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دختران مجرد باالى 40 سال تسهیالت مى گیرند
9

6

4

3

جواد عزتى: هر نقش خوبى را 
قبول مى کنم 

چرا دچار فشار خون باال مى شویم؟

آشنایى با حریفان سبزها 
در لیگ قهرمانان آسیا
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  مثل یک 
وکیل خارجى

 از سپاهـــان 
دفاع کردم
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وکیل بین المللى  ورزشى گفت: در پرونده «برنو سزار» 
مثل یک وکیل خارجى از حق سپاهان دفاع کردیم و 

توانستیم رأى را به سود این تیم بگیریم.
آرش نجفــى در گفتگویى در مورد موفقیت باشــگاه 
سپاهان در پرونده شکایت از برنو سزار، گفت: سه چهار 
سال قبل یک بازیکن به نام برنو سزار جذب سپاهان 

شد.   
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درختى که پسر نوح کاشت 
ثبت جهانى مى شود

     

تقاطع تقاطع 2525 آبان نشست ک رده است؟  آبان نشست ک رده است؟ 
11

طوفان سبز فعًال مهار شدنى نیست!
پیروزى ذوب آهن مقابل اســتقالل از چند جهت براى امیر قلعه نویى امتیاز داشت. نکته اول 
تداوم نتایج فوق العاده او با ذوب آهن در نیم فصل دوم بود تا تیم اصفهانى ششــمین پیروزى 
متوالى اش در لیگ را جشن بگیرد. نکته بعدى اهمیت 3 امتیاز این بازى براى ذوب آهن بود و 

حاال امیر و شاگردانش تیم دوم جدول و شانس اصلى نایب قهرمانى لیگ هستند.

 استقالل بازى را باخت، سبزپوشان سکوها را!
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پیروزى ذوب آه
تداوم نتایج فوق
متوالىاش در لی
امیر و شاگر حاال

وکیل بین المللى  ورزشى:

22

 راه اندازى  راه اندازى 77 خانه فرهنگ  خانه فرهنگ 
کانکسى براى زلزله زدگانکانکسى براى زلزله زدگان
توسط نیکى کریمىتوسط نیکى کریمى

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان خبر داد
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پس از رسانه اى شدن اوضاع آشفته شرکت دولتى بیمه 
ایران، برخى نمایندگان به فکر تحقیق و تفحص از این 
شرکت بیمه اى افتادند اما در این بین عده اى از ذینفعان 
تالش کردند تا این تحقیق و تفحص را به آینده موکول 
کنند تا شاید گذر زمان باعث شود مدیران بیمه ایران از 

سئوال و جواب هاى آینده در امان بمانند.
قاسم ساعدى، نماینده مردم دشــت آزادگان و هویزه و 
عضو کمیســیون انرژى مجلس در گفتگو با رویداد24 
درباره سوءمدیریت ســال هاى اخیر شرکت بیمه ایران 
و سرانجام  تحقیق و تفحص از این شرکت گفت: بیمه 
ایران یکى از شــرکت هاى بزرگ و ریشه دار و صاحب 

جایگاه در بین شــرکت هاى زیرمجموعه دولت است و 
در خیلى از قسمت ها مشکالت خاص خودش را دارد و 
کسرى بودجه و سود این شرکت در حال حاضر قابل تأمل 

است و حقیقتاً این یک وضع نگران کننده است.
وى افزود: متأسفانه سال هاســت مردم جامعه از وجود 
مدیران غیرمتخصص و ناآگاه در رأس کار گله دارند. بیمه 
ایران در ردیف شرکت هاى مالى ورشکسته است و اکنون 
مردم را دربه در کرده اند و دارایى هاى آنها را به ناکجاآباد 
فرستادند.  مدیران ارشد اقتصادى کشور باید در خصوص 
بیمه ایران گزارش دهند و روند مدیریتى این شرکت ها را 

به اطالع عموم مردم برسانند.

معاون پارلمانى سپاه از خریدارى و نصب تجهیزات مورد 
نیاز براى بارور کردن ابرها بر روى هواپیما خبر داد و گفت 
که سپاه برخى از موادى که براى تزریق به ابرها به منظور 

بارور کردن الزم است را خریدارى کرده است.
محمدصالح جوکار درباره آمادگى سپاه جهت بارور کردن 
ابرها و رفع مشــکل کم آبى در کشــور، گفت: با وجود 
اینکه اعتبارى به هوافضاى سپاه براى بارور کردن ابرها 
اختصاص نیافته، هوافضاى سپاه اعالم کرده که به دلیل 
مشــکالت در حوزه کم آبى و بارش بسیار کم نزوالت 
آســمانى آمادگى دارد که نســبت به بارور کردن ابرها 

اقدامات الزم را انجام دهد.

وى با بیان اینکه آمادگى ســپاه در کمیسیون تلفیق نیز 
مطرح شد، گفت: در همین راستا برخى از تجهیزاتى که 
باید روى هواپیما نصب شود خریدارى و نصب شده است. 
همچنین برخى از موادى که براى تزریق به ابرها براى 
بارور کردن نیز الزم است خریدارى شده که امیدواریم 

بتوانیم از این ظرفیت براى بارش ها استفاده کنیم.
معاون سپاه پاسداران در مورد زمان رخ دادن این اتفاق، 
گفت: علیرغم اینکه تاکنون دولت از سپاه چنین چیزى 
را درخواســت نکرده اســت، اما ما آمادگى خــود را به 
دستگاه هاى مربوطه اعالم کردیم، طبیعتاً این کار باید از 

هماهنگى با دستگاه هاى مرتبط انجام شود.

بیمه ایران 
ورشکسته است

آمادگى سپاه 
براى بارورکردن ابرها

رئیس قوه قضائیه 
بسترى شد

ئیـس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
قـوه قضائیه  در حالى عصر یک شـنبه در بیمارسـتان 
بسترى شده که مدیرکل روابط عمومى این قوه علت 
را بررسـى هاى پزشـکى دوره اى عنوان کرده اسـت. 
حسـن رحیمى در این زمینه با اشـاره به برخـى اخبار 
منتشره در رسانه ها به ویژه فضاى مجازى که موجب 
بروز برخى نگرانى ها شده بود اعالم کرد: خوشبختانه 

جاى نگرانى نیست.

سراغ دارید اعالم کنید
   خبر آنالین | علـى مظفـرى، رئیـس کل 
دادگسـترى اسـتان خراسـان رضـوى دربـاره اجراى 
حد شـرعى قطع دست یک سـارق در مشـهد با بیان 
اینکه پرونـده مذکور 26 شـاکى داشـت و متهم انواع 
سرقت ها را مرتکب شـده بود، خاطرنشان کرد: برخى 
مدعى هستند که چرا دستگاه قضائى با اختالس گران 
چند هزار میلیاردى برخورد نمـى کند که این موضوع 
کامـًال دروغ اسـت، کدام پرونـده در دسـتگاه قضائى 
مطرح شده و به آن رسیدگى نشده است؟ اگر کسى این 

نوع پرونده ها را سراغ دارد به طور عمومى اعالم کند.

توصیه هاى جالیى پور 
پـور،  جالیـى  حمیدرضـا     رویداد 24|
فعـال سیاسـى اصـالح طلـب در گفتگـو بـا روزنامه 
«اعتماد»گفت: شایسته اسـت جناب روحانی درپاسخ 
به اعتراضات تیم اقتصادي اش را بازسازي کند. شایسته 
اسـت قدرت جهانگیري در دولـت اول روحانی دوباره 
اعاده شود، خود روحانی شایسته است حاکمیت را بر سر 
امور کلیدي (مثل جایگاه نظامیان در اقتصاد، بازسازي 
صداوسیما و غیرسیاسـی عمل کردن قوه قضائیه) به 
اجماع نزدیک کند و دولت چتـر اجتماعی اش را براي 

اقشار آسیب پذیر شفاف و کارا کند.

تعبیر صفار هرندى 
درباره احمدى نژاد

محمدرضا صفارهرندى، عضو مجمع    ایسنا|
تشخیص مصلحت نظام در شـهر بهارستان اصفهان 
بدون آنکه از محمود احمدى نژاد نام ببرد، با دادن برخى 
نشـانى ها گفت: عده اى رفیق انقالب بودند و 11 روز 
خانه نشینى کردند، بنده با این فرد در دوران دانشجویى 
هـم کالس بـوده ام. حـال او از انقالب سـهم خواهى 
مى کند و فکـر مى کنـد همه سـفره براى اوسـت. در 
حالى که فکـر نمى کند زمانـى رئیس جمهور مملکت 
بوده و همه چیز در دستان خودش بوده است پس چرا 
پلنگ صفتى مى کند. پلنگ صفت ها همه دارایى هاى 
خود را به بـاد مى دهند چراکه نمى توانند ببینند کسـى 

باالتر از خودشان نشسته است.

دراویش بازداشت نمى شوند
  تسنیم| سردار حسین رحیمى، رئیس پلیس 
تهران درخصوص تجمـع دراویش گنابادى در منطقه 
پاسداران تهران خاطرنشان کرد: صراحتاً اعالم مى کنم 
پلیس و دادستانى و هیچ دستگاه دیگرى هیچ برنامه اى 
براى برخورد و دستگیرى دراویش در تهران نداشته و 
نخواهد داشت ولى متأسـفانه اخبار و اطالعاتى کذب 
منتشـر شـد و رسـانه هاى معاند نیز به آن دامن زدند. 
متأسفانه به دنبال انتشار این اخبار کذب برخى از افراد 
که در بین دراویش نفوذ کرده بودند با سوءاسـتفاده از 

رأفت پلیس دست به اقداماتى زدند. 

اول چک مى کنم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در یک    فارس|
برنامـه تلویزیونى بـه آخریـن تئاترى که دیده اشـاره 
کرد و گفت: آخریـن تئاتر اپراى عروسـکى خیام بود. 
 صالحى گفـت: من اغلـب به همـراه خانـواده و دختر 
ده ساله ام به دیدن تئاتر مى روم اما حتمًا قبل از دیدن، 
آن را چـک مى کنم و پس از آن با خانواده به تماشـاى 

آن مى نشینم.

خبرخوان

ســعید طوســى، مربى صوت و لحن قرآن که به واسطه 
شکایت چند خانواده از او به دلیل آزار جنسى به فرزندانشان، 
اسمش به عنوان یک متهم در جامعه مطرح شده بود حاال 
حکمى را دریافت کرده است که نشان از تبرئه وى دارد. از 
طرفى خانواده شاکیان که از صدور این حکم ناراضى و به 
دنبال اعتراض و پناه بردن به نمایندگان مجلس هستند، 

موضوعى که به نظر مى رسد تا چندى دیگر وارد فاز جدیدى 
از پیگیرى ها شود.

در همین رابطه محمود صادقى، نماینده تهران در گفتگو با 
رویداد24 در مورد حکم تبرئه سعید طوسى که از سوى قوه 
قضائیه صادر شــده و اینکه آیا این رأى مى تواند باورهاى 
مردم را نســبت به قوه قضائیه تضعیف کند گفت: من در 

توییتر خودم اعالم کردم که مأیوس شدن جامعه از احقاق 
حق و اجراى عدالت در دستگاه قضائى یکى از پیامدهاى 
منفى اش این است که امکان دارد در مردم میل به انتقام 

جویى شخصى تقویت شود.
وى افزود: یکى از پدران همین افــرادى که مورد کودك 
آزارى قرار گرفته بود مى گفــت وقتى ما ببینیم اینطورى 

عمل مى شــود، به همان روش قدیمى محله خود عمل 
مى کنیم و طرف را مى کشانیم در محله و با او تسویه حساب 
مى کنیم. این روند بسیار نگران کننده است زیرا باعث هرج 
و مرج و بى نظمى در جامعه مى شود. قاعدتًا در این شرایط 
اعتبار دستگاه قضا مخدوش مى شود و مردم امیدشان از 

اجراى عدالت از دست مى رود.

وقتى نام صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک زیرمجموعه 
آن یعنى بانک ســرمایه را مى شــنویم ناخودآگاه به یاد 
اختالس هشــت هزار میلیارد تومانــى از این مجموعه 
مى افتیم. این اختالس آنقدر بزرگ بود که شرکت هاى 
زیرمجموعه بانک سرمایه را نیز در بر بگیرد. ابعاد تازه اى 
از این پرونده نشان مى دهد که پاى مدیر مسئول روزنامه 

«قانون» نیز به این موضوع باز شده است.
به گزارش تابناك، در اواخر ســال 1373 اندیشه ارتقاى 
معیشــتی و رفاه فرهنگیان به عنوان یک موضوع جدى 
و یکى از دغدغه هاى اصلى مســئوالن فرهنگى کشور 
مطرح شد و مســئوالن وقت وزارت آموزش و پرورش 
را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزایش قدرت مالی دوران 
بازنشستگی، در راســتاي تحقق این هدف مهم تالش 
کنند. در نهایت طرح مذکور در وزارت آموزش و پرورش 
کامل شد و با تصویب مجلس شوراي اسالمی، مؤسسه 
صندوق ذخیره فرهنگیــان در تاریخ 7 خــرداد 1374 
تأسیس و در اداره ثبت شرکت  ها، ثبت شد. بانک سرمایه 

از زیرمجموعه هاى این صندوق است.
صندوق ذخیــره فرهنگیــان و بانک ســرمایه از زمان 
اختالس هشــت هزار میلیارد تومانى بســیار بر ســر 
زبان ها افتادند و رسانه ها در مورد تخلفات صورت گرفته 
در این صندوق و بانک زیرمجموعه آن بسیار نوشتند. آنقدر 
تخلفات گسترده بود که رسانه ها کمتر به سوى شرکت 
هاى زیرمجموعه بانک سرمایه و تخلفات صورت گرفته 
در آنها رفتند. یکى از زیرمجموعه هاى بانک ســرمایه، 
شرکت توسعه تجارت ســرمایه پایدار قشم است. طبق 
سندى که این شرکت در مورخه 7 مرداد 96 به علیرضا 
پویان شاد، مدیرعامل بانک سرمایه ارسال کرده است، 
شرکت پدیده تجارت ســیوان مبلغ 80 میلیارد تومان به 
شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم بدهکار است. 
شرکت ســرمایه گذارى پدیده تجارت سیوان، شرکتى 

است که در تاریخ 20 اردیبهشــت 1389 تأسیس شده 
است.

هنگامى که به ســامانه یکپارچه ســازى پایگاه آگهى 
هاى قانونى سرى بزنید و شــماره ثبت شرکت سرمایه 
گذارى پدیده تجارت سیوان را جستجو کنید، در یکى از 
آگهى هاى مربوط به این شرکت به تاریخ 8 بهمن 1392 
مشاهده خواهید کرد که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

این شرکت علیرضا نیکویى است. 
امــا علیرضــا نیکویى کیســت؟ وى مدیرمســئول و 
رئیس شوراى سیاســتگذارى روزنامه قانون مى باشد. 
روزنامه اى که دم از قانون مى زند اما مدیرمســئول آن 
مدیرعامل شرکتى اســت که 80 میلیارد تومان از یکى 
از شرکت هاى زیرمجموعه بانک سرمایه گرفته است و 
طبق گفته میثم شوشترى، مأمور وصول مطالبات بانک 

سرمایه، این پول را پس نمى دهد. 
میثم شوشــترى عنوان کرده که 46 میلیــارد تومان از 
80 میلیارد تومان در حســاب مدیرمالــى آقاى نیکویى 
به نام آقاى قدرت آبادى اســت. وى ادامــه مى دهد با

 پیگیرى هاى انجام شده حکم مسدودى این حساب را 
گرفته ایم، ولى با این رونــدى که دادگاه پیش مى رود و 

منع تعقیب مى زنند، آن پول مى تواند آزاد شود.

روز شنبه هفته نامه« 9 دى» در صفحه اول خود، وزیر 
راه و شهرسازى را «وزیر مزخرف گو» توصیف کرد. « 9 
دى» تاکنون چندین بار توقیف شده اما هر بار پس از مدت 
کوتاهى فعایت خود را از سر گرفته است. صاحب امتیاز و 
مدیر مسئول هفته نامه « 9 دى»، حمید رسایى نماینده 
تهران در مجلس نهم است. رسایى از جناح اصولگرا و از 
مخالفان سرسخت مذاکرات هسته اى و توافق وین است.

قاســم بى نیاز، مدیر کل روابط عمومــى وزارت راه و 
شهرسازى در گفتگو با «دیده بان ایران» به اقدام اخیر 
این نشــریه واکنش نشــان داد و  اظهار کرد: وزیر راه و 
شهرسازى در طول وزارت خود با رسانه ها تعامل داشته 
و سعى کرده است از رســانه ها به هیچ صورتى شکایت 
نشود. در خصوص تیتر نامناسب هفته نامه « 9 دى» این 

موضوع به اداره کل حقوقى وزارتخانه ارجاع شده است 
در صورت تشخیص وزیر محترم، پیگیرى قضائى صورت 

خواهد گرفت.  
 در همین باره کامبیز نوروزى، حقوقدان و مدرس دانشگاه 
نیز به «دیده بان ایران» گفت: در کشور ما برخورد دوگانه 
با مطبوعات وجود دارد. برخى نشریات درون میله هاى 
آهنین هستند و هرچه را نشر دهند اعم از توهین و انتقاد و 
بدگویى هیچ برخوردى با آنان نمى شود ولى برخى دیگر 
از نشریات با بیان ســطحى ترین انتقادات با شدیدترین 
عقوبت ها مجازات مى شــوند. این دوگانگى برخورد با 
مطبوعات، هم غیراخالقى است و هم غیر قانونى و عالوه 
بر این موارد نظم قانونى و حقوقى مطبوعاتى کشــور را 

دچار چالش و اختالل مى کند. 

ساعت 11 پیش از ظهر دیروز، صداى تیراندازى از محدوده 
ریاست جمهورى شنیده شد، دلیل این مسئله این بود که 
یک مرد کفن پوش حدوداً 35 ســاله با قمه وارد محدوده 
نهاد ریاســت جمهورى شــده و پس از عبور از گیت اول 
که حساسیت و بازرسى چندانى در ارتباط با ترددکنندگان 
صورت نمى گیرد، تالش کــرده از گیــت دوم نهاد که

 بازرسى هاى ســفت و ســخت ترى براى عبور و مرور 
افراد صورت مى گیرد نیز عبور کند.  این فرد در حالى که 
تالش داشــته با زور قمه وارد محوطه ریاست جمهورى 
شود، با مأموران حفاظت نهاد درگیر اما با اخطار مأموران 
انتظامى و امنیتى مواجه مى شود که در اثر بى توجهى به 
اخطار مأموران، آنها ناچار به تیراندازى به سمت فرد ضارب 

قمه کش مى شوند که این امر منجر به مصدوم شدن فرد 
مهاجم از ناحیه پا مى شود و او را از ادامه مسیر باز مى دارد. 

فرد مهاجم بازداشت و به بیمارستان منتقل شده است.  

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگى 
از قابلیت ثبت جهانى شــدن درخت ســرو 4500ساله 
ابرکوه خبر داد و گفت: براى ثبت جهانى، سهمیه داریم 
که سازمان یونسکو آن را تعیین مى کند و تالش خود را 
براى ثبت جهانى این اثر هم انجام مى دهیم. على اصغر 
مونسان خاطرنشان کرد: در بازدیدى که از درخت سرو 
4500ساله ابرکوه شد مجاب شدیم که جهانى شدن آن را 
در دستور کار قرار دهیم و با ثبت جهانى موجب خوشحالى 

مردم ابرکوه شویم.
گفتنى است، این درخت که در شهر ابرکوه (ابرقوه) استان 
یزد قرار دارد یکى از پیرترین موجودات زنده دنیاســت. 
محیط تنه این درخت در روى زمین یازده و نیم متر است 

و بلنداى آن بین 25 تا 28 متر برآورد شده است.
حمدا... مســتوفى در کتاب «نزهه القلوب» که در سال 

740 قمرى تألیف شده درباره ابرکوه مى نویسد: «در آنجا 
سروى است که در جهان شهرتى عظیم دارد...». دانشمند 
«روس الکساندروف»، عمر این سرو را بیش از چهار هزار 
سال مى داند. برخى از افسانه ها، کاشتن آن را به زرتشت 

نسبت مى دهند و برخى نیز به «یافث» پسر نوح(ع).

ما باید مثل آنها شویم
  ایسنا|  مسعود آب پرور کارگردان سینما 
و تلویزیون به پخش مراســم اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر از تلویزیون اشاره کرد و گفت: پخش 
مراسم  جشــنواره حرکت خوبى است اما شنیدم 
که یکى از مدیران پخش، آن را منوط به پوشش 
شرکت کننده ها مى داند. به نظرم به جاى اینکه 
براى مهمانان و افرادى که در جامعه حضور دارند 
و ما براى آنها دوربین مى گذاریم و رفتارشان را 
ثبت مى کنیم، تعیین و تکلیف کنیم، بهتر است 

خودمان را با آنها هماهنگ کنیم.

 گداى خاص
مدیرعامــل ســازمان خدمــات    رکنا|
اجتماعى شــهردارى تهران در نشست خبرى 
که برگزار کرد به موضوع متکدیان پایتخت هم 
پرداخت و از جمله به یکى از متکدیانى که اخیراً 
توسط شهردارى جذب شده اشاره کرد و گفت: 
حوزه برخورد با متکدیان نیازمند توجه و همراهى 
مردم هســتیم. چرا که وقتى مــا زن متکدى را 
جذب مى کنیم که چهــار میلیون تومان کارکرد 
تنها یک روزش بود آیا به نظرتان این فرد نیازمند 

است؟ 

سن مصرف قلیان
 14 سال شد

  آفتاب نیوز | معــاون وزیر بهداشــت 
با اشــاره به آمار باالى مصرف دخانیات اظهار 
کرد: ســالیانه حدود 50 تا 55 میلیارد نخ سیگار 
در کشور مصرف مى شود و حدود 50 تا 57 هزار 
مرگ منتسب به آن گزارش شده است.  علیرضا 
رییسى با اشاره به کاهش سن استفاده از دخانیات 
اعالم کرد: درحال حاضر سن مصرف قلیان در 
دختران به 14 سال رسیده؛ چراکه دسترسى به 

آن راحت است.

سرگردانى مردم 
در بازار طال

  میزان | این روزها طــالى 18 عیار در 
کنار ســکه روند صعودى قیمت را در دســتور 
کار خود قرار داده است به طورى که بالغ بر 20 
هزار تومان در طول سه ماه بر قیمت طالى 18 
عیار افزوده شده اســت. این افزایش قیمت در 
بازار طال و سکه تغییرات بســیارى ایجاد کرده 
است و  بیشــتر مردم به جاى خرید طال، براى 
فروش طال هاى خود به طال فروشى ها مراجعه 

مى کنند.

مجید اخشابى مجرم شد!
دبیر هیئــت منصفه    دیده بان ایران|
مطبوعات گفت: مجید اخشــابى مدیر مسئول 
نشــریه «زیر و بم» در دادگاه مطبوعات مجرم 
شناخته شد. على اکبر کسائیان اتهام نشریه «زیر 
و بم» به مدیر مسئولى مجید اخشابى را استفاده 
ابزارى از تصویــر زن برشــمرد و گفت: متهم 

مستحق تخفیف دانسته شد.

داستان «یار دبستانى» 
در تاریــخ آهنگ هــاى     خبر آنالین |
حماســى و انقالبى ایران، شاید هیچ سرودى به 
پاى «یار دبســتانى» ماندگار نبوده و «جمشید 
جم» خواننده این ســرود انقالبى مى گوید: ما 
هرگز انتظار نداشتیم که «یار دبستانى» اینقدر 
گل کند و بازتاب داشته باشد. یادم هست چند روز 
بعد از اجراى این سرود، درحال عبور از چهارراه 
ولیعصر بودم که دیدم رادیــوى تمام مغازه ها و 
حتى دستفروش ها «یار دبستانى» را با صداى 
بلند پخش مى کنند.خوشحال و حیرت زده بودم 
که این ســرود با اســتقبال مردم مواجه شده به 
طورى که دوست داشتم با صداى بلند فریاد بزنم 
این سرودى که گوش مى کنید را من خوانده ام...

46 میلیارد تومان در جیب آقاى اَبر بدهکار 

پاى مدیر یک روزنامه هم به اختالس بزرگ 
باز شد

واکنش ها به توهین هفته نامه «9 دى» به وزیر راه

یک حقوقدان: برخى «نشریات خاص» 
درون میله هاى آهنین هستند

میل به انتقام جویى  در پرونده سعید طوسى!

درختى که پسر نوح کاشت، ثبت جهانى مى شود

جزئیات تیراندازى در نهاد ریاست جمهورى
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هادى حجازى فر در  اولین گفتگوى رسانه اى خود 
پس از اکران «به وقت شام» آخرین ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا در جشنواره فیلم فجر، از جزئیات همکارى 

با این کارگردان سخن گفت.
حامد عنقا که در برنامه «سینما دو» میزبان این بازیگر 
بود، از حجازى فر پرسید شما گفته بودید عصبى هستید 
اما اصًال بــه ظاهرتان نمى آید و مردم همیشــه ظاهرى 
آرام از شما دیده اند، حجازى فر پاسخ داد: وقتى که سن 40 
سالگى را رد مى کنیم، تغییرات زیادى اتفاق مى افتد . خوب 

است که شما 20 سالگى مرا ندیدید!
مجرى «سینما دو» در ادامه گفت: تجربه همکارى با حاتمى 
کیا چطور بود؟ حجازى فر اظهار کرد: سخت و آموزنده. طبعًا 
من یکى از عالقه مندان سینماى ابراهیم حاتمى کیا بودم. 
هنوز فیلم «دیده بان» یکى از بهترین فیلم هایى است که 
من دیدم. وقتى همکارى با حاتمى کیا به من پیشنهاد شد، 
بسیار خوشحال شــدم، چون این اتفاق یکى از آرزوهایم 
بود. همیشه وقتى فیلم هاى ایشان را مى دیدم، مثًال فیلم 
«از کرخه تا راین» یا «روبان قرمز» همیشه مى گفتم من 
از این بهتر مى توانم بازى کنم! حس و حال آن دوران یادم 

است و وقتى این اتفاق افتاد خیلى خوشحال شدم.
وى افزود: فیلمنامه را که خواندم فکر نمى کردم منظورشان 
براى این نقش باشــد. فکر مى کردم نقشى که بعداً بابک 
بازى کرد براى من است. یکدفعه شوکه شدم وقتى فهمیدم 
در داستانى که یک پدر و پسر در آن هستند، من قرار است 

نقش پدر را بازى کنم.
بازیگر سریال «نفس» تصریح کرد: فیلم به لحاظ تولیدى، فیلم به 
شّدت سختى بود، خیلى لوکیشن داشتیم، شهرهاى مختلف رفتیم و 
در گرما کار کردیم. به لحاظ قصه اى که داشتیم و اتفاقاتى که براى 
این دو نفر مى افتاد هم شرایط ســختى را تجربه کردیم. یعنى واقعًا 

یکجاهایى تالش براى بقا بود.
وى در پاسخ به این گفته عنقا که خود داستان نیز درباره تالش براى 
بقا اســت، تأکید کرد: ما از حمله زنبورهاى وحشــى بگیرید، تا زیر 
گرماى 40 درجه بدون یک لکه سایه کار کردیم. از هواپیما افتادن، 
مصدومیت ها، کبودى ها یا درگیرى هایى که در صحنه هاى کتک 
کارى هایى باالخره یک دفعه یک ضربه اى به چانه مان مى خورد... 

خیلى کار سختى بود.
عنقا نیز اظهار کرد: سئوال من این است که سختى کار با حاتمى کیا 
در چیست؟ چون خیلى ها مى گویند که منهاى اینکه فیلم حاتمى کیا 
فیلم سختى است، کار کردن با خود او به جهت حساسیت هایى که 
دارد هم کار سختى است. حجازى فر گفت: خیلى سخت نیست، بلکه 
خیلى خیلى سخت است . فکر مى کنم کلمه خیلى حق مطلب را ادا 
نمى کند. یک مشکل مضاعفى هم که در این کار وجود داشت این 
بود که هم ایشان ترك هستند و هم من ترك، یعنى یکجاهایى این 
موضوع هم در کار نجاتمان داد و هم باالخره یکسرى حرف هایى هم 
با هم داشتیم. شیوه مواجهه حاتمى کیا با بازیگر با همه کسانى که من 
با آنها کارکرده ام فرق مى کند؛ صادقانه بگویم که شیوه مورد عالقه 
من هم نیست. چون ایشان کامًال به بازیگردان اعتماد دارند و در واقع 

از طریق بازیگردان، بیشتر کارها انجام مى شود.

ادامه  وى 
فکــر  داد: 

مى کنم خود او 
در یک برنامه اى 

باید توضیح بدهد 
که چرا تا این حد از 

بازیگــران در صحنه 
فرارى هستند. من فکر 

مى کنم ایــن موضوع به 
گذشته مربوط مى شود. حاال 

فارغ از شوخى به لحاظ حجم 
کار واقعًا به نظــرم کارگردانى 

چنین فیلمــى براى هرکســى 
که باشــد چه به لحــاظ تولیدى، 

هماهنگى، طراحى و همه اینها ویران 
کننده است.

حجازى فر در ادامه گفت: زمانى که وارد 
کار شدیم، امید داشتیم که ظرف دو سه روز 

به یک زبان مشترك برســیم اما واقعیت این است که پروسه بیشتر 
طول کشید. وى در این خصوص توضیح داد: فکر مى کنم نزدیک 
دو ماه طول کشید و از دو ماه به بعد دیگر من توان جنگیدن نداشتم، 

ایشان به من گفتند پسرم اعتماد کن و من هم اعتماد کردم.
حجازى فر در پاسخ به این گفته عنقا که «خیلى ها به ابراهیم حاتمى 
کیا اعتماد کردند و به اعتمادشان خیانت نشده و نتیجه خوب گرفتند» 

اظهار کرد: من نگران آســیب به فیلم حاتمى کیا بــودم، صادقانه 
مى گویم وگرنه خودم اصًال در حوزه ســینما و تئاتر از ریسک کردن 

نمى هراسم.
عنقا نیز گفت: یعنى احساس نمى کنى که حاتمى کیا فیلمش را از شما 
بیشتر دوست دارد و اگر احساس کند که شما به فیلم او آسیب مى زنید، 
حتمًا ممکن بود شما را عوض کند. حجازى فر پاسخ داد: لحظاتى در 

چشم حاتمى کیا مى خواندم کاش مى شد مرا عوض کند!

علیرضا خمســه ایفاى نقش جــدى را جــزو چالش هاى بزرگ 
حرفه اى اش دانســت و حضور در ســریال «میکائیل» در نقش 
«آقاخان» را موفقیت خود خواند. خمســه هم اکنون بابت پخش 
ســریال هاى «میکائیل»، «مرد هزار چهره» و «عصر پاییزى» از 

جمله بازیگرانى است که با مخاطبان آى فیلم همراه است.
علیرضا خمسه با بیان اینکه مادرم مى گفت پسر زشتى هستم، در 
پاسخ به این سئوال که چطور با این اوصاف پا به عرصه اى گذاشتید 
که یکى از نیازهاى اولیه آن چهره زیباســت، گفت: این برداشت، 
برداشت صحیحى از حرفه بازیگرى نیست. االن که به تئاتر مى روم، 
تمام بازیگران از نظر من زیبا هستند. حاال ممکن است زیبایى بصرى 
داشته باشند، ممکن است نداشته باشند. من به عمق بازى و عشق 
آنها نگاه مى کنم. زشت بودن من باعث شد که تقال و تالش بیشترى 

کنم که در جامعه دیده بشوم و مردم من را بپذیرند.
این بازیگر کمدین که در ســریال هاى «میکائیــل» و «مردهزار 
چهره» نقش جدى بازى کرده اســت، درباره  نقش «آقاخان» در 
سریال «میکائیل» گفت: نقش «آقاخان» را با عالقه تمام انتخاب 
کردم و این موضوع در نظرم بود که مخاطبى که چند وقتى است من 

را با نقش طنز مثل «بابا پنجعلى» مى بیند، حاال مى خواهد من را با 
یک نقش کامًال جدى ببیند و این موضوع براى خودم یک چالش 
بزرگ بود که فکر مى کنم با موفقیــت انجامش دادم و مردم نقش 

«آقاخان» را پذیرفتند.
خمسه که دوره حرفه اى پانتومیم (زبان بدن) را در فرانسه فراگرفته 
اســت و در این زمینه تالش زیادى کرده، دراین باره گفت: همان 
سال ها که فرانسه رفتم سعى در یادگیرى این هنر کردم و بعد از آن 

فکر مى کردم که این نکته را باید در ایران هم جا بیاندازم که نیازى 
به دیالوگ گفتن زیاد نیست و ما شیوه هایى را مى توانیم یاد بگیریم 
که از آن طریق در گوشــه اى از صحنه باشــیم ولى سخن زیادى 

بگوییم.
وى با اشاره به اینکه جمله «حضور بازیگر مهمتر از کالم اوست» 
چکیده آموزه پانتومیم است، گفت: بازیگران نیاز دارند به پانتومیم و 
وقتى در فیلم «من زمین را دوست دارم» بازى کردم، فرصت استفاده 

از این هنر را به دست آوردم.
بازیگر سریال «مرد هزار چهره» تصریح کرد: بعضى وقت ها هم بود 
که نقش هایى به من پیشنهاد مى شد که هیچ حرکتى نداشت مثل 
«باباپنجعلى». نقش« بابا پنجعلى» هم یکى از شیوه هاى بازیگرى 
است که خودم خیلى دوست دارم در سریال «مرد هزار چهره» هم 
وقتى آقاى مهران مدیرى آن شخص یت را به من پیشنهاد داد، به من 
گفت اصًال نگران نباش که براى این نقش یک دوبلور با صداى بم 
در نظر گرفتم. براى من خیلى جاى تعجب داشت که چرا من نباید به 
صداى شخصیتم توجه کنم و صداى او را از خودم ساختم و مهران 

مدیرى بعد از اولین سکانس گفت من همین صدا را مى خواستم.

بازیگر فیلم ســینمایى «التارى» گفت: من 
فیلم سینمایى «التارى» را بسیار دوست داشتم چرا که 

محمد حسین مهدویان بار دیگر نشــان داد که کارش را به درستى 
بلد است.

جواد عزتى بازیگر ســینما، تئاتر وتلویزیون در حاشــیه نشست خبرى فیلم  
سینمایى «التارى» به کارگردانى محمد حسین مهدویان در خصوص ایفاى 
نقش هاى جدى که مدتى اســت بیشتر از سال هاى گذشــته در آنها ظاهر 
مى شود، گفت: من نقش هاى جدى زیادى بازى کرده ام و این اتفاق جدید 
نیست. اما شــاید بعد از فیلم هایى چون «ماجراى نیمروز» و «التارى» این 

مسئله بیشتر به چشم بخورد.
وى در خصــوص اینکه آیــا از این پــس تصمیــم دارد بیشــتر در قالب 
شخصیت هاى جدى ایفاى نقش داشته باشد یا طنز افزود: من همین روندى 
را که تا با امروز پیش گرفته ام ادامه خواهم داد یعنى نه به شــکل مطلق در 
نقش هاى جدى ظاهر خواهم شد و نه به شــکل مطلق در نقش هاى طنز 
بلکه هر زمان در هر برهه اى هر نقش خوبى به من پیشــنهاد شــود، قبول

 خواهم کرد.
عزتى در خصوص فیلم ســینمایى «التارى» به کارگردانى محمد حســین 
مهدویان اظهار کرد: من فیلم سینمایى «التارى» را بسیار دوست داشتم چرا 
که محمد حسین مهدویان بار دیگر نشان داد که کارش را به درستى بلد است 
و همچنین بلد اســت که قهرمان پرورى کند و سینماى ایران امروز نیازمند 

فیلم هاى قهرمان پرور است.

نیکــى کریمــى از ســاخت و راه انــدازى هفــت خانــه 
فرهنــگ ســیار در قالــب هفــت کانکــس و همچنیــن 
ســاخت فرهنگســراى چندمنظوره در ســر پل ذهــاب خبر

 داد.
 این بازیگر و کارگردان سینما که این روزها یکى از کمپین هاى 
کمک به زلزله زدگان را هدایت مى کند، در حاشیه برخى خبرها 
مبنى بر اینکه وجوه جمع آورى شده از سوى سلبریتى ها به 
مناطق زلزله زده پرداخت نشده است به ایلنا گفت: من در 
زمان حادثه زلزله کرمانشاه در خارج از کشور بودم. در 
همان سفر؛ کمپینى را براى کمک به مردم کرمانشاه 
راه اندازى کردم و به رغم پیشــنهاداتى که براى 
مشــارکت در این کمپین مطرح شد، تصمیم 
گرفتم به تنهایى ایــن کار را انجام بدهم زیرا 
معتقدم وقتى تنهایى کارى را انجام مى دهم، 

مى توانم آن را به خوبى مدیریت کنم. 
وى ادامه داد: به محض آنکه از سفر خارج از کشور 
بازگشــتم، همراه با تورج اصالنى و مهدى اصالنى که در 
فیلم «سوت پایان» با هم همکارى کرده بودیم، به کرمانشاه 
ســفر کردم تا از نزدیک مناطق زلزله زده را مشاهده کنم و 
ببینم چه کمکى را مى توانیم انجام دهیم. در این ســفر از 
سرپل ذهاب و سایر مناطق زلزله زده بازدید کردم و  متوجه 
شدم در این مناطق کودکان و نوجوان هایى زندگى مى کنند 
که والدین خود را در زلزله از دســت داده اند و هم مشکل 
مسکن دارند و هم فضایى براى گذران اوقات خود ندارند.
تهیه کننده فیلم «آذر» افزود: پس از بازدیدها و بررسى ها، 
به این نتیجه رســیدم که مى توان در کرمانشاه محلى را 

راه اندازى کرد و مکانى را ســاخت که همزمان، هم به گروهى 
پناه و سکونت بدهد و هم پذیراى هنرمندانى باشد که مى توانند 
فعالیت کنند. فکر کردم با ســاخت خانه فرهنگ مى توان، هم 
فعالیت فرهنگى انجام داد و هم استعدادها را شناخت و به شکوفا 
شدن آنها کمک کرد. ساخت این خانه هاى فرهنگ در مناطق 
زلزله زده از نگاه من بســیار مبرم و ضرورى است زیرا مردم در 
این مناطق نه تلویزیون دارند، نه ســینما و نه هیچ ســرگرمى 
دیگرى. وقتى به این شــهرها مى رویم فقط مردمى را مى بینیم 
که در چادرهــا نشســته اند و هیچ کارى انجــام نمى دهند جز 

غصه خوردن.
 وى ادامــه داد: طرحى کــه مدنظــر داریم یک طــرح چند 
منظوره اســت که هــم فرهنگسراســت و هم محلــى براى 
اســکان و نگهدارى کــودکان و نوجوانــان. اولیــن مرحله 
از ســاخت این مکان که گرفتــن زمین اســت، در حال انجام 
اســت و در اواخر مراحل قانونى قــرار دارد. متــراژ این زمین 
هم حدود دو هزار متر اســت و نقشــه ســاختمان نیــز تهیه

 شده است.
کریمى عنوان کرد: قبل از راه اندازى و ســاخت این فرهنگسرا 
و خانه فرهنگ، ســاخت هفت کانکس را برنامه ریزى کرده ایم 
که در مناطق مختلف به صورت سیار مستقر مى شود و امکانات 
کاملى دارد و به نوعى خانه فرهنگ سیار خواهد بود. هنرمندان 
کرمانشــاهى هم با حضور در ایــن خانه هاى فرهنگ  ســیار 
برنامه هاى مختلفى همچون شــعرخوانى، نقاشى و تئاتر انجام 
مى دهنــد و همزمان مى توانند اســکان موقت پیــدا کنند. به 
زودى اولین کانکس از این هفت کانکــس نیز به بهره بردارى

 مى رسد.

هادى حجازى فر: 

شیوه مواجهه حاتمى کیا
 با بازیگر،

مورد عالقه من نیست
هادى حجا
پس از اکران
حاتمى کیا د
با این کارگرد
حامد عنقا که
بود، از حجازى
اما اصًال بــه ظاه
آرام از شما دیده اند
سالگى را رد مى کنی
0است که شما 20 سا
مجرى «سینما دو»
کیا چطور بود؟ حجاز
م من یکى از عالقه
هنوز فیلم «دیده
من دیدم. وقتىه
خوشحال بسیار

بود. همیشه وقتى
«از کرخه تا راین
از این بهتر مى تو
است و وقتى این
فیلمنام وى افزود:
براى این نقش باش
بازى کرد براىمن

شیوه

م

بازیگر فیلم ســینمایى «التارى» گف
فیلم سینمایى «التارى» را بسیار دوست د
محمد حسین مهدویان بار دیگر نشــان داد که

است. بلد
ســینما، تئاتر وتلویزیون در عزتى بازیگر جواد
سینمایى «التارى» به کارگردانى محمد حسین
نقش هاى جدى که مدتى اســت بیشتر از سال
مى شود، گفت: من نقش هاى جدى زیادى با
نیست. اما شــاید بعد از فیلم هایى چون «ماجر

مسئله بیشتر به چشم بخورد.
وى در خصــوص اینکه آیــا از این پــس تص
شخصیت هاى جدى ایفاى نقش داشته باشد ی
را که تا با امروز پیش گرفته ام ادامه خواهم داد
نقش هاى جدى ظاهر خواهم شد و نه به شــ
بلکه هر زمان در هر برهه اى هر نقش خوبى به

 خواهم کرد.
عزتىدر خصوصفیلم ســینمایى «التارى»

مهدویان اظهار کرد: من فیلم سینمایى «التارى
که محمد حسین مهدویان بار دیگر نشان داد ک
و همچنین بلد اســت که قهرمان پرورى کند

ففیلم هاى قهرمان پرور است.

جواد عزتى: جواد عزتى: 

هر نقش خوبى را هر نقش خوبى را 
قبول مى کنم قبول مى کنم 

راه اندازى 7 خانه فرهنگ کانکسى براى زلزله زدگان 
توسط نیکى کریمى

نیکــى کریمــى از ســاخت و راه
فرهنــگ ســیار در قالــب هفــت
ســاخت فرهنگســراى چندمنظوره

 داد.
 این بازیگر و کارگردان سینما که این
کمک به زلزله زدگان را هدایت مى ک
مبنى بر اینکه وجوه جمع آورى ش
مناطق زلزله زده پرداخت نشد
زمان حادثه زلزله کرمانشاه
همان سفر؛ کمپینى را برا
راه اندازى کردم و به رغ
ک در این مشــارکت
گرفتم به تنهایى ایـ

ک

معتقدم وقتى تنهایى
مى توانم آن را به خو
وى ادامه داد: به محض
بازگشــتم،تم، همراه با تورج اصال

فیلم «سوتپایان»ان» با هم همکارى
تا از نزدیکدیک مناطق ســفر کردم
ببینم چه کمکى را مى توانیموانیم انج
سرپل ذهاب و سایر مناطق زلزل زلزل
شدم در این مناطق کودکان و نو
که والدین خود را در زلزله از دس
مسکن دارند و هم فضایى براى
تهیه کننده فیلم «آذر» افزود: پ
به این نتیجه رســیدم که مى

در داستانى که یک

7راه اندازى 7 خانه

علیرضا خمسه:

براى بازیگرى حتماً نباید چهره زیبا داشت

انیمیشن «سفید برفى و هفت کوتوله» اولین 
فیلم بلند انیمیشن «والت دیزنى»، 80 ساله شد.

اســتودیو والت دیزنى کار براى خلق «سفید 
برفى و هفت کوتوله» را سال 1934 آغاز کرد و 
آن را 21 دسامبر 1937 یک بار در سینما «کارتى 
سیرکل» هالیوود به نمایش درآورد. این فیلم 
از 4 فوریه ســال 1938 در آمریکا اکران شد و 
سپس در فاصله 1938 تا 39 در سراسر اروپا به 

نمایش درآمد.
انیمیشن «سفید برفى و هفت کوتوله» جایزه 
جشــنواره فیلم ونیز را برد و جوایز دیگرى از 
حلقه منتقدان ملى آمریکا و آکادمى اســکار 

دریافت کرد.
این انیمیشن که اولین فیلم بلند داستانى بود و 
موجب ارتقاى صنعت انیمیشن در سینما شد، با 
بودجه 1/49میلیون دالرى  ساخته شد و 418 

میلیون دالر فروش کرد.

فیلمسازان بزرگى چون «سرگى آیزنشتاین» 
و «چارلى چاپلیــن» از این فیلــم به عنوان 
دستاوردى در سینما یاد کرده اند و آیزنشتاین 
آن را بهترین فیلــم همــه دوران خواند. این 
فیلم الهام بخــش کمپانى «متــرو گلدوین 
مایر» شــد تا فیلم فانتزى خودش «جادوگر 
شــهر اوز» را ســال 1939 بســازد و دیگر 
پیشــگام انیمیشــن یعنى «مکس فالیشر» 
نیز به ســراغ ســاخت «ســفرهاى گالیور»
 رفت.انیمیشن «سفید برفى و هفت کوتوله» 
در انستیتو فیلم آمریکا در بخش انیمیشن ها در

 رده نخست جاى دارد.

«سفید برفى» 80 ساله شد
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تیم فوتبــال ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا 2018 
با تیم هاى الدحیــل قطر، الوحده امــارات و لوکوموتیو 
ازبکســتان هم گروه اســت. مى توان گفت جدى ترین 
رقیب ذوب آهن براى صعود بــه مرحله بعد تیم الدحیل 

قطر است.
  تیم فوتبــال ذوب آهن ایــران در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا در گروه B رقابت ها با تیم هاى الدحیل 
قطر، الوحــده امارات و لوکوموتیو ازبکســتان هم گروه 
است. ذوب آهن که این روزها شــرایط خوبى در لیگ 
ایــران دارد تالش خواهد کرد در هشــتمین حضورش 
در لیگ قهرمانان آســیا روند خوبش را ادامه بدهد. آنها 
بر خالف استقالل و تراکتورسازى این فرصت را دارند 

تا از تمام تیم هاى گروهشان در اصفهان میزبانى کنند.
مى توان گفت قوى ترین رقیــب ذوب آهن تیم الدحیل 
قطر است که پارسال با ادغام تیم هاى لخویا و الشرطه 
تشکیل شد. این تیم در حال حاضر با 39 امتیاز در صدر 
جدول لیگ ســتارگان قطر قرار دارد. یوسف مساکنى 
مهاجم تیم ملى تونس و نــام تاى هى بازیکن اهل کره 
جنوبى، مهمترین بازیکنان این تیم هســتند. همچنین 
لوکاس منــدس بازیکن آرژانتینى که ســابقه بازى در 
تیم مارســى فرانسه را دارد در ســال 2017 به این تیم 
پیوسته اســت. این تیم پارســال در مرحله حذفى لیگ 
قهرمانان با نتیجه یک بر صفر در مجموع دو بازى رفت و 
برگشت مقابل پرسپولیس شکست خورد. الدحیل با پنج 
عنوان قهرمانى در لیگ ستارگان قطر رقیب سرسختى 
براى ذوب آهن خواهد بود. جمــال بلماضى الجزایرى 

سرمربیگرى این تیم را بر عهده دارد.

رقیب دیگر ذوب آهن تیم الوحده امارات است. این تیم 
که با قهرمانى در جام ریاست جمهورى (حذفى) امارات 
به لیگ قهرمانان امسال راه پیدا کرده است، مهمترین 
افتخارش در این رقابت ها حضور در مرحله نیمه نهایى در 
سال 2007 است. الوحده پارسال با پرسپولیس هم گروه 
بود که در هر دو دیــدار مقابل نماینــده ایران متحمل 

شکست شد. این تیم چهار عنوان قهرمانى در لیگ 
امارات و دو مقام قهرمانى در جام حذفى این 

کشور دارد. شاخص ترین بازیکن الوحده 
سباستین تاگلیابوئه مهاجم اهل 

آرژانتین است.
لوکوموتیو ازبکســتان 

حریــف  ســومین 
ذوب آهــن در لیگ 
قهرمانان امســال 
کــه در ســال اســت. ایــن تیم 

تاسیس  شــده اســت دو 2002 
عنــوان قهرمانى در 

ازبکستان  لیگ 
دارد کــه در 
ى  ل ها ســا

 2 0 1 و 2017 به دست آمده اند. 6
خط حمله لوکوموتیو در فصل گذشــته 

لیگ ازبکســتان، آمار خوب 67 گل زده 
در 30 بازى را به جا گذاشته است. این تیم 

پارسال مقابل استقالل در تهران با نتیجه 2 
بر صفر مغلوب شد و در تاشکند نیز با نتیجه 

یک بر یک به تساوى رضایت داد.

آشنایى با حریفان سبزها در لیگ قهرمانان آسیا

نصف جهان  سایت آى اســپورت در مطلبى حسابى به گزارشــگر اصفهانى دیدار  استقالل –
 ذوب آهن تاخته است.در این مطلب آمده است:غالمرضا دادخواه گزارشگر سیماى اصفهان از 
چهره هاى مورد انتقاد در بین گزارشگران است. گذشته از گزارش معموال جانبدارانه او به نفع 
تیم هاى اصفهانى، اطالعات کم او از اخبار روز فوتبال دنیا ویژگى دیگر گزارش اوســت. او در 
جریان گزارش بازى استقالل و ذوب آهن وقتى مى  خواست اطالعاتى درباره حریفان ذوب در 
لیگ قهرمانان آســیا به مخاطبان بدهد در اداى نام مهم ترین رقیب ذوبى ها دچار اشتباه شد. 
ذوب آهن در گروه B بــا تیم هاى الدحیل قطر، الوحده امارات و لوکوموتیو تاشــکند همگروه 
است.قوى ترین تیم این گروه و اصلى  ترین رقیب ذوب تیم الدحیل قطر است. هواداران عادى 
و نه تیفوسى فوتبال هم مى دانند تلفظ درست نام این تیم چیست. الُدِحیل بر وزن «کمیل» یا 
«سهیل» تلفظ درست نام این تیم است. اما دادخواه نام این تیم را اشتباه تلفظ مى کرد و آن را بر 
وزن «بخیل» یا «شکیل» ادا مى کرد.رسیدن به تلفظ درست اسامى تیم هاى خارجى واقعا کار 
سخت و پردردسرى نیست. اما این طور که مشخص است برخى از دوستان گزارشگر زحمت 

جستجو و تحقیق در این باره را هم به خودشان نمى دهند.

گروهB تحت تأثیر ذوب آهن

مهدى شریفى و عزت پورقاز دو بازیکن محروم سپاهان برابر نفت تهران هستند.
عزت پورقاز در دیدار برابر فوالدخوزستان پس از دریافت کارت زرد، سه کارته شد تا دیدار 
برابر پرسپولیس را از دســت بدهد. اما این بازیکن در ادامه با کارت قرمز مستقیم داور 
مسابقه جریمه شد تا عالوه بر بازى برابر پرسپولیس دیدار این هفته برابر نفت تهران را 
نیز از دست بدهد و سپاهان در دومین بازى متوالى بدون مدافع تاثیرگذار خود که مدت 

زیادى از فصل را نیز به دلیل آسیب دیدگى از دست داد، وارد میدان شود.

در بخش هجومى نیز طالیى پوشان در دیدار برابر شــاگردان هومن افاضلى،  مهدى 
شریفى را به دلیل سه کارته شدن در اختیار نخواهند داشت تا مانند دیدار برابر پرسپولیس 

با غایبان مهمى وارد زمین مسابقه شوند.
گفتنى است مصدومیت جالل على محمدى و رسول نویدکیا و این محرومیت ها بدترین 
اتفاق براى سپاهان در این هفته هایى است که نیاز به پیروزى و خروج از شرایط بحرانى 

دارند. 

وکیل بین المللى  ورزشى گفت: در پرونده «برنو سزار» مثل 
یک وکیل خارجى از حق سپاهان دفاع کردیم و توانستیم 

رأى را به سود این تیم بگیریم.
آرش نجفى در گفتگویى در مورد موفقیت باشگاه سپاهان 
در پرونده شکایت از برنو ســزار، گفت: سه چهار سال قبل 
یک بازیکن به نام برنو سزار جذب سپاهان شد.     این بازیکن 
در نیم فصل عملکرد بسیار خوبى داشت و در لیگ قهرمانان 
آسیا هم گل هاى مهمى زد. باشگاه قرض دهنده این بازیکن 
و باشگاه النصر امارات پشت پرده پیشنهاداتى به این بازیکن 
کردند. این بازیکن 165 هزار دالر از سپاهان دریافت کرد 
و اما با این وجود تیم را ترك کرد. او بهانه جویى هایى مثل 
اینکه اینجا کشورى است که امن نیســت و قرار است در 
آن جنگ شود را مطرح کرد. او اعالم کرد چون قسط اول 
قراردادش را نگرفته خواستار فسخ قرارداد شد و سپس به 

صورت قرضى راهى النصر امارات شد.
وى افزود: باشگاه سپاهان شکایتى علیه این بازیکن در فیفا 
مطرح کرد، که متاسفانه فیفا راى را علیه سپاهان داد. در ادامه 
 CAS من وارد پرونده شدم و با اعتراض پرونده را به دادگاه
بردم.  دو وکیل ایرلندى و ایتالیایى هم از طرف مقابل حضور 
داشتند و در جلسه بودند. بعد از رسیدگى و جلسه حضورى 
در لوزان سه ماه بعد دادگاه بین المللى ورزش رایى مبنى بر 
نقض راى فیفا  و اینکه بازیکن به دلیل فسخ غیر موجه مقصر 
شناخته شد را صادر کرد. قرار بر این شد که پرونده بار دیگر 

به فیفا عودت داده شــود و در آنجا غرامت مالى و خسارت 
باشگاه سپاهان مشخص شود.

وکیل بین الملللــى ورزش، در ادامه یادآور شــدکه بعد از 
یکسال و ارســال لوایح مختلف در نهایت روز پنجشنبه 3 
فوریه راى به من ابالغ شد و بر اســاس این راى بازیکن 
و باشــگاه متخلف به پرداخت 310 هــزار دالر به عنوان 
غرامت در حق باشگاه ایرانى محکوم شدند. بدین ترتیب 
خسارت بازیکنانى که جایگزین شدند جبران شد. همیشه 
در مناقشات و منازعات بین المللى به گرفتن وکیل سوئیسى 
و اروپایى وابسته هستیم. همین پتانسیل را خودمان داریم 
و مدیر حقوقى باشگاه سپاهان شاهد است که ما مثل یک 
وکیل خارجى از باشگاه دفاع کردیم و پرونده به سودمان تمام 
شد. باید به نیروهاى داخلى خودمان اتکا کنیم و دانش حقوق 
ورزشى را جدى بگیریم. باید در این راستا بیشتر تحقیق کنیم 
و باید فدراسیون هم کمک کند. باید تمهیداتى اندیشیده شود 
که این مقوله پیشرفت کند. باید کمتر مواردى از این دست 
اتفاقات رخ دهد و اگر هم روزى چنین شــد باید وکیالنى 
داشته باشیم که بتوانند از حقوق باشگاه دفاع کنند نه مثل 
باشگاه پرسپولیس که هم در پرونده مانوئل ژوزه شکست 
خورد و هم اینکــه در پرونده هاى دیگــر از وکیل حاذق 

لسوئیسى استفاده کردند و نتیجه اى حاصل نشد. ى یج و ر ى ی و

سپاهان 
با 2 محروم 
کلیدى 

اگر دالالن محترم 
بگذارند...! 

معاون ورزشى باشگاه استقالل گفت: اگر دالالن محترم اجازه 
بدهند تا امروز(سه شنبه) یک مهاجم خوب مى گیریم.

پندار توفیقى در گفتگویى درخصوص اینکــه چه اتفاقاتى رخ 
داد که مهاجمان خارجى در لحظه آخر قید حضور در استقالل را 
مى زنند، گفت: این مسئله قصه دراز دارد اما اگر بخواهم به صورت 
کلى بگویم ما در ابتدا با الحاجى گروه توافق کردیم و حتى مباحث 
مالى را با او حل کردیم ولى ایــن بازیکن به یکباره اعالم کرد به 

ایران نمى آید. 
وى افزود: خیلى از این بازیکنان در دقیقه 90 عذرخواهى مى کردند 
و جالب است دو نفر از ایجنت  هاى این بازیکنان به تهران هم سفر 
کردند اما در حالى که آنها از کشورهاى دیگر آمده بودند و قرار بود 
بازیکنشان به تهران بیاید در دقیقه 90 اعالم کردند که بازیکنان 

از حضور در ایران منصرف شدند.
معاون ورزشى باشگاه اســتقالل تأکید کرد: ما با بکامنگا توافق 
کامل کرده بودیم و حتى براى او از پاریس به تهران بلیت گرفتیم 
اما درست ساعت پرواز با ما تماس گرفت و مدعى شد که از شرایط 
ایران راضى نیست و به استقالل نمى آید، جالب است وقتى او با 
شفر صبحت کرد به ســرمربى تیم گفت که از ایران تهدیدش 
کرده اند البته منظور این بازیکن این بود که تهدیدش کرده اند که 

از کانال برخى آقایان باید به استقالل بیاید. 
توفیقى در ادامه با اشــاره به اینکه مهاجم سوئدى قرار بود به 
استقالل بیایند گفت  بازیکنى به نام«ارتون» قرار بود به استقالل 
بیاید و حتى هزینه بلیت او را هم پرداخت کردیم اما در حالى که به 
ایجنتش گفته بود بارها و وسایلش را به تهران فرستاده به یکباره 
از حضور در ایران عذرخواهى کرد. وقتى با او تماس گرفتم و دلیل 
کارش را پرسیدم به من گفت اگر به استقالل و ایران بیایم همسرم 
از من جدا مى شود! من به او گفتم شما با ما توافق کرده اید و زمانى 
که پیشنهاد را از  ما دریافت کردید مى توانستید همه چیز را بررسى 
کنید اما او اعالم کرد به ایران نمى آید و حتى گفت حاضر است پول 
بلیت را به باشگاه استقالل برگرداند من هم اعالم کردم باشگاه 

استقالل خسارت دیده و شما زمان را براى باشگاه کشتید. 
وى با اعالم این خبر که تا امروز (سه شنبه) یک مهاجم به استقالل 
اضافه مى شود، گفت: اگر دوستان و دالالن محترم بگذارند یک 

مهاجم خوب جذب مى کنیم. 

وکیل بین المللى  ورزشى:

مثل یک وکیل خارجى از سپاهان دفاع کردم 

  آاك دیدارى حساس را از المپیاکوس برد تا کورس قهرمانى لیگ 
یونان همچنان جذاب باقى بماند.

تا واپسین دقایق بازى المپیا با گل انصارى فرد از حریف پیش 
بود؛ اما بازگشت جادویى با درخشش شجاعى سبب شد زرد و 

مشکى پوشان یونان حریف را شکست دهند.
 اما اتفاق اصلى پس از بازى رخ داد. هواداران آاك مســرور 
از پیروزى به زمین مســابقه آمدند و این پیــروزى بزرگ را 
جشــن گرفتند و براى دقایقى، نظم ورزشگاه بهم خورد؛ اما با 

ورود مسئوالن انتظامى، شرایط به حالت عادى برگشت. 
آتنى ها به شدت بازیکنان را تشویق مى کردند، 

حتى پس از بازگشــت به ســکوها هم 
خوشحالى را ادامه مى دادند و در پایان 

هم اتوبوس تیم را تــا هتل محل 
اقامت همراهى کردند.

 در طــول مســیر شــعارهاى 
از  حمایــت  و  قهرمانــى 

بازیکنان و باشگاه سر داده 
میشد و به نظر مى رسید 
آن ها خودشان هم این 
پیروزى بــزرگ را باور 

ندارند! مقابل هتل تبدیل 
به ورزشگاه شده بود و هواداران آاك بى صبرانه 
منتظر دیدار با مسعود و یارانش بودند؛ اما از بین 
هزاران هوادار، تنها چند تن موفــق به این کار 

شدند.
  آاك در حالى المپیاکوس را شکست داد که تا 
دقیقه 87 از حریف عقب بود و با دو گل در فاصله 
7 دقیقه به پیروزى رسید. حاال در جدول پائوك 
با 46 امتیاز در صدر است و آاك با 44 و المپیا با 

42 امتیاز در تعقیب این تیم هستند.
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 از المپیاکوس برد تا کورس قهرمانى لیگ
قى بماند.

مپیا با گل انصارى فرد از حریف پیش 
با درخشش شجاعى سبب شد زرد و

یف را شکست دهند.
زى رخ داد. هوادارانآاك مســرور
ـابقه آمدند و این پیــروزى بزرگ را
قایقى، نظم ورزشگاه بهم خورد؛ اما با

، شرایط به حالت عادى برگشت. 
ن را تشویق مى کردند،

 به ســکوها هم
دند و در پایان 

محل هتل

عارهاى
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هواداران آاك بى صبرانه 
 یارانش بودند؛ اما از بین
کار د تن موفــق به این

س را شکست داد که تا
بود و با دو گل در فاصله 
. حاال در جدول پائوك 
4 و آاك با 44 و المپیا با 

یم هستند.

الُدِحیل یا الَدحیل 

روز حماسى مسعود در یونان!

تیم قیبدیگر ذوب آهن تیم الوحده امارات است. این
ه با قهرمانى در جام ریاست جمهورى (حذفى) امارات 
 لیگ قهرمانان امسال راه پیدا کرده است، مهمترین 
تخارش در این رقابت ها حضور در مرحله نیمه نهایى در 
7ال2007 است. الوحده پارسال با پرسپولیس هم گروه 
که در هر دو دیــدار مقابل نماینــده ایران متحمل  د

کست شد. این تیم چهار عنوان قهرمانى در لیگ 
ارات و دو مقام قهرمانى در جام حذفى این 

شور دارد. شاخص ترین بازیکن الوحده 
باستین تاگلیابوئه مهاجم اهل 

ژانتین است.
کوموتیو ازبکســتان 

حریــف  ــومین 
وب آهــن در لیگ 
هرمانان امســال 
کــه در ســال ســت. ایــنتیم
تاسیس  شــده اســت دو 200 

عنــوان قهرمانى در
ازبکستان  لیگ 

دارد کــه در 
ى  ل ها ســا

2 0 7و 2017 به دست آمده اند. 1
ط حمله لوکوموتیو در فصل گذشــته 

7گ ازبکســتان، آمار خوب 67 گل زده 
تیم گذاشته است. این 30 بازى را به جا ر

رسال مقابل استقالل در تهران با
 صفر مغلوب شد و در تاشکند نیز
ک بر یک به تساوى رضایت داد.

دور رفت
6 بهمن 96 ذوب آهن(مهمان)- الدحیل 3دوشنبه 23

6 بهمن 96 ذوب آهن(میزبان)- لوکوموتیو 0دوشنبه 30
6 اسفند 96 ذوبآهن (میزبان)- الوحده 5سه شنبه 15

دور برگشت
6 اسفند 96 ذوب آهن(مهمان)- الوحده 1دوشنبه 21

7 فروردین 97 ذوب آهن(میزبان)- الدحیل 4سه شنبه 14
7 فروردین 97 ذوب آهن(مهمان)- لوکوموتیو 8سه شنبه 28
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سعید نظرى
پیروزى ذوب آهن مقابل استقالل از چند جهت براى امیر قلعه نویى امتیاز داشت. 
نکته اول تداوم نتایج فوق العاده او با ذوب آهن در نیم فصل دوم بود تا تیم اصفهانى 
ششمین پیروزى متوالى اش در لیگ را جشن بگیرد. نکته بعدى اهمیت سه امتیاز 
این بازى براى ذوب آهن بود و حاال امیر و شاگردانش تیم دوم جدول و شانس 
اصلى نایب قهرمانى لیگ هستند. نکته آخر هم هت تریک قلعه نویى جلوى تیم 
سابقش بود. ژنرال سه فصل متوالى است که در بازى برگشت لیگ استقالل را 
متوقف مى کند و این تیم را شکست مى دهد. او دو سال با تراکتورسازى، استقالل 
مظلومى و منصوریان را شکست داد و این بار نوبت استقالل شفر رسید تا شکست 

مقابل قلعه نویى را تجربه کند.
نگاهى داریم به این بازى و همه نکات جالب توجه آن:

 این بازى از سوى رسانه ها به عنوان جنگ نائب قهرمانى شناخته شد.در بازى 
که پیروزى در آن مى توانست موقعیت دو تیم در جدول رده بندى را بهتر کند، 
ذوب آهن موفق شــد با دو گل کى روش استنلى در دقیقه 61 و محمد حسینى 
که در دقیقه 90 به ثمر رساندند، مقابل تک گل دقیقه 6 وریا غفورى، استقالل 

را شکست بدهد.
نیمه اول بازى اســتقالل برابر ذوب آهن با برترى آبى ها آغاز شــد و شاگردان 
وینفرد شــفر بازى را به طور کامل تهاجمى دنبال کردند. اســتقالل با آوردن 
وریا غفورى از دفاع راســت به پست هافبک راســت بارها از سمت چپ دفاع 
ذوب آهن موقعیت ایجاد کرد تا جایى که امیر قلعه نویى مجبور شــد در دقیقه 
34 محمد ستارى را از زمین بازى خارج و قاســم حدادى فر را جانشین او کند.

استقالل در همان 15 دقیقه اول بازى 2 موقعیت خوب گلزنى را ایجاد کرد که  این 
موقعیت ها از دست رفت اما در دقیقه 31 وریا غفورى که در این دیدار کامال جلو 
بازى مى کرد، سانتر میالد زکى پور را با یک ضربه سر وارد دروازه ذوب آهن کرد.
در نیمه اول ذوب آهن تمام تمرکز خود را روى سانتر از جناحین گذاشت اما به جز 
یک موقعیت شــاگردان امیر قلعه نویى نتوانستند خطرى روى دروازه استقالل 

ایجاد کنند.
اما در نیمه دوم، ذوب آهن بازى را کامال مسلط آغاز کرد و با استفاده از سانترهاى 
خطرناك و البته اوت دستى هاى خالد شفیعى چند موقعیت خوب را روى دروازه 
استقالل خلق کرد. در نهایت در 15 دقیقه اول نیمه دوم میالد فخرالدینى از مجید 
حسینى خطاى پنالتى گرفت تا کى روش اســتنلى بازى را به تساوى بکشاند.
در ادامه اســتقاللى ها براى زدن گل دوم جلو آمدند که در دقیقه 91 ضربه سر 
محمد حسینى با دفع اشتباه سیدحسین حسینى همراه شد و ذوب آهن در یک 
بازى برابر موفق شــد بازى را با نتیجه دو بر یک به نفع خود به پایان برســاند.

 در این دیدار بار دیگر امیر قلعه نویى ویژگى هاى منحصر به فرد فنى خود را به رخ 
تیم سابقش کشید. امیرقلعه نویى با تغییراتى که در تیم خود ایجاد 
کرد، سیستم استقالل را از کار انداخت تا آبى ها ناکام میدان 

فوالدشهر لقب بگیرند. 
همانگونه که نوشــتیم نیمه اول دیــدار ذوب آهن و 
استقالل تهران در شرایطى به پایان رسید، که شاگردان 
وینفرد شفر نمایش تحسین برانگیزى داشتند و در تمامى 
نقاط زمین نمایش بهترى از میزبان خود داشــتند. بدین 
ترتیب کار به جایى رســید که قلعه نویى  ناچار شد در دقیقه 
34 محمد ستارى را از زمین مسابقه بیرون بکشد 
و قاســم حدادى فر را جایگزین او کند. بازیکنى 
که تا پیش از بیرون رفتن به شدت تحت فشار 
هافبک هاى استقالل و به ویژه وریا غفورى 
بود و روى گل اول استقاللى ها وریا که قامت 
بلندى هم ندارد، باالتر از او ضربه ســر زد تا 
قلعه نویى خیلى زود تغییــرات خود را آغاز 
کند و بوحمدان را از پســت هافبک دفاعى 
به پست هافبک چپ انتقال دهد؛ تغییرى 
که مثمرثمر بود و وریا غفورى به هیچ وجه 
نتوانست نفوذهاى نیمه اول را در نیمه دوم 
تکرار کند.ضمن اینکه با ورود قاسم حدادى 
فر شرایط تا حدودى در میانه میدان به سود 
سبزپوشان تغییر کرد؛ اما باز هم شاگردان 
شفر بودند که بهتر از میزبان ظاهر شدند و 

نیمه اول را با پیروزى به رختکن رفتند. اما نقشه هاى ژنرال براى نیمه دوم هم ادامه 
داشت.در نیمه دوم ذوبى ها زودتر از استقالل وارد زمین شدند و به انجام کارهاى 
کششى پرداختند که نشان از عزم آنها براى پیروزى داشت. قلعه نویى هم دومین 
تغییر خود را در ترکیب تیمش ایجاد کرد و در تصمیمى عجیب مرتضى تبریزى 
امید اول گلزنى تیمش را از زمین بیرون کشــید و ربیع عطایا را در پست وینگر 
راســت جایگزین او کرد؛ تغییرى که پایه گذار پیروزى دقایق آخر تیم امیرقلعه 
نویى شد.با تغییراتى که در ترکیب تیم ذوب آهن ایجاد شد، آنها نیمه دوم را بهتر از 
استقالل آغاز کردند و ادامه دادند. ارسال از جناحین و پرتاب هاى بلند خالد شفیعى 
برترى هاى قابل وضوح اســتقالل در نیمه دوم بود و در میانه میدان نیز شرایط 
به سود سبزپوشان تغییر کرده بود و گل اول آنها روى غفلت مدافعین استقالل 
و حرکت در عمق میالد فخرالدینى به دست آمد.مهدى رجب زاده آخرین تغییر 
قلعه نویى در نفراتش بود تا با استفاده از تجربه ى این بازیکن همچنان برترى 
ذوب آهن حفظ شود. در نهایت و در ثانیه هاى پایانى بازى این ذوبى ها بودند که 
باهوش تر از رقیب قدرتمند خود عمل کردند و روى ارسال عطایا بازیکن تعویضى 
قلعه نویى و حسینى که یکى از بهترین نمایش هاى فصل را ارائه داد، موفق شدند 
به گل برترى برسند تا امیرقلعه نویى با تغییراتى که در ترکیب داشت و جابه جایى 
نفراتش، برنده جدال با سرمربى با دانش آلمانى باشد و ششمین پیروزى پیاپى را 

در بازگشت به فوالدشهر جشن بگیرد.
فرداى این پیروزى شیرین بسیارى از رسانه ها در تمجید ژنرال نوشتند و او را به 

خاطر هوش و ذکاوت باالیش و همچنین روزهاى خوب  سبزها ستایش کردند.
از ورزش ســه و فارس و خبر آنالین گرفته تا ایران ورزشــى و شوت و خیلى از 
مطبوعات دیگر پر بود از تمجید امیر قلعه نویى . یکى از این رسانه ها در ستایش 

ژنرال نوشت:
«پس از نزدیک به دو دهه مربیگرى در سطح اول فوتبال ایران، او همچنان میل 

به پیروزى و رسیدن به موفقیت بسیار زیادى دارد.
  شاگردان قلعه نویى هنرمندانه استقالل را کیش و مات کردند و هر چند موقت، اما 
به جایگاه دوم جدول رسیدند. آن ها همان تیمى هستند که نیم فصل را در میانه 
جدول به پایان رساندند؛ اما با پیشرفتى خیره کننده بهترین عملکرد را در نیم فصل 

دوم داشتند و حتى بهتر از پرسپولیِس برانکو نتیجه گرفته اند.
 قلعه نویى در نشست خبرى پس از بازى با استقالل انتقاد کوچکى از بازیکنان 
تیمش کرد و گفت: مشکل بازیکنان ما این است که پس از یکى دو برد، راضى مى 
شوند و تالششان کمتر مى شود و این موضوع، براى من قابل قبول نیست. آنها باید 
بدانند پیراهن چه تیمى را بر تن مى کنند و نباید هدفشان کوچک باشد.او  مرتضى 
تبریزى را پس از یک نیمه نمایش نسبتا ضعیف تعویض کرد تا نشان دهد حتى 
بهترین گلزن تیم نیز هیچ حاشیه امنیتى را ندارد.قلعه نوئى که پرافتخارترین مربى 
لیگ به حساب مى آید، همچنان جاه طلبى و پیروزى خواهى خود را حفظ کرده 
و اهداف شاگردانش را پیروزى در هر مسابقه قرار داده و انتظار دارد شاگردانش 
نیز همچون خودش باشــند.ذوب آهن 8 فینال لیگ برترى دارد و هنوز دیدار با 
پرسپولیس، پارس جنوبى، فوالد و... باقى مانده و اگر قرار باشد آن ها با غلبه بر 

استقالل سیر شوند، قطعا نمى توانند موفقیت فعلى را تداوم بخشند.»
 به گزارش نصف جهان،همه این تمجید رسانه ها از امیر قلعه نویى کامال درست 
و بجا، اما یادمان نرود که ســعید آذرى که در این ایام برخالف برخى از اعضاى 
هیئت مدیره که حتى حکــم به اخراج ژنرال پس در نیم فصــل اول داده بودند 
حسابى حامى بزرگ امیرخان بود و براى او هم در نتایج این روزها باید سهمى قابل 
توجه را قائل بود.  باخت 4-0 به پرسپولیس در هفته چهاردهم نقطه عطفى براى 
ذوب آهن و امیر قلعه نویى بود. ذوب آهن قبل از پرسپولیس در یک بازى خانگى 
به فوالد هم 1-0 باخته بود و شکست سنگین مقابل پرسپولیس مى توانست به 
همکارى قلعه نویى با ذوب آهن خاتمه دهد. همانگونه که پیشتر در نصف جهان 
نوشتیم موضوع اخراج قلعه نویى در هیئت مدیره ذوب آهن به تصویب رسید اما در 
نهایت این تصمیم وتو شد! تیم در رده دهم جدول قرار داشت و رخ دادن هر اتفاقى 
ممکن بود. در نهایت سعید آذرى شرایط را به سود سرمربى تغییر داد و بقیه را هم 
وادار به حمایت کرد. ذوب  آهن بعد از باخت به پرسپولیس، مقابل تیم بحران زده 
نفت تهران قرار گرفت و با استفاده از شــرایط بد نفت این تیم را 2-0 شکست 
داد. شــاگردان امیر قلعه نویى در ادامه در یک بازى خانگى مقابل سیاه جامگان 
به تساوى بدون گل رسیدند اما کارشناسى داورى بازى نشان داد که ذوب آهن 
مى توانســت در این بازى هم به پیروزى برسد. تیم اصفهانى در ادامه گسترش 
فوالد، پیکان، سپاهان، صنعت نفت و استقالل خوزستان را شکست داد و در ادامه 

کرد تا نتایج فوق العاده خود، تیم آماده استقالل را 2-1 مغلوب 

با ششمین پیروزى پیاپى به رده دوم جدول صعود کند.
سعید آذرى هر چند در برخى ابعاد مورد نقد و گالیه ما قرار دارد و از برخى تصمیمات 
و ادبیاتش متعجب مى شویم اما در حمایت از سر مربى نامدارش بسیار خوب و پخته 

عمل کرد و طبیعتا این انتظار هم از او مى رفت.
  اما به سایر موضوعات ویژه این دیدار بپردازیم که  خواندنش خالى از لطف نیست:
- خط میانى ذوب آهن که تا قبل از حضور حدادى فر بســیار ســردرگم بود و 
اشتباهات فراوانى را داشت بعد از حضور این بازیکن جانى تازه گرفت . هافبک با 
تجربه ذوبى ها با حضورش در زمین عالوه بر اینکه در بازیسازى تیمش شرکت 
فعالى داشت ؛ در قسمت دفاعى تیمش هم بسیار موثر واقع شد . حدادى فر با حضور 
به موقع در جلوى دفاع ذوب آهن اکثر حمالت استقالل در نیمه دوم را خنثى کرد 
و مهاجمان و هافبک هاى این تیم را در خلق موقعیت ناکام گذاشــت .بى شک 
رسیدن حدادى فر به آمادگى الزم مى تواند بهترین خبر براى قلعه نویى در آستانه 
شروع لیگ قهرمانان آسیا باشد و باید او را یکى از مهره هاى تاثیر گذار در جنگ 

ستارگان آبى و سبز بدانیم.
- پیروزى گلر ذوب آهن در دوئل گلرهاى ملى پوش ایران هم از دیگر موضوع 
جالبى بود که همه رسانه ها به اشکال مختلف به آن اشــاره کرده بودند. رشید 
مظاهرى و سیدحسین حسینى دو گلر تیم ملى روز  به میدان رفتند و در نهایت 
این رشید مظاهرى بود که به عنوان دروازه بان تیم پیروز از زمین خارج شد. او که

 ســال هاى اخیر یکى از پایه هاى ثابت تیم ملى بود  در این دیدار یک بار دروازه 
خود را باز شده دید و یکى دو بار نیز با واکنش هاى به موقع مانع از تکرار این اتفاق 
شد. اما در طرف مقابل حسینى نیز که با درخشش در لیگ هفدهم توانست راه 
حضور در اردوهاى تیم ملى را هموار کند دو بار اسیر بازیکنان حریف شد و البته او 

نیز به مانند مظاهرى با یکى دو سیوهاى خوب خود مانع گل خوردن آبى ها شد.
- این دیدار با یک ســورپرایز بزرگ از سوى کاپیتان آبى ها رقم خورد. جایى که 
مهدى رحمتى با یک دسته گل به سمت امیر قلعه نویى رفت و با او آشتى کرد. این 
دو پیش از این رابطه خوبى با هم نداشــتند و حدود یک سال و نیم پیش یکى از 
بزرگ  ترین جنجال هاى فوتبالى در زمین را رقم زدند.در اردیبهشت سال 95 بود 
که در بازى استقالل و تراکتورسازى، مهدى رحمتى در همان دقایق ابتدایى بازى 
مدعى شد که نیمکت نشینان تراکتور و شخص امیر قلعه نویى در حال توهین و 
فحاشى هستند. او در ادامه در حرکتى عجیب انگشتش را روى بینى خود گذاشت 
و به این شکل قلعه نویى را دعوت به سکوت کرد. حرکتى که باعث اخطار گرفتن 
او هم شــد. در پایان بازى هم اگر دخالت ماموران انتظامى نبود کار به درگیرى 

فیزیکى مى کشید.
در دیدار استقالل – ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر و  پس از یک سال و نیم، 
رحمتى در حرکتى غیرمنتظره و ناگهانى، تصمیم به آشتى با قلعه نویى گرفت و 
با یک دسته گل به سمت مربى ســابق خود رفت و با او روبوسى کرد. اتفاقى که

 صحنه اى ماندگار را در ورزشگاه فوالدشهر رقم زد.   
اما پنالتى اى که داور در نیمه دوم براى ذوب آهن اصفهان گرفت مورد اعتراض 
استقاللى ها و به خصوص سید مجید حسینى قرار گرفت.مرور صحنه آهسته آن 
اتفاق نشان داد که نه تنها داور در تشخیص خطا درست عمل کرده بلکه خطاى 
حسینى مستحق مجازات شدیدترى بوده است. تقریبا تمام کارشناسان داورى که 
بعد از بازى درباره این صحنه صحبت کرده اند تأییدکرده اند که حسینى مرتکب 
خطاى شدید شده و پنالتى هم درست بوده است. اغلب کارشناسان معتقدند که 
حسینى باید در این صحنه با کارت قرمز جریمه مى شد و حتى به نظرشان کمیته 

انضباطى باید مدافع جوان استقالل را براى چند بازى محروم کند!
و باالخره اینکه شــاگردان قلعه نویى با کسب ششــمین برد متوالى همچنان 
صدرنشین نیم فصل دوم هستند. ذوبى ها نیم فصل دوم را با تساوى بدون گل 
مقابل سیاه جامگان در خانه آغاز کردند و پس از آن با نمایشى دلچسب 6 هفته 
متوالى موفق به کسب برد برابر گسترش، پیکان، سپاهان، صنعت نفت، استقالل 
خوزستان و استقالل شدند. ژنرال که آغازى دل انگیز در دور برگشت داشت، با 
کسب برترى در تقابل با تیم سابقش 3 امتیاز را کسب کرد.هر چند هنوز نمى توان 
از قهرمانى قطعى پرسپولیس سخن گفت اما اگر فقط کمى زودتر شاهد این طوفان 
سبز بودیم قطعا ترس و وحشت جالب توجهى به جان برانکو و شاگردانش مى افتاد. 
هر چند هنوز هم چیزى معلوم نیست! راستى یک نکته را فراموش نکنیم. حضور 
حدود هشت هزار استقاللى و کمتر از دو هزار ذوب آهنى در ورزشگاه فوالدشهر 
یکى از شــاهکارهاى این دیدار بود. کال ذوب آهن نشــان داده که در تقابل با

 سرخابى ها براى اعمال قانون  اختصاص فقط ده درصد از سکوها به تیم مهمان 
توانى ندارد و حسابى اهل مماشات است.

طوفان سبز فعًال مهار شدنى نیست!
استقالل بازى را باخت، سبزپوشان سکوها را!

سعید آذرى در مورد اتفاقات پایان بازى ذوب آهن و استقالل  و شکسته شدن صندلى هاى 
ورزشگاه فوالدشهر گفت: هوادارانى که به ورزشگاه مى آیند همیشه راضى به خانه نمى روند و 
هواداران استقالل دوست داشتند تیمشان پیروز شود. این اتفاقات براى اولین بار نیست که 
در ورزشگاه هاى ایران مى افتد. ذوب آهن بسیار پرقدرت بازى مى کرد و شاید 
حضور امیر قلعه نویى روى نیمکت ذوب آهن نیز به این حساسیت افزوده 
بود و استقاللى ها فکر نمى کردند شکست بخورند، اما ذوب آهن سزاوار 
پیروزى بود و این برد را به هواداران خود کــه امروز خیلى خ وب از ما 

حمایت کردند تقدیم مى کنم.
وى در مورد بازگشت ذوب آهن به ورزشگاه فوالدشهر که با دو برد 
همراه شده است، تصریح کرد: فکر مى کنم باید در مورد کیفیت 
چمن، هموار بودن زمین و ... از بازیکنان سوال کنید. بازیکنان 
راحت تر بازى مى کنند و گردش توپ روى زمین بسیار متوازن 
است. خوشحالم که بازگشت به فوالدشــهر با یک پیروزى 
بین المللى و یک برد ارزشمند داخلى همراه شد که نتیجه تالش 
یک مجموعه است و امیدوارم روند این بردها ادامه داشته باشد.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مــورد صندلى هایى که در 
ورزشــگاه فوالدشهر شکســته شــد، گفت: نگران نباشید. 

صندلى ها را دوباره سر جاى خود مى چسبانیم!
آذرى در مورد اینکه تصمیمى براى پیگیرى حقوقى این موضوع 
ندارد، اظهار کرد: اجازه بدهید ناظر بازى و مســئوالن قضایى 
فدراسیون در این زمینه تصمیم گیرى کنند. عصبانیت استقاللى ها 
را درك مى کنم چون دوست داشتند تیمشان پیروز شود. شاید کار درستى 

نباشد ولى شاید عصبانیتشان با شکستن صندلى ها تخلیه شده است.

 حمید حاج ملک، داور خوب گیالنى که در دو فصل اخیر پیشرفت کامال 

محسوسى در داورى ایران داشت دیدار حساس استقالل تهران و 

ذوب آهن اصفهان را سوت زد. دیدارى که در نهایت با پیروزى تیم 

اصفهانى توام شد. اما اتفاق عجیب براى این داور نه در بازى، که در 
مسیر بازگشت افتاد.

زمانى که آتش نشان فوتبال ایران به همراه کمک هایش و ناظر 

د تا خود را آماده خروج از اصفهان کند توسط 
بازى به فرودگاه رسی

چند هوادار استقاللى دوره شد و با سوال ها و البته بازخواست آنها 

روبرو شد. این هوادار که یکى از آنها صداى خود را در داد و فریاد باال 

برده بود معتقد بودند حاج ملک با سوت هاى خود موجبات شکست 

ستقالل را فراهم کرد و تا جایى که فریاد ”تو سر استقالل را بریدى“ 
ا

در فرودگاه اصفهان طنین انداز شد!

پس از این اتفاق ماموران حراست فرودگاه وارد شده و حاج ملک را 

به سالن ترانزیت هدایت کردند و در نهایت موفق شدند این جنجال 

را بخوابانند. داور جوان فوتبال ایران در سالن ترانزیت و در حالى که 

ناراحت از اتفاق رخ داده بود، گفت سوت هاى من هیچ اشکالى نداشت 

و حتى پنالتى هم کامال صحیح بود. من سعى کردم در همه صحنه ها حضور 

داشته باشم و کامال درست سوت بزنم که فکر مى کنم همین اتفاق هم افتاد. 

او از این اتفاق بسیار دلخور به نظر مى رسید.

وب و ر ى ی ین ی ب ع ىب ی
بازى برابر موفقشــد بازى را با نتیجه دو بریک به نفع خود به پ
 در این دیدار بار دیگر امیر قلعه نویى ویژگى هاى منحصر به فرد فن
تیم سابقش کشید. امیرقلعه نویى با تغییراتى که د
کرد، سیستم استقالل را از کار انداخت تا آبى

فوالدشهر لقب بگیرند. 
همانگونه که نوشــتیم نیمه اول دیــد
استقالل تهران در شرایطى به پایان رسی
وینفرد شفر نمایش تحسین برانگیزى داش
نقاط زمین نمایش بهترى از میزبان خود د
ترتیب کار به جایى رســید که قلعه نویى  ناچ
34 محمد ستارى را از زمین مسابق
وووو قاســم حدادى فر را جایگزینا
ککککککککککککه تا پیش از بیرون رفتن به شد
ههافبک هاى استقالل و به ویژ
بود و روى گل اول استقاللى ه
بلندى هم ندارد، باالتر از او ض
قلعه نویى خیلى زود تغییــر
کند و بوحمدان را از پســت
پست هافبک چپ انتقال به
مثمرثمر بود و وریا غفور که
نتوانست نفوذهاى نیمه اول
تتتتتکرار کند.ضمن اینکه با ورو
ففففر شرایط تا حدودى در میانه
سسسسبزپوشان تغییر کرد؛ اما با
بودند که بهتر از میزبان شششفر

 حمید حاج ملک، داور خوب گیال
محسوسى در داورى ایران داشت
ذوب آهن اصفهان را سوت زد. دید
اصفهانى توام شد. اما اتفاق عجیب

مسیر بازگشت افتاد.
زمانى که آتش نشان فوتبال ایران به

بازى به فرودگاه رسید تا خود را آماده

چند هوادار استقاللى دوره شد و با سو

روبرو شد. این هوادار که یکى از آنها ص

برده بود معتقد بودند حاج ملک با سوت

استقالل را فراهم کرد و تا جایى که فریا
در فرودگاه اصفهان طنین انداز شد!

پس از این اتفاق ماموران حراست فرود

بهسالن ترانزیت هدایت کردند و در نها

را بخوابانند. داور جوان فوتبال ایران در س

ناراحت از اتفاق رخ داده بود، گفت سوت ه

و حتى پنالتى هم کامال صحیح بود. من سعى

داشته باشم و کامال درست سوت بزنم که فک

او از این اتفاق بسیار دلخور

در شرایطى که ذوب آهن و سایپا هفته آینده به مصاف هم مى روند، 
مدیرعامل باشگاه سایپا اظهار نظر جالبى درباره سرمربى حریف انجام 
داده. رضا درویش که با خبرگزارى فارس صحبت کرده درباره اینکه 
قلعه نویى یکى از گزینه هاى سرمربیگرى این تیم در ابتداى فصل 
بود، گفته:“ هر تیمى دوست دارد مربى بزرگى مثل قلعه نویى داشته 
باشد، همه دوست دارند با چنین مربى اى کار کنند. البته هیأت مدیره 
ما چند گزینه داشت و گزینه اولش على دایى بود که اگر با او به توافق 
نمى رسیدیم به سراغ امیر قلعه نویى مى رفتیم“ البته درویش در ادامه 
حرف هایش از دایى هم تعریف کرده تا سرمربى 

تیمش را ناراحت نکند:“  به 
نظرم على دایى هم با سایپا فراتر از انتظار نتیجه گرفته 

است با توجه به بازیکنانى که ما داریم و همچنین اشتباهات داورى که 
به ضرر ما شد تاکنون 35 امتیاز گرفته ایم که بسیار خوب بوده است و 

فراتر از انتظار.“

همه دوست دارند

ر فرودگاه اصفهان
اشکالى ندارد؛ مى چسبانیمش!محاصره حاج ملک د

فوالد، پیکان، سپاهان، صنعت نفت و استقالل خوزستان را شکست داد و در ادامه 
2العاده خود، تیم آماده استقالل را 2-1 مغلوب  کرد تا نتایج فوق

 سرخابى ها براى اعمال قانون  اختص
توانى ندارد و حسابى اهل مماشات اس

سعید آذرى در مورد اتفاقات پایان بازى ذوب
ورزشگاه فوالدشهر گفت: هوادارانى که به ور
هواداران استقالل دوستداشتند تیمشان
در ورزشگاه هاى ایران مى افت
حضور امیر قلعه نویى روى
بود و استقاللى ها فکرن
پیروزى بود و این برد
حمایت کردند تقدیم
وى در مورد بازگش
همراه شده است
چمن، هموار بو
راحت تر بازىم
است. خوشحا

بینالمللى و یک
یک مجموعه
مدیرعامل باش
ورزشــگاه فو
صندلى ها را دو
آذرى در مورد ای
ندارد، اظهار کرد
فدراسیون در این زم
درك مى کنم چون دوس را
نباشد ولى شاید عصبانیتشان باش

 اخیر پیشرفت کامال 
تقالل تهران و 
با پیروزى تیم 

 در بازى، که در 

ش و ناظر 
کند توسط 

ست آنها 
 و فریاد باال 

 شکست 
 را بریدى“ 

ج ملک را 
ن جنجال 
 حالى که 

لى نداشت 
حنه ها حضور 

تفاق هم ا افتاد. 

ااهان ههف ففص ا ااگاه ررفرود اشکالى ندارد؛در

 امیر خان را داشته باشند
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نحوه  صحیح 
مصرف

8 ماده  غذایى
انتخاب سالم ترین و مفیدترین مواد غذایى بدون در نظر گرفتن 
نحوه صحیح مصرف آنها، نمى تواند شما را از همه فواید و مواد 

مغذى موجود در آنها بى نیاز کند.
نحوه استفاده از چند نمونه ســالم ترین گزینه هاى غذایى را 

بشناسید تا از تمام فواید تغذیه اى آنها بهره مند شوید:

دانه کتان
 این غالف حاوى تعداد زیادى از خواص درمانى اســت ضمن اینکه منبع غنى از فیبر، امگا 3 و 
لیگنان؛ ماده شیمیایى گیاهى نیز محسوب مى شود که خاصیت ضد سرطان دارد. بدن ما قادر به 
هضم این دانه نیست و بنابراین براى اســتفاده از خواص تغذیه اى آن، این دانه را آسیاب کنید تا 

بخش هاى ارزشمند آن از بین نروند.

ماست 
ماست حاوى آب است که البته خیلى ها راغب به مصرف آن نیستند. این در حالى است که این 
مایع حاوى پروتئین، ویتامین B12 و فسفر است. پس ماست را با آب موجود در آن مخلوط 
کنید و از حرارت دادن آن با غذاها نیز اجتناب کنید، چون باکترى هاى مفید موجود در آن، در 

اثر حرارت از بین مى روند.

غالت کامل
غالت کامل و حاوى ســبوس مانند انــواع لوبیا، حاوى آنتى اکســیدان هایى به نام فیتات هســتند که به

 ویتامین ها و مواد معدنى در غذاها متصل مى شود و از جذب آنها جلوگیرى مى کند. پس همیشه این غالت را 
قبل از مصرف در آب قرار دهید و بگذارید مدتى سپرى شود تا فیتات موجود در آنها از بین برود.

چاى سیاه
 قبل از اینکه مقادیرى شــیر به چاى خــود بیافزایید، این را بدانید که مطالعات نشــان 
داده اضافه کردن لبنیات به چاى ســیاه، خواص آنتى اکســیدانى چاى را از بین مى برد.
 پروتئین هاى شیر به ترکیب موجود در چاى سیاه که کاتچین نام دارد، مى چسبد و ترکیبات 

مفید چاى را از بین مى برد.

کلم بروکلى
 این نوع کلم سرشار از ویتامین c، کلروفیل، آنتى اکسیدان ها و ترکیبات ضد سرطانى 
اســت. بنابراین آن را به شــکل بخارپز و یا آب پز مصرف کنید و از سرخ کردن آن 

بپرهیزید تا باعث از دست رفتن مواد مغذى موجود در این سبزى نشوید.

سیر
سیر در برابر نور حساس است، آلیسین موجود در ســیر که خواص ضد سرطانى دارد، با 
قرارگیرى در معرض نور و هوا، بیشترین میزان اثربخشى را دارد. سیر را خرد کرده و بعد آن 

را به مدت 10 دقیقه در معرض هوا قرار دهید.

مارچوبه
 این سبزى ارزشمند را آب پز نکنید. این کار باعث خارج شدن ویتامین cموجود در مارچوبه 
مى شود. بهتر است این سبزى را بخارپز و در نهایت کبابى کنید. آب مارچوبه را که بخارپز 
شده، دور نریزید و از آن براى تهیه سوپ و سس استفاده کنید تا از ویتامین ها و مواد معدنى 

موجود در آن بهره ببرید.

گوجه فرنگى
 لیکوپن موجود در گوجه فرنگى ضد سرطان و ضد بیمارى هاى قلبى است، اما بهتر 

است براى بهره بردن از این فواید، گوجه فرنگى را بپزید.

وقتى مــى خواهید وزن کم کنیــد، به جاى فکر 
کردن به راه هاى ســریع، بهتر است به این فکر 
کنید که چه تغییراتى مى تواند کمکتان کند. چنین 
رویکردى متأسفانه بسیار کم است و همه به دنبال 

روش هاى غیر معقول هستند.
اما با اســتفاده از تجریبات متخصصان تغذیه و 
افرادى که توانسته اند کاهش وزن سالمى داشته 
باشند، مى خواهیم توصیه هایى بسیار مهم را در 
رابطه با موفقیت در کاهش وزن به شما ارائه دهیم.

  هدف کاهش وزن جــاه طلبانه اى را 
براى خودتان قرار دهید

با اینکه اکثراً به افراد توصیه مى شــود براى خود 
هدفى واقع گرایانه قرار دهند و تنها کاهش 5 تا 10 
درصد از وزن شروع خود را مد نظر داشته باشند، اما 
تحقیقات اخیر نشان داده افرادى که اهدافى جاه 
طلبانه براى خود در نظــر مى گیرند، دو برابر این 
مقدار وزن کم مى کنند. راه موفقیت این است که 
تصمیم بگیرید مى خواهید در چه وزنى قرار بگیرید 
و براى رسیدن به آن، از حمایت برخوردار شوید. 
اگر این وزنى باشد که واقعا رویاى رسیدن به آن 

را دارید، بیش از هر زمانى انگیزه خواهید داشت.

  از غذاهاى روزمره اســتفاده کنید نه 
فقط ساالد

گرسنگى از اصلى ترین دالیلى است که افراد در 
مســیر کاهش وزن کم مى آورند و دلیلشان این 
است که دائم در حال ســاالد خوردن بوده اند و 
یا مجبور بودند غذاهــاى خاص رژیمى با مقادیر 
بســیار کم براى خود آماده کنند. بهترین روش 
براى کاهش وزن این است که با همان غذاهاى 
خانگى اقدام کنید. مواردى مانند ســیب زمینى، 
برنج، ماهى، مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، لوبیا و 
حبوبات، میوه و سبزیجات همگى سالم و مناسب 

برنامه غذایى هستند.
خوردن ساالد، سوپ و یا آبمیوه به تنهایى به هیچ 
وجه نمى تواند کمکى به کاهش وزنتان بکند. اگر 
مى خواهید واقعًا تغییرى طوالنى مدت داشــته 
باشــید، باید به فکر روشى باشــید که انجامش 
برایتان شدنى باشد. یک برنامه غذایى سالم باید 
هم راضى نگهتان دارد و هم باعث شود احساس 

انرژى کنید.

  سعى نکنید غذاهاى مورد عالقه تان 
را ممنوع کنید

اگر مى خواهید دائماً هوس شکالت و کیک داشته 
باشید، آنها را در برنامه غذایى خود ممنوع نکنید. در 
طول برنامه غذایى هیچ اشکالى ندارد از غذاهاى 
مورد عالقه خود نیز استفاده کنید و براى انجامش 
اصًال هم احساس گناه نداشته باشید. در هر کارى 
باید تعادل را نگهداشــت و در طــول رژیم نباید 

احساس محدودیت داشته باشید.

  هر زمان آماده بودیــد فعالیت را به 
زندگى خود بیاورید

چون تصمیم گرفتید وزن کم کنیــد، بدان معنا 
نیست که از همان ابتداى کار کیلومترها بدوید و یا 
تمرینات سخت انجام دهید. تحقیقات نشان داده 
ایجاد تغییر در عادات غذایى، معموًال ساده ترین 

راه براى شروع کاهش وزن است.
اگر از شــروع کردن مى ترسید، سعى کنید آنچه 
برایتان به عنوان فعالیت حســاب مى شــود را 
دوباره براى خود تعریف کنیــد. مثًال هر چیزى 
که باعث مى شود بیشتر حرکت کنید، خانه دارى، 
شســتن ماشــین، پیاده روى همه اینها فعالیت 
بدنى به حســاب مى آیند و مى توانید به مرور به 
ورزش هاى دیگر نیز برسید. با اینکه تغییر عادات 
غذا خوردن، نقش اصلــى را در کاهش وزن ایفا 
مى کند اما ورزش و فعالیت بدنى باعث مى شود 

وزنى که کم کردید تثبیت شود. 

براى موفقیت در 
کاهش وزن 

این موارد را فراموش نکنید

یک اورولوژیست با بیان اینکه ســنگ  هاى کلسیمى، 
شایع  ترین نوع سنگ ها هســتند، گفت: دفع کلسیم در 
مواردى مثل کم  کارى تیروئید، پس از مصرف مقدار زیاد 
ویتامیــن D، عدم تحرك براى طوالنــى مدت و پوکى 

استخوان افزایش مى یابد.
حسین کرمى اظهار داشت: غلیظ شــدن ادرار سبب ته  
نشینى و رسوب ترکیبات موجود در آن و در نتیجه تشکیل 
سنگ کلیه مى  شود. وى ادامه داد: این سنگ  ها در این 
عضو حساس، متشکل از مواد آلى  هستند و گاهى مواقع 
در اندازه هاى مختلف به کوچکى یا بزرگى یک قلوه سنگ 
یافت مى  شوند که حجم کم ادرار، مهمترین عامل خطر 

براى تشکیل سنگ هاى ادرارى شناخته شده است.
وى با بیان اینکه ســنگ  هاى کلسیمى، شایع  ترین نوع
 آن ها هستند، گفت: دفع کلسیم در مواردى مثل کم  کارى 
تیروئید، پس از مصرف مقدار زیاد ویتامین D، عدم تحرك 

براى طوالنى مدت و پوکى استخوان افزایش مى یابد.
کرمى خاطرنشان کرد: کاهش جذب آب به وسیله روده در 
اثر اسهال یا از دست رفتن آب به صورت تعریق در مناطق 

گرمســیر نیز در ایجاد این نوع سنگ  ها مؤثر هستند، اما 
عارضه آن، درد شدیدى است که در اثر جا به جایى سنگ 

ایجاد مى  شود.
این اورولوژیست توصیه کرد: توصیه  هاى تغذیه  اى که 
مبتالیان به سنگ کلیه باید به آن توجه کنند، آن است که 
مقدار زیادى مایعات دریافت کنند که به این ترتیب ادرار 
رقیق خواهد شد و در بعضى موارد با تغییر اسیدیته ادرار از 

رسوب سنگ مى  توان جلوگیرى کرد.
وى ادامه داد: مبتالیان باید دقــت کنند هرگز خود را به 
مرحله احساس تشنگى نرسانند، زیرا بروز این حس نشان 
از حداقل 2 درصد کاهش آب بدن است، همچنین در مورد 
سنگ  هاى کلسیمى، از غذاهاى غنى از کلسیم و ویتامین

D پرهیز و در محدوده توصیه شده دریافت شود.
کرمى عنوان کرد: در مورد سنگ هاى اگزاالت کلسیمى 
باید از مصرف غذاهاى غنى از اگزاالت مثل ریواس، جوانه 
گندم، گوجه فرنگى، چغندر، کرفس، بادمجان، تره فرنگى، 
جعفرى، اسفناج، شکالت، بادام زمینى، فلفل سبز، هویج، 

قهوه فورى و چاى خوددارى شود.

توصیه هاى تغذیه اى براى مبتالیان به سنگ کلیه

بیمارى پرفشارى خون از جمله بیمارى هاى مزمن 
است، یعنى در بیشتر موارد سال ها و گاهى تا پایان 

عمر با بیمار مى ماند.
پرفشارى خون به مفهوم باالتر بودن فشار درون 
رگ هاى بزرگ بدن از حد نرمال است. در فردى 
که بیمارى مهــم دیگرى ندارد، اگر فشــار خون 

ماکزیمم از 140 میلیمتر جیوه و فشار خون مینیمم از 90 
میلیمتر جیوه باالتر باشد، اصطالح فشارخون یا عبارت 
صحیح تر پرفشارى خون به آن اطالق مى شود. البته از 
قدیم این مقادیر به سانتیمتر جیوه بیان شده اند و اعداد 14 
و 9 به ترتیب به عنوان مقادیر حداکثر نرمال ماکزیمم و 

مینیمم فشار خون تلقى مى شوند.
بیمارى پرفشــارى خون از جملــه بیمارى هاى مزمن 
است، یعنى در بیشتر موارد سال ها و گاهى تا پایان عمر با 
بیمارمى ماند و یکى از مهمترین اصولى که باید به بیماران 
آموخت این است که این بیمارى در بیشتر موارد درمان 
نمى شــود و بیمار باید با تغییر تغذیه و ورزش منظم در 
کنار مصرف دارو آن را کنترل کند. روش صحیح زندگى 
شامل تغذیه صحیح یعنى خوردن میوه، سبزى و غذاهاى 
دریایى فراوان، فعالیت ورزشــى روزانه و جلوگیرى از 
افزایش وزن است که باعث مى شود درصد زیادى از افراد 
به فشار خون باال مبتال نشوند و البته در شروع بیمارى 
پرفشــارى خون نیز با همین تمهیدات مى توان جلوى 

پیشرفت بیمارى را گرفت. 
مصرف صحیح نمک نیز یکى از راه هاى کنترل فشــار 
خون است زیرا درصد زیادى از مبتالیان به فشار خون 
باال با کم کردن نمک مصرفــى مى توانند تاحد زیادى 

فشار خونشــان را کاهش دهند . براى این منظور، 
نخســت باید غذاها با نمک کمترى پخته شوند. 

دوم اینکه از مصرف غذاهاى شــور مثل ترشیجات، 
خیار شــور و... اجتناب شود و بهتر اســت برسر سفره از 

نمکدان استفاده نشود.

علت پرفشارى خون چیست؟
در 80 درصد موارد هیچ علت مشــخص و قابل درمانى 
براى بیمارى پرفشارى خون پیدا نمى شود. در این موارد، 
فشار خون باال را بنیادى یا اساســى مى نامیم و فقط با 
روش هاى دارویى و غیر دارویى آن را کاهش مى دهیم. 
این مطلب به این معنى اســت که در20 درصد بیماران 
دچار فشار خون باال، بیمارى خاصى که عامل پرفشارى 
خون باشد یافت مى شود و مى توان با درمان آن بیمارى، 
موجب خشک شدن ریشه فشار خون باال و درمان نهایى 
بیمار شد. یکى از بیمارى هاى مهم عامل پرفشارى خون 
تنگى رگ هاى کلیه هاست، این بیمارى باعث فشار خون 

شدید مى شود که به سختى و با مصرف 
چند نوع دارو قابل کنترل است. بنابراین 
وقتى فشار خون شدید است و به دارو جواب 
نمى دهد، باید با آنژیوگرافى رگ هاى کلیه، وجود 
تنگى در این رگ ها را بررسى بکنیم. از دیگر بیمارى هاى 
عامل پرفشارى خون، تومورى به نام فئوکروموسیتوم 
اســت که در غده فوق کلیه تشــکیل مى شود. به دلیل 
رهاشــدن ناگهانى، آدرنالین این بیماران که در حالت 
عادى مشکلى ندارند، ناگهان دچار حمالت شدید تپش 
قلب، عرق کردن و فشار خون شدید مى شوند. راه درمان 

این بیمارى جراحى و در آوردن تومور است.
پرکارى تیروئید از عوامل پرفشارى خون است که باعث 
تند شــدن ضربان قلب و باالرفتن فشار خون مى شود. 
با درمان بیمارى تیروئید، فشــار خون این بیماران هم 
کنترل مى شــود. زیادى کورتیزون در بــدن و خوردن 
کورتون به مدت طوالنى نیز از عوامل پرفشــارى خون 

هستند. 

چرا دچار فشار خون باال 
مى شویم؟
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3 مرد که متهم هستند زن جوان را در یک کارخانه آزار 
داده اند روز یک شنبه در دادگاه ادعا کردند در تله اخاذى 

این زن گرفتار شده اند.
ســاعت 4 بامداد اوایل پاییز امســال مأموران گشــت 
کالنترى پردیس در حال گشتزنى در حوزه استحفاظى 
شــان با یک زن جوان به نام «فائقه» روبه رو شدند که 
بى هدف در خیابان ها پرســه مى زد. وقتى مأموران به 
بازجویى از این زن پرداختند وى گفت که دقایقى قبل در 
دام سه مرد شیطان صفت گرفتار شده وآزار دیده است 
ولى حاال که توانسته از دست آنها بگریزد روى رفتن به 

خانه اش را ندارد.
این زن به کالنترى منتقل شــد و به مأمــوران گفت: 
«مدتى پیش از همســرم در گنبد کاووس جدا شــدم 
و بــراى زندگى بــه تهران آمــدم. من کــه در تهران 
بــا خواهــرم زندگى مــى کنــم مدتى پیــش با یک 
مرد جوان به نام "مجید" آشــنا شــدم. او به من وعده 
ازدواج داد و من چند بــار به دیدن او رفتم. دیشــب با 
ماشــین دنبالم آمد تا با هم به گردش برویم اما ساعت 

حدود 12 شــب بود که مرا به کارخانه اى در حاشــیه 
پردیس برد. او مــى گفت مدتى اســت در کارخانه کار 
مى کند. من و مجید مشغول صحبت بودیم که دو دوست 
او هم وارد کارخانه شدند. آنها مرا به اتاقک نگهبانى بردند 
و با تهدید به من مشروب خوراندند و مرا آزار دادند. مردان 
جوان بعد از آزار مرا رها کردند و تهدید کردند در این باره 

به کسى حرفى نزنم.»
به دنبال شکایت زن جوان، مجید ردیابى و بازداشت شد 
و دو همدستش را لو داد. متهمان روز یک شنبه 15 بهمن 
ماه سال جارى در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى اصغر عبداللهى و با حضور یک 

مستشار غیرعلنى و پشت درهاى بسته محاکمه شدند.
در این جلســه فائقه گفت: «قبًال  گفته بــودم مجید و 
دوســتانش مرا آزار داده اند اما حاال مى گویم مجید در 
این ماجرا دستى نداشــت و مرا آزار نداده است. من از او 
شکایتى ندارم ولى از دوســتانش به نام هاى "متین" و 

"کریم" شاکى هستم.»
سپس مجید که با قرار وثیقه آزاد است رو به روى قضات 

ایستاد و گفت: «قبول دارم از قبل فائقه را مى شناختم اما 
او با میل خودش همراه من به کارخانه آمد. دوستانم نیز 

با میل فائقه با او رابطه برقرار کردند.»
بعد از آن متین به دفاع پرداخت. وى جرمش را انکار کرد 
و گفت: «این زن قبًال در گنبدکاووس چنین شکایتى را 
علیه چند مرد مطرح کرده بود. او قصد اخاذى از ما را دارد 
و به همین دلیل به دروغ ماجراى تجاوز را مطرح کرده 
است. من و دوســتانم فقط در کارخانه با او هم صحبت 

شدیم و او را آزار ندادیم.»
کریم نیز گفت: «پزشکى قانونى در گزارشى اعالم کرده 
است آثار تجاوز روى بدن این زن نمایان نیست. در حالى 
که او ادعا کرده بود هر ســه نفر ما او را آزار داده ایم و به 
زور به او مشروب خورانده ایم. اگر ادعاى این زن صحیح 
باشد چطور ممکن اســت وقتى از کارخانه فرار کرد و به 
پلیس شکایت کرد آثار مستى در وى نمایان نبوده باشد.»
در پایان جلسه هیئت قضایى وارد شور شد و ادامه جلسه 
را براى بررسى ادعاى متهمان مبنى بر قصد اخاذى زن 

جوان به بعد موکول کرد.

  ادعاى جدید در پرونده تجاوز در کارخانه

کارگر ساختمانى به هنگام رنگ آمیزى کابین آسانسور 
بین سقف و کابین حبس شــد و به طرز دلخراشى جان 

باخت.
ســاعت 9و10دقیقه روز یک شنبه شاهدان طى تماس 
تلفنى با ســامانه 125 از بروز حادثه گرفتار شدن کارگر 
ساختمانى در آسانســور خبر دادند و درخواست کمک 
فورى کردند که آتش نشانان بالفاصله راهى محل حادثه 

در خیابان گلبرگ شرقى تهران شدند.
هنگامى که مأموران آتش نشانى در محل حادثه حضور 
یافتند متوجه شــدند که در یک مجتمع مسکونى هفت 
طبقه کارگرى در باالى کابین در حال  زدن ضدزنگ به 
قسمت بیرونى کابین آسانسور بوده که ناگهان آسانسور 
به حرکت درآمده و در باالترین قسمت چاله آسانسور در 
حالى که این شخص به شدت در بین کابین و سقف بتنى 

چاله آسانسور فشرده شده بود، از حرکت باز ایستاد.
آتش نشــانان در آغاز عملیات بالفاصله با رعایت کامل 
موارد ایمنى، مسیرى را براى دســتیابى به این فرد باز 
کردند و ســپس در حضور متخصص شرکت سرویس 
آسانسور، این کارگر را بیرون آوردند و در اختیار امدادگران 

اورژانس قرار دادندو امدادگران پــس از انجام معاینات 
اولیه، فوت این کارگر 30 ساله افغانستانى را تأیید کردند.

علت بروز این حادثه مرگبار از سوى کارشناسان در حال 
بررسى است.

له شدن کارگر جوان بین سقف و کابین آسانسور  

فرماندار ارومیــه گفــت: در اثر حادثــه تیراندازى 
بعد ازظهر روز یک شــنبه در ارومیــه دو نفر به قتل 

رسیدند.
عباس حســن خانى در خصوص جزئیات این حادثه 
اظهار کرد: عصر روز یک شنبه بر اثر درگیرى دو جوان 
حدود 35 ســاله در یک دفتر کار در خیابان دانشکده، 
یک نفر با شلیک گلوله درگذشت و فرد دوم هم زخمى 
و به بیمارســتان منتقل شــد که وى نیز بر اثر شدت 

جراحات فوت کرد. وى با بیان اینکه این پرونده توسط 
نیروى انتظامى اســتان در دست بررسى است افزود: 
علت حادثه هنوز مشخص نیست و مأموران انتظامى 

در حال بررسى جزئیات این حادثه هستند.
حســن خانى اظهار کرد: برخــى فرضیات اختالف 
حساب و رابطه بدهکار و طلبکارى را دلیل وقوع این 
حادثه مى داند که اطالعات تکمیلى به محض به دست 

آمدن شواهد بیشتر در اختیار مردم گذاشته مى شود.

در حادثه آتش سوزى هتل زائران ایرانى در نجف اشرف 
دو زن جان باختند.

سرپرســت دفتر برنامه ریزى و نظارت بر امور عتبات 
عالیات سازمان حج و زیارت گفت: آتش سوزى هتل 
«الناصر» واقع در خیابان المدینه شهر نجف اشرف محل 
اقامت زائران کاروان هاى آزاد اعزامى از استان مرکزى 

دو کشته و سه مصدوم بر جاى گذاشت.
مرتضى آقایــى افزود: ایــن زائران تحت پوشــش 
کاروان هاى عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نبودند 

و در قالب کاروان آزاد به نجف اشرف سفر کرده بودند. 
وى در مورد علت حادثه گفت: آتش سوزى در اثر آتش 
گرفتن پرده اى که کنار بخارى یکى از اتاق هاى طبقه 
سوم هتلى در خیابان مدینه نجف اشرف قرار داشته، به 

وقوع پیوسته است. 
164 زائر از شازند در اســتان مرکزى در هتل الناصر 
اقامت داشتند که در پى وقوع این آتش سوزى و تخلیه 
هتل، زائران به هتل دیگر منتقل شدند و در سالمت به 

سر مى برند.

«ساالر سلمانى» از اهالى روستاى احمدآباد مشگین شهر در استان اردبیل که آبان سال 84  در جریان یک مهمانى 
در شهر تهران گم شده بود، پس از 12 سال به آغوش خانواده اش بازگشت.

دایى ساالر گفت: «ساالر در هشت سالگى و زمانى که کالس دوم ابتدایى بود به قصد خرید نان از منزلى در تهران 
که آنها مهمانش بودند، خارج شد و بازنگشت.» 

وى افزود: «پس از مفقود شدن ساالر و درخواست کمک از نیروى انتظامى، پلیس آگاهى تهران وارد عمل شد اما 
به رغم تالش فراوان هیچ سرنخى از او پیدا نشد.»

ساالر که اکنون 20 ساله است در مورد گم شدن خود به خبرنگار ایرنا گفت که آن روز تا شب در خیابان ها چرخید و 
با سوار شدن در یک خودرو سر از شهر کرج درآورد. 

ساالر افزود: «مدت ها توســط جوانى در کرج به کار گرفته شــدم و تا چند روز قبل با همان جوان در یک کارگاه 
مشغول کار بودم تا اینکه به کمک یک مأمور امنیتى که با دوستم رابطه خویشــاوندى داشت خانواده خود را پیدا 

کردم.» 
این جوان یک شنبه شب در میان اســتقبال اهالى روســتاى احمدآباد وارد زادگاه خود شــد و به گرمى از سوى 

هم والیتى ها و اعضاى خانواده خود مورد استقبال قرار گرفت.

مرد جوان سوار بر خودروى پراید نقره اى رنگ در مناطق 
مختلف آبادان زنان و دختران جوان را مورد آزار و اذیت 

قرار مى دهد.
اوایل بهمن ماه امســال زن جوانى با مراجعه به پلیس 
آبادان ادعا کرد که از سوى راننده پراید نقره اى رنگ در 
خیابان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت. بدین ترتیب 
تیمى از مأموران براى تحقیقات ابتدایى وارد عمل شدند 
و این در حالى بود که زنان و دختران دیگرى با حضور در 
اداره پلیس از گرفتار شدن در دام آزار و اذیت راننده پراید 
نقره اى رنگ خبر دادند. یکــى از طعمه هاى این راننده 
شیطان صفت گفت: «در خیابان انســى آبادان همراه 
نوزادم که سوار برکالسکه بود در حال عبور از خیابان بودیم 
که ناگهان مرد جوانى با پوست سبزه و ریش پروفسورى 
از خودروى پراید نقره اى رنگ پیاده شد و به سرعت به 
سمت من حمله کرد و پس از آزار و اذیت من در خیابان 

سوار برخودرویش شد و پا به فرار گذاشت.»
مأموران با توجه به حساس بودن این پرونده با اقدامات 

فنى موفق به شناسایى شــماره پالك خودروى راننده 
شیطان صفت شدند و در بررسى هاى اطالعاتى مشخص 
شد که شماره پالك خودرو متعلق به زاهدان است. تیم 
پلیسى در این مرحله به ســراغ صاحب خودروى پراید 
نقره اى رنگ که مرد بازنشســته اى در زاهدان اســت 
رفتند و مشخص شد این مرد ماه گذشته خودرویش را به 
صورت قولنامه اى به پسر جوانى فروخته است و با توجه 
به اینکه پســر جوان براى تعویض پالك هیچ اقدامى 
نکرده مرد بازنشســته دســتور توقیف خودرو را گرفته

 است.
تجسس هاى پلیسى از زنان و دختران جوان نشان از آن 
دارد که این مرد شیطان صفت در خیابان هاى امیر آباد و 
زمین شهرى آبادان در برخى از شهرهاى اطراف آبادان 
دست به این اقدام سیاه زده اســت. بنا به این گزارش، 
تحقیقات پلیسى براى دســتگیرى این راننده شیطان 
صفت در دســتور کار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار 

گرفته است.

«ساالر» پس از12سال به آغوش خانواده بازگشت

قتل 2جوان در پى تیراندازى در ارومیه

فوت 2 زائر زن ایرانى در نجف

آزار و اذیت زنان توسط راننده پراید نقره اى 
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«ساال«

ســارقى که با شــیوه اى خاص دســت به ســرقت از 
فروشــندگان لوازم خانگى مى زد، باالخره بعد از دو ماه 

دستگیر شد.
رئیس کالنترى 112 ابوسعید گفت: از دو ماه قبل افرادى 
در تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم کردند 
که فردى با فروشگاه آنان تماس گرفته است و سفارش 
خرید لوازم خانگى را داده و درخواست کرده است که این 
لوازم به آدرسش ارسال و در همان محل نسبت به تسویه 
حساب اقدام شــود، اما در آن محل مورد سرقت از سوى 
سارقان قرارگرفته و سفارش دهنده نیز ناپدید شده است 
که بالفاصله تیمى از مأموران کالنترى 112 ابوســعید 

رسیدگى به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
ســرهنگ دوم صادق ضرونى اظهار کرد: در تحقیقات 
مأموران مشخص شد که تمامى مالباختگان به شیوه هاى 
مشابه مورد سرقت قرار گرفته بودند. آنها در این باره به 
مأموران پلیس گفتند که سارقان از طریق تماس تلفنى 
با فروشگاه هایشان و ثبت سفارش خرید اجناس مختلف 
همچون کولر گازى، جاروبرقى، لوازم خودرو و...، از آنان 
مى خواستند که اجناس را به وسیله آژانس یا وانت بار به 

آدرس ارائه شده بفرستند.
به گفته رئیس کالنترى 112ابوســعید، سارقان محل 
ارجاع کاال را درمحل هاى شــلوغ، پرتردد و پرترافیک 
انتخاب مى کردند تا امکان پارك کردن براى رانندگان 
خودرو هاى حامل اجناس وجود نداشته باشد و آنها بتوانند 

با همین بهانه نقشه خود را اجرایى کنند.
یکى از مالباختگان در ایــن باره به مأموران پلیس گفت: 
«راننده باتوجه به نبود جاى پارك به ناچار با فرد سفارش 
دهنده کاال تماس گرفته و اعالم کرده بود که در موقعیت 
حضور دارد، اما جاى پارك نیست که در واکنش به این 

اظهارات، متهم از او خواسته بود که خودرو را پایین تر 
از محل پارك کرده و بــا فاکتور ها براى پرداخت 

هزینه مراجعه کند که با ترك خودرو و رفتن راننده به محل 
براى تحویل فاکتور به خریدار، همدستان متهم سریعًا به 
محل پارك خودرو رفته و با سوء استفاده از غفلت رانندگان 
اقالم سفارش داده شــده را ربوده و با وسیله اى دیگر به 

سرعت از محل متوارى شدند.»
مأموران پلیس در ادامه اقدامات خود با بررســى شــیوه 
و شگرد سارقان و ساعات ســرقت ها و رصد اطالعاتى 
منطقه، ســرانجام با وانت بارى که یکى از ســفارش ها 
را حمل کرده بود، روبه رو شــدند و آن را تحت نظر قرار 
دادند، همه چیز مانند ماجرایى پیش رفت که مالباختگان 
دیگر شــرح داده بودند و همین موضوع شک مأموران را 

افزایش داد.
با مراجعه وانت بــار با بار لوازم خــودرو، راننده خودرو با 
سفارش دهنده تماس گرفته و خودرو را در گوشه اى پرت 
مقابل یک مرکز درمانى رها کرد، پس از آن متهم اصلى 
به محل پارك خودرو رفته و در حال سرقت بار خودرو بود 
که سریعاً توسط عوامل کالنترى دستگیر و همراه با شاکى 

به کالنترى انتقال داده شد.
متهم که «گل آقا» نام داشــت، تحــت بازجویى قرار 
گرفته و با اســتفاده از بازجویى فنى و روش هاى پلیسى 
به چندین مورد ســرقت به همین روش اعتراف و دو نفر 
از همدســتان خود را نیز معرفى کــرد و اقدامات قانونى 
براى شناسایى و دســتگیرى آنان در دســتور کار قرار 

گرفت.
به گفته رئیس کالنترى 112 ابوسعید، هشت تن از شکات 
در همان لحظات ابتدایى دستگیرى متهم شناسایى شدند 
و براى اعالم شکایت به کالنترى مراجعه کردند و پرونده 
متهم  براى ســیر مراحل قانونى به دادسراى ناحیه 11 

ارسال شد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از حریق در 
ساختمان 8 طبقه  در میدان ولیعصر و نجات 50 نفر از 

میان دود و آتش خبر داد.
سید جالل ملکى اظهار کرد: حوالى ساعت 10 صبح 
روز دوشــنبه،آتش سوزى یک ســاختمان ادارى در 
خیابان ولیعصر به سامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
آتش نشانان به همراه خودروهاى پشتیبانى به محل 

حادثه اعزام شدند. 
وى افــزود: زیرزمین این ســاختمان(واحد بایگانى) 
دچار آتش سوزى شــده بود که نیروهاى آتش نشان 
با انجــام عملیات امــدادى، موفق به مهــار حریق 

شدند. 
ملکى با بیان اینکه دود بســیار زیادى بــر اثر آتش 
ســوزى ســاختمان را فرا گرفته بود، ادامه داد: آتش 
نشــانان براى ایمنى افــراد، ســاختمان را به طور 
کامل تخلیــه کردند و 50 نفر را از میــان دود و آتش 
نجات دادند. وى گفــت: علت این حادثه از ســوى 
کارشناســان آتش نشــانى بررســى و اعالم خواهد

 شد.

ســارق حرفه اى پس از اینکه به منــزل پدر زن خود 
دستبرد زد،  شناسایى و دستگیر شد.

رئیس پلیس شهرســتان تربت جام استان خراسان 
رضوى گفت: در پى گزارش دو فقره ســرقت شبانه 
منزل در روستاى کاریزنو موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار مأموران نیروى انتظامى قرار گرفت.
سرهنگ هوشنگ کیانى اظهار کرد: مأموران پاسگاه 
انتظامى شهید مالکى پس از بررسى آثار به جاى مانده 
در محل سرقت و اظهارات یکى از مالباختگان به داماد 
وى مظنون شــدند و با هماهنگى مقــام قضائى او را 
دستگیر کردند. کیانى تصریح کرد: متهم 25 ساله که 
اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتى دارد در ابتدا منکر 
هرگونه جرمى بود اما در ادامه تحقیقات در مواجهه با 
ادله و مستندات موجود به ســرقت شبانه از منزل پدر 
زنش و یک فقره سرقت منزل دیگر در روستاى کاریزنو 

اعتراف کرد.
رئیس پلیس شهرســتان تربت جام با اشاره به کشف 
اموال مســروقه از مخفیگاه متهم خاطر نشان کرد: با 
هماهنگى مقام قضائى تحقیقات از متهم براى کشف 

دیگر جرائم احتمالى ادامه دارد.

نجات 50 نفر 
از میان دود و آتش

دستبرد داماد 
به خانه پدرزن «گل آقا» به اتهام سرقت دستگیر شد 
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آنان که مال فــراوان گرد آوردند و بــر آن افزودند و آنان که 
قصرها ساختند و محکم کارى کردند، طالکارى کرده و زینت 
دادند، فراوان اندوختند و نگهدارى کردند و به گمان خود براى 
فرزندان خود باقى گذاشتند همگى آنان به پاى حسابرسى الهى 
و جایگاه پاداش و کیفر رانده مى شوند، آنگاه که فرمان داورى 

موال على (ع)و قضاوت نهایى صادر شود.

شهردارى بادرود در نظر دارد مساحت 600 متر مربع از زمین پارك اندیشه واقع در شهرك آزادگان را جهت نصب تجهیزات و وسائل بازى 
کودکان طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، به صورت قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى 
و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و 

آگاهى از شرایط واگذارى و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا 

اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/334 مورخ 96/10/17 شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد از طریق 
مزایده عمومى نســبت به واگذارى یک قطعه زمین به مســاحت تقریبى 20 هکتارى واقع در محدوده طرح 
180 هکتارى واگذارى از طرف اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج آگهــى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/25 به شــهردارى واقــع در میمه، بلوار
انقــالب اســالمى مراجعــه و نســبت بــه دریافت فــرم مربــوط بــه شــرکت در مزایده اقــدام و 
یا جهت کســب اطالعات با شــماره تلفن 45422434- 031 این شــهردارى تماس حاصل و یا به ســایت

 www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار اســت و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد.

در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 
قانون تشکیالت شوراهاى اسالمى شهر به اطالع عموم مى رساند تعرفه عوارض محلى 
شهر فالورجان پس از بررسى طى مصوبه شــماره 5/579 مورخ 96/11/08 شوراى 
اسالمى شهر مورد تصویب و طى نامه شماره 20/1/86396 استاندارى محترم اصفهان 
بررسى و به تأیید نهایى رسیده و ابتداى سال 1397 قابل اجراء خواهد بود. همچنین 
فایل دفترچه مذکور از ابتداى سال 1397 بر روى سایت شهردارى قابل رویت مى باشد. 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در میدان 
انقالب- بلوار دانشــگاه- جنب خیابان آیت اله محقق- مجاور تعمیرگاه زیروبندسازى از 

طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 96/12/02

گشایش پاکت هاى مزایده: روز پنج  شنبه مورخ 96/12/03
 www.dolatabad.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن 45822010- 031

شهردارى ورزنه به استناد صورتجلســه شماره 9 مورخ 96/08/20 شوراى اســالمى شهرورزنه در نظر دارد 
محل هاى ذیل را به صورت اجــاره و از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى واگــذار نماید، لذا متقاضیان 
واجدالشرایط مى توانند جهت بازدید از محل هاى مذکور و همچنین کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به 
واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و ضمن دریافت اوراق مزایده پیشنهادات خود را حداکثر تا روز شنبه 
مورخ 1396/11/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنًا سایر شرایط در اوراق 

مزایده درج شده است.
تلفن: 03146482221

VARZANEH.ir :سایت شهردارى
1- اجاره تعاونى شماره یک ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با 

کاربرى حمل و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال
2- اجاره تعاونى شماره دو ترمینال شــیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با 

کاربرى حمل و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال
3- اجاره تعاونى شماره سه ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 28 مترمربع با 

کاربرى حمل و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال
4- اجاره مغازه ضلع غربى ترمینال شــیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 34 مترمربع با 

کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
5- اجاره مغازه ضلع شرقى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 34 مترمربع با 

کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
6- اجاره مغازه میانى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به مساحت 17 مترمربع با کاربرى 

تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 1/600/000 ریال
7- قطعه زمین در بوســتان خانواده واقع در جنب خیابان ســاحل به مســاحت 15 مترمربع با کاربرى دکه 

اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال
8- قطعه زمین در بوستان خانواده واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت 850 مترمربع با کاربرى پارك بادى 

به قیمت اجاره ماهیانه 1/100/000 ریال
9- قطعه زمین در گلستان شهدا جنب بلوار شهدا به مساحت 15 مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت 

اجاره ماهیان ه 600/000 ریال
10- قطعه زمین در باند ورودى شهر واقع در ورودى اصفهان روبروى باسکول اصغرى به مساحت 15 مترمربع با 

کاربرى اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال
11- قطعه زمین در بوستان زاینده رود واقع در خیابان شــهردارى پارك زاینده رود به مساحت 15 مترمربع با 

کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 4/000/000 ریال

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمهمجید صفارى- شهردار بادرود 

روابط عمومى شهردارى فالورجان  حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

نوبت دومنوبت دوم

چاپ اول 

آگهى تجدید مزایدهآگهى مزایده شماره 5172 مورخه 96/11/09

اطالعیه آگهى مزایده (نوبت اول)

آگهى مزایده نوبت دوم
شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 915 مورخ 96/10/26 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار 

باران، تقاطع خیابان ولیعصر(عج) را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند: 

1) متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 96/11/14 لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/11/28 پیشنهاد خود را درخصوص پالك 
فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2) زمان بازگشائ ى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/11/29 مى باشد.
3) متقاضى مى بایست مبلغ 65/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى 

واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند.
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را 

ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
7) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 

شهردارى خوانسار

آگهى مزایده(نوبت اول)

کاربرىقیمت پیشنهادى هر مترمربع (ریال)متراژشماره پالكآدرسردیف

زمین واقع در بلوار باران- تقاطع 3
مسکونى5/584192/326/500/000خیابان ولیعصر(عج)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/11/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/11/29 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

(داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومىنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب 331- 4- 96
4/071/212/920204/000/000عمرانى (اسناد خزانه اسالمى)محله قلعه سمیرم (با ارزیابى کیفى)

احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه 332- 4- 96
31/183/521/8561/560/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)فاضالب شماره 3 لنجان (دو مرحله اى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/11/17 



استاناستان 09093155 سال چهاردهمسه شنبه  17 بهمن  ماه   1396

سارق 15 ساله خودرو در 
اصفهان دستگیر شد

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى یک 
سارق 15 ساله که سه خودرو از شهروندان اصفهانى را 

سرقت کرده بود، خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوسـتى اظهارداشـت: در پى وقوع 
سرقت سه دستگاه سوارى پراید در یکى از مناطق شهر 
اصفهان، بررسى موضوع در دستور کار مأموران انتظامى 

این فرماندهى قرار گرفت .
وى ادامـه داد: مأمـوران بـا انجـام یکسـرى کارهـاى 
تخصصـى و اقدامات خاص موفق شـدند سـارق را که 

نوجوانى 15 ساله بود، شناسایى و دستگیر کنند.
این مقام انتظامى اضافه کرد: با توجه به اینکه این سارق 
در همان محدوده در حال به پرسـه زنى و عملى کردن 
سـرقت بعدى بود در یک عملیات تخصصى دسـتگیر

 شد.

کاهش 75 درصدى بارش  ها 
در استان 

معـاون حفاظت و بهـره بردارى شـرکت سـهامى آب 
منطقـه اى اصفهان اعـالم کـرد: گزارش هـا حاکى از 
کاهش 75 درصدى حجم بارش ها نسـبت به میانگین 

بلند در استان اصفهان است.
على بصیرپور کل میزان بارش  ها در استان اصفهان را 
حدود 17 میلیمتر اعالم کرد که نسبت به میانگین بلند 

مدت 75 درصد کاهش یافته است.
وى تصریح کرد: در ایسـتگاه کوهرنگ، چلگرد، میزان 
بارش ها تـا مدت یاد شـده 190 میلیمتر گزارش شـده 

است . 

پلمب انبار یکى از
 فست فودى هاى بزرگ اصفهان

انبار غیربهداشـتى موادغذایى در اصفهان کشف و مهر 
و موم شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: کارشناسان 
در اجراى طرح ضربـت، انبار نگهـدارى موادغذایى در 
مرکز اصفهان که شـرایط کامًال غیر بهداشتى داشت، 

کشف و مهر و موم کردند.
منصوره ابوفاضلى افزود: در این انبار، در شـرایط کامًال 
غیربهداشـتى بـراى یکى از فسـت فـود هـاى بزرگ 

اصفهان موادغذایى نگهدارى مى شد.

دانشجویان علوم پزشکى به 
اردوى جهادى مى روند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان به اردوى 
جهادى شهرستان خوروبیابانک مى روند.

اردوى جهـادى شهرسـتان خوروبیابانـک بـه همـت 
دانشجویان کانون جهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان از 18 تا 21 بهمن 96 برگزار مى شـود. کانون 
جهاد سالمت دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان زمینه 
فعالیت ایـن اردو را درمانـى، فرهنگى و آموزشـى ذکر 

کرده است.

ذخیره سازى میوه نوروز 
در 10سردخانه

بیـش از سـه هـزار و 500تـن میـوه در اصفهـان 
ذخیره سازى شد.

رئیس سـازمان تعاون روستایى اسـتان اصفهان گفت: 
به منظـور تأمیـن میـوه مـورد نیـاز نـوروز97، بیش از 
هزار و 500تن سـیب سـمیرم در پنج سـردخانه استان 

ذخیره سازى شد.
سلیمان میرزایى با بیان اینکه هم اکنون هزار و 500تن 
پرتقال تولید شـمال کشور نیز در پنج سـردخانه استان 
ذخیره سازى شده اسـت،  افزود: تا اواخر این هفته بیش 
از هزار تن پرتقال دیگر براى ذخیره سـازى وارد استان 
مى شود. وى تعادل در عرضه و تقاضا و کنترل افزایش 
بى رویه قیمت بازار را از اهداف ذخیره سـازى دانست و 
گفت: توزیع سیب و پرتقال نوروز از  24اسفند در استان 

آغاز مى شود.

خبر

مشــاور مناسب ســازى معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: اگر در مراحل طراحى و احداث 
پروژه ها ضوابط مناسب سازى رعایت شود، دیگر نیازى به 
تخصیص بودجه مناسب سازى براى شهر نخواهیم داشت.

علیرضــا ابراهیمیان اظهار داشــت: در بودجه ســال 97 
شــهردارى اصفهان، چهــار میلیارد تومــان اعتبار براى 
مناسب ســازى محورهاى پیاده، پارك ها و بوســتان ها، 
نصب ست هاى ورزشى، تجهیز سرویس هاى بهداشتى و 
مناسب سازى ساختمان هاى وابسته به شهردارى اصفهان 

پیش بینى شده، اما هنوز نهایى نشده است.
وى با بیان اینکه بودجه مناسب سازى شهردارى سال جارى 

4/5 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: کاهش بودجه 
مناسب سازى نســبت به کاهش درآمد شهردارى در نظر 

گرفته شده است.
مشــاور مناسب ســازى معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: بر اســاس شاخص سنجش و 
ارزیابى مناسب سازى شهرى باید ساالنه 5 تا 6 درصد در 
مناسب سازى رشد داشته باشیم، اما تحقق رشد شاخص ها 
نیازمند تأمین بودجه است، البته با توجه به رعایت ضوابط 
مناسب ســازى پیاده روها و خیابان هاى جدید االحداث و 
پارك هایى که به مرور تعمیر مى شــود، تفاوت شــاخص 

جبران مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان گفت: به منظور توسعه ورزش ملى چوگان، 
نوروز امســال بازى نمادین این ورزش در میدان امام (ره) 

اجرا مى شود.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: یکى از اتفاقات مهم امسال، 
ثبت جهانى ورزش چوگان به عنوان میراث ناملموس بسیار 
ارزشــمند ایرانى بود. وى گفت: نظر به اینکه در سال هاى 
گذشته زمزمه هاى ثبت جهانى چوگان شنیده مى شد، تصمیم 
گرفتیم براى ترویج و توسعه ورزش چوگان، نمایش این رشته 
و ذکر پیشینه تاریخى آن اقداماتى انجام دهیم. الهیارى با بیان 
اینکه میدان امام (ره) به عنوان مهمترین و قدیمى ترین میدان 

استاندارد تاریخى چوگان و از جایگاه ها و خاستگاه هاى مهم 
این ورزش بوده است، افزود: در ســال هاى اخیر «نوروز» 
به عنوان میراث چند ملیتى در بین 12 کشور ثبت جهانى شد 
و با تالش هایى که سال گذشته صورت گرفت، برنامه هایى 
در زمینه اجراى بازى نمادین چوگان در ایام نوروز به صورت 
ویژه و در قالب نوروزگاه برگزار شد. مدیرکل میراث فرهنگى 
استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به آخرین تصمیمى که در 
ستاد اجرایى خدمات سفر استان گرفته شده است و با تأکید 
استاندار اصفهان مبنى بر اجراى سنت و پیشینه گذشته در 
ایام نوروز، اجراى بازى نمادین چوگان به صورت ویژه را در 

دستور برنامه ها قرار داده ایم.

میدان امام(ره) 
میزبان بازى چوگان مى شود

پیش بینى 4 میلیارد اعتبار 
براى مناسب سازى شهر

مدیــرکل امور بانــوان و خانواده اســتاندارى اصفهان 
گفت: دختران باالى 40 ســال، زنان سرپرست خانوار و 
زنان بدسرپرســت طى تفاهمنامه با صندوق مهر ایران 

تسهیالت اشتغالزایى دریافت مى کنند.
ســهیال اثنى عشــران در خصوص اقدامات انجام شده 
در حوزه اشــتغال زنان اظهارداشــت: دوره آموزشــى 
«مدیریت توانمندســازى زنان درحوزه اشتغال» توسط 
این معاونــت به مدت 30 ســاعت ویژه کارشناســان 
امــور بانــوان فرماندارى هــا در کل اســتان برگزار

شد.
وى در خصــوص اقدام انجام شــده در شبکه ســازى، 
هم افزایى و افزایش راهکارهاى مشــارکت زنان افزود: 
سلســله نشســت هاى دوماهه ویژه زنان عضو بانوان 
اعضاى دوره پنجم شــوراى شــهر برگزارشــد که 63 
نفر از زنان عضو شــوراهاى اسالمى شــهرها و 50 نفر 
از زنان عضو شــوراهاى روســتایى با طرح ساماندهى 
مشــاغل خانگى و چگونگى اشــتغال براى بانوان آشنا

شدند.
اثنى عشــران با بیان اینکه در حوزه کاریابى، خانم هاى 
جوینده کار از طریــق اداره کل کار و امور اجتماعى در 
استان ثبت نام کرده اند، گفت: در حوزه مشاغل خانگى، 
باالى 96 درصد، تسهیالت مشاغل خانگى به خانم هاى 
متقاضى ایــن امر در اســتان اصفهان پرداخت شــده

است.
■■■   

مدیــرکل امور بانــوان و خانواده اســتاندارى اصفهان 
همچنین در خصوص اجراى تفاهمنامه منعقده معاونت 
امور زنــان و خانواده ریاســت جمهورى بــا صندوق 
کارآفرینى امیــد گفت: تعداد 72 پــروژه کارآفرینى در 
سطح استان اصفهان بررسى شــد که از این تعداد، 52 
پروژه به صنــدوق کارآفرینى امید اصفهــان براى اخذ 

تسهیالت معرفى شدند.
اثنى عشران با تأکید بر اینکه تدوین برنامه توانمندسازى 
و کارآفرینى بانوان استان توسط اتاق بازرگانى اصفهان 
در حال پیگیرى است، تصریح کرد: به منظور برگزارى 
دوره هاى توجیهى و آموزشى در راستاى طرح هاى مرتبط 
با اشــتغال از جمله طرح هاى رونق اقتصــادى، فراگیر 

اشتغال، الگوى توسعه مشــاغل خانگى هماهنگى هاى 
الزم بــا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان انجام 

شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه معاونت امور بانوان استاندارى اصفهان در حال 
تهیه و تدوین لیست بانوان نخبه در عرصه فعالیت هاى 

اقتصادى است، گفت: این معاونت اقدام به برگزارى اتاق 
فکر حمایت و توسعه اشتغال سبز با هدف اجرایى کردن 
طرح هاى توسعه کارآفرینى و کسب و کارهاى سبز ویژه 
دختران فارغ التحصیل دانشــگاهى همچنین توســعه 

مشارکت و توانمندسازى زنان روستایى داشته است.
وى با اشاره به اینکه از طرح هاى کارآفرینى و اشتغالزایى 

با رویکرد فرهنگــى، تفریحى و گردشــگرى حمایت 
مى شود، افزود: در راستاى تفاهمنامه معاونت امور زنان 
ریاســت جمهورى با بانک قرض الحســنه مهر ایران 
پیش بینى پرداخت تسهیالت به زنان سرپرست خانوار، 
بدسرپرست و دختران مجرد باالى 40 سال در نظر گرفته 

شده است.

دختران مجرد باالى 40 سال تسهیالت مى گیرند

بانک قرض الحسنه 
مهر ایران 

پیش بینى پرداخت 
تسهیالت به زنان 
سرپرست خانوار، 

بدسرپرست و 
دختران مجرد 

باالى 40 سال را 
درنظر گرفته است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در خصوص کشف 
مخدر دستمال در اصفهان گفت: کشف این مواد در اصفهان تنها یک 

یا دو مورد بوده که در مقدار بسیار پایینى بوده است.
سرهنگ تقى حسینى گفت: مخدر دستمال نوعى از مواد مخدر است 

که به ندرت در اصفهان یافت مى شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
ترکیبات شیشه در این مخدر موجود است، تصریح کرد: براى ساخت 
این مخدر، ترکیبات  LSD و آمفتامین یا مواد شیشــه را به صورت 
مایع روى کاغذ مى پاشند و این کاغذ را روى سیگار گذاشته و مصرف 

مى کنند.
سرهنگ حسینى با بیان اینکه مخدر دستمال به صورت مکعب مربع 
یک سانتیمترى است، افزود: هر قطعه از این ماده مخدر  به 9 قسمت 
سه میلیمترى تقسیم مى شود که یک سانتیمتر آن قیمتى معادل 130 
هزار تومان دارد. وى در خصوص ترکیبات مخدر دستمال گفت: در 
این مخدر مقادیرى از شیشه مایع موجود است که نوعى مصنوعى از 
مخدر حشیش است. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
با بیان اینکه تخریب مخدر دستمال بسیار زیاد است، گفت: این مخدر 
از مشتقات شیشه است و به اندازه شیشه قدرت تخریب دارد و نشئگى 

این مواد هم بسیارباالست.

ساالنه 20 هزار تن پتاس در خوروبیابانک تولید مى شود.
مدیر واحد پتاس خوروبیابانک با اشــاره به اینکه ظرفیت واقعى تولید 
پتاس در خوروبیابانک 50 هزار 
تن است، گفت: این واحد تولیدى 
پتاس هم اکنون با یک سوم توان 

تولید فعالیت مى کند.
على علوى افزود: طرح اکتشاف 
پتاس در سال 1368 آغاز شد و بعد 
از شناسایى معدن خوروبیابانک، 
عملیات اجرایى اکتشــاف و بهره 
بــردارى، از ســال 1380 در این 
منطقه کلید خورد. وى گفت: پس 
از 14 سال در سال 1394 کارخانه پتاس در خوروبیابانک به بهره بردارى 
رسید و تاکنون توانســته گام بلندى در راستاى خودکفایى کشور بردارد. 
علوى با بیان اینکه هم اکنون 350 نفر به صورت مستقیم در این کارخانه 
مشغول هستند، تأکید کرد: از پتاس خوروبیابانک مى توان چندین محصول 
دیگر از جمله کلرید کلسیم ،اکســید منیزیم، انواع نمک هاى خوراکى و 
صنعتى و سولفات پتاسیم تولید کرد و با توجه به اینکه باید کارخانه هاى 
این محصوالت در کنار کارخانه پتاس ایجاد شود، میزان اشتغالزایى در این 

طرح ها دو تا سه برابر وضع موجود خواهد بود.

مخدر دستمال
 در اصفهان کشف شد

تولید پتاس از دریاچه نمک خور

اعظم محمدى  
به مناسبت دهه فجر، طرح کشــورى کرامت به صورت پایلوت در دو 
شهرستان مالیر در اســتان همدان و فالورجان در اصفهان  در قالب 

نمایشگاه در حال برگزارى است.
شهردار ایمانشهر به پروژه هایى که در دهه 
فجرکلنگزنى مى شوند اشــاره  و عنوان 
کرد: پارك محلى در مینادشت با پیش بینى 
اعتبارى بالغ بر صد میلیون تومان کلنگزنى 
مى شود. همچنین فرهنگسرایى توسط خّیر 

در محله اشترجان با پیش بینى اعتبارى 
بالغ بر500 میلیون تومان کلنگزنى خواهد 

شــد. عالوه بر این، برگزارى مســابقات 
ورزشى  شامل تنیس روى میز و مسابقات 
صحرانوردى بــا محوریت شــهردارى و 

کمیتــه هاى ورزشــى در مینادشــت و 
اشترجان برگزار مى شوند.

عباس ا... یارى به افتتــاح پروژه پارك 

محلى اشترجان در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در دهه فجر پروژه پارك 
محلى اشترجان با اعتبار یکصد میلیون تومان افتتاح وبه بهره بردارى مى 
رسد. وى همچنین به برگزارى همزمان نمایشگاه هاى کتاب، عفاف و 
حجاب، صنایع دستى و طرح کرامت به مناسبت دهه 
فجر در دو محله اشترجان و مینادشت اشاره و عنوان 
کرد: نمایشگاه کتاب در قالب چهارهزار جلد کتاب با 

عناوین مختلف با 50 درصد تخفیف برپا مى شود.
 نمایشگاه طرح  کشورى کرامت در دو شهرستان 
مالیر و فالورجــان به صورت پایلــوت برگزار 
مى شــود. ا... یــارى ضمــن بیان ایــن مطلب 
خاطرنشان کرد: طرح کشورى کرامت با محوریت 
کاهش اثرات مــواد مخدر در ایمانشــهر یکى از 
شهرهاى شهرستان فالورجان برگزار  مى 
شود. این طرح کشــورى فعًال به صورت 
پایلوت به شهرهاى شهرستان فالورجان 
ابالغ شــده کــه در دهه فجــر اجرایى 

مى شود.

شهردار ایمانشهر خبر داد

فروش کتاب با 50 درصد تخفیف در دهه فجر
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ماجراى یک کودك آزارى دردناك در خمینى شهر 
شامگاه جمعه گذشته بنا به اعالم یکى از شهروندان 
خمینى شهرى مبنى بر یافتن یک کودك آسیب 
دیده که در پتو پیچیده شــده بود در مکانى پشت 
بیمارستان شهید اشرفى اصفهانى این شهر، تیمى 
از اورژانس اجتماعى و دانشــگاه علوم پزشکى به 

محل اعزام و کودك براى درمان به این بیمارستان 
منتقل شد.

محمدرضا عســکریان زاده مدیر روابط عمومى 
اداره کل بهزیستى استان اصفهان افزود: تحقیقات 
درباره کودك آزارى در خمینى شهر اصفهان ادامه 
دارد و هویت این کودك و عامل آزاررســان به او 

هنوز مشخص نیست.
وى ادامه داد: تحقیقات اولیه نشــان داد که این 
کودك ضرب و شتم شــده و یکى از پاهاى او نیز 
شکسته است، بنابراین سیر درمانى در بیمارستان 
آغاز شد و تا زمان درمان نهایى در اختیار بیمارستان 

خواهد بود.
عســکریان زاده تصریح کرد: این کودك حدودا 
3/5 ســاله زهرا نام دارد و با وجود اینکه اسم پدر 
و مادر خود را نیز مى داند هویتش هنوز مشخص 

نشده است.

مدیر روابط عمومى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: با حکم دادستانى، اداره 
بهزیستى شهرستان خمینى شهر به این موضوع 
ورود کرد و پس از درمان کــودك در اختیار اداره 

شهرستان قرار خواهد گرفت.
وى همچنین تاکید کرد کــه تبعیت ایرانى یا غیر 
ایرانى ایــن کودك هنوز معلوم نیســت و پس از 
تحقیقات نهایى اعالم خواهد شد. پیش از این گفته 
شده بود ملیت این کودك، افغانستانى است و او از 

افغانى هاى مقیم اصفهان است. 
کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشکى استان اصفهان هم در رابطه با جزئیات این 
کودك آزارى گفت: آســیب هاى متعدد در اندام 
تحتانى و فوقانى، شکســتگى پا و همچنین آثار 
ضرب و جرح در صورت و دست هاى این کودك 

مشهود است.

ماجراى یک کودك آزارى دردناك

نصف جهان رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان دهاقان گفت: یکى از وظایف ما در دستگاه هاى فرهنگى حفظ جوانان از گزند فرهنگ 
غلط غربى و تقویت جریان هاى فرهنگى مؤمن و انقالبى است. 

سعید طبیبیان همچنین گفت: آسیب هاى ناشى از فضاى مجازى و ماهواره و مهمتر از آن عدم شناخت کافى نسل هاى سوم و چهارم انقالب 
اسالمى از وقایع تلخ رخ داده در زمان طاغوت باعث شده نوجوانان و جوانان ما بیشتر در معرض آسیب هاى اجتماعى و گرایش به استفاده از 
فرهنگ هاى غلط غربى قرار بگیرند.  وى در پاسخ به اینکه برنامه دستگاه هاى فرهنگى براى مقابله با تهاجم فرهنگى چیست، خاطرنشان کرد: 
دستگاه هاى فرهنگى کشور مى طلبد با آگاهى بخشى به این قشر با استفاده از ابزارهاى هنرمندانه و سوق دادن جوانان به سمت فرهنگ و هنر 

غنى کشور در رشته هاى مختلف هنرى، با تهاجم فرهنگى مبارزه   کنند.

تقویت جریان هاى فرهنگى مؤمن و انقالبى یک رسالت است 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان گفت: نخستین کسى که در اصفهان 
دستگیر شــد، خبرنگار «رادیو فردا» بود، کسى 
که در کف رودخانه، خبر، اطالعات و اخبار لحظه 
به لحظه اغتشاشات را به خارج از کشور منتقل 

مى کرد.
سردار مجتبى فدا با بیان اینکه دشمن به دنبال 
این است که دایره نظام جمهورى اسالمى فراتر از 
مرزهاى این کشور نرود، گفت: دشمن در تالش 
است که صداى استکبارستیزى، مبارزه با آمریکا 

و رژیم صهیونیستى از این کشور خارج نشود.
وى با بیان اینکه پول عربســتان و کشورهاى 
عربى پشتیبان اهداف استکبار، سازمان منافقین 
و سلطنت  طلب هاســت، تصریح کرد: دشمنان 

اعالم کردند که در ایام دهه فجر برنامه اى را کلید 
زده، مردم را با خود همراه کرده و از شب 22 بهمن 
چاشنى ترور، تخریب و حمله به اماکن دولتى، 
بسیج، مساجد و تکایا را نیز شروع مى کنند. وى 
در تشریح اهداف دشمن از ایجاد اغتشاشات اخیر 
خاطرنشان کرد: آنها دو هدف را عنوان کردند، 
نخستین هدف ســاقط کردن نظام جمهورى 
اسالمى بود و در صورت عدم موفقیت به دنبال 
ایجاد اختالف بین مســئوالن و حاکمان نظام 

جمهورى اسالمى بودند.
سردار فدا افزود: افرادى که در این جریان دستگیر 
شدند هیچکدام بیکار نبودند، گوشى تلفن همراه 
کمتر از یک و نیم میلیون تومان نداشتند، برخى از 
این افراد مشروبات الکلى مصرف کرده بودند، در 

صحنه حضور داشتند و شعار درود بر رضا شاهى 
را سر مى دادند که بســیارى از خاك ایران را از 

دست داده بود.

بازداشت خبرنگار رادیو فردا در اغتشاشات اخیر اصفهان
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مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان 
تا پایان دى ماه امسال با رشد 6/09 درصدى نسبت به 

سال گذشته به بیش از 1/7میلیارد لیتر رسید.
حسین صادقیان با اشاره به اینکه تا پایان دى ماه سال 
جارى در اســتان اصفهان یک میلیارد و 742 میلیون و 
742 هزار و 400 لیتر بنزین مصرف شــده است، اظهار 
داشت: مصرف بنزین استان در این مدت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 6/09درصد رشد داشته است.
به گفته وى، طى ده ماه ســال گذشــته یک میلیارد و 
642 میلیون و 668 هزار و 200 لیتر بنزین در اصفهان 

مصرف شد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیــان اینکه مصرف نفــت گاز نیز در مدت 
مذکور در اســتان 0/76 درصــد افزایــش یافته و به 
دومیلیارد و 79 میلیون و 804 هزار و 200 لیتر رســیده 
است، اظهار داشــت: میزان مصرف گازوئیل مصرفى 
طى ده ماه نخست سال گذشته دو میلیارد و 64 میلیون 

و 82 هزار لیتر بود.
وى گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره نیز در ده 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

22/16 و 4/44 درصد کاهش یافت.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: تاالر 
اندیشه به پردیس سینمایى تبدیل مى شود.

تاالر «اندیشــه» از قدیمى ترین اماکن فرهنگى شهر 
اصفهان محسوب مى شود که در خیابان نظر شرقى واقع 
شده است و تا سال ها مرکز برگزارى کنسرت موسیقى 
و نمایش در شهر بود. اینک سال هاست که در این تاالر 
قدیمى بسته شده و به عنوان مکانى متروکه و بى رفت و 

آمد شناخته مى شود.
شوراى اسالمى شهر اصفهان در اقدامى، به تصویب  یک 
میلیارد تومان اعتبار براى مشارکت با حوزه هنرى جهت 
تبدیل تاالر اندیشــه به پردیس سینمایى در کمیسیون 

تلفیق این شورا پرداخته است.
مســئول امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان در این 
خصوص گفت: تاالر اندیشه اکنون تحت مالکیت بنیاد 
شهید اصفهان است که باید این ملک نیز از مالکیت بنیاد 

شهید خارج شده و به حوزه هنرى واگذار شود.
مصطفى حسینى افزود: حوزه هنرى قصد دارد این بنا را 
به پردیس سینمایى تبدیل کند و براى این منظور حدود 

پنج میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
وى درخصوص زمان آغاز ســاخت این پروژه گفت: به 
محض اینکه این ملک به حوزه هنرى تحویل داده شود، 

از یک ماه بعد مراحل ساخت و ساز را آغاز مى کنیم.

اصفهانى ها 1/7 میلیارد لیتر 
بنزین مصرف کردند

تاالر اندیشه
 پردیس سینمایى مى شود

ضرب و شتم یک مأمور 
اورژانس در گلپایگان

مأمـور اورژانـس شهرسـتان گلپایـگان پـس از انجام 
مأموریت، مورد ضرب و شـتم همراه فـرد مصدومى که 

از کوه سقوط کرده و فوت شده بود، قرار گرفت.
ناصـر توانایى، مدیـر فوریت هـاى پزشـکى گلپایگان 
گفت:در پى تماسـى تلفنى با اتاق فرمان مبنى بر حادثه 
سقوط از کوه واقع در تونل قمرود-چشمه گرم بالفاصله 
مأمـوران اورژانـس به محـل حادثـه اعزام شـدند.وى 
اظهارداشت:  پس از یک سـاعت و نیم تالش مأموران 
اورژانس 115 جسد فردى که در اثر جراحات وارده فوت 
شده بود، پیدا شد.مسئول فوریت هاى پزشکى گلپایگان 
افزود: فرد فوت شـده توسـط اورژانس و جمعیت هالل 
احمر به پاییـن کوه انتقال داده شـد، اما همـراه مصدوم 
پرسـنل اورژانس را ضمن تهدید با پرتاب سـنگ مورد 
ضرب و شـتم قرار داد.  وى تصریح کرد: مأمور اورژانس 
115 از ناحیه گردن، سر، صورت و پا به شدت مصدوم  و 

به بیمارستان انتقال داده شد.

زنان روستایى صاحب 
صندوق  اعتبارى مى شوند

رضا باقرى، مدیر اداره جهاد کشــاورزى شهرستان 
شــهرضا با اشــاره به اهمیــت و ضــرورت ایجاد 
صندوق هاى خرد زنان روستایى در راستاى اشتغالزایى، 
کارآفرینى و فقرزدایى گفت: در این راستا شهرستان 
شهرضا موظف شده دو صندوق اعتبارات خرد زنان 

روستایى را راه اندازى کند. 

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139560302023000600 مورخ 1395/05/31 خانم رباب رفیعى به شماره 
شناسنامه 1230 کدملى 1090425198 صادره از نجف آباد فرزند عبدالمحمد بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 63/52 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2349- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/02 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1396/11/17 م الــف: 34119 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

10/915/
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961757ج/5 له آقاى مصطفى محمدى زهرایى و علیه آقاى علیرضا امیرى شهبازى مبنى بر مطالبه مبلغ 
1/170/516/680 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1396/12/15 
ساعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک 
دستگاه اتومبیل پژو 206 به شــماره انتظامى ایران 13"456ل48 توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان کالنترى شــماره 14 مراجعه و از اموال بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات 
اتومبیل موضوع مزایده: پرونده کالسه 961757 و ارزیابى یک دستگاه سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 
456ل48 ایران 13 به رنگ نقره اى و مدل 1383 به شــماره موتور 14827124fss  و به شماره شاسى 
83649225IN  از سوارى فوق که در پارکینگ فجر توقیف مى باشــد بازدید به عمل آمد به علت از  کار 
افتادن باطرى روش نمودن پالمن خــودرو مقدور نگردید ولى با توجه به توقیف در حال اســتفاده موتور و 
گیربکس سالم به نظر مى رسد. الستیک ها 50٪ اطراف خودرو خوردگى دارد. تودوزى و داشبورت سالم 
مدارك خودرو ارائه نگردیده و کارت بیمه هم ارائه نگردیده با توجه به وضعیت موجود خودرو قیمت پایه به 
مبلغ یکصد و ده میلیون ریال یا 11/000/000 تومان برآورد و اعالم مى گردد. الزم به ذکر اســت چنانچه 
بیمه نامه خودرو منقضى شده باشد یک میلیون تومان از مبلغ اعالم شده کسر مى گردد. م الف: 34521 مدیر 

و دادورز  اجراى احکام حقوقى اصفهان /11/427
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793700162 شــماره پرونده: 9609986793700596 شماره بایگانى شعبه: 
960596 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793701930 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793702648 محکوم علیــه امیر بختیارى فرزند روح ا... به نشــانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 23/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 513/750 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (1395/11/11) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم 
له على اخالقى بوزانى فرزند مرتضى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، اتوبان 
آقابابایى، اطشاران، کوى میالد، میالد 4، واحد 04 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 34577 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /11/499
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960853 شماره دادنامه: 9609976794104288- 96/10/30 تاریخ رسیدگى: 96/10/23 
مرجع رسیدگى: شــعبه یازده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى ســیدامیر حسین میرافضلى 
فرزند سیدباقر به نشــانى اصفهان، خ خرم، کوچه شــهید فاضل 2، پالك 103 خوانده: آقاى سامان بیات 
فرزند بهرام به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام خوانده به انتقال سند یک خط تلفن همراه به شماره 
(09133140730) مقوم به مبلغ 3/500/000 ریال. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى سیدامیرحسین 
میرافضلى فرزند سیدباقر به طرفیت آقاى ســامان بیات فرزند بهرام به خواسته الزام خوانده به انتقال سند 
یک خط تلفن همراه به شــماره (09133140730) مقوم به مبلغ 3/500/000 ریال با اســتناد به شهادت  
شهود، نظر به بررســى محتویات و مستندات پرونده و اظهارات خواهان و اســتماع اظهارات دو نفر گواه و 
جوابیه استعالم مخابرات به شماره 96/770/2302/م مورخ 96/8/29 شورا دعوى خواهان را وارد دانسته، 

حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند یک خط تلفن همراه به شماره 09133140730 و پرداخت مبلغ 
103/750 ریال هزینه دادرسى و نیز هزینه درج آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34568 شعبه 11 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/500
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961051 شماره دادنامه: 9609976796303324- 96/10/20 مرجع رسیدگى: شعبه 33 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى صنعتى بروجنى به نشانى اصفهان پل راه آهن مرغ صاحب 
الزمان کوچه 24 منزل شخصى وکیل: 1- حسین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده هر دو به نشانى: اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 خوانده: فرشاد اسدى بروجنى به 
نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
مهدى صنعتى بروجنى با وکالت حسین محمدیان و نفیســه عرب زاده به به طرفیت آقاى فرشاد اسدى به 
خواسته مطالبه مبلغ 14/500/000 ریال وجه چک به شماره 2387/984649- 96/2/23 به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه  دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/376/250 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/2/23) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34569 شعبه 33 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/501
ابالغ راى

شعبه 52 کالسه پرونده: 961070 شماره دادنامه: 9609976805201902- 96/10/28 خواهان: قاسم 
کریمى به نشانى اصفهان ملک شهر خ مطهرى کوچه 20 (شهید مهران جعفریان) جنب بسیج ساختمان 4 
طبقه، طبقه چهارم خوانده: سیدمحمد زمانى به نشانى مجهول المکان مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت چک 423060- 95/10/26 به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى قاسم کریمى به طرفیت آقاى ســیدمحمد زمانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شــماره 423060 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهــان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مستندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/270/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 95/10/26 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34571 موسوى- قاضى شعبه 52 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/502
اخطار اجرایى

شماره: 960242- 96/11/2 به موجب راى شــماره 9609976797100827 تاریخ 96/7/30 شعبه 41 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه آقاى شهرام بصیرى فرزند 
ایرج به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت وجه سفته ها و 
مبلغ 2/440/000 ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/4/12) لغایت زمان اجراى حکم به انضمام نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: آقاى مهدى 
امینى هرندى فرزند محمدجواد به نشانى اصفهان، خ پروین، پل سرهنگ، کوچه 79، کوچه گرامى، پالك 
73. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاى 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: 34572 شعبه  41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/503
ابالغ راى

کالسه: 961107 شماره دادنامه: 9609976805302115 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: فضل اله حق منش به نشــانى اصفهان جابرانصارى کوچه الله بن پارك پ 63 خوانده: 
محمدتقى عبدولى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى فضل ا... حق منش به طرفیت 
محمدتقى عبدولى به خواسته مطالبه مبلغ بخش 200/000/000 ریال بخشى از وجه سفته به شماره خزانه 
دارى کل 070943 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/555/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به میزان 120/000 
ریال و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى 

باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به 
خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. در خصوص صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم 
تودیع خسارت احتمالى مستند بر تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد تامین خواسته صادر و 
اعالم مى گردد قرار  صادره قطعى است. م الف: 34573 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /11/504 
ابالغ راى

کالسه پرونده : 960674 شماره دادنامه: 9609976796103611- 96/10/27 مرجع رسیدگى: شعبه 31 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امید احمد سرشــت به نشانى خیابان عالمه امینى شرقى نرسیده به 
میدان پردیس جنب داروخانه حافظ وکیل: مصطفى نوروزى مهیارى به نشانى خ شریف واقفى نبش کوچه 
شایسته کوچه 24 خوانده: سیدمهدى قائم مقامى به نشــانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى امید احمدسرشت به طرفیت آقاى سیدمهدى قائم 
مقامى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال وجه چک به شماره 906867—96/4/5، 
266479- 96/4/3 به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (96/4/3) تقدیم دادخواســت تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34574 شعبه 31 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/505
اخطار اجرایى

شماره: 960053- 96/11/2 به موجب راى شــماره 9609976794800973 تاریخ 96/8/23 حوزه 18 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقاى اکبر باالى گلى فرزند 
على شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال (60/000/000 
ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال (1/100/000 ریال) بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 1395/12/20 لغایت زمان وصول در حق خواهان 
آقاى على شکل آبادى حبیب آبادى فرزند مرتضى شغل: راننده نشانى: اصفهان، جاده انرژى اتمى روستاى 
سروشبادران و نیم عشر اجراى احکام صادر و اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش د، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 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: 34578 شعبه 18 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/506
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351301738 شــماره پرونده: 9609980351300589 شماره بایگانى شعبه: 
960675 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با وکالت خانم زهرا ســعادت فرزند 
اسماعیل به نشــانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ حکیم نظامى، جنب خ شــهید قندى (مهرداد سابق) 
ســاختمان کیمیا ط2 واحد 4 خواندگان: 1- آقاى ســیدعباس مؤیدى فرزند ســیدکاظم به نشانى استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، شــهر اصفهان، خ امام خمینى، روبروى پمپ بنزین تعمیرگاه اتحاد 2- به 
نشانى اصفهان، خیابان کاوه، خیابان غرضى، بن بست سوسن پالك 1، 3- آقاى سیدمهدى چیت ساز فرزند 
سیدحسین به نشانى اصفهان، سه راه ملک شهر، خیابان نیر اصفهانى، بن بست سمانه، پالك 1، 4- آقاى 
مظفر نیکبخت نصرآبادى فرزند سیفعلى به نشانى اصفهان، خیابان جى، خیابان آذر، بن بست نوید، پالك 
150 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم زهرا سعادت به طرفیت 1- آقاى ولى اله 
نیکبخت نصرآبادى فرزند مرتضى 2- آقاى مظفر نیکبخت نصرابادى فرزند سیفعلى 3- آقاى سیدعباس 
مؤیدى فرزند سیدکاظم 4- آقاى سیدمهدى چیت ساز فرزند سیدحسین به خواسته مطالبه یک فقره چک 
به مبلغ 211/000/000 ریال به شماره 529495 به سررســید 92/8/13 بانک ملى شعبه خیابان فروغى 
به انضمام خسارات دادرسى، حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم، با مالحظه متن 
دادخواست تقدیمى و اظهارات وکیل خواهان مبنى بر اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده چک و سایرین 
ظهرنویس بوده که به دلیل عدم پرداخت اقساط موکل منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گرددیه است 
خواندگان در جلسه رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال نداشته اند لذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مستند به مواد 515، 198، 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى مصوب 1379 و تبصره الحاقى به ماده دو قانون چک مصوب 1355 با اصالحات بعدى و 
نظریه مورخ 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواندگان را متضامنًا به پرداخت 211/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 198 /7/671 ریال بابت خســارات دادرسى و مبلغ 6/264/000 ریال بابت 
اجراى حکم محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 34585 سلیمانى نسب رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /11/507
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350500466 شــماره پرونده: 9609980350500343 شماره بایگانى شعبه: 
960412 به موجب دادنامه غیابى شــماره 9609970350501176 محکوم علیه لیــال خلیل الرحمانى 
فرزند مجتبى به نشانى اصفهان خ گلزار کوچه شهید افیونى مجتمع گلها واحد 7 محکوم است به حضور در 
دفترخانه و انتقال دو دانگ از ششدانگ پالك هاى 3708/9 و 3708/10 بخش 1 اصفهان در حق محکوم 
له سیدعبداله موسویان حجازى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خیابان عباس آباد کوچه مســرور، جنب مادى  فرشــادى پالك 2015 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 

محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 34586 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/510
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350500469 شــماره پرونده: 9609980350500296 شماره بایگانى شعبه: 
960353 به موجب دادنامه غیابى شــماره 9609970350501432 محکوم علیه امیرحسین عرب بیگى 
فرزند رضا به نشانى اصفهان، خیابان نشاط کوچه بیت الحسین، کوچه شهید فتحى، پالك 37 و احمدرضا 
نصر اصفهانى فرزند حسن به نشــانى اصفهان- خیابان امیرکبیر اتوگالرى آرین کدپستى 8181236548 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رســمى وانتقال سند اتومبیل خودروى سوارى هیونداى سیستم 
آزرا به شماره انتظامى 67 ایران 549 ب 13 در حق محکوم له سیدمجید حسینى فرزند سیدمحمد به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان امام خمینى، خ شریف شرقى، کوچه گلستان 
شماره 55، جنب مهد کودك میعاد، ساختمان 4 طبقه، طبقه 4 و احمدرضا نصر اصفهانى را از باب تسبیب به 
پرداخت 5243500 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجر ایى در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق ا د م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه 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: 

34587 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/512
ابالغ راى

شماره ابالغنامه: 9610106836209445 شماره پرونده: 9609986836200865 شماره بایگانى شعبه: 
960972 پرونده کالســه 9609986836200865 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) تصمیم نهایى شماره 9609976836201855 خواهان: خانم مهناز تقى خواجهء فرزند رضا 
با وکالت آقاى میثم محمدى جزى فرزند محمدرضا به نشانى استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه 
شاهین شهر خیابان عطار بین فرعى 3 و 4 غربى ساختمان ترنج ط دوم همراه 09132053523 خواندگان: 
1- خانم غزال سراندیب 2- آقاى سامان سراندیب همگى به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر و میمه، شاهین شهر، شــهرك پردیس، فرعى 3، پالك 77، 3- خانم مصریه دریانوردیان به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 2- مطالبه مهریه گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص دعوى خواهان خانم مهناز تقــى خواجه با وکالت آقاى میثم محمدى جزى به طرفیت 
خواندگان 1- مصریه دریانوردیان 2- سامان سراندیب 3- غزال سراندیب به خواسته مطالبه مهریه به نرخ 
روز و خسارات دادرسى و اعسار از هزینه هاى دادرسى به نسبت سهم االرث خوانده از ترکه زوج مرحوم نادر 
ســراندیب دادگاه بدواً نظر به اینکه خواهان خانه دار و فاقد درآمد مى باشد و استشهادیه تقدیمى نیز مؤید 
ادعاى خواهان مى باشد و خواندگان ایرادى ننموده اند ضمن پذیرش ادعاى وى مستنداً به مواد 504 و 506 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید 
و در ماهیت امر دادگاه با بررســى اوراق و محتویات پرونده نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و دفاعیات 
وکیل وى و با احراز رابطه زوجیت خواهان با مورث خوانده حسب سند ازدواج شماره 5948- 71/2/2 دفتر 
رسمى ثبت ازدواج شماره 4 آبادان و اینکه به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه مى گردد  و حق دارد هر گونه 
تصرفى بخواهد در آن بنماید و با مالحظه گواهى وفات شــماره 571581- 94/10/26 اداره ثبت احوال 
تهران و گواهى حصر وراثت مورخ 95/1/16 شعبه 1002 شوراى حل اختالف تهران و اینکه ورثه در صورت 
قبول ترکه و مسئول پرداخت دیون متوفى به نسبت سهم االرث خود از ترکه خواهد بود و با توجه به اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى و انتظار کافى حضور نیافته و در قبال دعوى خواهان ایراد و دفاعى ننموده 
و دلیلى بر پرداخت مهریه یا رد ترکه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را ثابت دانســته مستندا به مواد 198 و 
515 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 1082 قانون مدنى و 245 قانون امور حسبى حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مهریه خواهان شامل یکصد و بیست و چهار عدد ســکه بهار آزادى به نسبت سهم 
االرث خواندگان از ترکه بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1380/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید خواهان مکلف است زمان وصول محکوم 
به تفاوت هزینه دادرسى به مبلغ 50488080 ریال پرداخت نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع مى باشد. م الف: 34604 فدایى تهرانى رئی س شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/517

اصفهان همچون دیگر شــهرهاى کشور خالى از پدیده 
تکدیگرى نبــوده و این روزها نیز شــیوع این پدیده در 

اصفهان بیش از سایر ماه هاى سال قابل مشاهده است.
شیوع پدیده تکدیگرى در اصفهان ســبب شده تا این 
بار برنامه دیگرى در دســتور کار قرار گیــرد. متولیان 
امر قصــد الگوبــردارى از تبریز شــهر بــدون تکدى 
را دارند تا نصف جهــان چهره زیباى خود را از دســت 

ندهد.
تالش هاى زیادى در این راستا صورت گرفته و طرح هاى 
بسیارى در راســتاى طرح ضربتى جمع آورى متکدیان 
انجام شــده، اما تاکنون این طرح هــا و برنامه ریزى ها 

نتیجه بخش نبوده است.
کارشناســان حوزه آســیب هاى اجتماعى معتقدند که 
آسیب هاى اجتماعى و رشد آنها از یک مدل خاص تبعیت 
نمى کند و در اصل نمى توان یک عامل را سبب به وجود 
آمدن یک آسیب اجتماعى دانست، معموًال چندین عامل 
سبب به وجود آمدن چندین آســیب مى شوند و از رابطه 

علت و معلول پیچیده اى تبعیت مى کنند.
کارشناسان به صورت کلى عوامل رشد آسیب ها را به دو 
دسته اقتصادى و اجتماعى تقسیم مى کنند چون این دو 
عامل مانند دو لبه قیچى هستند که گلوى افراد جامعه را 

از دو طرف فشار مى دهند.

رشد آسیب هاى اجتماعى در سطح استان 
نگران کننده است

پیش تر نایب رئیس کمیســیون فرهنگــى- اجتماعى 
شوراى شــهر اصفهان از حضور یک تیم در شهر تبریز 
خبر داده بود و عنوان کرده بود این تیم مأمور است تا از 
تجارب شهر تبریز در زمینه کنترل آسیب هاى اجتماعى 
اســتفاده کند، چراکه شــهر تبریز خالى از هر متکدى

است.
کورش محمدى دراین باره اظهار داشــت: شــهردارى 
اصفهان مســئولیت انجــام اقدامــات الزم در زمینه 

ایجاد گرمخانــه و مرکز آمــوزش توانمنــدى زنان و 
مــردان آســیب دیده و معتــاد را طى چهار مــاه آینده 
پذیرفت که تحقــق این امر جاى خوشــحالى فراوانى 

دارد.
وى گفــت: آن چیــزى که امــروز در ســطح جامعه 
شــهرى اصفهــان و حتــى ســطح اســتان بســیار 
نگران کننــده اســت، رشــد آســیب هاى اجتماعى 

به ویژه اعتیــاد، طــالق، حاشیه نشــینى و تکدیگرى
 است.

نایب رئیس کمیســیون فرهنگى- اجتماعى شــوراى 
شــهر اصفهان افزود: عالوه بر حاشیه نشینى که یکى 
از معضــالت جدى در اصفهان محســوب مى شــود، 
تکدیگرى نیز یکى دیگر از معضالت کالنشهر اصفهان

 است.

مبارزه با تکدیگــرى ازجمله اولویت هاى 
بهزیستى اصفهان

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان در پاسخ به این 
سئوال که مهمترین اولویت هایى که در مسند مدیرکلى 
بهزیســتى به آن توجه مى کنید، چیست؟ اظهار داشت: 
آسیب هاى اجتماعى درواقع خروج از هنجارهاى جامعه 
اســت براســاس اتفاقاتى که رخ مى دهد ممکن است 

تعاریف متفاوتى داشته باشــیم ولى در حال حاضر آنچه 
براســاس تقســیم کار ملى جزو اولویت هاى سازمانى 

شناخته شده پنج مورد است.
مرضیه فرشاد با اشاره به اولویت هاى سازمان بهزیستى 
در خصوص آسیب هاى اجتماعى افزود: اولویت ها نیز در 
دستور کار استان ها قرار گرفته اســت همچنین اعتیاد، 
طالق، حاشیه نشینى، مفاســد اخالقى و نیز تکدیگرى 

جزو اولویت هایى است که باید به آن توجه شود.
وى گفت: طبیعتاً با شیب آسیب ها نتوانستیم به سمت جلو 
حرکت کنیم به این دلیل که آسیب ها معموًال نه تنها در 
ایران بلکه در همه دنیا حرکت سیل مانند را طى مى کنند 
و این مشکل تنها مشکل کشور ما نیست بلکه همه دنیا را 
در برمى گیرد که باید راه هاى مقابله را به خوبى انجام داد.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان ادامه داد: شــاید 
به قدرى از کنترل آســیب هاى اجتماعــى عقب افتاده 
باشیم اما این به این معنا نیست که نمى توانیم آسیب ها 
را کنترل کنیم ولى نمى توانیــم هم بگوییم که در جاى 

خوبى قرار داریم.
حضور متکدیــان در خیابان هاى اصفهــان زیبنده این 
شــهر فرهنگى و تاریخى نیست و در آســتانه نوروز و 
حضور گردشگران داخلى و خارجى چهره زیباى نصف 
جهان در گرو پاك سازى شــهر از این مشکل اجتماعى

 است.
 همانگونه که مدیرکل بهزیستى استان مى گوید کنترل 
آسیب هاى اجتماعى باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و 

در این راستا سهم و نقش هر دستگاه تعیین کننده است.
به جز برنامه هاى ذکر شــده از سوى مدیرکل بهزیستى 
اصفهان اعضاى شوراى شهر اصفهان هم از مسئولیت 
شهردارى براى ایجاد گرمخانه و مرکز آموزش توانمندى 
زنان و مردان آســیب دیده و معتاد خبر مى دهند، ارتباط 
توانمندسازى و اعتیاد با پدیده تکدیگرى کامًال مشخص 
است اما اکنون باید منتظر تحقق وعده براى پاك سازى 

این پدیده باشیم.

دست متکدیان در جیب شهروندان
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افتتاح کانون بازنشستگان 
چادگان

در سـومین روز از دهـه فجـر، کانون بازنشسـتگان 
تأمین اجتماعى شهرستان چادگان افتتاح شد.

اجراى 11 نمایش در 
جشنواره استانى تئاتر بسیج

 دبیر جشنواره تئاتر بسیج استان اصفهان گفت: هشت 
اثر صحنه اى و سه اثر خیابانى به بخش نهایى جشنواره 

تئاتر استانى بسیج راه پیدا کردند.
جواد ایزددوست با اشاره به نزدیک شدن به اجراهاى 
جشـنواره تئاتر بسـیج اسـتان اصفهان اظهارداشت: 
جشنواره تئاتر بسـیج با محوریت آموزش، کار خود را 
آغاز کرده و در اواخر مردادماه اعالم فراخوانى مبنى بر 
ارائه طرح و ایده هاى اولیه کرد که هنرمندان 88 طرح و 
ایده در بخش صحنه اى و خیابانى به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کردند.
وى افزود: از بین این 88 اثر 30 اثر انتخاب شـد و زیر 
نظر اسـاتید هنرمند و راهنما کالس هایـى براى این 
هنرمندان برگزار شـد که هنرمنـدان در کالس هاى 
نویسندگى و کارگردانى شرکت کردند و زیر نظر اساتید 

راهنما نمایشنامه هایشان به نگارش درآمد.
ایزددوست عنوان کرد: جشنواره از روز سه شنبه(امروز) 
تا 19 بهمن ماه در سالن سـوره حوزه هنرى در خیابان 
آمادگاه و نگارستان امام خمینى(ره) در کنار پل خواجو 

برگزار  مى شود.

خبر

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
527 سرى جهیزیه از محل زکات جمع آورى شده استان 
اصفهان در 9 ماهه سال 96، به نوعروسان مددجو اهدا شد.

حمیدرضا شــیران با بیان اینکه در 9 ماهه سال جارى بالغ 
بر 16 میلیارد و 583 میلیون تومان زکات در اســتان جمع 
آورى شده است، گفت: از این رقم، میزان دو میلیارد و 742 
میلیون تومان زکات واجب، شــش میلیارد و 459 میلیون 
تومان زکات مستحبى، شش میلیارد تومان زکات فطریه 
و یک میلیارد و 379 میلیون تومان نیز کفارات جمع آورى 

شده  است.
وى با بیان اینکه مبالغ جمع آورى شــده به عنوان زکات 

در همان منطقه مصرف مى شوند، گفت: تعداد 527 سرى 
جهیزیه از این محل در شهرها و روستاهاى پرداخت کننده 
زکات به ارزش 796 میلیون تومان و به طور میانگین یک 
میلیون و 500 هزار تومان به هر نو عروس مددجو اهدا شده 
است. مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به هزینه 
کرد 76 درصد از مبالغ جمع آورى شده در امور محرومان و 
نیازمندان، گفت: خدماتى که به برکت زکات به نیازمندان 
ارائه مى شــود، عالوه بر تهیه جهیزیه نوعروسان مددجو، 
پرداخت هزینه هاى درمانى، تحصیلــى، آزادى زندانیان، 
احداث، مرمت و بازسازى مسکن و کمک هزینه هاى مربوط 

به معیشت نیازمندان را شامل مى شود.

رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امســال تاکنون ســه میلیــارد تومان 
از کمک هاى مــردم به این ســتاد جمع آورى شــده

 است.
مصطفى نوریان گفت: بنابــر تأکید رهبرى هزینه هاى 
این ســتاد باید از محــل کمک هاى مردمــى و بدون 

وابستگى به اعتبارات دولتى تأمین شود.
وى با بیان اینکه سالیانه 400 میلیارد تومان کمک هاى 
مردمى به ســتاد بازســازى عتبات عالیات جمع آورى 
مى شود، اظهارداشت: سهم استان اصفهان از این میزان 
در هریک از سال هاى 95 و 96، شش میلیارد تومان بوده 

که امسال باتوجه به وضعیت اقتصادى سه میلیارد تومان 
از آن جمع آورى شده است.

وى با اشاره به پیش بینى 215 پروژه در قالب طرح جامع 
بازسازى عتبات عالیات، تصریح کرد: این طرح شامل 
بازســازى بیش از 2/5 میلیون متر مربع از قبور و حرم 

ائمه(ع) است.
رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان اصفهان 
گفت: تاکنون در 15 شهرستان اســتان نمایندگى این 
ستاد ایجاد شده که در همه آنها حمایت گسترده مردم 
و مسئوالن از بازســازى حرم اهل بیت(ع) وجود داشته

 است.

کمک3 میلیاردى مردم استان 
به ستاد بازسازى عتبات

تهیه 500 جهیزیه 
از زکات اصفهانى ها

ابالغ
شــماره دادنامــه: 9609973760101911 تاریــخ تنظیــم: 1396/09/04 شــماره پرونــده: 
9609983761400112 شماره بایگانى شعبه: 961031 شاکى: آقاى محمد خادمى فرزند محرمعلى 
به نشانى شاهین شهر- گلدیس- یادگار امام- مسکن جوانان- بلوك 3- ورودى 1- واحد 1 متهم: 
آقاى حمید هارون الرشیدى فرزند مرتضى فعًال مجهول المکان اتهام ها: 1- توهین 2- تهدید تلفنى 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى حمید هارون الرشیدى فرزند مرتضى دایر بر توهین و تهدید تلفنى، 
موضوع شکایت آقاى محمد خادمى فرزند محرمعلى، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، شرح 
شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه، صورتجلسه خارج نویسى متن پیامک هاى 
ارسالى (منعکس در صفحه 9 پرونده) از خط متهم به شماره 91305466454 به خط شاکى، استعالم 
به عمل آمده از شرکت مخابرات و پرینت مکالمات و اعالم مالکیت خط تلفن همراه موصوف به متهم 
و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده؛ وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته؛ مستنداً به مواد 608 و 669 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 
134 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده از حیث توهین به تحمل هفتاد و چهار ضربه 
شــالق و از حیث تهدید به تحمل هفتاد ضربه شــالق تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2628 غالمرضا شکوهى- رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر (101 جزایى سابق)  /11/550
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759209959 شــماره پرونده: 9609983759200799 شماره بایگانى 
شــعبه: 960825 تاریخ تنظیم: 1396/11/10 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم 
نسیم زیودارچگنى فرزند سعید خواهان آقاى على عسگرى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم نسیم 
زیودارچگنى فرزند سعید و بهنام امینى نسب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983759200799 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/19 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدن ى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2626 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه /11/551
ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973759201421 تاریــخ تنظیــم: 1396/11/11 شــماره پرونــده: 
9609983759200855 شماره بایگانى شعبه: 960882 خواهان: آقاى مجید جباران جرقویه فرزند 
تقى به نشانى اصفهان، خ جى، کوى شهید کشاورز، کوى شــهید نادرى روبروى فضاى سبز پالك 
76 خواندگان: 1- اقاى رضا سنائى به نشانى کرج باغستان سنگ فروشى سنایى ردیف اول 2- خانم 
کبرى صمدى اقدام فرزند جعفر به نشانى مجهول المکان خواسته: تامین خواسته. قرار تامین خواسته: 
در خصوص تقاضاى مجید جباران جرقویه فرزند تقى به طرفیت کبرى صمدى مقدم- رضا ســنائى 
مبنى بر صدور قرار تامین خواسته معادل 280/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره و تاریخ 
808781 - 96/7/30 با بررسى اجمالى مستندات دادخواست مستندا به شق دال ماده 108 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین خواسته معادل 280/000/000 ریال 
از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه مى باشــد. م الف: 2683 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/552
حصر وراثت

آقاى غالمرضا مهرعلى شاهیوردى به شناسنامه شماره 1150056193 به استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 699/96 تقد یم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان حجت على مهرعلى شاهیوردى به شناســنامه شماره 897 در تاریخ 1396/9/28 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- معصومه مهرعلى شاهیوردى فرزند حجت 
على شماره شناسنامه 166 نسبت با متفوى فرزند 2- زینب میرزائى قلعه افالمى فرزند ابوطالب شماره 
شناسنامه 584 نسبت با متوفى همسر 3- غالمرضا مهرعلى شــاهیوردى فرزند حجت على شماره 
شناسنامه 1150056193 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2681 شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/553
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103760005255 شــماره پرونده: 9609983760000686 شماره بایگانى 
شــعبه: 960844 تاریخ تنظیم: 1396/11/11 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 
حسین ساالرى مهر فرزند درویشعلى خواهان نیما آذرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین 
ساالرى مهر به خواسته الزام به تحویل کارخانه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983760000686 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/19 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب بک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2679 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /11/554 
ابالغ افراز

شماره: 103/96/4120/26 مورخ 96/11/1 نظر به اینکه آقاى آرارات میناسکانیان میال گردى فرزند 
وسکان خواهان افراز س هام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده 
اند که به موجب نظریه افرازى شماره 4068/96/103/ 26 مورخ 1396/10/26 مفروز گردیده است. 
خواندگان: فاطمه پور چهارلنگ، اصغر گرســیوز جزى، صدیقه گرســیوز جزى، محمدعلى گرسیوز 
جزى، حسین کاظمى و مابقى به شرح روزنامه شماره 2761 مورخ 1395/6/29 روزنامه نصف جهان 
و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هســتند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده 
است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت 

بند حافظ شمالى که سند مالکیت یک سهم و دو دهم سهم از شش سهم از دو هزار سهم ششدانگ که 
در صفحه 406 دفتر 588 به نام آرارات میناســکانیان میالگردى فرزند وسکان بوده است که با توجه 
به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى 
ملک خاتمه یافته و یا مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به  موجب صور مجلس شماره 
960602071582765 مورخ 1396/10/23 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین به 
نام خواهان که قطعه 177 براى آن منظور شده به مساحت 198/80 مترمربع که محدود است. شماًال 
به طول 9/88 متر پى است به کوچه شرقا 20 متر به دیوار پالك 301/48060 جنوبا: به طول 10 متر 
به دیوار پالك 301/44810 باقیمانده غربًا: به طول 20 متر به دیوار پالك 301/48059 سهم خواهان 
و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 آیین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق 
ماده 6 آیین نامه و ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا 
در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا غیب مفقود االثر 
وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 
هیات عمومى دیوان عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى 
نسبت به نظریه افراز شماره 26/4068/96/103 مورخ 1396/10/26 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابالغ و درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را 
به واحد ثبتى ارائه نمایید. م الف: 2586 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/555

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103759210040 شــماره پرونده: 9609983759200855 شماره بایگانى 
شــعبه: 960882 تاریخ تنظیم: 1396/11/11 تاریخ حضور: 1397/01/18 ساعت حضور: 08:00 در 
خصوص دعوى مجید جباران جرقویه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 

حاضر شوید. م الف: 2684 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/556 
حصر وراثت

آقاى اسفندیار جعفرى چم گردانى داراى شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کالسه 471/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالمجید جعفرى 
چمگردانى به شناسنامه 778 در تاریخ 96/10/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على محمد جعفرى چمگردانى فرزند عبدالمجید ش.ش 59 
ت.ت 1338 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- على جعفرى چمگردانــى فرزند عبدالمجید ش.ش 
105 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محمدجعفر جعفرى چمگردانى فرزند عبدالمجید 
ش.ش 217 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- اســفندیار جعفرى چــم گردانى فرزند 
عبدالمجید ش.ش 249 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- شکراله جعفرى چمگردانى 
فرزند عبدالمجیــد ش.ش 2194 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پســر متوفــى) 6- فاطمه جعفرى 
چ مگردانى فرزند عبدالمجید ش.ش 21 ت.ت 1336 صادره از لنجان (دختر  متوفى) 7- مریم جعفرى 
چمگردانى فرزند عبدالمجید ش.ش 101 ت.ت 1343 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 8- معصومه 
جعفرى چمگردانى فرزند عبدالمجید ش.ش 124 ت.ت 1345 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- زهرا 
جعفرى چمگردانى فرزند عبدالمجیــد ش.ش 1274017629 ت.ت 1382 صادره از اصفهان (دختر 
متوفى) 10- زینب جعفرى چمگردانى فرزند عبدالمجید ش.ش 1160481571 ت.ت 1383 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 11- خدیجه جعفرى چمگردانــى فرزند عبدالمجید ش.ش 1160551103 
ت.ت 1386 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- ثریا ندیمى فرزند درویشعلى ش.ش 3 ت.ت 1348 
صادره از شهرکرد (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1502 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/557
حصر وراثت

خانم میترا بساط زاده کرندى داراى شناسنامه شماره 6238 به شرح دادخواست به کالسه 488/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت اله بساط زاده 
کرندى به شناسنامه 5384 در تاریخ 96/03/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على اشرف بساط زاده فرزند حشمت اله ش.ش 1 ت.ت 1340 
صادره از گیالن غرب (پسر متوفى) 2- جهانشاه بساط زاده فرزند حشمت اله ش.ش 539 ت.ت 1345 
صادره از ایوان (پســر متوفى) 3- مهرانگیز بساط زاد  فرزند حشــمت اله ش.ش 5223 ت.ت 1337 
صادره از گیالنغرب (دختر متوفى) 4- مهوش بســاط زاده فرزند حشمت ش.ش 538 ت.ت 1341 
صادره از ایوان (دختر متوفى) 5- مهناز بساط زاده فرزند حشمت ش.ش 542 ت.ت 1347 صادره از 
ایوان (دختر متوفى) 6- ماندانا بساط زاده کرندى فرزند حشمت اله ش.ش 443 ت.ت 1350 صادره 
از فالورجان (دختر متوفى) 7- میترا بساط زاده کرندى فرزند حشمت اله ش.ش 6238 ت.ت 1356 
صادره از فالورجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1492 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/558
حصر وراثت

آقاى خیراله جعفرى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 480/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب جعفرى ملک آبادى 
به شناســنامه 2096 در تاریخ 96/10/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- امیرعباس جعفرى ملک آبادى فرزند یعقوب ش.ش 1277535973 
ت.ت 1393 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 2- مریم عزیزى ملک آبادى فرزند حیدر ش.ش 181 
ت.ت 1363 صادره از لنجان (همسر متوفى) 3- محترم جعفرى ملک آبادى فرزند قربانعلى ش.ش 19 
ت.ت 1334 صادره از باغبادران (مادر متوفى) 4- خیراله جعفرى ملک آبادى فرزند على محمد ش.ش 
9 ت.ت 1327 صادره از باغبادران (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1498 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/559
حصر وراثت

گل افروز شمسى چمگاوى داراى شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 491/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى خسروانى 

کته شــورى بشناســنامه 13496 در تاریخ 1396/05/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا خسروانى کته شورى فرزند محمدعلى 
ش.ش 6200042837 ت.ت 1374 صادره از باغبهادران (پســر متوفى) 2- ابراهیم خسروانى کته 
شورى فرزند محمدعلى ش.ش 2530210667 ت.ت 1376 صادره از اقلید (پسر متوفى) 3- فاطمه 
خسروانى کته شورى فرزند محمدعلى ش.ش 2530116849 ت.ت 1372  صادره از اصفهان (دختر 
متوفى) 4- گل افروز شمسى چمگاوى فرزند عباس ش.ش 6 ت.ت 1349 صادره از باغبهادران (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1527 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /11/560
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973640300891 شماره پرونده: 9609983640300146 شماره بایگانى شعبه: 
960149 خواهان: على قائدى فرزند محمدحسین با وکالت سپیده لطفى فتح آبادى فرزند عبدالحسین 
به نشانى اصفهان خیابان توحید میانى باالى بانک ملت موسسه حقوقى جم خوانده: معصومه قائدى 
کچوئى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تمکین گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص 
دادخواست آقاى على قائدى فرزند محمدحسین با وکالت خانم سپیده لطفى به طرفیت خانم معصومه 
قائدى کچوئى فرزند موسى به خواسته الزام خوانده به تمکین خاص و عام از زوج با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به رونوشــت مصدق سند نکاحیه شماره 4638 ثبت شــده در دفتر ازدواج 202 فسا که 
داللت بر وجود علقه زوجیت دائم فیمابین خواهان و خوانده دارد و نظر به اظهارات وکیل خواهان طى 
جلسه رسیدگى مورخ 1396/6/20 این دادگاه که اعالم داشته خوانده از تاریخ 96/1/9 بدون هیچ گونه 
عذر شرعى و قانونى منزل مشــترك را ترك کرده و على رغم تقاضاى فراوان از جانب موکل حاضر 
به بازگشت نشده و نظر به اینکه خوانده در جلسه رســیدگى حاضر نشده و دلیلى بر وجود خوف ضرر 
بدنى، مالى یا شرافتى در زندگى کردن با زوج ارائه ننموده است لذا نظ ر به مراتب فوق دادگاه خواسته 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به تمکین عام 
و خاص از خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 1506 یعقوبى سورکى- دادرس شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/561
حصر وراثت

جواد صاحبى ریزى داراى شناسنامه شــماره 367 به شرح دادخواست به کالسه 489/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده که شادروان میرزا نعمت اله صاحبى ریزى 
بشناسنامه 5964 در تاریخ 1396/10/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد صاحبى ریزى فرزند نعمت اله ش.ش 367 ت.ت 1327 صادره 
از لنجان (پســر متوفى) 2- محمد صاحبى ریزى فرزند نعمت اله ش.ش 336 ت.ت 1338 صادره از 
لنجان (پســر متوفى) 3- مظاهر صاحبى ریزى فرزند نعمت الــه ش.ش 142 ت.ت 1341 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- بهزاد صاحبى ریزى فرزند نعمت اله ش.ش 841 ت.ت 1347 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 5- کاظم صاحبى ریزى فرزند نعمت اله ش.ش 358 ت.ت 1335 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 6- فاطمه صاحبى ریزى فرزند نعمت الــه ش.ش 184 ت.ت 1333 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- صدیقه صاحبى ریزى فرزند نعمت الــه ش.ش 317 ت.ت 1345 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- گوهر کرمى ورنامخواستى فرزند حسین ش.ش 27 ت.ت 1336 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1504 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /11/562
احضار

شماره نامه: 9610113641802213 شماره پرونده: 9509983641800597 شماره بایگانى شعبه: 
950666 احضار متهم اقاى مرتضى تقى زاده اردکانى فرزند غالمرضا- بدینوسیله به جنابعالى ابالغ 
میگردد شکایتى اقاى خدابخش مددى فرزند فرهاد علیه شما دایر بر کالهبردارى رایانه اى به میزان 
سه میلیون و دویست هزار تومان مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه دوم دادیارى دادسراى لنجان 
به کالســه 950666 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواســت شاکى به لحاظ مجهول 
المکان بودن شما باســتناد ماده 115 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار اگهى میگردد تا جهت رســیدگى به اتهام وارده و دفاع از ان ظرف مهلت یکماه از 
تاریخ نشر اگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالن ادرس جدید خود از موضوع شکایت به طور 
کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1500 شعبه 

دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)  /11/563
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836509136 شــماره پرونده: 9609986836501346 شماره بایگانى 
شعبه: 961523 ابالغ دادخواست و ضمائم به خسرو اکبرى فرزند حسین على- خواهان خانم طاهره 
بربرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى خسرو اکبرى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836501346 شــعبه 5 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوســى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/19 ساعت 9:30 
تعیین که حسب دســتور 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 یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى 
شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 34999 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)  /11/574
اخطار اجرایى

شماره 703/96 به موجب راى شــماره 906 تاریخ 96/08/23 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهران محبى اشــنى به نشانى مجهول 
المکان، محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 970/000 ریال 

بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 
278708-93/06/25 لغایت اجراى حکم و همچنین محکــوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک 
بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد. محکوم له: محسن بهارلویى باوکالت 
داود کاظمیان به نشانى: نجف آباد خ شــیخ بهایى کوچه فجر پالك3. 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 بــراى 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 ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

7792/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/605
 فقدان سند مالکیت

خانم زهرا خســروى دهقى فرزند یداله باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 16388-
96/07/27 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شــماره 2758 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 
379 دفتر 55 امالك ذیل ثبت 11206 بنام نامبرده ثبت شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود شــده 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 تســلیم 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 96/11/17، 7780/م 

الف- ریحانى، رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/611
 فقدان سند مالکیت

خانم زهرا امینى دهقى فرزند یداله باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شــماره 16432-
96/07/27 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك شماره 2758 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 376 
دفتر 55 امالك ذیل ثبت 11205 بنام نصراله خسروى دهقى فرزند فضل اله ثبت شده و بعدا طى سند 
قطعى 55280-1367/12/20 دفترخانه 11 اصفهان به زهرا نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى 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 تســلیم 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 96/11/17، 

7779/م الف- ریحانى، رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/612
 مزایده مرحله دوم

پیرو مزایده مورخ 96/11/08 در پرونده کالســه 960252 اجرایى و بــه موجب دادنامه 1646-96 
صادره از شــعبه اول عمومى فالورجان محکــوم علیه اجرایى فتح اله جوانمردى محکوم اســت به 
پرداخت 266/943/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
4/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب مهدى جمشیدیان به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین کشــاورزى از اراضى جوزدان صحراى معروف به 
مهدى آباد و داراى قباله نامــه عادى و بصورت زراعى و داراى عرصه حــدود 1500 مترمربع حقابه 
از چاه مشترك بنام چاه مهدى آباد به میزان 3/5 ســاعت در هفته که بارزش 600/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/11/30 ساعت 9 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت 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 نســبت 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 توانــد ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7778/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/11/613
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 2324 واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حسینعلى شهسوارى علویجه فرزند عباسعلى درجریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/12/19 ساعت 9 
صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/11/17 – 7774/م 

الف- ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت/11/614
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى   پالك  شــماره 2146 واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم صدیقه هنرمنــد نجف آبادى وغیره   
فرزند یداله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/12/7 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:96/11/17 م الف: 7833 حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/642 

مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
هواى اصفهان که از روز شنبه گذشته با پایدارى جو روبه 
رو است، به سمت گرمى و آلودگى رفته است و تا روز چهار 

شنبه (فردا) نیز ادامه دارد.
بررســى  داشــت:  اظهــار  خدابخــش  حســن 
نقشــه هاى هواشناســى بیانگــر جــوى بــه نســبت 
پایــدار طــى امــروز و فــردا در اســتان اصفهــان

 است.
وى بیان داشت: بر این اســاس، تا روز چهارشنبه(فردا) در 
اکثر نقاط استان آسمان صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش 

باد پیش بینى مى شود.
مدیر پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکــه در مناطق غربى و شــمال شــرقى 
گاهى افزایــش ابــر وجــود دارد،  تصریح کــرد: از روز 
چهارشــنبه بــا ورود مــوج ناپایــدار، شــرایط افزایش 
ابــر در اکثر مناطــق اســتان و بــارش در مناطق غربى

 وجود دارد.
وى اعــالم کــرد: دمــاى هــوا در اکثــر مناطــق 
اســتان اصفهــان بین 2 تــا 3 درجــه افزایــش خواهد

 داشت.
خدابخش با بیــان اینکه هــواى اصفهان بــراى امروز 
صاف تا قســمتى ابــرى و غبار محلى، گاهــى وزش باد 
مالیم پیش بینى مى شــود، اضافه کرد: بــراى روز چهار 
شــنبه نیز هوا کمى ابرى با غبار محلــى، گاهى افزایش 
ابــر و وزش بــاد و احتمــال بــارش پیش بینى شــده 

است.

هوا گرم مى شود

آغاز بارش ها و وزش باد از فردا معاون شــهردار اصفهان گفت: نشست تقاطع 
غیرهمسطح 25 آبان حقیقت ندارد، بلکه عملیات 
اجراى درزهاى انبساطى این تقاطع غیرهمسطح 

در دست اجراست.
ایرج مظفر درباره نشســت پــل 25 آبان اظهار 
داشــت: این پل نشســت نکرده اســت، بلکه 
باید گفــت زمانى کــه پلى احداث مى شــود 
پــس از یکســال عملیــات اجــراى درزهاى 
انبســاطى و انقباضى بــر روى این پــل اجرا 

مى شود.
وى با بیان اینکه هیچ اتفاقــى براى تقاطع غیر 
همسطح 25 آبان اصفهان رخ نداده است، افزود: 
طبق روال معمــول عملیات اجــراى درزهاى 

انبساطى اجرا مى شود.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: در این راستا طبیعى است که مسیر پل براى 
عملیات اجراى درزهاى انبســاطى بسته باشد، 
از قبل هماهنگى هــاى الزم با پلیــس راهور 
و اطالع رســانى از طریق رســانه هاى جمعى 
به شــهروندان انجام شــده که طــى روزهاى 
مشخص مســیر این تقاطع غیر همسطح بسته

 است.
وى ادامه داد: به دلیل اجراى درزهاى انبساطى 
تقاطع غیر همســطح 25 آبان، ابتدا مسیر شرق 
به غرب این پل به مدت ده روز و مسیر غرب به 
شرق نیز به مدت ده روز دیگر مسدود است که در 
این راستا مردم مى توانند از مسیرهاى جایگزین 

براى تردد استفاده کنند.

تقاطع 25 آبان
 نشست کرده است؟ 
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رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان گفت: به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم، نســبت به ابتداى امسال 
میزان خرید گوشــت قرمز در اصفهــان 30 درصد کمتر 

شده است.
رضا انصارى در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار 
داشت: به دلیل رکود بازار و افزایش نرخ دالر نمى توان براى 
هیچ کاالیى از جمله گوشت قرمز پیش بینى انجام دهیم. 
وى با تأکید بر اینکه طى چند ماه گذشته بازار گوشت قرمز 
در رکود کامل فرو رفته اســت، گفت: نرخ گوشت قرمز در 
اصفهان همانند ماه گذشــته ثابت مانده اســت. انصارى 
افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با دنبه 

و استخوان 42 هزار تومان، گوشت گوسفند بدون استخوان 
و دنبه 50 هزار تومان، گوشت گوســاله مخلوط 37 هزار 
تومان، گوشت شتر با کوهان 40 هزار تومان و شتر بدون 
کوهان 40 هزار تومان و هر کیلو گوشت شترمرغ بین 50 تا 

52 هزار تومان است.
انصارى تأکید کرد: به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم، 
نسبت به ابتداى امسال میزان خرید گوشت قرمز در اصفهان 

30 درصد کمتر شده است.
 وى در پاسخ به این سئوال که قیمت گوشت قرمز براى عید 
نوروز کاهش خواهد یافت، اظهارداشت: امیدواریم قیمت 

گوشت قرمز تا آن زمان ثابت بماند و گران نشود.

پیکر مطهر ســه شــهید مدافع حرم و یک جانباز شهید 
همزمان با دهه فجر انقالب اســالمى در روزهاى پنج 
شنبه و جمعه، 19 و 20 بهمن ماه در استان اصفهان تشییع 

مى شود.
پیکر مطهر چهار شهید شامل سه شهید مدافع حرم تیپ 
فاطمیون در شــهرهاى نجف آباد و درچه و یک جانباز 
شهید همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى در روزهاى 
پنج شنبه و جمعه، 19 و 20 بهمن ماه در استان اصفهان 
تشییع مى شود. پیکر مطهر شهید مدافع حرم اسماعیل 
سرورى از تیپ فاطمیون فردا از میدان امام(ره) به سمت 
گلزار امامزاده شهر درچه تشــییع مى شود؛ شهید مدافع 

حرم اسماعیل سرورى مجرد بوده و در تاریخ 25 مهرماه 
96 بر اثر اصابت ترکش در سوریه به درجه رفیع شهادت 
نائل شد. پیکر مطهر شهید مدافع حرم سید قربان موسوى 
و یاسین حسینى هفتمین و هشتمین شهداى اعزامى تیپ 
فاطمیون از نجف آباد که در تفحص شناسایى شدند ساعت 
15پنج شــنبه 19 بهمن از بلوار طالقانى مقابل دانشگاه 
پیام نور این شهر به سمت گلزار شهدا تشییع و به خاك 
سپرده خواهند شد. همچنین پیکر جانباز شهید حمیدرضا 
سلیمیان ریزى روز جمعه 20 بهمن بعد از نماز جمعه و از 
مصالى امام خمینى(ره) به طرف گلستان شهدا تشییع و 

خاکسپارى مى شود.

پیش بینى نرخ گوشت براى 
عید ممکن نیست

پیکر 4 شهید در استان 
تشییع مى شود

20 هزار معتاد در اصفهان 
بهبودى را دنبال مى کنند

مسـئول روابط عمومى انجمن معتادان گمنام اصفهان 
گفت: در کشور بالغ بر 400 هزار نفر در انجمن معتادان 
گمنام عضو هسـتند کـه 20هزار نفـر از آنها در اسـتان 
اصفهان بهبـود را دنبال مـى کننـد. عبدالرضا جعفرى 
اظهارداشـت: جلسـات به صورت مـداوم در زمان هاى 
صبح، ظهر، عصر و شب در حال برگزارى است و 20هزار 

نفر در انجمن استان اصفهان بهبود را دنبال مى کنند. 

ایجاد بستر علمى، از اهداف 
کرسى هاى آزاداندیشى است

معـاون فرهنگـى دانشـجویى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحد کاشان گفت: ایجاد بسـتر علمى و فرهنگى براى 
تولید علم و نظریه پردازى، یکى از اهداف کرسـى هاى 

آزاداندیشى است.
عباسـعلى اکبرزاده افزود: کرسـى آزاداندیشى نشستى 
است که در آن به صورت آزاد نظامند، محترمانه، عقالنى، 
منطقى و شـجاعانه در باب موضوعى معیـن و از پیش 
اعالم شده به اظهار نظر، پرسش و پاسخ عمیق، گفتگو، 
تبادل و تضارب آرا، همراه با اسـتدالل و ارائه مستندات 
پرداخته مى شود. وى هدف از برگزارى این نشست ها را 
روشنگرى در راسـتاى بصیرت افزایى و رفع ابهامات و 
پاسخگویى به شبهات گوناگون و نیز ایجاد بستر علمى 
و فرهنگى مناسب براى تشـویق و زمینه سازى فرآیند 

تولید علم و نظریه پردازى دانست.

 ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609976836601925 شــماره پرونده: 9509986836601598 شماره بایگانى 
شعبه: 951883 خواهان: فلورا سیفى فرزند حسین با وکالت پرى سبزعلى خیرآبادى فرزند محمد به 
نشانى اصفهان- خ نیکبخت- ساختمان ماکان- طبقه 5- واحد 5 خوانده: مسعود امیرعضدى فرزند 
محمدکریم به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواســت زوجه رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى خانم فلورا سیفى فرزند حسین با وکالت خانم پرى سبزعلى خیرآبادى به طرفیت آقاى مسعود 
امیرعضدى فرزند محمدکریم بخواسته طالق به لحاظ عســر و حرج و نیز با استیذان اعمال وکالت 
بلحاظ تحقق بند 8 از شرط ضمن العقد نکاح، ناشى از ترك زندگى مشــترك دادگاه با توجه به مفاد 
سند رسمى نکاحیه شــماره ترتیب 7532 مورخ 74/5/21 دفتر 99 ثبت ازدواج اصفهان وجود علقه 
زوجیت دائمى و قبول و پذیرش کلیه شوط ضمن عقد بین طرفین را محرز مى داند نظر به آنکه تالش 
و مساعى دادگاه و داوران زوجین از طریق مرکز مشــاوره به لحاظ مجهول المکان بودن زوج جهت 
اصالح و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نگردیده است براســاس اظهارات خواهان، دادنامه هاى 
سابق الصدور و مفاد گواهى شهود ترك زندگى خانوادگى از طرف زوج بر دادگاه محرز است دادگاه بنا 
به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایى و نیز مالحظه مجموع محتویات پرونده تحقق بند 8 از 
قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و مستندا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنى 
و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب ســال 1391 دعوى خواهان مبنى بر استیذان اعمال وکالت 
در طالق را ثابت دانســته و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با 
بذل قسمتى از صداق خود به شــوهرش و قبول بذل وکالتا از طرف وى خود را با طالق خلعى مطلقه 
نماید و اســناد مربوطه به ثبت طالق را امضاء نماید عده این طالق از تاریخ وقوع آن سه طهر بوده و 
رعایت شرایط صحت اجراى صیغه طالق بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم 
شش ماه پس از قطعیت دادنامه است. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 34600 شــعربافزاده- رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /11/532
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970352902150 شــماره پرونده: 9609980359400150 شماره بایگانى 
شعبه: 961097 شاکى: محمدرضا نصیرپور فرزند زردشــت با وکالت میثم شیرانى نژاد فرزند منصور 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- جنب 
کاخ سعادت آباد شــرقى- ســاختمان وکال- طبقه چهارم- دفتر آقاى حســن صرام متهم: مهدى
 طاهرى فرزند بهرام به نشــانى اصفهان- اصفهان خ چمران کوچه شــماره 3 کوچه حیدرى پ 30 
درب طوسى رنگ اتهام ها: 1- خیانت در امانت 2- تحصیل مال از طریق نامشروع گردشکار: دادگاه 
با بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مهدى طاهرى فرزند بهرام دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک 
عدد سرویس کامل شامل دو عدد گوشواره- دو عدد انگشــتر زنانه و مردانه و یک گردن بند قاجارى 
به ارزش چهار میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شــکایت آقــاى محمدرضا نصیرپور
 فرزند زردشت با وکالت آقاى میثم شــیرانى نژاد با عنایت به مفاد اظهارات شاکى و شهود تعرفه شده 
ایشان و اظهارات وکیل مدافع شــاکى و فتوکپى مصدق استشهادیه و قرارداد منعقده به شرح صفحه 
5 پرونده که بیان شده است آقاى محمدرضا نصیرپور یک عدد سرویس کامل را در حضور کارشناس 
به عنوان امانت نزد آقاى مهدى طاهرى س پرده اســت که ایشان تا تاریخ 95/6/17 اجناس مذکور را 
بفروشــد و مبلغ فوق الذکر را مســترد نماید و اگر تا تاریخ 95/6/17 اجناس را مسترد ننمود به منزله 
خیانت در امانت مى باشــد و باید مبلغ چهار میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان را در همان تاریخ 
به آقاى نصیرپور پرداخت نماید در صفحه 6 پرونده مورخ 95/8/13 آمده اســت اینجانب محمدرضا 
نصیرپور مفــاد این قرارداد را عینًا به آقاى محمدحســین اســماعیلى واگذار نمــودم و در خصوص 
قرارداد هیچ گونه ادعایــى در حال و آینده نخواهم داشــت. لذا با عنایت به مراتــب معنونه و جمیع 
محتویات پرونده موضوع مطروحه فاقد وصف کیفرى اســت به استناد اصل 37 قانون اساسى و ماده 
4 قانون آیین دادرســى کیفرى رأى بر برائت متهم صادر و اعالم مى گــردد. رأى صادره حضورى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 34595 سیدحسینى- دادرسى شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) 

11/533/
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609976836501880شــماره پرونده: 9609986836500110 شماره بایگانى 
شعبه: 960134 خواهان: خانم زهره کروندى رنانى فرزند کریم به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خیابان رهنان خیابان ســجاد جنب منبع آب کوچه شهید کروندى پالك 17 
خوانده: آقاى حمید دوویس موگوئى به نشــانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زهره کروندى رنانى فرزند کریم به 
طرفیت آقاى حمید دوویس موگویى فرزند على به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به لحاظ 
تحقق شروط ضمن عقد با این توضیح که حسب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 8550 پیوست 
دادخواست طرفین در تاریخ 1376/07/10 در دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 176 اصفهان به نحو دائم 
و رسمى ازدواج نموده اند و علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفى سعى و 
تالش دادگاه و داوران براى ایجاد سازش بین آنها موثر واقع نگردید و با توجه به اظهارات خواهان و 
ادعاى اعتیاد خوانده و استعالم از دادگاه انقالب و وجود سابقه در این خصوص و بذل 5 سکه از مهریه 
و اینکه خواهان خواسته خود را در جلسه دادگاه کاهش داده و فقط به لحاظ اعتیاد خوانده درخواست 
طالق داشته، تحقق شرط موضوع بند 7 شرائط ضمن عقد در ســند نکاحیه رسمى مربوط به اعتیاد 
محرز است. لذا با توجه به شرح فوق و نظریه مشاور قضائى و به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون 
مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم به احراز شــرایط مذکور صادر مى نماید. 
با توجه به اظهارات خواهان که عنوان نموده در این پرونده ادعاى مالى ندارد دادگاه در این خصوص 
مواجه با تکلیفى نمى باشد. ضمنا فرزندان نیز کبیر بوده و نیاز به تعیین تکلیف از سوى دادگاه نمى باشد. 
خواهان مى تواند پس از قطعیت راى و با مراجعه به یکى از دفاتر طالق و با توجه به اختیارات حاصله از 
وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعى و قانونى خود را به نحو خلع مطلق نماید. 
زوجه مى تواند به وکالت از وج دفاتر طالق را امضا نماید. حکم صادره شش ماه پس از قطعیت اعتبار 
دارد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 34596 شعبه 5 دادگاه خانواده 

 اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/534

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970350900304 شماره پرونده: 9509980350900033 شماره بایگانى شعبه: 
950037 خواهان: محسن غفارى گوشه فرزند خدامراد به نشانى اصفهان- بلوار کشاورز- خ عالمه 
محمدتقى جعفرى- کوچه شماره 8- کوچه شهید یارمحمدیان- پ 156 خوانده: داریوش مقصودى 
فرزند رضا به نشانى بوشهر- خ مخبلند- پشت مسجد- پ 19 خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرســى 4- تامین خواسته 5- مطالبه 
وجه چک دادگاه با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى 
مبادرت به صدور و انشاء راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خواهان محسن غفارى گوشه 
فرزند خدامراد بطرفیت خوانده داریوش مقصودى فرزند رضا به خواسته  مطالبه مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال بابت. یک فقره. به شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه دادگاه نظر به بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به ایتکه وى دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه معمول و ابراز نداشــته و دلیلى بر برایت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و اریه ننموده و دعوى و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضى از سوى خوانده باقى مانده است و با تمسک به اصل 
استحصاب لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 522- 519- 515- 502- 198 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6750000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 95/1/16 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام  اجراى حکم محاسبه میگردد 
و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده غیابى ظرف مدت بیست روز 
بس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و ســبس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به دیگران راى صادره حضورى ظرف مدت بیست روز بس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدید نظر استان مى باشد. م الف: 34590 خانى- رئیس 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/535
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970353801811 شــماره پرونده: 9609980362500781 شماره بایگانى 
شعبه: 960769 شاکى: شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با نمایندگى على یزدخواستى به نشانى 
اصفهان پل خواجو بلوار آیینه خانه متهم: منصور نیکبخت به نشانى اصفهان- مجهول المکان اتهام: 
بهره بردارى از چاههاى آبى که مضر به مصالح عمومى مى باشند گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى منصور نیکبخت دائر بر بهره بردارى غیرمجاز از چاه موضوع کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شــکایت آب منطقه اى اصفهان دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده، شکایت معنونه، عدم حضور متهم در دادســرا و جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزهکارى وى را محرز دانسته مستندا به مواد 3، 21 و بند ه ماده 45 قانون توزیع عادالنه آب و 
بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را به 
پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و عالوه بر آن مسلوب المنفعه 
شدن چاه محکوم و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل 
واخواهى و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان مى باشد. م الف: 34589 پناهى- رییس شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 

جزایى سابق)  /11/536
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970353801808 شــماره پرونده: 9609980353800116 شماره بایگانى 
شعبه: 961152 خواهان: زهرا بهارلوئى فرزند حیدر به نشــانى خانه اصفهان بلوار اطلس نبش کوچه 
گلبرگ نبش خشکشویى ســاختمان همت واحد 4 خوانده: مونس بهارلوئى فرزند اله وردى (مجهول 
المکان) خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم زهرا بهارلوئى فرزند حیدر 
به طرفیت خانم مونس بهارلوئى فرزند اله وردى به خواســته صدور حکم اعسار و تقسیط دیه توضیح 
اینکه خواهان حســب محتویات پرونده مدعى گردیده است که به موجب دادنامه شماره 744- 940 
مورخ 29 /1394/5 صادره از سوى همین شعبه که با رد واخواهى به موجب دادنامه 1467- 940 مورخ 
1394/9/29 و با تایید دادنامه و صرفا جایگزین شــدن حبس با جزاى نقدى با صدور دادنامه شماره 
384- 960 مورخ 1396/3/18 از سوى شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر قطعى شده به پرداخت مبلغ هفت 
و نیم صدم دیه در حق خوانده محکوم گردیده و از آنجایى که قادر به پرداخت دیه به صورت نقد نمى 
باشد تقاضاى صدور حکم اعسار و تقسیط آن را نموده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با بررسى 
محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و استشهادیه پیوستى و اظهارات شاهد در جلسه دادگاه خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى ضمن صدور 
حکم اعسار نسبى خواهان با در نظر گرفتن مدت زمان گذشته شده از زمان وقوع مقرر مى دارد که دو 
درصد دیه کامل بعنوان قسط اول از دیات تعیین شده و مابقى ماهانه سه هزارم دیه کامل تا تسویه کامل 
دین پرداخت شود. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
آن ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م 
الف: 34588 پناهى- رئیس شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق) /11/537

ابالغیه 
شماره ابالغنامه: 9610106836209540 شــماره پرونده: 9609986836200126 شماره بایگانى 
شعبه: 960135 خواهان مریم شجاعى برجوئى به طرفیت خوانده یحیى طهماسبى به خواسته مطالبه 
اجرت المثل ایام زوجیت- مطالبه خسارت دادرسى به شماره بایگانى 960135 خ 2 دادخواستى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى یحیى 
طهماسبى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیًا یا اثباتًا 
به دادگاه مراجعه نماید. اصفهان- خ میرفندرسکى خ میر- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 4 اتاق 402. م الف: 34601 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /11/538
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى کریم بهرامى - خواهان آقاى مجید خســروى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 616/96 
ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/12/21 ســاعت 9 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 
دادرســى 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 شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2661 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک) /11/539
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به طرفیت بیژن سلطانى دادخواستى به خواســته الزام به انتقال سند و 
استرداد چک به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 344/96ش5 ح 
ثبت و براى دوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 4:45 عصر تعیی ن وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر مرجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 2666 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /11/540
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمود صارمى آقاى حسین بذرکار آقاى محمود صارمى دادخواستى 
به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو 13-616ل19 به طرفیت شما در  شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم که به کالسه 927/96 ش4ح ثبت و براى مورخ 96/12/19 ساعت 4/30 عصر تعین وقت 
گریده 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و 
اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2674 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /11/541
حصر وراثت

 آقاى نادعلى کریمیان جزى بشناسنامه شماره 1532 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه، درخواستى بشــماره 672/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که 
شادروان حمیده کریمیان جزى بشناسنامه شماره 1531 در تاریخ 95/5/23 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1- نادعلى کریمیان جزى فرزند عباس شماره شناسنامه: 1532 نسبت با 
متوفى: برادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2675 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/542
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده: 96/698 شماره دادنامه: 901-96/11/9 شــعبه 4 شوراى حل اختالف شاهین شهر 
خواهان: احسان جمیل- خوزستان اندیمشک خ شریعتى خ شــوش  پ 32 خوانده: کریم بن رشید- 
شاهین شهر گلدیس فاز 2 فرعى 7 به تاریخ 96/11/7 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف شاهین شهر به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل پرونده کالسه 698/96 تحت نظر است 
با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى در خصوص تامین خواســته و با استعانت از 
خداوند بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. قرار تامین خواسته: درخصوص درخواست خواهان 
اقاى احسان جمیل فرزند احد به طرفیت خوانده آقاى کریم بن رشید دائر بر صدور قرار تامین خواسته 
به مبلغ 2/665/000 تومان از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه متقاضى حسب 
قبض سپرده شماره 227085 نسبت به تودیع خسارات احتمالى معینه اقدام نموده است و اینکه شرایط 
و ارکان اجابت خواسته فوق فراهم میباشد لذا مســتندا به بند (د) ماده 108 قانون ایین دادرسى مدنى 
مبادرت به صدور قرار تامین خواسته از مطلق اموال بالمعارض خوانده به مبلغ 2/665/000 تومان مى 
نماید قرار صادره بالفاصله پس از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
این شورا مى باشد. م الف: 2677 سعید مهدى پور- قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /11/543
اخطار اجرایى

شماره: 252/96ش9ح- 96/10/25 به موجب راى غیابى شماره 274 تاریخ 96/5/14 حوزه 9 شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد شاه محمدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال در حق خواهان امین محمدزاده 
فرزند جعفر به نشانى شاهین شهر- شــهرك میالد خ ابرار فرعى 5 غربى پ 5 و مبلغ 1/681/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/22 لغایت اجراى 
حکم، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه اســت.  ماده 34 قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم 
علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعســار را نیز 
اقامه نماید تا بازداشت نشــود. م الف: 2673 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /11/544
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 950128 از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محکوم علیهما 1- مصطفى وعیدى 2- علیرضا جنتى بــه پرداخت مبلغ 368/900/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و مبلغ 10/850/000 ریال هزینه دادرسى و 
مبلغ 18/987/500 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. صورت اموال مورد مزایده: 7500 کیلوگرم محموله پلى پروپیلن به ارزش هر کیلوگرم 40/000 
ریال جمعا به ارزش /300/000/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ 
و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 96/12/2 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: دایره اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشد تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایســت 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 پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 2671 منتظرى- اجراى احکام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین 

شهر  /11/545
ابالغ قرار تأمین

شــماره دادنامــه: 9609973759201343 تاریــخ تنظیــم: 1396/10/25 شــماره پرونــده: 
9609983759200799 شماره بایگانى شعبه: 960825 خواهان: آقاى على عسگرى فرزند هوشنگ 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شــهر شاهین شهر- نظامى 8 شرقى پ 
3 خوانده: خانم نسیم زیودارچگنى فرزند سعید به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین 
شهر هشت بهشت خ فرشتگان فرعى 11 غربى پ 11 خواسته: 1- تامین خواسته قرار تأمین خواسته: 
درخصوص تقاضاى على عسگرى به طرفیت میثم زیوردار چگینى مبنى بر صدور قرار تامین خواسته 
معادل 255/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 93105181786 با بررسى اجمالى مستندات 
دادخواست مستنداً به شق دال ماده 108 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار تامین خواســته معادل 255/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى 
گردد. قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف مدت ده روز پس ازابالغ قابــل اعتراض در این دادگاه مى 
باشد. م الف: 2669 حبیب اســالمیان- شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه  /11/546
حصر وراثت

آقاى محمد نوغان بشناســنامه شماره 270 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 661 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بیگم یوسف 
پور ناغانى بشناسنامه شــماره 1368 در تاریخ 96/9/10 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- محمد نوغان فرزند نیازعلى شــماره شناسنامه: 270 نســبت با متوفى: فرزند 2- زهرا 
نوغان چهارمحال فرزند نیازعلى شماره شناسنامه: 303 نســبت با متوفى: فرزند 3- سروناز نوغانى 
چهارمحالى فرزند نیازعلى شــماره شناسنامه 864 نســبت با متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبو ر 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: 2663 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /11/547
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9610103759209874 شــماره پرونده: 9609983759200504 شماره بایگانى 
شعبه: 960519 تاریخ تنظیم: 1396/11/05 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى- تجدیدنظر 
خواه عالمتاج جمشــید کاکائى به طرفیت تجدیدنظر خوانده 1- آقاى فرج اله حقیقت منش 2- اقاى 
محمدعلى اسدى خواه فرزند على 3- آقاى حسین شعرباف فرزند احمد 4- آقاى تقى فرهادى فرزند 
غالمرضا 5- خانم زیبا سعادت زاده مســجدى فرزند میرزا 6- آقاى احسان شعرباف فرزند احمد 7- 
خانم نصرت شعرباف فرزند عباس 8- آقاى امین شعرباف فرزند احمد همگى به نشانى مجهول المکان 
9- آقاى امید شعرباف دادخواست تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 9609973759201336 
در پرونده 960519 شعبه دوم حقوقى شاهین شهر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجیددنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دا دخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به ایــن دادگاه ارائه نماید. در غیــر اینصورت پس از

 انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حســین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شــاهین شهر م الف: 2658 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهر و میمه /11/548
 ابالغ

شــماره دادنامــه: 9609973759201336 تاریــخ تنظیــم: 1396/10/24 شــماره پرونــده: 
9609983759200504 شــماره بایگانى شــعبه: 960519 خواهان: خانم عالمتاج جمشید کاکائى 
فرزند الماس به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- 4 راه فروردین صغیر 
اصفهانى اندیشــه 4 پ 115 خواندگان: 1- آقاى فرج اله حقیقت منش فرزند درویشــعلى به نشانى 
اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر- خ نظامى فرعى 9 غربى پ 22، 2- آقاى محمدعلى 
اسدى خواه فرزند على 3- آقاى حسین شــعرباف فرزند احمد 4- آقاى تقى فرهادى فرزند غالمرضا 
5- خانم زیبا سعادت زاده مسجدى فرزند میرزا 6- آقاى احسان شعرباف فرزند احمد 7- خانم نصرت 
شعرباف فرزند عباس 8- آقاى امین شعرباف فرزند احمد همگى به نشانى مجهول المکان 9- آقاى 
امید شعرباف فرزند احمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- چهارراه نیرو 
هوایى- مرکز مشاوره دا خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک رأى دادگاه: درخصوص دادخواست 
خانم عالم تاج جمشید کاکائى فرزند الماس به طرفیت آقایان و خانم ها 1- فرج اله حقیقت منش فرزند 
درویشعلى 2- حسین 3- امین 4- امید 5- احسان شهرت همگى شعرباف فرزندان احمد 6- نصرت 
شعرباف 7- تقى فرهادى فرزند غالمرضا 8- زیبا ســعادت زاده مسجدى فرزند میرزا 9- محمدعلى 
اســدى خواه فرزند على به خواســته تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد 
رسمى و تنظیم سند رســمى یک قطعه زمین تحت پالك ثبتى 301/16799 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان به مقدار 600 مترمربع با احتساب کلیه خسارات قانونى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نر 
به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شماره 103/96/2618/26 مورخ 96/7/19 مالک شش دانگ 
پالك ثبتى 301/16799 بخش 16 ثبت اصفهان دولت جمهورى اسالمى ایران مى باشد لذا با توجه 
به مراتب فوق دادگاه دعوى خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 1257 قانون مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. م الف: 2657 حبیب اسالمیان- رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /11/549

اعظم محمدى  
سرانه مصرف ماهى در استان اصفهان 9 کیلو گرم 
و در ایران 10 تا 12 کیلوگرم اســت در حالى که در 
کشورهاى پیشرفته 18 تا 70 کیلوگرم در سال است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید شهرستان 
اصفهان با بیان این مطلب گفــت: مصرف ماهى 
در اســتان اصفهان 9 کیلو گرم در ســال است که

 شاهین شــهر بیشــترین مصرف ماهى را به خود 
اختصاص داده است.

اصغر احســان مهر بیان کرد: در اصفهان بیشترین 
مصرف ماهى هاى دریایى شیر و شوریده و ماهى 
پرورش یافته قزل آالست. وى در مقایسه مصرف 
ماهى در اصفهان و در ایران نســبت به جهان، آن 
را  از حد اســتاندارد پایین تر دانست و گفت: سرانه 
مصرف ماهى در اصفهان در مقایسه با کشورهاى 
پیشرفته که بین 18 تا 70 کیلو گرم است بسیار کم 
است و در استان اصفهان به غیر از شاهین شهر که 
اکثر ساکنین آن جنوبى هستند، مصرف کننده ماهى 

آنچنانى نداریم.

بیشترین
 مصرف ماهى اصفهان 
در شاهین شهر است

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان مســیرهاى هشــت  گانه راهپیمایى و زمان 
آغاز مراســم یــوم ا... 22 بهمن در اصفهــان را اعالم 

کرد.
جعفر عسکرى با اشاره به قرارگیرى در آستانه یوم ا...22 
بهمن اظهار داشــت: راهپیمایى یــوم ا... 22 بهمن در 
اصفهان از ســاعت 9 صبح در مســیرهاى هشت گانه 

آغاز مى شود.
وى افزود: برنامه هاى متنوع و سخنرانى سالروز پیروزى 
انقالب اسالمى ساعت 10 صبح در میدان امام خمینى 

(ره) اصفهان انجام مى شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان، ســخنران مراســم یوم ا... 22 بهمن امسال 
در اصفهــان را سرلشــکر ســیدیحیى رحیم صفوى، 
دســتیار و مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا عنوان 

کرد.
وى همچنین مسیرهاى هشــت گانه راهپیمایى عظیم 
و باشکوه 22 بهمن در اصفهان را به شرح زیر بیان کرد:

مسیر شماره 1 مســجد مصال- میدان قدس- خیابان 
هاتف- میــدان امام على (ع)- چهارراه شکرشــکن-

خیابان حافظ- میدان امام خمینى (ره).
مسیر شماره 2: مســجد آیت ا... خادمى- میدان شهدا- 
خیابان چهارباغ پایین- میدان امام حسین (ع)- خیابان 

سپاه- میدان امام خمینى (ره).

مسیر شماره 3: مســجد صاحب الزمان (عج)- خیابان 
صاحب الزمان (عج)- چهــارراه ولیعصر(عج)- میدان 
احمدآباد- خیابــان احمدآباد- چهارراه شکرشــکن- 

خیابان حافظ- میدان امام خمینى (ره).
مسیر شماره 4: مســجد نورباران- چهارراه نورباران- 
خیابان شــریف واقفى- چهــارراه نقاشــى- چهارراه 

شکرشکن- خیابان حافظ- میدان امام خمینى (ره).
مســیر شــماره 5: مســجد حجت اکبر- خیابان شیخ 
صدوق- پل فردوســى- خیابان فردوســى- مسجد 
االقصى- میدان فلسطین- خیابان استاندارى- خیابان 

سپاه- میدان امام خمینى (ره).
مســیر شــماره 6: مســجد الهادى- میــدان انقالب 
اسالمى- خیابان کمال اسماعیل- خیابان پاسداران (باغ 
گلدســته)- خیابان آمادگاه- میدان فلسطین- خیابان 

استاندارى- خیابان سپاه- میدان امام خمینى (ره)
مســیره شــماره 7: مســجد جامع گورتان- مســجد 
بهاران چى- خیابان آتشــگاه- میــدان جهاد- خیابان 
صارمیه- خیابان آیت ا... طالقانى- میدان امام حســین 

(ع)- خیابان سپاه- میدان امام خمینى (ره).
مسیره شماره 8: مسجد موســى بن جعفر(ع)- خیابان 
حکیم نظامــى- خیابان نظر شــرقى- خیابان توحید- 
خیابان شهید مطهرى- میدان انقالب اسالمى- خیابان 
کمال اســماعیل- خیابان پاســداران- میــدان امام 

حسین(ع)- خیابان سپاه- میدان امام خمینى (ره).

سرلشکر صفوى 
سخنران مراسم یوم ا... 22 بهمن در اصفهان

خبر


