با موافقت ما جشــن کوچکى گرفتیم و آنها به عقد 
هم درآمدند. قرار شــد وقتى درس دامادم تمام شد و 

خواستند زیر یک سقف بروند، جشن عروسى بگیرند 
که این اتفاق هرگز رخ نداد و حدود 4/5 ســال بعد از 

عقدشان، دخترم به قتل رسید.» 
پدر المیرا افــزود: «در تحقیقات پلیس مشــخص 
شــد که علیرضا با همان دخترى که هم دانشگاهى 
المیرا بوده، رابطه پنهانى داشته است. ظاهراً دخترم 
متوجه این ماجرا شده بود و شــوهرش براى اینکه 
رازش فاش نشــود و بتواند به آن زن برســد نقشه 
این جنایت را کشیده اســت. پلیس درباره این ماجرا 
به طور کامل تحقیــق کرده و ما تنها خواســته مان 
از دادگاه ایــن اســت کــه قاتل دختــرم قصاص

 شود.» 
مرد میانسال مى گوید: «مدتى قبل علیرضا که شواهد 
را علیه خودش مى دید ادعاى تازه اى را مطرح کرد و 
به دروغ گفت که المیرا و خانواده اش به دلیل خوردن 
قرص الغرى مسموم شــده اند اما همه ادعاهاى او 
رد شــده و منتظریم تا دادگاه تکلیــف این پرونده را 

مشخص کند.»

فرمانده انتظامى اســتان مرکزى از دستگیرى اعضاى 
دو باند حرفه اى خبر داد که از 96 نفر در ده استان کشور 

به مبلغ بیش از 15میلیارد ریال کالهبردارى کرده اند. 
سردار کیومرث عزیزى گفت: در اسفند ماه سال گذشته 
در پى دســتگیرى اعضاى دو باند کالهبــردارى در 
عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى استان مرکزى، تکمیل 
تحقیقات از آنان با هماهنگى مرجع قضائى در دستور کار 
پلیس استان قرار گرفت. وى افزود: در تحقیقات انجام 
شده مشخص شد کالهبردارى این افراد تحت عنوان 
برنده شــدن مخاطبان در برنامه هاى رادیویى یا قرعه 
کشــى اپراتور هاى تلفن همراه در سراسر کشور انجام 

مى شده است.
سردار عزیزى تصریح کرد: اعضاى این دو باند با برنامه 
ریزى هاى قبلى طعمه هاى خود را از طریق سایت ها و 

تبلیغات از جامعه پزشکان، پرستاران، مهندسان، مدیران 
هتل ها، فرهنگیان، کارشناســان دادگســترى، دفاتر 
بیمه، مدیران جایگاه هاى سوخت و... انتخاب کرده و با 
شگرد هایى خاص، آنها را براى دریافت جایزه به دستگاه 
خودپرداز هدایت کرده و با انجام اعمال متقلبانه وجوهى 
را از کارت آنان به حساب خودشان انتقال مى دادند. وى 
افزود: در ادامه تحقیقات و رســیدگى بــه پرونده هاى 
تشکیل شده در عملیات هایى جداگانه سه نفر دیگر از 

اعضاى این دو باند نیز دستگیر شدند.
سردار عزیزى خاطر نشــان کرد: در تحقیقات پلیسى 
مشــخص شــد که اعضاى این باندها در استان هاى 
تهــران، قم، اصفهــان، مازندران، خراســان رضوى، 
زنجان، تبریز، خوزستان، سمنان و مرکزى تاکنون از 96 
نفر به مبلغ 15میلیارد و 500 میلیون ریال کالهبردارى 

کرده اند که این تعداد از شــاکیان پرونده ها با همکارى 
پلیس آگاهى در سراســر کشور شناســایى شدند. وى 
افزود:  با توجه به احتمال کالهبردارى هاى دیگر از سوى 
اعضاى این دو باند، تحقیقات تکمیلى از دستگیرشدگان 

با هماهنگى مرجع قضائى همچنان ادامه دارد.

بر اثر انفجار کپسول گاز خانگى در شهرستان آبدانان 
استان ایالم یک نفر جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامى آبدانان گفت: این انفجار دوشنبه 
شب در یک منزل شخصى در شــهر آبدانان اتفاق 
افتاد و بر اثر آن یک دختر 25 ساله در دم کشته شد. 
ســرهنگ  على جمالوندى با تأکید بر لزوم رعایت 
نکات ایمنى در نصب وسایل گازسوز توسط مردم، 
یادآور شد: شدت انفجار این حادثه به حدى باال بود 
که بدن متوفى متالشــى شد و غیر قابل تشخیص 

بود.
فرمانده انتظامى آبدانان اظهار داشــت: پرونده این 
حادثه توســط عوامل انتظامى تشکیل شده است 
و مستندســازى صورت گرفته و براى سیر مراحل 

قانونى تحویل دستگاه قضائى شده است.

رأى متهم اصلى پرونده قتل «بنیتا» از سوى دیوانعالى 
کشور مهر تأیید خورد و پرونده به دادگسترى بازگردانده 
شد، در این بخش جهت فرآیندهاى قانونى مربوط در 

مرحله اجرا، پرونده به دادسراى تهران ارسال مى شود.
رئیس کل دادگسترى استان تهران با اشاره به آخرین 
وضعیــت پرونده عامــالن قتل بنیتا گفت: از ســوى 
دیوانعالى کشور رأى متهم اصلى پرونده قتل بنیتا تأیید 

و پرونده به دادگسترى اعاده شد.
غالمحسین اسماعیلى اظهار داشت: دیوانعالى کشور 

حکم متهم ردیف دوم پرونده را نقض کرده که در این 
بخش پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مى شود. 

29 تیرماه خبر گم شدن کودکى هشت ماهه به نام بنیتا 
در فضاى مجازى دست به دست شــد. پس از اعالم 
موضوع به پلیس، مأموران پلیس آگاهى تهران در جریان 
تحقیقات متوجه رد پاى دو سارق حرفه اى لوازم داخل 
خودرو شدند. با شناسایى مخفیگاه یکى از این سارقان، او 
اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختیار همدستش است. 
با دستگیرى سارق دوم، او در بازجویى ها اعتراف کرد که 
خودرو را همان روز در یکى از خیابان هاى پاکدشــت و 
پس از باال کشیدن شیشه ها آن ر ها کرده است.  مأموران 
بالفاصله به محل ر ها کردن خودرو رفتند و با جســد 
بنیتاى هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگى و گرسنگى 

دچار جمود نعشى شده بود، روبه رو شدند.
 دادگاه متهمان  این پرونده روز هاى 20 و 22 شهریورماه 
برگزارشــد و 29 آذرماه نیز با حکــم تأیید دیوان عالى 

کشور، پرونده به دادگسترى تهران ارجاع شد.

 وکیل خانواده «ستایش قریشى» مى گوید: «با اینکه موکل خانواده ستایش 
هستم، باید این را بگویم که اصًال به دنبال برنده شدن در این ماجرا نبوده و 
نیســتم چون به هر حال این اتفاق تلخ رخ داده اما شاید اعدام چیزى را حل 

نکند.»
آنچه بر سر ستایش قریشى آمد، آنقدر تلخ است که حتى مرورش هم ساده 
نیست. نمى شود نوشت چه بر سر این دختربچه هفت ساله  افغانستانى آمد و 
چطور به قتل رسید که نامش را در بین کودکان قربانى خشونت ماندگار کرد. 
حاال قاتل ستایش، «امیرحسین» که در نوجوانى دست به این قتل زده، در 
انتظار اجراى حکمى است که برایش صادر شــده؛ قصاص و اعدام. او این 
روزها در حبس به سر مى برد، به زندان بزرگساالن منتقل شده و هر هفته که 
مى رسد و نوبت اعدام محکومان مى شود، طناب دار را بر گردنش احساس 
مى کند و خواب چهارپایه اى را مى بیند که ممکن اســت همین فردا، از زیر 

پایش کشیده شود. 
اما همانقدر که افکار عمومى، براى قتل ستایش جریحه دار شد، بحث دیگرى 
از سوى فعاالن حقوق کودك مطرح مى شود؛ که مى گویند درست است که 
امیرحسین این قتل فجیع را مرتکب شــده، اما مواردى وجود دارد که شاید 
بتوان خانواده ستایش را مجاب کرد از قصاص او صرف نظر کنند و بعد هم 
از اعدام نجات پیدا کند. موافقان منتفى شدن اعدام امیرحسین مى گویند او 
هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و بر اساس کنوانسیون حقوق کودك 
نباید اعدام شود، همچنین به این استناد مى  کنند که در هنگام مستى مرتکب 

قتل شده و حاال به شدت پشیمان است.
اما از سوى دیگر، بعضى معتقدند این گذشت براى خانواده ستایش به سادگى 
امکانپذیر نیست. بنابراین اعدام امیرحسین را محتمل مى دانند. وکیل خانواده 
ستایش هم بر همین باور است که احتمال خیلى کمى براى گذشت وجود 

دارد، هرچند خودش معتقد است که اعدام، راهکار نبوده و نیست.
عسگر قاسمى آقباش، وکیل خانواده ستایش قریشى در گفتگو با خبرآنالین 
پیرامون چنــد و چون ایــن پرونده توضیحاتى داده اســت کــه در ادامه 

بخش هایى از آن را مى خوانید.
از اوضاع خانواده ستایش برایمان بگویید. از زمانى 
که فهمیدند فرزندشان گم شده، تا زمانى که شما 

وکالت این پرونده را به عهده گرفتید. 
با توجه به اینکه خانواده ستایش، افغان هستند، مراجعه این خانواده به ما از 
طریق اداره اتباع بود. به من و آقاى عزیزمحمدى، پیشنهاد این پرونده مطرح 
شد و ما هم آن را پذیرفتیم. ما دو بار بیشــتر با این خانواده در دفتر مالقات 

نداشتیم و دیدارهاى دیگر در راهروهاى دادگاه بوده است.
در این دیدارها چه مى گفتند؟

همراه با تعداد دیگرى از افاغنه آمده بودند و توضیح مختصرى درباره این 
موضوع دادند که چه شده اســت. روایت، همان چیزى است که قبل تر هم 
رسانه اى شده است؛ خانواده ستایش و امیرحسین همسایه بوده اند، ستایش 
براى بازى با خواهرزاده امیرحسین به خانه آنها رفته، خانواده امیرحسین خانه 
را ترك مى کنند و هنگامى که امیرحسین مى بیند او تنهاست، به بهانه اى او را 

به طبقه باال مى کشاند، به او تعرض کرده و بعد هم او را مى کشد.
شما با امیرحسین هم دیدار داشتید؟

نه با او دیدارى نداشتم.

اگر او را مى دیدید، ممکن 
بود در درخواست حکم اعدام 

از سوى دادگاه تغییرى ایجاد شود؟
من هیچ درخواستى مبنى بر اینکه او اعدام یا قصاص شود نداشتم. در جلسه 
دادگاه ما فقط ادله اثبات دعوى را مطرح کردیم، درخواســت را هم موکول 

کردیم به تقاضاى اولیاى دم از دادگاه. 
خانواده ستایش، بر قصاص تأکید دارند؟

بله، به هر حال این را هم باید قبول کنیم که اتفاق سختى براى آنها افتاده 
است.

اینکه امیرحســین گفته هنگام ارتکاب قتل، مست 
بوده و متوجه نبوده چه مى کند، نمى توانست تأثیرى 

در حکم صادره داشته باشد؟
مستى و مســلوب االراده بودن مى تواند در صدور حکم تأثیرگذار باشد اما 
مسئله اینجاست که با اینکه امیرحسین مى گوید به قدرى مشروب خورده 
بوده که در اصطالح «سیاه مست» بوده، در پرونده به نکاتى برمى خوریم که 
بحث مسلوب االراده بودن دیده نمى شود. اینکه شخصى متوجه نشود چه 
چیزى بر او مى گذرد زمانى پذیرفته مى شود که متهم اینطور در دفاعیاتش به 
جزئیات قضیه مطلع نباشد و به آنها اعتراف نکرده باشد. امیرحسین در جاى 
جاى پرونده، نحوه ارتکاب عمل را توضیــح داده و با جزئیات آنها را تعریف 

کرده است.
 اگر شما وکالت امیرحســین را داشتید یا او یکى از 
نزدیکان شما بود، تالش بیشترى براى نجات جانش 

نمى کردید؟
من به عنوان وکیل، پرونده امیرحسین را نمى پذیرفتم. اما طبیعى است که اگر 
شخصى از نزدیکان شما مرتکب خطایى شود، با همه توانتان تالش مى کنید 
او را نجات دهید. با این حال، با اینکه موکل خانواده ستایش هستم، اصًال به 

دنبال برنده شدن در این ماجرا نبوده و نیستم چون به هر حال این 
اتفاق تلخ رخ داده است و شاید اعدام چیزى را حل نکند.

 یعنى شما به عنوان یک حقوقدان، معتقدید اعدام 
نمى تواند راهکار باشد؟

اصًال و مطلقًا راهکار نیست. پرونده هاى زیادى را داشته ایم که شامل اعدام 
بوده اند اما بعد از آن هم دیده ایم که چنین جرایمى تکرار شــده اند. مسئله 
اینجاســت که باید دید چه چیزى به انجام اینگونه جرائم و جنایات منجر 

مى شود، باید عواملى که فرد را به اینجا مى رساند برطرف کرد. 
مى شود گفت امیرحسین هم قربانى شرایط، عدم 
توجه کافى از سوى خانواده و مدرسه و جامعه بوده؟

نقش عواملى که فرد را به بزهکارى مى رســانند نباید نادیده گرفته شــود 
همانطور که در همین ماجراى قتل ستایش، باید پرسید چرا باید یک پسر 
نوجوان با یک دختربچه تنها بماند؟ چرا باید زندگى مستقلى در طبقه باالى 
خانه شان داشته باشد؟ چرا باید به راحتى به مشروبات الکلى دسترسى داشته 
باشــد؟ چرا خانواده یا مسئوالن مدرســه نظارتى روى رفتار او نداشته اند؟ 
به انواع برنامه ها و فیلم هاى مســتهجن دسترسى داشته است؟ همه اینها 

مى تواند یک فرد را به بزهکار شدن هدایت کند.
فکر مى کنید امکان اعدام نشدن امیرحسین وجود 

داشته باشد؟
حکم امیرحسین در دو بخش صادر شده، یکى قصاص و دیگرى اعدام. اگر 
اولیاى دم، قصاص را ببخشــند، باز هم بحث اعدام، باقى است چون حدود 
الهى تعطیل نمى شوند. توبه هم پیش بینى شده ولى فکر مى کنم وضعیت 
پرونده او به گونه اى نیست که بشود از آن استفاده کرد. با این حال، اگر خانواده 

اعالم رضایت کند، شاید چنین راه نجاتى بشود پیدا کرد.
چقدر احتمال مى دهید که خانواده ستایش گذشت 

کنند؟

بعد از اینکه این رأى صادر شد، صحبت هاى زیادى با این خانواده داشتم و 
حتى گفتم هر مبلغى را که شما بخواهید مى شود براى رضایت درخواست 

کرد، اما این خانواده مطلقاً به رضایت فکر نمى کنند.
 فکر مى کنید افغان بودن خانواده ســتایش چقدر 
باعث شده این قضیه از بُعد دو خانواده فراتر برود و 

شکل بزرگ ترى به خودش بگیرد؟ 
من چند بار که با پدر ستایش حرف زدم، از ایرانى ها ابراز رضایتمندى دارند. 
اما به هر حال این پرونده با ابعاد تلخى که داشــته، رســانه اى شده و شاید 

فشارهایى از طرف جامعه افغان ها در این قضیه وجود داشته باشد.
 امیرحسین زیر 18 سال بوده که مرتکب این جرم 
شده و طبق کنوانســیون حقوق کودك که ما به آن 
پیوسته ایم، باید از اعدام مصون باشد. شما به عنوان 

حقوقدان چه پاسخى به این موضوع دارید.
بله بر اساس کنوانســیون حقوق کودك، امیر حســین نباید شامل اعدام 
شود، اما بر اســاس قوانین داخلى کشــورمان، به صراحت به این موضوع 
پرداخته شــده که پســرهاى باالى 15 ســال به بلوغ شــرعى مى رسند 
و بحث مســئولیت کیفرى بــر آنها مترتب اســت اما اگر زیر 18 ســال 
باشــند، قانون مى گوید اگر حرمت عمل را درك نکنــد، از مجازات معاف 
مى شــود. از امیرحســین هم در این راســتا هم از طریــق دادگاه و هم 
پزشــکى قانونى تحقیق صورت گرفتــه و گفته اند متوجــه حرمت عمل

 بوده است. 
 همانقدر که بر مجازات امیرحســین تأکید شــد و 
همچنان می شود، از خانواده ســتایش بعد از این 

قضیه دلجویى شد؟ 
اصًال، به حال خودشان رها شدند در حالى که به شدت نیازمند این بودند که 

مورد دلجویى و رسیدگى قرار بگیرند.

اعدام قاتل ستایش، راه حل نیست
وکیل خانواده  مقتول: باید آنچه منجر به انجام اینگونه جنایات مى شود را بر طرف کرد

کالهبردارى میلیاردى در 10 استانردپاى یک دختر در پرونده پزشک تبریزى

تکه تکه شدن دختر جوان قاتل «بنیتا» در آستانه چوبه دار
بر اثر انفجار کپسول گاز
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دل هاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشــان در امان، تنهایشــان 
الغر و درخواست هایشان اندك و نفسشــان عفیف و دامنشان پاك است. 
در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آســایش جاودانه قیامت را به دست 
آورند: تجارتــى پرســود کــه پروردگارشــان فراهم فرمــوده، دنیا 
مى خواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر خود 

موال على (ع)گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند.

مهنــدس پــور بافرانى مدیــر برق شهرســتان 
خور و بیابانــک ضمن تبریک به دانــش آموزان و 
دانشــجویان ممتاز این امور فعالیت هاى صورت 
گرفتــه امــور بــرق شهرســتان خوروبیابانک از 
ابتداى ســال جارى تاکنون را به شرح ذیل عنوان 

نمود :
1. احداث شبکه فشار متوسط به طول 5 کیلومتر از 
ناحیه صنعتى خور بسمت منطقه گود با مبلغ 1900 

میلیون ریال
2.بهسازى و جابجایى پست و شبکه فشار متوسط  
و فشار ضعیف خیابان طالقانى خور در راستاى بهینه 
ســازى و کاهش تلفات به مبلغ 600 میلیون ریال 

در سه فاز
3.رفع حریم شبکه و پســت روستاهاى جعفر آباد و 

مهرجان با مبلغ 520 میلیون ریال
4. تکمیل برقرسانى و احداث شبکه فشار ضعیف به 

طول 1500 متر به مبلغ 1000 میلیون ریال
5.بهینه سازى کامل روستاهاى میان آباد و جگارگ 

با مجموع مبلغ 600 میلیون ریال
6.برقرسانى به روســتاهاى محمد آباد کوره گز و 
عروســان از طریق نصب دو نیروگاه خورشیدى 1 

کیلو واتى 
7.تبدیل بیش از 5 کیلومتر از شــبکه هاى فشــار 
ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار به مبلغ 1300 

میلیون ریال

8.بهینه سازى و تعدیل بیش از 150 دستگاه چراغ 
الکپشتى به مبلغ 220 میلیون ریال

9.برقرسانى به بیمارستان شهر خور و احداث اولین 
پست زمینى شهرستان

10.برگزارى دوره ى آموزشى اطفاى حریق و امداد 
و نجات براى کلیه پرسنل 

11.برگزارى دوره ى ایمنى ویــژه اصناف مرتبط  
شــامل داربســت بندان ، نما کاران ، جوشکاران

 و ... 
همچنین آقاى مهندس پوربافرانى افزود: با توجه به 
کاهش خاموشیها و کاهش انرژى توزیع نشده امسال 
نسبت به سال گذشــته ، اهم فعالیت ها و تعمیرات 
صورت گرفته در این واحد نیز به شرح ذیل مى باشد :
1.تعمیرات شــبکه فشــار متوســط هوایى روى

 فیدر هاى 4،6 خور ، 2،3و4سیار جندق با اعتبارى 
بالغ بر 1057 میلیون ریال

2.تعمیرات شــبکه فشــار ضعیف هوایى باصرف 
اعتبارى  بالغ بر 345 میلیون ریال

3.اجراى عملیات خط گرم در قالب تعویض جمپر و 
تعویض مقره با صرف اعتبار بالغ بر225 میلیون ریال

4.تعمیرات روشــنایى معابر در سطح شهرستان با 
اعتبارى بالغ بر 352 میلیون ریال 

5. نصب 300 دســتگاه اسپیسر فشــار ضعیف با 
اعتبارى بالغ بر 29 میلیون ریال

6.سرویس و تعمیرات پست هاى هوایى فیدر 4 خور 

بتعداد 63 دستگاه با اعتبارى بالغ بر 300 میلیون ریال 
7.اجراى عملیات شــاخه برى مســیرهاى مشجر 
شبکه هاى فشار ضعیف و فشار متوسط به روش خط 

گرم و خط سرد در سطح شهرستان 
8.ایجاد نقطه مانور با نصب 12 مجموعه کات اوت 

تیغه اى در سطح شهرستان
9.بروزرسانى و آمارگیرى از کلیه  چراغهاى روشنایى 

در سطح شهرستان 
اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت مصرف برق 

نیز به شرح زیر مى باشد:
1.احداث نیــروگاه هاى خورشــیدى در ســطح 
شهرســتان به میزان 120 کیلــو وات و انعقاد قرار

داد هاى در خواستى به میزان 55 کیلو وات
2.اطالع رســانى طرح برق رایگان کشــاورزى و 
همچنین برگزارى جلســات با اصناف و کشاورزان 

همکار در اداره جهاد کشاورزى
3.برگزارى جلسه کار آفرینى سلولهاى خورشیدى با 

همکارى فرماندارى جهت ادارات شهرستان 
4.پخش بروشــورهاى مدیریت مصــرف برق در 
مــدارس ، مســاجد ودر راهپیمایــى روز قدس و 

عید فطر 
5. پخش تیزر مدیریت مصرف بــرق در تلویزیون 

شهرى شهر خور
6.چاپ بنر هاى مدیریت مصرف و نصب در سطح 

شهر خور ، فرخى ، جندق و روستاى ایراج 

7.آموزش چهره به چهره دانش آموزان در مدارس و 
برگزارى مسابقه نقاشى و اهداى جوایز آنها 

وى افزود: در زمینــه ى فعالیت هــاى فرهنگى 
اقدامات شایســته اى صورت گرفته که به شــرح 

ذیل مى باشد :
برگزارى جلسه شوراى فرهنگى و امر به معروف ، 
برگزارى کارگاه آموزشــى بهداشت خانواده جهت 
خانواده پرسنل و بازنشســتگان ، برگزارى مراسم 
جشــنهاى مذهبى ، مولودى خوانــى ، برگزارى 
زیارت عاشورا ، دیدار با خانواده معظم شهدا ، غبار 
روبى قبور شــهداى عزیز ، پخش نذرى در مراسم 
نماز جمعه بمناسبت هفته بســیج ، پخش شربت 
بمناســبت والدت امام رضا (ع) ، برگزارى جلسات 
حلقه ى صالحین ، معرفى اعضاى بسیج اداره جهت 
شرکت در میدان تیر ، معرفى پرسنل فعال همکار و 
بازنشسته از سوى بسیج و اعزام به مشهد مقدس ، 
تجلیل و تشــکر از عملکرد امور برق شهرستان از 
سوى فرماندهى سپاه و رئیس بنیاد شهید و برگزارى 

اردوى جهادى از جمله آنهاست .
در ادامه آقاى مهندس پور بافرانى ضمن اشــاره به 
راه اندازى مرکز ســمیع در سال 96 عنوان کرد که 
دراین حــوزه (خدمات غیر حضورى) شهرســتان 
خوروبیابانک با 99٪ انجام خدمات به صورت غیر 
حضورى در رتبه ى اول در بین شهرستان ها قرار 

دارد .

محمد على پورمیرزابیگى
 اول راهنمائی

محمد جزایرى 
دوم راهنمایى

ابوالفضل شاطرى 
اول دبیرستان

فائزه یادگارى نائینى 
اول دبیرستان

هانیه سادات موسوى
دوم دبیرستان

نوید پارسا
کارشناسى ارشد

ریحانه پوربافرانى 
دوم راهنمائی

آتنا محمدى 
سوم راهنمائی

علیرضا صابر
کارشناسى

امیر على جهان پناه
 اول راهنمائی

مبارکه غالمرضایى
 کارشناسى

فاطمه دهقانى 
قبولی کاردانی

فائزه محققى نیا
اول ابتدایی

محمدفروتن  نائینى
 دوم دبیرستان

حانیه سلطانى محمدى
 چهارم ابتدایی

آرمان محمدى 
کارشناسى

زهرافروتن نائینى 
کارشناسى

اسماعیل محمدى نصیرى 
کارشناسى ارشد

احسان طالبى  مزرعه  شاهى
 پنجم ابتدایی

محمدحسین حیدرى
اول راهنمائی

 لیال  فیروزى 
سوم ابتدایی

زهرا ایزدى
 سوم ابتدایی

فاطمه ایزدى
پنجم ابتدایی

مهنــدس پــور بافرانى مدیــر برق شهرســتان 
خخور و بیابانــک ضمن تبریک به دانــش آموزان و 
دانانشــجویان ممتاز این امور فعالیت هاى صورت 
گرفتفتـــه امــور بــرق شهرســتان خوروبیابانک از 
ابتداىس ســال جارى تاکنون را به شرح ذیلعنوان

نمود :
فشار متوسط به طول 5 کیلومتر از  5. احداث شبشبککه 1
0ناحیه صنعتىخوخور بسمت منطقه گود با مبلغ 1900

میلیون ریال
مر متوستوسطط 2.بهسازى و جابجایایى پست و شبکه فشا

و فشار ضعیف خیابان ط طالقانى خور در راستاىىبهینه 
0ســازىو کاهش تلفاتت ب به مبلغ600 میلیوون ریال

در سه فاز
3.رفع حریم شبکه و پســت روروستاهاى ججعفر آباد و 

0مهرجان با مبلغ 520 میلیون ریالل
4. تکمیل برقرسانى و احداث شبکهفه فشارار ضعیف به 

رن رییال 0 متمتر به مبلغ 1000 میلیو 0طول 11500
5.بهینه ساازى ک کامل روستاهاى میان آباد و جگارگ 

0با مجموعم مبلغ 6000 میلیون ریال
6.برقرساننىى به روسـســتاهاى محمد آباد کوره گز و 
1عروســانن از طریق نصنصب دو نیروگاه خورشیدى 1

کیلو واتى 
از شــبکه هاى فشــار  5.تبدیل بییشاز 5 کیلومترر 7
0ضعیف شههرستانبه کابل خودودنگهدار به مبلغ1300

میلیون ریاال

8.بهینه سازى و تعدیل بیش از 150 دستگاه چراغ 
0الکپشتى به مبلغ 220 میلیون ریال

9.برقرسانى به بیمارستان شهر خور و احداث اولین 
پست زمینى شهرستان

10.برگزارى دوره ى آموزشى اطفاى حریق و امداد 
و نجات براى کلیه پرسنل 

11.برگزارى دوره ى ایمنى ویــژه اصناف مرتبط  
شــامل داربســت بندان ، نما کاران ، جوشکاران

 ...  و
چنیچنین آقاى مهندس پوربافرانى افزود: با توجه به  همه
کاهششخخاموشیها و کاهش انرژى توزیع نشده امسال 
نسبت بهه سال گذشــته ، اهم فعالیت ها و تعمیرات 
صورت گرفرفتهدر این واحددنیز به شرحذح ذیل مى باش :د :
روىروووى 1.تعمیراتشت شــبکه فشـشــار متوســططهواهوایىی

33 خور ، 2،33و4سیار جندق با اعتبارى  6 فیدر هاى4،64،6
7بالغ بر 1057 مییللیونن ریال

فشــار ضعیفیفهوایى باصرف  2.تعمیرات شــببکهکه
5اعتبارى  بالغ بر 345 میلیون ریالل

ققالب تعویض جمپر و  اج.اجرراى عملیات خط گرم در 3
بر بالالغ بر225 میلیون ریال تععویضض مقره با صرف اعتبا

در سطح شهرستان با  44.تعمیراراتت روشــنایى معابربر
2اعتبارى بالغلغبر352 میلیونن ریال 

5. نصب30300 دســتگاه اسپیسر فشــار ضعیف با 
ولیونن ریال 9اعتبارى بالغبرر29 می

4.سرویس و تعمیرات پست هاى هوایى فیدر 4 خور  6

0 دستگاه با اعتبارى بالغ بر 300 میلیون ریال  3بتعداد 63
7.اجراى عملیات شــاخه برى مســیرهاى مشجر 
شبکه هاى فشار ضعیف و فشار متوسط به روش خط 

گرم و خط سرد در سطح شهرستان 
2.ایجاد نقطه مانور با نصب 12 مجموعه کات اوت  8

تیغه اى در سطح شهرستان
9.بروزرسانى و آمارگیرى از کلیه  چراغهاى روشنایى 

درسطح شهرستان 
اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت مصرف برق 

نیز به شرحرحرححززززیر مى باشد:
حطح ســ ردر رروـروگاه هاى خورورشــیدى  ـنیـــ دحدداحدااثاث .1
میزان120 کیلــو وات و انعقاد قرار 0ششششههرســتانبه

5داد هاى در خواستى به میزان 55 کیلو وات
رزىز و  ـاواا کشـکشک گانااا گا ایگگا طرحطط برق رق ااــااانىن 22222.ا.ااااطالعطالعطالعطالعطال رسرسرسس
همچنین برگزارى جلســات با اصناف و کشاورزان 

همکار در اداره جهاد کشاورزى
رینى سلولهاىهاىهاى خورشیدى با ب.ببرگرگرگزرگزارى جلسه کار آفآ 3

ىارىرىى ف فرماندارى جهت ادارات شهرستتانانانان همک
وبرووشششــورهاى مدیریت مصــرف ببرقرقرقرقدر 4.پخش 
جاجاجد ودر راهپیمایــى روز قدس و وو مــدارس ، مســــ

عید فطر 
ص مصصصرررفبــرق در تلویزیون 5. پخش تیزر مدیریت

شهرى شهر خور
6.چاپ بنر هاى مدیریت مصر وف ووو ن نصب در سطح

ىىاىىاایراج  شهر خور ، فرخى ، جندق و روست

7.آموزش چهره به چهره دانش آموزانزانزاناند در مدارس و 
برگزارى مسابقه نقاشى و اهداى جوایز آنهاهاهاا

وى افزود: در زمینــه ى فعالیت هــاى فرهنهنهنهنگى
اقدامات شایســته اى صورت گرفته که به شــرحرحرحح

ذیل مى باشد:
برگزارى جلسه شوراى فرهنگى و امر به معروف ، 
برگزارى کارگاه آموزشــى بهداشت خانواده جهت 
خانواده پرسنل و بازنشســتگان ، برگزارىمراسم
، مولودىخوانــى ، برگزارى جشــنهاىمذهبى

زیارت عاشورا ، دیدار با خانواده معظمظمظمظمشهدشهدشهدشهدا ، غبار 
ااسمسمسمسم زززیز ، پخشپخشخشش نذرى در مرام شــههداى عز ىوبى قبورور ررو
جمعه بمناسبت هفته بســیج ، پخش شربت نماز

بمناســبت والدت امام رضا (ع) ، برگزارى جلسات 
ه جهت  بسیج اادارا ضاىاا اعضاا حلقهلقهلق ىصاللاالحین ، معرفىفف
شرکت در میدان تیر ، معرفى پرسنل فعال همکار و 
بازنشسته از سوى بسیج و اعزام به مشهد مقدس ، 
ازازازاز نان تجلیل و تشــکر از عملکرردکردکرد امور برق شهرست
زگزاگزگزارى سوى فرماندهى سپاهو وه وه و رئیس بنیاد شهید و بر

ج جز جز جممله آنهاست . اردوى جهادى ا
نضمنضمنمن اشــاره به  ىىاىممهمهندس پور بافرانى  در ادامه آق
لللال969666 عنوان کرد که  666راراهراهراه اندازىىمى مرکز ســمیع در س
ناینینینح حــوزه (خدمات غیر ح حضحضحضورى) شهرســتان  در
خدمات به صورت غیر  جججانجااامام 9خوروبیابانک با ٪99 
اااول در بین شهرستان ها قرار  حضورى در رتبهىى ى ى

دارد.

اقدامات و فعالیت هاى امور برق
 شهرستان خوروبیابانک از ابتداى سال 96 تاکنون

عملکرد   99 ماهـه  ماهـه  امو ر برق شهرستان نایین

طى 9 ماه ابتداى سال 1396 امور برق شهرستان نایین با جذب اعتبارى بالغ بر 
17 میلیارد ریال در بخش توسعه و بهســازى شبکه هاى برق این امور در جهت 

خدمت رسانى به همشهریان گام برداشت. 
 مهندس معمارمقدم مدیر امور برق شهرســتان نایین با بیان این موضوع اعالم 
کرد طى سال جارى امور برق شهرستان نایین با احداث حدود 23 کیلومتر شبکه 

فشارمتوسط و 3 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، نصب یک دستگاه سکسیونر، احداث 
13 دستگاه پست هوایى با ظرفیت مجموع 1445 کاوا، نصب تعداد176 دستگاه 
چراغ روشنایى 20 ، 50 ،80 و150 وات، همچنین بهسازى بیش از 100 کیلومتر 
از شبکه هاى فشارمتوسط و فشارضعیف و تعویض بیش از 250 اصله پایه هاى 
فرسوده توانست برق مطمئن و پایدار را تحویل همشهریان نماید و مدت زمان 
قطع برق به ازاى هرمشترك شهرستان نایین که 0,3 دقیقه برساعت است را گواه 
تعمیرات اساسى و کارشناسى شده روى شبکه هاى برق دانست. وى هزینه هاى 
صرف شده از طریق همیارى متقاضیان انشعاب برق را مبلغ 12 میلیارد ریال اعالم 
نموده که صرف احداث شبکه هاى برق رسانى و پستهاى توزیع که مهمترین آن 
برقرسانى به ایستگاه راه آهن نوگنبد و سهیل به طول بیش از 35 کیلومتر شده 
است. مهندس معمارمقدم اذعان نمود در راستاى کاهش تلفات شبکه و پیشگیرى 
از سرقت، بیش از 13 کیلومتر از شبکه هاي فشار ضعیف مسی واقع در روستاهاي 
ورپا، نصرآباد، عشرت آباد، تویکچه، کجان، بنوید علیا، مهرآباد، زمان آباد، رسول 
آباد، قیوم آباد، یک باغى و قسمتى از شبکه هاى سه سیمه شهر نایین و بافران و 

همچنین شهر انارك  تبدیل به کابل خودنگهدارگردید.
 مدیر امور برق نایین برق رسانى به روستاى گچى با احداث حدود 3 کیلومتر واعتبار 
بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانى را یکى از اقدامات 

امور برق شهرستان نایین در راستاى خدمت رسانى به روستائیان عزیز برشمرد. 
وى افزود در بخش مدیریت مصرف تعداد حدود 250 دستگاه کنتور طرح فراسامانه 

هوشمند اندازه گیرى و مدیریت انرژى (فهام) جایگزین کنتورهاى معمولى شد. 
تعداد 93 دستگاه چراغ ال اى دى 20 وات در شهرســتان نصب و بیش از 144 
دستگاه چراغ هاى 125 و 250 وات تبدیل به 20 ، 50 و 150 وات گردید. آموزش 
و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در مهدهاى کودك و دارالقرآن و مدارس کلیه 
مقاطع تحصیلى و مقاطع عالى آموزشى، تشکیل جلسات مصرف بهینه انرژى در 
زمینه تعرفه هاى مختلف مصرف بــرق، تعویض المپهاى پرمصرف واحدهاى 
تجارى به المپهاى کم مصرف، اجراى طرح هاى همکارى صنایع و کشاورزان، 
حضور اتوبوس مدیریت مصرف برق در شهرستان نایین، تشکیل جلسات آشنایى 
با خطرات برق ویژه اصناف مختلف از دیگر اقدامات امور برق شهرســتان نایین 
در راستاى ترویج فرهنگ صرفه جویى و مدیریت مصرف برق و رعایت ایمنى 
شبکه هاى برق مى باشد. مهندس معمارمقدم ضمن تشــکر از کلیه مدیران و 
همکاران فعلى و سابق که در جهت حفظ و ارتقاء ســرمایه هاى حوزه امور برق 
شهرستان نایین در قسمت شبکه هاي برقرسانی ونیروى انسانى و ادارى  تالش 
کرده اند، اعالم کرد به حول و قوه الهى طى نه ماهه ابتداى سال جارى توانستیم 
تعداد 476 مشترك به مشترکین خود اضافه نموده که ازاین تعداد 48 مشترك سه 
فاز و 428 مشترك جدید تکفاز بوده اند. ایشان در این راستا اعالم کردند 1906 
مورد خدمات پس از فروش از قبیل تعویض کنتور، جمع آورى موقت، انتقال در 
داخل لوازم اندازه گیرى، تغییر تعرفه و تغییر نام بوده اســت که همگى در جهت 

خدمت رسانى به همشهریان عزیز صورت گرفته است.

 وي در پایان از مردم شریف شهرستان در خواست نمود با توجه به منابع محدود 
انرژي و هزینه هاى ســنگین تولید، انتقال و توزیع انــرژى، در مصرف انرژي
 صرفه جویی نمایند و با پرداخت به موقع صورتحسابهاى برق مصرفى امور برق 
شهرستان و مجموعه صنعت برق را در خدمت رسانى بهتر به هموطنان و بویژه 

همشهریان عزیز یارى نمایند.

خدمت رسانىىبه ههمشهریان گاگامببر
امواموراموامور برقبرق ریردیر رمقرمقرمقارمقارمقددم م ندسهندس معممعم  م
بربربرقبرقبرقرقشهر وومورمومورممورمورمورمورمور ا اى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ا جج ج جا جا جال جال جالج جال جال جال جال جا درد ططى ساى ساىسى ساى ساى ساى ساى سا کک

اسامى دانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان هاى  نایین و خورو بیابانک اسامى دانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان هاى  نایین و خورو بیابانک 

بول ابتدتدایی ا

احس

آتوسا محمدى
کارشناسى
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گالیه اهالى زیار 
از نابودى کشاورزى

رئیس انجمن صنفى کشاورزان اصفهان گفت: تجمع 
کشاورزان زیار کامًال صنفى اسـت و هیچ ارتباطى با 

تجمعات اخیر آشوبگران ندارند.
حسن محسـنى با بیان اینکه کشـاورزان این منطقه 
نیز نسبت به تجمعات غیرقانونى اخیر در برخى نقاط 
کشور نگران شده ، افزود: این افراد با این حال خواستار 
پیگیرى مطالبات بحق خود در خصوص از بین رفتن 

کشاورزى به واسطه بى آبى و خشکسالى هستند.
وى گفت: سعى داریم تا این موضوع حل شود، چندى 
از مسـئوالن دخیـل در این امـر نیز بین کشـاورزان 
حضور خواهند یافت و در خصوص پیگیرى مطالبات 

کشاورزان صحبت خواهند کرد.

جمع آورى بذر تاغ در اصفهان
به همت بهره برداران منابع طبیعـى، جمع آورى بذر 

تاغ در اراضى بیابانى استان آغاز شد.
مدیـر اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى اسـتان اصفهـان گفت: بـه همت برخى 
از بهره برداران و تشـکل هاى مردم نهـاد در مناطق 

بیابانى استان، بیش از دو ُتن بذر تاغ جمع آورى شد.
حسینعلى نریمانى، کاهش هزینه خرید بذر، افزایش 
اشـتغال و مشـارکت دادن جوامع محلى را از مزایاى 
اجراى ایـن طـرح اعالم کـرد و افـزود: پیـش بینى
مى شـود تا پایان امسـال بیـش از پنـج ُتن بـذر تاغ

جمع آورى شود . 
وى گفت: گونه تاغ از گیاهان مقاوم به خشکى است 
که نقش بسزایى در جلوگیرى از فرسـایش بادى در 
مناطق بیابانى دارد و بذر آن در فصل پاییز و زمستان 

جمع آورى مى شود.

دستگیرى عامل انتشار تصاویر 
خصوصی در فضاي مجازي

رئیس پلیس فتاي استان اصفهان از دستگیري فردي 
که تصاویر خصوصی یکی از شهروندان را در فضاي 

مجازي منتشر کرده بود، خبر داد.
مصطفـى مرتضـوى اظهار داشـت: در پى شـکایت 
یکى از شـهروندان مبنـى بر اینکـه فردى با انتشـار 
تصاویر شـخصى و خانوادگى او در فضاى مجازى و 
شبکه هاى اجتماعى موجب آبروریزى و هتک حیثیت 
او شده، بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس 

فتا قرار گرفت.
وى افزود: شاکى در اظهارات خود بیان داشت مدتى 
پیش بـا فـردى در فضاى مجازى آشـنا شـده و وى 
از او درخواسـت ازدواج کـرده، پـس از مدتـى با بیان 
جمالت زیبـا و عاشـقانه  فریـب او را خـورده و بنا به 
درخواسـت او مبنى بر ارسـال عکس هـا و فیلم هاى

 خصوصـى، آنها را بـراى آن شـخص ارسـال کرده 
کـه پـس از دریافـت اطالعـات خصوصـى، تغییـر 
رفتـار داده و آنها را در شـبکه هاى اجتماعى منتشـر 

کرده است.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان در ادامه بیان داشت: 
با جمع آورى مدارك و مسـتندات و انجـام تحقیقات 
پلیسـى در فضاى مجازى متهم شناسـایى و پس از 

هماهنگى با مقام قضائى دستگیر شد.

مسدود شدن 729 حلقه چاه 
غیرمجاز 

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با 
اعالم خبر ُپر و مسدود شدن 729حلقه چاه غیر مجاز 
در اسـتان از ابتداى امسـال، گفت: میزان آب صرفه 
جویى شده حاصل از انسـداد این چاه هاى غیرمجاز، 

بیش از 15 میلیون مترمکعب است.
مسـعود میرمحمدصادقى اظهارداشـت: در راسـتاى 
حفاظت از منابع آب زیرزمینـى موجود همچنین 17 
مورد جلوگیرى از اضافه برداشـت چاه هاى مجاز در 
استان اصفهان انجام شـده و یک میلیون و  600 متر 
مکعب نیز از این طریـق در میـزان آب صرفه جویى 

شده است.
وى  افزود: در سـال جارى تعـداد کنتورهاى حجمى 
نصب شـده در اسـتان اصفهان بیش از 303 دستگاه 

است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از اجــراى 334 پروژه گردشــگرى
 در ســطح اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: 
هــم اینــک اصفهــان پیشــتاز طــرح روز آمــد 
نمودن میراث فرهنگى در راســتاى توسعه گردشگرى 

است.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: هــم اینک از مجموع

 22 هــزار اثر تاریخــى موجــود در اســتان، بیش از 
هــزار و 850 اثر به ثبت رســیده کــه از ایــن تعداد،
 بیش از 480 اثر در شــهر تاریخى اصفهان به ثبت ملى 

رسیده است.

80 شــهر تاریخــى  وى ادامــه داد: بیــش از 
داراى بافت تاریخى هســتند و این گســتردگى آثار و 
بافــت تاریخــى در اســتان، وظیفــه همگــى ما را 
در حفاظــت از ایــن میراث گرانســنگ ســنگین تر 

مى سازد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان تأکید کرد: عزم عمومى براى توسعه 
همزمــان  گردشــگرى  هــاى  ســاخت  زیــر 
بــا ورود خیــل گســترده گردشــگران خارجــى 
شروع شده وهم اکنون 334 پروژه گردشگرى در استان 

اصفهان با همکارى بخش خصوصى درحال اجراست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
مستمرى 84 هزار و 460 خانوار معیشت بگیر تحت حمایت 

کمیته امداد استان اصفهان واریز شد.
حمیدرضا شیران با اعالم اینکه در 9 ماهه امسال 46میلیارد 
و 679  میلیون تومان مستمرى به مددجویان تحت حمایت 
این نهاد پرداخت شده اســت، افزود: مستمرى باهدف رفع 
بخشى از نیازهاى اساسى مددجویان تحت حمایت پرداخت 
مى شود تا بتوانند نیازهاى ضرورى زندگى خود را تأمین کنند.
وى بیان داشت: نیازمندان به دالیل مختلفى ازجمله فوت 
سرپرست، ازکارافتادگى، بیمارى، خانوار زندانیان نیازمند و 
خانواده هاى مطلقه و متارکه از خدمات این نهاد اســتفاده 

مى کنند.  شیران با اعالم اینکه اکنون 84هزار و 460 خانوار 
معیشــت بگیر تحت حمایت این نهاد قرار دارند، افزود:  با 
آموزش و ایجاد فرصت هاى شغلى مناسب، مددجویان به 
اســتقالل و خودکفایى اقتصادى و معیشتى مى رسند و از 

چرخه حمایتى کمیته امداد خارج مى شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به مشکالت 
و مســائل مختلف خانواده هاى تحت حمایــت این نهاد 
بیان داشت: افزایش مســتمرى پرداختى به این خانوارها 
نیز نتوانسته است تمامى نیازهاى آنها را تأمین کند و الزم 
است خیران و نیکوکاران بیش از پیش یاریگر این نهاد در 

مددرسانى به مددجویان باشند.

84هزار خانوار مددجوى اصفهانى 
مستمرى دریافت مى کنند

اجراى334پروژه گردشگرى  
با همکارى بخش خصوصى

نمایشــگاهى از آثــار مجسمه ســازى مرتضــى 
نعمت اللهى در موزه هنرهاى معاصــر اصفهان برگزار 

مى شود.
نمایشگاه گردان این نمایشــگاه گفت: «رود زنده هنر» 
عنوان سلسله نمایشگاه هایى است که پیش از این به ارائه 
آثارى از اکبر میخک هنرمند پیشکسوت نقاشى و اکبر 
مصرى پور هنرمند برجسته نگارگرى پرداخته و اینک به 
ارائه آثار استاد مرتضى نعمت اللهى اختصاص یافته است.
مهدى نصیــرى با بیــان اینکه مرتضــى نعمت اللهى 
از اســاتید برجســته در عرصه هنر مجســمه سازى

 اســت، عنوان کرد: او بعد از اخذ دیپلم مجسمه سازى 
از هنرســتان هنرهاى زیباى اصفهان، تحصیالت خود 
را در این رشــته در دانشــکده هنرهاى زیباى تهران 
در مقطــع کارشناســى به پایان رســاند و ســپس به

 دانشــگاه ســوربن فرانســه رفــت و پیــش از پایان 
تحصیالت آکادمیک در این دانشگاه به ایران بازگشت 

و به آمــوزش ایــن هنر در آموزشــگاه هــاى هنرى
 پرداخت. 

وى خاطرنشــان کرد: نمایشــگاه آثار مجسمه سازى 
استاد نعمت اللهى تا ششــم بهمن ماه در گالرى شماره 
5 موزه هنرهاى معاصر با ارائه 32 مجسمه و 50 قطعه 
طراحى و نقاشى در معرض تماشاى عالقه مندان قرار 

مى گیرد.

نصف جهــان   بحران خشکســالى منجر به مهاجرت 
بیــش از 90 درصد جوانان اژیه به شــهرهاى بزرگ 

شده است.
رئیس شوراى شهر اژیه گفت: خشکسالى چند سال 
اخیر، خسارات بسیارى به مردم و کشاورزى وارد کرده 
که از نگاه مردم و مســئوالن اژیه این خشکسالى به 

زلزله خاموش تعبیر شده است.
مجتبى محسنى، پیرامون وضعیت کنونى شهر اژیه 
عنوان کرد: شــهر اژیه از توابع شهرســتان اصفهان 
داراى جمعیتى بالغ بر چهــار الى پنج هزارنفربوده که 
طى سه سال اخیر به تبع خشکســالى، این جمعیت 
که 90 درصد آن را کشاورزان تشــکیل مى دادند با 
مهاجرت به شــهرهاى دیگر به زیر چهــار هزار نفر 
کاهش یافته که این تهدیدى جدى براى شــهر ما و 

شهرهاى بزرگ است.
وى ادامه داد: نزدیک یک دهه است که کشاورزان با 
مشــکل کم آبى مواجه اند و این وضعیت در سه سال 
اخیر تشدید شده اســت به طورى که پاییز امسال به 
دلیل کاهش بارندگى، کشــت پاییزه منطقه شــرق 
اصفهان مسکوت مانده و کشــاورزان بسیار نگران 
هســتند. ضمن اینکه چهار حلقه چــاه در اژیه وجود 
دارد که به دلیل ســطحى بودن، آب مورد نیاز تأمین 
نمى شود و براى حفر یک حلقه چاه عمیق هم مجوز 
نمى دهند.محسنى براى جبران این وضعیت به ناحیه 
صنعتى اژیه اشاره کرد و گفت: براى راه اندازى ناحیه 
صنعتى به سرمایه گذارى بخش خصوصى نیازمندیم 
که متأسفانه تاکنون استقبالى ازسوى بخش خصوصى 

نشده است.

وى در خصوص جاذبــه هاى گردشــگرى اژیه، به 
برج هاى کبوتر که با گذر زمان در حال فرســودگى 
هستند اشاره کرد ضمن اینکه به گفته او، دو برج توسط 
میراث فرهنگى بازسازى شده اند. به گفته محسنى، از 
جمله سایر جاذبه هاى گردشگرى اژیه نیز مى توان 
به پل قدیمى زاینده رودکه  12 چشمه با قدمت یکصد 
ســال دارد و همچنین  امامزاده شهباز(ع) داخل شهر 
اژیه و امامزاده سیدمحمد تالجردى(ع) واقع در جاده 
اصلى که عالوه بر زیارت، محلى مناسب براى اسکان 

گردشگران است اشاره کرد.
رئیس شــوراى شــهردر پایان عنوان کــرد: مردم 
ومسئوالن شهر اژیه از دولت انتظار دارند مشکالت 
کشــاورزان، بیکارى ومهاجرت جوانان حل وفصل 

شود.

معاون فرماندار تیران و کرون گفت: توســعه 
زیرساخت هاى گردشــگرى این شهرستان، 
نیازمند مشارکت بخش خصوصى و پیش بینى 

ارائه تسهیالت بانکى است.
عبدا... بنهرى با اشاره به ظرفیت این شهرستان 
در صنعت گردشگرى اظهارداشت: سفر ساالنه 
بیش از 80 هزار مســافر و گردشــگر به این 
شهرستان، یکى از فرصت هاى مهم اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى براى این منطقه اســت. 
وى افزود: اسکان مســافران و گردشگران از 
جمله چالش صنعت گردشگرى در شهرستان 
تیران و کرون اســت که به دلیل نبود مکان و 
بستر مناســب براى اسکان مســافران، حوزه 
گردشگرى با مشــکل روبه رو شده و تورهاى 
گردشــگرى کمتــر از این منطقه اســتقبال 

مى کنند.
معاون فرماندار تیران و کــرون با بیان اینکه 
بخش دولتى توان مالى براى سرمایه گذارى 
در رفع مشکالت زیرساختى حوزه گردشگرى 
را ندارد، تصریح کرد: توســعه زیرساخت هاى 
گردشگرى شهرستان نیازمند مشارکت بخش 
خصوصى بود که براى این موضوع تسهیالت 

بانکى پیش بینى شده است.
وى ادامــه داد: پیش بینى تســهیالت بانکى 
و اختصــاص زمین بــراى احــداث هتل و 
بازارچه هاى صنایع دستى در شهرستان صورت 
گرفته که با ورود بخش خصوصى و ســرمایه 
گذارى، فرآینــد ادارى و همکارى براى ایجاد 

فرصت هاى شغلى انجام مى شود. 

رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت:  
میزان بارندگى ها در اصفهان از ابتداى امسال تاکنون به 1/3 
میلیمتر مى رسد که بر این اساس، با کاهش 96 درصدى 

بارندگى ها مواجه هستیم.
حسن خدابخش اظهار داشــت: وضعیت بارش ها امسال 
در اصفهان اسفناك است و طى سال هاى گذشته نیز این 

شرایط بسیار نامطلوب بوده است.

وى بیان داشت: از اول سال تاکنون میزان بارندگى ها در 
شهر اصفهان به 1/3 میلیمتر رسیده است که سال گذشته 

میزان بارش ها تا این زمان به 37 میلیمتر رسیده بود.
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى اصفهان گفت: سال 94، 
میزان بارش ها به 16/5 میلیمتر رسید و این در حالى است 

که سال 93، میزان بارش ها 30 میلیمتر بود.
وى بیان داشت: میزان بارش ها در برخى از نقاط اصفهان 

مثل نطنز و خوروبیابانک حتى به حد صفر میلیمتر رسیده  
است و میزان بارش در اردســتان و میمه به 0/2 میلیمتر 

رسیده است.

فریدونشهر با کاهش 76 درصدى بارش 
روبه رو شده است

خدابخش از کاهش شــدید بارندگى در سرچشمه هاى 

زاینده رود مثــل فریدونشــهر خبر داد و گفــت: میزان
 بارش ها در فریدونشهر نســبت به میانگین سال گذشته 
76 درصد کاهش داشــته اســت. وى ادامه داد: وضعیت 
بارش ها در غرب استان اصفهان هم خوب نیست و شرایط 

خوبى نداریم.
رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: 
بارش هاى زمستانه از نظر بارشى بهتر از پاییز است و احتمال 
بارش هاى بهترى پیش بینى شده، اگر چه ممکن است به 

حد نرمال نرسیم.

امروز بــارش بــاران را در نواحى غرب 
اصفهان خواهیم داشت

وى بیان داشت: اگر بپذیریم که بارش ها ممکن است به 
حد نرمال برســد، باز هم جبران کاهش بارندگى هاى در 

اصفهان نمى کند.
خدابخش تغییر شــرایط اقلیمى را یکى از عوامل کاهش 
حجم بارندگى هــا در اصفهان خواند و گفــت: در زمان 
بازگشایى زاینده رود شاهد افزایش بارندگى ها شدیم و نیاز 
است که در این حوزه، بررسى هاى علمى دقیق ترى صورت 

گیرد که شرایط خود اقلیمى سبب این موضوع شده است.
وى از بارش بــاران طى امروز در نواحــى غربى اصفهان 
خبر داد و ادامــه داد: باید در دى ماه 16 میلیمتر در شــهر 
اصفهان و در فریدونشهر 77 میلیمتر بارندگى داشته باشیم، 
که میزان بارش ها به طور قطع بســیار کمتر از این خواهد

 بود.
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى اصفهان گفت: با توجه 
به وضعیت بــارش ها در اصفهان، اگر مدیریت درســتى

 نداشته باشیم، ســال آینده با مشــکل آب شرب مواجه 
خواهیم شد.

کاهش 2تا 3 درجه اى دما در استان
خدابخش گفت: براى اصفهان، خمینى  شــهر و نجف آباد 

وزش باد و بارش پراکنده پیش بینى مى شود.
وى از کاهــش 2 تــا 3 درجه اى دمــاى هــوا در اکثر 
مناطق اســتان طــى امــروز خبــر داد و گفــت: براى
 اصفهان، خمینى شهر، نجف آباد، دهق، تیران و علویجه 
وزش باد نسبتًا شدید تا شدید و بارش پراکنده پیش بینى 

مى شود.

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى:

وضعیت بارش در اصفهان 
«اسفناك» است

میزان بارندگى ها در اصفهان از ابتداى امسال تاکنون فقط 1/3 میلیمتر بوده است

همزمان با 15 دى سالروز فرمان امام راحل (ره) مبنى 
بر تشــکیل گزینش، به همت شــوراى هم اندیشى 
مدیران هسته هاى گزینش استان اصفهان، هفتمین 
همایش گزینش اســتان اصفهان در تاالر اجتماعات 
برق منطقه اى اصفهان با حضور نمایندگان هسته هاى 
گزینش دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان برگزار شد.

دبیر هفتمین همایش گزینش استان اصفهان با ارائه 
گزارشــى از فعالیت هاى انجام شــده گفت: رویکرد 
گزینش، ایجــاد تعامل، همفکــرى و هم افزایى بین 
هســته هاى گزینش و رابطین دســتگاه هاى اجرایى 
استان بوده و تاکنون موفقیت هاى نسبى حاصل شده 
است اما براى دستیابى به اهداف آرمانى هنوز راه درازى 

در پیش داریم.
مهدى علیخانى اظهار داشــت: شــوراى هم اندیشى 
مدیران هسته هاى گزینش عالوه بر کارهاى اجرایى، 

با توجه به اینکه هیچ اعتبار و بودجه خاصى ندارد این 
همایش را برپا داشته است.

وى سفر به شهرستان ها براى ارتقا و آگاهى گزینش، 
دیدار با مسئوالن شهرســتان ها و برگزارى مسابقات 
مقاله نویســى در موضوعات مختلــف را از اقدامات 
برشــمرد و گفت: ما در نظر داریم با تدوین شیوه نامه 
انتخاب گزینشگر برتر در سال آینده، با برپایى جشنواره 

گزینشگر، از گزینشگران برتر تجلیل کنیم.
علیخانى اظهار امیــدوارى کرد گزینــش از رکود در 

سال هاى گذشته، خارج شده و بیشتر شناسانده شود. 
***

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان نیز به عنوان 
میزبان این همایش، عدم انعکاس اقدامات انجام شده 
از سوى مســئوالن در صنعت برق در سال هاى بعد از 
انقالب براى اطالع مردم را غفلت آنان دانست و گفت: 
صنعت برق کشــور از مجموعه هایى است که تاکنون 

کارهاى بسیار درخشانى در ســال هاى بعد از انقالب 
داشته است.

رسول موسى رضایى اظهار داشت: صنعت برق کشور در 
منطقه خاورمیانه به لحاظ تولید و انتقال سرآمد است و 
در جهان نیز قدرت چهاردهم در تولید برق و انتقال به 

شمار مى رود. 
وى با تشــریح آغــاز فعالیت صنعت برق در اســتان 
اصفهان در ســال 1304 گفت: در نظر داریم تا ســال 
آینده با جمع آورى اســناد و مدارکى در برق منطقه اى 
اصفهان، کتاب بیش از 50 سال صنعت برق را تدوین 
کنیم و به عنوان یک ســند تاریخى و قابل استناد ارائه 

دهیم.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان تصریح کرد: استان 
اصفهان با 13 نیروگاه، 10 درصد برق کشور را تولید و 
2 درصد برق کشور را مصرف مى کند و بیش از 10 هزار 
کیلومتر خطوط انتقال انــرژى الکتریکى دارد. این در 

حالى است که ما در کشور 16 برق منطقه اى داریم که 
اصفهان یکى از آنهاست.

موسى رضایى از تالش شبانه روزى همه همکاران در 
برق منطقه اى براى برق رسانى به مردم خبر داد و گفت: 
امروز ما نه به قطع برق، بلکه به چشمک زدن برق که 
مى تواند موجب اختالل در سیستم هاى برق رسانى شود 
هم عادت نداریم و همواره سعى داشته ایم تا برق پایدار 
شــبکه را تأمین کنیم. بنابراین الزم است در صنعت 
برق که از مشاغل حساس به شمار مى رود افراد مورد 
اطمینان به کارگیرى شــوند که این مهــم، به عهده 

گزینش است. 
وى خاطرنشــان کرد: در برق منطقــه اى اصفهان از 
سال 79 تا 96، چهار هزار و 367 فقره پرونده گزینش 

بررسى شد.
موســى رضایى مى گوید: مجموعه صنعــت برق در 
اصفهان خادم نظام بوده و افتخار مى کنیم که علیرغم 

همه مشــکالت، امروز صنعت برق بالنده و پیشرو در 
جهان و منطقه مى باشد و امید است گزینش به رسالت 

خود همچون گذشته عمل کند.
***

معــاون هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندارى اصفهان نیز گفت: استان اصفهان همواره در 
همه صحنه هاى انقالب و دوران دفاع مقدس حضورى 
گسترده داشته و سرآمد بوده است و قطعًا گزینشگران 

استان اصفهان از بهترین ها در کشور هستند.
محمد على شــجاعى با بیان اینکه منبع اصلى رشــد 
و توسعه هر کشور، منابع انســانى آن بوده و پایه گذار 
این رشد گزینش است، افزود : قطعًا همه همکاران در 
هســته هاى گزینش به اهمیت کار خود واقف هستند. 
این در حالى است که گزینش هم مانند هر امر دیگرى 
نیازمند آن اســت تا با توجه به شرایط جامعه و رویکرد 

حاکمیت، خود را به روز کند. 

گزینشگران اصفهانى، بهترین در کشور هستند
ساسان اکبرزاده

آثار مجسمه سازى مرتضى نعمت اللهى  در موزه هنرهاى معاصر

توسعه گردشگرى تیران 
نیازمند مشارکت 

بخش خصوصى است

رئیس شوراى شهر اژیه:

خشکسالى در اژیه، زلزله خاموش است 



1010استاناستان 3126چهارشنبه  13 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

مدیر مطالعات و پژوهش شــهردارى اصفهان گفت: دو 
پروژه مطالعاتى در خصوص بررسى سهم منابع آالینده  
شهر از سوى شهردارى با همکارى دانشگاه هاى اصفهان 

و صنعتى در دستور کار است.
سعید ابراهیمى اظهارداشت: از مردادماه سال جارى دو 
پروژه با دانشــگاه اصفهان و دانشگاه صنعتى در ارتباط 
با بررسى آالینده هاى شــهر اصفهان فعال شده است، 
پروژه اى که در دانشــگاه اصفهان انجام مى شــود، به 
آالینده هاى گازى اعم از منابع ساکن و متحرك کالنشهر 
اصفهان و سهم منابع مختلف آالینده مى پردازد و پروژه 
دانشگاه صنعتى، آالیندگى ریزگردها و ذرات گرد و غبار 

را بررسى مى کند. وى با بیان اینکه در این دو پروژه، فقط 
وضعیت سنجى شــرایط آالینده هاى شهر اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته است، افزود: این دو پروژه مقدمه 
شروع برنامه کنترل آلودگى هواى شهر اصفهان است که 
در ابتدا باید وضعیت  آالینده ها و سهم هر کدام از منابع 
آالینده در آلودگى هواى شهر اصفهان مشخص شود و در 
گام بعدى، برنامه هاى مدیریت و کنترل به عنوان فازهاى 

تکمیلى پروژه فعال خواهد شد.
ابراهیمى خاطرنشان کرد: خروجى این طرح ها، در اتاق 
فکر آلودگى هواى سازمان محیط زیست مطرح مى شود 

تا براى کنترل آالینده ها برنامه ریزى شود.

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى تجهیزات و تأسیسات 
سرمایشــى و گرمایشــى (ترموتــک) با میزبانــى از115 

مشارکت کننده، 16 دى ماه در اصفهان برگزار مى شود.
در این دوره  از نمایشــگاه که از 16 تــا 19 دى ماه در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهــان واقع در پل 
شهرستان برگزار مى شود، نمایندگان استان هاى اصفهان، 
تهران، مازندران، آذربایجان شــرقى، البرز، یزد، خراســان 
رضوى، خوزســتان، فارس، همدان و قم و نمایندگى هاى 
فروش کشورهاى آلمان، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، تایوان و بلژیک 
در فضایى به مساحت 9هزار و 200 مترمربع و در قالب چهار 
سالن نمایشگاهى حضور مى یابند.حاضران نمایشگاه امسال در 

زمینه لوله و اتصاالت تک الیه و چند الیه فاضالب، عایق هاى 
حرارتى و برودتى، ساخت پوستر پمپ آبرسانى، دیگ هاى 
بخار آب گرم و سرد، برج هاى خنک کننده، چیلرهاى جذبى 
تراکمى، فن کوئل، اسپیلیت، پکیج، هواساز، ایرواشر، تهویه 
مطبوع، تهویه صنعتى دستگاه هاى رسوب زدا، مشعل هاى 
گازوئیلى، رادیاتورها، شیرآالت برنجى، سیستم هاى گرمایشى 
از کف، کانال هاى انتقال هوا، آبگرمکن هاى گازى و دیوارى 
و کانال هاى انتقال هوا فعالیت دارند.همچنین همزمان با این 
نمایشگاه و در تمامى روزهاى برگزارى، سمینارهاى جانبى 
با موضوعاتى چون استانداردسازى، ساختمان سبز، انرژى و 

مقابله با حوادث برگزار مى شود.

بررسى سهم منابع آالینده 
شهر اصفهان 

اصفهان میزبان شانزدهمین 
«نمایشگاه ترموتک»

واکنش مدیرعامل فوالد مبارکه 
به خرید سهام ذوب آهن

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه به خبر خرید سهام 
شـرکت ذوب آهن توسط این شـرکت واکنش نشان 
داد.بهرام سـبحانى بیان داشـت: شـرکت ذوب آهن 
اصفهان مادر صنعت ایران است و براى موفقیت آن، 
پشـتیبانى و همکارى مى کنیم، ولى در شرایط فعلى 

برنامه اى براى خرید سهام آن شرکت نداریم.

برقرارى قرارداد بیمه درمان 
بازنشستگان ذوب آهن  

مدیر مجتمع خدمات درمانى شـرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان از برقرارى قرارداد بیمه 51 هزار بازنشسـته این 
شـرکت خبر داد.علیرضا آجدانـى اظهار داشـت: قرارداد 
بیمه درمـان بازنشسـتگان شـرکت سـهامى ذوب آهن 
اصفهان از اول دى امسال به مدت یکسال تمدید شد. وى 
افزود: براساس قراردادى که بین بیمه ایران و این شرکت 
منعقد شـده در مرحله اول زمینه اسـتفاده 51 هزار نفر از 
بازنشستگان ذوب آهن اصفهان از خدمات مراجع درمانى 
طرف قرارداد فراهم شده است. آجدانى گفت: بیمه خدمات 
درمانى سایر بیمه شدگان شرکت ذوب آهن اصفهان نیز 
به محض تحویل به این شرکت و انجام اقدام هاى الزم 
برقرار مى شود. وى افزود: قرارداد بیمه درمان افراد شاغل 
در شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان نیز از 17دى امسال 
به مدت یکسال تمدید شـده و این افراد در صورت نیاز به 
خدمات درمانى مى توانند به مراجع درمانى طرف قرارداد 

این شرکت مراجعه کنند.

خبر

ابالغ
کالسه پرونده: 95- 1089 شماره دادنامه: 960997680530188 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: امیر ریاحى خوراسگانى نشانى: اصفهان خ جى روبروى مخابرات عالمه 
مجلسى بن بست شجاعت پ 156 خوانده: ســید ذبیح ا... دانابخش نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه 16/700/000 ریال و جمیع خسارات وارده 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى امیر ریاحى 
خوراسگانى فرزند حسین به طرفیت آقاى سید ذبیح ا... دانابخش به خواسته مطالبه 16/700/000 ریال 
وجه واریزى به حساب خوانده و جمیع خسارات و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته بدین شرح که 
خواهان اظهار داشته اینجانب مبلغ فوق را به خوانده بابت خرید خدمت سربازى دادم و خوانده با قول خرید 
خدمت سربازى اعتماد اینجانب را جلب نمود و مبلغ فوق را در چند مرحله به ایشان پرداخت کردم و بعد 
متوجه شدم اقدامى انجام نداده است لذا تقاضاى استرداد وجوه پرداختى را دارم على هذا شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان و حق موازین شرعى 
و قانونى مبنى بر پرداخت مبلغ فوق به خوانده بابت خرید خدمت سربازى و عدم حضور خوانده با وصف 
ابالغ قانونى و عدم ارائه دفاع از ناحیه خوانده دعوى خواهان وارد تشخیص به استناد مواد 198- 519 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 16/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 277/500 ریال هزینه دادرسى و 480/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به قرار تامین خواسته با توجه 
به عدم پرداخت خسارت احتمالى با اســتناد به تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار  رد 
صادر مى گردد قرار صادره قطعى است. م الف: 31043 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/293
ابالغ

کالسه پرونده: 1173/95 شماره دادنامه: 1572- 95/9/3 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان نشــانى: اصفهان- خ نظر غربى- سه راه نظر- بن بست- میثم 
مجتمع مســکونى پیام واحد 3 خواندگان: 1- جعفر بایگان 2- محمد درینى 3- مسعود درینى نشانى: 
مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شوراء ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى حمیدرضا 
اعتزازیان به طرفیت آقایان 1- جعفر بایگان 2- محمد درینى 3- مسعود درینى به خواسته مطالبه مبلغ 
21000/000 ریال (معادل بیست و یک میلیون ریال) وجه یک فقره سفته به شماره هاى 725780- 
95/1/20 به عهده ى بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان که مبادرت به گواهى بر عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور نداشته 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 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522  قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 21000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 150/5000 تومان بابت هزینه دادرسى 
و حق خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک هاى موصوف (95/1/20) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 30926 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/294

ابالغ
کالسه پرونده: 960848 شماره دادنامه: 9609976794103981- 96/9/20 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر نصوحى فرزند رمضان نشانى: بزرگمهر- مجتمع 
تندیس- واحد 13 خواندگان: 1- آقاى غالم عباس بابایى فرزند حسین نشانى: خیابان کهندژ، باالتر 
از دانشگاه پیام نور، کوى گلستان، کوچه دوم نبش کوچه اول 2- روح اله ایسپره فرزند خیرا... نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به انضمام هزینه هاى قانونى 
و صدور قرار تأمین خواسته و اجراء قبل از ابالغ گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت 
بصدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى آقاى اکبر نصوحى به طرفیت آقایان 1- غالم عباس 
بابایى 2- روح اله ایسپره به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى 
مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه دارى کل 0430402- 0317610 به مبلغ 70/000/000 
ریال (جمعًا) به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى با توجه به بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه خوانده ردیف اول در جلسه حاضر و خوانده 
ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى (درج آگهى) در جلسه حضور نیافته و الیحه اى نیز به دفاع و تکذیب به 
شعبه ارائه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ د م حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت هفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و بیست پنج هزار ریال هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 6/28 /96 قابل محاســبه در واحد اجراى احکام و هزینه درج آگهى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و رأى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى اصفهان مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30924 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/295
ابالغ

شماره قرار: 9609976794404095- 96/9/30 کالسه: 960846 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف خواهان/ خواهانها: اشرف زارع مهرجردى اصفهان- شهرك امیریه- خیابان پنجم- فرعى اول 
پ 13 خوانده/ خواندگان: هستى احمدى نور آدرس: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدرو راى مینماید. 

راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خواهان اشرف زارع مهرجردى به طرفیت خوانده هستى 
احمدى نور باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پژو پارس به شماره انتظامى ایران 34/ 928 
ج 14 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى 
درخصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه هاى ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده على 
الرغم ابالغ قانونى ماده 73 در جلسه رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه اى ارسال ننموده، شورا دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده هستى احمدى نور به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز هزینه نشر آگهى بر مبناى تعرفه قانونى در 
حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 30921 شعبه 

14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /10/296
ابالغ

کالســه پرونده: 414/96 (960281) شــماره دادنامه: 9609976805200967- 96/6/30 مرجع 
رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود نقدى فروشانى نشانى: خمینى شهر 
بلوار بهشتى خ عمران خ دانش پ 108 خواندگان 1- حمید پارسى 2- امیر کاظمى نشانى: هر دو مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 477814- 95/8/15، 
477813- 95/7/15 به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شــورا: درخصوص دعوى محمود نقدى فروشانى به طرفیت حمید پارســى- امیر کاظمى به خواسته 
مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 477814- 477813 به عهده ى بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارند 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 مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان تضامنى به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 2/127/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/15- 95/8/15) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 30974 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /10/298
ابالغ

کالسه پرونده: 960036 شماره دادنامه: 9609976795001121- 96/7/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
بیستم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آیگین عباسى لرکى به نشانى رباط اول کوچه داروخانه 
شریف کوچه شکوفه، شکوفه 5 درب دوم سمت راست خواندگان: 1- مهرزاد حقوقى اصفهانى به نشانى 
حبیب آباد کدپستى 8138789735 ، 2- رضا فرید به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
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 رأى مى نماید: رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست خانم آیگین عباسى به طرفیت 1- مهرزاد حقوقى اصفهانى 2- رضا 
فرید به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 968398- 94/6/20 عهده 
بانک ملى ایران شعبه دولت آباد به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگى مورخه و دفاعیات غیر مؤثر خوانده در جلسه رســیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند 
تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/6/5 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً 
به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد، 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب 
مجتمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 2/550/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30972 

شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/  10/299
ابالغ

کالسه پرونده: 961035 دادنامه: 9609976793903171- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: سیدعلى مرتضوى نصیرى به نشــانى خ جى خ خواجه عمید- بن رز 1 
پالك سوم سمت راست طبقه 2 خوانده: محمد کاکایى چگینى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت فروش دو دستگاه دوچرخه به استناد فاکتور شماره 
96/6/4 گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى سیدعلى مرتضوى نصیرى فرزند سیداکبر به طرفیت آقاى محمد کاکایى چگینى 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت فروش دو دستگاه دوچرخه به استناد 
یک فقره فاکتور عادى مورخه 96/6/4 به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و اینکه مستند ابرازى خواهان عبارتند از یک فقره فاکتور عادى مورخه 96/6/4 که خواهان مدعى 
هستند براساس این فاکتور دو دســتگاه دوچرخه به خوانده فروخته که خوانده پس از دریافت دوچرخه 
هاى مورد نظر هیچگونه اقدامى در خصوص پرداخت بهاى آنها ننموده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نسبت به دعوى مطروحه خواهان هیچگونه ایراد 

و اعتراضى به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ششــصد و بیست و یک هزار و دویست و پنجاه 
ریال بابت هزینه دادرسى و یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست (96/8/7) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى 
صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30969 شعبه نهم  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/301
ابالغ

کالسه پرونده: 960823 شماره دادنامه: 9609976794301629- 96/9/21 مرجع رسیدگى: شعبه 13 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سمانه بهرامى اشترجانى نشانى: اص- بلوار شفق- کوچه زاینده 
رود 3 پ 7 خوانده: ناصر غالمیان نشانى: مجهول المکان خواسته: تقاضا مطالبه مبلغ 130/000/000 
ریال طى سه فقره سفته بانضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى 
مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى سمانه بهرامى به طرفیت ناصر غالمیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق 5 فقره سفته مدرکیه به 
شماره خزانه دارى کل 1- 990990، 2- 990991، 3- 046447، 4- 735498، 5- 046446 به مبلغ 
130/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و از دعوى مطروحه و 
مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اســت لذا دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 
بابت اصل خواسته و 2/695/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى به مبلغ 120000 ریال و 
خسارات تأخیر تادیه قابل محاســبه در واحد اجراى احکام از تاریخ 96/6/26 در حق خواهان صادر و 
اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 30957 شعبه 13  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/303
ابالغ

کالسه پرونده: 960298 شماره دادنامه: 9609976805101097- 96/7/22 مرجع رسیدگى: شعبه 
51 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ســمیه ابراهیمى نشانى: خ کهندژ- چهاراه ماربین- سمت 
چپ- کوچه سوم- محله رحمت آباد جنب مسجد موسى بن جعفر کدپستى 11111111 خوانده: حسین 
صاحبى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى سمیه ابراهیمى به طرفیت 
حسین صاحبى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال دویست میلیون ریال وجه چک به شماره ى 
896099 مورخ 93/1/25 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته 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 به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/620/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (93/1/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 30966 شعبه 51  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/304
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970352901766 شماره پرونده: 9609980362600197 شماره بایگانى شعبه: 
960930 شاکى: ملیحه محمدى فرزند محمدکریم به نشــانى خ امام خمینى لیمجیر ازادگان کوچه 
محمدزاده- بن گل مریم پ 22 متهم: نظرمحمد کریمى فرزند مالمحمد به نشانى اصفهان- اصفهان 
تابلوى خانه اصفهان ك 22 بهمن اتهام: ترك انفاق گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: آقاى نظرمحمد کریمى فرزند 
مالمحمد (معروف به محمود کریمى)- تبعه افغانستان- متوارى متهم است به ترك انفاق نسبت به د 
همسر با توجه به شکایت شاکى- گزارش مرجع انتظامى- مؤداى گواهى شهود و مطلعین- احضار متهم 
از طریق نشر آگهى و عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى و جمیع محتویات پرونده، بزهکارى 
وى محرز است به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 به شش ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 30990 سید حســینى- دادرس شعبه 103 کیفرى دو اصفهان (103 

جزایى سابق) /10/305 
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970352901903 شماره پرونده: 9409980360001282 شماره بایگانى شعبه: 
960932 شاکى: شرکت گاز به نشانى اصفهان چهارباغ باال شرکت گاز اصفهان متهم: آقاى مهرعلى 
عباسى فرزند قربان على به نشانى اصفهان اصفهان خ الله خ فرعى بهشتى کوچه حکیم اسدى پالك 
30 اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشــروع 2- غصب عنوان راى دادگاه: آقاى مهرعلى عباسى 
فرزند قربانعلى متولد 1348 اهل شهرکرد، ساکن اصفهان متوارى متهم است به تحصیل مال از طریق 
نامشروع به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان و غصب عنوان مشاغل دولتى (کارمند شرکت گاز) 
با توجه به شکایت شرکت گاز استان اصفهان موداى گواهى شهود و مطلعین که متهم با اخذ وجه اقدام 
به نصب علمک گاز به صورت غیرمجاز براى ایشان نموده است گزارش مرجع انتظامى، کیفرخواست 

صادره توسط دادسرا، احضار متهم از طریق نشر آگهى و عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى و 
جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد ماده 555 قانون مجازات اسالمى به دو سال 
حبس تعزیرى و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین  ارتشاء و اختالس و کالهبردارى به رد 
اصل مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان به اشخاص که از ایشان جهت نصب و جابجایى علمک 
پول دریافت کرده است و به دو سال حبس تعزیرى محکوم مى گردد به تجویز مده 134 قانون مجازات 
اسالمى فقط مجازات اشد قابل اجراست راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى 

باشد. م الف: 30989 سیدحسینى دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى 2 اصفهان /10/306
ابالغ

کالسه پرونده: 960488 شماره دادنامه: 9609976795301300- 96/9/29 مرجع رسیدگى کننده: 
شــعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد انصارى با وکالت محمدباقر مریخى پور به 
نشانى اصفهان خ مصلى نبش کاخ سعادت آباد شرقى- مجتمع پارسیان- طبقه 4- واحد 42 خوانده: 
1- سیدحسین کاشى 2- سینا ضرابى به نشــانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال یک دستگاه 
خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى فرهاد انصارى با وکالت محمدباقر مریخى پور به طرفیت 
1- سیدحسین کاشى 2- سینا ضرابى به خواسته الزام به انتقال یک دستگاه خودرو لندکروز مدل 2013 
به شماره انتظامى 975س72/ ایران- 66 به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر وقوع بیع بین طرفین دارد و جوابیه استعالم از 
پلیس راهور مبنى بر معرفى فرهاد انصارى چهارسوقى به عنوان مالک خودرو موضوع پرونده و استماع 
اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خوانده هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در 
خصوص دعوى مطروحه که دال بر بطالن دعوى خواهان باشد ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان 
را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10-219-220-221-223-225 قانون مدنى و مواد 
198-515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى 
یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق و پرداخت مبلغ 1/290/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد و نسبت 
به خوانده ردیف دوم با استناد به بند 4 ماده 84 به دلیل عدم توجه دعوى قرار رد دعوى صادر مى گردد. 

م الف: 30954 شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان/ 10/307 
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106836410087 شــماره پرونده: 9609986836400546 شماره بایگانى 
شعبه: 960594 مشخصات ابالغ شونده حقیقى داود حاجیوند فرزند غالمحسن کدملى 4849829171 
مجهول المکان به پیوست یک نســخه دادنامه به شــماره 9609976836402013 خواهان: خانم 
زینب شمسى فرزند اسفندیار به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ آتشگاه، 
مسجد سجاد، محله کوهانستان- کوچه گلزار- بن بست ارغوان- کدپستى 8186778116- همراه 
09019786255 کدملى 1129372812 خوانده: آقاى داود حاجیوند فرزند غالمحسن به نشانى مجهول 
المکان خواســته ها : 1- لغو حضانت 2- تحویل فرزند راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زینب 
شمسى فرزند اسفندیار به طرفیت آقاى داود حاجیوند فرزند غالمحسن به خواسته سلب حضانت از خوانده 
و صدور حکم حضانت فرزند مشترك به نام رضا دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و مستندات 
پیوست آن از جمله فتوکپى مصدق رونوشت عقدنامه رسمى طرفین و اسناد سجلى رابطه طرفین و مادر 
و فرزندى بین خواهان و فرزند مشترك به نام رضا محرز اســت، اما در خصوص اصل خواسته نظر به 
اظهارات خواهان در جلسه دادرســى و اینکه خوانده محترم نیز با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر 
نشده در نتیجه دفاع و ایرادى ننموده و از سوئى فرزند مشترك نیز ضمن حضور در جلسه دادرسى مورخه 
96/09/16 اعالم داشته با مادر خود زندگى مى نماید، لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته به 
استناد ماده 1173 قانون مدنى حکم به سلب حضانت خوانده نسبت به فرزند مشترك و حضانت خواهان 
نسبت به فرزند مشــترك فوق صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. م الف: 30986 ریاحى رئیس شعبه چهارم دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/308
ابالغ

کالسه: 960984 شماره دادنامه: 9609976794104051- 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 11 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى رسول جیهانى نژاد فرزند حسن به نشانى هشت بهشت غربى، کوچه 
11، کوچه مهتاب، بن بست گل پ 3/12 خوانده: آقاى حمید شیردشت زاده فرزند عبدالرسول مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى رسول جیهانى نژاد به طرفیت آقاى حمید شیردشت زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 996617- 996618 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 و مصون 
ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا 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 آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه درج آگهى و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/30 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 مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده 
قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30958 شعبه 11  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/309

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به پروژه مرمت بازار شهرضا گفت: 
پروژه مرمت بازار شهرضا نیازمند اعتبارى درحدود 

12 میلیارد تومان است.
سمیه محمودى با اشــاره به بافت فرسوده در این 
شهرستان اظهار داشت: با توجه به زلزله هاى اخیر و 
ضرورت چاره اندیشى در راستاى کاهش آسیب ها، 
باید به بافت فرسوده توجه ویژه اى شود تا صدمات 

جبران ناپذیرى در شهر نداشته باشیم.
وى با بیان اینکه نقاط پرحادثه و مناطقى که بیشتر 
در معرض آسیب است، مشخص شده است، افزود: 
مدیریت نکردن درست در این زمینه سبب شد که 
بودجه هایى که به ســمت شــهرضا آمد برگشت 

بخورد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: با توجه به اینکه امالك موقوفه 
زیادى در این بازار است، باید از مشارکت سازمان 

اوقاف نیز استفاده شود. 

مدیر طرح شهرسازى الکترونیک و برون سپارى شهردارى 
اصفهان، راه اندازى گشت فنى ســاختمان را در کاهش 
تخلفات ساختمانى بسیار مؤثر خواند و گفت: مأموران گشت 
فنى ساختمان، مسئولیت نظارت بر ُحسن اجراى ضوابط 
و مقررات شهرسازى و کنترل هاى فنى مربوط به اجراى 

ساختمان ها را بر عهده دارند.
وحید مهدویان اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل اجرایى 
گشت فنى ساختمان، ســه نفر از کارشناسان شهردارى 
مناطق در رشــته هاى عمران، شهرســازى و معمارى، 
مســئولیت نظارت بر ُحســن اجراى ضوابط و مقررات 
شهرسازى و کنترل هاى فنى مربوط به اجراى ساختمان ها 

را بر عهده دارند.
وى با اشــاره به اینکه دســتورالعمل اجرایى گشت فنى 
ساختمان، ســال 93 به تصویب شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان رسید، گفت: به این ترتیب چنانچه شکایتى مطرح 
شود، کارشناسان موظف هستند در محل حاضر شوند و 
موضوع شکایت را از نظر شهرسازى و فنى بررسى کنند و 
اگر شکایت وارد بود، با هماهنگى مسئول کنترل ساختمان، 

نسبت به تعطیلى محل اقدام کنند.
وى ادامه داد: در مواردى که پروانه ساختمان صادر مى شود، 
گشت فنى ساختمان به صورت دوره اى وظیفه نظارت بر 
اجراى ساخت و ســازها را بر عهده دارد تا مشخص شود 
ســاختمان ها از ضوابط و مقررات و مفاد پروانه ساختمان 
خارج نشده باشند، در واقع گشت فنى به نوعى نظارت بر 

روند اجراى ساختمان را بر عهده دارند.
وى از دیگر وظایف گشت فنى ساختمان را، کنترل نهایى 

ایستایى و موارد فنى ساختمان خواند و تصریح کرد: وقتى 
ساختمان به مرحله پایان کار مى رسد، بر اساس مدارکى 
که گشت فنى طى مدت اجراى ساختمان در آرشیو دارد، 
از جمله مدارك مهندســان، آزمایش هاى انجام شده و 

گزارش هاى ارائه شده توسط مهندسان ناظر، کنترل نهایى 
را انجام داده و چنانچه ساختمان از نظر فنى و ایستایى مورد 

تأیید قرار گیرد، پروانه ساختمان صادر مى شود.
مهدویان ادامه داد: در حال حاضر گشت فنى ساختمان در 

چارت جدید مناطق دیده شده که امیدواریم با فعالیت آنها 
بتوانیم شاهد اجراى ســاختمان ها در چارچوب ضوابط و 
مقررات ساختمانى و کاهش تخلفات ساختمانى در شهر 

باشیم.

با قرار گرفتن«گشت فنى ساختمان» در چارت جدید مناطق شهردارى؛

تخلفات ساختمانى در شهر کاهش مى یابد
مرمت بازار شهرضا 

نیازمند12میلیارد  اعتبار است



استاناستان 11113126 سال چهاردهمچهارشنبه  13 دى  ماه   1396

 ساختارشکنى ها محکوم مى شود
 در اطالعیه هــاى جداگانه اى، مردم شهرســتان هاى 
خمینى شهر و شهرضا براى شرکت در راهپیمایى براى 
محکومیت حرکت ساختارشکنانه چند روز گذشته دعوت 
شده اند.در اطالعیه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
خمینى شهر مردم انقالبى براى شرکت در اجتماع حماسى 
محکومیت حرکت ساختارشکنانه چند روز گذشته دعوت 
شده اند. در این اطالعیه آمده است با توجه به وقایع اخیر، 
براى محکومیت این حرکت ناشایست، اجتماع حماسى 
امروز (13 دى) ساعت 10 صبح در میدان امام خمینى (ره) 
خمینى شهر برگزار مى شود.همچنین شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى شهرضا در اطالعیه اى از مردم دعوت کرد 
تا در راهپیمایى محکومیت اقدام ساختار شکنانه چند روز 
گذشته که امروزساعت 10 صبح از میدان تاسوعا به سمت 

حر این شهر برگزار مى شود، شرکت کنند. میدان ُ

 اتوبوس هاى جدید در راه است
مدیر ترافیک شهرى اصفهان گفت: امروز بیش از 60 درصد 
سفرهاى درون شهرى اصفهان به دلیل مطلوب نبودن 
حمل و نقل همگانى، با خودروهاى شخصى انجام مى شود 
و همین موضوع به ترافیک شــهر و به دنبال آن آلودگى 
هوا افزوده است.مسعود بنده خدا افزود: متاسفانه ناوگان 
اتوبوسرانى دچار فرســودگى است که باید اعتبار ویژه اى 
براى جوان سازى و نوسازى اتوبوس ها در نظر گرفته شود، 
البته سال گذشته به دنبال جوان سازى ناوگاون حمل و نقل 
عمومى  100 دستگاه اتوبوس یورو4 که آالیندگى بسیار 
کمى دارد، وارد شهر شد و قرار است 100 دستگاه دیگر نیز 

تا پایان امسال به ناوگان اتوبوسرانى تزریق شود. 

خبر

معاون فرهنگى هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان از برگزارى سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان خبر داد و گفت: هفتــه  آینده جزیئات 
برگزارى این جشــنواره بزرگ ســینماى ایران اعالم 

مى شود.
پرویز طاهرى فهان با اشاره به برگزارى جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان اظهار داشــت: اکران فیلم هاى سى و 
ششمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان برگزار مى شود که 
هفته  آینده جزیئات برگزارى این جشنواره بیان مى شود.

وى افزود: هنوز جزئیات جشــنواره فیلم فجر مشخص 
نیست و احتمال دارد پس از پایان یافتن جشنواره عمار، 

روند برگزارى مشخص و اعالم شود.
معاون فرهنگــى هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: در مورد برگزارى این 
جشنواره یک سرى تغییرات آیین نامه اى در مورد شیوه 
و روش فیلم گفته شــده که هنوز به جمع بندى نهایى

نرسیده اند.
گفتنى است؛ جشــنواره بین المللى فیلم فجر مهم ترین 
جشنواره سینمایى ایران است که از سال 1361 تاکنون 
معموًال در میانه بهمن ماه هر سال برگزار مى شود.سال 
گذشته سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر با 16 فیلم به 

اصفهان آمد که مورد استقبال مردمى قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
اصفهان گفت: به ازاى هر 12 نفر در شهر اصفهان، یک 
واحد صنفى فعالیت مى کند که این شبکه توزیع، نیازمند 

اصالح است.
اصغر کشاورز راد افزود: تعداد واحدهاى صنفى در کشوربه 
ازاى هر 25 تا 30 نفر و در کشورهاى پیشرفته به ازاى هر 

500 تا 700 نفر است.
وى تأکید کرد: بسیارى از مســائل و مشکالت شهرى 
ریشه در نبود ساماندهى مشاغل شهرى و طریقه کارکرد 
این حوزه دارد، درعین حال ساماندهى مشاغل با وجود 
170 هــزار واحد صنفى در شــهر اصفهان کار بســیار 

مشکلى است و نشــان از آشــفتگى در وضعیت شهر 
دارد.

وى گفــت: بســیارى از هزینه هاى ســاالنه مدیریت 
شهرى صرف حوزه حمل و نقل و ترافیک شامل احداث 
تقاطع هاى همسطح، خیابان سازى ها، احداث روگذر و 

زیرگذر مى شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
اصفهان افزود: وجود ترافیک شهرى به تبع آن آلودگى 
هوا، سد معبر ها و دیگر مشــکالت، ریشه در ترددهاى 
بسیار زیاد خودروهاى شخصى دارد که بخش اعظمى 

از آن به مشاغل شهرى برمى گردد.

فعالیت یک واحد صنفى به 
ازاى هر 12 نفر در اصفهان

اصفهان امسال هم به استقبال 
جشنواره فیلم فجر مى رود

ابالغ
کالسه: 960997 شــماره دادنامه: 9609976794104060- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى رسول جیهانى نژاد فرزند حسن به نشانى هشت بهشت 
غربى، کوچه 11 کوچه مهتاب بن بســت گل پالك 3/12 خوانده: آقاى حمید شیردشت زاده فرزند 
عبدالرسول به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى رسول جیهانى نژاد 
فرزند حسن به طرفیت آقاى حمید شیردشت زاده فرزند عبدالرسول به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه سفته/ سفته هاى به شماره خزانه دارى کل: 996620 مورخ 93/7/20  و 996619 
مورخ 93/7/20 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 و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 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 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دومیلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه درج آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/30 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 مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شــورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 30959 

شعبه 11  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/310
ابالغ

کالســه: 961012 شــماره دادنامه: 9609976793703268- 96/9/30 مرجع رســیدگى: شعبه 
هفتم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رســول جیهانى نژاد فرزند حســن به نشانى هشت 
بهشــت غربى کوچه 11 کوچه مهتاب بن بســت گل پ 3/12 خوانده: کریم شهریور فرزند صفدر 
مجهول المکان خواســته: مطالبــه وجه یک فقره چک بــه مبلغ 66/000/000 ریــال به انضمام 
خســارات قانونى شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شــورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى رســول جیهانى نژاد به طرفیت آقاى کریم شــهریور فرزند صفدر به خواسته 
مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال وجه چک به شــماره 16926089/412660- 94/3/30 به عهده 
بانک کشاورزى به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى وفق ماده 73 ق.آیین دادرسى 
مدنى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعــوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و بیســت هزار ریال 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/3/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 30961 شعبه هفتم  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/312
ابالغ

شماره درخواست: 9610460362600015 شماره پرونده: 9609980362601279 شماره بایگانى 
شــعبه: 961305 نظر به اینکه آقاى داریوش امیرى مقدم فرزند نصراله به اتهام بى احتیاطى در امر 
رانندگى منتهى به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى حسب شکایت آقاى پیمان ریاحى فرزند حمید از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 961305د7 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب به نامبرده از  این طریق اطالع داده مى شود تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در 
شعبه 7 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره 4 کهندژ) جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى دادسرا تصمیم 
مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 31069 شــعبه 7 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب  اصفهان 

(مجتمع 4) /10/313
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970350601266 شــماره پرونده: 9509980350600572 شماره بایگانى 
شعبه: 950693 خواهان ها: 1- خانم فاطمه کیقبادى لمجیرى فرزند ابراهیم 2- آقاى حسن کیقبادى 
لمجیرى فرزند ابراهیم 3- خانم بتــول کیقبادى لمجیرى فرزند ابراهیــم 4- آقاى على کیقبادى 
فرزند ابراهیم 5- خانم زهرا کیقبادى لمجیرى فرزند ابراهیم 6-آقاى صفر کیقبادى لمجیرى فرزند 
ابراهیم 7- خانم مهرى کیقبادى لمجیرى فرزند ابراهیم 8- خانم ســلطنت کریمى فرزند قربانعلى 
9- آقاى حمیدرضا کیقبادى لمجیرى فرزند ابراهیم با وکالت آقاى سیدمحمد زارعى فرزند سیدمجید 
به نشانى اصفهان- خیابان شمس آبادى مقابل بیمارستان عیسى بن مریم ساختمان 71 طبقه اول 
دفتر وکالت خواندگان: 1- خانم فاطمه فخفورى فرزند عبدالوهاب 2- آقاى محمد باب الدشــتیان 
فرزند احمد 3- آقاى محمد شفیع باب الدشتیان فرزند احمد 4- آقاى محمد رفیع باب الدشتیان فرزند 
احمد 5- خانم هلیا باب الدشــتیان فرزند احمد 6- آقاى محمود معتمدى مسعودیه فرزند على اکبر 
7- خانم نصرت آغا باب الدشتیان فرزند سید ابوالقاسم 8- آقاى حمید معتمدى مسعودیه فرزند على 
اکبر 9- خانم ایراندخت معتمدى مســعودیه فرزند على اکبر 10- آقاى مسعود باب الدشتیان فرزند 
احمد 11- آقاى اکبر معتمدى مسعودیه فرزند محمدحسین 12- آقاى على معتمدى مسعودیه فرزند 
على اکبر 13- خانم زهره معتمدى مســعودیه فرزند على اکبر به نشانى مجهول المکان 14- اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نشانى اصفهان خ باغ گلدسته بلوار هشت بهشت اداره کل 

آموزش و پرورش استان اصفهان خواســته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- ابطال سند (موضوع 
سند مالى است) گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقایان و خانم ها 1- صفر 2- حسن 3- على 4- حمیدرضا 5- بتول 
6- مهرى 7- زهرا 8- فاطمه کیقبادى لمجیرى فرزندان ابراهیم 9- سلطنت کریمى فرزند قربانعلى 
با وکالت  آقاى سیدمحمد زارعى به طرفیت 1- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و آقایان 
و خانم ها 2- مسعود 3- محمد 4- محمدشــفیع 5- محمدرفیع 6- هلیا باب الدشتیان فرزند احمد 
7- نصرت آغا باب الدشتیان فرزند سید ابوالقاســم 8- اکبر معتمدى مسعودیه فرزند محمدحسین 
9- على 10- حمید 11- محمود 12- ایراندخت 13- زهره معتمدى مســعودیه فرزندان على اکبر 
14- فاطمه فخفورى فرزند عبدالوهاب به خواسته ابطال سند انتقال شماره 159467- 1381/6/12 
دفترخانه شماره 92 اصفهان و مطالبه خسارات دادرسى بدین توضیح که خواهان ها بیان داشته مورث 
آنها زارع و مالک پالك ثبتى 40/291 بخش 14 ثبتى اصفهان به میزان 28 قفیز بوده و ملک مذکور 
از طریق قانون اصالحات ارضى به آنها واگذار شــده و مورث خواندگان بدون توجه به تعیین سهم 
زارعانه اقدام به انتقال ملک مورد نزاع به اداره آموزش و پرورش کرده و با طرح دعوى به شرح فوق 
درخواست رسیدگى نموده و از توجه به محتویات پرونده کالسه 871081 شعبه 120 دادگاه عمومى 
جزایى اصفهان و مفاد دادنامه شماره 1480- 1388/12/8 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومى جزایى 
اصفهان و دادنامه شماره 281-1389/2/23 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان و صدور 
حکم برائت آقاى ابراهیمى کیقبادى مبنى بر تصرف عدوانى مجدد نسبت به یک قطعه زمین پالك 
ثبتى 4/291 به جهت اینکه زمین مذکور در راســتاى اصالحات ارضى به آقایان ابراهیم کیقبادى و 
محمدعلى ترکى منتقل شده و مالکیتى براى مالک نبوده که آن را به اداره آموزش و پرورش منتقل 
کرده است و از توجه به نظریات کارشناسى که طى شرحى اعالم نموده در سوابق ثبتى مالکیتى به نام 
خواهان ها و یا مورث آنها منتقل کرده است و از توجه به نظریات کارشناسى که طى شرحى اعالم نموده 
در ســوابق ثبتى مالکیتى به نام خواهان ها و یا مورث آنها مشاهده نگردید ولى در سوابق اصالحات 
ارضى 28 قفیز از 42 قفیز پالك 40/291 به نام مورث خواهان ها (ابراهیم کیقبادى) تعیین شده و فرم 
انتقال آن به دفترخانه 29 اصفهان ارسال ولى تاکنون طبق سوابق اصالحات ارضى سندى نسبت به 
آن تنظیم نشده و به موجب سند انتقال شماره 159467- 1381/6/12 دفترخانه 92 اصفهان وراث 
مرحوم محمدجعفر شعربافیون تمامى دو سهم از پنج سهم ششدانگ را به دولت جمهورى اسالمى 
ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پــرورش انتقال داده اند و به حکایت مــدارك موجود در جهاد 
کشاورزى اصفهان پالك 40/291 مشــمول اجراى قانون اصالحات ارضى گردیده و این پالك به 
دو نفر زارع صاحب نســق (ابراهیم کیقبادى فرزند کریم به میزان 28 قفیز و محمدعلى ترکى فرزند 
براتعلى به میزان 14 قفیز) تعلق یافته و تحت شماره 4180- 1352/5/9 توسط اداره تعاون و روستاها 
به دفترخانه 29 اصفهان فرستاده شده ولى تاکنون طبق سوابق اصالحات ارضى سندى نسبت به آن 
تنظیم نشده و در نتیجه واگذارى ملک به آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن سهام زارعانه مرحوم 
ابراهیم کیقبادى انجام شده است و نظریات کارشناسى مصون از ایراد و اعتراض موجه و موثر باقى 
مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مباینتى نداشته و از توجه به دفاعیات خوانده ردیف اول اداره 
آموزش و پرورش اصفهان و اینکه سایر خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهى در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان ایراد و دفاعى ننموده اند و اینکه در جراى قانون اصالحات ارضى 
مالکیت مورث خواندگان به میزان سهم زارعانه مورث خواهان کسر گردیده و هر چند سند مالکیت 
به نام زارع صادر نشده و لیکن انتقال سند مالکیت بدون اســتعالم از اداره جهاد کشاورزى و بررسى 
سوابق مذکور مى باشد و آنچه که به نام مورث خواندگان بوده آن را مالک نبوده و اقدام وى و انتقال 
سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول فضولى و انتقال مال غیر بوده که مورد تنفیذ مالکین قرار نگرفته 
بنابراین دعوى خواهان ها وارد و ثابت بوده و مستنداً به ماده 18 قانون آیین دادرسى کیفرى و ماده 255 
و 253-252 قانون مدنى و مفهوم ماده 72 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به ابطال سند انتقال شماره 159467- 1381/6/12 دفتر اسناد رسمى شماره 92 اصفهان 
به میزان 28 قفیز  آن صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات 
دادرســى با توجه به عدم احراز تقصیر خواندگان و اینکه آنها مســبب ورود خسارات دادرسى باشند
 این قسمت از خواسته خواهان وارد و ثابت نبوده مستندا به ماده 520- 197 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به رد دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم به بعد 
غیابى  و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول 
حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اصفهان 

مى باشد. م الف: 30947 نبوى رئیس شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /10/314
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970350601563 شــماره پرونده: 9609980350600626 شماره بایگانى 
شعبه: 960753 تصمیم نهایى شماره 9609970350601563 خواهان: خانم مریم سیامکى فرزند 
رمضانعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان کهندژ خوانده: آقاى سعید شریف 
آرا فرزند على اصغر به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان نیکبخت کوچه 
شهید صادقى (16) پالك 9 طبقه 3 طبقه فوقانى دفترخانه 233 دفتر وکالت محسن محمدى جرقویه 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مریم سیامکى 
فرزند رمضانعلى به طرفیت آقاى سعید شریف آرا فرزند على اصغر به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به موضوع دادنامه شــماره 878- 1394/06/07 و محکومیت وى به پرداخت مبلغ 400/000/000 
ریال وجه چک و خســارات با عنایت به جامع محتویات پرونده استشهادیه محلى و شهادت شهود و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان و تمکن مالى 
وى جهت پرداخت محکوم به دلیل و مدرکى ارائه ننموده فلذا دعوى خواهان وارد و ثابت بوده مستنداً 
به ماده 6- 8- 11  قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم 
به و تقسیط آن به صورت ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال با افزایش سالیانه پانزده درصد صادر و اعالم 
مى گردد و شروع اقساط از تاریخ صدور راى مى باشد ضمناً صدور حکم اعسار مانع از استیفاء محکوم 
به در صورت کشف اموال از محکوم علیها نمى باشد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 30948 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان /10/315
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970353502206 شــماره پرونده: 9609980365500168 شماره بایگانى 
شعبه: 961639 شاکى: آقاى محمد رضائى على آبادى فرزن د اکبر به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ زینبیه مجتمع الله ایثار 1 نیلوفر 1 منزل آقاى اعالیى متهم: آقاى ناشناس 
راننده نیسان ابى به نشانى اصفهان – اصفهان اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اعالم شکایت آقاى محمد رضائى على آبادى علیه راننده وانت 
نیسان متوارى با مشــخصات نامعلوم دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منتهى به ایراد صدمه بدنى 
غیرعمدى دادگاه با عنایت به گزارش مامورین انتظامى و نظریه کارشناس تصادفات، برگ شرح حال 
بیمار در مرکز آموزشى درمانى امین و نظریه کارشناس تصادفات که علت حادثه را بى احتیاطى از راننده 
وانت نیسان متوارى اعالم نموده است و گواهى هاى صادره از پزشکى قانونى و اظهارات گواه و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز تصادف و مستنداً به ماده 21 قانون بیمه اجبارى و مواد 448 و 
449 و 709 و 714 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم به پرداخت نیم درصد دیه کامل 
بابت حارصه ساعد چپ و نه هزارم دیه کامل بابت کبودى ثلث فوقانى و تحتانى خلف ساق راست و 
کبودى پاى راست و انگشت شست پاى راست و انگشت دوم و سوم پاى راست و 1/5 درصد دیه کامل 
بابت ارش تورم شدید روى پاى راست و سه دهم درصد از دیه کامل بابت ارش تورم متوسط انگشت 
شست پاى راست از محل صندوق تامین خسارت هاى بدنى در حق مصدوم صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین دادگاه و ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 

31036 گازرى رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى 2 اصفهان /10/316
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970352200642 شماره پرونده: 9609980352200182 شماره بایگانى شعبه: 
960190 تصمیم نهایى شماره: 9609970352200642 خواهان: رضا رویتوند فرزند میرزا حسن به 
نشانى استان تهران- شهرستان تهران-شهر تهران- میدان پونک میرزا بابایى بهار غربى کوچه ارکیده 
مجتمع شقایق پالك 12 واحد 29 خوانده: یاسر گودرزى فرزند على به نشانى اصفهان- پایگاه هشتم 
شکارى- هتل ستاره کدپستى: 8164168349 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- تامین 
خواسته 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات 
پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص 
دعوى اقاى رضا رویتوند فرزند میرزا حسن به طرفیت آقاى یاسر گودرزى فرزند على به خواسته مطالبه 
مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شــماره 571411 مورخ 96/2/20 عهده بانک حکمت 
ایرانیان شعبه مرکزى دزفول به انضمام مطلق خسارات قانونى 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 موثر و دلیل و مدرکى در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر 
محتویات دعوى خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249- 310- 313 قانون تجارت و 
مواد 198- 199- 303- 305- 306- 331- 336- 502- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و ماده 22 تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 34528000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هم چنین 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. 
راى صادره غیابى که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده راى و ظرف 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 

31009 شریفى- رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/317
تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351511041 شماره پرونده: 9609980351500663 شماره بایگانى 
شعبه: 960756 تجدیدنظر خواه على اکبر یزدانى فرزند حســین، على اصغر یزدانى فرزند حسین و 
نورانگیز اسماعیلى فرزند مصطفى دادخواســت تجدیدنظر از حکم صادره در این دادگاه به طرفیت 
تجدیدنظرخواندگان نصراله عابدینى گورتانى فرزند على و غالمرضــا صالح پور تقدیم و نامبرده را 
مجهول المکان اعالم نموده اند بدینوسیله مراتب در روزنامه کثیراالنتشار درج مى گردد تا تجدیدنظر 
خواندگان ظرف 12 روز جهــت ابالغ تجدیدنظر خواهى به وى در این دادگاه حاضر و نســخه ثانى 
دادخواست تجدیدنظر خواهى و ضمائم پیوست به نامبرده تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض الحیه 
دفاعیه خود را تقدیم این دادگاه نماید. م الف: 31018 شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان  /10/318
ابالغ

شماره دادنامه: 9609976836701814 شــماره پرونده: 9609986836700255 شماره بایگانى 
شعبه: 960279 تصمیم نهایى شماره: 9609976836701814  خواهان: فهیمه قاسمى فرزند روزعلى 
با وکالت حسن خانجانى فرزند منصور به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان فریدن- داران- بلوار 
طالقانى- روبه روى بیمارستان شهید رجائى- طبقه فوقانى عکاسى لحظه ها همراه 09305751715 
خوانده: مجتبى خزدوز فرزند رسول به نشانى اصفهان- ملک شهر- خ 17 شهریور- خ گلستان- کوچه 
استقالل- پ 63 (فعال مجهول المکان) خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم فهیمه قاسمى فرزند روزعلى با وکالت آقاى حسن خانجانى به 
طرفیت آقاى مجید خزدوز فرزند رسول مبنى بر صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت به جهت 
تخلف خوانده از شروط ضمن عقد نکاح و اجازه جهت اجراى صیغه طالق خواهان خواسته اش را چنین 
بیان کرده: خوانده همسر او مى باشد که پس از ازدواج و شروع زندگى با وى خوانده از اول سال 1394 
به جهت ارتکاب جرائم در بازداشت و زندان بوده اســت و از اردیبهشت سال 1395 زندگى مشترك 
را ترك کرده است و متوارى است و نفقه اى هم به وى پرداخت نمى کند و خواهان در تأمین هزینه 
هاى زندگى در تنگنا قرارد دارد و بنابراین به جهت تخلف خوانده از شروط ضم در خواست رسیدگى و 

صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت جهت طالق خود را دارد. دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده مفاد سند ازدواج شماره 3882- 1389/4/8 دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 7 اصفهان و رونوشت 
شناسنامه خواهان اوًال رابطه زوجیت طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و اینکه دادگاه و داوران 
طرفین در اجراى ماده 27 قانون حمایت خانواده سعى در ایجاد سازش نمودند ولیکن مؤثر واقع نگردید 
و زوجه اصرار بر طالق دارد و با توجه به شرح دادخواســت خواهان و اظهارات او و گواهى گواهان و 
نظر بر اینکه با بررسى سوابق خوانده و استخراج آن وى داراى محکومیتهاى قطعى به اتهام تحصیل 
مال از طریق غیرمشروع بوده است. بنابراین به نظر ادعاى خواهان بر اینکه خوانده بدون عذر موجه 
ترك زندگى کرده است. و تحقق بند 8 شروط ضمن عقد محز و دعوى خواهان وارد و ثابت است. با 
نظر موافق قاضى مشاور و مستنداً به ماده 1119 قانون مدنى و مواد 26- 27- 31- 33 قانون حمایت 
خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت صادر و اعالم مى شود به زوجه اجازه داده مى شود با مراجعه 
به یکى ازدفاتر ثبت طالق به وکالت از طرف زوج و با حق توکیل به غیر و در صورت بذل کل یا قسمتى 
از مهریه قبول بذل کنــد و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. و رعایت شــرایط موضوع مواد 
1134- 1135- 1136- 1140- 1141 قانون مدنى بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود. و مدت 
اعتبار حکم از تاریخ قطعیت شش ماه مى باشــد. خواهان درخصوص مهریه و سایر حقوق مالى خود 
درخواستى در این پرونده نداشته دادگاه مواجه با تکلیف نمى باشد مى تواند جداگانه طرح دعوى نموده 
مطالبه نماید. زوجه مدخوله است اظهار داشته است فرزند مشترك ندارند هنگام ثبت طالق ارائه گواهى 
پزشک ذى صالح درخصوص وجود حمل یا عدم حمل از سوى خواهان الزم است. این رأى غیابى 
است و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى به 
مدت 20 روز دیگر هم قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
31028 اسماعیلى- رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/319

ابالغ کارشناسى
شــماره ابالغنامه: 9610100351110603 شــماره پرونده: 9609980351100171 شماره بایگانى 
شعبه: 960193 خواهان خانم بهاره فرهادیه فرزند مصطفى دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- محمود 
غفوریان فرزند کمال 2- مهدى کیانى فرزند ســلطان محمود 3- اصغر کیانى فرزند ســلطان محمود 
4- ناصر کیانى فرزند سلطان محمود 5- ملوك مجید فرزند رمضان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
تقدیم دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 960193 ح 11 ثبت گردیده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهانها و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نظریه کارشناسى را مطالعه و چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت یک هفته کتباً به شعبه ارائه نمایند. م 

الف: 31024 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/320
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970351401437 شماره پرونده: 9609980351400557 شماره بایگانى شعبه: 
960640 تصمیم نهایى شــماره 9609970351401437 خواهان: بانک صــادرات ایران (مدیریت 
شعب استان اصفهان) با وکالت الهه صباغى فرزند رمضان به نشانى اصفهان- امام خمینى جنب تامین 
اجتماعى مجتمع الماس واحد 617 خواندگان: 1- فریبا شــیخ ابومســعودى فرزند مرتضى به نشانى 
اصفهان- سپاهانشهر- خوارزمى 3- پ 142- شریف غربى 2- جمشید محمد طاهرى فرزند اصغر به 
نشانى اصفهان- خ جابر انصارى- 5 آذر- مجتمع مسکونى گلستان- ط 2- آ2- پ2، 3- معصومه بیگم 
میرصادقى فرزند ابراهیم 4- امیرمحمد طاهرى فرزند جمشید همگى به نشانى اصفهان- خیابان جابر 
انصارى- 5 آذر- مجتمع مسکونى گلستان- ط 2- آ2- پ 2 خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه وجه 
3- مطالبه خسارت دادرسى 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 5- مطالبه وجه دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى 
دادگاه: درخصوص دعوى بانک صادرات ایران با وکالت الهه صباغى بطرفیت 1- فریبا شیخ ابومسعودى 
2- جمشید محمدطاهرى 3- معصومه بیگم میرصادقى 4- امیرمحمد طاهرى بخواسته مطالبه مبلغ 
538/148/416 ریال وجه بابت تسهیالت به انضمام خسارت دادرسى و تأخیر تأدیه نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از 
دعوى مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعى بعمل نیاورده و دلیلى بر  پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است مستند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در دعوى مطرح شده محق 
تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 522، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 538/148/416 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17/927/019 ریال 
بابت هزینه دادرســى و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس 
شاخص بانکى از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 30995 اقبالى بروجنى- رئیس 

شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/321
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/441762 منوچهرباقرى فرزند روح اله باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 
شماره پالك 828/154 باقیمانده واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 58 دفتر 
127 امالك ذیل شماره19489/15257 بنام منوچهر باقرى مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 
653180 مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/10/13، 7280/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد10/496

مدیر عامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
با تشــریح گام هاى اساسى این شــرکت در توسعه

 خوشه هاى کسب و کار، توسعه خوشه ها را یکى از 
راهکارهاى اصلى تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتى و 

دستیابى به توسعه پایدار عنوان کرد.
محمد جواد بگى با اشاره به نقش توسعه خوشه هاى 

کسب و کار در افزایش اشتغال و حمایت از تولید، طرح 
مطالعه فراگیر و شناسایى خوشه هاى کسب و کار را 
یکى از اولویت هاى این شــرکت در حوزه حمایت از 
صنایع کوچک و متوسط اعالم کرد و گفت: شناسایى و 
اولویت بندى خوشه هاى کسب و کار استان با توجه به 
لزوم بررسى و شناسایى آخرین وضعیت پتانسیل ها و

مزیــت هاى منطقــه اى کســب و کار در ســطح 
شهرستان هاى اســتان، یکى از رویکردهاى اصلى 
این شرکت در ساله اى اخیر بوده که تاکنون تعداد 53 

خوشه در سطح استان شناسایى شده است.
وى، توســعه خوشــه هاى کســب و کار را یکى از 
راهکارهاى اصلى تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتى و 

دستیابى به توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: تاکنون 
خوشــه هاى صنعتــى گالب و عرقیات و اســانس 
کاشان، کفش اصفهان، نساجى دهق، گز اصفهان، 
پوشاك خورزوق، محصوالت لبنى گلپایگان، ابزار و

ماشین هاى کشاورزى اصفهان، فرش دستباف نایین، 
قطعات الســتیکى خودرو آنالوجه و فرش دســتباف 
کاشان در استان اصفهان امکان سنجى شده اند و خوشه 

محصوالت لبنى گلپایگان نیز در حال توسعه است.
***

وى از بهره بردارى و خاتمه یافتن  فعالیت هاى حمایتى 
این شــرکت در بیش از 10 خوشه کسب و کار خبر داد 
و تصریح کرد: با حمایت شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان، تاکنون خوشه هاى  کسب وکار سنگ 
اصفهان، طالى اصفهان، فرش ماشینى کاشان و آران و 
بیدگل، آجر اصفهان، محصوالت پالستیکى اصفهان و 
خوشه هاى نســاجى (باند وگاز و برزنت بافى کردآباد، 
حوله بافى آدریان خمینى شــهر و ملحفه بافى درچه)، 
نساجى دهق، کفش اصفهان، گالب، عرقیات و اسانس 
کاشان به بهره بردارى رسیده اســت.بگى مهمترین 
مباحث حمایتى و فعالیت هاى انجام شده در این بخش 
را انجام مطالعات امکان ســنجى توسعه خوشه هاى 
شناسایى شده در استان عنوان کرد. مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان خوشه گالب و 
عرقیات کاشان را یکى از تجربیات موفق خوشه هاى 
کسب و کار در کشور دانست و تصریح کرد: این خوشه 
با داشتن بیش از هزار و 100 واحد سنتى و 34 کارخانه 
صنعتى، در ســال جارى به عنوان خوشه نمونه ملى از 
سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است.

اولویت بندى خوشه هاى کسب و کار  استان رئیس انجمن جایگاه هاى پمپ بنزین استان اصفهان با بیان اینکه 
پرداخت کارمزد جایگاه داران توسط دولت با تاخیر دو ماهه روبه رو 
شده است، گفت: با وجودى که جایگاه داران هزینه هاى شان را به 
قیمت دالر پرداخت مى کنند، اما کارمزد خود را از شــرکت پخش 

فراورده هاى نفتى به صورت ریالى دریافت مى کنند.
امیر آبــدار در خصوص برخى صحبت ها مبنى بر ورشکســتگى

 90 درصد جایگاه هاى سوخت در کشور، اظهارداشت: جایگاه هاى 
سوخت ورشکسته نیستند، اما مطالباتى از پخش فراورده هاى نفتى 

دارند که البته به حق است.
وى  با تشریح مطالبات خود، اظهارداشــت: جایگاه داران خواهان 
تعدیل کارمزدهاى بنزین و نفت گاز هستند و باید سال به سال نسبت 
به درصد تورم بانک مرکزى، کارمزدها افزایش یابد که تاکنون این 

اتفاق صورت نگرفته است.
وى افزود: متاسفانه امسال به دلیل پایین بودن درآمد دولت، پرداخت 
کارمزد جایگاه داران توسط دولت با تاخیر چند ماهه انجام مى شود 
به گونه اى که 70 درصد کارمزد آبان ماه به صورت چند حواله بنزین 
به جایگاه داران استان پرداخت شد، اما این کارمزد تلقى نمى شود 
و تنها کمک مى کند تا جایگاه ها را روى پا نگه داریم.رئیس انجمن 
جایگاه هاى پمپ بنزین استان اصفهان در پاسخ به این سوال که 
میزان طلب جایگاه داران اســتان از دولت بابت کارمزدشان چقدر 
اســت؟، گفت: طلب هر جایگاه متفاوت است. در استان اصفهان 
260 جایگاه وجود دارد که برخــى از آنها کم فروش و برخى دیگر 
ُپرفروش هستند.وى با بیان اینکه به طور معمول کارمزد جایگاه  
داران تا پایان پنجم هر ماه پرداخت مى شد، اظهارداشت: طى دو ماه 
گذشته از آبان امسال تاکنون کارمزد جایگاه داران استان به تعویق 
افتاده است.  آبدار همچنین در خصوص اینکه برخى معتقدند کیفیت 
بنزین جایگاه هاى تک پمپى بهتر از پمپ بنزین هاى سطح شهر 
است، تصریح کرد: این ادعا صحت ندارد چرا که تمام بنزین توزیعى 
درسطح استان اصفهان با یک کیفیت از انبار شهید محمد منتظرى 

وارد سطح عرضه مى شوند.

تأخیر 2 ماهه در پرداخت کارمزد 
جایگاه داران اصفهان
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دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان با 
اشاره به اینکه نرخ شیوع اعتیاد بین دانش آموزان اصفهان 
یک درصد اســت، گفت:حتى یک دانش آموز معتاد هم 

براى ما نگران کننده است.
مصطفى هادى زاده افزود: گروه هدف براى بررسى شیوع 
اعتیاد در کشور، سن بین 15 تا 64 سال را شامل مى شود 
که این آمار در  اســتان اصفهان 2/6 درصد از این گروه 

سنى را در برمى گیرد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر در استان صدهزار معتاد 
داریم، ابراز داشت: بر اساس آخرین برآورد صورت گرفته، 
تعداد معتادان زن در این استان رو به افزایش بوده و به ده 

هزار نفر رسیده است.وى با اشاره به روند افزایشى ورود 
افراد تحصیلکرده، شاغالن و متأهالن به چرخه اعتیاد 
در اســتان اضافه کرد: 50 درصد از معتادان اصفهان در 
مرکز استان ساکن هســتند.وى با تأکید بر اینکه شیوع 
اعتیاد در بین دانش آموزان متوسطه دوم وجود داشته و 
مورد خاصى در بین دانش آموزان دیگر مقاطع تحصیلى 
مشاهده نشده است، گفت: اغلب دانش آموزان استان، 

مواد مخدر را به صورت تفننى مصرف مى کنند.
وى در خصوص فراوانى مصرف مواد مخدر در اســتان 
نیزگفت : در اســتان تریاك، هروئین، شیشه و حشیش 

بیشترین مصرف را دارد.

مدیر صنایع تبدیلى و غذایى ســازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان از افزایش تعداد صنایع تبدیلى و غذایى 

در استان خبر داد.
منصور قماشــى  گفت: این مدیریت در راستاى صدور 
جواز تأسیس، اقدام به بررسى و تأیید طرح هاى صنایع 
تبدیلى و تکمیلى کرده اســت که از آن جمله مى توان 
به طرح انباردارى و نگهدارى محصوالت کشــاورزى 
توسط ســیلوى غالت به ظرفیت 50 هزار تن در سال 
در شهرســتان فریدن، طرح تولید انواع میوه خشک به 
ظرفیت 300 تن در سال در شهرســتان مبارکه، طرح 
تولید روغن خام سویا- آفتابگردان به ظرفیت هزار و 980 

تن در سال در شهرستان برخوار، طرح تولید سبزیجات و 
صیفى جات خشک و منجمد به ظرفیت هزارتن در سال 
در شهرستان نطنزاشاره کرد. وى عنوان کرد: مدیریت 
صنایع تبدیلى و غذایى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهــان در جهت صدور پروانه بهره بــردارى اقدام به 
بررســى و تأیید طرح کشــتارگاه دام به ظرفیت هشت 
هزار و625 تن در سال در شهرســتان گلپایگان، طرح 
بسته بندى روغن مایع زیتون به ظرفیت دو هزار و500 
تن در ســال در شهرســتان اصفهان و طرح کشتارگاه 
صنعتى و بسته بندى گوشت مرغ به ظرفیت 22 هزار در 

شهرستان اصفهان کرده است.

تعداد معتادان در اصفهان 
رو به افزایش است

افزایش تعداد صنایع تبدیلى 
و غذایى در استان

توزیع تخم مرغ 
بسته بندى شده در بازار

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان در جهت تنظیم بازار تخم مرغ اقدام 

به اجراى طرح حمایتى کرده است.
امیرحســین افیونى افزود: در این طرح حمایتى در 
حال حاضر هر شــانه تخم مرغ بسته بندى شده به 
وزن تقریبى دو کیلوگرم براى توزیع به مراکز عرضه 
با قیمت 12هزار تومــان و مصرف کننده 12هزار و 
500تومان عرضه مى شود. وى اظهارداشت: با توجه 
به اینکه قیمت تخم مرغ در بازار عرضه به بنکدارى 
نیز کاهش پیدا کرده است پیش بینى مى شود قیمت 
تخم مرغ به12هزارتومان درهر شانه کاهش قیمت 

داشته باشد. 
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان تصریح کرد: خوشــبختانه با انجام 
برنامه ریزى و اقدامات مناســبى که شکل گرفت، 
شاهد کاهش 20 درصدى قیمت تخم مرغ نسبت به 
ده روز گذشته هستیم. افیونى افزود: استان اصفهان 
با تولید سالیانه بیش از 93 هزار تن تخم مرغ، بیش 
از 12 درصد تخم مرغ کشور را تولید مى کند و رتبه 
دوم کشور در تولید این محصول را به خود اختصاص 

داده است.
 وى گفــت: تخم مرغ موجــود در بــازار اصفهان

 وارداتى نیســت و با وضعیت خوبــى که در بخش 
تولید دارد، نیازى به واردات تخم مرغ براى تنظیم 

بازار نداریم.

خبر

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610100361709916 شــماره پرونده: 9609980361700419 شماره بایگانى 
شعبه: 960473 پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به آقایان سید محمد هاشمى شجاعى و 
میرحسن هاشمى شجاعى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه صادره از این شعبه 
در پرونده کالسه 960473 ح 28 به موجب دادنامه شماره 9601133 مورخ 96/7/18 صادره از شعبه 
28 محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/6/10 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 8/096/000 
ریال بابت خسارات ناشى از هزینه دادرســى در محله بدوى در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم 
عشــر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیه مى باشد. بدیهى است با توجه به غیابى 
بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ 
واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 
9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پ س از انتشار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت 
به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214. م الف: 30992 شعبه 28 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/322
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/451893 احمدوحید دستجردى فرزند اسماعیل با وکالت سیدجواد علوى پویا باستناد 
دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه ملک شماره 391/2417 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 109 دفتر 109 
امالك فالورجان بنام مصطفى کازرونى فرزند میرزامحمدجعفر مسبوق به ثبت و سند مالکیت بوده که 
مع الواسطه به موجب سند انتقال 24770-1383/06/01 دفتر 93 فالورجان به احمدوحید دستجردى 
انتقال قطعى شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار 96/10/13، 7305/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/465
 فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/451893 احمدوحید دستجردى فرزند اسماعیل با وکالت سیدجواد علوى پویا باستناد 
دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه ملک شــماره 391/2449 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 547 دفتر 
108 امالك فالورجان بنام زهرا کازرونى فرزند میرزامحمدجعفر مسبوق به ثبت و سند مالکیت بوده که 
مع الواسطه به موجب سند انتقال 24768-1383/06/01 دفتر 93 فالورجان به احمدوحید دستجردى 
انتقال قطعى شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار 96/10/13، 7306/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/466
 مزایده

شماره مزایده: 139604302129000011 پرونده اجرایى کالسه 9600001 به موجب پرونده اجرایى 
کالسه 9600001 ششدانگ یک باب کارگاه بلوك زنى پالك 127 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین 
شهر بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 7689 مترمربع که در صفحه 487 دفتر 5- امالك به نام شرکت 
تولیدى سپاهان سقف (سهامى خاص) ثبت و سند مالکیت صادر شده است. محدود به حدود ذیل: شماًال 
به طول 65/20 متر درب و دیواریست به حریم جاده آسفالته اصفهان شهرکرد شرقًا به طول 118/50 
متر درب و دیواریست به پالك 128 فرعى جنوبًا به طول 65/40 متر درب و دیواریست به حریم انتقال 
فشار قوى برق غرباً به طول 117 متر دیواریست به پالك 671 فرعى. که طبق سند رهنى شماره 5963 
مورخ 93/09/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 212 زرین شهر در قبال مبلغ 23/000/000/000 ریال 
در رهن بانک توسعه تعاون قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 69/000/000/000 ریال 
(شش میلیارد و نهصد میلیون تومان) ارزیابى شده و پالك فوق داراى اعیانى به صورت ساختمان و سوله 
به شرح ذیل مى باشد: 1- ساختمان شمال شرقى به مساحت 130 مترمربع اسکلت بتنى، کف موزاییک، 
دیوار تا یک متر سنگ و بقیه گچ، درب و پنجره آهنى 2- ساختمان شمال غربى به مساحت 180 مترمربع 
اسکلت بتنى، کف موزاییک، دیوار و سقف گچ، درب و پنجره آهنى اعیانى، 3- ساختمان ادارى جنوبى به 
مساحت 284 مترمربع دیوارها تا یک متر سنگ بقیه و سقف گچ، سرویس بهداشتى بدنه و کف سرامیک 
4- سوله شمالى- جنوبى به مســاحت 1135 مترمربع کف بتنى، دیوار آجر لفتون دو طرف نما، پنجره 
آهنى، سقف شیروانى از ورث گالوانیزه به اضافه عایق 5- سوله شمالى جنوبى به مساحت 853 مترمربع 
کف بتنى، دیوار آجر لفتون دو طرف نما، پنجره آهنى، ســقف شیروانى از ورق گالوانیزه به اضافه عایق 
6- سوله شرقى غربى به مساحت 252 مترمربع کف بتنى، دیوار آجر لفتون دو طرف نما، پنجره آهنى، 
سقف شیروانى از ورق گالوانیزه 7- انبار به مساحت 222 مترمربع کف بتنى، دیوار آجرى، پنجره آهنى 
سقف شیروانى، درب و پنجره هاى ملک فلزى و داراى انشعابات آب و برق و گاز است و برابر  گزارش 
مامور اجرا در تصرف راهن مى باشد. با توضیح به اینکه طبق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى در بر 
جنوبى قسمتى به ملک الحاق شده و این میزان در ادامه بر شرقى 5/91 متر و در ادامه بر غربى 7/85 متر 
و کل مساحت الحاق شده برابر 446/86 مترمربع مى باشد. در زمان بازدید کارشناسى ملک به صورت 
یک پارچه با دیوارى به ارتفاع حدود 2 متر با قدمت حدود 25 سال محصور شده و قسمت هایى از سوله و 

ساختمان هاى احداث شده در قسمت الحاقى قرار دارد که میزان 107 مترمربع از سوله شمالى جنوبى و 
107/5 مترمربع از سوله دوم شمالى جنوبى و 77 مترمربع از ساختمان ادارى و 85 متر مربع از ساختمان 
انبار در قسمت مورد الحاق واقع است و جزء مورد رهن نیست و در ارزیابى منظور نگردیده و جزء مورد 
مزایده نمى باشد و این اداره هیچگونه مسئولیتى در قبال مالکیت و انتقال آن ندارد. پالك فوق از ساعت 
9 الى 12 روز شنبه مورخ 96/10/30 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر 
خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد، مزایده از مبلغ 69/000/000/000 ریال (شش میلیارد 
و نهصد میلیون تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذ کر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده  مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده، تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. م الف: 1325 رئیسى زاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /10/491
دادنامه

شــماره دادنامــه : 9609973654400771 – تاریــخ :  1396/09/13 – کالســه پرونــده : 
9509983654400665–  شماره بایگانى : 950682 - خواهان : پست بانک استان اصفهان با وکالت 
آقاى علیرضا مرادى فرزند بهرام به نشــانى اصفهان خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین 
طبقه سوم واحد 11 کدپستى 8164996737 و با نمایندگى آقاى بهزاد امیریان به نشانى اصفهان – خ 
محتشم کاشانى – نبش بن بست کیوان - خواندگان : 1. آقاى جعفر صادقى حسین آبادى فرزند على 
اکبر به نشانى اصفهان . فالورجان . شهر ابریشم حسن آباد کوى گلزار شهدا منزل شخصى 2. آقاى على 
اکبر صادقى فرزند حسن به نشانى اصفهان . فالورجان . شهر ابریشم حسن آباد کوى گلزار شهدا منزل 
صادقى 3. آقاى رسول صادقى حســین آبادى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان – فالورجان – شهر 
ابریشم – یزدآباد – روبروى کوچه مخابرات – نبش کوچه بیگى – منزل صادقى -خواسته ها : 1. مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه 2. مطالبه وجه بابت ... -دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و مبادرت به صدور رأى مى نماید . درخصوص دادخواست پست بانک اصفهان به مدیریت عاملى آقاى 
امیریان با وکالت آقاى على رضا مرادى به طرفیت خواندگان 1- جعفر صادقى حسین آبادى فرزند بهرام 
2- رسول صادقى حســین آبادى فرزند على اکبر 3- على اکبر صادقى حسین آبادى فرزند حسن و به 
خواســته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت قرارداد شماره 9209755290 و مطلق خسارات و 
هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمى 
و مفاد قرارداد مضبوط در پرونده و عدم حضور خواندگان على رغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادرسى و 
عدم ارائه هیچ گونه دلیل و مدرك که حکایت از پرداخت مبلغ مورد خواسته را داشته باشند دادگاه با احراز 
اشتغال ذمه خواندگان نســبت به مبلغ بدهى دعوى خواهان را محمول به صحت دانسته و مستنداً به 
ماده 198 و 303 و 305 و 306 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى مواد 403 و 404 قانون 
تجارت حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان نســبت به اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
95/12/16 زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص اعالمى توسط بانک مرکزى 
و خسارات دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى بوده و ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مدت بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشــد. – م الف 969  امیر حسین رضایى 

کوپانى - دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/10/492
ابالغ

شماره ابالغنامه : 9610103653406252 – شماره پرونده : 9609983653400066- شماره بایگانى 
960068 –تاریخ تنظیم 1396/10/06-  خواهان رعنا حیدرى فرزند غالم حیدر دادخواستى به طرفیت 
خوانده ایت اله محمدى فرزند غالم سخى به خواســته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان واقع در فالورجان 
– خیابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى – طبقه اول – اتاق 229 ارجاع و به کالسه 960068 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/12/12 ساعت 12 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع اظهارات شهود حاضر گردند. م الف 

966 - دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان /10/493
احضار متهم 

شماره نامه : 9610113654901331 – شــماره پرونده : 9609983654901077 – شماره بایگانى 
شعبه 961189 – تاریخ تنظیم : 1396/10/03 - نظر به اینکه متهم محمدرضا دهقانى فرزند ابراهیم  
به اتهام خیانت در امانت و سرقت شــکایت آقاى محسن فتحى فرزند على  مجهول المکان مى باشند 
لذا در اجراى ماده 344 و 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوســیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ این 
آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر 
و از خود دفاع نمایند . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى 
فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخذ تصمیم خواهد شد . م / الف:  973 شعبه سوم دادسراى 

عمومى و انقالب فالورجان /10/494
ابالغ

شــماره ابالغنامه : 9610103653406303 – شــماره پرونده : 9609983653400294- شماره 
بایگانى 960439 – تاریخ تنظیم 1396/10/09-  خواهان زهرا مرادیان فرزند ابراهیم دادخواستى به 
طرفیت خوانده کوروش اشفاء فرزند عبدالرحمان به خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 

فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان واقع در فالورجان 
– خیابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى – طبقه اول – اتاق 229 ارجاع و به کالسه 960439 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى و استماع شهادت شهود 96/11/23 ساعت 30: 12 تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. م الف 

971 - دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/10/495 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962902 ج/دوم له آقاى مهرداد وزیرى فر و علیه آقاى محمد مهدى هرندى زاده 
مبنى بر مطالبه مبلغ 1041532736 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1396/11/7 ساعت 11 در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 2/462 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى آقاى محمدمهدى هرندى زاده و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار مى نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر به آدرس 
اصفهان خیابان فردوسى بن بست امام پالك 390 محل مورد نظر یک باب منزل مسکونى با متراژ 435 
متر و قدمت حدود 40 سال مى باشد که مطابق سند سهم  خوانده یک دانگ از ششدانگ ملک موصوف 
مى باشد. ساختمان با دیوارهاى باربر  و سقف ضربى نماى سنگ نازك کارى اتاق ها گچ و رنگ و نماى 
بیرونى سنگ پنجره ها آلومینیوم حیاط موزائیک داراى انشــعابات برق و آب و گاز مى باشد با توجه به 
مشخصات باال و موقعیت محلى و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در کارشناس ششدانگ ملک به مبلغ 
30/450/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. همچنین دستمزد کارشناسى مطابق تعرفه 28/000/000 

ریال مى باشد. م الف: 29794 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /9/785
مزایده

مزایده اموال غیر منقول  اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالســه 962446 ج/4 له آقاى اصغر فوالدگر و علیه آقاى على اصغر حاجى 
کریمیان مبنى بر مطالبه مبلغ 2080447369 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1396/11/10 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 29/958 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى على اصغر کریمیان و اکنون در تصرف استیجارى آقاى 
على موالیى از تاریخ 96/7/4 لغایت 97/7/4 با اجاره با ماهیانه 5/000/000 تومان مى باشــد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرك نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: به استحضار مى رساند عطف به ابالغیه شماره 
121/17647/000 مورخ 96/7/22 منضم به نامه شماره 962446/ج/4 مورخ 96/7/20 شعبه 4 اجراى 
احکام مدنى اصفهان درخصوص بازدید و ارزیابى شش دانگ ملک با پالك ثبتى 884/97 بخش 14 
اصفهان به آقاى على اصغر کریمیان فرزند مراد با کدملى 1284398412 مالک شش دانگ عرصه و 
اعیان طبق نامه هاى شــماره 139605802025001288 مورخ 96/6/28 دفتر بازداشتى اداره ثبت و 
اسناد و امالك شهر اصفهان مى باشد اینجانب کارشناس منتخب با هماهنگى و راهنمایى خواهان آقاى 
اصغر فوالدگر در تاریخ 96/7/27 از محل ملک معرفى شده به آدرس اصفهان ملک شهر، انتهاى خیابان 
مطهرى، فلکه آزادگان، انتهاى بلوار حجت االســالم ترابى (آزادگان) سمت شرقى زمین هاى عاشق 
آباد. مشخصات ملک: ملک معرفى شده در ملک شهر طبق نامه فوق الذکر اداره ثبت به متراژ 984/4 
مترمربع (نهصد و هشتاد و چهار متر و چهل صدم مترمربع) مى باشد بعلت عدم حضور خوانده (مالک) 
آقاى على اصغر کریمیان برداشتهاى الزم و مطالعه میدانى از بیرون ملک صورت گرفت و حسب نیاز به 
شهردارى منطقه و اداره کل راه و شهرسازى استان مراجعه و مشخص گردید. ملک موردنظر خارج از 
محدوده و در منطقه عاشق آباد مى باشد (کروکى پیوست) زمین محصور مى باشد و داخل آن ساختمان 
ویال حدود 100 مترمربع و 10 اطاقک نگهدارى اســب و انبار آذوقه و داراى برق سه فاز و چاه آب مى 
باشد. ملک شهر، شماره چاپى سند 638731 سرى ج 94 شــماره پالك ثبتى 884 فرعى از 67 اصلى 
بخش 14 نظریه کارشناســى: با عنایت به موارد فوق الذکر و عمر بنا، موقعیت و مکان محلى، کاربرى 
ملک، کیفیت بنا و مصالح کیفیت تقاضا و شرایط روز بازار و معامالت صورت گرفته در منطقه و مساحت 
عرصه و اعیان و اشــتراکات و لحاظ جمیع عوامل موثر ارزیابى شش دانگ به مبلغ 5/000/000/000 
ریال (معادل یک میلیارد ریال (معادل پانصد میلیون تومان) برآورد و ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. حق 
الزحمه کارشناسى: خواهشمند است دستور فرمایید حق الزحمه کارشناسى براساس تعرفه مصوب به 
مبلغ 20/000/000 ریال بیست میلیون ریال (معادل دو میلیون ریال) به اینجانب پرداخت گردد. م الف: 

29785 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/787
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
961249 ج/13 له خانم فرزانه رحیم پور و علیه آقــاى حمیدرضا بدریان دهاقانى مبنى بر مطالبه مبلغ 
1391634873 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/11/10 
ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 11/928 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى آقاى حمیدرضا بدریان دهاقانى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم لها و فرزندان وى مى باشد 

توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. مشخصات خودرو مورد مزایده: درخصوص ارزیابى پالك ثبتى 15191/2456 به آدرس 
اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان بالل شرقى چهارراه پنجم پالك 190 با کدپستى 8156795364 و 
بازدید انجام شده از ملک مذکور در تاریخ 1396/6/27 به استحضار مى رساند: پالك فوق الذکر طبق 
سند ارائه شده داراى عرصه به مساحت 172 مترمربع بوده که از سمت شمال به طول 9/5 متر به خانه 
شماره 2457 فرعى و از سمت شرق به طول 18/1 به خانه شماره 2452 فرعى و از سمت جنوب به طول 
9/55 متر درب و دیواریست به خیابان و از سمت غرب به طول 18/03 متر به دیوار پالك هاى 2460 
و 2459 مى باشد و داراى اعیانى به مساحت حدود 340 متر مربع به صورت یک طبقه پیلوت (به ارتفاع 
حدود 0/60-) و 2 طبقه بر روى آن و داراى پروانه ساختمانى به شماره 14/3371 به تاریخ 1377/5/29 
بوده و نماى ساختمان به صورت آجرنما و دستگاه پله به صورت کف سنگ و بدنه به صورت ازاره سنگى 
و نرده آن به صورت فلزى و کف حیاط به صورت موزاییک و بدنه دیوار حیاط به صورت آجرنما مى باشد 
سیستم کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به 
مراتب فوق و در نظر گرفتن قدمت موقعیت محل انشعابات و اشتراکات و میزان عرضه و تقاضا و رکود 
بازار مسکن و جمیع عوامل موثر در ارزیابى و نداشتن هیچ گونه معارضى جهت نقل و انتقال و نداشتن 
هیچ گونه بدهى بانکى (بدون احتساب جریمه و بدهى هاى احتمالى به شهردارى و دارایى و...) ارزش 
کل شش دانگ عرصه و اعیان پالك فوق الذکر در زمان بازدید به مبلغ 8/400/000/000 ریال (هشت 
میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل هشتصد و چهل میلیون تومان) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 

29773 منصورى- مدیر و  دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/788
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)- اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 960044 ج/ اول له آقاى براتعلى معینى کربکندى با وکالت آقاى 
سید احسان اله موسوى و علیه شرکت نماسازه نور مبنى بر مطالبه 21/646/926/111 ریال در تاریخ 
1396/11/11 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش سرقفلى ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
شرکت نماسازه نور و اکنون در تصرف همان شرکت مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل وقوع ملک واقع در طبقه همکف مجتمع تجارى اصفهان سیتى سنتر، مغازه شماره 
C -45 به آدرس اصفهان، شرق بزرگراه دستجردى، مقابل ورودى جنوبى سپاهان شهر، شمال ایستگاه 
راه آهن مى باشد. مشخصات مجتمع تجارى اصفهان سیتى سنتر: این مجتمع با مالکیت عرصه و اعیان 
شرکت پرستیژلند ایران بر روى پالك ثبتى 2271/6 بخش 6 ثبت اصفهان با واحدهاى متعدد و فضاهاى 
عمومى و تاسیسات مرکزى احداث گردید ه است و داراى اساسنامه (دستورالعمل) و آیین نامه بهره بردارى 
و مدیریت اجرایى ساختان از جمله نظامنامه اجرایى مى باشد. در مورخ 92/5/1 قرارداد تعهد به اجاره و 
واگذارى حق سرقفلى به شماره PLI -9205202 در 17 صفحه و 12 ماده و 20 تبصره و 1 مقدمه و 1 
خاتمه و 6 پیوست مربوط به واحد تجارى شماره CO -45، به مساحت 35 مترمربع فى مابین شرکت 
پرستیژلند ایران با مدیریت آقاى مسعود صرامى و خانم مهرى ملک پور تهرانى عضو هیات مدیره بعنوان 
واگذارکننده سرقفلى یا مالک از یک سو و شرکت نماسازه با مدیریت آقاى حسین نوربخش نژاد بعنوان 
متقاضى سرقفلى از سوى دیگر (درخواست اجاره و واگذارى سرقفلى از طرف متقاضى و پذیرش تعهد به 
اجاره و واگذارى سرقفلى از جانب واگذارکننده) منعقد گردیده است. در زمان بازدید واحد تجارى موصوف 
با پوشش کف سرامیک و فاقد درب و سقف کاذب بود، و به بهره بردارى نرسیده است. ارزش سرقفلى 
واحد تجارى موصوف به مبلغ 20/000/000/000 ریال معــادل دو میلیارد تومان ارزیابى و اعالم مى 

گردد. م الف: 29859 منصورى- مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/789
ابالغ

کالسه: 960983 شماره دادنامه: 9609976794104052- 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 11 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى رسول جیهانى نژاد فرزند حسن نشانى: هشت بهشت غربى، کوچه 
11، کوچه مهتاب، بن بست گل، پالك 3/12 خوانده: آقاى حمید شیردشت زاده فرزند عبدالرسول نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى رسول جیهانى نژاد فرزند حسن به طرفیت آقاى 
حمید شیردشت زاده فرزند عبدالرسول به خواســته مطالبه مبلغ صد میلیون ریال وجه سفته به شماره 
خزانه دارى کل 996621 مورخ 93/7/2 به انضمام مطلق خســارات 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 و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 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 آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و 
هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه درج آگهى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/7/30 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 مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 30960 شعبه 11  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/311

اغتشاش ها دوشنبه شب هم در برخى از شهرستان هاى 
استان ادامه داشت.

به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما و مهر، دوشنبه شب 
شهرهاى قهدریجان، خمینى شهر، کهریزسنگ، شاهین 
شهر، فوالد شهر، زرین شهر و نجف آباد شب نا آرامى را 

سپرى کردند.
در قهدریجان اغتشاشگران به کالنترى 14 این شهر حمله 
کردند که پس از درگیرى با نیروهاى انتظامى، شش نفر از 
مهاجمانى که قصد ورود به این مرکز انتظامى را داشتند، 
جان خود را ازدست دادند. در قهدریجان جمعیتى در حدود 
200 تا 300 نفر قصد حمله به پایگاه پلیس را داشتند که 
با اقدام به موقع نیروى انتظامى متفرق شدند، اما در ادامه 
این درگیرى ها و استفاده از سالح هاى گرم و سرد توسط 

اغتشاشگران شش نفر در این حادثه کشته شدند.
در خمینى شهر هم، خانواده اى که در حال عبور از محل 
درگیرى ها بودند، مورد اصابت گلوله اغتشاشگران قرار 
گرفتند که در نهایت پسر 11 ســاله کشته و پدر خانواده 

مجروح شد.
آشوبگران در کهریزســنگ هم دو پاســدار جوان را با 
اسلحه اى ساچمه زن مورد هدف قرار دادند. آشوبگران 
با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده، با اسلحه شکارى 
اقدام به شلیک به سمت نیروهاى انتظامى و امنیتى کردند 
که منجر به زخمى شدن چند نفر و شهادت یک نیروى 

سپاه پاسداران شد.
در این حادثه پاسدارسجاد شــاه سنایى به شهادت رسید 
و پاســدار دیگر مجروح شد. شــهید این حادثه، شهید 
سجاد شاه ســنایى، پاســدار نیروى هوافضاى سپاه در 
استان اصفهان بود که بر اثر شلیک مستقیم به شهادت 
رسید. این شهید 30 ساله، همرزم شهید مدافع حرم على 
شاه ســنایى بود که دو فرزند دو و پنج ساله پسر داشت. 
گفته مى شود او یکى از دوستان صمیمى شهید محسن 

حججى است.
***

البته آشوب ها در شاهین شــهر نیز به نحوى دیگر تمام 
شد. مردم شاهین شهر که از شدت اغتشاش ها به ستوه 
آمده بودند، به کمک نیروهاى انتظامى و بسیج آمدند و 

آشوبگران را پراکنده کردند.
اغتشاشــگران در شــاهین شــهردر چهــار راه عطار، 
شعبه هاى بانک مسکن را تخریب کردند؛ بانک ملت را

 به آتش کشــیدند و شیشــه هاى بانک صادرات را هم 
خرد کردند.

آنان درصدد بودند وارد مجتمع فرهنگى نگارستان واقع 
در میدان شهردارى شوند که نیروهاى بسیج مانع از ورود 

آنها به این مکان شدند.
آشوبگران ساختمان شورا را در خیابان بهدارى این شهر 

به آتش کشیدند.
***

در جریان اغتشاش آشوبگران در فوالد شهر، بانک هاى 
ملى و مهر اقتصاد در خیابان آتش نشانى به آتش کشیده  
شد و شیشه هاى ساختمان هاى شهردارى شکسته و به 

اموال عمومى خسارت وارد شد.
در زرین شهر، مرکز شهرســتان لنجان هم آشوبگران 

خسارت هایى به اموال عمومى وارد کردند.
نجــف آبــاد هــم دوشــنبه شــب  شــاهد حضــور
 اغتشاشگرانى بود که قصد خسارت زدن به کالنترى شهر را 

داشتند که با مقاومت نیروى بسیج رو به رو شدند.
همچنین یکى از آشــوبگران با بهره گیرى از شرایط به 
وجود آمده، با یک اسلحه شکارى اقدام به شلیک به سمت 
مأموران نیروى انتظامى مى کرد که در پى آن سه مأمور 

نیروى انتظامى مجروح شدند.
در آشوب هاى دوشنبه شب استان اصفهان بیش از صد 

نفر دستگیر شدند.

سرکردگان اغتشاشات در اصفهان دستگیر 
شدند

 دادستان عمومى و انقالب اصفهان از دستگیرى سرکردگان 
اغتشاشات استان اصفهان خبر داد و گفت: براى این افراد 

پرونده قضائى تشکیل شده است.
حسن رحیمى اظهار داشت: دستگاه قضائى با برهم زنندگان 
نظم عمومى برخورد قاطعانه خواهد داشت. وى با بیان اینکه 
تحریک افراد به منظور بر هم زدن نظم عمومى و تخریب 
اموال عمومى مجازات هاى سنگینى را به دنبال دارد، افزود: 
مردم باید بدانند هر گونه مشــارکت در این تجمعات، جرم 

بوده و با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان تصریح کرد: والدین باید 
در این ایام بیشتر مراقب رفتار فرزندان خود باشند تا خود را 

درگیر عامالن این اغتشاشات نکنند.
رحیمى با اشاره به اینکه دستگیرى مخالن نظم در استان 
ادامه دارد، افزود: تاکنون نیز افرادى دستگیر و ارشاد شده اند.

نیروهاى غیربومى در رأس دستگیرشدگان
بر اساس گزارش هاى رسیده از منابع انتظامى، دستگیرى هایى 
که طى چند روز اخیر صورت گرفته نشان دهنده این نکته است 
که بسیارى از این افراد و سرکرده هاى اغتشاشات، بومى آن 
مناطقى که در آنجا مبادرت به آشوب و تخریب کرده اند، نبوده 

و از نقاط دیگر به این شهرها آمده اند.

هیچ پلیســى در قهدریجان به شــهادت 
نرسیده است

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: هیچکدام 
از عوامل انتظامى در قهدریجان به شــهادت نرســیده اند.

سرهنگ حسین حســین زاده  در پى انتشار خبرى مبنى بر 
آتش زدن یکى از عوامل انتظامــى در درگیرى میان مردم 

و پلیس در قهدریجان اظهارداشت: این خبر صحت ندارد.

شب نا آرام استان 
اصفهان

100 نفر در ناآرامى هاى دوشنبه شب شهرهاى اصفهان دستگیر شدند




