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شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به واگذارى سفره 
خانه سنتى به صورت اجاره بها به افراد واجد شرایط از طریق 
مزایده اقدام نماید لذا متقاضیــان مى توانند جهت دریافت 
اسناد مزایده تا تاریخ 96/10/21 به شــهردارى حبیب آباد 
مراجعه یا با شــماره تلفــن 03145482321 تماس حاصل 

نمایند. 

شهردارى حنا در نظر دارد با استناد به موافقتنامه شماره 1511905 مورخ 96/08/22 اجراى عملیات پروژه زیر را از طریق 
برگزارى مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- خاکبردارى و خاك ریزى با (تونان) مطابق با شرایط مناقصه.

2- زیرسازى با مصالح زیر اساس و اساس و خاك تونان.
3- اجراى عملیات آسفالت به صورت مکانیزه مطابق با شرایط اسناد مناقصه

4- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهى به مدت 7 روز کارى.
5- جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه شهردارى حنا مراجعه فرمایید.

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3408 
مورخ 96/08/22 هیئت مدیره محترم اجازه بهره بردارى از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشى 
و پیست اسکیت تختى را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال 

(شراط تمدید ساالنه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار مى باشد) واگذار مى نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط مزایده تا روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 
به امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/10/23 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان 

شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید. 

آگهى مزایده

آگهى مناقصه

آگهى مزایده عمومى

سیدجواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

صادق شهبازى- شهردار حنا

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت اول
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اذیت و آزار زن جوان     
قبل از آزمون وکالت

عجب تعویضى کردى ژنرال!

روزهاى آخر تلگرام 
در راه است؟
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تختى اصفهان
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  بعد از تعطیلى رقابت  هاى لیگ فوتبال باشگاه هاى 
کشــور تحت عنوان جام تخت جمشید در سال 
1357 و تعلیق شدن مسابقات همزمان 
با وقــوع انقالب 
در  اســالمى 
کشــور و پس از آن درگیرشدن کشــور در جنگى 
ناخواسته به مدت 8 سال، همه چیز دست به دست 

هم داد تا مسابقات باشگاهى به شکل لیگ تا ...
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6060درصد ترددها در اصفهان باخودروهاى تک سرنشین است
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علیرضا عصار و ساالر عقیلى ماه جارى  در اصفهان مى خوانند

بازیگر مشهور،
یک بار دیگر 
مجرى شد

احسان احسان 
در قهرمـان یوناندر قهرمـان یونان

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر حنا

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت اجراى پروژه: 6 ماه
محل پروژه: شهر حنا17/410/000/000 ریال

محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک و تعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396
دارایى هاى سرمایه اى سال 96
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عجب تعو تت
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فصل جدید برنامه «وقتشه» 
با موضوع انتقــال مهارت هاى 
اساسى بهبود ســبک زندگى در 
فضایى شــاد و خودمانى در دستور 
کار تیم برنامه ســازى قرار دارد و به 
زودى از شبکه نسیم پخش خواهد شد. 
این برنامه به تهیه کنندگى ابوالفضل 
صفرى و مقداد مؤمن نژاد و  با اجراى 
کامران تفتى با محوریت زندگى بهتر 
و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 

در حال ساخت است.

سپاهان نیم فصل دوم را متفاوت از نیم فصل اول آغاز کرده و در دیدار با سایپا 
نیز روز خوبى را پشت سر گذاشت. شاگردان کرانچار در دیدار با پدیده روز بسیار 
خوبى داشتند و در کنار چهار گلى که به ثمر رساندند، موقعیت هاى زیادى را به 
هدر دادند؛ اما در نهایت با نتیجه اى پرگل برنده این دیدار شدند.

    سپاهان با سیمایى خوفناك! 
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آنها که در راستاى 
تضعیف سند رسمى

 کار مى کنند
 عواقب آن را نمى دانند

در مراسم روز اسناد رسمى
 در اصفهان عنوان شد:

سپاهان نیم فصل دو
نیز روز خوبى را پشتس
خوبى داشتند و در کنار
هدر داد

    سپاهان
 خوب بود به شرطى که مستدام باشد
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  بعد از تعطیلى رقابت  هاى لیگ فوتبالب
کشــور تحت عنوان جام تخت جمش
1357 و تعلیق شدن مسابقا
با وقــ
اسـ
کشــور و پس از آن درگیرشدن کشــو
8ناخواسته به مدت 8 سال، همه چیز دس
هم داد تا مسابقات باشگاهى به شکل لی

خاطرات قدیمى  
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راه است؟روزهاى آخر تلگرام در راه است؟

یک پژوهشــگر و باستان شــناس درباره به کار گرفتن 
رنگ هاى مهم در آثار تاریخى تخت جمشــید به شش 
رنــگ کاربردى پرداخــت و گفت: مثًال پشــت دندان  

سرستون هاى شیر و گاو، رنگدانه قرمز به کار مى رفت.
براساس مشاهده گردشــگران، این رنگدانه هاى قرمز، 
به مرور زمان محو و در حال ناپدید شــدن هســتند که 
در این رابطه محمدتقى عطائــى توضیح مى دهد: این 
رنگدانه هاى قرمز در دوره آبادانى تخت جمشید تمام کام 
و زبان این سرستون  شیرها را در بر مى گرفت که با رنگ 
قرمز نیز رنگ کرده بودند کــه هم اکنون نیز تا حدودى 
مشاهده مى شود و فقط همین یک رنگ هم نیست، بلکه 

رنگ الجوردى، سیاه، زرد و آبى هم وجود داشته است.
وى درباره کاربردى ترین رنگى که در تخت جمشــید 
استفاده مى شــده و عنوان مى کنند رنگ طالیى است 
توضیح مى دهد: «ژان شــاردن» جهانگرد فرانســوى 
مى گوید: «وقتى تخت جمشید را دیدم، در داخل میخ ها 
هنوز بقایاى طال بود»، درحالى که هم اکنون ما چیزى 
پیدا نکردیم، اما در آرامگاه داریوش در نقش رستم، داخل 

میخ ها با رنگ الجورد ُپر شده بود.
این پژوهشگر و باستان شــناس تصریح مى کند: اینکه 
کدام رنگ؛ رنگ غالب بــوده اســت را نمى دانیم؛ اما 
مى دانیم پنج شش رنگ در تخت جمشید استفاده مى شد.

یک مقام مســئول با بیــان اینکــه واردات تخم مرغ 
باعــث کاهش قیمــت این محصــول در بازار شــده 
اســت، گفــت: واردات تخم مــرغ ترك بــه ایران، 
باعــث افزایش قیمت ایــن محصول در ترکیه شــده

است.
ناصر نبى پــور، رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه مرغ 
تخمگذار اســتان تهــران درباره واردات یک شــبه و 
ناگهانى تخم مرغ به کشــور، افــزود: محموله اى که 
االن به کشور آمده است شــهریور ماه اقدامات مربوط 
به آن انجام شــده و  یک شــبه نیامده است؛ مقدارى 
هم که آقایان مى گویند نیســت؛ 130 هزارتن اعالم 

شده امســال کمبود خواهیم داشــت، 20 هزارتن نیز 
حواله صادر شــده و حدود 50 الى 60 تن به کشور آمده 

است.
نبى پور ادامــه داد: باقــى را نیز ممکن اســت خرید 
کرده باشــند؛ اما هنــوز وارد نشــده و قرار اســت به 
تدریج وارد شود؛ البته این مســئله بستگى به این دارد 
که قیمت ها در کشــور مبــدأ به چه صورت باشــد، تا 
جایى که بنده خبــر دارم ترکیــه بعــد از وارداتى که 
ایران از آنجا انجام داده، در عرض 24 ســاعت، قیمت 
تخــم مــرغ را از 22 دالر بــه 28 دالر افزایش داده

 است.

6 رنگ  مهم در تخت جمشید 
استفاده شده است

60 ُتن تخم مرغ  ترکیه براى 
تنظیم بازار ایران

ده نمکى و مدیریت کشور
 سینما سینما | مسـعود ده نمکى با انتشـار 
کاریکاتورى در اینسـتاگرام، درباره برخورد مسـئوالن با 
زلزله زدگان و همچنین مدیریت بحرانشان نوشت: «زلزله 
آمده. گسل فعال شده. جیبشان پرشده، سفره شان رنگین. 
حاال وقت زدن زیر میز و ذله کردن مردم رسـیده. مدعى 
العموم کجاست که بگوید کنترل بازار به این است که قبل 
از کمبود وگرانى تخم مرغ تدبیر کنید نه بعد از آنکه سفره 

مردم خالى شد.»

تهرانگردى برادر رئیس جمهور!
  تسنیم| یکى از فعـاالن حوزه گردشـگرى و 
میراث فرهنگى کـه در بازار تهران مغـازه کوچکى دارد، 
جدیدترین تصویر حسـین فریدون، برادر رئیس جمهور 
در حال تهرانگردى در بازار تهران را در اینستاگرام خود به 
اشتراك گذاشت. وى 25 تیرماه امسال به اتهام فساد مالى 
به زندان منتقل شد اما یک روز بعد به علت نامناسب بودن 

حال عمومى اش آزاد شد.

از شعارها بوى فتنه مى آید 
مدیرمسئول روزنامه کیهان، اقتصاد را    انتخاب|
میدان جنگ نرم دشمن دانست و عنوان کرد: دشمن در 
جنگ نرم نقاط ضعف را پیدا مى کند و امروز روى اقتصاد 
متمرکز شده است، زیرا مى داند در حوزه نظامى شانسى 
ندارد. حسین شـریعتمدارى ایجاد نارضایتى در مردم به 
وسیله معیشت را فتنه جدید فتنه گران دانست و یادآور شد: 
در روزهاى اخیر جریانات اعتراضى در برخى شهرها شکل 

گرفته که شعارهاى آنان بوى فتنه مى دهد.

سازمان دهى 17 اپوزیسیون
حجت االسـالم والمسـلمین احمـد    تسنیم|
سـالک، نماینده مردم اصفهان گفت: 17 اپوزیسیون در 
خارج کشور به محوریت سـازمان سیاى آمریکا، در سال 
88، سازمان دهى و برنامه ریزى شدند و از فضاى مجازى 
نیز اسـتفاده کردند؛ در داخل کشـور نیز کمیته ایکس با 
حضور 12 نفر تشـکیل شـد. وى ادامه داد: زیرمجموعه 
کمیته ایکـس در داخل کشـور، پنـج کمیتـه مکانیابى، 
عملیات، رسانه و... است؛ یعنى یک سازماندهى داخلى و 
خارجى به وجود مى آید که 9 دى، پاسـخى به این توطئه 

عظیم است.

هواپیماهاى جدید رسید
  ایرنا | دیـروز دو فرونـد هواپیمـاى ATR در 
فرودگاه مهرآباد ایران به زمین نشسـت تـا بدین ترتیب 
تعداد هواپیماهاى تحویل شـده از سـوى این شرکت به 
ایران ایر پس از برجام به هشت فروند برسد. این هواپیماها 
در قالب قراردادى به ایران آمدند که در جریان آن باید 20 
هواپیماى ATR تا پایان سـال 2018 میالدى به تهران 
تحویل شود. با احتساب هواپیماهایى که دیروز وارد ایران 
شـدند تعداد هواپیماهاى برجامى اضافه شده به ناوگان 

کشور به 11 فروند رسید.

دلیل لغو نشست سران  
  جام جم آنالین | اسدا... عباسى، عضو هیئت 
رئیسه مجلس با اشاره به لغو برگزارى نشست سران سه 
قوه که قرار بود دیروز شـنبه به میزبانى مجلس شـوراى 
اسـالمى با هدف رسـیدگى به وضعیت سـپرده گذاران 
مؤسسات مالى و اعتبارى برگزار شود، گفت: این نشست 
به دلیل سفر آملى الریجانى، رئیس قوه قضائیه به ایالم 
و عدم بازگشت ایشان به تهران انجام نشد و زمان بعدى 

نشست به بعد از حضور وى موکول شد.

زمزمه هاى استیضاح!
  فارس | نصرا... پژمان فر، نماینده ادوار نهم و دهم 
مجلس و عضو جبهه پایدارى درباره ورشکستگى تعدادى 
از بنگاه هاى مالى گفت: بنده شخص رئیس جمهور را در 
این رابطه مقصر مى دانم و این موضوع سـوءرفتار وى را 
نشان مى دهد و من فکر مى کنم اگر امروز رئیس جمهور 
به این سـئوال پاسـخ ندهد باید مجلس بحث استیضاح 

رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهد.

توئیتر
رابطه آتشفشان دماوند 

و زلزله 
  ایسنا| دکتر ابراهیم مقیمى، اســتاد 
دانشگاه تهران و عضو انجمن مخاطره شناسى 
ایران، یادآور شد: اگر زلزله در عمق 30 کیلومتر 
رخ دهــد مى تواند کــوه دماونــد را بلرزاند و 

آتشفشان آن را فعال کند. 
وى خاطر نشان کرد: انفجار آتشفشان ممکن 
است زمین لرزه ایجاد کند ولى خود آتشفشان ها 
توان لرزه زایى ناشى از ایجاد حرکت در گسل ها 

را ندارند.

بیکار باسواد 
خیلى هم خوب است!

  ایسنا| فتح ا... بیــات، رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادى و پیمانــى با تأکید بر اینکه 
داشتن نیروى تحصیلکرده بیکار بهتر از نیروى 
بیکار بى سواد است ادامه داد: باید از لحاظ عقلى 
بپذیریم وقتى نیروى بیکار تحصیلکرده داریم، 
هر زمان امکان دارد که بازار کارى براى او به 
وجود آید و خودش را با حداقل آموزش با بازار 

کار وفق بدهد.

سود سهام عدالت
 معلوم شد

  تسنیم| معاون اول رئیس جمهور 
از محاسبه سود ســهام عدالت به میزان 150 
هزار تومــان خبر داد. طبق اعالم مســئوالن 
این ســازمان، قرار بــود اولین مرحله ســود 
سهام عدالت در پاییز امســال و مراحل بعدى 
تا پایان سال جارى پرداخت شــود، ولى فعًال 
خبرى از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت

 نیست.

کشف «گل» 
از سپر کامیون

  ایرنا| مأموران گمرك در بازرســى 
از کامیــون هــاى ورودى موفــق شــدند،
 مقدار پنج کیلوگرم بذر مــاده مخدر گل را از 
داخل سپر یک دســتگاه کامیون کشف کنند. 
این مقــدار بذر مــاده مخــدر «گل» به طرز 
ماهرانه اى در ســپر یک دســتگاه خودروى 
ورودى از افغانســتان جاسازى شــده بود که 
با استفاده از ســگ هاى موادیاب کشف شد. 
مأموران گمرك، پیش از ایــن و همچنین ماه 
گذشته، بذر ماده مخدر شــاهدانه یا «گل» را 
به صورت دانه اى از داخل بــرس، البه الى 
کتاب، کارتن، هدفن و اســباب بــازى که به 
شکل ماهرانه اى جاسازى شــده بود، کشف 

کردند.

ایران 1430 
چه جمعیتى دارد؟

طبق تخمین هاى سازمان    خبر آنالین |
ملل و مرکز آمار ایران درباره جمعیت کشور، در 
صورت تحقق فرضیه هــاى مختلف بارورى، 
ایران تا 30 سال آینده جمعیتى بین 90 تا 104 

میلیون نفر خواهد داشت.

آشوب 
در هسته زمین

على اصغر برهمند، رئیس انجمن    رکنا|
مخترعین خراسان رضوى در مورد اینکه تعداد 
زلزله ها نسبت به قبل بیشتر شده یا خیر گفت: 
برداشت من این اســت که علت این زلزله ها 
زلزله ژاپن اســت که موجب انحــراف محور 
زمین شده اســت، زلزله کرمانشاه نیز موجب 
کاهش سرعت زمین شد و آشــوب در هسته 

زمین ایجاد کرد.

پسر خواننده و دوتارنواز سرشناس اهل تربت جام که حدود 
هشت سال است ثبت احوال شناســنامه پدرش را براى 
مشکوك شدن به اینکه تبعه افغانستانى است ضبط کرده 
است، مى گوید: دادگاه به نفع پدرم رأى داده اما ثبت احوال 
اصرار دارد شناسنامه براى پدرم نیست و آن را پس نمى دهد.

«شکور جمشیدى»، پسر «موال غوث الدین جمشیدى» در 
گفتگو با ایسنا، در این باره بیان کرد: زمانى که مى خواستم 
به سربازى بروم براى عکس دار کردن شناسنامه ام اقدام 
کردم که گفتند مشکوك به تبعه افغان هستى و شناسنامه ام 
را ضبط کردند و گفتند اگر ایرانى هستى سند (شناسنامه 
پدرت) را بیاور. زمانى هم که شناســنامه پدرم را بردم، آن 

را هم ضبط کردند.
او ادامه داد: حدود 14 ســال است که شناسنامه من را هم 
ضبط کرده اند و نتوانســتم براى چهار فرزندم شناسنامه 
بگیرم. برادرم «على» هم زمانى که براى گرفتن شناسنامه 
فرزند تازه متولد شده اش رفته بود، شناسنامه خودش را هم 
ضبط کردند و حاال «ســتایش» دختر هشت ساله اش به 

همراه «ِعمران» پسر دو ساله اش شناسنامه ندارند.  
 پسر این هنرمند افزود: چند سالى است که براى پیگیرى 
این موضوع وکیل گرفته ایم و تــا کنون حدود ده میلیون 
تومان براى پرونده اى که ما را ســال ها درگیر کرده است، 
هزینه کرده ایم اما هنوز نتوانســته ایم شناسنامه پدرم را 
بگیریم. اگر مشکل پدرم حل شــود، طبیعتًا مسئله ما نیز 

حل مى شود.
او با بیان اینکه حدود سه ماه اســت که این رأى از سوى 
دادگاه اعالم شده اســت، اضافه کرد: زمانى که رأى را به 
ثبت احوال نشــان دادیم، نپذیرفتند و گفتند باید با استان 
مکاتبه کنیم که بعد متوجه شــدیم این موضوع را براى 
تحقیق با ســازمان اطالعات در میان گذاشته اند و با آنها 

مکاتبه کرده اند.

پســر موال غوث الدین ادامه داد: زمانى کــه موضوع را از 
اطالعات استان پیگیرى کردیم، به ما گفتند سه شاهد براى 
شــهادت ببریم که ما نیز از ریش سپیدان فامیل خواهش 
کردیم همراه ما بیایند. بعد از بررســى هاى انجام شــده،  
اطالعات به ثبت احوال نامه زد که شناسنامه متعلق به پدرم 
است اما باز هم شناسنامه را ندادند و گفتند باید پدرتان تعیین 
سن شود؛ زیرا سنى که در شناسنامه درج شده به سن واقعى 

پدر شما نمى خورد. به همین دلیل پدرم را براى تعیین سن و 
آزمایش DNA فرستادند.

جمشــیدى گفت: حدود یک میلیون و 400 هزار تومان 
پرداخت کردیم تا این آزمایش ها انجام شود. جواب تعیین 
سن اعالم شد و تأیید کردند که سن پدرم بین 85 تا 90 سال 
است. در حال حاضر تنها جواب DNA مانده که آن نیز 

شش ماه زمان مى برد تا حاضر شود.

او با بیان اینکه متأسفانه کسى اینجا به صورت جدى پیگیر 
نیست، اظهار داشــت: ثبت احوال چندین سال است که 
با آبروى ما بازى مى کند. ما ده خواهر و برادر هســتیم که 
همه شناسنامه داریم و حاال من، برادر و پدرم دچار مشکل 
شده ایم. چون در تربت جام و تایباد مهاجر افغانى زیاد داریم، 
ثبت احوال هر چند وقت یک بار که به کسى مشکوك شود، 

شناسنامه او را ضبط مى کند.

ثبت احوال مى گوید دوتارنواز سرشناس خراسانى، ایرانى نیست!

ماجـراى عجیب یک شناسنامه

پیرترین مستمرى بگیر تأمین اجتماعى را بشناسید

«ملوان رجستـرى» 

آیا روزهاى آخر تلگرام است؟ این 
سئوالى است که به ویژه در چند روز 

اخیر بسیار پرسیده مى شود؛ مى گویند چون 
تظاهرات اعتراضى اخیر بــا فراخوان چند کانال تلگرامى 

برگزار شده است، تلگرام را فیلتر خواهند کرد تا از بروز حوادث 
مشابه جلوگیرى کنند.

واقعیت این است که اگر تا امروز تلگرام فیلتر نشده ، به دلیل 
آن بوده اســت که دولت در برابر فشارهاى زیادى که براى 
بستن این نرم افزار ارتباطى وجود دارد، مقاومت کرده است و 
اّال تلگرام چند سال قبل بسته مى شد. با این حال، بعد از وقایع 
اخیر - به ویژه اگر ادامه دار هم باشد - احتماًال فشارها براى 

بستن تلگرام تشدید خواهد شد.
اما اگر بنا بر تصمیم گیرى عاقالنه باشد، چنین اتفاقى هرگز 
نباید رخ دهد. مردم در روزهاى اخیر، کوشیدند صداى خود 
را به گوش مســئوالن برســانند و قطعاً پاسخ آنها بستن 

محبوب ترین ابزار ارتباطى شان نیست. اگر این 
اتفاق رخ دهد، بر حجم نارضایتى ها افزوده خواهد 

شد و نقض غرض مى شود.
فراموش نکنیم که تلگرام، بخشــى از زندگى و معیشت 

روزمره ایرانیان شــده اســت و هر برخوردى با آن، تبعات 

گسترده اجتماعى، اقتصادى و سیاســى خواهد داشت. 
گذشــته از این، چنانچه تلگرام فیلتر شود، با پدیده 
نصب میلیونى فیلترشکن بر روى گوشى هاى 
هوشمند مردم ایران مواجه خواهیم شد. با رواج 
فیلترشکن، نه تنها دسترسى به تلگرام ادامه خواهد داشت 
بلکه دسترسى هاى دیگر نیز که تا کنون وجود نداشتند، ایجاد 
مى شود و نقض غرضى دیگر حاصل خواهد شد. حتى اگر 
بتوانند تلگرام را غیرقابل دسترس کنند، از میان ده ها و صدها 
نرم افزار ارتباطى موجود در جهان، یکى دیگر جاى تلگرام 

را خواهد گرفت.
از همه مهمتر اینکه اساســاً اگر اعتراضى وجــود دارد، به 
دلیل وجود تلگرام نیســت که با حذف تلگرام، اعتراض نیز 

اعتراضات مردم به مســائل و مشکالت از بین برود. 
دیگرى اســت که باید بــراى حل آنها 

اقدامات جدى و اساسى صورت گیرد.
وانگهى، اگر قرار باشد اعتراضى صورت 
گیرد، بدون تلگرام هم این اتفاق مى افتد 
کما اینکه حتى بدون اینترنت نیز تجمعات 
اعتراضى در ایران و جهان شــکل گرفته 

است.

  ایسنا| «على رجســترى رمکانى»، اهل روستاى 
«سوزا» است. در ســوزا هم همانند روستاهاى دیگر قشم 
تا چشم کار مى کند درخت هاى نخل سر برافراشته اند؛ به 

سمت خانه وى مى رویم...پیرمرد با چهره اى آفتاب سوخته 
و تیره همانند سایر اهالى جنوب با عصایى در دست 

جلوى در اتاق با لباسى محلى منتظر 
ایســتاده. نوه ها و نتیجه ها دور پاى 
پیرمرد مى چرخند، دنبال هم مى دوند 
و صداى خنده شان فضاى اتاق را پر 
کرده است. گوشه دیگر پیرزنى با برقع 
و چادرى رنگى که به سر کرده به یک 
متکا تکیه زده، اهل خانه مى گویند او 
مادرشان است که نابینا شده و بخشى 
از قدرت شــنوایى اش را نیز از دست 

داده است.
 پسر بزرگ تر رجســترى درباره وى 
توضیح مى دهد که پدرم متولد سال 
1275 اســت و تا کنون چهار مرتبه 
ازدواج کــرده و از ســه زن قبلى خود 
صاحب فرزندى نشده است؛ اما از زن 
چهارمش که مادر آنهاست صاحب 18 
فرزند شده که اکنون پنج دختر و یک 

پسر از آنها زنده مانده اند و بزرگ ترین فرزند وى 70 ساله 
است. ملوان داراى 33 نوه و 45 نتیجه است. به سختى فارسى 
صحبت مى کند. پســرش مى گوید: «هوش و حواسش 
سرجایش نیست». با این حال با دقت وراندازمان مى کند 
و لحظه اى مهمان نوازى و لبخند زدن را فراموش نمى کند. 

خود او درباره کارش مى گوید: «در لنج کار مى کردم و شغلم 
ماهیگیرى بود. به سواحل هند و بمبئى مى رفتم  و در حاشیه 
خلیج فارس مشغول صیادى بودم و تا چند سال قبل هم توان 

کار داشتم اما از جایى به بعد دیگر نتوانستم به دریا بروم.»
مى گوید چهار بــار ازدواج کرده اســت و هر زنى 
که گرفته با عشــق بوده است مى گوید در همه 
سال هاى دور زندگى سختى داشته 
و عشقش دریاســت. ملوان با وجود 
بیمارى، هنوز به زندگى امیدوار است.

هر روز نوبت یکى از خواهرهاست که 
بیاید و تا شب از پدر و مادر مراقبت 
کند و کارهاى روزانــه را انجام 
دهد و این دو هیــچ وقت تنها 

نمى مانند.
طبق اظهارات تقى پور، مشاور 
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن 
اجتماعى، در میان بازنشســتگان 
این سازمان، 30 مســتمرى بگیر 
باالى صد سال، سن دارند و یکى از 
مسن ترین آنها با 121 سال سن در 

جزیره قشم زندگى مى کند.
على رجسترى در سال 74 و پس از 
تصویب اولین قانون بیمه ملوانان، تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعى مى رود و به علت دارا بودن شرط سنى الزم، 
پس از ده سال بیمه پردازى و در سال 84 بازنشسته شده و در 
سن 109 سالگى مشمول دریافت مستمرى بازنشستگى و 

از کارافتادگى مى شود.

ا تلگ آخ ا خخخخآخخآخآخخآآخآخآخخآخآخآخر تلگرام درز رروزهههاى 
است؟ این آیا روزه اام تلگر هاى خآخر
زروزسئوالى ى است که به ویژه در چند 
سیار پرسیده مى شود؛ مى گویند چون اخیر بس
تاعتراضىاخیر بــا فراخوان چند کانالتلگرامىتظاهرا
 شده است، تلگرام را فیلترخواهند کرد تا از بروز حوادث برگزارش
 جلوگیرى کنند.مشابهج
ت این است که اگر تا امروز تلگرام فیلتر نشده ، به دلیل واقعیت
ه اســت که دولت در برابر فشارهاى زیادى که براى آن بوده
ین نرم افزار ارتباطى وجود دارد، مقاومت کرده است و بستن ای
رام چند سال قبل بسته مى شد. با این حال، بعد از وقایع اّالتلگر
 به ویژه اگر ادامه دار هم باشد - احتماًال فشارها براى اخیر -
تلگرامتشدیدخواهدشدبستنت

گسترده اجت
گذشــ
نص
ه
فیلترشکن، نه
بلکه دسترسى

مى شود و نقض
بتوانند تلگرامر
نرم افزار ارتباط
را خواهد گرفت
از همه مهمتر
تلگ دلیلوجود

علیرضا زاکانى، دبیرکل ســابق جمعیــت رهپویان و از 
متنفذین جناح اصولگرا در گفتگوى مفصلى با خبرگزارى 
فارس، به زوایاى کمتر گفته شده وقایع پس از انتخابات 
88 پرداخته است. بخشى از این گفتگو به درخواست هاى 
دولت احمدى نژاد در همان روزها از مقام معظم رهبرى 
و مخالفت ایشان با این درخواست ها پرداخته که در ادامه 

اظهارات زاکانى در این باره را مى خوانید:    
*وقتى ما متوجه شدیم کســانى که در خیابان ها دستگیر 
شده اند را به کهریزك برده اند بسیار ناراحت شدیم چون 
این یک کار غلطى بود، بعداً متوجه شدیم که رهبر معظم 
انقالب براى اینها پیغام فرستاده که هیچکس این بچه ها 

را کهریزك نبرد. چون افــرادى را به کهریزك مى بردند 
که هیچ قابل کنترل در زندان ها نباشــند و به نوعى افسار 
گسیخته شده باشند، حتى رهبرى گفتند اگر کسى مجرم 
است و مى خواهید او را به زندان ببرید اما زندان ها جا ندارد 

آنها را آزاد کنید.
*در همان ایام عده اى طرحى را آوردند از درون دولت که 
حدود ششصد هفتصد نفر از افرادى را که در جریان مقابل 
هستند دســتگیر کنند. اما مقام معظم رهبرى با این کار 
مخالفت کردند، بعد این را تعدیل کردند و نزدیک به 200 

اسم آوردند اما رهبر انقالب دوباره مخالفت کردند.
*وقتى آشوب هاى خیابانى ادامه پیدا کرد شنیدم که آقاى 
احمدى نژاد ایده اى را مطرح کرده بــود مبنى بر اینکه ما 
جمعى را از اســتان ها بیاوریم تا این غائلــه را در تهران 
تمام کنیم اما رهبر انقالب با ایــن موضوع هم مخالفت 
کردند. مى خواســتند مردم را در مقابل مردم قرار دهند تا 
مثًال آنها داســتان را جمع کنند اما حضرت آقا با این طرح 
آقاى احمدى نژاد مخالفت کردند. آقا در مورد مردم گفتند 
اینهایى که در خیابان هســتند پاره تن ما هستند و نباید 
آســیب ببینند؛ تأکید داشــتند تا آنجا که ممکن است با 

آرامش برخورد کنید.

احمدى نژاد سال 88 چه درخواستى داشت؟
در جلسه درس اخالق آیت ا... جنتى که در نمازخانه این نهاد برگزار شد، وى اظهار داشت: آیا نسل جوان 
در مورد 9 دى چیزى مى دانند و در مورد آن اطالعى دارند؟ آیا مى دانند هفت هشت ماه در سال 88 چه 

خبر بود؟ و اینکه مملکت تا مرز سقوط  رفت.
به گزارش انتخاب، دبیر شوراى نگهبان گفت: آمریکایى ها 55 میلیون دالر براى این چیزى که اسمش 
را مى گذارند انقالب و کودتاى مخملى دادند و این 55 میلیــون دالر غیر از پول هاى دیگر بود که داده 
بودند. اسرائیلى ها گفته بودند همه  امید ما به این سبزى هاست.  وى با اشاره به اینکه دشمن همچنان 
در حال تدارك علیه نظام اسالمى است، افزود: هزار فکر براى فرداهاى جمهورى اسالمى یعنى براى 
10، 20 و حتى 50 سال بعد دارند. حتماً حتماً دارند فکر مى کنند که براى بعد از رهبرى چه کار باید بکنند.
عضو فقیه شــوراى نگهبان گفت: ضربه اى که در ســال 88 به واسطه ســران فتنه که خدا از سر 
تقصیراتشان نگذرد که نمى گذرد به کشور وارد شد از زمان جنگ هم بدتر بود. اینها را بچه هاى شش 

هفت ساله تا پیرمرد 80 ساله باید بفهمند. 

براى بعد از رهبرى دارند فکر مى کنند
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فصل جدید برنامه «وقتشه» با موضوع انتقال 
مهارت هاى اساســى بهبود سبک 
زندگــى در فضایــى شــاد و 
خودمانى در دستور کار تیم 
برنامه ســازى قرار دارد و 
به زودى از شــبکه نسیم 
پخش خواهد شــد. این 
برنامه بــه تهیه کنندگى 
ابوالفضــل صفــرى و 
مقداد مؤمن نــژاد و  با 
اجراى کامران تفتى با 
محوریت زندگى بهتر و 
پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى در حال ســاخت 

است.
انتقال مهارت هاى اساســى بهبود ســبک 
زندگى در فضایى شاد و خودمانى در دستور کار 
تیم برنامه سازى قرار دارد. حضور تماشاچیان، 

بازى هاى جمعى، کپسول هاى محتوایى شاد و استفاده 
از فرم هاى بصرى و پرفورمنس از جمله بخش هاى پیش 

بینى شده در برنامه است.
گفتنى اســت؛ فصــل اول برنامه وقتشــه بــا اجراى 
کامران تفتــى از 8 مــرداد ماه ســاعت 21 روى آنتن 
شــبکه نســیم رفت و پخش آن پیش از مــاه محرم

 اتمام رسید.
هدف اصلى فصل اول برنامه وقتشه  ترویج ازدواج آسان 
بود که در دو موقعیت استودیو و رئالیتى شو تولید مى شود.
بخش رئالیتى شو این برنامه، در هر فصل حدود هشت 
نفر وارد خانه  قبل از بخت مى شدند. در این خانه که محلى 
سنتى در جنوب تهران اســت، مردان مجرد در آستانه 
ازدواج با چالش هایى رو به رو مى شدند که این چالش ها 
توسط کارشناسان روانشناسى بازسازى و طراحى مى شد.

در بخش دیگر این برنامه نیز کامران تفتى با زوج هاى 
موفق سلبریتى، یا زوج هاى اجتماعى موفق درباره عشق، 
ازدواج و تجربه زندگى مشترك با حفظ حریم شخصى 

گفتگو مى کرد.

تهیه کننده ســریال «محکومین» گفت: این سریال 
مانند 30 تله فیلم بود و بــراى فیلمبردارى هر هفته 
باید وارد یک فضاى داستانى جدید مى شدیم بنابراین 
ساخت اثر نیازمند پیش تولید و لوکیشن هاى متعدد 
بود. 250 لوکیشن و 444 بازیگر از ناشناخته تا شاخص 
در این سریال حضور داشتند و حدود ده ماه به این کار 

مشغول بودیم. 
بهروز مفید درباره استقبال از این اثر گفت: براى اینکه 
به یک برآورد کلى از میزان استقبال مردمى برسیم با 
پخش پنج قسمت بسیار زود است اما در هم کالمى با 

اطرافیان، آنان سریال را دوست دارند. 
وى درباره چگونگى رسیدن به ایده و موضوع سریال 

«محکومیــن» اظهار داشــت: موضوع 
سریال «محکومین» یعنى مجازات 

جایگزین، موضوعى نو است. طرح 

و ایده این اثر را به ســازمان صدا و سیما ارائه دادم که 
شبکه یک اســتقبال کرد، پاى تولید «محکومین» 
ایســتاد و از آن به خوبى حمایت کرد. ما نیز نگارش 
و تولید اثر را شروع کردیم. قانون مجازات جایگزین 
در سال 94 تصویب شده است و فکر مى کنم با  این 
سریال فرهنگسازى خوبى براى مخاطبان ایجاد شود. 
وى به سختى هاى تولید ســریال «محکومین» با 
توجه به اپیزودیک بودن آن اشاره کرد و افزود: شرایط 
دشوارى را در ساخت پشت سر گذاشتیم. این سریال 
مانند 30 تله فیلم بود و براى فیلمبردارى هر هفته باید 
وارد یک فضاى داســتانى جدید مى شدیم بنابراین 
ساخت اثر نیازمند پیش تولید و لوکیشن هاى متعدد 
بود. 250 لوکیشن و 444 بازیگر از ناشناخته تا شاخص 
در این سریال حضور داشتند و حدود ده ماه به این 

کار مشغول بودیم. 

 

فرزند ملکه رنجبر گفت: خــواب و تغذیه 
مادر بهتر شده اســت. به استقالل فردى 
رسیده و بیشتر امور شــخصى خود را نیز 

انجام مى دهد.
فریبرز ایروانــى دربــاره آخرین وضعیت 
جســمانى مادرش گفت: خــواب و تغذیه 
مادر بهتر شده اســت. به استقالل فردى 
رسیده و بیشتر امور شــخصى خود را نیز 
انجام مى دهــد با وجود این، پرســتار 24 
ساعته کنار مادر حضور دارد تا اگر مشکلى 
پیش آمد رســیدگى کند. وى افــزود: راه 
رفتن مادر نیز بهتر شــده است. هنوز واکر 
را کنار نگذاشته اما مى تواند به تنهایى راه 

برود.
ایروانى با اشاره به وضعیت روحى مادرش 
به دلیل دورى از اجتماع و انجام امور خیریه 
توضیح داد: به مادر قول داده ایم که وقتى 
بهبود بیشتر خود را به دســت آورد او را به 
درون جامعــه ببریم تا هم مــردم را ببیند 
و هم به امور خیریه مشــغول شــود تا از 
عمرى که خــدا به او عطا کرده اســتفاده 

کند.
 فرزند ملکه رنجبر خاطرنشان کرد: دوستان 
زیادى در این مدت براى دیدن مادر توجه 
و محبت داشــتند که بیژن بنفشــه خواه و 
مهران غفوریــان از جمله این دوســتان

 بودند.

ســال گذشــته در حالى کــه تمامى صداپیشــه ها 
و عروســک گردان هاى مجموعه عروســکى «کاله 
قرمزى» بــراى انجــام تمرینــات پیش از شــروع 
تصویربردارى دور هم جمع شــده بودند، دنیا فنى زاده 
به دلیل تشدید بیمارى اش نتوانســت براى اولین بار 
این گروه را همراهى کند و خواسته بود تا بعد از 20 سال 
همراهى مستمر با عروسکش، شیما بخشنده که پیش تر 

عروسک گردان آقاى همسایه بود، عروسک گردان 
جدید «کاله قرمزى» باشد. صبح روز 

8 دى ماه سال 95 بود که 
خبر از دســت 

دادن دنیا فنــى زاده جامعه کوچک هنر عروســکى و 
آنهایى که به کارهاى عروسکى عالقه مند بوده و نبوده 
را عزادار کرد. خبرگزارى فارس به مناســبت سالگرد 
درگذشــت این عروســک گردان محبوب، با شادى 
پورمهدى یکى از نزدیک ترین دوســتان وى که اتفاقًا 
نویسنده، عروسک گردان و صداپیشه هم هست گفتگو 

کرده است که در ادامه مى آید.
 خانم پورمهدى از چه ســالى 

با خانم فنى زاده آشــنا 
شدید؟

ما از ســال 68 با هم آشنا شــدیم. من دانشجوى تئاتر 
دانشگاه تهران بودم و همزمان مریم سعادت در تدارك 
نمایشى عروسکى بود که اتفاقاً یکى از عروسک گردان ها 
دنیا فنى زاده بود خانم سعادت از بچه هاى دانشجو تست 
گرفتند و من یکــى از افرادى بودم که در این تســت 

همکارى در آن قبول شدم. همزمان با 

نمایــش 
مــن و دنیــا به 
دلیل روابط عاطفى که بینمان برقرار 
شده بود با یکدیگر صمیمى و از 

دوستان نزدیک هم شدیم.
 کــدام خصوصیت 
اخالقى خانم فنى 
زاده  بارزتر بود؟

طنــزى کــه در 
نــگاه دنیــا به 
مســائل وجــود 
داشت از مهمترین 
ویژگى هــاى اخالقى 
او بود کــه نشــاطى را در 
بین دوســتان و اطرافیانش برقرار 
مى کرد. در کل هیچ چیز را جدى نمى گرفت 
و این نگاه حتى تا لحظه آخر هــم همراهش بود و به 

بیمارى خود هم با نگاهى طنز برخورد مى کرد.
 فکر مى کنم انرژى خوبى که خانم 
فنى زاده در رفتارهایش داشت، به 
عروسک «کاله قرمزى» هم منتقل 

شده بود.
بله درست اســت. «کاله قرمزى» هم مثل دنیا طنز و 

پرتکاپو پرورش یافته بود.
 شــما همکارى هاى مشــترکى با 
یکدیگر داشتید، مهمترین ویژگى 

کارى خانم فنى زاده چه بود؟
دنیا خیلى مســئولیت پذیر و قانونمند بــود. دنیا خیلى 
متعهد به کارش بود و زمانى که مســئولیت کارى را به 
عهده مى گرفت، دیگر شوخى نداشــت و باید آن را به 
ثمر مى رساند. یکى از خاطره هایى که از آن زمان دارم 
همکارى با سعید آقاخانى و تهیه کنندگى آقاى سمنانى 
است که در آن کار دنیا عروســک «قلیدون» را بازى 
مى داد. دنیا تا مــاه 8 باردارى هــم کار مى کرد و با آن 
وضعیت جسمى و باردارى آن هم دوقلو عروسک گردانى 
مى کرد. این اواخر با وضعیت جسمى که داشت باز هم 
نتوانست عروسک «کاله قرمزى» را رها کند و خودش 
این عروسک را بازى مى داد. هیچ چیزى نمى توانست 

مانع از انجام کارى براى او شود.
 این همه عالقه به عروسک «کاله 
قرمزى» از کجا به وجود آمده بود؟

عروسک «کاله قرمزى» محصول چند نفر بود. صداى 
حمید جبلى، کارگردانى ایرج طهماسب، عروسک سازى 
مرضیه محبوب این عروسک را شکل داده بود. هر سه 
این افراد از دوستان صمیمى دنیا بودند و همه این گروه 
از همان ابتدا با هم قرارى گذاشتند که به آن هم پایبند 
بودند و به همین علت شــخصیتى که «کاله قرمزى» 
دارد ویژه و درست است. از طرفى دنیا با این عروسک 
شباهت هاى دیدگاهى بسیارى داشــت و همان طنز 
کودکانه، دنیایى که در کودکــى تجربه کرده بود و... را 
داشــت. به هر حال «کاله قرمزى» کودکى هر یک از 
ما در مقطعى از زندگى است و دنیا این مسئله را دقیق و 
زود متوجه شد و با «کاله قرمزى» زندگى کرد. هیچگاه 
عروسک دیگرى نتوانســت جاى «کاله قرمزى» را 
برایش پر کند. اولویت اصلــى او «کاله قرمزى» بود و 
اگر به صورت همزمان به او عروسک گردانى عروسک 
دیگرى سپرده مى شد، اولین انتخابش «کاله قرمزى» 
بود. اما شــاید مجموعه افراد دوست داشــتنى که در 

این کار حضور داشــتند، در صمیمیت دنیــا با «کاله 
قرمزى» بــى تأثیر نبود تا این عروســک را از خودش 
بداند. ملغمه اى از تمام افرادى که دوستشان داشت به 
عالوه اخالق و کودکى خودش در «کاله قرمزى» جمع

 شده بود.
 شما تا به حال در پشت صحنه هاى 
مجموعه «کاله قرمــزى» و در کنار 

خانم فنى زاده حاضر شده بودید؟
بله، دنیا همیشــه با همه عروســک هایى که بازیشان 
مى داد، همینطور بود و حس مشترك بین او و عروسک ها 
در همه کارهایش وجود داشت و این موضوع به «کاله 
قرمزى» محدود نمى شود، اما شاید در «کاله قرمزى» 
بیشتر این حالت شکل گرفته بود و توسط گروه خوبى 
که در آنجا تعدادشان کم هم نبود، دیده شده بود. تمام 
مدتى که در پشت صحنه کارى نداشت، با عروسکش 
بازى هاى مختلفى مى کرد و بســته به شــخصیت آن 
عروسک، حرکت هاى آنها را تکرار مى کرد. اگر پیرزن 
بود حرکت هاى مختلفــش را درمى آورد و حرکت هاى 
جالب و بامزه اى را با عروســک ها انجام مــى داد و با 

عروسک هایش عجین مى شد.
 شما تجربه همکارى با دنیا فنى زاده 

را در چندین کار داشتید.
یکى از کارهایى که با هم در آن همکار بودیم، مجموعه 
تلویزیونى «خاله قورباغه» در سال 70 بود که در سرى 
اول من نویسنده بودم و در سرى بعدى صداپیشه «خاله 
قورباغه» و نویســنده بودم و دنیا عروسک گردان بود. 
«صندوق پست»، «بستنى ها»، «تقى جان» و «عطر 
و گالب بپاشــید»، در اغلب این کارها من یا نویسنده 
بودم، یا صداپیشه و عروسک گردان. بیشتر اوقات من 
گوینده و دنیا عروسک گردان بود و یا اینکه هر دو با هم 

عروسک گردان بودیم.
مى توانید به تعداد عروســک هایى 
که خانم فنى زاده در شکل گیرى آن 

دخیل بودند، اشاره کنید؟
دقیق در خاطر ندارم اما به صــورت حدودى فکر کنم 
چیزى نزدیک به 30 عروسک باشد. دنیا در یک کار به 

نام «اوستا بابا» هم صداپیشه بود.

همراهى مستمر با عروسکش، شیما بخشنده که پیش تر 
عروسک گردان آقاى همسایه بود، عروسک گردان 

جدید «کاله قرمزى» باشد. صبح روز 
ماه سال 95 بود که  5 دى 8

خبر از دســت 

کرده است ک

ى را در 
و اطرافیانش برقرار 
لهیچ چیز را جدى نمى گرفت

حتى تا لحظه آخر هــم همراهش بود و به 
یمارى خود هم با نگاهى طنز برخورد مى کرد.

 فکر مى کنم انرژى خوبى که خانم 
فنى زاده در رفتارهایش داشت، به 
عروسک «کاله قرمزى» هم منتقل 

ه
است
مى دا

وضعیت
مى کرد. این
نتوانست عرو

این عروسکر
مانع از انجام کارى
 این هم

ا قرمزى»
عروسک «کاله قرمزى»

حمید جبلى، کارگردانى ایرج
مرضیه محبوب این عروسک

اینافراد از دوستان صمیمى دنی
از همان ابتدا با هم قرارى گذاش

بودند و به همین علت شــ
ا دارد ویژه و درست

شباهت هاى د
کودکا

گرد
با شادى  حبوب،
رین دوســتان وى که اتفاقًا 
ک گردان و صداپیشه هم هست گفتگو 

 با هم آشنا شــدیم. من
تهران بودم و همزمان مریم سع شگاه

نمایشى عروسکى بود که اتفاقاً یکى از عروس
دنیا فنى زاده بود خانم سعادت از بچه هاى دانش

ت گرفتند و من یکــى از افرادى بودم که در این
ب با با ننزمان همکارى دقبول شدم. هم

 است کهدر ادامه مى آید.
 خانم پورمهدى از چه ســالى 

با خانم فنى زاده آشــنا 
شدید؟

نمایــش 
مــن و دنیــا به 
دلیل روابط عاطفى که بینمان برقرار 
شده بود با یکدیگر صمیمى و از 

دوستان نزدیک هم شدیم.
 کــدام خصوصیت 
اخالقى خانم فنى 
زاده  بارزتر بود؟

طنــزى کــه در 
نــگاه دنیــا به 
مســائل وجــود 
داشت از مهمترین 
ویژگى هــاى اخالقى 
د او بود کــه نشــاطى را

ا بین دوســتان و اطراف
مى کرد. در کلهیچ

لح و این نگاه حتى تا
بیمارىخ

یکسال از درگذشت عروسک گردان محبوب گذشت

«دنیا» با «کاله قرمزى» زندگى مى کرد

پرویز پرســتویى این روزها دو فیلم کامًال جدى با 
نام هاى «قاتل اهلى» و «خانــه کاغذى» را روى 
پرده دارد که در این بین «قاتــل اهلى» با درونمایه 
افشاگرانه خود درباره مفاسد سیاسى توانسته از رقم 
فروش دو میلیارد عبور کند و به عنوان پرفروش ترین 

فیلم غیرکمدى سینماها معرفى شود.
پرســتویى به غیر از فیلــم تابوشــکنانه «آژانس

 شیشــه اى» تجربه ایفــاى نقش هــاى کمدى 
در محصوالتى همچــون «لیلى با من اســت» و 
«مارمولک» را هم داشته است. آخرین نقش کمدى 
پرستویى به نزدیک یک دهه قبل و «کتاب قانون» 
بازمى گردد. حاال پرستویى با «لس آنجلس-تهران» 
بار دیگر به ســینماى کمدى بازگشته است؛ فیلمى 

که بدون حضور در جشنواره روانه اکران خواهد شد.
تینا پاکروان، کارگردان این کمــدى درباره حضور 
پرستویى گفت: پرویز پرستویى در «لس آنجلس-

تهران» کارى کرده و اثرى از خودش به جا گذاشته 
که مطمئنم از کس دیگرى برنمى آید.

پاکــروان ادامه داد: وقتــى از «مارمولک» و «لیلى 
با من اســت» صحبت مى شــود همه منتظرند که 
پرویز پرســتویى را در قامت بازیگــر نقش کمدى

 ببینند.
این کارگــردان پیرامــون کیفیت نقــش آفرینى 
پرســتویى در «لس آنجلس-تهران» گفت: حضور 
او در این فیلم فانتزى، اتفاق خوبى است و بیننده از 
دیدنش در نقش هاى متفاوت لذت مى برد. مى گویم 

نقش ها چون پرستویى در «لس آنجلس-تهران» 
فقط در یک نقش بازى نکرده و این چندنقشى بودن 

فقط از عهده ایشان برمى آید.
او ادامه داد: فیلم «خانه کاغذى» دچار حاشیه هاى 
زیادى شد. امیدوارم این فیلم مورد توجه مخاطبان 
قرار بگیرد. بــه هر حال ما دســت روى موضوعى 
گذاشتیم که در سال هاى اخیر کمتر به آن پرداخته 
شده است. این فیلم، هم به روزنامه نگارى مى پردازد 
و هم روى موضوع رابطه یک پدر و دختر به خوبى کار 
مى کند. ما ماجراى دو نسل متفاوت از روزنامه نگاران 
را روایت مى کنیم که تفاوت این دو نسل با یکدیگر 
هم جالب توجه است. این فیلم از برخى خط قرمزها 

عبور کرد که در نوع خود بى سابقه نیز بود.

بازگشت پرویز بازگشت پرویز 
پرستویى به پرستویى به 
عرصه طنزعرصه طنز بازیگر مشهور،یک بار دیگر مجرى شد

ساخت دشوار یک سریال
 با 444 بازیگر و 250 لوکیشن

فصلجدید برنامه «وق
مهارت هاى
زندگــ
خودم
برنا
ز به
پخ
بر
ا

اجتم
است.

انتقال مهارت هاى اس
زندگىدر فضایى شاد
د تیم برنامه سازى قرار

موضوع سریال  وى درباره چگونگى رسیدن به ایده و
«محکومیــن» اظهار داشــت: موضوع

سریال «محکومین» یعنى مجازات 
جایگزین، موضوعى نو است. طرح 

ساخت اثر نیازمند پیش تولید
4 لوکیشن و 444 بازیگر 0بود. 250
در این سریال حضور داشتند

کار مشغول بودیم. 

بازیگر م

آخرین وضعیت 
سالمتى ملکه رنجبر 
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مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: بعد از دو سال دورى از سپاهان، جو ورزشگاه 
برایم سنگین بود.

 مهدى شــریفى در مورد پیروزى 4 بر صفر تیمش برابر پدیده اظهار داشــت: در 
نیم فصل دوم باید تمام بازى هاى خود را ببریم و کارى به نیم فصل نخســت و انتقام

 و این موضوعــات نداریــم. در نیم فصل دوم همدل شــده ایم که هواداران ســپاهان 
را که حقشان بیشتر از این است، خوشحال کنیم و خوشــبختانه موفق شدیم چهار گل به 

پدیده بزنیم.
وى در مورد نخســتین گلى که پس از دو سال سربازى، براى ســپاهان به ثمر رساند افزود: این 
گل حاصل تالش تمام بازیکنان بود و متأســفانه دو توپ را هم خراب کردم. جو ورزشــگاه برایم 

خیلى ســنگین بود، البته جو خوبى بود. چند ســال هواداران ســپاهان را ندیده بودم و  هیجان 
داشتم و خوشــحال بودم. انرژى زیادى در زمین صرف کردم و کمى خســته بودم و در ضربات 

آخر دقت الزم را نداشــتم، اما قطعًا بازى به بازى بهتر مى شــوم تا بتوانم بــه روند خوب خود
 برگردم.

شــریفى در مورد بازى هاى آینده ســپاهان گفت: ایــن برد در رختکن تمام شــد. بازى 
ســختى برابر تیم باالى جدولى پــارس جنوبى در پیــش داریم و هر بــازى براى

 ما یک فینال اســت. امیدوارم بتوانیم حداکثر امتیاز را از بازى با پارس جنوبى 
کسب کنیم.

در فوتبال هم زلزله مى خواهـــیم!
کارشناسان فوتبال بلژیک متعجب اند. چطور بازیکنى 

که در فصل گذشته لیگ ایران مجموعا 7 گل زده، 

حاال در لیگ بلژیک مى درخشــد و با 9 گل تا نیمه 

فصل به دنبال گرفتن توپ طالســت. اما این فقط 

بلژیکى ها نیســتند که ناباورانه تالش و اوج گرفتن 

او را نگاه مى کنند، ایرانى ها هم شــگفت زده اند. کى 

فکر مى کرد مهاجم کنار گذاشــته شده علیمنصور 

ا ســختى و تردید پا به اروپا گذاشته بود ناگهان 
که ب

ورق را برگرداند و به یکى از ستاره هاى لیگ بلژیک 

بدل شود. چنین اتفاقاتى در فوتبال کم سابقه نیست. 
بازیکن معمولى و بى سر و صدا مثل اینکه یک 

باروت شروع به سوختن کند 
و چشــم ها را به سوى خود 
برگرداند. همانطور که مدام 
با ستاره هایى مواجهیم که ناگهان فروکش 
مى کنند و در عرض چند هفته یا یک فصل از ویترین 

نوابغ به جمع انبوه متوسط ها و معمولى ها برمى گردند.

ــاید بخواهیم خرج کاوه رضایــى را جدا کنیم 
اما ش

وییم این روال فوتبالى شــامل حــال او نبوده 
و بگ

است. ممکن است به این واقعیت توجه 
کنیم کــه در فوتبال ما 
به  اســتعدادها 
سختى غربال 

شــوند و کاوه هم مى تواند یکى از آن جواهراتى 
مى 

باشــد که در میان زیورآالت بدلى پنهان و دســت 

نخورده مانده اســت.  فوتبال ما هم از این دست کم 

ندارد. بازیکنانى که از لیگ یک یا دسته هاى پایین تر 

مى آیند و ناگهان تبدیل به ســتاره هاى درجه یک 

شوند. بدون دیده شدن در سنین پایین تر. بدون 
مى 

طى کردن مراحل رشــد. قائدى هایى که یک شبه 

فرسنگ ها راه را طى مى کنند و البته به همین سرعت 

هم ممکن است خسته شوند و به شهرت و محبوبیت 
پشت کنند.

شاید حسین حســینى گلر ثابت و موفق این فصل 

استقالل را هم باید در همین زمره قرار داد. گلرى که 

نه به دالیل فنى که به خاطر کشمکش هاى تیمى از 

زیر سایه مهدى رحمتى نام آور بیرون آمده و در یک 

نیم فصل او را فید کرده است. دروازه بانى که امروز، 

بسیارى معتقدند مى تواند شــماره یک ما در روسیه 

باشد. اما حسینى 25 ساله دیر کشف شده است و شاید 

چوب همین بى مباالتى ها را بخورد و یک جام جهانى 

را از دست بدهد. به خاطر همه تجربیات بین المللى و 

ملى که ندارد و مى توانست داشته باشد. به خاطر همه 

نامرادى ها. او حاال بهترین گلر ایران اســت. به زعم 

اغلب کارشناسان. باالتر از بیرانوند پرفراز و نشیب و 

همه دروازه بان هایى که در این سال ها مدام در مسیر 

اردوهاى ملى بوده اند و گاهى هم درون دروازه تیم 

کى روش ایستاده اند. باالتر از گلر هاى لژیونر ایران که 

حاال یکى یکى بار و بندیل جمع مى کنند و از تیم هاى 
کم فروغ اروپایى به وطن برمى گردند.

حسین حسینى شاید شــانس این را پیدا 
کند و به تیم ملى برســد. ممکن است 
حتى پدیــده ناگهانى تیــم ایران در 
مســابقات باشد. اما 

او نمونه تمــام عیارى 
از اســتعدادهاى فوتبال ایران 

است که به کمى فرصت و توجه نیاز دارند 

تا فوران کنند. الماس هایى که باید استخراج شوند و 

ش بخورند و در ویترین قرار بگیرند. مثل علیرضا 
ترا

جهانبخش. مثل کاوه رضایى.

وتبال ایران زیــاد این ادعاها را شــنیده ایم که 
در ف

فوتبال شهرســتان و تیم هاى کوچک پر از جواهر 

است. اغلب کسانى این حرف ها را مى زدند یا مى زنند 

که مى خواهند در مقابل راهیابى بازیکنان دورگه به 

تیم ملى موضع بگیرند یا به ترکتازى ستاره هاى حال 

حاضر اعتراض کنند. جواب آنها معموال این است که 

اغراق نکنید. حرف این اســت که بازیکن اگر خوب 

باشد خودش را نشــان خواهد داد و زیر گل و الى 

نخواهد ماند. پاسخ معموال این است که دارایى فوتبال 

ما تقریبا همین است که در لیگ برتر شاهد آنیم و در 

ورد نوابغ گمشده نباید اغراق کرد. شاید هر دو سوى 
م

جدل کمى اشتباه کنند، اما باید کمى هم به هر 
این 

دو حق داد. حق دادن به مدعیان گنج هاى نهان هم 

جایى است که اعتراف مى کنیم بسیارى از بازیکنان 

ما فرصت خودنمایى پیــدا نکرده اند اگرنه مى توانند 
حسین حسینى هاى دیگرى باشند.

یکى از اتفاقات عجیب طبیعى زلزله سال 1969 در 

االسکاست. زمین لرزه دهشتناکى که سبب شد مسیر 

رودخانه به معدن طالیى زیر زمینى هدایت و طالى 

شسته شده با رودخانه در سطح زمین جارى شود. از 

آن سال آالسکا یکى از مراکز کشف و استخراج طال 

در دنیا شد. شاید فوتبال ما هم زلزله اى مى خواهد تا 
رگه هاى طال بیشتر هویدا شوند.

حرف 
این است که بازیکن 

اگر خوب باشد خودش 
را نشان خواهد داد و 

زیر گل و الى 
نخواهد ماند

ى از آن جواهراتى 
 پنهان و دســت 
م از این دست کم 
سته هاى پایین تر 
هاى درجه یک 
 پایین تر. بدون
یى که یک شبه 
ه همین سرعت 
ت و محبوبیت 

فق این فصل 
 داد. گلرى که 
هاى تیمى از 
مده و در یک 
ى که امروز، 
ما در روسیه 
ست و شاید 
 جام جهانى 
ن المللى و 
 خاطر همه 
ت. به زعم 
 و نشیب و
م در مسیر 
روازه تیم 
 ایران که 
تیم هاى 

او نمونه تمــام عیارى 
از اســتعدادهاى فوتبال ایران 

است که به کمى فرصت و توجه نیاز دارند 

تا فوران کنند. الماس هایى که باید استخراج شوند و 

ش بخورند و در ویترین قرار بگیرند. مثل علیرضا 
ترا

جهانبخش. مثل کاوه رضایى.

وتبال ایران زیــاد این ادعاها را شــنیده ایم که 
در ف

فوتبال شهرســتان و تیم هاى کوچک پر از جواهر 

است. اغلب کسانى این حرف ها را مى زدند یا مى زنند 

که مى خواهند در مقابل راهیابى بازیکنان دورگه به 

تیم ملى موضع بگیرند یا به ترکتازى ستاره هاى حال 

حاضر اعتراض کنند. جواب آنها معموال این است که 

اغراق نکنید. حرف این اســت که بازیکن اگر خوب 

باشد خودش را نشــان خواهد داد و زیر گل و الى 

نخواهد ماند. پاسخ معموال این است که دارایى فوتبال 

ما تقریبا همین است که در لیگ برتر شاهد آنیم و در 

ورد نوابغ گمشده نباید اغراق کرد. شاید هر دو سوى 
م

 جدل کمى اشتباه کنند، اما باید کمى هم به هر
این

دو حق داد. حق دادن به مدعیان گنج هاى نهان هم 

جایى است که اعتراف مى کنیم بسیارى از بازیکنان 

ما فرصت خودنمایى پیــدا نکرده اند اگرنه مى توانند 
حسین حسینى هاى دیگرى باشند.

9یکى از اتفاقات عجیب طبیعى زلزله سال 1969 در 
االسکاست. زمین لرزه دهشتناکى که سبب شد مسیر 

رودخانه به معدن طالیى زیر زمینى هدایت و طالى 

شسته شده با رودخانه در سطح زمین جارى شود. از 

آن سال آالسکا یکى از مراکز کشف و استخراج طال

 
  بعد از تعطیلى رقابت  هاى لیگ فوتبال باشــگاه هاى کشور 
تحت عنوان جام تخت جمشــید در سال 1357 و تعلیق شدن 
مســابقات همزمان با وقوع انقالب اســالمى در کشور و پس 
از آن درگیرشدن کشور در جنگى ناخواســته به مدت 8 سال 
، همه چیز دســت به دست هم داد تا مســابقات باشگاهى به 
شــکل لیگ تا ســال 1368 متوقف گردد. همزمان با پایان 
8 ســال دفاع مقدس و نیاز به تغییر روحیه در ســطح اجتماع، 
مقرر گردید تا مســابقات باشــگاهى در سطح کشــور بعد از 
11 ســال وقفه مجدداً آغاز گردد. باتوجه به ســهمیه اى که 
براى اســتان هــاى مختلف در نظر گرفته شــده بــود براى 
اســتان اصفهان تنها یک ســهمیه در نظر گرفته شده بود و

 مــى بایســتى قهرمــان مســابقات اصفهان کــه در قالب 
ســوپر لیگ اصفهان مشــخص مى گردید راهى مســابقات

باشگاه هاى کشور گردد و همین تک سهمیه بودن و 11 سال 
وقفه باعث بروز هیجان و حساسیت خاصى گردیده بود. بعد از 
اتمام مسابقات باشــگاه هاى اصفهان ، 5 تیم برتر که عبارت 
بودند از: سپاهان – ســازمان گوشــت – تام – ژاندارمرى و 
پلى اکریل در قالب مسابقات دوره اى که هر تیم 4 بازى انجام 
مى داد به مصاف هــم بروند و تیم ســرگروه و قهرمان راهى 

مسابقات باشگاه هاى کشور شود. 
تیم هاى سازمان گوشت، پلى اکریل و ژاندارمرى زیر نظر دولت 
اداره مى شدند و از نظر مالى و هزینه هیچگونه مشکلى نداشتند. 
تام زیر نظر بخش خصوصى اداره مى شــد و سپاهان به شکل 
مردمى اداره مى شــد و به هیچ ارگان و نهادى وابسته نبود که 

البته بعدها در سال 1372 زیر پوشش کارخانه سیمان سپاهان 
قرار گرفت و بعد از آن فوالد مبارکه. 

همین اداره باشگاه به شــکل مردمى همراه با زحمات شبانه-
روزى و طاقت فرساى مردانى چون زنده یاد محمود صالحى، 
جواد  ضیاء، مسعود تابش، محمد برزمهرى و ..... باعث گردیده 
بود که ســپاهان بتواند به حیات و فعالیت ورزش خویش ادامه 
دهد. شایان ذکر است در سال 1368 ســپاهان تیمى در حال 
تغییر نســل بود. بازیکنان بزرگى چون ناصر علیان، محسن 
یزدخواستى، مســعود تابش، علیرضا رحیمى، فوتبال را کنار 
گذاشته بودند و بازیکنان جوانى چون حسین طالکش، مصطفى 
صادق پور، رسول یوســفى و .... به تیم اضافه شــده بودند و 
سپاهان شکل و شــمایل جدیدى به خود گرفته بود. باتوجه به 
اینکه 5 تیم در مسابقات حضور داشتند و بر حسب قرعه کشى 
در روز آخر سازمان گوشت با قرعه استراحت مواجه شده بود و 
آخرین مسابقه که شکل فینال به خود گرفته بود نیز قرار بود بین 
سپاهان و ژاندارمرى برگزار شود. در آن زمان بازى ها به شکل 
2 امتیازى بود و از سال 74 به شکل 3 امتیازى تغییر یافت. براثر 
نتایج کسب شده توسط تیم ها چنانچه مسابقه آخر بین سپاهان 
و ژاندارمرى با نتیجه مســاوى به پایان مى رسید، تیم سازمان 
گوشت قهرمان مى شد. اگر سپاهان پیروز مى شد خود قهرمان

مى شــد و درصورت برد تیم ژاندارمرى این ژاندارم ها بودند 
که عنوان قهرمانى را کسب مى نمودند. در حقیقت یک بازى 
فینال براى 3 تیم (دو تیم به شکل مستقیم و یک تیم به شکل 

غیرمستقیم ). 
خالصه بازى در ورزشــگاه مملو از جمیعت تختى اصفهان با 

قضاوت  مهدى ابرنیرویى 
(اولیــن داور بیــن المللى 

ســپاهان بود که فوتبال اصفهان) آغاز شد و این 
حمالت زیادى را بر با حمایت هواداران پرشــور خود 

علیرغم این حمالت روى دروازه حریف تدارك مى دید و 
در نیمه نخســت تالش دو تیم حاصلى در بر نداشت. در نیمه 
دوم مجدداً حمالت ســپاهان با ضدحمله هــاى ژاندارم ها و 
بازى لحظه به لحظه با تســاوى در حال پیگیرى بود و با این 
تساوى که حاصلى براى دو تیم نداشــت ، سازمان گوشت در 
آستانه قهرمانى قرار داشت.در دقیقه 90 که ساعت بزرگ ضلع 
جنوبى ورزشگاه تختى پایان مسابقه را نشان مى داد و آن موقع 
خبرى از اعالم وقت هاى اضافه از سوى داور چهارم نبود ، (از 
جام جهانى 1998  این قانون وضع گردید ) و در لحظاتى که داور 
مسابقه کم کم قصد داشت سوت پایان بازى را به صدا درآورد 
یکى از بازیکنان تیم ژاندارمرى داور را به جان بچه هایش قسم 
مى دهد که دو دقیقه دیگر وقت براى بازى منظور کند که این 
موضوع باعث خنده داور مى شــود (بازیکن مذکور سیدکمال 
حســینى بود و این جریــان را آقاى ابرنیرویى شــخصًا بیان 
نموده انــد ) تا بلکه در ایــن دو دقیقه تیــم ژاندارمرى موفق 
به گلزنى و قهرمانى مســابقات گردد که داور بــا اکراه قبول
 مى نماید و درســت در همین دو دقیقه پایانى این سپاهان بود 
که با گل زیباى رســول یوســفى پیروز میدان شد و علیرغم 

مشــکالت مالى فراوان در حضــور تیم هــاى متمول، 
به عنــوان قهرمــان اصفهــان راهى مســابقات جام

باشگاه هاى کشور شد.

احسان 
در قهرمــــان 
یونان

چپ پــاى ایرانى ســابق ســپاهان اولین خرید 
زمســتانى المپیاکوس خواهد بود ، قهرمان یونان 
و تیمى کــه کریم انصــارى فر را نیــزدر خدمت

 دارد.
حاج صفى که پروژه انتقــال اش از پانیونیوس به 
المپیاکوس در یک ماه گذشــته بارها شنیده شده 
اســت ، با مسئوالن این باشــگاه به توافق نهایى 
رســید و  با حضور در ســاختمان المپیاکوس در 
آتن قرارداد رســمى خود را امضا خواهد کرد. مبلغ 

این قــرارداد 600 هزار یورو تخمین زده شــده و 
حاج صفى چهاردهمین بازیکن تاریخ پانیونیوس 
است که سر از تیم بزرگتر المپیاکوس در مى آورد.

جالب اینکه رد فهرست منتشره رسانه هاى یونان 
نام کریم انصارى فر نیز به چشم مى خورد که مثل دو 
ایرانى دیگر حاضر در این لیگ نمایشى قابل توجه و 

درخشان داشته است .
حــاج صفى 27 ســاله کــه از ســال 2009 در 
تیم ملى ایــران حضــور دارد و همــواره یکى از
 بهترین هاى باشگاهى و ملى بوده در تیم جدیدش 
رقیب سرسختى دارد اما ظاهراً قراردادش طورى 
تنظیم شــده که حداقل در 12 بــازى این فصل

 حضور داشته باشد و با آمادگى کامل به جام جهانى 
برود.

با انتشــار این خبر رســانه هاى یونانى پوشش 
کاملى روى این چپ پاى اصفهانى داشــته و حتى

عکس هایى از مراسم ازدواج او را منتشر کرده اند 
که تیتر ســایت اس دى ان اى براى این عکس ها 

جالب است : زیباترین گل  احسان!
حاج صفى که قبًال در بوندس لیگاى دو بازى کرده 
و سپس در یک رفت و برگشت به اروپا کوچ کرده 
اســت امیدوار اســت بعد از جام جهانى به لیگ
در بــازى  اگرچــه  بــرود  تــرى  بــزرگ   
 المپیاکوس بزرگ ترین تیم یونان افتخار بســیار 

بزرگى است . 
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احسان
در قهرمــــان
یونان

حجت شیرانى

 2 دقیقه جادویى در ورزشگاه تختى اصفهان
خاطرات قدیمى   

سپاهان، جو ورزشگاه

حتى پدیــده ناگهانى تیـــم ایران در 
مســابقاتت باشد. اما 

حرف
این است که بازیکن

اگر خوب باشد خودش 
را نشان خواهد داد و 

زیر گل و الى 
نخواهد ماند

خراج طال و ز ر ز ى ی
دنیا شد. شاید فوتبال ما هم زلزله اى مى خواهد تا  در

شوند. رگه هاىطال بیشتر هویدا

  بعد از تعطیلى رقابت  هاى لیگ فوتبال باشــگاه هاى کشور 
7تحت عنوان جام تخت جمشــید در سال1357 و تعلیقشدن 
مســابقات همزمان با وقوع انقالب اســالمى در کشور و پس 
درگیرشدن کشور در جنگى ناخواســته به مدت 8 سال 8از آن

گا ا

2البته بعدها در سال 1372 زیر پوشش کارخانه سیمان سپاهان
قرار گرفت و بعد از آن فوالد مبارکه. 

همین اداره باشگاه به شــکل مردمى همراه با زحمات شبانه-
یاد محمود صالحى،  روزى و طاقتفرساى مردانى چون زنده
جواد ضیاء، مسعود تابش، محمد برزمهرى و ..... باعث گردیده 
بهحیاتو فعالیتورزش خویش ادامه اهانبتواند کهس د

قضاوت مهدى ابرنیرویى 
المللى (اولیــن داور بیــن

فوتبال اصفهان) آغاز شد و این 
با حمایت هواداران پرشــور خود 
عروىدروازه حریف تدارك مىدید و

در نیمه نخســت تالش دو تیم حاصلىد
ل ا ً

حجت شیرانى

2 دقیقه جادویى در ورزشگاه تختى اصفهان
خاطرات قدیمى 

شریفى: جو ورزشگاه 
برایم سن گین بود

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: بعد از دو سال د
برایم سنگین بود.

4 مهدى شــریفى در مورد پیروزى 4 بر صفر تیمش برابر پد
نیم فصل دوم باید تمام بازى هاى خود را ببریم و کارى به نیم
 و این موضوعــات نداریــم. در نیم فصل دوم همدل شــده ایم
را که حقشان بیشتر از این است، خوشحال کنیم و خوشــبختانه

پدیده بزنیم.
وى در مورد نخســتین گلى که پس از دو سال سربازى، براى ســپاهان
گل حاصل تالش تمام بازیکنان بود و متأســفانه دو توپ را هم خراب کردم
خیلى ســنگین بود، البته جو خوبى بود. چند ســال هواداران ســپاهان را ند
داشتم و خوشــحالبودم. انرژىزیادى در زمین صرف کردم و کمى خســته
آخر دقت الزم را نداشــتم، اما قطعًا بازى به بازى بهتر مى شــوم تا بتوانم بــه ر

 برگردم.
شــریفى در مورد بازى هاى آینده ســپاهان گفت: ایــن برد در رختکن تمام شــد
ســختى برابر تیم باالى جدولى پــارس جنوبى در پیــش داریم و هر بــازى براى

امتیاز را از بازى با پارس جنوبى   ما یک فینال اســت. امیدوارم بتوانیم حداکثر
کسب کنیم.

ها و  هــاى ژاندارم له
ل پیگیرى بود و با این 
ت ، سازمان گوشت در 
که ساعت بزرگ ضلع 
شان مىداد و آن موقع 
ى داور چهارم نبود ، (از

 ) و در لحظاتى که داور 
ازى را به صدا درآورد 
 جان بچههایش قسم 
ى منظور کند که این

کن مذکور سیدکمال 
یرویى شــخصًا بیان 
ــم ژاندارمرى موفق 
ه داور بــا اکراه قبول

ایانى این سپاهان بود 
 میدان شد و علیرغم 

هــاى متمول،  م
 مســابقات جام

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: بعد از دو سال دورى از س

ویدا شوند. ر ی

ســپاهان بود که 
حمالت زیادى را بر

علیرغم این حمالت 
 در بر نداشت. در نیمه 
ها ژاندا ا ه ل

شریفى: جو ورز
برایم سن گین بو
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سپاهان با 
وجود این که یکى از بهترین 

نمایش هاى خود را مقابل پدیده ارائه 
داد تا به برد پرگلى برسد؛ اما هنوز 

با ضعف هایى روبرو است که باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن آنها 

را برطرف کند تا دوباره به
 بن بست نخورد

سپاهان با 
از بهترین  که یکى وجود این

نمایش هاى خود را مقابل پدیده ارائه 
داد تا به برد پرگلى برسد؛ اما هنوز 

با ضعف هایى روبرو است که باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن آنها

را برطرف کند تا دوباره به
بست نخورد  بن

ههئه را

بهاره حیاتى
ســپاهان نیم فصل دوم را متفاوت از نیم فصل اول آغاز 
کرده و در دیدار با سایپا نیز روز خوبى را پشت سر گذاشت. 
شاگردان کرانچار در دیدار با پدیده روز بسیار خوبى داشتند 
و در کنار چهار گلى که به ثمر رساندند، موقعیت هاى زیادى 
را به هدر دادند؛ اما در نهایت با نتیجه اى پرگل برنده این 

دیدار شدند.
شاگردان کرانچار که پس از پشت سر گذاشتن نیم فصل نا 
امیدکننده هفته گذشته با تساوى خارج از خانه برابر سایپا 
نیم فصل را خوب آغاز کرد و در این بازى به دنبال اولین 

پیروزى نیم فصل دوم در خانه بود. 
سپاهان با پیروزى 4 بر صفر در این بازى هم با نتیجه اى 
مشابه انتقام بازى رفت را گرفت و هم نوید روزهاى خوش 

را در نیم فصل دوم داد.
 پیروزى قدرتمندانه سپاهان بازتاب هاى مختلفى در رسانه 
ها داشــت و عمده رسانه ها، ســیماى حدید سپاهان که 

خوفناك و در اشل یک مدعى است را ستودند.
از همان روز که سپاهان در مشهد با 4 گل به پدیده باخت 
روزهــاى کابوس وار بــراى طرفداران این تیــم دوباره 
تکرار شد، روزهایى که در این ســال ها تجربه آنها براى 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر واقعا سخت و طاقت فرسا بود 
و باعث شد تا غول نصف جهان عمال از مدعیان قهرمانى 
خارج شود تا به تیمى تبدیل شــود که حتى طرفدارانش 
نیز امیدى به تکرار افتخارات گذشــته ندارند چه برســد 
به ســایر فوتبالدوســتان.در این میان زالتکو کرانچار به 
عنوان یکى از سرشــناس ترین مربیان خارجى شــاغل 
در لیگ برتر با حمایت همه جانبه باشــگاه روبرو شد به 
این امید که بتواند دوباره ســپاهان را به روزهاى طالیى 
بازگرداند. امیدى که با وعده هاى او پیرامون چهره متفاوت 
از این تیم در نیم فصل دوم توام شــد تــا همه نگاه ها به 
عملکرد سپاهان در نیمه دوم لیگ برتر دوخته شود. بعد از 

با تساوى خارج از خانه برابر سایپا که 
خوش شانســى و یک پنالتى 

مشکوك رقم خورد، سپاهان 
جمعه به مصاف پدیده رفت 
و توانست همان بالیى که 
در بازى رفت مشــهدى 

ها سر این تیم 
ه  د ر و آ

ند  بود
ا  ین ر ا
ر  سر با

پدیده بیاورد.
شکست دادن پدیده آن هم با چهار گل از چند جهت براى 
سپاهانى ها اهمیت داشت، نخست این که باعث شد انتقام 
شیرینى بابت شکست دور رفت از حریف گرفته شود. دوم 
این که نشان داد وعده هایى که سرمربى کروات براى نشان 
دادن چهره دیگر از سپاهان داده بود در حال عملى شدن 
است، چهره اى که خبر از بیدار شــدن غول خفته نصف 
جهان از خواب زمستانى و داغ کردن تنور رقابت در لیگ 
برتر را در دل خود داشــت. سومین نکته که مهمترین آن 
نیز بود، بر مى گشت به باال رفتن اعتماد به نفس در جمع 

زردپوشان تا براى ادامه فصل امیدوارتر از همیشه شوند.
سپاهان با وجود این که یکى از بهترین نمایش هاى 

خود را مقابل پدیده ارائه داد تا به برد پرگلى برسد؛ 
اما هنوز با ضعف هایى روبرو است که باید در 

کوتاه ترین زمان ممکن آنها را برطرف کند 
تا دوباره به بن بست نخورد. ضعف هایى 
که کرانچار هم به آن اشراف کامل دارد 
و در تالش است با جذب یکى دو مهره 
دیگر آنهــا را به حداقل برســاند. با این 
وجود نمایش اخیر هم به دل طرفداران 
اصفهانى حاضر در ورزشگاه نشست هم 
به دل فوتبالدوســتان تا سپاهان هم با 
راه انداختن جشن شــادى ایسلندى در 
نقش جهان براى همــه مدعیان خط و 

نشان بکشد.
 عالوه بر سپاهان مى توان به تیم هایى 
همچــون ذوب آهن، تراکتورســازى 
همین طــور صنعت نفت بــه عنوان 
دیگر شهرستانى هاى موفق نیم فصل 
دوم اشاره کرد که با در اختیار داشتن 
تیم هاى پرســتاره و آماده مى توانند 
بیشتر از گذشته تنور رقابت در لیگ 
برتر را داغ کننــد و بر جذابیت هاى 
فصل منتهى به جام جهانى 2018 
روسیه بیافزایند. بازگشت این تیم ها 
به کــورس و رقابت بــا تیم هایى 
همچون پرســپولیس، استقالل، 
فوالد، پارس جنوبى و حتى پیکان 
نشان مى دهد روزهاى جذابى در 

انتظار لیگ هفدهم قرار دارد.
اما نکاتى دیگر از دیدار سپاهان- 

پدیده:
-ساســان انصارى هر چند در 

اواسط نیمه دوم تعویض شد و با اعتراض 
خود حاشیه ساز شــد؛ اما بهترین بازیکن 
زمین بود. انصارى که ستاره سپاهان بود، از  

تعویض خود ناراحت بود و به همین دلیل به این تصمیم 
کرانچار واکنش نشان داد. مهاجم سپاهانى ها بعد از بیرون 
رفتن از زمین مسابقه به این تعویض اعتراض کرد و حوله 

به نیمکت کوبید تا به این خود را 
شکل اعتراض خود را 
نشان دهد. یک گل 
از روى نقطه پنالتى 
که البته خود انصارى 
این پنالتى را کســب 
بود  کرده 
در کنــار 

یــک پــاس 
گل باعث شد تا 
بهترین  انصارى 
بازیکن این دیدار 
باشــد. مهــرداد 
محمدى و شریفى 
در ترکیب سپاهان 
در کنــار انصارى 
روز بسیار خوبى 

داشتند.
-زالتکــو   
ر  نچــا ا کر
غــم  علیر
ینکــه  ا
در  صریحا 
نشســت 

خبرى قبل 
از دیدار با 
پدیده گفته 
بود از عالمه 
مقابــل  در 
پدیده اســتفاده 
نمى کند، به دلیل 
تبعات این تصمیم از 

عملى کــردن آن اجتناب کرد. زالتکــو کرانچار در 
کنفرانس خبرى پیش از دیــدار برابر پدیده مقابل 
خبرنگاران نشست و از تصمیم مهمى پرده بردارى 
کرد. این ســرمربى کروات علیرغم اینکه باشگاه 

تالش زیادى براى بــه خدمت گرفتن عالمه در 
پنجره زمســتانى کرده بود و تیمش نیز 

گل هاى متعددى روى اشتباهات 
دروازه بان ها در نیم فصل 

اول دریافت کرده 
 ، د بــو

کرد که در عنوان 
مقابل پدیده به دلیل عدم 

هماهنگى ابراهیم عالمه با 
مدافعین تیمش از کى خسروى 

در چارچوب دروازه استفاده خواهد 
کرد. ابن اظهــار نظر با واکنش تند 

هواداران ســپاهان در شــبکه هاى 
اجتماعى همراه شد و کى خسروى طى 

چند ساعت پس از کنفرانس کرانچار تحت 
فشار هواداران قرار گرفت. گویا انتقال این 
حواشى به سرمربى کروات سپاهان سبب 
شده تا این مربى در تصمیم خود تجدیدنظر 
کند و علیرغم تفکراتــش از عالمه در مقابل 
پدیده اســتفاده کند. کرانچار اعالم کرده که 

در جلسه اى نهایى با على لسان فوالدى مربى 
دروازه بان هاى تیم و بــا توجه به اینکه ابراهیم 

عالمه ضمانت داده که براى این دیدار کامال آماده 
است، تصمیم خود را تغییر داده است. عالمه در  ابتدا 
و انتهاى این بازى با شــعارهایى ویژه و به شکلى 
مخصوص از سوى هواداران  این تیم تشویق شد تا 
معلوم شود که در صورت ادامه واکنش هاى خوب در 
چارچوب دروازه سپاهان مى تواند به محبوبیتى فوق 

العاده در اصفهان دست یابد.

 خوب بود به شرطى که مستدام باشد

    سپـاهـان
              با   سیمایـى

خوفناك!

حضور مســعود شــجاعى در آاك یونان یکى از 
مهمترین خبر نقل و انتقاالتــى  فوتبال یونان 

را ساخته است.
این بازیکن آبادانى االصل که بعد از درخششى 
خیره کننده در باشــگاه کوچــک پانیونیوس 
براى اثبات بزرگى خود در یک باشــگاه بزرگ 
به آاك منتقل شده اســت ، قرارداد 6 ماهه اى را 
با آاك به امضا رســاند که قابلیت تمدیــد تا پایان 
فصــل 2019-2018 لیــگ یونان را نیــز خواهد

 داشت.
شجاعى   به این باشگاه یونانى رفت و از ساختمان 
و تاالر افتخارات آاك آتن دیدن کرد و پس از ژست 
گرفتــن مقابل جام هــاى متعــدد آاك خطاب به 
خبرنگاران گفت: با دیدن این جــام ها لحظه اى 
خودم را در قامــت قهرمانى تصور کــردم و حاال 
مى  توانم بگویم که این دلیل اصلى حضور من در 
اینجاست. باشــگاه آاك در 3 رقابت حضور دارد؛ 
لیگ اروپا، جام حذفى و جــام قهرمانى یونان و 

این فرصت خوبى براى ماست که طرفداران را خوشحال کنیم. من  
نمى  خواهم حرف هاى اغراق آمیز و بزرگ بزنم اما اینجا هســتم 
براى کمک به قهرمانى آاك عنوانى که مطمئن هســتم آن را به 

دست خواهم آورد.
شــجاعى درباره علت حضورش در تیم آاك گفــت: این یکى از 
بزرگترین باشگاهى است که در طول دوران زندگى ام در آن حضور 
دارم. من پیش از این در اوساسونا در اللیگا بازى کرده ام که فکر 
مى  کنم بهترین لیگ جهان اســت اما آاك یکى از بهترین تیم ها 
در یونان محســوب مى  شــود و من عالقمندم که به سرعت هم 
تیمى هاى جدید و سرمربى اى که خواهانم شده را ببینم. من یک 
بازیکن باتجربه هستم و احتیاج به زمان زیادى براى هماهنگى با 
شرایط جدید ندارم و وقتى که به میدان بروم سرمربى کیفیت من 

را خواهد دید.
این بازیکن 33 ساله ایرانى در ادامه حرف هایش گفت: من آماده 
هستم تا تمریناتم را با بقیه تیم آغاز کنم. من تقریبا بازیکنان تیم 
را مى  شناسم باتوجه به اینکه مقابل این تیم بازى کرده ام. من در 
این مدت به تمرینات خود ادامــه داده ام و همچنین عالقمندم با 
تیم ملى  فوتبال ایران در جام جهانى باشم. اگرچه سوءتفاهمى بین 

من و فدراسیون فوتبال ایران بروز کرده است. من سرمربى تیم ملى  
را مى  شناسم و بعد از 5 سال کار کردن با او مى  دانم که از نظر بدنى 
و روحى تیم را براى صعود بــه دور دوم جام جهانى آماده مى  کند و 
من در بهترین شرایط خواهم بود و امیدوارم که جزو انتخاب هاى 

او باشم.
شجاعى ادامه داد: فکر مى  کنم  خیلى زود است درباره آینده حرف 
بزنیم. من بسیار از حضور در اینجا خوشحالم  و باتوجه به حضور تیم 
در سه تورنمنت لیگ اروپا، قهرمانى یونان و جام حذفى باید بگویم 
که آرزوى هر بازیکنى است که در تیم بزرگى مثل آاك باشد. من 
پیش از این همواره مقابل آاك بازى کرده ام اما تصور مى  کنم اتحاد 
در رختکن و استحکام در مسابقه راز موفقیت تیم هاى بزرگى مثل 
آاك خواهد بود. من امیدوارم کــه بتوانم به قهرمانى تیم بعد از 24 
سال کمک کنم. پیراهن خود را به همین دلیل با شماره 24 انتخاب 

کردم و امیدوارم با این پیراهن راه فرضى را تا انتها پیش ببریم.
شجاعى 33 ســاله همچنین به این موضوع اشاره کرد که باتوجه 
به اینکه پیراهن شماره 24، شــماره بازیکن جوان مشهور و فقید 
پرسپولیس بوده است حس خوبى به او خواهد داشت؛ چراکه مردم  

ایران نیز به این شماره پیراهن عالقه دارند.

سوء تفاهـم بود!
سوء تفاهـم بود!

نصف جهــان تعویض فوق 
العاده طالیــى قلعه نویى 
پیام آور 3 امتیــاز براى 

ذوب آهن در تبریز بود.
گســترش فــوالد کــه 
در هفــت مســابقه اخیر 
موفق به کسب 16 امتیاز 
شده بود و ســه برد از سه 
دیدار گذشــته اش داشت،  
با نمایشــى ضعیف در خط 
حمله و به وجود نیاوردن حتى 
یک موقعیت جــدى روى دروازه 
ذوب آهن بــراى گرفتن تســاوى 
تالش مى کرد؛ ولى امیــر قلعه نویى با 
تعویض هاى طالیى توانست در ثانیه هاى 
پایانى در تبریز به برد برســد؛ عباســى ارسال 
رجب زاده را با ضربه سر وارد دروازه دخسوس کرد تا هر 
دو بازیکن جانشین ذوب منجر به پیروزى این تیم شوند.

بازى سرد و کسل کننده گسترش فوالد و ذوب آهن در 
شــهر تبریز نزدیک بود تبدیل به یکى از بى روح ترین 
بازى هاى لیگ امسال شــود، اما ضربه سر محمدرضا 
عباسى کار را براى ذوب آهن تمام کرد تا این تیم در لیگ 
امسال بتواند گســترش را در دو مسابقه رفت و برگشت 
شکســت دهد. نمایش دو تیم در نیمه نخست در حد و 

اندازه هاى یک بازى لیگ برترى نبود.
این روند در نیمه دوم هم ادامه پیــدا کرد. روند بازى به 
صورتى بود که به نظر مى رسید دو تیم به تساوى راضى 
هســتند، اما گل طالیى کار را براى ذوب آهن تمام کرد 
تا ذوب آهن به اولین برد خودش در نیم فصل دوم لیگ 

برتر دست پیدا کند.
  ذوب آهن در حالى به مصاف گسترش رفت که این تیم 
به شدت نیاز به سه امتیاز بازى داشت تا فشار روحى به 
وجود آمده از روى تیم برداشته شــود.  البته در این بین 
رشــید مظاهرى دروازه بان ذوبى ها بــراى دومین بار 
متوالى در نیم فصل دوم موفق به کلین شیت شد تا کمک 

شایانى به قلعه نویى براى فرار تیمش از بحران کند.
این دروازه بان اهل گچســاران که یکى از گزینه هاى 
اصلى کى روش براى جام جهانى اســت، امیدوار است 
که با ادامه درخشــش، نامش در لیست مسافران روسیه 

نوشته شود.
 نکته مهمى که نباید در مورد سبزپوشان فراموش کنیم 
اینست که ذوب آهن و امیر قلعه نویى از سه بازى اخیر 
خود موفق به کسب 7 امتیاز شــده اند. بعد از نمایش نه 
چندان مطلوب ذوب آهن در این فصل و کســب نتایج 
سینوسى وار توسط این تیم، قلعه نویى موفق شده تیمش 
را به ریل موفقیت بازگرداند. ذوبى هــا با برترى مقابل 
نفت تهران و گسترش فوالد و کسب تساوى برابر سیاه 
جامگان موفق به کســب 7 امتیاز از 3 بــازى اخیر خود 
شده اند. آنها با ثبت سه کلین شــیت متوالى آمار قابل 

قبولى را نیز در فاز تدافعى خود ثبت کرده اند.
به نظر مى رســد امیر قلعه نویى و شــاگردانش از فشار 
روحى روانى ناشــى از هفته هاى بد خود در اواسط نیم 
فصل اول فاصله گرفته اند و با ادامه روند فعلى مى توانند 

به حضور در جمع مدعیان کسب سهمیه امیدوار باشند.
شــاگردان قلعه نویى که هنوز قاطع ترین برد این فصل 
را با برترى 6 بر صفر مقابل اســتقالل خوزستان به نام 
خود ثبت کرده اند، با کسب 8 تساوى رکوردار بیشترین 

مساوى نیز هستند.
ذوب آهن مى تواند با این برد نگاهــى امیدوارانه تر به 

هفته هاى آتى داشته باشد.

عجب تعویضى کردى ژنرال!

بازیکن پیشین تیم ملى کشــورمان گفت که تنها یک تیم مى تواند زنگ 
خطرى براى پرسپولیس باشد. 

خداداد عزیزى در گفتگو یى، درباره شانس قهرمانى پرسپولیس پس از برترى 
دو بر صفر مقابل تراکتورسازى تبریز در هفته هفدهم لیگ برتر اظهار داشت: 

پرسپولیس اختالفش را با تیم هاى پایین زیاد کرده و نمى توان  به راحتى این 
تیم را گرفت. تنها تیمى که مى تواند پرسپولیس را تعقیب کند و زنگ خطرى 
براى قهرمانى سرخ پوشان باشد، استقالل است. استقالل شرایط خوبى پیدا 
کرده و تنها تیمى است که مى تواند جلوى پرسپولیس را بگیرد، هر چند شانس 

کمى دارد.
وى افزود: با شوکى که به استقالل وارد شد و وینفرد شفر آمد، این تیم تغییر کرد.  استقالل همیشه 

بزرگ بوده و نیاز نیســت در موردش صحبت کنیم. اســتقالل باید به خــودش مى آمد. رقابت 
پرسپولیس و استقالل به سود فوتبال ما خواهد بود.

بازیکن پیشین تیم ملى با اشــاره به کیفیت بازى هاى لیگ برتر خاطرنشان کرد: تیم هایى 
مانند سپاهان و حتى ذوب آهن شرایط خوبى ندارند. البته این هفته نتایج خوبى گرفتند.. 

وقتى این  تیم ها در کنار استقالل و پرسپولیس رقابت و قدرت  نداشته باشند، لیگ 
جذابیت نخواهد داشت.

ز ب و و ر بر ی وم ی ر ن پ ر
باتساوى خارج از خانه برابر سایپا که 

خوش شانســى و یک پنالتى 
مشکوك رقم خورد، سپاهان
جمعه به مصاف پدیده رفت 
و توانست همان بالیى که 
در بازى رفت مشــهدى 

ها سر این تیم 
ه  د ر و آ

ند  بود
ا ین ر ا
ر  سر با

و ر ىپر یم
رقبیشتر از گذشته تنور ر
 جبرتر را داغ کننــد و بر
 جهفصل منتهى به جام ج
شتروسیه بیافزایند. بازگشت
ــبه کــورس و رقابت بـ
س،همچون پرســپولیس
 حفوالد، پارس جنوبى و

ىنشان مى دهد روزهاى
رانتظار لیگ هفدهم قرا
ر ساما نکاتى دیگر از دیدار

پدیده:
 هر-ساســان انصارى

ضاواسط نیمه دوم تعویض
شــد اخود حاشیه ساز ؛
ستزمین بود. انصارى که س

بازیکن پیشین تیمم
خطرى براى پرسپو
خداداد عزیزى در گ
دو بر صفر مقابل

پرسپولیس اختال
تیم را گرفت. ت
براى قهرمانى

کرده و تنها تیمى
کمى دارد.

وى افزود: با شوکى که به استقالل وارد
بزرگ بوده و نیاز نیســت در موردشص
فوتبال م پرسپولیسو استقالل به سود
بازیکن پیشین تیم ملى با اشــاره به ک
مانند سپاهانو حتى ذوب آهن شرایط
وقتى این  تیم ها در کنار استقالل و پر

جذابیت نخواهد داشت.

ب آهن قدرتمند جذاب نیست
لیگ بدون سپاهان و ذو
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توجه به پاك سازي بدن در سنین باال بسیار مهم و مهمترین عامل در تغذیه بدن و اعضاست 
و افرادي که داراي بدنی پاك هستند، بهتر می توانند از انواع غذاها در سنین باال بهره ببرند.

غذاهاي ساده و پر انرژي مانند انواع غذاهاي گیاهی و طبیعی و عسل به راحتی انرژي بدن را 
تأمین کرده و ناتوانی را در افراد از بین می برد و آنهایى که در سنین کهنسالی فعال تر هستند، 

بهتر می توانند از حرکات و فعالیت هاي بدنی و انواع غذاها بهره برداري کنند.
باید ســعی بر این باشــد که همه انرژي خود را از غذاها به دســت نیاوریم تــا در موقعی که 
سیســتم گوارش و اعضاي وابســته دچار اشــکال شــدند، از پــاي بیافتیم و حــرکات و

فعالیت هاي بدن نیز انرژي زا بــوده و در مواقع لزوم 
مقــداري از نیــروي بــدن را تأمین 

می کند.

یک متخصص پزشکى ورزشى گفت: دردهاى استخوانى علل زیادى دارد که عمده آن با رعایت 
برخى از نکات بهداشتى و درمانى برطرف مى شود.

شاهین صالحى افزود: خیلى وقت ها بیماران با شــکایت از درد استخوانى به پزشک مراجعه 
مى کنند، این دردها خیلى وقت ها در ســاق پا ایجاد مى شــود که براى این درد علل مختلفى 
مطرح است. وى ادامه داد: گاهى اوقات این علل بیشتر در ورزشکاران و گاهى اوقات در افراد 
عادى جامعه دیده مى شــود، اگر این دردها در مفاصل، زانو یا انگشت ها باشد، به بیمارى هاى 

رماتیسمى باید دقت شود.
صالحى تصریح کرد: یعنى اینکه ببنیم عالئمى مثل خشکى صبحگاهى بیشتر از یک ساعت 
طول داشته اند، آیا با تورم و تجمع مایع در مفصل یا محدودیت حرکت مفصلى مواجه شده اند یا 

نه که در صورت وجود این عالئم باید به وجود روماتیسم شک کرد.
وى افزود: گاهى اوقات مسائل روماتیســمى  مطرح نیست و این دردها علل دیگرى دارد مثًال 

ممکن است فرد دردى داشته باشد که فشار بیش از حد بر ساق پا داشته باشد. 
این متخصص پزشــکى ورزشــى اظهار داشــت: گاهى اوقات این دردها در افراد با سن باال 
رخ مى دهد یا افرادى که چاق هســتند. این افــراد هم باید وزن خود را کم کنند و زیاد ســرپا 
نباشــند تا فشــارها روى اســتخوان کاهش یابد. وى ادامه داد:البته گاهى هــم تومورهاى

 استخوانى دلیل این دردهاســت که با کاهش وزن، کم خونى، بى حالى و دردهاى استخوانى 
مواجه مى شود. 

یک جراح و متخصص گوش، حلــق و بینى گفت: آلرژى 
از عمده ترین دالیل عطســه اســت؛ اگر جلوى عطســه 
کردن گرفته  شود، فشــار به ناحیه هاى گوش، حلق، بینى 
و چشــم وارد مى شود.مسعود قاســمى گفت: عطسه یک 
رفالکس غیرارادى است و از دیگر دالیل ایجاد آن ویروس، 
سرماخوردگى و... است.وى افزود: چندین قسمت از اعضاى 
بدن در عطسه کردن شرکت دارند و اگر جلوى عطسه کردن 

را بگیریم، فشار به ناحیه هاى گوش، حلق، بینى و چشم وارد 
مى شود.قاسمى تصریح کرد:  به دلیل اینکه عطسه ارادى 
نیست، هیچ راهى براى جلوگیرى از عطسه وجود ندارد و به 
بیمارانى که جراحى بینى انجام داده اند و احتمال خونریزى 
در آنها وجود دارد، توصیه مى شود با دهان باز عطسه کنند تا 
فشار کمترى به ناحیه گوش، حلق و بینى وارد شود.این جراح 
و متخصص گوش و حلق و بینى گفت: شاید عطسه کردن از 

نظر افراد مورد ساده اى باشد، ولى عطسه یک سازوکار پیچیده 
است که عالوه بر گوش، حلق و بینى اندام هاى مغز، ریه و 
دیافراگم را درگیر مى کند.قاسمى با اشاره به صداى متغییر 
عطسه در افراد مختلف گفت:  از آنجا که شرایط بدنى افراد با 
یکدیگر فرق مى کند، صدا و شدت عطسه آنها نیز با یکدیگر 
متفاوت اســت و فرد هیچ دخالتى در میزان شدت صداى 

آن ندارد. 

اگرچه استرس و اضطراب، بدن را در شرایط نامطلوبى قرار مى دهد، اما 
این واکنش همیشه و در هر شرایطى بد نیست.

داشتن «استرس خوب» باعث هوشیارى فرد شده و موجب مى شود فرد 
هنگام عبور از خیابان دقت بیشترى داشته باشد. در واقع وجود این نوع از 

استرس، بدن را وارد وضعیت «خودمحافظتى» مى کند.
با این حال زمانى که استرس مزمن شــده و به شکل استرس بد ظاهر 
شود، فرد را دچار استیصال مى کند و مى تواند بر سالمت کل بدن تأثیر 
سوء بگذارد. همچنین بدن به لحاظ جسمى و اتوماتیک به آن واکنش 

نشان مى دهد و همچون یک عامل تهدید کننده با آن برخورد مى کند.
زمانى که بدن به طور پیوسته در وضعیت آماده باش و خودحفاظتى باشد، 
سیستم احساس خستگى کرده و روند افولى را در پیش مى گیرد. سطح 
ایمنى کاهش پیدا کرده، بدن دچار التهاب مى شود. در قدرت حافظه و 
تمرکز فرد و خواب مشکالتى به وجود مى آید. همچنین ممکن است 
تغییرات جسمى دیگرى همچون گرفتگى ماهیچه ها، اضطراب و ترشح 

هورمون هاى استرس کورتیزول و آدرنالین ظاهر شود.
در بیشــتر مواقع فرد در مقابل اســترس احســاس ضعف مى کند اما 
تحقیقات نشان مى دهد اقدامات بسیارى وجود دارد که مى توان براى 
مقابله با استرس انجام داد. به گفته متخصصان، راه حل مورد نظر، فرار 
از احساسات منفى و دردناك نیست بلکه باید چگونگى واکنش ذهن 
و بدن را تغییر داد. بررسى ها حاکى از آن است که این مهارت ها مغز را 
آموزش مى دهد تا از درد و احساس ناخوشایند جسمى و روانى دور شود.

در ادامه به برخى از این راهکارها اشاره شده است.

آرام کردن سیستم عصبى با واکنش هاى آرام کننده
 واکنش هاى آرام بخش اقداماتى اســت که به طور مستقیم با افزایش 
استرس، تنش و درد مقابله مى کند. براى این منظور تنفس دیافراگمى 
یا دیگر تمرینات تنفســى یوگا توصیه مى شود. این روش هاى آرامش 
بخش از طریق کاهش فشار خون، ضربان قلب و گرفتگى ماهیچه اى، 
سیســتم عصبى را آرام مى کنند. زمانى که ذهن در وضعیت استرس 
باشد، تنفس سخت مى شود. اما بررسى ها نشان مى دهد زمانى که فرد 
آگاهانه تنفس خود را تغییر دهد، مى تواند به ســرعت تغییر احساسات 

خود را حس کند.

مدیتیشن (مراقبه)
مدیتیشن هم تکنیک دیگرى اســت که واکنش آرام سازى را در پى 
دارد. اسکن مغزى افرادى که به طور مرتب مدیتیشن انجام مى دهند، 
نشان دهنده کاهش فعالیت در بخش هایى از مغز است که با درد مرتبط 
است. همچنین فعالیت را در بخش هایى از مغز افزایش مى دهد که با 

تنظیم احساس، ارتباط دارد.
افرادى که دچار درد مزمن یا استرس هستند، با انجام مدیتیشن، احساس 
درد روى آنان تأثیر کمترى دارد. زمانى که تنفس دیافراگمى و مدیتیشن 
به طور مرتب انجام شود، ذهن و بدن آموزش مى بیند تا در برابر عوامل 

استرس زا کمتر واکنش نشان دهد.

 دور کردن افکارى کــه درد و ناراحتى را در خود جاى 
مى دهند

افکار منفى مى توانند احساس درد و ناراحتى را افزایش دهند. به همین 
دلیل ضرورت دارد به فرد آموزش داده شود که چگونه مى توان از مشغول 

کردن ذهن به آنها جلوگیرى کرد.
یکى از روش هاى عملى «رفتار درمانى شــناختى» است که به افراد 
در تشــخیص و تغییر اعتقــادات و باورهاى غیر مفید که در تشــدید 
ناراحتى هاى جسمى و احساســى نقش دارند، کمک مى کند. در این 
روش افراد از الگوهاى فکرى پیــروى مى کنند که عمل هاى مثبت و 

حس خوب را تقویت مى کنند.

عضو هیئت مدیره انجمــن تغذیه ایران با 
اشــاره به اینکه در گروه پروتئین حیوانى، 
ماده غذایى باارزش تــر از تخم مرغ وجود 
ندارد، گفت: در مواردى که افــراد قادر به 
خرید تخم مرغ نیستند، مى توانند از لبنیات و 

حبوبات استفاده کنند.
مجید حاجــى فرجى درباره گران شــدن 

تخــم مــرغ و جایگزیــن کــردن مواد 
غذایى مناســب اظهارداشــت: تخم مرغ، 
مــواد غذایى بــاارزش و پروتئیــن دارد 
و ایــن مــاده غذایــى در خانواده هــاى
کم درآمــد و گروه هــاى آســیب پذیر، 
پروتئین مــورد نیاز تمامى افــراد را تأمین 

مى کند.

وى با بیان اینکه در دسته پروتئین حیوانى 
موادى باارزش تر از تخم مرغ وجود ندارد، 
افزود: با گران شــدن تخم مرغ، افرادى که 
توانایى مالى خریــد آن را ندارند مى توانند 
از مواد غذایــى جایگزین همچون حبوبات، 
غالت و لبنیاتى مثل پنیر، شــیر و ماســت 

استفاده کنند. 

روش هایى براى کاهش استرس

مواد غذایى که مى توان جایگزین تخم مرغ کرد

زوم ع و ر و انرژي زا بــوده نیز فعالیتهايبدن
مقــداري از نیــروي بــدن را تأمین 

میکند.

علل دردهاى استخوانى چیست؟

پاکسازي بدن درسنین باال وتضمین سالمتی

عوارض جلوگیرى از عطسه هاى ناگهانى

آگهى مزایده عمومى واگذارى آزمایشگاه کلینیک کسایى 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا به صورت اجاره بهاى ماهیانه

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفــن 37924005-031 تماس

 حاصل فرمایند. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 
م الف:124549

اطالعیه
شرکت تعاونى مرغ ساحل شماره ملى 102601055375 دارنده پروانه واحد بهره بردارى مرغدارى به ظرفیت 60000 به شماره 13703 

مورخ 1392/2/5 ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعالم مى نماید. 
محمد کرباسى- مدیرعاملمحمد کرباسى- مدیرعامل

آگهى فروش اموال اسقاطى نوبت دوم
اداره کل پست استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطى در قالب قوانین و مقررات برگزارى مناقصه و مزایده اقدام 
نماید لذا از کلیه متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات و تدارکات واقع در خ نشاط- طبقه دوم اداره پست استان 

اصفهان مراجعه نمایند.
* زمان جهت اخذ مدارك و بازدید و تحویل پیشنهاد از تاریخ 96/10/11 لغایت 96/10/19.

کمیسیون معامالت اداره کل پست  استان اصفهانکمیسیون معامالت اداره کل پست  استان اصفهان
م الف: 124310
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برخورد کامیون و پژو یک دختر10ســاله را به کام مرگ کشــاند و دو مصدوم توسط 
اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

سخنگوى اورژانس استان آذربایجان شرقى گفت: در حادثه بعد از ظهر جمعه بین تیکمه 
داش به قره چمن دختر ده ساله در دم جان باخت و دو سرنشین تحت اقدامات درمانى 

اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند. 
وحیــد شــادى نیــا اظهــار داشــت: براســاس گــزارش کارشناســان اعزامــى 
اورژانــس وضعیت یکــى از مصدومــان وخیم گــزارش شــده اســت. وى ادامه 
داد: هر دو مصدوم جهــت ادامه درمان به بیمارســتان امام رضا علیه الســالم تبریز

 اعزام شدند.

رئیــس کالنتــرى 122 دربند از دســتگیرى ســارق 
وسایل آنتیک در ســایت «دیوار» در شمال شهر تهران 

خبر داد.
ســرهنگ محمدباقر قدم زاده درباره جزئیات این خبر 
گفت: در طول هفته هاى اخیر تعداد زیادى از شهروندان 
علیه فردى که از طریق ســایت دیوار اموال آنان را برده 
شــکایت کردند. وى درباره این پرونــده توضیح داد: با 
افزایش پرونده ها و واحد بودن شــیوه و شــگرد متهم، 
موضوع در دستور کار تیم عملیاتى کالنترى به سرپرستى 

سروان بیرانوند قرار گرفت.
رئیس کالنتــرى 122 دربند بیان کــرد:  متهم اموال 
شهروندان را که براى فروش در ســایت دیوار گذاشته 
بودند با شــیوه ارســال اموال از طریق آژانس به یک 

آدرس صورى مى فرســتاد و در محل بــا ترفند و حیله 
باعث ســرگردانى مالباخته مى شــد و اقدام به سرقت 

اموال مى کرد.
وى با بیان اینکه از طریق شگردهاى خاص پلیسى متهم 
شناسایى و دستگیر شد تصریح کرد: پس از انتقال متهم 
به کالنترى، وى در مواجهه با جمعــى از مالباختگان و 
شناسایى از ســوى آنها، ضمن اعتراف به بزه انتسابى 
اموال آنتیکى همچون دوچرخه تزیینى، سماور قدیمى و 
ساعت اذعان داشت که اموال نوین الکترونیکى همچون 
تبلت و گوشى هاى گرانقیمت را از این طریق به سرقت 
برده است.   سرهنگ قدم زاده در پایان ضمن هوشیارى 
در خصوص این شیوه و شــگرد متهمین، از شهروندان 
خواســت  کســانى که از این طریق مورد سرقت قرار 
گرفته اند جهت شناسایى و تشکیل پرونده به کالنترى 

122دربند مراجعه کنند.

جسد پسر جوانى که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 
بود، در باغ متروکــه اى در بزرگراه شــهید همت تهران 

کشف شد.
ساعت 17و57دقیقه روز پنج شنبه هفته گذشته مأموران 
کالنترى 136 فرجام در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعالم کردند جســد پســر جوانى داخل یک باغ 
متروکه در بزرگراه شهید همت کشف شده است. دقایقى 
بعد از اعالم این خبر محسن مدیرروستا، بازپرس کشیک 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت آ گاهى و 
کارشناسان پزشــکى قانونى در صحنه جرم حاضر شده و 

مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
بررســى هاى اولیــه نشــان داد کــه جســد متعلق به 
پسر23ســاله اى اســت که با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رســیده همچنین آثار بریدگى روى گــردن مقتول قابل 

مشاهده بود و کارشناسان پزشکى قانونى پس از بررسى 
جســد اعالم کردند که حدود هفت تا ده روز از مرگ وى

 مى گذرد.
همزمان با کشف جسد، تحقیقات از افرادى که پلیس را در 
جریان کشف جســد قرار داده بودند، آغاز شد اما این افراد 
اظهارات متناقضى را به ســخن آورده و هیچکدام از افراد 
حاضر در محل، پاسخ دقیقى درباره کشف جسد ندادند در 
حالى که جسد از بیرون از باغ به هیچ عنوان قابل مشاهده 
نبود و براى دسترسى به آن و محوطه باغ باید از یک نردبان 
استفاده مى شد، همچنین روى جســد با یک تشک و بنر 

پوشانده شده بود.
کارآگاهان در تحقیقات تکمیلى هویت مقتول را شناسایى 
کرده و متوجه شــدند که خانواده وى ده روز قبل از کشف 
جسد، مفقود شدن وى را اعالم کرده بودند. در نهایت جسد 

مقتول با دســتور بازپرس امور جنایى تهران براى بررسى 
بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شــد، پنج نفر از مظنونان 
این پرونده بازداشت شدند و براى ادامه تحقیقات در اختیار 

مأموران اداره آگاهى قرار گرفتند.

همراهان بیمار سرپایى بعد از دریافت خدمات در 
اورژانس بیمارستان 5 آذر گرگان به طور ناگهانى از 
پشت سر به پزشک زن این بیمارستان حمله کرده 

و او را مجروح کردند.
ساعت 23و30دقیقه چهار شــنبه مردى با حال 
عمومى مساعد و در حالى که مدعى بود در یک 
نزاع خیابانى ضربه اى به ســرش وارد شده، به 
اورژانس بیمارســتان 5 آذر شهرســتان گرگان 
مراجعه کرده بــود. این بیمار بالفاصلــه بعد از 
ورودش توســط پزشک کشــیک مورد معاینه 
قرار گرفت و براى ســى تى اسکن فرستاده شد. 
اما دقایقى بعد بیمــار و همراهانش که یک زن و 
مرد بودند با این بهانه که پرستارى باید بیمارشان 
را تا بخش ســى اســکن همراهى کند، به طرز 
وحشیانه اى از پشت به پزشک زن بخش اورژانس 
که مشغول معاینه بیمار دیگرى بود حمله کرده و 
عالوه بر ضرب و شتم وى، به او فحاشى کردند. 
با گزارش این حادثه به پلیس، افســر کشــیک 
از پزشک مضروب خواســت رضایت دهد اما با 

پافشارى شاکى، پرونده به دادسرا ارجاع شد. 
حمید رستمانى، مشــاور رئیس دانشگاه و مدیر 
حراســت دانشــگاه علوم پزشــکى گلستان در 
اطالعیــه اى، درباره روند پیگیرى دانشــگاه در 
مورد اتفاقات چهارشنبه گذشته در بیمارستان 5 
آذر گرگان گفت: «متأســفانه چهارشنبه گذشته 
در اورژانس بیمارســتان 5 آذر گرگان همراهان 
بیمار سرپایى بعد از دریافت خدمات و انجام سى 
تى اســکن به طور ناگهانى و غافلگیرانه از پشت 
ســر به خانم دکتر "یگانــه" متخصص محترم 
طب اورژانس حمله ور شده و او را مجروح کردند. 
این درگیرى با دخالت مأمور انتظامى مســتقر در 
بیمارســتان و کادر نگهبانى پایان یافت و ضارب 
بازداشت شد. ریاست دانشگاه و مدیریت حراست 
و دفتر حقوقى بالفاصلــه بعد از این اتفاق، حادثه 
را رصد کرده و دســتور پیگیرى تا دریافت حکم 
قضائى براى تهدیدکنندگان امنیت و ســالمت 

پرسنل را صادر کردند.»
این اظهارات در حالى مطرح شد که عامل ضرب 
و شتم خانم دکتر در گرگان مدعى است پزشک 
معالج بیمارســتان را با کادر درمانى اشتباه گرفته 

است.

پسر جوان که با پراید سفیدرنگ در پوشش مسافربر اقدام به 
ربودن و آزار و اذیت زن جوانى کرده بود، دستگیر شد. پلیس 

از طعمه هاى احتمالى خواسته این مرد را شناسایى کنند.
10 آذرماه سال جارى زن جوانى با مراجعه به کالنترى 103 
گاندى به مأموران اعالم کرد که به عنوان مسافر سوار یک 
دستگاه پراید سفید شده اما راننده ماشین، با تهدید چاقو 

وى را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «آدم ربایى منجر به 
آزار و اذیت» و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى ناحیه 
2 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره شانزدهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکى با حضور در اداره شــانزدهم پلیس آگاهى تهران 
بــزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفــت: «صبح روز 
جمعه(10آذر) براى شرکت در آزمون وکالت از شهرستان 
به تهران آمدم. حدوداً ســاعت 5و30دقیقه صبح بود که 
اتوبوس به ترمینال بیهقى در میدان آرژانتین رســید. با 
اتوبوس BRT به پل ســیدخندان رفتم؛ زیر پل منتظر 
تاکسى بودم تا به محل آزمون برسم؛ در همین زمان یک 
پراید سفید به عنوان مسافرکش در مقابل من توقف کرد 
و راننده جوان آن از من پرسید که کجا مى روم. فکر کردم 
که مسافرکش است؛ براى آنکه به موقع به امتحان برسم، 
اقدام به کرایه  دربست ماشین کردم و از راننده خواستم تا مرا 

به محل آزمون در خیابان زرگنده برساند. در بین راه، ناگهان 
راننده  پراید با تغییر مسیر به داخل خیابانى رفت که ابتداى 
آن تابلوى بن بست قرار داشت؛ همان لحظه احساس کردم 
که راننده نقشه شومى دارد؛ خواستم در ماشین را بازکنم، 
اما دستگیره  ماشین کًال نبود! شیشه باالبر هم نداشت تا 
شیشه را پایین بکشم و از مردم درخواست کمک کنم. به 
راننده گفتم که مسیر بن بست است اما او مدعى شد که 
انتهاى کوچه باز است. به سمت دیگر صندلى عقب خم 
شدم تا در دیگر ماشین را باز کنم اما آن هم شیشه باالبر و 
دستگیره نداشت و در ماشین از داخل باز نمى شد. ناگهان 
راننده در انتهاى کوچه بن بســت نگه داشت و چاقوى 
ضامندار بزرگى را در آورد و جلوى گلوى من گرفت و مرا 
تهدید کرد. ترسیده بودم و دست و پایم را گم کرده بودم. 
با التماس از راننده خواستم تا پول هایم را بگیرد و مرا رها 
کند اما او به دنبال پول نبــود و کماکان مرا با چاقو تهدید 
مى کرد و... . پس از آن راننده در کوچه هاى محدوده خیابان 
شریعتى مى چرخید و با گذشت حدوداً 20 دقیقه و پس از 
التماس هاى فراوان، سرانجام  مرا در وسط خیابانى خلوت 

پیاده کرد و به سرعت از محل دور شد.»
با توجه به اظهارات شــاکى و شناســایى محدوده تردد 
خودروى پراید، کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانى و بهره 
گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته، 

موفق به شناسایى خودروى پراید سفیدرنگ صندوق دار 
شده و در بررسى ارکان هویتى خودرو اقدام به شناسایى 

مالک آن در شهرك مسعودیه شدند.
با شناسایى مالک خودرو و در تحقیقات پلیسى، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که خودرو در اختیار پسر مالک خودرو 
به نام «مصطفى» 29 ساله اســت که از مدتى پیش و به 
واسطه اختالفات شدید خانوادگى کمتر به محل سکونتش 

مراجعت دارد.
با شناسایى تصویر مصطفى توســط شاکى، دستگیرى 
وى در دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت و سرانجام وى روز7 دى ماه سال 
جارى دستگیر و به اداره شــانزدهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شد.
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم این خبر گفت: «متهم در همان تحقیقات اولیه 
صراحتاً به آزار و اذیت شاکى اعتراف کرده و با قرار قانونى 
براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره شــانزدهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، با توجه به احتمال افزایش 
شکات پرونده عنوان داشــت: «با توجه به شیوه و شگرد 
متهم در برداشتن دستگیره هاى عقب خودرو به منظور 
جلوگیرى از پیاده شدن شاکى پرونده و احتمال افزایش 

تعداد شکات در این پرونده، از شکات احتمالى که بدین 
وسیله توسط راننده یک پراید ســفیدرنگ مورد تهدید، 

سرقت و آزار و اذیت قرار گرفتند دعوت مى شود تا براى 
شناسایى متهم و طرح و پیگیرى شکایات خود به نشانى 

اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت 
اسالمى مراجعه کنند.»

شیطان پرایدسوار چگونه طعمه هایش را صید مى کرد

اذیت و آزار زن جوان قبل از آزمون وکالت

 رئیس کل دادگســترى اســتان گیالن با اشاره به 
اعتراض وکیل متهم پرونده «اهورا» به رأى صادره 
گفــت: پرونده با نامــه اى به دیوان عدالت کشــور 

فرستاده  شده است.
 احمد سیاوش پور با اشاره به اینکه پرونده اهورا منتهى 
به صدور رأى شد، اظهار داشــت: قاتل اهورا به سه 
مجازات محکوم شده اســت. وى افزود: متهم این 
پرونده براى اتهام قتل به قصاص نفس، براى جرم 
تفخیذ به عنف به صد ضربه شــالق و دو سال تبعید 
و براى جرم کودك آزارى نیز به شــش ماه حبس و 
پرداخت ارش و براى شرب خمر به 80 ضربه شالق 
به عنوان حد محکوم شد و دادنامه براى ابالغ ارسال 

شده است.
رئیس کل دادگسترى اســتان گیالن تصریح کرد: 
براساس قانون، فرد متهم مى تواند ظرف 20 روز بعد 
از ابالغ دادنامه اعتراض کند و این حکم در صورت 
اعتراض متهم، قابلیت تجدیــد نظر در دیوان عالى 
کشور را دارد. سیاوش پور در پایان با اشاره به اعتراض 
وکیل متهم به رأى صادره خاطرنشان کرد: پرونده با 

نامه اى به دیوان عدالت کشور فرستاده  شده است .
گفتنى اســت قاتل اهورا که ناپــدرى او بود اواخر 
مهرماه ســال جارى پس از آزار ایــن کودك 2/5 
ساله رشتى، با کوباندن سر او به دیوار وى را به قتل

 رسانده بود.

پرونده اهورا به دیوان عالى کشور ارسال شد

زمینگیر شدن سارقان  در خانه اجاره اى

سرقت15 گوشى توسط  پسر میلیاردر 

پلیس به دنبال کشف راز جنازه پسر جوان در باغ متروك

پسر 
کویتــى 
که بــه آبادان 
ســفر کرده بود براى 
تفریــح و ســرگرمى با دو 
جوانى خالفکار سوار بر موتور اقدام 

به گوشى قاپى مى کرد.
ســاعت 17 پنج شــنبه مأموران کالنترى 13 
قدس آبادان در حال گشــتزنى در منطقــه تانکى 2 
بودند که به سه جوان موتورسوار مشــکوك شدند. مأموران 
که سه پســر جوان را تحت نظر داشــتند مشــاهده کردند آنها به 
سمت دختر جوانى رفته و در چشــم به هم زدنى دست به سرقت گوشى 
موبایــل وى زدند. همین کافى بود تــا مأموران براى دســتگیرى متهمان وارد

 عمل شوند.
تیم پلیسى در این مرحله موفق شد پسر نوجوانى را که گوشى دختر جوان را قاپیده بود دستگیر 
کنند و گوشى سرقتى نیز به صاحبش بازگردانده شد. مأموران در تحقیقات از پسر نوجوان پى بردند که 
وى متولد کویت است و مادرش ایرانى و پدرش یکى از مدیران ارشد پاالیشگاه کویت است که مدتى است 

از کویت به ایران سفر کرده است.
نوجوان 17 ساله به مأموران گفت: «مدتى است به آبادان سفر کردیم و به طور اتفاقى با دو جوان خالفکار آشنا شدم که 
به پیشنهاد آنها براى هیجان و تفریح در زمان سرقت هایشان همراهى شان مى کردم و از سهم سرقت هاى هیچ پولى 

به من نمى رسید و پول آنها بین دوستانم تقسیم مى شد.»
وى افزود: «زندگى میلیاردى دارم و نیازى به پول سرقت ها ندارم و فقط براى تفریح با دوستانم همراه مى شدم که در 

این مدت 15 گوشى موبایل سرقت کردیم.»
بنا به این گزارش، سارق میلیاردر براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار گرفته است و تجسس 

براى دستگیرى دو همدست وى ادامه دارد.

سارق وسایل آنتیک از روى «دیوار»، به دام افتاد

پایان تلخ زندگى دختر 10 ساله در جاده

ضرب و شتم پزشک زن 
 در بیمارستان

ا ال 1 خت گ تلخزن ا ا

ت اغ ا نا ا شف ال ن ل

سارق سیم هاى برق در جاده میرجاوه دراســتان سیستان و بلوچستان براثربرق گرفتگى جان 
خود را از دست داد .

این فرد که مردى 35 ساله است صبح روز شنبه هنگام ســرقت کابل هاى برق فشار قوى در 
اطراف پلیس راه میرجاوه دچار برق گرفتگى شد و جان سپرد.

برق، جان کابل دزد را گرفت

 
4 پسر جوان 

با ســفر به بوشهر 
و اجاره کــردن خانه اى، 

سرقت هاى ســریالى خود را در 
این شهر شروع کردند.

رئیس پلیس بوشــهر گفــت: چندى قبل 
مأموران در جریان ســرقت طالجات چند خانه در 

شهر بوشهر قرار گرفتند و تیم ویژه اى از مأموران براى 
دستگیرى عامالن این دزدى ها وارد عمل شدند.

سرهنگ ابراهیم عرب زاده اظهار داشت: پس از اقدامات اطالعاتى و 
پلیسى و بررسى هاى میدانى چهار سارق جوان شناسایى شدند.

به گفته فرمانده انتظامى شهرســتان بوشــهر ســاعت 2 بامداد روز شنبه 9دى 
ماه ســال جارى خانه مجردى ایــن دزدان در خیابان عاشــورى در محاصره پلیس 

قرار گرفت و هر چهار نفر متهم قبل از هرگونه عکس العملى دســتگیر شــدند. وى با بیان 
اینکه ســارقان پس از انتقال به کالنترى تاکنون به هشــت فقره ســرقت طالجــات، وجه نقد 

و تلفن همــراه از خانه هاى اهالى بوشــهر اعتراف کرده اند، خاطرنشــان کرد: این افــراد اهل یکى از 
اســتان هاى جنوبى و مرکزى کشــور هســتند که با اجاره خانه اى در شهر بوشــهر فعالیت هاى مجرمانه

 انجام مى دادند.
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همانا تقــوا و پرهیزکارى، شــفا دهنده بیمــارى دل ها، 
روشــنایى قلب ها و درمانگر درد بدن هــا، مرهم زخم 
جان ها، پاك کننده پلیدى هاى ارواح و روشنایى بخش 
تاریکى چشم ها و امنیت بخش ناآرامى ها و روشن کننده 

موال على (ع)تاریکى هاى شماست.

در نشست تخصصى راهکارهاى افزایش مشارکت زنان در توسعه 
روستا که باحضور احمد رضوانى معاون استاندار و فرماندار اصفهان 
و مدیرکل امور بانوان اســتاندارى برگزارشد مهندس هاشم امینى 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به نقش مؤثر بانوان در مدیریت 
مصرف آب پرداخت و اعالم کرد: بدون شک بانوان با توجه به نقشى 
که در محیط خانه دارند مــى توانند به خوبى مصرف آب را مدیریت 
کنند که این مهم بسیار مؤثر در مدیریت مصرف است و از مصرف 

بى رویه آب جلوگیرى مى شود.
وى به ظرفیت خانه فرهنگ آب اشاره کرد و تصریح نمود: شرکت 

آبفا اســتان اصفهان با تأســیس خانه فرهنگ آب در صدد ترویج 
مصرف صحیح آب میان اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان 
در مقاطع مختلف تحصیلى اســت و بنابراین مــى طلبد دفتر امور 
بانوان وخانواده استاندارى از ظرفیت خانه فرهنگ آب که مجهز به
لوازم کاهنده مصــرف به همــراه مربیان و کارشناســان مجرب 
به آمــوزش مصرف صحیح آب بــه کودکان و نوجوانــان، والدین

 و معلمان هســتند اســتفاده کنند تا در نهایت به هــدف غایى که 
همان فرهنگ ســازى مصرف صحیح آب در جامعه هست دست

 یابیم.

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان اظهار داشــت: براساس 
پیش بینى ها از ســوى دانشــمندان و کارشناســان تا سال 2050 
بیش از 30 میلیون نفر از ســاکنان فالت مرکزى بــه دلیل وقوع 
خشکسالى و تشدید بحران کم آبى ناچار به مهاجرت مى شوند این 
درحالیست که مى توان با مدیریت صحیح منابع آبى تبعات بحران

 کم آبى را به حداقل رســاند و این امر با تغییــر رویه در مصرف آب 
بدست مى آید.

وى آب را عامــل مهم توســعه و آبادانى برشــمرد و بیــان کرد:
 هرجا که آب باشــد آبادانــى و توســعه را بدنبــال دارد پس باید 

مدیریت منابع آب در تمام بخش ها از جمله شــرب، کشــاورزى، 
صنعــت و خدمات بــه خوبى اعمال شــود تا شــاهد توســعه و
 آبادانى روســتاها و از همه مهمتر شاهد اشــتغال ناشى از توسعه 

باشیم.
مهنــدس امینى با بیان اینکــه آبفا اصفهان در تمام فصول ســال 
از ظرفیت صدا وســیماى اصفهــان و بصورت فصلى از شــبکه 2 
سراسرى به منظور فرهنگ ســازى مصرف صحیح آب میان تمام 
اقشار جامعه استفاده نموده است گفت: شرکت آبفا استان اصفهان 
درچند ســال اخیر به منظور ترغیب و تشویق تمام مردم به مصرف 

صحیح آب اقــدام به تولیــد برنامه جــارى حیــات و پخش آن 
از مرکز صــداى اصفهان نموده اســت بــه طوریکه ایــن برنامه

 4 ســال متوالــى 3 مرتبــه در هفتــه پخش مــى شــود که با 
نظرسنجى هاى صورت گرفته بســیار مؤثر در مصرف صحیح آب 

میان مردم بوده است.
مضافــًا اینکــه از شــبکه 2 سراســرى و ســیماى اســتانى نیز 
دو سال متوالى است برنامه هاى تولیدى مشارکتى ویژه کودکان و 
نوجوانان بصورت ســریال مرتبط با مدیریت مصرف تولید و پخش 

مى گردد.

 با تغییر رویه در مصرف آب مى توان از تبعات بحران بى آبى کاست
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :



استاناستان 09093123 سال چهاردهمیک شنبه 10 دى  ماه   1396

دیوارنگاره هاى مکتب اصفهان 
در نگارخانه صفوى

نمایشـگاهى از آثـار مینیاتـور «فرحنـاز تنکابنى» با 
عنوان «دیوارنگاره هاى صفوى» در نگارخانه صفوى 

برگزار مى شود.
ایـن هنرمند گفت: آثـار ارائه شـده در این نمایشـگاه 
در قالب نقاشـى مینیاتور روى بوم گچـى، در قطعات 
کوچک و به سبک نگارگرى صفوى و مکتب اصفهان 

ارائه شده است.
تنکابنى اظهار داشـت: از اجراى آثار بر روى بوم هاى 
گچى قصد القاى حس تماشاى دیوارنگاره هاى صفوى 
چهلستون را داشـتم. وى افزود: در نمایشگاه پیشین 
آثارم را روى بوم هاى خیلى بزرگ اجرا کردم اما در این 
نمایشگاه آثار در اندازه هاى کوچک 10 در 10 و 60 در 

20 سانتیمتر و در قالب گچ اجرا شده است.
وى خاطرنشـان کـرد: عالقه منـدان بـراى بازدید از 
این نمایشـگاه مى توانند تـا 20 دى ماه، صبـح ها از 
ساعت 10 تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 تا 21 به 
نگارخانه صفوى، واقع در خیابان خاقانى، نبش کوچه 

31 مراجعه کنند.

هفته فرهنگى اردستان 
برگزار شد

فرماندار اردسـتان با بیان اینکه شهرسـتان اردستان 
از شـاخصه هاى وحدت محروم اسـت، گفـت: هفته 
فرهنگى با برگزارى برنامه هاى متنوع، سبب تقویت 

وحدت بین شهرها و مسئوالن شده است.
علیرضا غیور با بیان اینکه بهترین اقدام بعد از برگزارى 
مناسـبت ها، شناسـایى و بررسـى نقاط قوت و ضعف 
برنامه هاست، اظهار داشت: اگر قرار باشد برنامه هاى 
هفته فرهنگى در اردستان در سال هاى بعد نیز برگزار 

شود، نیازمند زمینه سازى بهترى است.
فرماندار اردستان اظهار داشـت: از مزایاى دیگر هفته 
فرهنگى معرفى ظرفیت و اسـتعدادهاى شهرسـتان 
است که با نگاه ملى به برگزارى این هفته در سال هاى 

بعد مى توان از این استعدادها استفاده کرد.

تولید کشک از دوغ هاى فاسد
حدود 750 کیلوگرم دوغ و کشـک غیر بهداشـتى در 

خمینى شهر کشف و جمع آورى شد.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان خمینى شهر گفت: فردى 
از اتباع خارجى در یکى از مناطق خمینى شهر به همراه 
اعضاى خانواده اش، از دوغ هاى تاریخ گذشته و فاسد 

در شرایط غیربهداشتى کشک تولید مى کرد.
احمدباقـرى افـزود: کارشناسـان بهداشـت محیـط 
باحکم قضائى و پلیس در بازرسى از این مکان، حدود 
700 کیلوگـرم دوغ و 60 کیلوگرم کشـک کشـف و 
جمع آورى کردند. وى گفت: پرونده متخلفان به مراجع 

قانونى ارسال شد.

گشایش نمایشگاه تخصصى 
نسخ خطى در میمه

مدیـر میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه گفـت: نمایشـگاه 
تخصصـى نسـخ خطى بـا ده هـا اثـر قرآنـى در موزه 

مردم شناسى شهر میمه گشایش یافت.
جواد چهرراضى هدف از برگزارى نمایشگاه را، آشنایى 
عالقه مندان با نسـخ خطى و کتب و آثار به  جامانده از 
نیاکان عنـوان کرد و افـزود: کتب خطـى و قرآن هاى 
نفیس و مطال از دوره هاى مختلف، خط هاى قرآنى از 
بهترین خوشنویسان خط ایران در طول هزار سال، ده ها 
سـند خطى از دوره هاى مختلف که شامل حکم هاى 
حکومتى، استشـهادیه، عقدنامه و فرمـان، قباله هاى 
قدیمى، کتاب هاى علوم قرآنى و فقهى که معروف ترین 
آنها کتـاب «روضه» مرحوم شـیخ کلینـى(ره)، کتاب 
«سئوال و جواب» مرحوم شیخ انصارى، کتاب «اسفار 
اربعه» مالصدراى شـیرازى، کتب نفیس و کمیاب از 
جمله دیوان هاى حافظ، مولوى و شاهنامه فردوسى و 
کتاب 28 هزار روز تاریخ ایران و جهـان از آثار مهم به 

نمایش گذاشته  شده در این نمایشگاه است.
وى اظهـار داشـت: ایـن نمایشـگاه تـا 14 دى براى 
بازدیدکنندگان و عالقه مندان فرهنگ و هنر کشـور 

گشوده خواهد بود.

خبر

همزمان با سراسر کشور، جنگل کارى بیش از 150هکتار از 
اراضى منابع طبیعى استان اصفهان آغاز شد.

رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت:  این طرح با همــت بیش از هفت  
سازمان مردم نهاد در اراضى منابع طبیعى شهرستان هاى 

خوانسار، لنجان، کاشان و گلپایگان آغاز شد.   
مرتضى برزو با اشــاره به اینکه بیش از 100کیلوگرم بادام 
کوهى  براى کشت در اراضى منابع طبیعى این شهرستان 
به طور رایگان در اختیار سازمان هاى مردم نهاد قرار گرفته 
است، افزود: این طرح مردمى، با توجه به خشک شدن وسیع 
رویشگاه  هاى جنگلى و مرتعى کشــور به دلیل اقدامات 

مخرب انســانى، صنعتى، چراى دام، سرشاخه زنى، تغییر 
اقلیم و خشکسالى اجرا مى شود. وى گفت: اصالح و احیاى 
مراتع تخریب شده، جلوگیرى از فرسایش خاك، جلوگیرى 
از هدر رفت آب، نگهدارى و ذخیره نزوالت آسمانى، تلطیف 
هوا و ایجاد محیط تفرجگاهى، ایجاد اشتغال، جلوگیرى از 
مهاجرت روستایى ها به شهرها و کمک به توسعه پایدار  از 

مهمترین اهداف اجراى این طرح است. 
برزو افزود: کاشــت بذر در اراضى منابع طبیعى اســتان تا 
اواســط دى  ادامــه دارد . وى ادامه داد:مســاحت اراضى 
جنگل هاى طبیعى استان 65هزار هکتار و مساحت اراضى

 رویشگاه هاى جنگلى 500هزار هکتار است .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: طى 9 ماهه ســال جارى بــراى 758 مددجوى 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان با بهره مندى از 

بسته هاى تشویقى، کاریابى انجام شده است.
 حمیدرضا شیران با اشــاره به همکارى متقابل کمیته 
امداد و ســازمان فنى و حرفــه اى در خصوص آموزش 
و مهارت آموزى بــه مددجویان تحــت حمایت اظهار 
داشت: توانمندسازى نیروهاى تحصیلکرده با آموزش و 
مهارت آموزى باعث کاهش آمار بیکاران در این قشــر 

نسبت به سایر اقشار جامعه مى شود.
وى با اشاره به اینکه فقرزدایى با ایجاد فرصت هاى شغلى 

و توسعه کسب وکار محقق مى شود، افزود: کمیته امداد 
به منظور افزایش شــأن و منزلت خانوار تحت حمایت، 
کاهش نرخ بیکارى، کمک به اقشــار نیازمند و افزایش 
مناعت طبع افراد، برنامه هاى وسیع و دقیقى براى اشتغال 
جامعه هدف تحت حمایت و اقشــار نیازمند کار و فاقد 

سرمایه، تدوین کرده است.
شــیران افزود: عالوه بر کاریابى، دو هزار و 524 طرح 
ایجادشده در قالب مهارت آموزى، شش هزار و 34مورد 
پایدارسازى مشــاغل،709 مورد کارآفرینى و همچنین 
502 مورد حرفه آموزى دانش آموزان در راستاى اجراى 

طرح کاریابى و اشتغال افراد تحت حمایت بوده است.

کاریابى  براى 758مددجوى 
اصفهانى در9 ماهه امسال

آغاز جنگل کارى 150 هکتار 
زمین در اصفهان

 مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه ساختار 
بهداشتى مرغدارى هاى استان اصفهان نامطلوب است، 
گفت: متأسفانه ترددهاى بدون کنترل جاده اى مرغدارى ها 
در داخل و خارج استان اصفهان، سبب بروز بیمارى هاى 

مختلف و گسترش آلودگى مى شود.
شهرام موحدى، ســاختار بهداشتى مرغدارى هاى استان 
اصفهان را نامطلوب عنوان کرد و اظهار داشــت: مسائل 
امنیتى و زیســتى در مرغدارى هاى اســتان به هیچ وجه 
بهداشتى نیست و با وجود درخواســت هاى فراوان از این 
واحدها، گوش شنوایى براى پیشگیرى ها از بیمارى ها در 

مرغدارى ها نداریم.
وى در پاسخ به این سئوال که براساس گفته هاى مسئوالن 
استان اصفهان، تاکنون صدهزار قطعه مرغ تخمگذار در 
استان به دلیل شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان معدوم 
شده است، افزود: معدوم ســازى این تعداد طیور در مقابل 
تولید 26 تا 27 میلیون قطعه مرغ تخمگذار در استان، 0/3 
درصد هم نمى شود و تاکنون ما شاهد بروز بیمارى تنفسى 

فوق حاد پرندگان در اصفهان بوده ایم نه آنفلوآنزا.
مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان ادامه داد: تاکنون 
تعدادى کانون  مرغ تخمگذار در استان مبتال به بیمارى فوق 
حاد تنفسى پرندگان شناسایى شده است، اما اینکه دلیل این 
بیمارى چه عاملى مى تواند باشد، باید منتظر جواب مراکز 

تشخیصى در پایتخت باشیم.
وى بیان داشــت: آنچه در حال حاضر مهم اســت اینکه 
پرورش دهندگان طیور در استان اصفهان باید در رعایت 
مسائل بهداشتى و قرنطینه واحدهاى پرورشى دقت الزم 

را داشته باشند.
موحدى پیرامون اینکه تاکنون در حوزه بیمارى آنفلوآنزا 
مبحثى را در مرغدارى هاى استان اصفهان نداریم، گفت: 
با فرا رسیدن فصل ســرما و مهاجرت پرندگان، یکسرى 

بیمارى هاى تنفسى فوق حاد پرندگان بروز مى کند.
وى اظهار داشت: متأسفانه این بیمارى تنفسى به دلیل نبود 

ضوابط بهداشتى توسط تولیدکنندگان و عدم رعایت مسائل 
امنیتى و زیستى دست اندرکاران طیور در برخى از واحدهاى 

مرغدارى  استان اصفهان بروز مى یابد که تلفاتى هم دارد.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در پاسخ به این سئوال 
که براساس گفته هاى تان، از شناسایى سه کانون آلوده به 
بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان در استان خبر داده اند، گفت: 
در حال حاضر وضعیت اســتان مطلوب است و موردى به 

عنوان شیوع آنفلوآنزا نداریم و شیوع با بروز بسیار متفاوت 
است، از این کانون ها، آزمایش ها و نمونه گیرى هایى براى 
سازمان دامپزشکى کشور ارســال شده و پس از بررسى و 
تأیید مراکز بین المللى، باید بگوییــم که بیمارى آنفلوآنزا 

وجود دارد یا خیر.
وى اظهار داشــت: طبیعى اســت کانون هایى که در اثر 
بیمارى فوق حاد تنفسى در استان اصفهان درگیر برونشیت 

یا نیوکاســل مى شــوند، براى جلوگیرى از انتشار عوامل 
بیمارى زا باید معدوم شوند.

موحدى افزود: در حال حاضر بیمارى اى به عنوان آنفلوآنزا 
در استان اصفهان نداریم، بیمارى فوق حاد تنفسى است و 
تا ویروس در آزمایشگاه هاى تأییدى جدا و آزمایش نشود، 
نمى توانیم اسمى بر بروز این بیمارى ها در میان مرغ هاى 

تخمگذار استان بگذاریم.

ساختار بهداشتى مرغدارى هاى اصفهان نامطلوب است اما

در حال حاضر آنفلوآنزاى پرندگان 
در استان نداریم

به مناسبت ششم دى روز اســناد رسمى، از تعدادى از 
کارمندان، سردفتران، دفتریاران و... طى مراسم ویژه اى 
تجلیل شد. در این مراســم که در تاالر کوثر شهداى 
ارتش با حضور نمایندگان مردم اســتان اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، مدیران دستگاه هاى اجرایى، 
شهردار، اعضاى شوراى اسالمى اصفهان و... برگزار 
شد، رئیس شــورایعالى کانون ها و جوامع سردفترى و 
رئیس کانون مرکز، با تبریک روز اسناد رسمى گفت: 
براى اولین بار، بودجه ســازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور در سال 97 منفى شــده و در بودجه سال جارى 
نیز کلیه وصول حق الثبت و مالیات به خزانه مى رود و 
سازمان هیچ بهره اى از آن نداشته است، این در حالى 
اســت که این بودجه باید در اختیار طرح کاداستر قرار 
گیرد که اگر اینگونه نشــود پرونده هاى دادگسترى و 

مشکالت ثبتى حل نخواهد شد.
محمدرضا دشــتى اردکانى با بیــان اینکه بند «ك» 
تبصره 6 قانون بودجه 97 باید حذف شــود، افزود: از 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان مى خواهم 
تا قول دهنــد نگذارند بودجه ســازمان ثبت به دیگر 
سازمان ها تعلق گیرد و طرح کاداستر در کشور انجام 

شده و معضالت برطرف شود.
وى ســردفتران و دفتریــاران را مرزبانــان مظلوم 
بى ادعایى خواند که از مرزهاى جغرافیایى کشــور با 

تنظیم سند رسمى، دفاع مى کنند.
■■■ 

مدیرکل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان هم روز 
اسناد رســمى را تبریک گفت و افزود: آنهایى که در 
راستاى تضعیف سند رســمى کار مى کنند عواقب آن 

را نمى دانند.
على بهبهانى اظهار داشت: در کشورهاى پیشرفته، به 
هیچ وجه براى قراردادى معمولى ارزشى قائل نیستند 

ولى ما امروز با یک شاهد، سند رسمى را باطل مى کنیم.
وى با بیان اینکه طرح کاداستر در افغانستان اجرا شد اما 
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم افزود: راه حل مشکالت 
دادگسترى، افزایش شعبه ها نیســت بلکه قوانین ما 
مشکل زاست و برخى از قوانین موجب نارضایتى مردم 

شده است. 
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه حاکمیت باید تثبیت حقوق مردم را حفظ کند، 
گفت: ما مکلف به اجراى قانون هستیم و در این راستا 
باید مسائل بررســى، واکاوى و آسیب شناسى شود تا 

بتوانیم مشکالت مردم را حل کنیم. 
■■■ 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان 
هم گفت: امروزه دفاتر اســناد رسمى به عنوان اولین 
نهاد مدنى بخش خصوصى موضوع اصل 49 قانون 
اساســى و البته موفق ترین آن به گواهى آمار، پس از 
80 سال فعالیت مستمر، نقش بسزایى در نظم حقوقى، 

اقتصادى و اجتماعى جامعه ایفا مى کنند.
امیرمسعود مرادى افزود: مسئولین سازمان ثبت باید به 
طور جدى و با امعان نظر به تجربه و دانش دفاتر اسناد 
رسمى به عنوان کاربران اصلى و پیشانى سیستم ثبت 
آنى نسبت به تشکیل کارگروه اصالح و ارتقاى سامانه 
ثبت آنى اقدام کنند تا ایرادات موجود که فشار سنگینى 
بر دوش همکارانم تحمیل کرده مرتفع شود و از سوى 
دیگر در بخش هاى زیرســاختى و ســخت افزارى و 
نرم افزارى تمامى هزینه ها بر دوش دفاتر محول نشود 
و از محل درآمدهاى ناشى از اجراى سیستم ثبت آنى، 
بخشى مصروِف تقویت و ارتقاى زیرساخت هاى دفاتر 
اسناد رسمى شود. شاید جالب باشــد بدانید از محل 
تنظیم هر ســند مبلغ 50 هزار ریال بــا عنوان هزینه 
صدور الکترونیکى سند رســمى از مراجعین دریافت 
مى شود که این خود با آمار تقریبى بیست میلیون سند 

در سال رقم قابل توجهى است (یکهزار میلیارد ریال) 
که محل مصرف آن نیز ارتقاى سیستم است و بدیهى 
است که دفاتر نیز باید از این محل سهمى براى تقویت 

تشکیالت نرم افزارى و سخت افزارى داشته باشند. 
وى خاطرنشــان کرد: بر هیچکس پوشــیده نیست 
که تضعیف این نهاد خصوصى 80 ســاله که خدمات 
حاکمیتى ارائه کرده است و کمترین شکایت را داشته و 
آمار عملکرد آن حاکى از صداقت و امانتدارى در این راه 
است براى جلب منافع صنفى دیگرى قطعًا خسارات 
جبران ناپذیرى بر این حوزه و نظام قضائى کشور وارد 
خواهد ســاخت و این در حالى است که تمام تالش و 
سعى مســئولین بر کاهش بار دعاوى و پرونده ها در 
محاکم دادگسترى اســت. نکته دیگر ایجاد مقررات 
و تشریفات دســت و پا گیر براى تنظیم سند رسمى 
است به گونه اى که بعضًا تا یک ماه زمان براى تنظیم 
یک سند رسمى صرف مى شــود. اطاله رسیدگى به 
درخواســت ها و تبدیل کردن دفاتر به گلوگاه وصول 
مطالبات نهادها و سازمان هاى دولتى باعث شده مردم 
دچار سندهراسى شوند و تنظیم سند رسمى براى آنان 

یک پروژه نگران کننده باشد. 
■■■ 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى نیز 
گفت: ثبت الکترونیک و آنى در دفاتر اساسى رسمى در 
ایران مدرن باید مدنظر باشد که امروز در دفاتر اسناد 

رسمى این کار شروع شده و به جلو مى رود.
اصغر سلیمى از مسئوالن دفاتر اسناد رسمى خواست 
تا با تک تک نمایندگان اســتان در مجلس شــوراى 
اســالمى ارتباط برقرار کنند و تعامل داشته باشند و 
آنان را براى اصالح قوانین اسناد رسمى بیش از پیش 

آگاه سازند.
وى همچنین گفت: براى اصالح قوانین دفاتر اسناد 
رسمى اگر طرحى ارائه و یا از طریق دولت الیحه داده 

شود ما مى توانیم قانون اسناد رسمى را ارتقا بخشیم.
سلیمى اظهار داشــت: در کشــور هفت هزار و 300 
دفتریار و به همین میزان سردفتر و 30 هزار کارمند نیز 
در دفاتر اسناد رسمى ارتزاق مى کنند. این در حالى است 
که سال گذشته 17 میلیون پرونده مشاوره مجانى از 
دفاتر اسناد رسمى اخذ شد و بجاست تا نمایندگان براى 

مشاوره حقوقى از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وى با بیان اینکه طى جلسات مختلف با رئیس مجلس، 
باالخره در بودجه سال 96 موفق به حذف بند ط تبصره 
6 بودجه که به دفاتر اسناد رسمى لطمه مى زد شدیم، 
گفت: امسال نیز خواستار حذف بند ك تبصره 6 بودجه 

سال 97 هستیم.
■■■ 

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى هم گفت: دفاتر اسناد رسمى با سابقه 
80 ساله، یکى از مهمترین مصادیق حضور مردم در 

اداره امور کشور و اجراى اصل 44 است.
وى ادامه داد: دفاتر اسناد رسمى، نهادى مدنى، مردمى 
و غیردولتى است که بخشــى از کارهاى حاکمیتى را 

انجام مى دهند. 
فوالدگر با بیان اینکه دفاتر اســناد رســمى باید به 
استقبال فناورى هاى نوین بروند به حوزه فضاى کسب 
و کار اشاره کرد و گفت: مقررات زدایى، تسهیل امور در 
حوزه فضاى کسب و کار و کمک براى تحقق دولت 

الکترونیک باید مدنظر قرار گیرد.
■■■ 

شهردار اصفهان دیگر ســخنران این مراسم بود که 
گفت: اسناد رسمى نقش کلیدى در تثبیت حقوق همه 

کسانى که توافق و یا تعهد و یا معامله کردند، دارد.
قدرت ا... نوروزى تثبیت حقــوق را داراى آثار مهمى 
در ارتباط، نظم، برقــرارى عدالــت و تنظیم روابط 
اجتماعــى در جامعه دانســت و اظهار داشــت: اگر 

معامالت در دفاتر اســناد رسمى مکتوب و ثبت نشود 
حقوق طرفین تثبیت نمى شــود و ایــن خود موجب 
اختالف و نزاع خواهد شد. بنابراین اگر خواستار نظم 
در جامعه و کاهش دعواها در دادگاه هســتیم باید به 
نقش دفاتر اسناد رســمى و کارکنان آن توجه داشته 
باشیم. وى ادامه داد: بسیارى از پرونده ها در دادگاه ها 
به دلیل عدم ثبت توافقات در دفاتر اســناد رســمى 
اســت ، که اگر ثبت شــود دادگاه ها خلوت تر خواهد 

شد. 

در مراسم روز اسناد رسمى در اصفهان عنوان شد:

آنها که در راستاى تضعیف سند رسمى کار مى کنند عواقب آن را نمى دانند
ساسان اکبرزاده

در سال هاي اخیر و با ایجاد تحوالت مفید و اثرگذاري 
که در حوزه نظام مالیاتی کشور ایجاد شده است، انتظار 
می رود تا نگاه متفاوتی به مقوله اطالع رســانی در 
خصوص دستاوردهاي ســازمان امور مالیاتی کشور 
و نیز برنامه هاي آتی آن صورت پذیرد. بدون شــک 
این امر اطالع رســانی در راستاي فعالیت هاي نظام 
مالیاتی کشور می تواند از چندین منظر مختلف داراي 

اهمیت باشد.
نخست آنکه با انتشار گسترده دســتاوردهاي نظام 
مالیاتی می توان این باور را در اذهان عمومی تقویت 
کرد که نوع تعامل میان سازمان امور مالیاتی کشور 
و مؤدیان مالیاتی، تعاملی از جنس اعتماد و حســن 
نیت بــوده و طرفین با رویکردي مثبت ســازنده در 
راستاي تحقق اهداف بلند نظام اقتصادي کشور گام بر 

می دارند.
از سوي دیگر توجه به مقوله اطالع رسانی می تواند 
از این منظر داراي اهمیت باشد که با عنایت به اجراي 
قوانین جدیدي همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و یا اجراي طرح جامع مالیاتی، شهروندان و مؤدیان 
مالیاتی نیازمند آگاهی بخشی در خصوص اجراي این 
قوانین و نیز اثرات شــگرف آن در چرخه اقتصادي و 
چرخه معیشت خود هستند. در همین راستا بخش هاي 
اطالع رسانی نظام مالیاتی کشور با انتشار اطالعیه ها 
و اعالن هاي خبري می توانند نقش مؤثري در آگاهی 
دادن به افراد جامعه در زمینــه اجراي قوانین پویاي 

مالیاتی از این دست داشته باشد.
همچنین یکی از مهمترین آثار مؤثر اطالع رســانی 
مالیاتی در نزد افکار عمومی را می توان در مقابله با سوء 
استفاده هاي احتمالی از سوي برخی قانون شکنان و 
فراریان مالیاتی دانست. زیرا با وجود گستردگی دامنه 
اطالعات ارائه شده از سوي سازمان امور مالیاتی کشور، 
از یک سو زمینه بهانه جویی هاي واهی در خصوص 
عدم اطالع و نیز جهل به قانون از سوي فراریان مالیاتی 
مسدود خواهد شد و از سوي دیگر با افزایش آگاهی 
هاي عمومی نسبت به فلسفه وجودي قوانین مالیاتی، 
افکار عمومی و شهروندان به طور ملموس با ترفندهاي 
منفعت طلبانه قانون شکنان و فراریان مالیاتی آشنا شده 
و چهره واقعی ایشان را در زمینه تضییع حقوق ملت و 

دولت خواهند شناخت.

نقش اطالع رسانی در اجراي 
سیاست هاي نظام مالیاتی

یادداشت

در کشور هفت 
هزار و 300 دفتریار 

و به همین میزان 
سردفتر و 30 هزار 
کارمند نیز در دفاتر 
اسناد رسمى ارتزاق 
مى کنند. این در حالى 
است که سال گذشته 

17 میلیون پرونده 
مشاوره مجانى از 

دفاتر اسناد رسمى 
اخذ شد و بجاست 
تا نمایندگان براى 

مشاوره حقوقى از این 
ظرفیت ها استفاده 

کنند
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مازاد قیمــت از معامالت اقســاطى شــرکت عمران 
شهرجدید فوالدشهر حذف شد.

 آرش صیادى،عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهربا اعالم تخفیف سود مشارکت حداکثر 
تا پایان سال جارى در آگهى هاى فراخوان نقد و اقساط 
شرکت عمران فوالدشهر گفت: این اقدام بى نظیر براى 
اولین بار و به منظور انتفاع متقاضیان امالك و ساختمان 
با کاربرى هاى مختلف در شــهر جدید فوالدشهر آغاز 
شده است که نسبت به روش هاى قبلى بسیار متفاوت 
خواهد بود.وى افزود: در شــیوه جدید براى ســهولت و 
انتفاع و ترغیب متقاضیان، افزایش قیمت حذف شده و به 

صفر رسیده است و کلیه واگذارى هاى تقسیطى بدون 
دریافت هیچگونه افزایش قیمتى نسبت به قیمت پایه 

صورت مى پذیرد.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
با تأکید بر اینکه این شرایط به طور محدود و در پروسه 
زمانى کوتاه انجام مى شود، تصریح کرد: این یک فرصت 
استثنایى  و بسیار مناســب براى متقاضیان خواهد بود 
که با این اقدام، شــرکت عمران عمًال بخش عمده اى 
از بهاى مورد واگذارى خود را به صورت تســهیالت و 
تقسیطى، بدون هیچگونه افزایش قیمتى به متقاضیان 

واگذار مى کند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
اشاره به عزم ویژه این شرکت در حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط استان، تعامل شرکت شهرك هاى صنعتى، اتاق 
بازرگانى و خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
را در حمایت از بخش هاى تولیدى و صنعتى این استان 

مثالزدنى دانست.
 spx محمد جواد بگى  با اشــاره به تاریخچه تشــکیل
در کشــور گفت: طرح پایلوت ایجــاد مرکز معامالت 
پیمانکارى فرعى از چهار ســال گذشــته در شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان کلید خورد و پس 
از آن مقرر شــد تا اجراى آن به بخش خصوصى واگذار 

شود.
وى افزود: در مرکــز معامالت پیمانــکارى فرعى نیز 
همانند سایر بخش ها مانند خوشــه هاى کسب و کار، 
با ارائه خدمات اولیه و ایجاد ساختارهاى مناسب توسط 
این شرکت، مدیریت ادامه فعالیت به بخش خصوصى 

واگذارمى شود.
وى تصریح کرد: با واگــذارى مدیریت مرکز معامالت 
پیمانکارى فرعى به اتاق بازرگانــى اصفهان به عنوان 
نماینده اتاق ایران و پارلمان بخش خصوصى اصفهان، 
این اتاق با انعقاد قراردادى بــا یونیدو، گام هاى مهمى 

جهت توسعه این مرکز برداشت.

حذف مازاد قیمت از معامالت 
اقساطى شرکت عمران فوالدشهر

عزم شرکت شهرك هاى 
صنعتى در حمایت از صنایع 

برگزارى نمایشگاه کتاب 
در دانشگاه آزاد دهاقان

 نمایشگاه کتاب در دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان 
برگزار شد.

نمایشگاه و فروشگاه بزرگ کتاب در محل ساختمان 
دانشـکده اقتصـاد و مدیریـت این واحد دانشـگاهى 
برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 800 عنوان و ده 
هزار جلد کتاب به  صورت کلى و یـا جزئى با تخفیف 
50درصد بـا موضوعاتـى همچـون قـرآن، مفاتیح، 
نهج البالغه، مذهبى، ادبیات، روان شناسى، کودك و 
نوجوان، کامپیوتر، شبکه، اینترنت، ورزشى، فرهنگى، 
تاریخى، زبـان و ادبیـات انگلیسـى، رمـان، اقتصاد، 
پزشکى، پرستارى،دایره المعارف، فقه، فلسفه، منطق 

و... در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

پلمب66حلقه چاه آب غیرمجاز 
در تیران 

مدیرآب منطقه اى شهرسـتان تیران و کرون گفت: 
66 حلقه چاه آب غیرمجاز و بدون پروانه در یکسـال 

گذشته در این شهرستان پلمب شد.
محسـن حاج حسـنى افزود: این چاه ها بدون مجوز 
بوده و برداشـت آب از آنها انجام شده که مالکان آنها 

نیز قادر به دریافت مجوز برداشت نبوده اند.
وى بیان داشـت: مالکان 15 چاه آب که بدون مجوز 
بودنـد، با ارائـه مسـتندات، موفق به کسـب مجوز از 
کمیسـیون هاى مربوطه در سـازمان آب منطقه اى 

شدند و برداشت آب آنها مجاز شده است.

خبر

فقدان سند مالکیت
 شــماره: 1396/12/448380 غالمعلى محمــدى فرزند مصطفى بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641548637 مورخ 1396/09/13 باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت تمامت یک و پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 
728 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر 17 امالك الکترونیکى بشــماره 
139520302030009209 بنام نامبرده ثبت و سند کاداسترى بشماره سریال 504913 سرى د/94 صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
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 96/10/10، م الف: 

7166حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/139
 فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/448381 غالمحسین کمرانى نجف آبادى فرزند عباس به شناسنامه 17270 نجف آباد 
به موجب درخواست وارده بشماره 961218641543824 مورخ 1396/09/07 و باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت تمامت سه و یک-پنجم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 1456 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 566 دفتر 429 امالك ذیل ثبت 103449 بنام عذرا پورملک نجف آبادى فرزند مصطفى ثبت و 
سند مالکیت بشماره سریال 279565 سرى ب صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقال قطعى 32958 مورخ 
1379/11/11 دفترخانه اسنادرسمى شماره 16 نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 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 1396/10/10، م الف: 7157  حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/151
  آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان قسمتى از امالك بخش 9 ثبت 

اصفهان
پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه دوم سال 1396 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :
2621 فرعى : آقاى حمید کیانى فالورجانى  فرزند قاســم ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك 120 

فرعى بمساحت 132/83 متر مربع تاریخ 1396/11/7 ساعت 9 صبح
دوم : ابنیه و امالك واقع در قهدریجان 387 اصلى و فرعى زیر :

1366 فرعى : آقاى فتح اله غفورى قهدریجانى  فرزند حیدر ششــدانگ اعیانى یک بابخانه منتزع شده از 
پالك 1255 فرعى بمساحت 134/70 متر مربع تاریخ 1396/11/8 ساعت 9 صبح

سوم: ابنیه و امالك واقع در مهرنجان 397 اصلى و فروعات زیر : 
236 فرعى : خانم مریم عشورى مهرنجانى  فرزند مرادعلى ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك یک 

فرعى بمساحت 115/20 متر مربع تاریخ 1396/11/9 ساعت 9 صبح
237 فرعى : خانم صدیقه عشورى مهرنجانى  فرزند ابراهیم ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك یک 

فرعى بمساحت 255 متر مربع تاریخ 1396/11/9 ساعت 9/30 صبح
چهارم : ابنیه و امالك واقع در اشترجان 448 اصلى و فرعى زیر :

867 فرعى : آقاى مهدى یگانگى فرزند محمدحسین ششدانگ قسمتى از یک بابخانه بمساحت 148/20 
متر مربع تاریخ 1396/11/10 ساعت 9 صبح

بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورین اعالم میشــود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرســانند چنانچه هر یک از 
صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 

که در موقع مقرر 
حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سى روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . تاریخ انتشار 1396/10/10 م الف: 952  اکبر پورمقدم- 

رئیس اداره ثبت فالورجان/ 10/262 
 ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 803/96 دادنامه 1022-96/09/28 مرجع رسیدگى 
شعبه 11 خواهان: ابوالفتح عیدى وندى نشانى: نجف آباد خ شریعتى خیابان شهیداحمدى، وکیل خواهان: 
1.اسماعیل عیدى وندى 2.سمیه شکرالهى به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان ارغوان 
طبقه دوم واحد10،خوانده: 1.نوراله طاهرى2.ثانى زرین کاله نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 
شش فقره چک به شماره 306033-306042-306035-306043-306034-306036 جمعا به مبلغ 
108/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ابوالفتح عیدى وندى به طرفیت 1.نوراله طاهرى2.ثامن 
زرین کاله به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/940/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید (25/000/000 ریال-

96/03/25) و (19/000/000 ریال-96/04/20) و (15/000/000 ریال-96/04/28) و (19/000/000 
ریال-96/05/20) و (15/000/000 ریال-96/05/26) و (15/000/000 ریال-96/06/26) لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7234 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 10/268/11
مزایده

 در پرونده کالســه 950404 اجرایى و به موجب دادنامه 2512-95 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى خسرو نوروزى محکوم است به پرداخت 130عدد سکه تمام بهارآزادى بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 3/521/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس منتخب کیان ارثى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه پژو405GLX بشماره انتظامى 144 م 29ایران 43 رنگ 
خاکسترى مدل 89 و چهارحلقه الستیک 50٪ به ارزش 150/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/26 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. م الف: 7247 مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/263
 مزایده

 شماره نامه:9610113733700445 شماره پرونده:9509983732100709  در پرونده کالسه 963705 
الف اجرایى و به موجب دادنامه 9609973731200987 صادره از شعبه 103جزایى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى على داد جالل الدین صالحى محکوم اســت به پرداخت 2/730/000 تومان دیه در حق محکوم له 
آزاد آزادى ازطریق محکوم علیه مال زیر معرفى و توسط اتحادیه صنف لوازم یدکى (لوازم فروشان) به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: اموال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر لنت چرخ جلو پژو سمند ملى کیان لنت 
به تعداد 20 دست،لنت چرخ جلو پژو معمولى به تعداد 20 دست، لنت جلو پراید کیان به تعداد 10 دست، دسته 
دربازکن بیرونى پژو راست به تعداد 40 عدد، دســته دربازکن بیرونى پژو 40 عدد، بلبرینگ چرخ عقب پژو 
کپسون به تعداد 10 عدد، کمک جلو پژو فرانسه 2عدد، نوار دو درب داخل ستون هاى پژو 8 عدد، تسمه تایم 
پراید 4عدد که جمع اموال توقیفى موضوع مزایده جمعا به مبلغ 27/375/000 ریال ارزیابى گردیده است. 
توضیح اینکه کل اموال مزایده و فروش مى رســد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/25 ساعت 10 
صبح و در دفترشعبه تشکیل میگردد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید 

به عمل آورد. م الف: 7246  مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/264
 فقدان سند مالکیت

شماره: 961209141567768 منصورمعین فرزند رضا باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش هزار و پانصد و بیست و سه یازده هزار و یکصد 
و شصتم سهم مشاع پنجاه و شش سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ قریه ملک آباد شماره شش اصلى واقع 
در بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه 112 دفتر 3 متمم امالك ذیل ثبت 6165 بنام منصورمعین فرزند 
رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 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 96/10/10، م الف: 7243 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/265
 مزایده

در پرونده کالسه 960036 اجرایى و به موجب دادنامه 526-950 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد 
محکوم علیهم اجرایى محمدعلى معزى محکوم است به پرداخت 15/334/770/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/050/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان رسمى 
دادگســترى مهدى کتانى-محمدخلج-محمودزمانیان به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: باشگاه اسب 
سوارى ایلیا واقع در گلدشت خ معلم خ سوارکاران بمساحت کل 10200 مترمربع داراى چاه آب با تاسیسات 
پمپاژ 2اینچ برق سه فاز و شامل مســتحدثات نظیر اصطبلهاى نگهدارى اسب انبار-داراى استخر ذخیره 
و فاقد سوابق ثبتى بارزش 15/035/411/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/10/20 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 7232 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/10/266
 اخطاریه

درخصوص دعوى آقاى حمیدجمشیدیان بطرفیت زرى(هلن) هاشمى فرزند سیدحسام به نشانى مجهول 
المکان مبنى بر مطالبه در روز دوشنبه 96/11/23 ساعت 4/30 عصر در شعبه 8شوراى حل اختالف نجف 
آباد واقع در خ گلبهارغربى، انبار دارویى سابق در وقت مقرر فوق حاضر شوید. م الف: 7230 شعبه 8شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/267

حصروراثت 
مهرانه منوچهرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 455 به شرح دادخواست به کالسه 1103/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منوچهر منوچهرى نجف 
آبادى بشناســنامه 16436 در تاریخ 96/09/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-مهرانه منوچهرى نجف آبــادى ش ش 455، 2-ناهید منوچهرى نجف 
آبادى ش ش 1275، 3-جمشید منوچهرى ش ش 1755، 4-شهین منوچهرى نجف آبادى ش ش 2545، 
5-لیلى منوچهرى نجف آبادى ش ش 31118، 6-اردشیر منوچهرى نجف آبادى ش ش 27364، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 7228 رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/269
 حصروراثت 

علیمردان ســلطانى داراى شناسنامه شــماره 10 به شرح دادخواست به کالســه 1108/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم ســلطانى بشناســنامه 
1080028234 در تاریخ 96/09/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-على مردان سلطانى ش ش 10، (پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 7226 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/270
 اخطار اجرایى

شماره 698/96 به موجب راى شماره 1372/96 تاریخ 96/07/23 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیها 1.میالد صدرانى 2.محمدزمانى به نشانى مجهول المکان، 
بصورت تضامنى محکوم است به پرداخت مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
هشتادوچهارهزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/02/15 لغایت اجراى 
حکم و پرداخت مبلغ صدوهفتادوپنج هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف 
آباد.محکوم له: هادى یادگار صالحى به نشــانى: یزدانشــهر-خ اول غربى توحید1 پالك 201 کدپستى 
8519643651. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف: 7235 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/271
 حصروراثت 

معصومه صالحى داراى شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به کالسه 1095/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى شمســى کهریزسنگى بشناسنامه 60 در 
تاریخ 76/09/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1-زهره شمسى کهریزسنگى ش ش 710، 2-علیرضا شمســى کهریزسنگى ش ش 1080332022، 
3-محمدابراهیم شمســى کهریزســنگى ش ش 1080245464، 4-مریم شمسى کهریزسنگى ش ش 
1080095063، 5-هاجر شمسى کهریزسنگى ش ش 1080496386، 6-زهرا شمسى کهریزسنگى ش 
ش 373، (فرزندان متوفى)، 7-معصومه صالحى ش ش 96، (همسر متوفى) 8-اکبر شمسى کهریزسنگى 
ش ش 934، (پدرمتوفــى)، 9-خدیجه امینى کهریزســنگى ش ش 24، (مادر متوفــى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 7220 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/272

 ابالغ
 شماره دادنامه: 9609973730401030 شــماره پرونده: 9609983730400301 شماره بایگانى شعبه: 
960302 خواهان: داودعرب مارکده فرزند عیدى محمد به نشانى اصفهان-نجف آباد ویالشهر-خسرهنگ 
ایرانپور-مجتمع هانى3 واحد4 خواندگان: 1.ایرج قهرمانى فرزند قهرمان به نشانى مجهول المکان 2.حجت 
امیرخانى فرزند حسینعلى به نشــانى اصفهان-شهرك کوثر کوچه شمشــاد پ27. خواسته ها: 1.الزام به 
تنظیم سندرسمى ملک2.مطالبه خسارات دادرسى، با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خداى تعالى 
ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح آتى انشاء راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى داودعرب فرزند 
عیدى محمد بطرفیت 1.حجت اله امیرخانى فرزند حسینعلى 2.ایرج قهرمانى فرزند قهرمان بخواسته الزام 
خواندگان بحضور در دفترخانه اسنادرسمى یک پالك واقع در ویالشهر به مساحت 1000 مترمربع از پالك 
ثبتى بخش 11 ثبتى اصفهان اصلى 790 فرعى 130 بدین وصف که: خواهان حســب دادخواست تقدیمى 
و حضور در جلسه دادرســى ابراز مى دارد: طبق قولنامه مورخ 94/04/06 ملک موصوف را از خوانده ردیف 
اول خریدارى کرده است و خوانده ردیف دوم نیز مالک رســمى قلمداد مى گردد بدین رو بعلت خوددارى 
نامبردگان از انتقال سند در حق او به تشریح ستون خواسته تقاضاى رسیدگى دارد نظربه اینکه قرارداد مورد 
اتکا خواهان داللت دارد: «کلیــه مفاد این قرارداد درتاریخ 94/04/06 بنام خریــدار داود عرب انتقال داده 
شده به مبلغ سیصد و شصت و هشــت میلیون تومان» قطع نظر ازاینکه خواهان حسب دادنامه 9401600 
مورخ 94/12/16 مطروحه در کالسه 941061 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو مى گوید «بابت معامله انجام 
شده پول و وجهى رد و بدل نشــده و فقط چک داده بودم که چکها را هم تحویل گرفتم» این عبارت کلى 
مبین انتقال ملک مختلف فیه به خواهان را نمى نماید هرچند که در ظهر قرارداد 93/2/15 بین خواندگان 
فوت ضبط شده باشــد زیرا ازاین مرقومه مورد معامله به تصریح قابل استخراج نیست و اصل پرداخت ثمن 
نیز قابل تشخیص نمى باشد به نحوى که بر حسب ماثوره معروف «لالجل قسط من الثمن» موجب جهل 
به ارزش و مقدار ثمن شده اســت (بند 2 ماده 233 قانون مدنى) بناء علیهذا وقوع ماهیت عرفى این قرارداد 
(مرقومه 94/4/6)محل شک و تردیداسامى مى باشد مســتندا به بند 4ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى 
و ماده 89 همان قانون قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. این راى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 7238 سیدامیدقاضى عسگر - رئیس 

شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد/10/273
احضار متهم

شماره نامه:9610113733000693 شــماره پرونده: 9609983733000040 شماره بایگانى: 960044 
احتراما باتوجه به اینکه آقایان ناصر شجاعى فرزند فیض اله و احمد شکرالهى و ابراهیم سورانى فرزند مجید 
به اتهام آدم ربایى دراین شعبه تحت تعقیب مى باشند و حسب ابالغ نامبرده گان دراین شعبه حاضر نگردیده 
اند لذا مقتضیســت نامبرده در تاریخ 96/12/04 جهت ساعت 9 صبح دراین شعبه حاضر گردد. عدم حضور 

منجر به رسیدگى غیابى و صدور قرار مى گردد. م الف: 7219محمدى-بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى 
و انقالب نجف آباد/10/274

 اخطار اجرایى
شماره 1103/94 به موجب راى شماره 1103/94 تاریخ 95/01/24 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید حسینى معدنى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 91/04/14 لغایت پرداخت درحق محکوم له اجرایى 
محمدعلى ســلطانى به نشــانى صالح آباد تیرچه بلوك فوالدســقف خ الر 8513938420 و نیز پرداخت 
سیصدهزارتومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7217/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد10/275
 مزایده

در پرونده کالسه 950395 اجرایى و به موجب دادنامه 1394-940 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى محسن صالحى فرزند فتح اله محکوم اســت به پرداخت 885/492/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 39/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهدى ذوالفقارى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملکى 
بصورت جاخانه نیز واقع در خ دکتر شــریعتى-کوچه مصطفى کرمى بن بســت 2 پ5 داراى عرصه حدود 
184مترمربع و داراى ســوابق ثبتى 270/4 بخش 11ثبتى اصفهان که بمیزان 50-19/37 حبه از 72 حبه 
ششدانگ مى باشد و جمعا بارزش 105/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/10/30 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 7205 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/10/276
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به 
طرفیت خوانده على مجذوب-حمیدرضانعیم به شوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 755/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/21 ساعت 
11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 7202  شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/277
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان سیدحسین مطلبى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت وحید فیروزى و مهدى 
عرب پور به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1468 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 7200 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/278
 ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 783/96 دادنامه 1024-96/09/28 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف آباد خ صالح آباد،بلوار منتظرى جنوبى،کوى شهید سلیمان 
عباسى پالك 2، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه 
ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد کدپستى 8513645351، خوانده: محمدرضا منتظرى نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 383906 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى به طرفیت محمدرضا منتظرى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 345/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید 92/08/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7199 قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 

10/279

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: استان 
اصفهان بــا عوارضى که به دولت مى دهد، بودجه پنج اســتان را 
تأمین مى کنــد، در حالى که خودش نیازمند این بودجه اســت و 
باید در پروژه هاى عمرانى به این استان کمک شود، اما متأسفانه 

کمک نمى کنند.
ناصر موســوى الرگانــى در خصــوص معضل آلودگــى هوا و 
راهکارهاى مبارزه با آن اظهارداشــت: آلودگى هوا فقط مختص 
به کالنشهر اصفهان نیست و هم اکنون در تهران، تبریز و استان 
خوزســتان و برخى استان هاى دیگر حتى شــدت آلودگى هوا از 
اصفهان بیشتر است و بخشى از این معضل مربوط به خودروهاست. 
وى افزود: البته براى خودروها، دولت وظیفــه قانونى خودش را 
انجام نداده است. موسوى الرگانى ادامه داد: در بحث خارج کردن 
خودروهاى فرسوده و جایگزین کردن خودروهاى جدید تالشى 
را شاهد نبوده ایم. وى اظهارداشــت: همان خودروهایى که صفر 
کیلومتر هم هســتند، با دقت و کیفیت تولید نمى شود. الرگانى 
گفت: در خودروهاى جدید بعضًا شاهد هستیم همان لحظه که از 
کارخانه بیرون مى آیند داراى نقص هستند و آلودگى زیادى تولید 
مى کنند که نشان دهنده این اســت که دقت الزم در ساخت این 

خودروها وجود ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: 
البته در این خصوص، اداره استاندارد هم وظیفه قانونى خود را انجام 
نمى دهد. نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در بحث متروى اصفهان هنوز در منزل اول هستیم. استان اصفهان 
با عوارضى که به دولت مى دهد بودجه پنج استان را تأمین مى کند، 

اما خودش نیازمند این بودجه است.
وى ادامه داد: وجود کارخانه هاى بزرگ در سطح استان اصفهان 

باعث ایجاد آلودگى هوا در استان است.

تنور کنسرت هاى اصفهان در زمستان 96 کم کم در حال اصفهان بودجه 5 استان را تأمین مى کند
گرم شدن است. در ماه نخست زمستان برگزارى چهار 
کنسرت از جمله اجراى ساالر عقیلى و علیرضا عصار در 

جدول برنامه هاى اصفهان به چشم مى خورد.
ســاالر عقیلى باز هم در اصفهان به اجراى کنســرت 
مى پردازد، شــاید بــه جرأت بتــوان گفــت یکى از 
خواننده هایى که بیشــترین حضــور در اصفهان را در 
سال هاى اخیر داشته است، ساالر عقیلى است. نکته حائز 
اهمیت این است که در همه کنسرت هایى که عقیلى با 
فاصله کمى در اصفهان برگزار مى کند، با حضور پرشور 

تماشاگران رو به رو مى شود.
کنســرت دى ماه ســاالر عقیلى در اصفهان روزهاى 
22 و 23 دى ماه در ســالن کوثر واقع در سه راه حکیم 
نظامى، مجموعــه 22 بهمن برگزار مى شــود، مردم 
اصفهان مى توانند بــراى خرید اینترنتــى بلیت این 
کنسرت در سه قیمت 55، 60 و 65 هزار تومان به سایت 

Sharghconcert.ir مراجعه کنند.
21 دى ماه نیز اصفهان میزبان علیرضا عصار در سالن 
رودکى اســت. فروش اینترنتى بلیت کنسرت عصار از 
درگاه Melliconcert.com انجام مى شــود. اجراى 
موسیقى توســط عصار در دو ســانس 18 و 21 انجام 
مى شود و هزینه حضور در آن از 50 تا 65 هزار تومان، با 

توجه به محل انتخاب صندلى متفاوت است.
هنر سراى خورشید نیز کنسرت «گروه سرمست» را در 
روز 14 دى ماه در برنامه دارد. این برنامه با حضور هشت 
هنرمند موسیقى برگزار مى شود. کنسرت امین غفارى 
نیز روز 11 دى ماه به مدت یک ساعت و 30 دقیقه در 
هنر سراى خورشید برگزار مى شود، هزینه این کنسرت، 
30 و 40 هزار تومان متناسب با محل قرار گیرى صندلى 
متفاوت است. تهیه بلیت این اجرا در سانس 20:30 از 

طریق سایت Navayemehr.ir میسر است.

زمستان آهنگین نصف جهان



استاناستان 11113123 سال چهاردهمیک شنبه 10 دى  ماه   1396

راه اندازى مرکز جامع گوارش 
در شهرك سالمت

مدیر پروژه شـهرك سـالمت از راه اندازى کامل ترین 
مرکز گوارشى کشـور در این شـهرك خبر داد و گفت: 
اولین مرکز جامع گوارش اصفهان با اعتبارى افزون بر 17 
میلیارد تومان راه اندازى شده است. رضا هیبتى با اشاره 
به اینکه اولین مرکز جامع گوارش اصفهان یکى از مراکز 
پیشرفته درمانى شهر و کشور به شمار مى رود که در حال 
پذیرش بیماران است، گفت: این مرکز مجموعه اى کامل 
از کلیه خدمات مربـوط به گوارش اعـم از متخصصان 
تغذیه، روانشناسـان، روانپزشـک، فوق تخصص هاى 
گوارش، جراحى، داخلى، آزمایشگاه، کلونوسکوپى است. 

برپایى نشست مسئوالن 
خانه هاى بهداشت کارگرى 

 مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان خبر داد: سـومین نشسـت علمى و تخصصى 
مدیران منابع انسـانى، مسـئولین خانه هاى بهداشـت 
کارگرى و کارشناسان بهداشـت حرفه اى اصفهان 12 
دى ماه برگزار خواهد شـد. احمدرضا پرنده به تشـریح 
برنامه هاى این نشسـت پرداخت وگفـت: فرآیند ثبت 
نام بیسـت و نهمین جشـواره امتنان از کارگران نمونه، 
گروه هاى کار و واحدهاى نمونه و تبیین اهداف برگزارى 
نشست تخصصى و سایر برنامه هاى حوزه اجتماعى ارائه 
خواهد شد. وى ادامه داد: این برنامه روز سه شنبه 12دى 
ماه ساعت8و30دقیقه در محل سالن شهید بهشتى اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى برگزار خواهد شد.

خبر

مدیرکل امورمالیاتى اســتان اصفهان گفت: مطابق با 
ماده 219 ق.م.م. شناســایى وتشخیص درآمد مشمول 
مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امورمالیاتى 

کشور محول شده است. 
مراد امیرى هدف از بررســى تراکنش هــاى بانکى را، 
تالش در راســتاى ایجاد فضاى اقتصادى سالم عنوان 
کرد و اظهارداشت: براساس ماده 229 قانون مالیات هاى 
مســتقیم، ادارات امور مالیاتى مى توانند براى رسیدگى 
به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدى، به کلیه 
دفاتر و اســناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگى کنند 
و مؤدى مالیاتى مکلف به ارائه و تســلیم آنهاست. وى 

بیان داشــت:تحقق عدالت مالیاتى، یکى از مهمترین 
برنامه هاى سازمان امورمالیاتى کشور است که سازمان 
امورمالیاتى کشــور از تمامى ظرفیت هاى قانونى خود 
براى دستیابى به این موضوع استفاده مى کند و براساس 
این ماده قانونى، در مواردى که ادارات امور مالیاتى کتبًا 
از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى، شرکت هاى دولتى و 
نهادهاى انقالب اسالمى و شهردارى ها و سایر مؤسسات 
و نهادهاى عمومى غیردولتى اطالعات و اسناد الزم را در 
زمینه فعالیت و معامالت و درآمد مؤدى بخواهند، مراجع 
مذکور مکلف هستند رونوشت گواهى شده اسناد مربوط 

و هر گونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند.

رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
با بیان اینکه بیش از 60 درصد ترددهاى ســطح شهر 
به خودروهاى تک سرنشین تعلق دارد، گفت: ما باید در 
زمینه فرهنگسازى در سطح شهر تالش بیشترى انجام

دهیم.
سرهنگ رضا رضایى، تردد خودروهاى تک سرنشین را در 
آلوده کردن هوا مؤثر دانست و اظهارداشت: ناوگان حمل 
و نقل عمومى باید پاسخگوى نیاز مردم باشد، مردم اگر 
بدانند در وقت و ساعت مقرر به مقصد مى رسند، از ناوگان 

حمل و نقل عمومى استفاده مى کنند.
وى پیرامون تأثیر خودروهاى تک سرنشین در آلودگى 

هوا گفت: با توجه به اینکه حدود 60 درصد از ترددهاى 
ســطح شــهر اصفهان مربوط به ترددهاى بى مورد و 
تک سرنشین اســت، به همین میزان ترددها در آلودگى 

هوا نقش دارد.
وى افزود: بــراى برخورد با این موضــوع ، راهکارهاى 
بلندمــدت، میان مــدت و کوتاه مدت نیاز اســت و در 
کوتاه مدت باید مردم را متقاعد کنیم که استفاده بیشتر از 

خودروى تک سرنشین به ضرر خودشان است.
رضایى تصریح کرد: با توجه به سهم ترددهاى شهرى 
در آلودگى هوا، تصمیم گیرى در مورد محدودیت هواى 

ترافیکى کاهنده آلودگى هوا ضرورى است.

60درصد ترددهادر اصفهان با
خودروهاى تک سرنشین است

عدالت مالیاتى، از برنامه هاى 
سازمان امورمالیاتى است 

نایــب رئیس صنف کشــاورزى شهرســتان اصفهان 
گفت: متأسفانه به دلیل خشکســالى و بى آبى، بیش از 
99 درصد اراضى کشاورزى شرق اصفهان خشک شده

 است.
کاظم محمدى اظهار داشت: در شرایط نرمال آبى، در 
سال 240 هزار تن غله و 110 هزار تن ذرت علوفه اى 
و میزان باالیى تولید یونجــه و صیفى جات در اصفهان 
کشت مى شد که متأســفانه سال گذشــته کل تولید 
غله شهرستان اصفهان به 127 هزار تن کاهش یافت 
که نسبت به یکســال نرمال 50 درصد کاهش داشته 
است. وى با تأکید بر اینکه در سال آبى جارى (96-97) 
در شهرستان اصفهان هیچ ِکشــتى انجام نشده است، 
افزود: در نهایــت درحدود 300 تــا 400 متر از اراضى 
کشاورزى اصفهان در منطقه زیار از پساب تصفیه شده 

فاضالب کشت محدودى دارند.
محمدى اظهارداشــت: مطابق مصوبــه 4322 هیئت 
وزیران در ســال 1333 پســاب فاضالب رودخانه به 

اصفهان تعلق دارد.
وى با تأکید بر اینکه شــرق اصفهان در شرایط نرمال 
آبــى، 100 هــزار هکتار کشــاورزى داشــت، گفت: 
متأســفانه به دلیل خشکســالى و بى آبى، بیش از 99 
درصد اراضى کشاورزى شــرق اصفهان خشک شده 

است.
نایب رئیس صنف کشــاورزى شهرســتان اصفهان با 
تأیید اینکه در سال آبى جارى شاهد کاهش بارش ها در 

سرچشمه کوهرنگ هستیم، تأکید کرد: با وجود این، در 
سال آبى 95-94 شرایط بارندگى کوهرنگ از یکسال 
آبى بهتر بود و سال 96-95 نیز حدود 10 درصد کاهش 

بارش داشت.
محمدى افــزود: تنهــا 40 درصد مصوبات شــوراى 
هماهنگى زاینده رود اجرا شــده است و هنوز مدیریت 
یکپارچه بر روى حوضه زاینده رود پیاده نمى شــود و در 
حالى که میزان مصارف و منابع آب در دو استان اصفهان 
و چهارمحال مشخص است، اما اســتان باالدست به 
میزان دلخواه و بیش از آنچه تعیین شــده، برداشت آب 

دارد.
نایــب رئیس صنف کشــاورزى شهرســتان اصفهان 
افــزود: مطابق مصوبــات شــورایعالى آب، تونل اول 
کوهرنگ و همچنیــن کل آورد رودخانــه زاینده رود 
سهم کشاورزان است که متأسفانه حقابه این قشر داده 

نمى شود. 
محمدى افزود: براســاس ایــن مصوبــه، تونل دوم 
کوهرنــگ، چشــمه لنــگان و خدنگســتان متعلق 
به دولت اســت و مى تواند ســهم خود را به هر بخش 

بفروشند.
وى با بیان اینکه جمع حقابه دولت در شرایط نرمال آبى 
384 میلیون مترمکعب و سهم کشاورزان اصفهان یک 
میلیارد و 138 میلیون متر مکعب اســت، تصریح کرد: 
متأسفانه دولت مصوبات شورایعالى آب را اجرا نمى کند 

و حقوق کشاورزان را قطع کرده است.

در شهرستان اصفهان هیچ ِکشتى انجام نشده است 
دولت مصوبات شورایعالى آب را اجرا نمى کند و حقوق کشاورزان را قطع کرده است

ابالغ
 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/06/29 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 
سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به 
کالسه 205/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده اسماعیل خلیلى 
علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده اســت. خواهان 
حضور دارد و اظهار داشــت خواسته به شرح دادخواســت تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض 
دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان محمدتقى کاظمــى باوکالت حمیدمحمدکبیرى 
بطرفیت خوانده اسماعیل خلیلى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 
ریال بابت یک فقره چک بشماره 86223658 به شــرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 92/11/16 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه 
دادرســى و تصویرمصدق چک و عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده 
و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بــر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز 
و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده اســماعیل خلیلى به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال هزینه دادرســى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 92/11/16 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان محمدتقى کاظمى با وکالت 
حمیدمحمدکبیــرى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده اســماعیل خلیلى غیابى 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 7191  قاضى شعبه 

سوم شوراى حل اختالف/10/280
ابالغ

 راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ ... دروقت مقرر رســیدگى جلسه شعبه سوم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشــکیل اســت. پرونده امر به 
کالسه 206/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواندگان سیدوهاب 
الدین میرهاشــمى و حمیدرضاامجدیان علیرغم ابالغ به وصف قانونــى و انتظارکافى حضور ندارد 
و الیحه اى تقدیم ننموده اســت. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواســته به شرح دادخواست 
تقدیمى و منضمات پیوســتى اســت، عرض دیگرى ندارم. شــورا با بررســى محتویات پرونده و

 استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان 
محمدتقى کاظمى با وکالت حمیدمحمدکبیرى بطرفیت خواندگان سیدوهاب الدین میرهاشمى به 
نشانى:فوالدشــهر محلهA2 ط 10 پالك 1013 9917837336، 2-حمیدرضا امجدیان به آدرس 
مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 176/430/000 ریال بابت 1)93/05/20-24398792، 
2)24672539-93/07/16، 3)452552-93/12/25 به شــرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 93/05/20 و 93/07/16 و 93/12/25 باتوجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى 
خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت 
ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 198-502-515-519-522 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان ســیدوهاب الدین میرهاشمى 
و حمیدرضا امجدیان به پرداخت مبلــغ 176/430/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/352/500 ریال هزینه دادرســى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 500/000 ریال بابت 
نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید93/05/20 و 93/07/16 و 93/12/25  
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد 
درحق خواهان محمدتقى کاظمى باوکالت حمیدمحمدکبیرى صــادر و اعالم میگردد. راى صادره 
نسبت به خواندگان ســیدوهاب الدین میرهاشــمى و حمیدرضا امجدیان غیابى ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. م الف: 7190 قاضى شعبه سوم شوراى حل 

اختالف/10/281
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالســه پرونده:... شــماره دادنامه:96/09/01-161 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على دواشى به نشانى 
ویالشهر خ منتظرى اول،شــب بو دوم،کدپســتى 8581899328، خوانده امین اسماعیل زاده به 
نشانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه سفته گردشــکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به 
کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى على 
دواشى بطرفیت امین اســماعیل زاده به خواسته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال وجه دو فقره سفته 
بشــماره هاى خزانه دارى 357423 و 784481 بابت فروش موتورســیکلت بانضمام هزینه هاى 
دادرســى و خســارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانــده على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى
 بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دومیلیون و هفتصدوپنجاه هزارتومان بابت اصل خواسته 
و صدوپنجاه و یک هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیــه از مورخ اقامه 
دعوى 96/07/19 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صــادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد و درخصوص الباقى خواسته باتوجه به 
کاهش خواسته توسط خواهان درجلسه اول رسیدگى شــورا با استناد به بند ب ماده 107 قانون آئین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. م الف: 7186 قاضى شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/282

ابالغ 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:... شماره دادنامه:1630-96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على دواشى به نشانى ویالشهر خ منتظرى 
اول،شب بو دوم،کدپســتى 8581899328، خوانده امین اســماعیل زاده به نشانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه سفته گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى على دواشى بطرفیت امین اسماعیل زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان وجه بخشــى از دو فقره سفته بشماره هاى خزانه دارى 
845728 و 911826 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى 
و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزارتومان بابت 
اصل خواسته و دویست و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و پنجاه تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه از مورخ اقامه دعوى 96/07/16 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 7185 

قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/283
حصروراثت 

سعید عاطفى داراى شناسنامه شماره 1232 به شــرح دادخواست به کالسه 1082/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه خاتون هادیان نجف 
آبادى بشناسنامه 198 در تاریخ 94/07/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-احمدرضا عاطفى ش ش 312، 2-غالمرضا عاطفى ش ش 22256، 
3-سعیدعاطفى ش ش 1232، 4-محمدباقر عاطفى ش ش 718، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 7176 رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/284
 ا بالغ وقت دادرسى

خواهان امین مختارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار 
تومان به طرفیت خوانده پوریا حقیقى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 940/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/16 ساعت 10/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 

تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 7092 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/285
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/449120 على غیور نجف آبادى فرزند مرتضى قلى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى 453/9 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 165 دفتر 527 
امالك ذیل ثبت 122979 بنام على غیور نجف آبادى فرزند مرتضى قلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند 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 انتشــار 96/10/10، م الف: 7249 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/10/286
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجیدایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده (تجدیدنظرخواهى) به طرفیت خوانده 
سیدمجتبى موسوى فرد به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 49/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ (درمورداعتراض مجیدایمانیان ظرف ده 
روز بعد از ابالغ چنانچه الیحه اى دارید تقدیم شورا کنید) تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

7274 شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/287
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103730306026 شماره پرونده: 9609983730301864 شماره بایگانى 
شــعبه: 961881 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: زینت آغا صدرعاملى فرزند اقاحسن کدملى: 
1285205936 تاریخ حضور: 1396/11/17 سه شنبه ساعت: 11:00 محل حضور: استان اصفهان- 
شهرستان نجف آباد- کمربندى جنوبى- دادگسترى نجف آباد درخصوص دعوى محمد گل پرست 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 6241 شعبه 1 

دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد (3 حقوقى سابق) /7/540 
مزایده

شــماره آگهــى: 139603902141000030 تاریــخ آگهــى: 96/9/12شــماره پرونــده: 
7700400200400001 شماره بایگانى: 9500033 1- ششدانگ پالك 299/267 واقع در بخش 
16 اصفهان در صفحه 238 دفتر 123 ذیل ثبت 15336 به نام شرکت تولیدى چرم و پوست اصفهان 
سهامى خاص مسبوق به ثبت مى باشد و حدود ششدانگ پالك مذکور عبارتست از شماًال به خیابان 
16 مترى به طول 430 متر شرقا به خیابان 12 مترى به طول 492 متر جنوبا به خیابان 299/1 فرعى 
به طول 430 متر غربا به خیابان 12 مترى احداثى به طول 492 متر حقوق ارتفاقى ندارد و ششدانگ به 
مساحت 211560 مترمربع. طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس ملک مورچه خورت خیرآباد  
کیلومتر 3 جاده بهارش شرکت چرم و پوست اصفهان مشخصات اعیانى: این پالك جمعًا مشتمل بر 
حدود 12200 مترمربع زیربنا شامل موارد ذیل است: الف: تعداد 5 باب سالن سوله صنعتى با زیربناى 
کل حدوداً 6500 مترمربع داراى ستون هاى فلزى، سقف خرپاى آهنى با پوشش پشم و شیشه تکمیل 
شده ایرانیت، کف بتنى، دیوارهاى پیرامونى و داخلى آجرى با نماى آجر 5 سانتى مترى و بندکشى، 
درب هاى آهنى و پنجره هاى آهن و شیشه مى باشــند. ب: زیرزمین انبارى با زیربناى حدود 3000 
مترمربع داراى ستون هاى بتنى سقف خرپاى فلزى و قسمتى بتنى و درب آهنى است. ج: سوله انبار 
قطعات و موتورخانه و تاسیسات با دیوارهاى آجرى و درب آهنى به مساحت حدود 500 مترمربع. د: 
ساختمان نگهبانى با کف موزائیک سقف آهنى و آجرى، دیوارها گچ و رنگ، درب و پنجره خارجى آهن 
و شیشه داخلى چوبى سیستم گرمایش شوفاز مرکزى و رادیاتور، داراى دو اطاق و آبدارخانه و سرویس 
بهداشــتى و راهرو با ایوان و بالکن و سایه بان جمعًا به مســاحت حدود 100 مترمربع. ه: ساختمان 
کارگرى غذاخورى رختکن و سرویس بهداشتى جمعًا حدود 600 مترمربع زیربنا با سقف آهن و آجر 
کف موزاییک دیوارها گچ و رنگ و نماى آجرى و: ساختمان ادارى با زیربناى حدود 500 مترمربع با 
سقف آهن آجر کف سنگ و دیوارها پچ سفید و رنگ شده که قسمتى مورد تخریب واقع شده و نیاز به 
بازسازى دارد با نماى آجرى داراى بالکن. ز: سوله تصفیه خانه آب با سقف شیروانى و کف بتنى و نیز 
منبع آب با سقف بتنى به زیربانى جمعًا حدود 300 مترمربع. ح: اطاق برق و انبار با سقف تیرچه و بلوك 
بتنى و نماى آجرى به زیربناى حدود 150 مترمربع اطاق هواکش واقع در ضلع غربى پشت سوله ها با 
دیوارهاى آجرى سقف آهن و آجر و بشنه سیمانى به مساحت حدود 25 مترمربع انبار چرم و ساختمان 
داخل سوله به زیربناى حدود 250 مترمربع با بالکن سرویس بهداشتى و اطاق برق داراى کانال بتنى 
داخل سوله به زیربناى حدود 50 مترمربع با نماى آجرى اطاق رنگ چرم داخل سوله با سقف آهن و 
پلیت سیمانى با زیربناى حدود 50 مترمربع ساختمان در محوطه با بشنه سیمانى از خارج و دیوارهاى 
داخلى گچ سفید شده کف ســیمانى درب و پنجره هاى خارجى آهن و شیشــه به زیربناى حدود 50 
مترمربع. ط: همچنین کارخانه محصور به دیوارهاى آجرى با نماى آجر 5 ســانتى مترى به مساحت 
حدود 3360 مترمربع داراى سنگ ازاره بوده محوطه سازى شامل جدول و شن ریزى انجام شده به 
عالوه الگون هاى تصفیه آب و فاضالب و نیز سه عدد موتورخانه تاسیساتى مسقف در محوطه بیرونى 
احداث گردیده است. نتیجه کارشناسى: لذا با توجه به جمیع عوامل موثر در ارزیابى ششدانگ عرصه 
ملک مذکور از جمله موقعیت ابعاد و مســاحت لحاظ نمودن کاربرى صنعتى شرایط عرضه و تقاضا 
قیمت هاى معامالتى منطقه گذربندى ها و معابر دسترسى به ملک و نیز با عنایت به جمیع جهات موثر 
در قیمت اعیانیها از جمله قدمت ساخت حدود 15 سال نوع مصالح مصرفى کیفیت اجرا و با احتساب 
حصار و محوطه و فرض عدم هر گونه منعى جهت انجام معامله ارزش روز عرصه و اعیان و محوطه 
سازى و دیگر متعلقات ملک مذکور و در مجموع برابر 51/656/000/000 ریال ارزیابى تعیین و اعالم 
نظر مى گردد. 2- ششدانگ پالك 299/263 واقع در بخش 16 اصفهان در صفحه 241 دفتر 122 به 
نام شرکت تولیدى چرم و پوست اصفهان سهامى خاص مسبوق به ثبت مى باشد و حدود ششدانگ 
پالك مذکور عبارتست از شــماال به خیابان 299/31 به طول 430 متر شرقًا به خیابان 12 مترى به 
طول 492 متر جنوبًا به خیابان 16 مترى به طول 430 متر غربًا به خیابان 12 مترى به طول 492 متر 
حقوق ارتفاقى ندارد فواصل قطعات شیاریست و ششدانگ به مساحت 211560 مترمربع. طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس ملک مورچه خورت خیرآباد کیلومتر 3 جاده بهارش زمین خارج از 
محدوده شهر و یا روستا واقع شده و جزء اراضى کشاورزى مى باشد. با توجه به موقعیت محل مساحت 
کاربرى زمین و قیمت روز بازار و جمیع فاکتورهاى موثر در ارزیابى ارزش این ملک به ازاء هر مترمربع 
50000 ریال و ارزش کل آن به مساحت 211560 مترمربع برابر 10/578/000/000 ریال معادل یک 
میلیارد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابى مى گردد. 3- ششدانگ پالك 299/266 
واقع در بخش 16 اصفهان در صفحه 418 دفتر 40 ذیل ثبت 3358 به نام شرکت تولیدى چرم و پوست 
اصفهان مسبوق به ثبت است و حدود ششدانگ پالك مذکور عبارتست از شماال به خیابان 16 مترى 
به طول 430 متر شرقا به خیابان 12 مترى به طول 492 متر جنوبا به خیابان 299/1 به طول 430 متر 
غربا به خیابان 12 مترى به طول 492 متر حقوق ارتفاقى ندارد به مساحت 211560 مترمربع. طبق 
نظر کارشناس رسمى دادگسترى: آدرس ملک مورچه خورت خیرآباد کیلومتر 3 جاده بهارش. زمین 
خارج از محدوده شهر و یا روستا واقع شده و جزء اراضى کشاورزى مى باشد. با توجه به موقعیت محل 
مساحت کاربرى زمین و قیمت روز بازار و جمیع فاکتورهاى موثر در ارزیابى ارزش این ملک به ازاء هر 
مترمربع 50000 ریال و ارزش کل آن به مساحت 211560 مترمربع برابر 10/578/000/000 ریال 
معادل یک میلیارد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابى مى گردد. که به موجب اسناد 
رهنى 92454 مورخ 70/3/18 و 98754 مورخ 72/10/8 و 112406 مورخ 76/7/24 دفتر 86 اصفهان 
نزد بانک سپه شعبه اصفهان در رهن است بنابر اعالم بســتانکار فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 
الى 12 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین 
شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شــود. مزایده براى 1- ششدانگ پالك 299/267 از مبلغ 
51/656/000/000 ریال (پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون ریال) و 2- ششدانگ 
پالك 299/263 از مبلغ 10/578/000/000 ریال (ده میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال) 
3- ششدانگ پالك 299/266 از مبلغ 10/578/000/000 ریال (ده میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 

آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1396/10/10 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 2188 

سلطانیان- مسئول واحد  اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /9/619
اخطار اجرایى

شماره: 290/96 ش9ح به موجب رأى غیابى شماره 424 تاریخ 96/9/29 حوزه 9 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه الهام مح مدى کرتالئى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 539/200 تومان بابت باقیمانده قبوض مصرفى و حمل اثاثیه 
خوانده و دستمزد کارگر براى حمل اثاثیه و مبلغ 136/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/14 لغایت اجراى حکم، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم 
علیه است. مشخصات محکوم له: محمدعلى منصورى فرزند یداله نشانى: اصفهان- هزارجریب خ 
کارگر خ مهدوى کوچه میالد پالك 59 واحد 2. ماده 34 قانون اجراى احــکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2318 حبیب اسالمیان- 
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/223

ابالغ
شعبه نهم حقوقى شــماره پرونده: 215/96 حوزه قضائى شاهین شــهر تاریخ رسیدگى: 96/6/27 
خواهان: شــرکت بیمه رازى به مدیریت عاملى یونــس مظلومى آدرس: تهــران- خ گاندى- خ 
سیزدهم- پالك 14 با وکالت: نجمه شانه آدرس: اصفهان- خ توحید- بعد از چهارراه پلیس- نبش 
کوچه پیام- پالك 127 خوانده: امین جمال پور بیرگانى آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
53/500/000 ریال خسارت پرداخت شده بابت بیمه و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. آمار: 409- 96/7/1 رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست شرکت بیمه رازى 
به مدیریت عاملى یونس مظلومى با وکالت نجمه شانه به طرفیت امین جمال پور بیرگانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 53/500/000 ریال موضوع بازیافت خسارت از محل بیمه نامه به انضمام هزینه دادرسى، 
تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خوانده مقصر حا دثه تصادف شناخته شدند و از محل بیمه 
نامه خسارت طرف مقابل پرداخت گردیده با توجه به مقصر بودن خوانده و نداشتن گواهینامه، تقاضاى 
محکومیت خوانده را دارم با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان، کپى مصدق تسویه 
خسارت تصادف و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته 
و نسبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده است، دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص داده، به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 30 قانون بیمه و 
ماده 6 قانون اصالح قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
53/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 681/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر و اعالم مى دارد رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2344 حبیب اسالمیان- قاضى 
شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/224

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610423760000057 شــماره پرونده: 9509983759301406 شماره بایگانى 
شعبه: 960068 تاریخ تنظیم: 1396/10/02 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609973760000406 محکوم علیه على اکبر اکبرى نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و سى و چهار میلیون و یکصد و نود هزار ریال بابت اصل خواسته 
و به پرداخت خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (1395/10/14) که 
موعد مطالبه است لغایت یوم الوصل براساس شــاخص تورم بانک مرکزى در حق محکوم له ناصر 
بیدرام فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر گرگاب بلوار امام 
روبروى مسجد جامع لوازم خانگى امید محکوم مى نماید. (ضمنا هزینه نیم عشر دولتى که در زمان 
اجراى حکم محاسبه مى گردد بر عهده ى محکوم علیه مى باشد). محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 2349 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /10/225
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« اداره کل بیمه سالمت اســتان اصفهان یک میلیون و 
670 هزار بیمه شــده را تحت پوشش داشــته، که از این 
میزان 670 هزار روستایى، خانواده هاى ایثارگران و طالب 
115 هزار نفر، کارکنان دولت 397 هزار نفر و بیمه شدگان 
بیمه همگانى که رایگان بیمه شــدند نیز حدود 500 هزار 

نفر هستند. »
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعالم کرد و گفت: به این تعداد بیمه شــده 
بیمه سالمت در استان اصفهان، چهار هزار و 860 مؤسسه 
خدمات ارائه مى دهند و از این نظر استان اصفهان بعد از 
تهران بیشترین تعداد مؤسســات ارائه دهنده خدمات به 
بیماران را دارد.  حسین بانک با اشاره به اجراى طرح تحول 
ســالمت افزود: قبل از اجراى طرح تحول ســالمت، ما 
ماهیانه 32 میلیارد تومان به ارائه دهندگان خدمات پرداخت 
مى کردیم و بعد از اجراى طرح تحول سالمت در اثر ارائه 
خدمات بیشتر، کاهش پرداختى فرانشیز بیماران و اینکه 
داروهاى بیشتر در تعهد بیمه سالمت بود و افزایش تعرفه، 
این میزان تا سال گذشته ماهیانه به 58 میلیارد تومان رسید 
و امسال به ماهیانه بین 62 تا 64 میلیارد تومان رسیده و در 
حقیقت بعد از اجراى طرح تحول سالمت، پرداختى ما سه 
برابر شد.  مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 15 درصد بیمه شــدگان بیمه سالمت را کارمندان 
تشــکیل مى دهند که به طور میانگین براساس 7 درصد 
حقوق ماهیانه 161 هزار تومان بیمــه پرداخت مى کنند 
گفت: 85 درصد بقیه که تحت پوشش بیمه سالمت بوده، 
میانگین حداقل 7 درصد حقوق آنها 65 هزار تومان براى 
هر خانوار بوده و باید بازنگرى در پرداخت حق بیمه صورت 
پذیرد چرا که ما در بیمه کارمندى کسرى نداریم و درآمد و 

هزینه خوب است اما در بقیه بیمه تفاوت زیاد است. 
بانک به مطالبات بیمه سالمت استان اصفهان هم اشاره 
کرد و گفت: بیشترین طلب بیمه ســالمت از ذوب آهن 
به میزان 58 میلیارد تومان و بیمه ایثارگران و مددجویان 

بهزیستى استان که به صورت متمرکز پرداخت مى شود بوده 
است.  وى اجراى طرح تحول سالمت را بسیار خوب خواند 
اما گفت: براى اجراى این طرح عجله شد و زمینه ها از جمله 
دستورالعمل ها و پزشک خانواده باید عملیاتى مى شد که اگر 

اینگونه بود در هزینه هاى بیمه، صرفه جویى مى شد. ولى 
اجراى طرح تحول سالمت در روستاها روند بهترى داشت. 
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان با این حال گفت: 
طرح تحول سالمت همچنان استمرار خواهد داشت ولى 

در کنار آن افراد توانمند شناسایى شــده از بیمه ایرانیان، 
با پرداخت حق بیمه بهره برده و بقیه کــه توان پرداخت 

هزینه هاى بیمارى را ندارند دولت تأمین مى کند. 
■■■

رئیس اداره بیمه گرى و درآمد بیمه سالمت استان اصفهان 
هم گفت: سازمان بیمه سالمت کشور با مشارکت استان ها 
پیگیر اجراى توانمندسازى بیمه شدگان بوده و در استان، 

اقداماتى در این راستا انجام شده است. 
عبدالمجید نادرى اظهار داشت: ما با اجراى توانمندسازى 
به دنبال آشنایى بیمه شدگان با حق و حقوقشان بوده ایم تا 
بتوانند تصمیم گیرى کنند و در این راستا اطالع رسانى سواد 

بیمه اى و سواد سالمت براى آنان صورت مى گیرد. 
وى مشارکت اجتماعى و مردمى و آموزش بیمه شدگان را از 
دیگر اقدامات برشمرد و افزود: ما شرایطى فراهم مى آوریم 
تا به بیمه شده، پاسخگویى مناسب صورت پذیرد و در این 
زمینه نیز سعى مى کنیم تا پایان سال جارى با اختصاص 
تلفن چهار شــماره اى،  شــرایطى را فراهــم آوریم که 

بیمه شدگان بتوانند پرسش هاى خود را در میان بگذارند. 
رئیس اداره بیمه گرى و درآمد بیمه سالمت استان اصفهان 
گفت: بیماران خــاص از نظام ارجاع و پزشــک خانواده، 
معاف هستند.  نادرى در مورد بانوان کارمند در ادارات که 
همسرشان شاغل هستند یادآور شد: بانوانى که همسرشان 
کارمند دولت بوده و در زمره صندوق بازنشستگى کشورى 
و لشکرى هســتند و نمى خواهند حق بیمه پرداخت کنند 
امسال براساس مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت حق 
بیمه، باید دفترچه محل شاغل بودن خود را باطل کنند و 

تحت پوشش همسرشان بیمه شوند. 
وى تعداد این افراد را در اســتان 14 هزار نفر اعالم  کردو 

خواستار مراجعه آنان براى رسیدگى به این امر شد.  

شــاخص آالیندگى ها در هواى اصفهان، دیروز شرایط را 
براى  عموم مردم ناسالم کرد. این وضعیت که از روز جمعه 
شروع شده بود دیروز شنبه به اوج خودش رسید تا وضعیت 
هواى اصفهان براى همه ساکنان این شهر قرمز شود. این 
در حالى است که گفته مى شــود اجراى طرح زوج و فرد از 
در منازل نیز بررسى مى شود تا ظرفیت هاى آن ایجاد و در 

صورت لزوم اجرایى شود.  
در همین حال مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به حالت سکون موجود در 
هواى استان، میزان آالینده هاى موجود در هواى اصفهان 

در روزهاى یک شنبه و دوشنبه به اوج خود مى رسد.

حسن خدابخش با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى 
اســتان اصفهان تا روز دوشنبه(فردا)اظهارداشت: بررسى 
این نقشــه ها بیانگر تداوم الگوهاى جــوى پایدار بر روى 
استان تا روز دوشنبه است. وى با بیان اینکه تا روز دوشنبه 
اکثر نقاط استان آسمان به صورت صاف تا قسمتى ابرى، 
گاهى افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود، افزود:بر 
این اساس، در مناطق مرکزى و صنعتى تا فردا شرایط براى 

غبار آلودگى و افزایش آالینده هاى جوى مهیا خواهد بود.
خدابخش تصریح کرد: اوج افزایش آالینده هاى جوى در 
اصفهان با توجه به حالت سکون هوا در روزهاى یک شنبه 

و دوشنبه(امروز و فردا) پیش بینى مى شود.

 رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان گفت: قیمت 
مسکن در مناطق حاشیه شهر اصفهان از جمله شمال شهر، 

شهرك نگین و رباط سوم کاهش داشته است.
رسول جهانگیرى اظهار داشــت: به دلیل افزایش قیمت 
کاذب مسکن در یک دوره  زمانى کوتاه در گذشته، شاهد 
رکود در بازار مسکن طى پنج ســال اخیر بودیم و این در 
صورتى است که این رکود سبب شــد در برخى از مناطق 
اصفهان قیمت مســکن کاهش یابد. وى بیان داشت: در 
برخى از نقاط شــهر اصفهان قیمت متراژ خانه ها از سه 
میلیون تومان به دو میلیون و 200 هزار تومان و حتى یک 
میلیون و 800 هزار تومان نیز کاهش یافته اســت. رئیس 

اتحادیه مشاوران امالك اصفهان در پاسخ به این سئوال که 
این احتمال هست که با افزایش قیمت دالر، قیمت مسکن 
افزایش یابد یا اینکه در ســال آینده شاهد افزایش قیمت 
مسکن باشیم، تصریح کرد: وقتى صحبت از رونق مسکن 
مى شود، نه اینکه شاهد افزایش قیمت تصاعدى مسکن 
باشیم، بلکه این احتمال وجود دارد که خرید و فروش مسکن 
رونق بگیرد، زیرا ما در این پنج سال رکود، ضربه افزایش 
بى حساب و تصاعدى مسکن در سال هاى قبل را خوردیم.

وى اضافه کرد: با وجــود این، این احتمــال وجود دارد، 
قیمت مسکن با تورم موجود در جامعه بین یک تا 2 درصد 

افزایش یابد.

آلودگى هواى شهر اصفهان 
دیروز به مرحله «قرمز» رسید

قیمت مسکن 
در اصفهان کاهش یافت

برگزارى باشگاه مدیران و 
مشاوران در اتاق بازرگانى 

پانزدهمین  دوره باشـگاه مدیران و مشـاوران اسـتان 
اصفهـان در سـالن همایش هـاى بیـن المللـى  اتاق 
بازرگانـى اصفهـان برگـزار شـد .کـورش خسـروى،

نایـب رئیـس کمیسـیون امـوزش، پژوهـش و 
توانمندسـازى اتـاق بازرگانـى اصفهان گفـت: در این 
دوره باشگاه، 30 مشـاور باشگاه در زمینه هاى فروش، 
صـادرات، بهـره ورى، تأمیـن مالـى، مدیریـت مالى، 
برندینگ و ثبت اختراع، سرمایه گذارى خارجى، فناورى 
اطالعات(کلیه شاخه ها)، روابط عمومى و رسانه ،امور 
حقوقى و تنظیـم قراردادهـا و تجـارت الکترونیک به 

مراجعان خدمات مشاوره رایگان ارائه دادند. 

120 نفر بر اثر گازگرفتگى 
 مسموم شدند

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشـکى اصفهـان با بیان 
اینکه از ابتداى امسـال تا کنون 120 مورد مسمومیت 
و 12 مورد فوتى ناشى از گازگرفتگى در استان داشتیم، 
گفت: شهرسـتان هاى اصفهـان، مبارکـه، نجف آباد، 
فریدونشهر و شهرضا بیشترین آمار مسمومیت را به خود 
اختصاص داده اند. غفور راستین افزود: 44 درصد مرد، 
46 درصد زن و 10 درصد کودك آمار مسموم شدگان 
ناشى از گازگرفتگى از ابتداى سال جارى تاکنون است. 
وى تصریح کرد: 38 درصد مسمومیت ناشى از استشمام 
گاز مونواکسید کربن در رده سنى 20 سال، 16 درصد از 
21 تا 30 سال، 23 درصد 31 تا 40 سال و  23 درصد 40 

سال به باال اعالم شده است.

در اجراى طرح تحول سالمت عجله شدخبر

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/96/3654/26- 96/10/2 آقاى عیســى نعمتى فرزند موسى باستناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود 
به شماره 3/090233 را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/3486 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 100 دفتر 120 ذیل ثبت 15011 بنام 
على ستارى فرزند قنبر ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند قطعى 113425 مورخ 
77/11/26 دفترخانه 33- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام 
نشده و بموجب سند شماره 113426 مورخ 77/11/26 در رهن شرکت ملى نفت ایران قرار 
داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2345 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر  /10/226
ابالغ تجدیدنظرخواهى

تبادل لوایح- آگهى ابالغ دادخواســت و ضمایم تجدیدنظرخواهى بــه آقاى 1- حمیدرضا 
مطیفى 2- مجیــد پاکدامن نــژاد- تجدیدنظر خواه آقــاى محمدعلى جامى دادخواســت 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده 1- حمیدرضا مطیفى 2- مجید پاکدامن نژاد 
نسبت به دادنامه 71 مورخ 95/10/13 کالسه 80/95 شعبه دهم شوراى حل اختالف شاهین 
شهر که طبق ماده 73 و 346 ق آ د م به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد و تا تجدیدنظر خوانده 
ظرف ده روز از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر شــعبه مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این شعبه ارائه 
نماید و اال پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده با همین کی فیت به دادگاه 
تجدیدنظر اقدام مى گردد. م الف: 2357 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/227
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759504474 شــماره پرونده: 9609983759500500 شماره 
بایگانى شــعبه: 960514 تاریخ تنظیم: 1396/10/04 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست 
و ضمائم به شــیوا عزیزى حموله فرزند شــکرخدا و صغرى قاســمى فرزنــد على ضامن- 
خواهان آرمان طاهرى دادخواســتى به طرفیت  خواندگان شــیوا عزیــزى حموله و صغرى 
قاســمى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983759500500 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/11/24 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه 
پس از تاریخ انتشار  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- 
خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2365 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه /10/228
اخطار اجرایى

شمار: 386/96 به موجب رأى شــماره 485 تاریخ 96/7/29 حوزه دهم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه کورش قیاسى فرزند عزت اله 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ -/100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ -/2/455/000 ریال هزینه دادرســى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم 
محاسبه خواهد شد از تاریخ ســفته 87/4/1 و صدور چک 86/12/25 لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له علیرضا نصر اصفهانى فرزند حســین نشانى: شاهین شهر- دانشگاه مالک 
اشتر دانشکده مهندســى مواد و هزینه نیم عشــر دولتى که بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.   م الف: 2362 مجتبى رضوانى- قاضى 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) 

10/229/
اخطار اجرایى

شــماره: 811/95/ ش8ح به موجب رأى شــماره 355 تاریخ 96/7/22 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ماهان مدبرى سنگرى 
نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد رسمى به 
انتقال قطعى سند خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 63- 738 ج 84 در حق خواهان صادر مى 
گردد. در حق محکوم له عیسى معرفیان فرزند هادى نشانى: شاهین شهر- خانه کارگر خ کوثر 
نیم فرعى 2 شمالى 1 شــرقى پ 41 هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 

قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف: 2363 حبیب اسالمیان- قاضى 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر) /10/230
حصر وراثت

اسکندر نغمه عباسپور بشناسنامه شماره 223 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 573/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
اســت که شــادروان فاطمه قائدى حیدرى فرزند قربان بشناسنامه شــماره 1340 در تاریخ 
1396/5/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1- اسکندر نغمه عباسپور 
فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 233 نسبت با متوفى فرزند پسر 2- على اکبر نغمه عباسپور 
فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 1 نســبت با متوفى فرزند پسر 3- سعید نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شماره شناسنامه 626 نسبت با متوفى فرزند پســر 4- ابراهیم نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شــماره شناسنامه 4 نســبت با متوفى فرزند پسر 5- ســودابه نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شماره شناسنامه 21467 نسبت با متوفى فرزند دختر 6- میترا نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شماره شناسنامه 1111 نسبت با متوفى فرزند دختر 7- خدیجه نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شماره شناســنامه 296 نســبت با متوفى فرزند دختر 8- نغمه نغمه عباسپور فرزند 
اسفندیار شماره شناسنامه 262 نسبت با متوفى فرزند دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2356 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/231
حصر وراثت

الیاس مختارى با وکالت محسن پیام آرا بشناســنامه شماره 268 باستناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 575/96 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شــادروان (حمیرا طاهرى آفارانى) فرزند یدا... بشناسنامه شماره 
1270299697 در تاریخ 1396/6/24 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- الیاس مختارى دستگردى فرزند پش وتن شــماره شناسنامه 248 نسبت با متوفى زوج 2- 
امیر مختارى دستگردى فرزند الیاس شماره شناسنامه 5100535008 نسبت با متوفى فرزند 
3- محمدآرمین مختارى دستگردى فرزند الیاس شــماره شناسنامه 5100470917 نسبت 
با متوفى فرزند 4- شهین اســماعیلى دزکى فرزند على ضامن شماره شناسنامه 14 نسبت با 
متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2360 شعبه 
اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/232

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى محســن رضایى- خواهان آقاى احمد امینیان جزى 
دادخواســتى با موضوع مطالبه وجه چک به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 581/96 ش10ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 96/11/14 ساعت 
9/30 صبح تعین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2354 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/233
ابالغ وقت رسیدگى

مجتبى لطیفى دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفیت 1- مهدى فرهمندیان 
2- محمدحسن حاج  گداعلى به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 506/96 ش11ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 96/11/17 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت 
رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2353  شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)  /10/234
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به هادى روده چیان احمدى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 468/96 ش8ح ثبت 
و براى مورخ 96/11/11 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ 
مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید 
و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2342 شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/235 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محمد شیرانى 2- الناز حسینى- خواهان خانم زهرا لطفلى 
محبوب دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 658/96 ش10ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 
10/30 صبح تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2348 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /10/236
ابالغ افراز

احترامًا نظر به اینکه خواهان آقاى حســن زمانیان با وکالت ترکى جهان میرزا فرزند محرم 
دادخواستى مبنى بر افراز مقدار سه سهم و یک سوم سهم مشــاع از بیست سهم از دو هزار 
ســهم ششــدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت و در دو قطعه به آدرس پشت بند 
حافظ شمالى نموده که از ســوى هیئت امنا حافظ شــمالى براى نامبرده قطعه شماره 173 
منظور نموده که به علت معلوم نبودن اقامتگاه ســایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى 
را نموده اســت، لذا باســتناد ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع به شرح 
لیســت ذیل اعالم مى دارد: خواندگان: فاطمه پور چهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه 
گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، 
عباســعلى آقاجانى جزى، على آقا جانى جــزى، محمد کمانکش، فرهــاد آقاجانى جزى، 
جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على 
ایزدپناه جزى، عباس باقرى، محســن باقــرى گورتانى، میالد باقــرى گورتانى، علیرضا 
بشــیرى خوزســتانى، کشــور بال بادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، 
داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اســماعیل بیدرام، افســر تدریســى امیرآباد، حسن تقیان 
جزى، محمدرضا تقیــان جزى،  محمدعلى تقیان جزى، نادعلــى تقیان جزى، توران جزى 
جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نســرین حکیمیان جزى، اسداله 
حکیمیان جزى، توران حکیمیــان جزى، حبیب اله حکیمیان جــزى، نیما حکیمیان جزى، 
احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیــان جزى، عزت اله حکیمیان 
جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت الــه حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم 
پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوســفادرانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا 
حاجت بور، غالمحســین طایفه قشــقایى، محبوبه، حســینى خولنجانى، حبیبه حمصى، 
اقدس خاکســار، رحمان خاکســار، حســین خلیلى جزى، حســین آقا جانى، محمدحسین 
خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلــى دهقان جزى، على رحمانى، 
حسین رسولى، رضاقلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس 
زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، 
صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله 
موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا 
نکوئیان، لیال نصراصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپــور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، 
زهرا یزدانى، صدیقــه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت 
گاز اســتان اصفهان شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشــرف متقى زاده، 
امراله متقى زاده، رســول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى فرتخونى، مهدى 
مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، 
حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، 
عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مســیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى 
علمدارى، عبداله على بیگى ب نى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى 
جزى، حسین على ملکى، عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، 
عباس غفاریان جــزى، عزبزاله غفاریان جــزى، محمد غفاریان جــزى، رضا غالمى گل 
سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، 
فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیر جزى جزى، مصطفى شیر 
جزى، مهدى شیر جزى، حسن شیر جزى، طاهره شــیر جزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیر 
جزى، صدیقه صادقى پور جزى، حســین صادقیان، همایون صادقیــان، امیر صالح، جواهر 
صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله 
صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، 
عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم 
صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جــزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، 
بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان 
جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى محمد رضــا عارفیان جزى، خانم جهان 
عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت 
عرفانى و حســین تقیان جزى و ملک السادات نژاد حســینى و صریقه حکیمیان و علیرضا 
حکیمیان و حسین کاظمى و میالد باقرى گورتانى و حبیب صدیقى و مهدى مراد مندجزى 
و مهدى هادیان و همچنین افــرادى که مدارك مالکیت خود را بــه اداره ارائه ننموده اند و 
در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم مى دارد که افراز ســهم خواهان ها از ششدانگ پالك 
301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 1396/11/1 راس 
ســاعت 9 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رســانید و متذکر مى گردد براى 
نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعال میدارد 
عدم حضور شرکاء و مالکین مشــاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود. این آگهى 
وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى 
که بین شرکا و مالکین مشــاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر 
وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 
60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشــور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى 
محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود 
این آگهى صرفًا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 2351 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /10/237

ابالغ 
پرونده کالسه: 272/96 شــماره دادنامه: 613- 96/8/29 شعبه 4 شــوراى حل اختالف 
برخوار خواهان: على پذیرا به نشــانى اصفهان خ شیخ مفید ســاختمان مارال خوانده: آمنه 
باقرى بداغ آبادى به نشــانى خــورزوق بلوار ولى عصر جنب شــرکت گاز بن بســت کاوه 
خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از جرى تشــریفات قانونى با توجه به محتویات 
پرونده و اخذ نظر مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر صدور راى مى 
نماید. راى شورا: در خصوص دعواى على پذیرا با وکالت شــکوفه سنگرى به طرفیت آمنه 
باقرى بداغ آبادى به خواســته: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 620258- 96/4/11 
به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیــه، نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت که همگى داللت بر اصل

 استقرار دین بر عهده خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان داللت 
بر استصحاب و بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. 
از طرفى خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه، معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نکرده، دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانســته، مستنداً به مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 120/000/000 بابت چک هاى مستند دعوا و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 1/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى 1120/000 ریال 
بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از 20 روز دیگر قابــل تجدیدنظرخواهى در 
دادگسترى برخوار مى باشد. م الف: 2350 صفیان قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان 

برخوار (مجتمع شماره یک) /10/238 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان خانم شــقایق مهرابى دادخواســتى مبنى بر نفقه بــه طرفیت خوانده 
آقاى خسرو خســروى در این مرجع به شماره کالســه 246/96  ش3ح مطرح نموده اند و 
وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/11/8 ساعت 5/30 بعدازظهر در نظر 
گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین 
دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید 
جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2346 شعبه 

سوم حل اختالف شاهین شهر /10/239
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان خانم رویا خسروى کاکش دادخواستى مبنى بر نفقه به طرفیت خوانده 
آقاى خسرو خسروى در این مرجع به شماره کالسه 245/96ش3ح  مطرح نموده اند و وقت 
رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/11/8 ساعت 5 بعدازظهر در نظر گرفته شده 
اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى 
مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت 
دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2347 شعبه سوم حل 

اختالف شاهین شهر /10/240
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 960129ح2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر محکوم علیه آقاى محمد صمدى فرزند ناصر به پرداخت مبلغ 500/000/000 
ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 25/000/000 ریــال بابت هزینه اجرا 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به ش رح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره پالك ثبتى 18969 فرعى از 406 اصلى واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان به مســاحت عرصه 114/85 مترمربع واقــع در طبقه دوم روى 
پیلوت مشخصات ســاختمانى: اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك، فاقد آسانسور، کف ها 
سرامیک، ســقف ها و دیواره ها اندود گچ و نقاشــى، درب هاى داخلى چوبى و پنجره هاى 
مشرف به نما پروفیل فلزى و شیشه خور، آشپزخانه سرامیک و کاشى و کابینت فلزى و اپن 
سنگى، نما سازى آجرنما، سیستم گرمایشى، بخارى گازسوز و سیستم سرمایشى، کولر آبى، 
داراى انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترك و برق مجزا بوده و قدمت ساخت در حدود 14 
سال است. نظریه کارشناســى: با عنایت به مطالب فوق، امکانات، انشعابات، قدمت ساخت، 
موقعیت ملک، نوع کاربرى و بررسى جمیع جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا و 
بالمعارض بودن در نقل و انتقال، ارزش پایه ششــدانگ آپارتمان مذکور با مشخصات ثبتى 
و ساختمانى فوق در زمان مباشرت و مبادرت به کارشناسى جمعًا معادل 1/100/000/000 
ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. با توجه به اینکه نظریه 
کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/10/24 از ســاعت 9 
الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به هرکسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عندالزوم 
به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مطایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 2352 اجراى احکام مدنى شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه /10/241

ساسان اکبرزاده


