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درمان هاى کمتر شناخته شده براى پف زیر چشم هاکشف5300 تلفن همراه قاچاق دراصفهانگالیه عبدالرضا اکبرى به حذفیات «آنام»عضو هیئت مدیره شوید با 20 میلیون حقوق! معماى مرگ مشکوك کارمند بانک سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

حصارکشى سى وسه پل تأیید شد

على کریمى از اصفهان نهى از منکر شد!
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وسواس را هم مى توان     
 طبیعى درمان کرد

«شهرزاد» جدید رسید 

«برق»،  آرامگاه کورش 
را مى گیرد

ذوب آهن3
 ســرور 

پرسپولیســه!
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ذوب آهن تیم موفق نیم فصل دوم با برد مقابل 
اســتقالل از هفت بازى خود در دور برگشــت 
صاحب شش برد و یک تساوى شده است. امیر 
قلعه نویى با کسب 19 امتیاز در صدر جدول دور 
برگشت دست نیافتنى است. استقالل که تا پیش 
از این در رده دوم جدول نیم فصل دوم قرار داشت 
با اولین باختش در دور برگشت رده دوم جدول را 

به پرسپولیس واگذار کرد.
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افزایش صادرات گل رز اصفهان به اروپاافزایش صادرات گل رز اصفهان به اروپا
9

در باب شکایت ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر اصفهان از فوتبالیست مشهور

انتقاد الریجانى از برخى 
معاونان رئیس جمهور

3

 به من متلک مى گفتند  به من متلک مى گفتند 
که چرا نمى روى که چرا نمى روى 
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فرصتى براى یک محبوبیت تاریخى
همــه شــما قطعــًا بــا مــا موافقیــد کــه منصــور ابراهیــم زاده  و ســپاهان در دورانــى کــه هــر دو در اوج 
نیســتند به هــم رســیدند، امــا این وصــال فرصتــى بســیار خــوب و تاریخــى بــراى هــر دو طرف بــه ویژه 
منصور خان است. منصور ابراهیم زاده بارها تا آستانه سرمربیگرى سپاهان پیش رفت، ولى توافق نهایى باشگاه با این مربى 

اصفهانى که سابقه دستیارى در این تیم هم دارد هر بار به دالیلى...

چشم امید سپاهانى ها به ابراهیم زاده
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آگهى مزایده عمومى

مدیر عامل سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه

نوبت اول 

سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه در نظر دارد امکان بهره بردارى از ارگ تاریخى نهچیر در ایام نوروز 1397 را به مدت یک ماه از 
تاریخ 96/12/15 لغایت 97/1/15 به صورت مدیریت واحد واگذار نماید. 

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى مى توانند در مزایده شرکت نمایند. 

ب: داشتن تجهیزات، امکانات و لوازم و سابقه کار مرتبط. 
ج: توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کل کارشناسى به مبلغ 3/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
در وجه سازمان بهسازى و نوسازى شهر مبارکه. 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه، خیابان سلمان، نبش خیابان شهید بهشتى، طبقه فوقانى رستوران نگارستان، تلفن 03152409440 
مبلغ خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0106072840003 نزد بانک ملى مرکزى به نام سازمان بهسازى و 

نوسازى شهر مبارکه 
تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 96/12/5 

تاریخ تحویل پیشنهادات به سازمان: از تاریخ درج  نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز دوشنبه مورخ 96/12/7 
زمان و محل تشکیل کمسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/8 در محل سازمان. 

سایر اطالعات و جزئیات مر بوط در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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: 96/11/18 

نوبت دوم

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)

احتراماً؛ اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان به استناد فصل نهم آئین نامه اجرایى ماده 50 قانون 
تأمین اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد مغازه هاى با پالك ثبتى شماره B 102 فرعى از 397 اصلى 

و B 77 فرعى از 397 واقع در بخش دولت آباد برخوار را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
1- دو باب مغازه شش دانگ به مساحت عرصه 93/9 مترمربع و 83/10 متر شامل سابقه بنا حدوداً 10 

سال با کاربرى تجارى با قیمت پایه طبق نظریه کارشناس سازمان به قیمت پایه هر متر 10/000/000 
ریال جمع کل 1/770/000/000 ریال متعلق به آقاى محمدرضا ساوج کارفرماى شرکت میعاد بتن به 

نشانى دولت آباد- منطقه صنعتى قصر صنعت مغازه نهم- ردیف سوم
2- ملک در اجاره/ رهن نمى باشد و به همین صورت واگذار مى گردد.

3- شرکت کنندگان در مزایده مى توانند پیشنهادات خود را تا ساعت 10 صبح شنبه مورخ 96/12/20 
به واحد اجرائیات به نشانى خیابان نظر غربى سازمان تأمین اجتماعى تحویل نمایند. به پیشنهاداتى 

که بعد از موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/12/20 در محل واحد اجرائیات 

شعبه 5 اصفهان باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده در جلسه بازگشایى پاکت الزامى 
مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك، 
مصرف و مکالمه بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى بر عهده برنده مزایده است.

6- برنده مزایده شخصى است که باالترین قیمت را در بین قیمت هاى پیشنهادى که باالتر از قیمت 
پایه کارشناسى باشد ارائه دهد.

7- برنده مزایده مى بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکى رمزدار 
تضمینى یا بین بانکى در وجه سازمان تأمین اجتماعى به شماره حساب 81504 پرداخت نماید، در 

غیر این صورت در همان روز مورد مزایده به نفرات بعدى واجد شرایط فروخته مى شود.
8- بدهکار مى تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید.

9- مباشرین فروش، کارمندان سازمان، ارزیاب دادگسترى، نمایندگان دادسرا و یا نیروى انتظامى 
حق شرکت در مزایده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ندارند.

10- چنانچه مدیون قبل از صدور سند انتقال رسمى ترتیب پرداخت بدهى حق بیمه خود و 
هزینه هاى مربوطه را بدهد از صدور سند انتقال خوددارى مى شود.

آگهى مزایده

فرزاد سید صالحى- رئیس شعبه 5 اصفهان

نوبت دوم

طرح جدیدى که براى حصارکشــى سى وســه پل ارائه و در شــوراى 
عالى میراث فرهنگى اســتان به تأیید رسیده است، تا پیش 

از نوروز 97 اجرا خواهد شد.پس از کش مکش هاى 
فراوان در رابطه با طرح هاى حصارکشى 

سى وسه پل،...

جدول دور برگشت

wwفرص
همــه شــما قطعــًا بــا م
نیســتند به هــم رســیدند
منصور خان است. منصور ابر
اصفهانى که سابقه دستیارى
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محمود صادقى لیست افراد و شرکت هاى بدهکار بانک 
سرمایه را منتشــر کرد. این نماینده مجلس که چندى 
پیش لیســت دانه درشــت هاى بدهکار بانک سرمایه 
را منتشــر کرده بود دیروز یک برگ از اســناد تحقیق 
و تفحص از صنــدوق ذخیره فرهنگیان منتشــر کرده 
که در آن نام اختصارى برخى افراد و شــرکت ها آمده

است.
اگرچه با توجه به لیست پیشین مى توان تعداد زیادى از 
این اسامى مستعار و روابطشان را حدس زد اما باید منتظر 
ماند تا ببینیم آیا مجلس لیست کسانى که پول صندوق 
ذخیره فرهنگیان را تصاحب کــرده و پس نمى دهند را 

منتشر مى کند یا خیر.
به گزارش جماران، برخى افراد سرشــناس که نامشان 
در لیست قبلى منتشر شــده بود با حضور در تلویزیون 
مدعى شده بودند که نامشان اشــتباهى در این لیست 
حضور دارد. محمود صادقى در مورد این لیســت گفته 
بود: مهمتر از نام ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات 
معوق در نظــام بانکى ما تحلیل این پدیــده در اقتصاد 
ماست؛ شاید واژه سرمایه دارى رفاقتى بهترین واژه براى 
تبیین این وضع باشــد؛ با چند آقازاده و سردارزاده رفیق 
شو با چندصدمیلیارد بدهى بگو من یک ریال هم بدهى

 ندارم!

رئیس ستادکل نیروهاى مسلح درباره طرح جدید آمریکا 
براى انتقال داعش به افغانستان گفت: آمریکایى ها بهانه 
حضورشان در منطقه جنوب غرب آســیا را ایجاد تنش 
مى دانند، اگر منطقه ما منطقه آرامى باشــد قاعدتًا باید 
آنها ارتش خود را جمع کنند و بروند و کشورهاى منطقه 

خودشان امنیت منطقه را تأمین کنند.
   سرلشــکر محمد باقرى افزود: آمریکایى ها وقتى که 
دیدند در عراق و سوریه داعش و گروه هاى سازمان یافته 
تروریستى جایگاه و سرزمین تصرفى را از دست دادند، 
آنها را به طرق مختلف به افغانســتان منتقل مى کنند و 
ما شــاهد انفجار، ترور و جنایات جدیدى در افغانستان 

هستیم.  سرلشکر باقرى ادامه داد: اعتقاد داریم این توطئه 
آمریکایى ها در حال توسعه است و ملت عزیز و همسایه 
ما یعنى افغانستان، دست در دست هم با آن مقابله خواهند 
کرد و ان شاءا... شاهد آن باشیم که هیچیک از گروه هاى 
تروریستى و دســت نشــانده آمریکا در منطقه حضور 

نداشته باشند.
 رئیس ستادکل نیروهاى مســلح با تأکید بر لزوم حضور 
حداکثرى اقشار جامعه در راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن، 
تصریح کرد: خانواده نیروهاى مســلح نیز با حضور در 
راهپیمایى 22 بهمن یک مشــت یکپارچه را به جهان 

نشان خواهد داد.

انتشار لیست جدید افراد و 
شرکت هاى بدهکار بانکى 

توطئه آمریکا براى 
انتقال داعش به افغانستان 

یک دیوار بلند بى اعتمادى
  تسنیم| بهـرام قاسـمى، سـخنگوى وزارت 
خارجه در بخشى از گفتگوى خود با «جام جم»، تعامل 
با جهـان را امرى ضـرورى دانسـت، امـا در عین حال 
تأکید کرد: تجارب اخیر نشـان مى دهد برخى کشورها 
که ادعـاى قدرتمنـدى دارند قابـل اعتماد نیسـتند. در 
مـورد آمریکا مى توان بـا صراحت اعالم کـرد که دیوار 
بى اعتمـادى بین مـا بلندتر شـده و اطمینان مـا به این 
کشور به خصوص بعد از برجام به دلیل خلف وعده ها و 
عهدشکنى هاى این کشور نسبت به تعهداتش در عرصه 

وسیع بسیار کاهش یافته است.

سئوال از رئیس جمهور 
دوباره کلید خورد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى    آفتاب نیوز|
مجلس شوراى اسالمى گفت که سئوال از رئیس جمهور 
با 76 امضا به این کمیسیون ارجاع شده است. سیدفرید 
موسوى  اظهار کرد: پیش از این سئوال از رئیس جمهور 
در مـورد مؤسسـات مالـى و اعتبـارى از سـوى برخى 
نمایندگان مطرح شـده بود که مسکوت گذاشته شد اما 
رایزنى ها ادامه داشت و نهایتًا بعدازظهر دوشنبه هیئت 
رئیسـه مجلس این سـئوال را با 76 امضا به کمیسیون 
اقتصادى ارجاع کرد. کمیسـیون موظف اسـت سئوال 
را با حضـور نماینده رئیس جمهـور و سـئوال کنندگان 
بررسى کند و اگر سئوال کنندگان قانع نشدند، سئوال از 
رئیس جمهور به صحن علنى مجلس ارجاع خواهد شد.

طرح هاى عجیب احمدى نژادى
ضـا  ر محمد   باشگاه خبرنگاران جوان |
باهنر نماینده ادوار مجلس شـوراى اسـالمى گفت: در 
دوره ریاسـت جمهورى احمدى نژاد سـفرهاى استانى 
بسیار زیاد شد... وى طى سفرهاى استانى خود طرح هاى 
عجیـب و غریبى بـدون در نظر گیـرى پشـتوانه مالى 
تصویب مى کرد که در نهایت نیز این طرح ها روى دست 
دولت باقى ماند. جالب است بدانید اکنون نیز بسیارى از 
این پروژه هـا از دوران دولت هاى نهـم و دهم کماکان 
ناتمام مانده اسـت البته کلنـگ آن زده شـده اما بودجه 

عمرانى دولت امکان اتمام آ نها را ندارد.

داعش براى ایران تهدید است
خبرگـزارى «رویتـرز» در گزارشـى    روز نو |
نوشت: شواهد نشان مى دهند که مقام هاى ایران مدتى 
پیش از حمله به مجلس و آرامـگاه بنیانگذار جمهورى 
اسالمى ایران توسط عناصر داعش از تهدید رو به رشد 
آن گروه آگاه بودند.  چنانچه در گزارشى از وزارت کشور 
ایران در سـال 2014میالدى آمده  است که بسیارى از 
کردهاى سـلفى ایرانى اعـالم آمادگى کـرده اند که به 
داعش عـراق بپیوندند و برخى از آنان به سـوریه سـفر 
کرده اند. در این گزارش اشاره شده که گروه هاى سلفى 
تکفیرى جوانان کرد را به سمت داعش هدایت کرده و 

انان را به عراق فرستاده اند.

تحت تأثیر منافقین بودند
  تابناك | طائب، رئیـس قرارگاه عمار با اشـاره 
به کشـف حجاب هاى صورت گرفته در تهران تصریح 
کرد: این افراد تحت تأثیر منافقین این اقدامات را انجام 
مى دهند و این اقدامات سـابقه دار بـوده و در دورانى در 
چهارراه هـاى تهران عریان شـدند، که ایـن اقدامات با 

برنامه ریزى و حمایت هاى دشمن انجام مى شود.

چه مى کنى؟!
حجت االسالم و المسلمین طباطبایى،    شفقنا |
استاد اخالق،  نماز جمعه فعلى را مفید و مؤثر نمى داند و 
معتقد است امروز نسـبت به اول انقالب، مسیر و جهت 
گیرى نمـاز جمعه تغییر کـرده اسـت: جناحى صحبت 
کردن، حرف بى ربط و بى مورد زدن، به شعار پرداختن، 
توهین و جسارت کردن و غیبت کردن، حرام است، این 
چه نمازى است که در آن شرکت کنم و فحش دادن به 
یک مسلمان را بشنوم؟! آقایى که در نماز جمعه مؤمنى 
را لعن مى کنى! چه مى کنـى؟ پیامبر(ص) در یک نماز 

جمعه این کار را نکرده است.

خبرخوان

عضو فراکســیون امید مجلــس گفــت: هزینه کرد 
منابــع شــهردارى در برخــى محــل هــاى خاص 
با توجیه کمک به امــور مذهبى قابل قبول نیســت و 
مجلس به طــور کلى درباره عملکــرد مدیریت دوران 
قبلى شــهردارى مصر بــه انجام تحقیــق و تفحص

 است.
قاســم میرزایى نکو، درباره گزارش شهردارى تهران 
درباره هزینه کرد منابع شــهردارى در دوران گذشــته 
گفت: به طور کلــى موضوع منابع مالــى و هزینه کرد 
آنها و مباحثــى از قبیل واگذارى پــروژه هاى عمرانى 
و یا کمک هایى تحــت عناوین کمک بــه نهادهاى 
فرهنگى، مساجد و هیئت هاى مذهبى ابهامات جدى

دارد.
وى ادامه داد: در گزارش آقاى نجفى موضوع کمک به 
نهادهاى فرهنگى خاص و هزینه کرد خارج از چارچوب 

و اصول براى برخى مراســم هاى مذهبى و حسینیه ها 
مطرح شده است.

نماینده دماوند و فیروزکوه با انتقاد از این رویه کمک ها 
در دوران مدیریت سابق شهردارى تهران گفت: به طور 
مثال زیر امامزاده اى در ونک سونا و استخر و جکوزى 
ساخته شــده و 30 میلیارد تومان براى آن هزینه شده

 است.
میرزایى نکــو تأکید کــرد: امامــزاده چه نیــازى به 
چنین تشــکیالت و ساخت و سازى داشــته است و از 
اساس ســاخت یک اســتخر و جکوزى نباید این رقم 
هزینه بر مى داشــته اســت این دســت از سئواالت 
براى مجلس و مــردم جدى اســت و انتظــار داریم 
کلیــه این موارد به صورت شــفاف رســیدگى شــود 
و جزئیــات آن مــورد پیگیــرى ادارى و حقوقى قرار 

بگیرد.

یک فعال گردشگرى در منطقه پاسارگاد با انتقاد از سوء 
مدیریت در این میراث جهانى گفت: آســفالت زیستگاه 
خرس هاى قهوه اى و پلنگ ایرانــى و نصب تیرهاى 
برق در حریم آرامگاه کورش، اقدامات فله اى مخالف با 
خاستگاه گردشگرى است. امیر میرى به نصب تیرهاى 
چراغ برق پشت آرامگاه کورش اشاره کرد و افزود: یکى از 
جاذبه هاى گردشگرى شهرستان پاسارگاد، «گردشگرى 
کیهانى» و «اختر گردشگرى» است که متأسفانه نصب 
تیر چراغ برق بــه فاصله 100 متــرى آرامگاه کورش 
به بهانــه عمران و آبادى روســتاى «ابوالــوردى» به 
جز آلودگــى نــورى، منظر آرامــگاه را نیــز تخریب

 مى کند.
این فعــال بومگردى در پاســارگاد بیان کــرد: به نظر

 مى رســد مدیریت شهرستان پاســارگاد کمر همت به 
نابودى ظرفیت هاى گردشگرى این منطقه بسته است.

میرى سپس گفت: در شهرســتانى که اگر قصد ساخت 

یک چشمه ســرویس بهداشتى را داشــته باشیم، باید 
اســتانداردهاى جهانى را رعایت کنیم، فله اى کارهاى 
نادرســت و مخالف بــا خاســتگاه گردشــگر انجام

 مى شود. 

 فرید گلکار، مدیر مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى 
ابر ها در پاسخ به این سئوال که همکارى میان این مرکز 
و  سپاه پاسداران در زمینه بارورسازى ابر ها به چه صورت 
است گفت: امسال علیرغم اینکه تمام اعتبارات در راستاى 
بارورســازى ابر ها را گرفتیم، چون بودجه دیر به دست ما 
رسید و پول نقد نداشتیم فرصت الزم براى تهیه مواد که 

حداقل سه ماه زمانبر است را از دست دادیم و این موضوع 
منجر شد امسال با مشکالتى روبه رو شویم که خوشبختانه 
در این زمینه صنایع هواپیمایى و هوافضاى سپاه پاسداران 
با همتى که به خرج دادند توانســتند مواد بارورى را براى 
بارورسازى تولید کنند و هم هواپیمایى را تجهیز کنند که 

بتوانیم کار بارورسازى ابر ها را انجام دهیم. 

معاون هماهنگى و امور مناطق شهردار تهران در رابطه 
با هزینه هاى فاقد ســند در دوران قالیبــاف که معاونت 
برنامه ریزى میزان آن را دوهزار میلیارد تومان اعالم کرده 
است، گفت: بخشى از این هزینه ها مربوط به پیمانکارانى 
است که بدون قرارداد و هیچگونه سندى براى شهردارى 
پروژه انجام داده اند. رباطى ادامه داد: همچنین بدون ترك 
تشریفات پروژه ها را واگذار کردند که خالف قانون است.

حسن رباطى  در واکنش به این سئوال که این هزینه هاى 
فاقد سند به غیر از موارد باال آیا شامل هزینه هاى انتخاباتى 
مى شود یا خیر؟ افزود: گزارشى مکتوب به شوراى شهر 
ارائه داده شده و شهردارى تشخیص داد که این گزارش 
باید محرمانه باشد. در این گزارش هزینه هاى فاقد آورده 
شده و این شوراست که باید تصمیم بگیرد، چه ساز وکارى 

در خصوص آن اتخاذ شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره 
فرهنگیان، «پیشنهاد رشوه از ســوى یکى از مسئوالن 
ارشد این صندوق» را تشریح کرد. روایت جبار کوچکى نژاد 
را درباره حواشــى تحقیق و تفحص از صنــدوق ذخیره 

فرهنگیان بخوانید:
یکى از مسئوالن ارشد صندوق یک روز بنده را صدا کرد و 
گفت: با تو کارى دارم. گفتم بگویید. گفت: بهتر است برویم 
در گوشه اى صحبت کنیم. ما رفتیم در گوشه اى. آن مسئول 
به من گفت: ما شما را به عنوان هیئت مدیره بانک ... معرفى 
مى کنیم و حقوق کمتر از 20 میلیون هم دریافت نخواهید 
کرد. بنده آن روز به این مسئول ارشد گفتم که شما اشتباه 
گرفتید. من معلم بودم و زندگیم بر اساس معلمى پایه گذارى 
شده است. پیشنهاد دوم این فرد این بود که گفت: «اگر اسم 
شما درباره همکارى مطرح شود شاید اشکاالتى به وجود 
بیاید لذا ماشین سازى... در اختیار ماست. شما اگر یکى از 
اعضاى خانواده که هم اسم شما نباشد را معرفى کنید ما این 
فرد را به ماشین سازى... معرفى مى کنیم. تقریبًا حقوقى 
نزدیک به 20 میلیون تومــان دریافت کند». این موضوع 
به دولت یازدهم بر مى گردد و تنها مى توانم بگویم این فرد 
یکى از مسئوالن ارشد صندوق بود. هنوز هم هست. ایشان 
فردى بود که نه تنها به صندوق ذخیره فرمان مى داد، بلکه 

به آقاى وزیر آموزش و پرورش وقت هم فرمان مى داد.
آن مسئول ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان وقتى دید بنده 
ول کن ماجرا نیستم یک غروب تاسوعا به گیالن آمد و با 
یکى از مسئوالن گیالن صحبت کرد که رفیق ما بود و از 
او خواست که به من بگوید فالنى مى خواهد به دیدار من 
بیاید که بنده گفتم براى چى؟  او گفت: براى حوزه آموزش 
و پرورش. البته این موضوع در زمانى بود که فانى هم زیر 

فشار اســتیضاح مجلس بود. این فرد در دفتر آن رئیس 
دستگاه - که رفیق بنده بود حاضر شد. من به آن دفتر رفتم. 
این شــخص در آنجا همه جور بحث با ما کرد و مى گفت 

شما هر چه بخواهید من انجام مى دهم و از آنجا به برخى 
از معاونان وزیر وقت زنــگ زد و مى گفت این کار را انجام 
دهید، آن کار را انجام دهید؛ که نهایتًا بنده به وى گفتم ما 

روى صندوق کوتاه نمى آییم و باالخره بنده در مجلس دهم 
تحقیق و تفحص از صندوق را نوشتم و پیرامون این گزارش 

مشخص شد که در این صندوق تخلفات زیادى است.

اسکناس ها کوچک مى شود
  مهر | مدیرکل ریالى و نشر بانک مرکزى 
از تهیه سند ملى اسکناس خبرداد و با بیان اینکه 
تمام اســکناس هاى جدید باقطــع کوچک تر و 
براساس ویژگى هاى خاص تهیه مى شوند، گفت: 
اســکناس هاى موجود از رده خارج نمى شــوند. 
مسعود رحیمى گفت: به طور قطع اسکناس هاى 
جدید کوچک تر شده تا صرفه جویى در کاغذ نیز 
صورت گیرد، البته اکنون نمى توان ابعاد دقیقى از 

اسکناس ها را عنوان کنیم.

آرایش، گران مى شود؟ 
در جلســه علنى مجلس شوراى    ایسنا|
اسالمى با پیشــنهاد بهروز بنیادى نماینده مردم 
کاشمر مصوب شد 10 درصد به عوارض گمرکى 
اعم از ســود بازرگانى براى واردات لوازم آرایشى 
افزوده شــود. از 220 نماینــده حاضر در مجلس 
شوراى اسالمى، 150 رأى موافق، 41 رأى مخالف 

و 9 رأى ممتنع به مصوبه فوق داده شد.

رشد طالق
  فارس| احمــد تویســرکانى، رئیــس 
سازمان ثبت اســناد به اقدامات ده ماهه سال 96  
این سازمان اشــاره کرد در رابطه با خدمات ثبت 
ازدواج گفت: 516 هزار و 204 ازدواج ثبت شده که 
7 درصد کاهش داشته و این در حالى است که 147 
هزار و 983 واقعه طالق ثبت شــده که 4 درصد 

رشد داشته است.

نتیجه تحقیق اصفهانى ها
  فارس|  شهرام اویس قرن، دبیر دهمین 
کنگره استروك ایران گفت: طى مطالعه اى که در 
اصفهان انجام شد بروز ســکته مغزى در جوانان 
7برابر میانگین جهانى بود. بنابراین پیشــگیرى 
از این بیمارى بسیار حائز اهمیت است. همچنین 
90 درصد سکته ها مربوط به ده عامل فشار خون، 
چربى باال، دیابت، استعمال سیگار، وزن زیاد، عدم 
تحرك، بیمارى قلبى، اســترس، مصرف الکل و 

رژیم غذایى نادرست در جوانان است.

طرح اشتراك تعطیل شد!
مهران عباســى انارکى، مشــاور    مهر |
معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد از تصمیم شوراى 
سیاستگذارى طرح اشتراك نشریات براى تعطیلى 
این طرح خبر داد و علت آن را نیز تمایل مدیران 
نشریات به یارانه مستقیم عنوان کرد. طرح اشتراك 
نشریات کشور حدود چهار سال پیش کلید خورد. 
بر اساس این طرح، متقاضیان اشتراك نشریات 
در سراسر کشور مى توانستند  نشریات مورد نظر 
خود را تا ســقف 50 درصد تخفیف، مشــترك

 شوند. 

انفصال 400 سر دفتر 
حدود 400 ســردفتر و دفتریار    تسنیم|
اسناد رسمى متخلف در ســال جارى به انفصال 
دائم و موقت محکوم شــدند. بنابراین گزارش، 
امســال بیش از 29 هزار بازرسى از ادارات ثبت و 
دفترخانه ها انجام شد و با متخلفان برخورد و 100 
نفر از کارمندان متخلف تعلیق شدند. همچنین 364 
نفر از سردفتران و دفتریاران متخلف در ده ماهه 
ســال 96 انفصال موقت و 29 مورد هم انفصال 

دائم گرفتند.

گرانى مسکن با مصاحبه!
  جام جم آنالین | مصطفى قلى خسروى، 
رئیس اتحادیه مسکن در پاسخ به این سئوال که 
چه اقداماتى مى توان براى کنترل بازار مســکن 
انجام داد گفت: بهترین راهکار مصاحبه نکردن 
است! زیرا با نشر مطالب بر اساس گفته هاى ما و 
نیز برخى مسئولین کشور، عده اى سودجو اقدام به 

افزایش قیمت مى کنند.

روایت نماینده مجلس از پیشنهاد رشوه به او

عضو هیئت مدیره شوید با 20 میلیون حقوق!

احداث  سونا و جکوزى در زیرزمین امامزاده !

«برق»،  آرامگاه کورش را مى گیرد

جزئیات همکارى سپاه در بارورسازى  ابرها

مدارك 2000میلیارد هزینه هاى فاقد سند

رئیس مجلس خبرگان رهبرى  بیان داشــت: وضعیت 
معیشتى مردم بسیار بد اســت؛  البته من وارد این حوزه 
نمى شوم چون کارى از دست برنمى آید اما زمانى که غذا 
مى خورم ناراحتم که چرا ما دستمانم به دهانمان مى رسد 

ولى برخى دیگر از مردم این امکان را ندارند.
آیت ا... جنتى با انتقاد از اینکه مسئولین در این باره کارى 
نمى کنند اظهار کرد: مسئوالن باید با وضع فقیرانه زندگى 

کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتى وضع معیشتى بد باشد 
همین فقرا در خیابان اعتراض مى کنند چرا که نمى توانند 
زندگى را تحمل کنند. وى افزود: ما یک مجموعه وظایف 
عمومى داریم و باید مانع حرکت ماشین هاى میلیاردى در 
خیابان ها باشیم. مردم مستضعفى که نان براى خوردن 
ندارند این ماشین هاى گرانقیمت را در خیابان ها مى بینند؛ 

باید به فکر اینها بود.

 سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى نسبت 
به آنچه توییت پراکنى یکى از معاونان رئیس جمهور و 
تحت تأثیر قرار گرفتن شأن و جایگاه مجلس خواند، به 
الریجانى تذکر داد و گفت: یکى از معاونان رئیس جمهور 
با توییت پراکنى، اقتدار و جایگاه مجلس را خدشــه دار 

کرده است.
بهروز نعمتى در جلسه علنى دیروز سه شنبه گفت: یکى از 
معاونان رئیس جمهور در توییتى گفته است: «کمیسیون 
تلفیــق و مجلس به بهانــه تصویب بودجــه میدان دار 
تغییر قوانین کشور شــده و همه چیز را تغییر داده اند». 
متأســفم که بگویم مجلــس ایرادات الیحــه بودجه 
دولت را برطرف مى کند.ایــن موضوعات کم ارزش تر 
از این اســت که یک معاون رئیس جمهور چنین سخن

بگوید.
الریجانى در واکنش به این تذکر گفــت: این کار، کار 
نادرستى اســت. مگر الیحه خیلى منقحى به مجلس 
داده اید که توقع تصویب عیــن آن را دارید؟ کل الیحه 
بودجه دولت مشخص است و موارد کمى که در مجلس 
تغییر یا اصالح شده نیز مشخص است. حاال چه چیزى 
را به هم ریخته ایم؟ چرا جامعه را با این ســخنان به هم 

مى ریزید؟
محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت هم که در جلسه دیروز 
مجلس حاضر بود گفت: بنده حتماً با معاون رئیس جمهور 
که این توییت را داده است صحبت مى کنم. سخنگوى 
دولت متذکر شد: باید همواره از کلمات احسنت نسبت به 

یکدیگر استفاده کنیم.

انتقاد الریجانى از برخى معاونان رئیس جمهور 

مسئوالن فقیرانه زندگى کنند تا فقرا دق نکنند
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نشست پرسش و پاســخ فیلم «به وقت شام» 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا بعد از نمایش فیلم 
در سینماى رسانه ها برگزار شد.با آغاز نشست 
خبرى فیلم «به وقت شــام» محمود گبرلو در 
حضور ابراهیم حاتمى کیا و سایر عوامل این فیلم، به 
اشتباه نام این فیلم را «بفرمایید شام» عنوان کرد که 
باعث شد حاضران در این نشست، به اشتباه لفظى این 

مجرى با خنده واکنش نشان دهند.
ابراهیم حاتمى کیا، در ابتداى صحبت هاى خود در مورد 
ساخت فیلم «به وقت شام» گفت : فکر مى کنم سال 65 
بود، 31 سال پیش که اولین فیلم خودم «هویت» را ساختم. 
درست با عملیات کربالى 5 مصادف بود و من باید کنار فیلم 
مى ماندم و دوستانم رفتند منطقه و به من خیلى سخت گذشت. 
پس از فیلمبردارى رفتم منطقه که برخى از دوستانم در عملیات شهید 
شدند. این را به این جهت مى گویم که فیلم «به وقت شام» را یک سرباز 
ساخته، من خودم را سرباز این نظام و کشور مى دانم و همچنان دلم مى تپد 
براى بچه هایى که جهاد مى کنند. سئواالتى که خواهد شد فنى است ولى من را 
یک سرباز بدانید که همانند همان عملیات دوست داشتم با آن بچه ها 
باشم و اســمم را هم در تیتراژ اولین فیلمم نزدم و دوست داشتم 

مانند آنها گمنام مى ماندم که نشد و 31 سال است که ماندیم.
حاتمى کیا دربــاره جلو ه هاى ویژه فیلمش و ســئوال یک 
خبرنگار که آن را شبیه بازى هاى کامپیوترى دانسته بود، 
گفت: این بضاعت ســینماى ایران است و من افتخار 
مى کنم که بچه هاى ایرانى این فیلم را ساختند و یک 
دالر هم خرج فیلم در خارج از ایران نشده و ما تمام 
توانمان را براى فیلم گذاشتیم. من چنین حسى 
ندارم که بخش هایى از این فیلم به بازى هاى 
کامپیوترى شباهت دارد. من ترجیح مى دهم که 
از بچه هاى ایرانى متخصص استفاده کنم حتى 

اگر عده اى طعنه هایى بزنند.
حاتمى کیا درباره شیوه پرداخت به موضوع داعشى ها 
در فیلمش گفت: من یک روز کل گروه را جمع کردم 
و گفتم همگى باید فیلم هایى که داعشــى ها تهیه و منتشر 
کردند، ببینیم به خصوص صحنه هایى کــه در آب خفه مى کنند و 
جنایت هایى که مى کردند. واقعیت این اســت که جریان داعش 
ترکیبى که دارد به شدت اگزجره است و آن فیلم ها را هم ببینید 
همین است. من با داعش زندگى نکردم که ببینیم دقیقاً چگونه 
است. قطعًا وهابى نیستم. ســعى کردم با داعش وارد گفتگو 
شویم. برخى فیلم را مى گوید هالیوودى من نمى فهمم که این 
واژه را براى چه به کار مى برید؟ یک فیلم داستانى است که 
من سعى کردم در بستر این داستان این مسائل بیان شود. 
البته این نظر شماها و مردم است. تأکید مى کنم که  براى 

من مردم خیلى مهم است.
حاتمى کیا در پاسخ به ســئوال یکى از خبرنگاران که 
مدعى شــده بود در حلب ســوریه با داعشى ها دیدار 

کرده و داعشى مثل کاراکترهاى این فیلم افرادى کم هوش نبودند، گفت: این نظر شماست، 
من که باورم نمى شود اگر شما یک عکس از خودت و داعشى به من نشان دهى من حرفت را 
قبول مى کنم و اسمم را همان که تو گفتى مى گذارم. داعش با معارضین خیلى متفاوت است. 
آن کسانى که در حلب بودند، داعشى نبودند، بلکه افراد جبهه النصره بودند. پس یک چیزى را 
همینطورى نیاندازید وسط. من شنیده بودم که داعش در رفتار به نوعى پست مدرن هستند و 
فیلم هایى مانند «مد مکس» را دوست دارند و به این پوشش بیرونى عالقه مند هستند. به قول 
شما من اینها را خنگ کردم، اما اولیش را ساختم. ان شاءا... بقیه بیایند و بسازند بهتر از این،که 

تو هم دوست داشته باشى!
حاتمى کیا درباره پایان داعش و جایگاه اسم فیلم در آینده گفت: داعش به راحتى قابل حذف شدن 
نیست و آنها تنها زمین را از دست داده و به سمت لیبى و برخى از کشورهاى آفریقایى کشیده 
شده اند و این چیزى نیست که تمام شود. این را من بگویم که فیلم هرچه زودتر آماده شود. سر 
پیش تولید آشکارا بحث بود که فیلم نباید خرداد کلید بخورد و عقب تر برود. واقعاً چهار ماه براى 
فیلمى که دو هزار و 400 پالن دارد کم است و شبانه روز کار کردیم و تالشم این بود که فیلم آماده 
شود. تصورم این بود که از داعش تا حرفش هست اثرى بسازم. آن روز که به مجلس حمله کردند 

و مسئله داخلى شد من سر فیلمبردارى بودم. به نظرم باید درباره شان حرف زد.
حاتمى کیا درباره اینکه چرا در پنج شش فیلم اخیرش با قهرمانان آثارش چندان نمى توان ارتباط 
برقرار کرد و این قهرمانان از سوى نسل جدید پذیرفته نمى شوند، گفت: من با جوانان جلسه دارم 
و از تمام فیلم هایى که مى گویید مى بینم. یک جوان ایرانى از روسیه اینقدر برایش محتواى فیلم 
مسئله شده به من پیام داد. نظام 40 سال است جلو مى رود و همه سرجایشان هستند و فقط من 
جایم عوض شده است؟ همه دارند پرچم هایشان را زمین مى گذارند و من فقط پرچم را باال نگه 
مى دارم. به مقدساتم قسم مى خورم که گفتم فیلم را براى این جوانان که جانشان را مى دهند 
بسازم. با حاج قاسم دیدار کردم و گفتم چرا نمى گذارید ما برویم سوریه را ببینیم، هرچند مى دانم 
خطر دارد. در جشنواره دو سال پیش به ما متلک گفتند که چرا نمى روى سوریه؟ من هم عالقه 
دارم در کنار آنها باشم و با آنها جلو بروم. همه این مسائل جمع مى شود و به فیلم «به وقت شام» 
منتهى مى شــود. من محدودیت هاى زیادى دارم و این از مظلومیت شیعه است که تنها یک 
پالن چند ثانیه اى از حرم حضرت زینب(س) را مى توانم نمایش بدهم. ما هرچه داشتیم در چله 

بپرســید وقتى خودمان گذاشتیم و پرتاب کردیم. شــما را به خدا از این بچه ها که بودند 
نمى پرسید من فکر مى کنم که شما نمى دانید که داعش 

دارد ســمت ما مى آید و به چند قدمى خانه هایمان 
رسیده است.

حاتمى کیا درباره سکانس سر بریدن در فیلم «به 
وقت شام» هم گفت: من در زندگى سر یک مرغ 
را هم نبریده ام و تنم مى لرزید که باید در فیلمى 
که ساخته ام چنین صحنه اى را نشان دهم. تحت 

فشار زیادى بودم،  ولى چه کنیم که این خشونت را 
در فضاى مجازى دیده بودم. سعى ام این بود که فیلم 

خشن نســازم. براى من داعش یک نوع نیست و 
گونه هاى مختلف دارد و همه 

آنها هم مابه ازا دارد.

 به من متلک مى گفتند که 
چرا نمى روى سوریه؟

خبرى فیلم «به وقت شــاا
حضور ابراهیم حاتمى کیا و سایرر
اشتباه نام این فیلم را «بفرماییدشش
این نشستت باعث شد حاضراندر
مجرىبا خنده واکنش نشان دهندد

ابراهیم حاتمى کیا، در ابتداى صحبتت
ساخت فیلم «به وقت شام» گفت : ففک
1بود، 31 سال پیش که اولین فیلم خودم
5درست با عملیات کربالى 5 مصادف بودد
مى ماندم و دوستانم رفتند منطقه و به من خخ
پس از فیلمبردارى رفتم منطقه که برخى از دوستتا
شدند. این را به این جهت مى گویم که فیلم «به وقتت
هه ساخته، من خودم را سرباز این نظام و کشور مى دانم و
براى بچه هایى که جهاد مى کنند. سئواالتى که خواهد شدد
یک سرباز بدانید که همانند همان عملیات دوستت
ن نز باشم و اســمم را هم در تیتراژ اولین فیلمم

سخنان ابراهیم حاتمى کیا درباره«به وقت شام»  

بازیگر سریال در حال پخش «آنام» گفت: یکى 
از ویژگى هایى که متن این سریال داشت، چندین 
داستان به هم پیوسته و قصه آدم هایى بود که هر 
کدام در جایى به همدیگر مى رسند و این موضوع 
به خوبى در هم تنیده شده است. «آنام» در درجه 
اول قصه مناسبى داشت که همان زمان که آن را 

خواندم دوستش داشتم.
عبدالرضا اکبرى  ادامه داد: این سریال داستانى 
یک سویه، یکنواخت و یکرویه ندارد که مخاطب 
را خســته و دلزده کند و اینها به جنبه هاى پر از 
ابهام کار کمک مى کند. در این بین مسائلى براى 
مخاطب کشف مى شود و آفرینش این لحظه ها 
براى یک مجموعه تلویزیونى که باید مخاطب 

خود را حفظ کند، بسیار مهم است.
اکبرى درباره نقش«امیــد ثروتیان» که در این 
سریال ایفا کرده است و همچنین بازیگرى که 
در بخش گذشــته نقش او را بازى کرده، گفت: 
همانطور کــه مى دانید در ابتــدا تصویربردارى 
ســریال را با بخش گذشــته آغاز کردند که در 
شهرســتان کلیبر مقابل دوربیــن رفت. به این 
دلیل که فاصله زمانى زیادى از زمان گذشته تا 
حال داشتیم دوست نداشتم در نقش گذشته امید 

حاضر شوم.
این بازیگر ادامه داد: زمانى که بازیگرى را آغاز 
کردم چنین چیزى را نمى پســندیدم و بارها به 
همکارانم که در قالب یک شخصیت در دو برهه 
از زمان بازى مى کردنــد مى گفتم که این کار را 
نکنید، چراکه معتقدم نتیجه خوبى را از این کار 
نخواهند گرفت. نقش امید در لحظه هاى مختلف 
عکس العمل هاى مختلف دارد و از همین رو برایم 

جذابیت داشت.
بازیگر سریال «آنام» با اشاره به پیچیدگى هایى 
که در متن این سریال وجود دارد، گفت: هر چقدر 
که قصه جلوتر مى رود ممکن است مخاطب بتواند 
بخش هایى را حدس بزند اما باز هم سئوال پشت 
سئوال برایش ایجاد شده و این یکى از جذابیت ها 
و ویژگى هاى سریال است. اگر سئوال اول هم 
برایش باز شود، ســئوال هاى بعدى در ذهنش 
شــکل مى گیرد و با موضوع جدیدترى روبه رو 
مى شود چراکه آدم ها هر کدام قصه خودشان را 
دارند و هر فردى که وارد این قصه مى شــود هر 
کدام با گذشته خود مسئله دارند و بار سنگینى را با 

خود حمل مى کنند.
 وى با اشــاره به گالیه اى از مسئوالن شبکه 3 
سیما نیز بیان داشــت: فکرش را بکنید گروهى 
در این مدت طوالنى با سختى هایى که برایتان 
مثال زدم کار مى کنند و دوســت دارند تا الاقل 
تلویزیون براى زحمت هاى آنها ارزش قائل باشد، 
اما متأسفانه مسئولین شبکه به یکباره 
تیتراژ ابتدا و انتهاى ســریال را 
حذف مى کنند و دلیلشان هم 

کمبود زمان است!
این بازیگر در ادامه افزود: 
حرفم این است که چرا از 
بقیه برنامه ها که بیننده 
ندارد، کــم نمى کنند؟ 
فقط باید سریال ما حذف 
شود؟! یا حتى تکرار این 
سریال یکى در میان 
پخــش مى شــود و 
همین نامنظم بودن 
به کلیت کار ضربه 
مى زنــد. تیتــراژ،  
هویت و شناسنامه 
یک اثر محسوب 
مى شــود و صدا و 
ســیما به بچه 
ل  محصــو )
خــود) ضربه 

مى زند.
با  اکبــرى 
اشــاره بــه 
برخى  حذف 
ســکانس هاى 
ســریال «آنــام» 
گفــت: بخش هایــى 
وجود داشت که متأســفانه حذف شد. 
باالخره متن این سریال قبل از کلید خوردن، 
خوانده و تأیید شده اســت و اینکه االن و در 
زمان پخش بیایند اینها را حذف کنند یک نوع 

بى احترامى است.
سریال 60 قسمتى «آنام» به کارگردانى جواد 
افشار و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه هر شب 

از شبکه 3 سیما پخش مى شود.

یک شنبه شب فیلم سینمایى «التارى» ساخته 
مهدویــان در پردیــس محمدحسین 
منتقدان و خبرنگاران به سینمایى ملت براى 
است که  چند روزى است نمایش درآمد. این در حالى 
اصلى فیلم سینمایى «التارى» در فضاى مجازى پیرامون ترانه 

آن پخش شده است.این ترانه که و عدم رعایت کپى رایت 
بمانى بر روى تیتراژ فیلم «التارى» با صداى روزبه 

منتشر شده است مربوط به فیلم ربوده 
شده ساخته بیژن میرباقرى است و بدون 

اجازه او در فیلم مهدویان اســتفاده شــده است. 
موضوعى که باعث شد تا مهدویان نیز نسبت به آن واکنش 

نشان دهد. محمدحسین مهدویان درباره موسیقى فیلم 
«التارى» با صداى روزبه بمانى گفت: کانســپت 

آهنگ به فیلم ما مى خورد و تا امروز نمى دانستیم 
قبًال اســتفاده شــده و ما رایت آهنگ را از خواننده 

خریده ایم و بایــد ببینیم بعد جشــنواره چه 
مى شود.

یک شنبه شب فیلم سینمایى «التارى» س
مهدویــانمحمدحسین
منتقدان وسینمایى ملت براى 
است کهنمایش درآمد. این در حالى 
اصلى فیلمدر فضاى مجازى پیرامون ترانه 

آن پخشو عدم رعایت کپى رایت 
بمانى بر روبا صداى روزبه

شده اس منتشر
شده ساخته بیژ
اجازه او در فیلم مهد
موضوعى که باعث شد
نشان دهد. محمدحسی
«التارى» با صداى
آهنگ به فیلم ما
قبًال اســتفاده
خریده ایم و

مى شود.

قسمت دوم فصل سوم «شهرزاد» منتشر شد. «شهرزاد» مجموعه اى نمایشى که فصل اول آن در سال 
1394 در 28 قسمت و فصل دوم آن نیز در سال 1396 در 15 قسمت پخش شد. کارگردان این سریال 
حسن فتحى است. ترانه علیدوستى، شهاب حســینى، مصطفى زمانى، پریناز ایزدیار، مهدى سلطانى 

یبــا سروستانى، پرویز فالحى پور، گالره عباسى، پانته آ پناهى ها، سهیال رضوى،  فر
متخصص، هومن برق نورد، امیرحسین فتحى، رامین ناصرنصیر، نسیم ادبى، 
ناهید مسلمى، پاشا جمالى، نهال دشتى، معصومه بیگى، سام نورى، باحضور 
آتنه فقیه نصیرى با هنرمندى رؤیا نونهالــى، امیر جعفرى و رضا کیانیان از 

جمله بازیگران سریال هستند.

«شهرزاد» جدید رسید 

بو ینبچ ز ب ر یم ر ب پر یمو ىن و ی بپر
رسید من فکرمى کنم که شما نمى دانید که داعش

ســمت ما مى آید و به چند قدمى خانه هایمان 
ه است.

ى کیا درباره سکانس سر بریدن در فیلم «به 
 شام» هم گفت: من در زندگى سر یک مرغ 
 نبریده ام و تنم مى لرزید که باید در فیلمى 
تحت  خته ام چنین صحنه اى را نشان دهم.

 زیادى بودم،  ولى چه کنیم که این خشونت را 
ضاى مجازى دیده بودم. سعى ام این بود که فیلم 

ن نســازم. براى من داعش یک نوع نیست و 
هاى مختلف دارد و همه 

هم مابه ازا دارد.

ل اول هم  ست. اگر سئوالهاى سریال اس و ویژگى ه
ل هاى بعدىز شود، ســئوا در ذهنش  برایش باز
ى روبه رو  وضوع جدیدترمى گیرد و با مو شــکل مى
خودشان را  هر کدام قصه خچراکه آدم ها ه مى شود چ
ى شــود هر  د این قصه مى فردى که وارد دارند و هر
سنگینى را با  له دارند و بار سنشته خود مسئل کدام با گذش

خود حمل مى کنند.
3 ن شبکه 3 وى با اشــ اى از مسئوالنـاره به گالیه

ید گروهى  سیما نیز بی فکرش را بکنییان داشــت:
در این مدت سختى هایىکت طوالنى با که برایتان 
ند تا الاقل  و دوســت دارن کار مى کنند و ک مثال زدم
ارزش براى زحمت ه قائل باشد،  هاى آنها تلویزیونب
سئولین شبکها متأسفانه مس به یکباره  اما
ســریال را  تدا و انتهاى ستیتراژ ابت
یلشان هم  ف مى کنند و دلیحذف

! بود زمان است!کمب
امه افزود:  ن بازیگر در اداین
ت که چرا از  حرفم این استحر
قیه برنامه هابق که بیننده 
نن نمى کنند؟  ندارد، کــم
فقط باید سریال ما حذف 
شود؟! یا حتىى تکرار این 
سریال یکىى در میان 
پخــش مىىشــود و

همین نامننظم بودن 
ک کار ضربه  به کلیت
مى زنــد. تیتــراژ،  
هویت و شناسنامه 
یک اثر محسوب 
و صدا و  مى شــوود
ســیمما به بچه 
ل مححصــو )

خــوود) ضربه 
مىى زند.

با  اکببــرى 
اشـــاره بــه 
برخى  حذفف 
ســککانس هاى 
ســریال «آنــام»

گفــت: بخشش هایــى 
حذف شد.  حجود داشت که ه متأســفانه وج
ید خوردن، سریال قبل از کلیخره متن این سر باالخ

ه االن و در  ا خوانده اســت و اینکهه و تأیید شده
ند یکنوع  نها راحذف کننخش بیایند این زمانپخ

بى احتررامى است.
ردانى جواد  «آنام» به کارگر قسمتى « 0سریال60
فه هر شب  اسماعیل عفیفتهیه کنندگى افشار و ت

33از شبکه3 مى شود. سیما پخش

ــ
ر

ى
ى
ت
ژ
و
قر

ســتفاده شــده است. 
یان نیز نسبت به آن واکنش 

ویان دربارهموسیقى فیلم
بمانى گفت: کانســپت 

د و تا امروز نمى دانستیم 
 ما رایت آهنگ را از خواننده 

ینیم بعد جشــنواره چه 

ـس 
ران به 

ى است 
ى «التارى» 

ت.این ترانه که 
 فیلم «التارى» 
وط به فیلم ربوده 
رى است و بدون 

طرح ســاخت فصل دوم مجموعه تلویزیونى «گسل» ساخته علیرضا 
بذرافشان براى پخش از شبکه 3 سیما در این شبکه به تصویب رسید و 
به زودى نگارش فیلمنامه آن آغاز مى شود. سرى اول سریال «گسل» 
به نویسندگى و کارگردانى علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى محسن 

چگینى براى شبکه 3 سیما ساخته و از شبکه یک پخش شد.
قصه فصل اول این ســریال درباره یک معاون وزیر اســت و ســام 

درخشانى نقش بادیگارد این شخصیت سیاســى را بازى مى کند که 
داستان حول محور وى مى چرخد.

سام درخشانى، بیژن امکانیان، فلور نظرى، مهتاج نجومى، محمد فیلى،   سامان دارابى، 
کاوه سماك باشى، طوفان مهردادیان، رامتین خداپناهى، افشین نخعى، ستاره حسینى، 

نیکى محرابى از جمله بازیگران این مجموعه بودند. ود
 ش
مى

ته 
اخ
 س

ل»
گس

م «
دو

صل 
ف

گالیه 
عبدالرضا اکبرى به حذفیات «آنام»

 قصه هایى که
 قابل حدس زدن نیستند

ترانه اصلى فیلم «التارى» بدون کپى رایت منتشر شد
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بازى اســتقالل تهران و ذوب آهــن اصفهان که با 
برترى 2 بر 1 تیم اصفهانى همراه شد ، از لحاظ داورى 
صحنه هاى فراوانى را داراست که جاى بحث فراوان 
دارد . یکى از این صحنه ها در دقیقه 60 و هنگام پنالتى 
ذوب آهن رقم خورد جایى که مجید حسینى ، مدافع 
استقالل با خطایى ، میالد فخر الدینى را در محوطه 
جریمه سرنگون کرد و داور ضمن اعالم پنالتى ، این 
بازیکن را با کارت زردى جریمه کرد . در هنگام این 
خطا ؛ ذوب آهنى ها معتقد بودند که حســینى باید از 
بازى اخراج شود و تیم اســتقالل تهران بر نادرست 

بودن پنالتى پافشارى مى کرد .
 اما با وجود تاکید وینفردشفربر غلط بودن تصمیم داور 
در اعالم پنالتى ، نظر اکثر کارشناسان داورى مخالف 

با این سرمربى آلمانى است.
خبرنگاران چند رســانه در گفتگو با چند کارشناس 
نظرشان را در مورد این صحنه جنجالى جویا شوند که 

به شرح زیر است :

حیدر سلیمانى
پنالتى درست بود و داور باید مدافع استقالل را از زمین 

اخراج مى کرد .
 

نوذر رودنیل
پنالتى بسیار واضح و درست بود و مدافع استقالل به 
دلیل جلوگیرى از موقعیت 
آشــکار گل ، باید 
از زمیــن اخراج 

مى شد .

ابراهیم میرزا بیگى
پنالتى درســت بود ولى این صحنه اخراج نداشت و 

کارت زرد کافى بود .

ایرج نظرى
 به دلیل حضور در بازى فــوالد و نفت آبادان ، بازى 
را مســتقیم ندیدم اما با چند نفر از دوستانم صحبت 
کرده ام و آن ها پنالتى را درست مى دانستند . البته با 

دیدن صحنه ها با این دوستان هم نظر شدم.

سعید مظفرى زاده
مجید حسینى به علت انجام خطاى شدید مستحق 
دریافت کارت قرمز بود و بایــد از زمین بازى اخراج 

مى شد.

على خسروى
پنالتى براى ذوب آهن صد در صد درست بود و مدافع 
خطا کار بــه علت انجام خطاى شــدید باید از زمین 

اخراج مى شد .
 

محمد فنایى ، شــاهین حاج بابایى و یدا... سلیمانى 
موفق بــه دیدن بــازى نشــده بودند و بــه همین 
دلیل از اظهــار نظر در مــورد این صحنه ســر باز 

زدند .
با این تفاسیر کامال مشخص است که جنجال هاى 
استقاللى ها و سرمربى شان در براى این صحنه چه 
در هنگام بازى و چه در مصاحبه هایى که بعد از بازى 

داشتند بیخود و بى جهت بوده است.

سرمربى ذوب آهن در ماه هاى گذشته نگرش خود را در 
مواجهه با مسائل مختلف تغییر داده که این موضوع 

مثبت تلقى مى شود.
امیر قلعه نویى به واسطه سال ها حضور در فوتبال 
به عنوان پرافتخارترین مربى لیــگ برتر با برخى 
افراد اختالف هایى پیدا کرده است؛ او در همه این 
سالها در هر تیمى بوده توانسته موفقیتهایى به دست 
آورد اما برخى روابطش با اهالى فوتبال تیره و تار شده

 بود.
با این حال قلعه نویى در ماه هاى اخیر در رفتار و نگرش خود به 
مسائل مختلف تغییرات بزرگى ایجاد کرده که اتفاق خوبى براى 

او محسوب مى شود.
ســرمربى کنونى ذوب آهن بعد از پســت هاى اجتماعى که در 
صفحه شخصى اش منتشر کرد و با اســتقبال عموم جامعه در 
موارد مختلف روبه رو شــد، در مصاحبه اى اعالم کرده بود که 
دوســت دارد حرف مردم را بزند و این صحبت هــا خیلى به دل 

هوادارانش نشست.
اتفاق مهم تر اما در هفته گذشته رخ داد؛ جایى که قبل از بازى ذوب 
آهن و استقالل قلعه نویى راضى به آشــتى با مهدى رحمتى شد. 
سرمربى سابق و کاپیتان کنونى اســتقالل که در چند سال گذشته 
مصاحبه هاى تندى علیه یکدیگر انجام دادند و حتى کار به شکایت 
هم کشید، با وساطت برخى دوستان مشترك قبل از بازى ذوب آهن 
و استقالل همدیگر را در آغوش گرفتند. رحمتى قبل از شروع بازى با 
دسته گلى نسبتا بزرگ به سمت قلعه نویى رفت و سرمربى ذوب آهن هم 
باالخره راضى به کنار گذاشتن کدورت ها شده بود، او را پذیرفت تا یک 

آشتى کنان بزرگ رخ بدهد.
یکى دیگر از افرادى که مورد حمالت امیر قلعه نویى در یکى، دو ســال 
گذشته قرار گرفته بود، عادل فردوســى پور بود، اما سرمربى ذوب آهن  
به عنوان مربى ماه لیــگ برتر در برنامه نود انتخاب شــد و حتى گفت و 
گویى نیز با دوربین این برنامه انجام داد تا مشــخص شــود کدورت ها 
در این مورد هم از بین رفته اســت. در شــکل گیرى روابط جدید میان 
قلعه نویى و فردوســى پور نیز برخى دوســتان مشــترك نقش زیادى

 داشتند.
به نظر مى رســد امیر قلعه نویى تغییــر نگرش مثبتــى در روابط خود با 
افــراد و اهالى فوتبــال به وجــود آورده اســت. او که حاال اگــر نگوییم 
بزرگ تریــن کــه یکــى از بزرگتریــن مربیان فوتبــال ایران اســت، 
احتماال با این تغییــرات رفتارى آینــده اى پرفروغ در انتظــارش خواهد

 بود.

همه شما قطعا با ما موافقید که منصور ابراهیم زاده  و سپاهان در دورانى که 
هر دو در اوج نیستند به هم رســیدند، اما این وصال فرصتى بسیار خوب و 

تاریخى براى هر دو طرف به ویژه منصور خان است.
منصور ابراهیم زاده بارها تا آستانه سرمربیگرى سپاهان پیش رفت، ولى 
توافق نهایى باشگاه با این مربى اصفهانى که سابقه دستیارى در این تیم 
هم دارد هر بار به دالیلى حاصل نشــد. این پیوند اما اجتناب ناپذیر به نظر 
مى رسید و سرانجام در میانه این فصل ابراهیم زاده و سپاهان به هم رسیدند. 
هر چند سپاهان در اوج نیست و منصور خان هم مدتى از لیگ برتر فاصله 

داشته اما   نمى توان نسبت به موفقیت این همکارى خوشبین نبود.
سپاهان در بحرانى ترین شرایط سراغ ابراهیم زاده رفته. تیمى که بیشترین 
قهرمانى در لیگ برتر را دارد، بعد از آخرین قهرمانى چند انتخاب ناکام داشت 
تا در همسایگى منطقه سقوط قرار بگیرد. بعد از برکنارى فرکى نه استیماچ 
و ویسى و نه کرانچار نتوانستند سپاهان را به اوج برگردانند و نزول تدریجى 
تا امروز ادامه داشــته که این تیم   با 20 امتیازدر رده سیزدهم قرار دارد و 

براى نخستین بار در این سال ها حتى خطر 
سقوط را احساس مى کند.

سپاهان که به تناوب سراغ مربیان 
خارجــى و ایرانى رفتــه، این بار 
ترجیح داد کسى را انتخاب کند که 
فضاى باشگاه و فوتبال اصفهان 
را به خوبى مى شناسد. او دو دوره 

در زمان مربیگرى فرهاد کاظمى و 
لوکا بوناچیچ در سپاهان دستیار بوده 
و از سپاهان و انتظارات هوادارانش 

کامال آگاه است. او به لطف 

همین شناخت به زمان زیادى براى تطبیق نیاز ندارد.
انتخاب هاى سپاهان معموال بر اســاس بومى گرایى صرف نبوده و درباره 
ابراهیم زاده هم این امر صادق است. او دانش و سابقه خوبى دارد و هرچند 
در سال هاى اخیر موفق نبوده، نمى توان از دوران موفقیتش در ذوب آهن 
چشمپوشى کرد. او در سپاهان و ذوب آهن دســتیارى موثر و ممتاز بود و 
وقتى سرمربیگرى را با سبزپوشــان اصفهانى شروع کرد، توانست اثرش 

را به خوبى نشان دهد.
ذوب آهن ابراهیم زاده یکــى از تیم هاى خوب ادوار لیگ اســت، هرچند 
نتوانست به قهرمانى برســد. آنها دو فصل متوالى به نایب قهرمانى لیگ 
رسیدند و یک بار جام حذفى را باالى ســر بردند. تیمى که همیشه برنامه 
و نقشه داشت و مقابل هر حریفى مى دانســت چه مى خواهد. مهم ترین 
دستاورد این تیم اما رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود. کافى است 
یادآورى کنیم که حتى مربیانــى مثل قلعه نویى با اســتقالل و برانکو با 
پرسپولیس تنها توانســتند تا نیمه نهایى این مســابقات پیش بروند و در 

حسرت فینال ماندند.
ذوب هرچند در فینال مغلوب ســونگنام شــد، ولى پیش از آن موفق شد 
تیم هایى مثل بنیادکار با هدایت اسکوالرى و حضور ریوالدو و جباروف و 
پوهانگ استیلرز، مدافع عنوان قهرمانى را کنار بزند. بزرگترین موفقیت این 
تیم حذف الهالل در نیمه نهایى بود؛ تیمى که براى قهرمانى دورخیز کرده 
بود و با قراردادى سنگین مربى بزرگى به نام اریک گرتس را از نیمکت 
مارسى به ریاض برده بود. همین دستاورد ابراهیم زاده، یعنى رسیدن به 

فینال آسیا کافى است تا انتخاب ســپاهان را امیدوارکننده بدانیم و از 
بازگشت او به چرخه مربیان لیگ برتر خوشحال باشیم.
ابراهیم زاده در مقطعى به نیمکت تیم ملى هم رسید. 

او در جام ملت هاى آســیا 2017 دستیار اول 
قلعه نویى بود و بعد از آن در 

سه بازى سرمربى موقت تیم ملى شد، ولى با خروج از اصفهان شرایط تقریبا 
فرق کرد این مربى شروع شد و نتوانست درخشش ذوب آهن را تکرار کند. 
نفت، راه آهن و پیکان انتخاب هاى مناسبى براى این مربى نبود؛ تیم هاى 
بى تماشاگرى که شــرایط خاصى دارند و نمى توان با آنها جاه طلبانه فکر 
کرد. انتخاب هایى که  به طور نامنصفانه ابراهیم زاده را به تدریج از فهرست 
مربیان موفق خارج کرد. آخریــن تیم این مربى مس کرمان در لیگ یک 
بود. قابل پیش بینى بود که او در آن مسابقات پیچیده بخت زیادى نداشته 
باشد و در نهایت ماموریت بازگرداندن مس به لیگ برتر با مصائب زیادى 

منجر به موفقیت نشد.
ابراهیم زاده پس از مدتى دورى از مربیگرى به لیگ برتر برگشته. سپاهان 
هرچند اوضاع خوبى ندارد، ولى بهترین فرصت براى این مربى اســت تا 
دوباره خودش را ثابت کند. قرارداد سپاهان تا پایان فصل است، ولى نتیجه 
گرفتن با این تیم سکوى پرتابى اســت تا او به صحنه اول فوتبال ایران 
برگردد. در صورت موفقیت با سپاهان قرارداد ابراهیم زاده به احتمال زیاد 
تمدید مى شود و مى تواند فصل آینده با تیمى که خودش انتخاب کرده به 
لیگ برگردد. جاه طلبى و اهداف بلندپروازانه سپاهان با مربى خوشفکرى 
مثل ابراهیم زاده همخوانى دارد و مى توان امیدوار بود که آنها دوباره رنگ 
موفقیت را ببینند. حاال هواداران سپاهان به او به چشم یک ناجى بزرگ نگاه  
مى کنند و اگر موفق شود تا شرایط را تغییر دهد و در هفته هاى پایانى نتایج 
خوبى کسب کند، قطعا بیش از هر زمانى محبوب اصفهانى ها و سپاهانى ها 
خواهد شد.  این بهترین فرصت است که منصور خان قدرت خود 
را نشان دهد و دوباره  در سطح اول فوتبال ایران فعالیت کند   
و البته حسابى محبوب دل اصفهانى ها شود.

چشم امید سپاهانى ها به ابراهیم زاده

فرصتى براى یک محبوبیت تاریخى
خشایار بیدمشکى

تا امروز ادامه داشــته که این تیم   با 20 امتیازدر رده سیزدهم قرار دارد و 
براى نخستین بار در این سال ها حتى خطر

سقوط را احساس مى کند.
سپاهان که به تناوب سراغ مربیان 

خارجــى و ایرانىرفتــه، اینبار 
ترجیح داد کسى را انتخاب کند که 
فضاى باشگاه و فوتبال اصفهان 
دو دوره را به خوبى مى شناسد. او

در زمان مربیگرى فرهاد کاظمى و 
لوکا بوناچیچ در سپاهان دستیار بوده 
و از سپاهان و انتظارات هوادارانش 

کامال آگاه است. او به لطف 

حسرت فینال ماندند.
ذوب هرچند در فینال مغلوب ســونگنام شــد، ولى پیش از آن موفق شد 
تیم هایى مثل بنیادکار با هدایت اسکوالرى و حضور ریوالدو و جباروف و 
پوهانگ استیلرز، مدافع عنوان قهرمانى را کنار بزند. بزرگترین موفقیت این 
تیم حذف الهاللدر نیمه نهایى بود؛ تیمىکه براىقهرمانىدورخیز کرده

بود و با قراردادى سنگین مربى بزرگى به نام اریک گرتس را از نیمکت 
مارسى به ریاض برده بود. همین دستاورد ابراهیم زاده، یعنى رسیدن به 
را امیدوارکننده بدانیم و از فینال آسیا کافى است تا انتخاب ســپاهان

بازگشت او به چرخه مربیان لیگ برتر خوشحال باشیم.
ابراهیم زاده در مقطعى به نیمکت تیم ملى هم رسید. 

7او در جام ملت هاى آســیا 2017 دستیار اول 
قلعه نویى بود و بعد از آن در 

تمدید مى شود و مى تواند فصل آینده با تیمى که خودش انتخاب کرده به 
لیگ برگردد. جاه طلبى و اهداف بلندپروازانه سپاهان با مربى خوشفکرى 
مثل ابراهیم زاده همخوانى دارد و مى توان امیدوار بود که آنها دوباره رنگ 
موفقیت را ببینند. حاال هواداران سپاهان به او به چشم یک ناجى بزرگ نگاه  
مى کنند و اگر موفق شود تا شرایط را تغییر دهد و در هفته هاى پایانى نتایج

خوبى کسب کند، قطعا بیش از هر زمانى محبوب اصفهانى ها و سپاهانى ها 
خواهد شد.  این بهترین فرصت است که منصور خان قدرت خود 
نشان دهد و دوباره  در سطح اول فوتبال ایران فعالیت کند    را
و البته حسابى محبوب دل اصفهانى ها شود.

 استقاللى ها 
 بى خود 

شلوغش کردند

با این نگرش آینده اى پر فروغ  خواهى داشت

این درسته امیرخان!

یل ررو و
پنالتى بسیار واضح و درست بود و مدافع استقالل به 
دلیل جلوگیرى از موقعیت 
آشــکار گل ، باید 
از زمیــن اخراج 

مىشد .

دلیل
زدند
با این
استق
در ه
داشت

سرمربى
مواجه
مثبت
امیر
به ع
افراد
سالها
آورد اما

 بود.
با این حال قلعه ن
مسائل مختلف تغ
او محسوب مى ش
ســرمربى کنونى
صفحه شخصى
موارد مختلف روب
دوســت دارد حر
هوادارانش نشست
اتفاق مهم تر اما در
آهن و استقالل قلعه
سرمربى سابق و کاپی
مصاحبه هاى تندىع
هم کشید، با وساطت
د و استقالل همدیگر را
دسته گلى نسبتا بزرگ به
گذ باالخره راضىبه کنار
آشتى کنان بزرگ رخ بده
یکى دیگر از افرادى که م
گذشته قرار گرفته بود، عا
به عنوان مربى ماه لیــگ
گویى نیز با دوربین این بر
در این مورد هم از بین رفت
فردوســى پو قلعه نویى و

 داشتند.
به نظر مى رســد امیر قلعه
افــراد و اهالى فوتبــال به
بزرگ تریــن کــه یکــى
احتماال با این تغییــرات رفت

 بود.

با این نگرش

این

در جدیدترین جلسه ریکاورى ملى پوشان لیگ 
برترى برگزار شــد اثرى از بازیکنان تیم ذوب 

آهن نبود.
پس از حضور بازیکنان ملى پوشان تیم ذوب آهن 
در جلسات گذشــته ریکاورى تیم ملى، پس از 
انجام بازى هفته بیست و دوم، سه ملى پوش این 
تیم نتوانستند خود را به این تمرینات برسانند. این 
اتفاق در حالى افتاد که ملى پوشان تیم استقالل 
در تمرینات طراحى شده کى روش حضور یافتند 
و البته سرمربى پرتغالى تیم ملى نیز تاکید زیادى 
روى حضــور بازیکنان مورد نظر خــود در این 
تمرینات دارد و پیش از این نیز حساســیت خود 
را براى انجام جلسات ریکاورى نشان داده است.

هرچند در رابطه با عدم حضور رشید مظاهرى، 
اکبر ایمانى و مرتضى تبریزى درجلسه ریکاورى 
تیم ملى خبر تایید شــده اى در دست نیست اما 
در این باره گفته مى شــود مصاحبه مدیرعامل 
این تیم و حرف هاى او مبنى بر مصدومیت اکبر 
ایمانى در تمرین تیم ملى باعث شد تا کارلوس 
کى روش تصمیــم بگیرد فعــال هیچکدام از 

بازیکنان این تیم در تمرینات حضور نیابند.
هفته گذشــته به دلیل فشــردگى بازى هاى 
ذوبى ها نیز با نامــه اى که از این باشــگاه به 
فدراسیون فوتبال فرستاده شــده بود بازیکنان 
این تیم به بازى آســیایى رســیدند و در جلسه 
ریکاورى تیم ملى حضور نیافتنــد اما این بار با 
توجه به اینکه هیچ نامه نگارى و درخواستى در 
این باره صورت نگرفته است احتمال موثق بودن 
این موضوع بیش از سایر احتماالت در این باره

 است.

ذوبى ها 
غایب جلسه ریکاورى

کمیتــه داوران براى دیــدار دربــى تبریز میان 
تراکتورسازى و گسترش فوالد یک داور ترك زبان 

را انتخاب کرده است.
 با اعالم داوران دیدارهاى هفته بیســت و ســوم 
لیگ برتر مشخص شد ســعید رحیمى مقدم 32 
ســاله بازى تراکتورسازى و گســترش فوالد را 
ســوت مى زند. رحیمى مقــدم در حالى قضاوت 
این بازى را برعهده خواهد داشت که اصالتا ترك 
زبان اســت و براى هم زبان هاى خــود داورى 

مى کند.
این داور جــوان تاکنــون در لیگ 

برتــر هفدهــم در دو مســابقه 
تجربــه قضــاوت دارد و دو 
مسابقه اســتقالل خوزستان 
مقابل ســیاه جامــگان و نفت 
تهران مقابل فوالد خوزستان 

را ســوت زده اســت. او حــاال 
بــراى اولیــن بــار قضاوت 

تیــم هــاى تبریــزى را در لیــگ برتــر انجام 
مى دهد.

نکته قابل توجه درباره رحیمى مقدم استفاده متعدد 
از کارت هاى زرد و قرمز توسط او است؛ بر اساس 
آمار سایت فدراسیون فوتبال این داور که امسال به 
لیگ برتر آمده در طول دوران فعالیتش 19 مسابقه 
در لیگ هاى مختلف سوت زده که در این بازى ها 
97 کارت زرد و 6 کارت قرمز از جیبش بیرون آورده 

که آمار جالبى به نظر مى رسد.
 با این شرایط احتمال مى رود در بازى تراکتورسازى 
و گســترش فوالد نیز این داور بارها از کارت هاى 
خود استفاده کند. رحیمى مقدم از سال 1378 
با اخذ مــدرك درجه ســه داورى فعالیتش 
را در این عرصــه آغاز و در ســال 1387 
درجه ملى خود را دریافت کرده اســت. او 
تحصیالتش را هم تا مقطع کارشناســى 
در رشته توریســم به پایان رسانده و کارمند

 است.

با وجود تجربه کم رحیمى مقــدم در داورى لیگ 
برتر اما او از سوى کمیته داوران براى بازى حساس 
امروز انتخاب شده و با توجه به هم زبان بودنش با 
مردم آذربایجان امیدوار است روز 

خوبى را سپرى کند.
 

یک داور خشن!

نتخاب کرده است.
 عالم داوران دیدارهاى هفته بیســت و ســوم 
2گ برتر مشخص شد ســعید رحیمى مقدم 32

ــاله بازى تراکتورسازى و گســترش فوالد را 
ــوت مىزند. رحیمى مقــدم در حالى قضاوت

ن بازى را برعهده خواهد داشت که اصالتا ترك 
ن اســت و براى هم زبان هاى خــود داورى 

ى کند.
ن داور جــوان تاکنــون در لیگ 

تــر هفدهــم در دو مســابقه 
جربــه قضــاوت دارد و دو 
سابقه اســتقالل خوزستان 
نفت  ابل ســیاه جامــگان و
ران مقابل فوالد خوزستان 

ســوت زده اســت. او حــاال 
ـراى اولیــن بــار قضاوت 

نکته قابل توجه درباره رحیمى مقدم استفاده متعدد 
از کارت هاى زرد و قرمز توسط او است؛ بر اساس 
آمار سایت فدراسیون فوتبال این داور که امسال به 
9لیگ برتر آمده در طول دوران فعالیتش 19 مسابقه 
اینبازى ها  لیگ هاىمختلف سوت زده که در در
6 کارت زرد و 6 کارت قرمز از جیبش بیرون آورده  97

که آمار جالبى به نظر مى رسد.
 با این شرایط احتمال مى رود در بازى تراکتورسازى 
و گســترش فوالد نیز این داور بارها از کارت هاى 
8خود استفاده کند. رحیمى مقدم از سال 1378
با اخذ مــدرك درجه ســه داورى فعالیتش 
7را در این عرصــه آغاز و در ســال 1387
درجه ملى خود را دریافت کرده اســت. او

تحصیالتش را هم تا مقطع کارشناســى 
در رشته توریســم به پایان رسانده و کارمند

 است.

امروز انتخاب شده و با توجه به هم زبان بودنش با
مردم آذربایجان امیدوار است روز 

خوبى را سپرى کند.
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ذوب آهن همچنان فاصله اش را کم مى کند

سعید نظرى

على کریمى در تازه ترین پست هاى اینستاگرامى اش 
ضمن حمله دوباره به مهدى تاج و دوستانش مدعى 
شده بابت پســت هایى که در مورد مسعود شجاعى و 
احسان حاج صفى و همچنین مقبره کورش گذاشته 
با شکایت ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان 
مواجه شده است. على کریمى خطاب به مهدى تاج 
گفته اگر قرار به شــکایت و این حرف ها بود یک پیام 
بدهید من خودم را مى رســانم...کریمى این روزها در 
فضاى مجازى به شدت علیه مهدى تاج فعالیت و از 

عملکرد او انتقاد مى کند.
کریمى در ادامه در پستى دیگر در کانال تلگرامى اش 
اینطور نوشت:  «خواستم عارض شم خدمت دوستان 
تاج که من هیچ جا نمیرم و شــما میتونین حکم جلب 

منو بگیرید.»
 اما با ادامه انتقادات کریمى و حمالت بى محاباى وى 
به تاج و ســاکت، روابط عمومى فدراسیون فوتبال با 
تهدید به شــکایت از على کریمى بیانیه زیر را منتشر 
کرده است: «شکایت ســتاد امر به معروف و نهى از 
منکر اصفهان، پیرو خواست و یا با اطالع فدراسیون 
فوتبال نبوده است؛ اما پست هاى آقاى کریمى همگى 
قابل پیگیرى اســت که اگر ایــن روال توهین آمیز 
تغییر نکند، فدراسیون فوتبال، مطابق قوانین جارى 
کشــور اقدام خواهد کرد. اگر آقاى على کریمى و یا 
هر یک از اهالى محترم فوتبال، به دنبال رســیدن به 
پاسخى هستند، باید پرسش خود را محترمانه مطرح 
کنند و البته فدراسیون فوتبال خود را مکلف مى داند 
پرســش هاى محترمانه اهالى فوتبــال را در همه

 زمینه ها پاسخ بدهد.» 
 اما اتفاق تعجب آور را در فدراســیون، دیروز ســعید 
فتاحى رقم زد. فتاحى رئیس کمیته مسابقات سازمان 

لیگ از ممنوعیت حضور على کریمى در نشست هاى 
خبرى قبل و بعد از بازى هــاى لیگ خبر داد و در این 
باره گفت:  «على کریمى نمى تواند در هیچ مصاحبه 
قبل و بعــد از بازى شــرکت کند، چــون او مدرك 
مربیگرى B آســیا دارد و سرمربى نیست. سرمربیان 
باید مدرك A آسیا داشته باشــند و کریمى االن در 
واقع مربى سپیدرود است. طبق قانون فقط سرمربیان 
مى توانند در نشست خبرى شــرکت کنند. بر اساس 
قانون، باید ســرمربیان در نشست هاى خبرى قبل و 
بعد از بازى شرکت کنند، مگر در مواردى که مشکلى 
براى سرمربى به وجود بیاید. از این پس امامى فر که 
سرمربى سپیدرود است باید در نشست خبرى شرکت 
کند. امیدواریم ســرمربیان در نشســت هاى خبرى 
طبق قانون فقط در مورد مســائل فنــى و مربوط به 
فوتبال صحبت کنند!» البته فتاحى توضیح نداده که 
چرا تا امروز از حضور کریمى در نشســت هاى خبرى 
جلوگیرى نمى شد. و یا چرا خیلى از کمک مربیانى که 
مدركA ندارند در کنفرانس ها حضور پیدا مى کنند.  
آیا این ممنوعیت ارتباطى با انتقادات شدید کریمى از 

مسئوالن فدراسیون فوتبال دارد؟
 اما کاپیتان سابق تیم ملى نسبت به مشکلى که براى 
على کریمى بابت حمایت از او و احســان حاج صفى 
شــکل گرفته، واکنش نشان داد و اســطوره فوتبال 

ایران را ستود.
مسعود شجاعى که پیش از این بابت حضور در دیدار 
مقابل نماینده رژیم صهیونیستى دچار مشکالتى شده 
بود، در آن مقطع با حمایت اهالى ورزش همراه شد که 

یکى از آنها على کریمى بود.
اکنون بعد از گذشت  ماه ها از آن اتفاق، همانگونه که 
در ابتداى گزارش آوردیم، ستاد امر به معروف اصفهان 
بابت این حمایت از على کریمى شکایت کرده است 

که با واکنش مسعود شجاعى همراه شده است. او در 
اکانت رسمى خود نوشته است: «از پیروزى تیممان در 
مسابقه حساســى که اخیراً داشتیم بسیار خوشحال و 
مسرور بودم و یکى از بهترین روزهاى دوران حرفه ایم 
را سپرى کردم اما ناگهان یک خبر تلخ، شیرینى این 
برد را کمرنگ کرد! متأســفم که على کریمى نابغه 
ورزش ایران و فوق ستاره فوتبال آسیا، بخاطر من و 
احسان حاج صفى به دردسر افتاده. على کریمى وجدان 
بیدار فوتبال ایران است و کسى در شرافت، خوش قلبى 
و میهن دوســتى او تردیدى ندارد. على کریمى یک 
سرمایه بزرگ براى ورزش و جوانان ایرانى است و باید 
قدرش را بیشتر بدانیم. من و احسان هم بدون منت و 
با تمام قوا، ســرباز این سرزمین عزیز هستیم و گمان 

نمى کنم حمایت از ما، گناه باشد!»
  با انتشــار مطلبى از ســوى روابط عمومى ستاد امر 
به معروف و نهى از منکر اصفهان، حجت االســالم 
عبدالجواد عبداللهى نژاد، دبیر این ستاد پیرامون ادعاى 
شکایت ستاد از یکى از اهالى فوتبال، اظهار کرد: امر 
به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که از جمله آن ، 
مرتبه تذکر لسانى اســت و از نظر شرع بر هر مؤمنى 
واجب است نسبت به ترك معروف یا انجام منکر در 
جامعه بى تفاوت نباشــد.وى گفت: در آبان ماه سال 
جارى گزارشى در خصوص پست هاى اینستاگرامى 
آقاى على کریمى به این ســتاد واصل شد که پس از 
بررسى، صحت گزارش مورد تأیید قرار گرفت و این 
ستاد تذکر مکتوبى را جهت اصالح و ارشاد نامبرده به 

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ارسال کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
ادامــه داد: الزم به ذکر اســت، این تذکر نــه تنها از 
نظر محتوا هیچگونه ارتباطى با فدراســیون فوتبال 
و موضوعات داخلى آن نداشــته، بلکه از لحاظ زمان 

نیز با اختالفات اخیر ایشــان و 
فدراسیون سازگارى ندارد.

حجت االســالم عبداللهى نژاد 
افزود: تشویش اذهان عمومى، 
کــذب و افترا علیــه نهادهاى 
انقالبى زیبنــده اهالى ورزش 

نیســت و در صورت ادامه روند 
پیش آمده، این ســتاد على رغم 

میل باطنى، اقــدام قانونى را حق و 
تکلیف خود مى داند.

به گزارش نصف جهان، این خالصه اى
 از ماجراهایى بود که در یکى دو روز اخیر 

براى على کریمى به وجــود آمد. چیزى 
که براى ما ســئوال است چرا ســتاد امر به 
معروف و نهى از منکر استان اصفهان بخاطر 

دو موضوعى که بــه آن پرداختیم از کریمى 
شکایت کرده است. کریمى که نه در اصفهان 
بوده و نه پســت ها و مطالب منتشر شده اش 
ارتباطى با اصفهان داشته است و اگر حتى این 
شکایت و نهاد شاکى در این قضیه را درست و 
منطقى بدانیم باید این شکایت از مجراى ستاد 
مرکزى این نهاد در تهران انجام مى شــد. به 
عنوان مثال ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
گیالن مى تواند از منصور ابراهیم زاده سرمربى 
ســپاهان بخاطر تخلفى که ارتباطى به استان 
گیالن ندارد و انتشار مطالبى فرا استانى از این 

مربى،  شکایت کند؟
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ـان و 

ى نژاد 
ومى، 
هاى
رزش

ه روند 
لىرغم 

را حق و  ى

ن خالصه اى
ىدو روز اخیر 

ـود آمد. چیزى 
 چرا ســتاد امر به 
ناصفهان بخاطر 

رداختیم از کریمى 
ىکه نه در اصفهان 
لب منتشر شده اش 
 است و اگر حتى این 
ین قضیه را درست و 
کایت از مجراى ستاد 
ن انجام مى شــد. به 
عروف و نهى از منکر 
براهیم زاده سرمربى 
که ارتباطى به استان 
بى فرا استانى از این 

در باب شکایت ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر اصفهان از فوتبالیست مشهور

نصف جهان  تیم فوتبال ذوب آهن و ســایر ایرانى هاى على کریمى از اصفهان نهى از منکر شد!
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باید خود را براى روزهاى 
سخت آماده کنند.فصل جدید رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا در شرایطى از هفته آینده اســتارت مى خورد که 
فشــردگى برنامه هاى این فصل به خاطر جام جهانى 

2018 نگرانى هایى براى تیم ها رقم زده است.
چهار نماینده ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
از هفته آینده با تقویم فشرده ترى به نسبت هفته هاى 
گذشته روبرو خواهند شد تا جایى که هر سه تا چهار روز 
یک بار باید با تیم هاى داخلى در لیگ برتر همین طور 
حریفان آسیایى خود در لیگ قهرمانان روبرو شوند که 
همین امر مى تواند مشکالت و دردسرهاى بسیار زیادى 

براى آنها در پى داشته باشد.
البته این فشــردگى تنهامختص به تیم هــاى ایرانى 
نیســت چون حریفان چهار نماینده ایران از کشورهاى 
عربســتان، قطر و امارات نیز با همین فشردگى روبرو 
هســتند تا جایى که آنها هم در فواصل سه تا چهار روز 
در رقابت هاى داخلى و آسیایى به میدان خواهند رفت. 
اتفاقى که به سوژه اى جذاب براى تحلیل و بررسى این 
تقویم فشــرده توسط رســانه ها تبدیل شده و هر یک 
نظــرات متفاوتى پیرامون برنامه هاى این باشــگاه ها

 داشتند.
در رقابت هاى لیگ برتر چهار تیم پرسپولیس، استقالل 
، ذوب آهن و تراکتورســازى هر کدام در فواصل سه تا 
چهار روز باید یک ماه فشرده را تجربه کنند، تجربه اى 
که از چهارشــنبه هفته جارى استارت مى خورد و تا 23 

اسفندماه ادامه خواهد داشت.

 

ذوب آهن در حالى که با یک گل از اســتقالل عقب بود 
در نهایت با نتیجه دو بر یک برنده شــد و شاید کلید این 

موفقیت گل شدن ضربه پنالتى باشد.
بازى حساس ذوب آهن و اســتقالل یکى از جذاب ترین 
مسابقات هفته بیســت ودوم لیگ برتر بود. ذوب ابتدا با 
گل وریا غفورى عقب افتاد اما گل هاى استنلى کى روش 
و محمد حسینى ورق را برگرداند و سه امتیاز را به ذوبى ها 
داد. استنلى کى روش درباره این بازى گفت:  این مسابقه ، 
بازى دو تیم قوى بود. اســتقالل را همه مى شناســند و 
مى دانند چه تیم خوبى است ما هم تیمى هستیم که چند 

برد پیاپى به دست آورده ایم. 
مهاجم برزیلى ذوب آهن افزود:  بازى ســخت و جذابى 
بود. استقالل تیم خوب و پرمهره اى است و ما انتظار یک 
بازى سخت را داشتیم. در چنین مسابقاتى تیمى مى تواند 
برنده شود که تمام جزئیات برنامه هاى تیمى را اجرا کند. 
ما خوشبختانه توانستیم از پس همه حربه هاى استقالل بر 

بیاییم و به هدفمان برسیم. 
او با اشاره به هدف ذوب آهن در لیگ برتر گفت:  هدفمان 

این است که در جدول فاصله ها را کم و کمتر کنیم. 
کى روش همچنین دربــاره اعتراض اســتقاللى ها به 
سبک بازى ذوب آهن و اســتفاده از توپ هاى بلند گفت:  

این موضوع را قبول نــدارم. ما در هر بازى 
از یک تاکتیک اســتفاده مى کنیم و در 
این بازى شاید از توپ هاى بلند بیشتر 
استفاده کرده باشــیم. ما کامال با توپ 
بازى مــى کردیم و در زمــان هایى از 

بازى باید از توپ هاى بلند استفاده 
مى کردیم. ما بــراى پیروزى 

تمــام  از  بایــد 

پتانســیلمان اســتفاده کنیم و این کار را به خوبى برابر 
استقالل انجام دادیم. 

استنلى درباره اینکه حضور او باعث روى آوردن به بازى 
هوایى شده گفت:  بازیکنان بلند قد زیادى هستند که شاید 

همه در جنگ هاى هوایى خوب نباشند. 
او درباره ضربه پنالتى حساسى که توانست تبدیل 

به گل کند گفت: ما هرروز در آخر تمریناتمان 
ضربات پنالتى را تمرین مــى کنیم. در زمان 

ضربه خیلى آرام بودم و اعتماد به نفس 
داشتم. 

دربــاره  ذوب  مهاجــم 
اینکــه امســال چند گل
 مى توانــد براى تیمش 
به ثمر برســاند گفت:  

نمــى توانــم قولى 
بدهم، اما تمام 
را تالشــم 

 مى کنم که 
موثرى  مهره 

براى تیمم باشم. فرقى ندارد 
گل بزنم یــا پاس گل بدهم 
مهــم موفقیت 
تیم 

است. هربازى شرایط خاص خودش را دارد و من هم سعى 
مى کنم از موقعیت هایى که نصیبم مى شود استفاده کنم.» 
کى روش بعد از ماه ها حضور در ایران با اشاره به شرایط 
زندگى اش و همچنین شناختش از بازیکنان حاضر در لیگ 
گفت:« فوتبال ایران خیلــى از لحاظ فیزیکى، تکنیکى و 
تاکتیکى شبیه برزیل است به خصوص آن منطقه 
اى که من از آنجا مى آیم خیلى فوتبالش شباهت 
به ایران دارد. درباره بازیکنان دیگر هم باید بگویم 
به تیم هاى دیگر نگاه نمى کنم اما در تیم خودمان 
مرتضى تبریزى، رشید مظاهرى، قاسم حدادى فر 

و خیلى هاى دیگر بازیکنان بســیار 
خوبى هستند.»

اســتنلى کى روش که بــا ژوزه تادئو مهاجم 
ناکام پرســپولیس در لیگ چهاردهم رابطه 
دوســتانه اى دارد دربــاره تادئــو و عدم 
موفقیتش در فوتبال ایران گفت:  این ها 
بســتگى به بازیکن و شرایط باشگاهش 
دارد. موفقیت یک بازیکن به ریتم و سبک 

بســتگى تیــم و روش مربیان 
دارد. 

مسابقات هفته بیســت ودوم لیگ برتر بود. ذوب ابتدا با 
گل وریا غفورى عقب افتاد اما گل هاى استنلى کى روش 
سه امتیاز را به ذوبى ها  و محمد حسینى ورق را برگرداند و
داد. استنلى کى روش درباره اینبازى گفت:  این مسابقه ، 
بازى دو تیم قوى بود. اســتقالل را همه مى شناســند و 
مى دانند چه تیم خوبى است ما هم تیمى هستیم که چند 

برد پیاپى به دست آورده ایم. 
مهاجم برزیلى ذوب آهن افزود:  بازى ســخت و جذابى
بود. استقالل تیم خوب و پرمهره اى است و ما انتظار یک

بازى سخت را داشتیم. در چنین مسابقاتى تیمى مى تواند 
برنده شود که تمام جزئیات برنامه هاى تیمى را اجرا کند. 
ما خوشبختانه توانستیم از پس همه حربه هاى استقالل بر 

بیاییم و به هدفمان برسیم. 
او با اشاره به هدف ذوب آهن در لیگ برتر گفت:  هدفمان 

این است که در جدولفاصله ها را کم و کمتر کنیم.
کى روش همچنین دربــاره اعتراض اســتقاللى ها به 
اســتفاده از توپ هاى بلند گفت:   سبک بازى ذوب آهن و

این موضوع را قبول نــدارم. ما در هر بازى 
از یک تاکتیک اســتفاده مى کنیم و در 
این بازى شاید از توپ هاى بلند بیشتر 
استفاده کرده باشــیم. ما کامال با توپ 
بازى مــى کردیم و در زمــان هایى از 

بازى باید از توپ هاى بلند استفاده 
مى کردیم. ما بــراى پیروزى 

تمــام  از  بایــد 

همه در جنگ هاى هوایى خوب نباشند. 
او درباره ضربه پنالتى حساسى که توانست تبدیل 

کند گفت: ما هرروز در آخر تمریناتمان به گل
در زمان را تمرین مــى کنیم. ضربات پنالتى

ضربه خیلى آرام بودم و اعتماد به نفس 
داشتم. 

دربــاره  ذوب  مهاجــم 
اینکــه امســال چند گل
 مى توانــد براى تیمش 
به ثمر برســاند گفت:  

نمــى توانــم قولى 
بدهم، اما تمام 
را تالشــم 

 مى کنم که 
موثرى مهره 

براى تیمم باشم. فرقى ندارد 
گل بزنم یــا پاسگل بدهم
مهــم موفقیت 
تیم 

گفت:« فوتبال ایران خیلــى از لحاظ فیزیکى، تکنیکى و 
تاکتیکى شبیه برزیل است به خصوص آن منطقه 
اىکه من از آنجا مى آیم خیلى فوتبالش شباهت 
به ایران دارد. درباره بازیکنان دیگر هم باید بگویم

تیم هاى دیگر نگاه نمى کنم اما در تیم خودمان  به
مرتضى تبریزى، رشید مظاهرى، قاسم حدادى فر 

و خیلى هاى دیگر بازیکنان بســیار 
خوبى هستند.»

اســتنلى کى روش که بــا ژوزه تادئو مهاجم 
پرســپولیس در لیگ چهاردهم رابطه  ناکام
دوســتانه اى دارد دربــاره تادئــو و عدم 
موفقیتش در فوتبال ایران گفت:  این ها 
بســتگى به بازیکن و شرایط باشگاهش 
دارد. موفقیت یک بازیکن به ریتم و سبک 

بســتگى تیــم و روش مربیان 
دارد. 

ذوب آهن تیم موفق نیم فصل دوم با برد مقابل اســتقالل 
از هفت بازى خود در دور برگشــت صاحب شش برد و یک 
تساوى شده است. امیر قلعه نویى با کسب 19 امتیاز در صدر 
جدول دور برگشت دست نیافتنى است. استقالل که تا پیش 
از این در رده دوم جدول نیم فصل دوم قرار داشــت با اولین 
باختش در دور برگشــت رده دوم جدول را به پرســپولیس 
واگذار کرد. پرسپولیس در دور برگشت چهار امتیاز نسبت به 
ذوب آهن کمتر دارد و براى صدرنشینى در این جدول فعال 

باید منتظر بماند.
سایپا، و فوالد دیگر تیم هاى موفق دور برگشت محسوب 
مى شوند. سه تیم ذوب آهن،پرسپولیس و فوالد هم تیم هاى 
بدون باخت دور برگشت به شمار مى روند. گسترش فوالد و 
نفت تهران هم عملکرد خوبى در دور برگشت داشته اند. در 
آنسوى جدول پدیده، پیکان و پارس جنوبى سه تیم مدعى 
دور رفت در جمع ضعیف ترین تیم هاى دور برگشــت دیده 

مى شوند.
پارس جنوبى و پیکان تنها تیم هاى بدون برد دور برگشت 
لیگ اند. سپاهان و اســتقالل خوزستان هم نمایشى ناامید 
کننده در نیم فصل دوم داشــتند، تراکتورسازى با بردى که 

آورد به وضعیت خود کمى سروسامان داد.
جدول دور برگشت لیگ؛

1.ذوب آهن، 7 بــازى، 6 برد، یک مســاوى، بدون باخت، 
19 امتیاز

2.پرســپولیس، 7 بازى، 4 برد، 3 مساوى، بدون باخت، 15 
امتیاز

3.اســتقالل تهــران، 7 بــازى، 3 برد، 
3 مســاوى، یک باخت، 12 امتیاز، 

تفاضل گل: 10
4.ســایپا، 7 بــازى، 3 برد، 3 
مساوى، یک باخت، 12 

امتیاز، تفاضل گل: -
5.فوالد خوزستان، 6 بازى، 2 برد، 4 مساوى، بدون باخت، 10 

امتیاز، تفاضل گل:2، گل زده: 7
6.گسترش فوالد، 7 بازى، 2 برد، 4 مساوى، یک باخت، 10 

امتیاز، تفاضل گل:2، گل زده: 7
7.نفت تهران، 7 بازى، 2 برد، 3 مساوى، 2 باخت، 9 امتیاز

8.تراکتورسازى،7 بازى، 2 برد، 2 مساوى، 3 باخت، 8 امتیاز، 
تفاضل گل:1

9.نفت آبادان، 7 بازى،2 برد، 2 مســاوى، 3 باخت، 8 امتیاز، 
تفاضل گل:-

10.سپیدرود، 7 بازى، 2 برد، 2 مســاوى، 3 باخت، 8 امتیاز، 
تفاضل گل:3-

11.سیاه جامگان، 7 بازى، 1 برد، 4 مساوى، 2 باخت، 7 امتیاز
12.سپاهان، 7 بازى، 1 برد، 2 مســاوى، 4 باخت، 5 امتیاز، 

تفاضل گل:1-
13.پارس جنوبى، 7 بازى، بدون برد، 5 مساوى، 2 باخت، 5 

امتیاز، تفاضل گل:6-
14.استقالل خوزستان، 7 بازى، 1 برد، 2 مساوى، 4 باخت، 5 

امتیاز، تفاضل گل:8-، گل زده:5
15.پدیده، 7 بازى، 1 برد، 2 مساوى، 4 باخت، 5 امتیاز، تفاضل 

گل:8-، گل زده:2
16.پیکان، 6 بازى، بدون برد، 4 مساوى، 2 باخت، 4 امتیاز

جدول دور برگشت

ذوب آهن سرور پرسپولیسه!
مربــى ذوب آهن اصفهــان معتقد اســت کــه یکى از 
سخت ترین بازى هاى فصلشان مقابل استقالل بوده است .

جالل امیدیان، مربى تیم ذوب آهن اصفهان در رابطه با 
بازى مقابل استقالل گفت : به نظرم یکى از سخت ترین 
بازى هاى فصل ما بود . خدا را شکر تیم از لحاظ روحى 
و روانى و تاکتیکى آماده بود و بازى را بردیم. متاسفانه به 
دلیل بعضى شرایط یک نیمه را از دست دادیم . ولى به 
خاطر تعویض هاى آقاى قلعه نویى و تجربه اى که در 
بازى هاى بزرگ داشتند ، نیمه دوم را در دست گرفتیم و 

در نهایت به برترى رسیدیم .
امیدیان دالیل خوب نبودنشان در نیمه اول را این گونه 
تعریف کرد : 2 ، 3 بازیکن ما در حد و اندازه هاى خودشان 
نبودند . اما این موضوع طبیعى است و بازیکنان در همه 

مسابقات فصل نمى توانند بدرخشند . اما خدا را شکر با 
تغییرات ایجاد شده این بازى را بردیم و در ادامه فصل 

این 3 امتیاز خیلى به ما کمک خواهد کرد .
بازیکن اسبق ذوب آهن از مغرور نشدن تیمش صحبت 
کرد و گفت : بچه هاى ما از نظر شــخصیت در آن فرم 
خاص قرار ندارند که مغرور شوند . اکثر آن ها با تجربه 
هستند و حتى در تیم ملى حضور داشته اند . متاسفانه در 
نیم فصل اول مشکالت درون خانوادگى داشتیم و تمرکز 
الزم وجود نداشت؛ ولى در نیم فصل دوم با درایت امیر 
خان به مسابقات برگشتیم و نتیجه گرفتیم. بچه هاى 
ما آدمى نیستند که مغرور شــوند.ما این را مى دانیم که 
هنوز هیچ اتفاق خاصى نیفتاده  و باید مراقب بازى هاى 

بعدى خودمان باشیم. 

مغرور نخواهیم شد

6 بــازى، 6 برد، یک مســاوى، بدون باخت،  7.ذوب آهن، 7 1
19 امتیاز

5 مساوى، بدون باخت، 15 3 برد، 3 4 بازى، 4 7.پرســپولیس، 7 2
امتیاز

3 برد،  3 بــازى، 7.اســتقالل تهــران، 7 3
2 مســاوى، یک باخت، 12 امتیاز،  3

0تفاضل گل: 10
3 برد، 3 3 بــازى، 3 7.ســایپا، 7 4
2مساوى، یک باخت، 12

4 باخت، 4 امتیاز 2 مساوى، 2 4 بازى، بدون برد، 4 6.پیکان، 6 16

از تخلف 
پرسپولیس 

نگذرید
باشگاه تراکتورســازى همچنان پیگیر 
ماجراى قرارداد پرســپولیس با مهدى 
طارمى است. همان قراردادى که بابت 
تخلف در آن هم مهــدى طارمى 4 ماه 
محروم شــد و هم باشــگاه پرسپولیس 
از حضور در دو پنجره نقــل و انتقاالتى 
محروم شــد. اما گویا این باشگاه عقاید 
دیگرى دارد و دنبــال چیزهاى دیگرى 
اســت. صحبت هاى معــاون حقوقى 
باشگاه تراکتورسازى یعنى آرش نجفى 

را بخوانید:
 شکایتى که ما داریم، به خاطر این است 
که به فدراسیون بگوییم رسمًا به ماجرا 
ورود کنــد. قراردادى کــه براى حضور 
مهدى طارمى در مســابقات لیگ برتر 
اســتفاده شــده براى مردادماه بوده، نه 
قرارداد که به صورت صورى به فیفا ارائه 
شده است. کارى که باشگاه پرسپولیس 
و مهدى طارمى انجام دادند سندسازى 
اســت که این کار بر اســاس مــاده 2 
اساس نامه فیفا اقدامى خالف قانون تلقى 
مى شود. شما هرکدام از الزامات آیین نامه 
انضباطى فیفا را رعایــت نکنید، خالف 
قانون عمل کرده اید. بحث ما هم همین 
است که فدراســیون با حرکت خالف 
قانون باشگاه پرســپولیس برخوردى 

انجام نداده است.
 اگر جلسه تشکیل نشود، طبق مقررات 
عمومى کمیته اخــالق مى تواند با توجه 
به اینکه اصل موضوع را مى داند، بدون 
حضور طرفین به پرونده رسیدگى کند. 
عدم حضور مهدى طارمى یا هر فردى 
دیگر در کمیته اخالق مانع از رسیدگى به 
پرونده نیست. شکایت ما هم همین است 
که فدراسیون باید به قضیه ورود و حتى 

آن را به فیفا گزارش کند.
 اینکه در صورت عدم دریافت نتیجه الزم 
از فدراسیون، باشگاه تراکتورسازى کار 
را به فیفا خواهد کشــید یا خیر، بستگى 
به نظر مدیریت و هیئت مدیره باشــگاه 
تراکتورســازى دارد. اینکه باشــگاهى 
بخواهد علیه فدراسیون فوتبال کشورش 
شــکایت کند، باید جوانب مختلف آن 

سنجیده شود. 

کار سخت ذوب آهن
 و رفقاى آسیایى!
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اگر کارتــان فقط خوردن اســت، غذاهاى داخل 
یخچال و آشــپزخانه آنطور که باید نمى توانند به 
بدنتان کمک کنند.آخرین تحقیقات نشــان داده 
غذاهایى که هر روزه جلوى دست است مانند سرکه 
یا ماســت مى توانند نقش داروهاى خانگى را ایفا 
کنند. از چالش هاى بهداشــتى و زیبایى گرفته تا 

آفتاب سوختگى و...

التیام  ســرکه، 
آفتاب سوختگى

محققان مــى گویند براى 
التیام آفتاب سوختگى یک 
تکه پنبه را در سرکه ســیب بخیسانید و روى 

محل آفتاب سوخته بکشید.

تقویت  لیمــو، 
روحیه

تحقیقات نشان مى دهد 
عطر و بوى روغن لیمو و 
اضافه کردن لیمو به چاى ســرد به بهتر شدن 

خلق و خو بسیار کمک مى کند.

ماست، طراوت 
دهنده پوست

بــه  ســاده  ماســت  از 
عنوان ماســک اســتفاده 
کنیــد. محققان مــى گویند باکترى هــاى فعال 
ماست باعث از بین رفتن سموم مى شوند و اسیدیته 

ماست ph پوست را متعادل مى کند.

چــاى بابونه، 
ســوزش  کاهش 

پوست
توصیــه  محققــان 
مى کنند لیــف را در دم 
کرده سرد چاى بابونه قرار دهید و روى پوست 
بکشید. این کار به تسکین التهاب پوست کمک 

مى کند. 

فکرى را که در سرتان اســت، نمى توانید عملى نکنید؟ 
نمى توانید نگرانى تان را نسبت به وضعیت عزیزان تان، 
حتى در شرایط مطلوب هم کنار بگذارید؟ کار ناتمام تان 
نمى گذارد در اوج خســتگى هم بخوابیــد و باید براى 
بســتن پرونده اش، نیمه شــب از جاى تان بلند شوید؟ 
این نشانه ها مى گویند شما وسواس فکرى دارید؛ یک 
اختالل شایع روانى که گاهى تنها در حد مرور افکارى 
تکــرارى کــه از آنهــا نمى توانیــد خالص شــوید،
محدود مى مانــد و گاهى رفتار شــما را هم تحت تأثیر 
قرار مى دهد و به اجبار در مســیرى که شــاید خودتان 
از بیهوده یا غیرضرورى بودنش خبر دارید، مى کشاند.

وســواس فکرى و عملى کــه در موارد شــدید، جز با 
درمان هاى روانشناختى و روانپزشکى از میان نمى رود، 
بســیارى از افراد را با خود درگیر کرده است و محققان 
مى گویند در مــوارد خفیف، مى توان ایــن اختالل را با 

روش هاى طبیعى درمان کرد.

گل گاوزبان دم کنید
خاصیت ضدالتهابى این گیاه، بر مغز مصرف کنندگانش 

تأثیر مى گذارد و تغییرات ایجادشده در مغز و اعصاب، بر 
افکار و رفتار فرد هم تأثیر مى گذارد. محققان مى گویند 
کســانى که دم نوش گل گاوزبان مى خورند، کمتر دچار 
اضطراب مى شوند و احساس ناامنى -که زمینه را براى 
بروز افکار و رفتارهاى وسواسى فراهم مى کند- کمتر 

سراغ آنها مى روند.

آبگوشت بخورید
وقتى میزان ماده معدنى روى در بدنتان کم شود، عالئم 
افسردگى، اضطراب و وســواس فکرى هم سراغتان 
مى آید. متخصصان معتقدند که با مصرف بیشتر گوشت، 
لوبیا، حبوبات، ماهى و غذاهاى دریایى، آجیل و لبنیات، 
مى توان نیــاز بدن به روى را تأمین کــرد و از درگیرى 

مداوم مغز با احساس اضطراب جلوگیرى کرد.

موسیقى گوش کنید
موســیقى آرامش بخــش و خاطره انگیــز، احتمــال 
افسرده شدن تان را کم مى کند و اضطراب تان را کاهش 
مى دهد. محققان مى گویند کســانى که به موســیقى 

آرامش بخش گوش مى کنند، کمتر با افکار وسواســى 
درگیر مى شوند و سطح استرس شــان کمتر مى شوند. 
به گفته پژوهشگران، موسیقى درمانى، یکى از بهترین 
راه هاى مقابله با اضطراب و به تعادل رساندن وضعیت 

روانى است.

ورزش کنید
تحرك بدنتــان، مى تواند مغــز شــما را آرام کند. اگر 
هر هفته، الاقل ســه روز ورزش کنیــد، مى توانید به 

سالم ترشدن روانتان امیدوار باشید. 
چراکه بــا توجه به بررســى هاى انجام شــده، ورزش 
نه تنها اضطــراب را کمتر مى کند، بلکــه تمرکز مغز، 
روى افکار وسواســى و تکرارى را هم کاهش مى دهد. 
پس براى تخلیه انرژى روانى تان، به طور مرتب ورزش 

کنید.

مغزتان را شستشو دهید
اغلب راه  هایى که براى کنترل استرس توصیه مى شوند، 
مى توانند وسواس فکرى و عملى را هم کاهش دهند؛ 

چراکه اختالل وسواس اجبارى، به دلیل اضطرابى که در 
وجود فرد خانه کرده، او را گرفتار خود مى کند.

 محققــان مى گویند اگر هر صبح و هر شــب، یک ربع 
در فضایى آرام قرار بگیرید، موســیقى آرامش بخشى 
گــوش کنیــد و در ذهنتــان تصاویــر خوشــایند و
آرامش بخشــى را مرور کنید، کمتــر گرفتار اضطراب 
مى شوید و افکار وسواســى هم کمتر مغز شما را نشانه 

مى گیرند.

تخم مرغ بخورید
اگر ســطح ویتامیــن D بدنتان پایین باشــد، احتمال 
افسرده و مضطرب شدنتان افزایش پیدا مى کند. تأمین 
نیاز بدنتان به ویتامین D مى تواند بر وضعیت روانى تان 
تأثیر مســتقیم بگذارد و آرامش و قرارتان را بیشتر کند. 
مغز آرامى که با اســترس میانه اى ندارد، کمتر به افکار 
وسواسى یا اعمال وسواسى پناه مى برد و به همین دلیل 
محققان، مصرف بیشــتر خوراکى هاى حاوى ویتامین 
D مثل تخم مرغ را راه مؤثرى براى خالص شــدن از 

وسواس فکرى عملى مى دانند.

وسواس را هم مى توان طبیعى درمان کرد

دم دستى هاى ُپرخاصیت
دالیل متعددى براى پف زیر چشم ها وجود 
دارد. دیر خوابیدن، بى خوابى، رژیم غذایى 
ناسالم، حساسیت، کار زیاد با رایانه و عوامل 

ژنتیکى از جمله این دالیل  هستند.
راهکارهایى چون گذاشتن یخ یا کیسه چاى 
روى پف براى همه آشناست. اما ما راه هاى 

مؤثر دیگرى را به شما معرفى خواهیم کرد.
*ماساژ چشــم: گاهى پف به علت انباشته 
شــدن مایعات در یک نقطه خاص ایجاد 
مى شود و ماساژ مى تواند این مایع را پراکنده 
سازد. دســت ها را روى چشــم بگذارید، 
چشم ها و پوست زیرشان را براى دو دقیقه 
به آهســتگى با حرکات دوار ماساژ دهید. 
اگر این مشــکل به ندرت براى شما روى 
مى دهد، این روش مى تواند به آسانى آن را 

برطرف سازد.
*سیب زمینى خام: بسیارى از افراد براى 
برطرف کردن پف زیر چشــمان خود چند 
حلقه خیار مى گذارند. اما اگر خیار نداشتید، 
چند حلقه سیب زمینى نیز همان کار را مى کند 
زیرا سیب زمینى آب اضافى زیر پوست را 
جذب خواهد کرد. این روش براى افرادى 
که پف زیر چشمانشان هنگام حساسیت 
بروز مى کند مؤثر تر است. حلقه هاى سیب 
زمینى را براى ده دقیقه روى ورم زیر چشم 

بگذارید.
*قاشق ســرد: مى توانید به جاى گذاشتن 
قطعات یخ، یک قاشق ســرد را روى پف 
چشــم ها بگذارید. اگر زیاد به این مشکل 
دچار مى شوید، همیشه یک جفت قاشق در 
فریزر نگه دارید، سرما ورم مویرگ هاى زیر 

چشم را مى خواباند.
*شیر پر چرب: چربى شــیر به نرم شدن 
پوست کمک کرده و آمینو اسیدهاى موجود 
در آن ورم و پــف را از بیــن مى برند. یک 
دستمال را به شیر آغشته کنید و براى 15 
دقیقه روى چشم ها نگه دارید. شیر کم چرب 

این تأثیر را نخواهد داشت.
*آب نمــک: این محلول بــه علت فرآیند 
اوسموس آب اضافى زیر چشم ها را جذب 

مى کند. 

درمان هاى کمتر 
شناخته شده 

براى پف زیر چشم ها

مزایده
شماره: 950309- 1396/11/14 نظر به اینکه در پرونده کالســه 950384 اجراى احکام شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان لنجان که به صورت نیابت به این دادگاه ارســال و به کالســه 950309 در 
اجرا احکام حقوقى دادگاه باغبهادران ثبت گردیده محکوم علیه شــرکت تاسیســاتى توســن نصب به 
مدیرعاملى آقاى مهدى قربانى بــرام به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز 
مبلغ 52/045/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/05/26 تا زمان ایصال 
محکوم به در حق محکوم له على موسایى و مبلغ 75/000/000 ریال به عنوان هزینه عملیات اجرایى در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده است در این خصوص یک دهم مشاع از سه پنجم سهم مشاع از 6 دانگ 
مزرعه حســن آباد کچوییه به پالك ثبتى 364 بخش 9 ثبتى توقیف گردیده که متعلقات آن طبق نظریه 
هیئت کارشناسان به شرح ذیل مى باشد. ملک موصوف فاقد آب کشاورزى مى باشد و به جاده اصلى نزدیک 
مى باشد. کل ملک محصور مى باشد به جز پارکینگ که محصور نمى باشد. کل عرصه طبق اسناد حدود 
سى هزار مترمربع بوده که طبق موافقت نامه شماره 4/30/218 مورخه 83/12/11 میزان دو هزار و پانصد 
مترمربع تغییر کاربرى و به سالن و ساخت کارگاه تبدیل شده و ارزیابى آن طبق نظریه کارشناسى به همراه 
دیوارکشــى کل ملک برابر با دو میلیارد و یکصد میلیون ریال مى باشد و مابقى آن طبق قولنامه ارائه شده 
27500 مترمربع زمین که فعًال داراى کاربرى کشاورزى بوده، در ضمن میزان یک دهم سهم ملک توسط 
نقشه بردار برابر با یازده هزار مترمربع اعالم شده است که با کسر میزان 2500 متر، ارزش 8500 متر زمین 
فوق با کاربرى کشاورزى برابر با دویست و پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد گردیده است، لذا ارزش کل 
این یک دهم مشاع از سه پنجم سهم مشــاع از 6 دانگ مزرعه حسین آباد کچوییه پالك 364 با احتساب 
دیوارکشى و 2500 متر تغییر کاربرى شده طبق نظریه کارشناسى برابر با 4/650/000/000 ریال معادل 
چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان مى باشد که همان قیمت پایه مزایده مى باشد، لذا این اجرا در نظر 
دارد جهت فروش ملک فوق جلسه مزایده در تاریخ 96/12/5 از ساعت 9 الى 11 صبح در محل دفتر اجراى 
احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگذ ار نماید، طالبین خرید مى توانند 3 روز قبل از مزایده با هماهنگى این 
اجرا نسبت به محل بازدید نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده شخص یا اشخاصى است که 
حداقل 10٪ از مبلغ مزایده را 3 روز قبل از مزایده به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز و باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید. م الف: 1569 اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى باغبهادران /11/664
مزایده

شــماره: 950162 احترامًا نظر به اینکه آقاى مهدى قربانى برام فرزند غالم حســین بــه پرداخت مبلغ 
1/279/093/484 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29650000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم 
له آقاى على موسایى فرزند ســوارعلى و مبلغ 59500000 ریال بابت هزینه اجرایى طبق پرونده کالسه 
960029 شعبه 5 اجراى احکام حقوقى لنجان محکوم گردیده اســت که به کالسه 950162 در این اجرا 
ثبت گردیده است و در این خصوص اموالى به شــرح ذیل توقیف گردیده که مشخصات آنها طبق نظریه 
کارشناسى و به شرح ذیل مى باشــد و در ضمن قیمت این اموال نیز طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل 
مى باشد که همان قیمت پایه مى باشد. 1 یک باب ساختمان سوله به ابعاد 60 * 20 متر همراه با 22 عدد 
ستون فلزى و 11 عدد رافتر سقف، 2 یک عدد کانکس 6 مترمربعى، 3 یک دستگاه کانتینر 12 مترى، یک 
باب سوله به ابعاد 60 متر طول و 20 متر عرض جمعا با زیربناى 1200 مترمربع داراى 11 عدد ستون فلزى 
در سمت شمال و تعداد 11 عدد ستون فلزى در سمت جنوب ســوله همراه 11 عدد خرپاى فلزى با ارتفاع 
تاج 9 متر داراى پوشش سقف از نوع گالوانیزه رنگى قرمز و برلین هاى فلزى و میل مهار داراى راهبرهاى 
جرثقیل جهت هدایت جرثقیل سقفى مى باشــد لذا با توجه به وزن به کار رفته، کیفیت جوش، قدمت و در 
نظر گرفتن کلیه ى عوامل موثر در ارزیابى قیمت ســوله با مشخصات موصوف از قرار 2/580/000/000 
ریال برابر دو میلیارد و پانصد و هشــتاد میلیون ریال و قیمت کانتینر از قرار مبلغ 60000000 ریال برابر با 
شــصت میلیون ریال و کانکس از قرار مبلغ 55000000 ریال برابر پنجاه و پنج میلیون ریال مى باشد که 
جمع کل مبلغ سوله و کانتینر و کانکس برابر با 2695000000 ریال برابر دویست و شصت و نه میلیون و 
پانصد هزار تومان مى باشــد. همچنین اموال دیگرى به شرح ذیل توقیف گردیده که مشخصات آن طبق 
نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشــد که قیمت آنها نیز ذکر گردیده که قیمت پایه مزایده نیز میباشد. 
طبق نظریه کارشناسى: 1- یک دستگاه جوش رکتیفایر مستعمل و سالم از نوع Ac 600 و جوش آرگون 
400 آمپر مدلpars-el -632ســال تولید 1382 ساخت شــرکت گام الکتریک، که این دستگاه در 
کارگاه فوق وجود نداشت و با تماس آقاى قربانى با پیمانکار قبلى و باز نمودن درب یک کانتینر دیگر یک 
دســتگاه ترانس جوش با مدل متفاوت دیگرى بصورت pars-el -501 p زردرنگ با شماره سریال 
202aad36021892 بصورت 20a/20 .8v -500a/40v وجود داشــت که طبق ادعاى ایشان این 
دستگاه جوش ارتباطى با پرونده ندارد. قیمت پایه کارشناسى دســتگاه رویت شده به میزان 15000000 
ریال به عبارتى پانزده میلیون ریال ارزیابى گردید. 2- یک دستگاه جوش رکتیفایر مستعمل سالم زردرنگ 
مدل te 632 با 630 آمپر ساخت شرکت دنیاى جوش که فاقد شماره سریال بوده که قیمت پایه کارشناسى 
 co2 دستگاه رویت شده به میزان 7000000 هفت میلیون ریال ارزیابى میگردد. 3- یک دستگاه جوش
مستعمل سالم مدل mig/mag 650 زردرنگ ساخت شرکت صبا الکتریک همراه با سیستم خنک کننده 
و سیستم کنترل با سرى تورچ و بدون کپسول co2 با نشــان دهنده ى دیجیتالى جریان و ولتاژ با شماره 
شناسایى tn0202 و کد دستگاه 112 که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 40000000 
ریال معادل چهل میلیون ریال ارزیابى میگردد. 4- یک دســتگاه جوش co2 مستعمل سالم مدل 600 
mig ساخت شرکت ایران ترانس همراه با سیستم خنک کننده و سیســتم کنترل با سرى تورچ و بدون 
کپسول co2 با کد شناسایى tn0203 مدل it604m، شماره سریال 73145، تاریخ ساخت 1384/3/17 
و بدنه آبى رنگ که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 17000000 ریال هفده میلیون ریال 
ارزیابى میگردد. 5- ترانس جوش رکتیفایر مستعمل سالم مدل pars 630 ساخت شرکت گام الکتریک 
که این دستگاه در کارگاه یافت نشد و آقاى قربانى از وجود آن اظهار بى اطالعى نموده 6- یک دستگاه دریل 
 .shen yang machine tool co ساخت شرکت z 3050 * 16 (i) رادیال مستعمل سالم مدل
کشور چین با مشخصات فنى قطر سوراخ کارى 50 میلیمتر و عمق سوراخ کارى 300 میلیمتر و سال ساخت
 7. 2008 میباشد که قیمت پایه کارشناسى دســتگاه رویت شده به میزان 160000000 ریال برابر یکصد 
 podem و شصت میلیون ریال ارزیابى میگردد. 7- جرثقیل سقفى مستعمل سالم 5 تن ساخت شرکت
بلغارستان و دهانه پل 18 متر همراه با قالب، سیم بکسل و موتورهاى حرکت طولى همراه با ریموت کنترل 
که در حال بهره بردارى بوده ولى به دلیل در ارتفاع بودن و عدم وجود مکانیزم دسترسى به پالك آن از روى 
سطح زمین اطالعات  آن برداشت شد که قیمت پایه کارشناسى دستگاه رویت شده به میزان 120000000 
ریال برابر یکصد و بیست میلیون ریال ارزیابى میگردد. لذا نتیجه ارزیابى با عنایت به کیفیت اقالم موجود 
و با در نظر گرفتن قیمت روز اقالم مشــابه در بازار و همچنین با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر 
و دخیل در تعیین برآورد قیمت کارشناسى به عنوان قیمت پایه جهت ردیف هاى 1،2،3،4،6،7 فوق جمعا 
به میزان 395000000 ریال برابر سیصد و نود و پنج میلیون ریال اعالم میگردد. و همچنین یک دستگاه 

لیفتراك 5 تن کوماتسو به شماره سریال 7129- 206 مدل 1982 توقیف گردیده که قیمت آن طبق نظریه 
کارشناسى که قیمت پایه نیز مى باشد 400000000 ریال برابر چهارصد میلیون ریال برآورد گردیده است. 
لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش اموال فوق جلســه مزایده اى در تاریخ 96/12/5 از ساعت 9 الى 11 
صبح در محل دفتر اجراى احکام حوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید، الزم به ذکر است قیمت کل اموال 
توقیفى طبق نظریه کارشناسى 3490000000 ریال برابر با سه میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال مى 
باشد که همان قیمت پایه مزایده نیز مى باشد. طالبین خریدار مى توانند 5 روز قبل از مزایده از اموال واقع 
در جاده کچوییه، سه راه زمان آباد، کارگاه توســن نصب بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده شخص یا اشخاصى است که حداقل 10٪ مبلغ ارزیابى شده را 3 روز قبل از مزایده به حساب سپرده 
دادگاه باغبهــادران واریز و باالترین قیمت را پیشــنهاد کند. م الف: 1295 اجراى احــکام حقوقى دادگاه 

باغبهادران /11/665
مزایده

شماره درخواست: 9610462742300005 شماره پرونده: 9109980354400619 شماره بایگانى شعبه: 
920107 احتراما به استحضار مى رســاند نظر به اینکه در پرونده کالسه 920107 به موجب نیابت واصله 
به شماره 910582 از شعبه 24 حقوقى دادگسترى شهرســتان اصفهان محکوم علیه امید محمدى کرد 
عبدالهى فرزند جمشید به پرداخت مبلغ 5/867/173/489 ریال در حق بانک سینا و مبلغ 142/500/000 
ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و نظر به اینکه در این خصوص یک 
قطعه زمین به پالك ثبتى به شماره 1393 فرعى 694/1 اصلى بخش 9 متعلق به آقاى امید محمدى کرد 
عبدالهى توقیف گردیده که مشخصات آن طبق نظر هیات کارشناس به شرح ذیل مى باشد: ملک موصوف 
یک قطعه زمین مى باشــد که در خیابان پوریاى ولى روبروى ورزشگاه جنب مجتمع مسکونى جام 2 واقع 
مى باشد پالك مذکور دوبر، یکى از شمال که خیابان پوریاى ولى روبروى ورزشگاه و از جنوب به کوچه 8 
مترى راه دارد. پالك مذکور خاکبردارى و داراى یک فنداســیون (میلگرد و بتون) و چندین ستون در حال 
تخریب و قابل بارگذارى روى آنها نمى باشد و حتما باید تقویت شود و به مساحت 250 متر مربع مى باشد این 
ملک طبق اقرارنامه شماره 91/20899213 مورخ 1391/10/19 از طرف آقاى رجبعلى مختارى کرچگانى 
به مالکیت آقاى امید محمدى کرد عبدالهى درآمده اســت ارزش این ملک طبق نظر هیئت کارشناســى 
1/750/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان مى باشــد که همین قیمت پایه مزایده 
مى باشــد. این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلســه مزایده اى در تاریخ هفتم اسفند ماه سال 
نود و شش برابر 1396/12/7 راس ساعت 9 صبح برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى 
مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شــود برنده مزایده شخص یا 
اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ 
ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 328  اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش 

باغ بهادران /11/646
 اخطار اجرایى

شماره 691/96 به موجب راى شماره 902 تاریخ 96/08/23 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.محســن بهارلویى2.عباسقلى رحیمى3.رقیه رحیمى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به ردیف اول و دوم محکوم هستند به پرداخت مبلغ صدوهفتاد و یک 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و خوانده ردیف سوم محکوم 
به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند خودروى سمند بشــماره انتظامى 797054 ن 29 درحق 
محکوم له اجرایى مى باشــد و همچنین محکوم علیهم اجرایى محکوم به پرداخت ششــصد هزار تومان 
بابت نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد.محکوم له: سیاوش محمودصالحى باوکالت داود کاظمیان به 
نشانى: نجف آباد-خ دلگشا کوچه سعدى درب اول پ15. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7788/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/609
ابالغ

 شماره پرونده: 273/95 شــماره دادنامه: 317-95/06/27 خواهان: رضا حاجى محمدباقرى دهقى فرزند 
محمدباقر ساکن: دهق شهرك طالقانى خ کوهسار پالك 164، خوانده: علیرضاحسین مردى فرزند محمد به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: 1)بدواً صدور قرارتامین خواسته و اجراى آن قبل از ابالغ به خوانده 2)مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چک به مشخصات ذیل با احتساب خسارت تاخیرتادیه و خسارت دادرسى. 
قاضى شورا با عنایت نظریه مشورتى اعضاء محترم شورا و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعواى آقاى رضاحاجى محمدباقرى 
دهقى فرزند محمدباقر مقیم دهق بطرفیت آقاى علیرضا حسین مردى فرزند محمد مقیم مجهول المکان 
مبنى بر مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب خســارت تاخیرتادیه و خسارت دادرسى به استناد یک 
فقره چک به شماره 1474/37،931/37 عهده بانک ملت از حساب جارى 12502843/34 به مبلغ مذکور 
و تاریخ سررسید 94/10/22 و گواهى عدم پرداخت شــعبه دهق بانک محال علیه، نظربه اینکه مستندات 
مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده على رغم دعوت از طریق نشرآگهى 
در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن به صورت کتبى انکار و ایرادى بعمل 
نیاورده و دلیلى بربرائت ذمه خویش اقامه نکرده است لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان 
را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه مربوط به آن و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى راى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس 
محاسبه صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ دو میلیون و بیست هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى در خواهان صادر و اعالم مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شعبه و بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت 

مى باشد. 7781/م الف سیدمهدى نصیرى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/11/610
 اخطار اجرایى

شــماره 725/96 به موجب راى شــماره 910 تاریخ 96/08/23 حوزه نجف آباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرج اله سعادت به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/095/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 
809078-93/06/30 بــه مبلغ پنجاه میلیون ریــال، 809086-93/08/30 مبلغ پنجــاه میلیون ریال، 

809087-93/09/30 مبلغ پنجاه میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم 
به پرداخت مبلغ یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد.محکوم له: مجتبى 
سفرى باوکالت مجتبى حقیقى به نشــانى: صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمانى پ2. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7775/م 

الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/615
ابالغ اخطاریه ماده 101

ابالغ اجرائیه-شماره پرونده: 139604002133000037/1 شماره بایگانى پرونده: 9600065 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000058 بدین وسیله به شــرکت تعاونى بسته بندى گوشت زیبا نور اصفهان 
مقیم: نجف آباد امیرآباد خیابان بهشتى بسته بندى گوشت شریعتى بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9600065 
که برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ اخطاریه موضوع ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا 
در آدرس تعیین شده به آن شــرکت امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که در ادامه عملیات اجرائى طبق 
گزارش ارزیابى مورخ 96/09/25 کارشناس رسمى تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبت 666/2 واقع 
در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان ملکى آقاى احمد نوریان که بموجب سند شماره 43873 مورخ 
94/07/21 تنظیمى در دفتر اسنادرسمى شماره 179 نجف آباد در رهن بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد 
قرار دارد به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابى گردیده است. لذا مراتب برابر ماده 101 آیین نامه 
مزبور به شما ابالغ میگردد و از تاریخ انتشار این آگهى در روزنامه نصف جهان که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت پنج روز فرصت دارید چنانچه نسبت به ارزیابى فوق اعتراض دارید اعتراض خود را با پرداخت 
مبلغ 4/000/000 ریال على الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى بطور کتبى اعالم نمایید تا برابر مقررات 
اقدام گردد درغیر اینصورت ارزیابى انجام شده قطعى است و به همان قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. 
الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که فاقد پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7772/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/11/616

 ابالغ
شماره پرونده: 449/96 شــماره دادنامه: 457- 96/10/2 مرجع رسیدگى: شــعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: سهراب ابراهیمى دستگردى فرزند غدیر به نشانى فوالدشهر آ2، کوره بلند، 
ساختمان چهلستون، مبلمان شهریارى خوانده: حمیدرضا وکیلى سهر فروزان فرزند محمدعلى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى سهراب ابراهیمى دســتگردى فرزند تیمور به 
طرفیت آقاى حمیدرضا وکیلى ســهرفروزان فرزند محمدعلى به خواســته مطالبــه مبلغ 70/000/000 
ریال (هفتاد میلیون ریال) به عنوان وجه یک فقره چک به شــماره 947/209417 عهده حســاب جارى 
0102358545003 بانک صادرات ایران و سررســید مورخ 96/03/07 و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و 
خسارت دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مســتندات ادعا مصون از هر گونه ایرادى از سوى 
خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال 
دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با استصحاب 
بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال معادل هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 9/450/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1549 

هاشمى قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/648
حصر وراثت

فاطمه شیرى ورنامخواستى داراى شناسنامه شماره 10483 به شرح دادخواست به کالسه 500/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حفیظ اله شیرى ورنامخواستى 
به شناســنامه 34 در تاریخ 1396/10/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- امیرحسین شیرى ورنامخواستى فرزند حفیظ اله ش.ش 1160643628 ت.ت 
1389 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- فائزه شیرى ورنامخواستى فرزند حفیظ اله ش.ش 1160430934 
ت.ت 1380 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- عارفه شــیرى ورنامخواســتى فرزند حفیظ اله ش.ش 
1160643611 ت.ت 1389 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- فاطمه شیرى ورنامخواستى فرزند علیرضا 
ش.ش 10483 ت.ت 1357 صادره از لنجان (همسر متوفى) 5- خدیجه شیرى ورنامخواستى فرزند بختیار 
ش.ش 28 ت.ت 1318 صادره از لنجان (مادر متوفى) 6- امیرقلى شــیرى ورنامخواستى فرزند  عوضعلى 
ش.ش 487 ت.ت 1307 صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصتینامه 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: 1548 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/649
اخطاریه

شــماره پرونده:3 /139504002130000037 شــماره بایگانــى پرونده: 9500124 شــماره ابالغیه: 
139605102129001289 اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور بدینوســیله به  آقاى قربانعلى سبکتکین 
ریزى نام پدر: ابوالفتح تاریخ تولد: 1347/10/30 شــماره ملى: 1170531806 شماره شناسنامه 670 به 
نشانى زرین شهر خیابان شهید رجایى روبروى دبیرستان (به علت عدم شناسائى نشانى) ابالغ مى گردد در 
اجراى عملیات اجرایى پرونده اجراییه به شماره بایگانى 9500042، در تاریخ 1396/10/02 بابت بدهى به 
بانک اقتصاد نوین مبارکه ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف: 1543 محمدرضا ابراهیمى مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/651
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 290/96 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى فروزنده دادخواستى به مبلغ 21/600/000 ریال 
به طرفیت خانم الهام معینى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 290/96 در شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 

دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 ساعت 
4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با  مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 1542 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/652
اخطاریه 

شــماره پرونده: 139604002129000094/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9600119 شــماره ابالغیه: 
139605102129001200 ابالغ ممنوعیت خروج از کشور آقاى بهمن کریمى چرمهینى فرزند رحیم به 
شماره ملى 6209796788 و شماره شناســنامه 4 در اجراى عملیات اجرایى پرونده 9600119 به موجب 
این اخطاریه به شــما اخطار مى گردد که مورخ 1396/07/01 بابت بدهى به بانک کشــاورزى چرمهین 
ممنوع الخروج از کشــور گردیده اید. م الف: 1536 محمدرضا ابراهیمى  مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

لنجان /11/653
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده: 9100400212/1 900003 شــماره بایگانى پرونــده: 9100003 شــماره ابالغیه: 
139605102129001267 ابالغ اخطار ماده 101 مورد وثیقه بدینوســیله به آقاى افشین فدائى استرکى 
نجات پور فرزند رضا مقیم اصفهان زرین شــهر خیابان شیخ بهایى کوچه طاهر بن بست صاحب کدپستى 
8471989185 بدهکار پرونده اجرایى کالســه 9200021 نجف آباد و کالسه 9100003 لنجان که برابر 
گواهى مامور مربوطه ابالغ اخطاریه به علت نقص آدرس امکانپذیــر نگردیده ابالغ مى گردد که در ادامه 
عملیات اجرایى و طبق گزارش ارزیابى مورخ 96/6/1 کارشناس رسمى ششدانگ پالك ثبتى 902/1512 
واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان متعلق به مرحوم حسین ربانیان نجف آبادى که به موجب 
سند شماره 57279 مورخ 90/7/19 تنظیمى در دفتر اسناد رســمى 129 اصفهان در رهن مدیریت شعب 
بانک مهر اقتصاد استان اصفهان قرار دارد به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال ارزیابى 
گردیده است. لذا مراتب برابر ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به شما ابالغ مى گردد 
و از تاریخ انتشــار این آگهى در روزنامه به مدت پنج روز فرصت دارید چنانچه به مبلغ فوق اعتراض دارید 
اعتراض خود را با پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال على  الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى به طور کتبى 
اعالم نمایید تا برابر مقررات اقدام گردد. در غیر اینصورت ارزیابى انجام شده قطعى است و به همان قیمت 
آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر اســت به اعتراض خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که فاقد 
پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى است ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 1535 محمدرضا ابراهیمى 

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/654
اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002129000071/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9600090 شــماره ابالغیه: 
139605102129001260 بدینوسیله به مجید اســماعیلى چرمهینى، نام پدر: فتح اله، شماره شناسنامه: 
100 شناسه ملى: 6209797741 متولد: 1355/03/10 به نشانى: چرمهین خ شهید امانى و احمدرضا شاه 
مولى چرمى، نام پدر: ابراهیم، شماره شناسنامه 3717 شناسه ملى: 6209417280 متولد: 1359/11/16 
به نشانى: چرمهین بلوار بسیچ خیابان شهید دفتریان و رجبعلى خدابخشى چرمهینى نام پدر: عبدالحسین 
شماره شناسنامه: 158 شناسه ملى 1171332033 متولد: 1365/12/24 به نشانى: چرمهین خ شهید یحیى 
قادرى کوچه مقداد و حمزه خدابخشیان چرمهینى نام پدر: عبدالحســین شماره شناسنامه: 3375 شناسه 
ملى: 6209466370، متولد: 1357/07/20 به نشانى: چرمهین خیابان شهید یحیى قادرى کوچه مقداد و 
ابوطالب رشیدى ده صحرائى نام پدر: خانجان شماره شناسنامه: 100 شناسه ملى: 6209671391 متولد: 
1355/06/30 به نشانى: چرمهین بلوار معلم کوچه شهید دستغیب، اخطار مى شود که بنابر تقاضاى متعهدله 
پرونده اجرائى کالسه 9600090 (بانک کشاورزى چرمهین) در مورخه 1396/07/01 بابت بدهى تان به 
بستانکار ممنوع الخروج از کشور گردیده اید و طبق گزارش (به ترتیب) مورخ 1396/07/10 و 1396/07/08 
و 1396/07/10 و 1396/07/10 و 1396/07/07 مامور، ابالغ به شما در آ درس فوق میسر نگردیده، لذا بنا 
به تقاضاى بستانکار و مستفاد از ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد این اخطاریه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى جهت اطالع شما آگهى مى شود. م الف: 1534 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/656
اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002129000094/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9600119 شــماره ابالغ یه: 
139605102129001201 ابالغ ممنوعیت خروج از کشور- آقاى حسن هدایتى چرمهینى فرزند حسین 
به شــماره ملى 6209811019 و شماره شناســنامه 179 در اجراى عملیات اجرایى پرونده 9600119 به 
موجب این اخطاریه به شــما اخطار مى گردد که مــورخ 1396/07/01 بابت بدهى به بانک کشــاورزى 
چرمهین ممنوع الخروج از کشــور گردیده اید. م الف: 1533 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /11/657
حصر وراثت

زهرا قاسمى بیستگانى بشناسنامه شماره 888 به شرح دادخواست به کالسه 410/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و توضیح داده که شادروان مرتضى قاسمى بیستگانى بشناسنامه 668 در تاریخ 
95/10/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا 
قاسمى بیســتگانى فرزند مرتضى ش.ش 888 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- مانده على 
قاسمى بیســتگانى فرزند مرتضى ش.ش 21 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- على قاسمى 
بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 22 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- خدایار قاسمى بیستگانى 
فرزند مرتضى ش.ش 27 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- خداکرم قاسمى بیست گانى فرزند 
مرتضى ش.ش 60 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- غریب على قاسمى بیستگانى فرزند 
مرتضى ش.ش 77 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- محمد قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى 
ش.ش 43 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر متوفى) 8- نادعلى قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 
26 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 9- شــیرین جان قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 
20 ت.ت 1326 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- ملک قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 889 
ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- منیژه قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 31 ت.ت 
1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- طاهره قاسمى بیستگانى فرزند مرتضى ش.ش 24 ت.ت 1345 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 13- جواهر مؤذنى بیستگانى فرزند خدامراد ش.ش 7 ت.ت 1311 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 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: 1467 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /11/658
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پسر جوان وقتى نتوانست فوتبالیست شود، شیشــه اى شد و سوار بر 
خودروى پراید و در نقش مســافرکش دو دختر را هــدف آزار و اذیت 

شیطانى قرار داد.
صبح 6 دى ماه امســال دختر جوانى با حضور در پایگاه چهارم پلیس 
آگاهى تهران به مأموران گفت: «در میــدان ونک قصد رفتن به خانه 
را داشتم و هر چه منتظر تاکســى ماندم خبرى نشد براى همین سوار 
خودروى پراید سفیدرنگى که راننده آن پسر جوانى بود، شدم. در مسیر 
ناگهان پسر جوان به من حمله کرد و قصد داشت در مسیر کنار اتوبان 
مرا مورد تجاوز قرار دهد که مقاومت کردم و گفتم به او پول مى دهم که 
دست از سر من بردارد، راننده شیطان صفت جلوى یک بانک توقف کرد 

و 400 هزار تومان به حسابش کارت به کارت کردم.»
بدین ترتیب کارآگاهان با اقدامات فنى موفق به شناســایى پسر جوان 
شدند و در حالى که تجسس هاى پلیسى ادامه داشت مأموران پى بردند 
که پرونده مشابه دیگرى در تاریخ 26 مهرماه سال گذشته در دادسراى 
جنایى تشکیل شده اســت. مأموران دریافتند که دختر جوان در میدان 
ونک سوار بر خودروى پراید سفیدرنگ شــده و در مسیر میدان هفت 
حوض راننده شیطان صفت براى اجراى نقشه اش به دختر جوان حمله 
کرده که در این صحنه طعمه راننده پراید با درگیرى با وى موفق به باز 

کردن خودرو شده و پا به فرار گذاشته است.
ردیابى هاى پلیسى ادامه داشت تا اینکه مأموران پى بردند خودروى 
پراید سفیدرنگ از ســوى مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران 
توقیف شده است و با شناسایى پسر جوان که «ایمان» نام دارد در کمین 
وى منتظر ماندند. آخرین روزهاى دى ماه بود که ایمان براى گرفتن 
خودرویش پاى در اداره پلیس گذاشت و مأموران وى را دستگیر کردند. 
پسر جوان ابتدا خود را بیگناه مى دانســت اما وقتى از سوى دو دختر 
جوان مورد شناسایى قرار گرفت پرده از این نیت شیطانى اش برداشت.

 گفتگو با جوان شیطان صفت میدان ونک
این متهم در گفتگــو با رکنا ادعا مــى کنــد در دوره نوجوانى عضو 
تیم هاى فوتبال بوده و حتى به اردوى تیم ملى هم دعوت شده است اما 
وقتى پولى نداشت که با پرداخت آن وارد تیم هاى بزرگ لیگ برترى 
شود با پیشنهاد پسرخاله اش در ســن 16 سالگى به مواد مخدر اعتیاد 

پیدا کرد.

سابقه دارى؟
نه، براى اولین بار است که دستگیر شدم.

به چه جرمى دستگیر شدى؟
آدم ربایى، زورگیرى و قصد تجاوز.

اعتیاد دارى؟
به شیشه و هروئین اعتیاد دارم.
درس خواندى؟

تا سوم راهنمایى درس خواندم. در آن دوران در تیم هاى فوتبال داماش 
درود و فوالد خوزستان بازى مى کردم به همین دلیل مدرسه نمى رفتم 
و به صورت غیرحضورى امتحان مى دادم تا اینکه فوق دیپلم معمارى 

گرفتم و االن هم دانشجوى ایمنى و بهداشت هستم.
چرا فوتبال را ادامه ندادى؟

من از فوالد خوزســتان به تیم داماش درود رفتــم و یک قرار داد 17 
میلیون تومانى با من بستند که پس از آن تیم اختالس کرد و ما بدون 
تیم ماندیم. به تیم پرسپولیس رفتم که عنوان کردند که باید 80 میلیون 
تومان پول بدهم که وارد تیم بشوم، سپس به باشگاه استقالل رفتم که 
آنها نیز خواستند تا 70 میلیون پرداخت کنم تا وارد تیم شوم، به همین 

دلیل چون پولى نداشتم فوتبال را کنار گذاشتم.
بعد از فوتبال رفتى دنبال مواد مخدر؟

پسرخاله ام پیشــنهاد داد و من نیز در سن 16 ســالگى با او شروع به 
کشــیدن مواد کردم. 18 ســاله بودم که به مواد مخدر شیشه اعتیاد 

پیدا کردم.
نخستین پرونده آزار و اذیت چطور اتفاق افتاد؟

روز 7 آبان ماه امسال در میدان ونک با خودروى پرایدم مسافرکشى مى 
کردم که یک دختر جوان در صندلى جلو ســوار بر خودرو شد و پس از 
دقایقى که منتظر مسافران دیگر بودم به سمت مقصد حرکت کردم که 
در اتوبان امام على (ع) خودرویم خاموش شد، پس از تعمیر آن هنگامى 
که سوار ماشین شــدم گردن دختر جوان را گرفتم و با او درگیر شدم و 
قصد آزارش را داشتم که به حالت عادى برگشــتم و از کارى که مى 

خواستم انجام دهم پشیمان شدم.
یعنى در حالت عادى نبودى؟

نه، مواد کشیده بودم و مشروب خورده بودم. نمى دانم چرا مى خواستم 
این کار را انجام دهم. دختر جوان وقتى دید من او را هدف شوم خودم 

قرار ندادم ادعا کرد که حاضر است به من پول دهد که من نیز پذیرفتم 
و با هم به سمت بانک رفتیم و به حسابم پول کارت به کارت کرد.

فکر نمى کردى دستگیر شوى؟
کارى نکرده بودم و فکر مى کردم دختر جوان از من شکایت نکند. ابتدا 
هم قصد شکایت نداشت تا اینکه چند روز قبل از دستگیرى ام خودرویم 
را پلیس گرفت و دنبال کار آزادى خودرویم بودم و به پول نیاز داشتم که 
به دختر جوان زنگ زدم و درخواست پول کردم و به همین علت دختر 

جوان از ترسش نزد پلیس رفت و شکایت کرد.
اگر پول نمى داد چه اتفاقى بــراى دختر جوان 

مى افتاد؟
هیچى، من گفتم یک تیر رها کنم شــاید به هدف بخــورد و پول به 
دست بیاورم که نشد. مى خواســتم آن پول را هزینه تعمیر ماشین و 

اعتیادم کنم.
دومین دختر را چطور طعمه خودت قراردادى؟ 

دومین پرونده براى سال قبل است. در میدان ونک دختر جوانى سوار 
خودرویم شد و هر چه منتظر ماندم مسافرى براى هفت حوض نیامد و 
با همان مسافر به مسیرم ادامه دادم تا اینکه در کنار اتوبان توقف کردم.

دوباره خودرو خراب شده بود؟
نه، مى خواستم با هم بیشتر آشنا بشویم و در حال حرف زدن بودم که 

ناگهان دختر جوان از خودرو پیاده شد و پا به فرار گذاشت.
پزشکى قانونى جاى جسم نوك تیز روى دست و 
سر دختر جوان را تأیید کرده است، در زمان آزار 

و اذیت دخترها چاقو همراه داشتى؟
نه، در حال خودم نبودم و نمى دانم با چه وسیله اى این کارها را انجام 

دادم و شاید جاى ناخن دستم باشد.
اگر دستگیر نمى شدى تا کى مى خواستى به این 

آزار و اذیت ها ادامه دهى؟
دیگر این کار را نمى کردم، هر دوبار هم مواد کشیده بودم و مست بودم 

دست خودم نبود.
 هیچ وقت قصد ترك کردن مواد را نداشتى؟

چند بار ترك کردم اما دوباره باز مواد کشــیدم. شاید همان شنبه که 
همه مى خواهند بروند باشگاه و رژیم بگیرند من هم همان روز ترك 

مى کردم.

مأیوس از فوتبال، معتاد به شیشه، متهم به زورگیرى و آدم ربایىمأیوس از فوتبال، معتاد به شیشه، متهم به زورگیرى و آدم ربایى

کلکسیونکلکسیون
 جرم در پرونده  جرم در پرونده 
ورزشکـار سابقورزشکـار سابق

رئیس دادگســترى شهرستان ریگان اســتان کرمان از 
دستگیرى قاتل حادثه تلخ شامگاه جمعه 12 بهمن سال 
جارى که منجر به قتل مادرى در جلوى چشمان فرزندان 
خردسال شش ماه و یکساله ونیمه اش به نام هاى «یکتا» 

و «غیاث» شده بود خبر داد.
امین سلطانى زرندى در تشــریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: پس از کسب گزارشــى مبنى بر وقوع یک فقره 
تیراندازى در یک منزل مسکونى در شهر ریگان بالفاصله 
مقام قضائى به همراه کارآگاهان پلیس آگاهى در محل 
حادثه حاضر مى شوند. وى با اشاره به اینکه متأسفانه زن 
جوان در راه اعزام به بیمارستان بر اثر شدت خونریزى فوت 
مى کند، اعالم کرد: بالفاصله رسیدگى به این موضوع در 
دستور کار سیســتم قضائى و پلیس قرار گرفت و پس از 
بررسى میدانى صحنه جرم، چهار نفر از مظنونین اصلى 
حادثه دستگیر شــدند و تحقیقات تکمیلى در این رابطه 

آغاز شد. 
ســلطانى زرندى بیان کرد: پس از بازجویى هاى صورت 
گرفته صبح روز سه شنبه یکى از مظنونان اصلى حادثه که 
فردى معتاد و متولد 57 و برادر شوهر مقتول است به قتل 
اعتراف کرد. رئیس دادگسترى شهرستان ریگان اعالم 

نزاع خانوادگى بین دو برادر در اســتان همدان با قتل گره 
خورد. پسر 17 ساله زمانى که با نصایح برادر بزرگش مواجه 

شد او را با ضربات چاقو به قتل رساند.
شامگاه یک شــنبه دو برادر در نزدیکى چهارراه خیابان 
قلعه شهر مالیر با یکدیگر درگیر شــدند. در جریان این 
درگیرى برادر 17ساله با ضربه چاقو برادر بزرگ تر خود را 
از ناحیه سینه مضروب کرد و شاهدان، موضوع را به مرکز 
فوریت هاى پزشــکى اطالع دادند.  فرد مضروب با یک 
دستگاه آمبوالنس به بیمارســتان امام حسین (ع) مالیر 
منتقل شد اما در حین عمل جراحى به علت شدت ضربه 

جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامى مالیر با تأیید این خبر، درباره علل و انگیزه 
قتل اظهار کرد: برادر کوچک تر معتاد به مواد مخدر بود و 
برادر بزرگ از روى دلسوزى به وى تذکر داده اما دلسوزى 

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: فردى که با شلیک 
اسلحه در خیابان فرهنگیان برازجان شبانه یک نفر را به 
قتل رسانده و متوارى شــده بود دستگیر و اسلحه به کار 

رفته در تیراندازى از وى کشف شد.
سردار خلیل واعظى اظهار داشــت: بامداد بیستمین روز 
دى ماه سال جارى فردى به هویت «ش» با صداى زنگ 
منزلش در خیابان فرهنگیان برازجان به در منزل مراجعه 
مى کند که به محض خارج شدن از منزل، فردى ناشناس 
با شلیک چند گلوله اسلحه کلت کمرى وى را مضروب 
مى کند. وى گفــت: ضارب که هویتــش براى اعضاى 
خانواده و پلیس نامشخص بود از محل حادثه متوارى شد 

و مضروب نیز ساعتى بعد در بیمارستان فوت کرد.
فرمانده انتظامى استان بوشــهر با بیان اینکه با حضور 
کارآگاهان پلیس آگاهى و پس از انجام اقدامات پلیسى 
و اطالعاتى فرد ضارب به هویت «ع» شناسایى مى شود 
عنوان کرد: با ادامه اقدامات پلیسى روز دوشنبه متهم در 
ترمینال شهر برازجان شناسایى شد و در حالى که قصد 

برادر بزرگ نتیجه نداده و برادر کوچک تر با استفاده از سالح سرد وى 
را به قتل رسانید. سرهنگ على بخشــى گفت: در حال حاضر قاتل 

متوارى شده با وجود این تالش براى دستگیرى نامبرده ادامه دارد.

داشت متوارى شود دستگیر شــد. به گفته سردار واعظى این متهم 
ضمن اعتراف به بزه انتسابى علت آن را مسائل شخصى عنوان کرد 
و اسلحه به کار رفته در تیراندازى به همراه هفت فشنگ جنگى نیز 

از منزل وى کشف شد.
گفتنى است در این حادثه یکى از همدستان قاتل نیز دستگیر شده 

است.

کرد: قاتل پس از تهیه یک قبضه کلت کمرى به ضرب دو 
گلوله به قتل عروس خانواده اقدام کرده است. وى علت و 
انگیزه این حادثه دلخــراش را اختالفات خانوادگى اعالم 
کرد و گفت: متأسفانه افراد تحت تأثیر احساسات و عواطف 
غیرمنطقى دســت به اقدامات جبران ناپذیرى مى زنند به 
نحوى که در این حادثه دو طفل از نعمت مادر محروم شدند 
و صدمات روحى جبران ناپذیرى به آنها وارد شده است که 

آینده آنها را مطمئناً تحت تأثیر خواهد گذاشت.
شایان ذکر است بازسازى صحنه قتل صبح دیروز با حضور 

رئیس دادگسترى شهرستان ریگان صورت پذیرفت.

قتل مادر 2 کودك خردسال 
به دست برادرشوهر 

نصیحتى 
که منجر به برادرکشى شد

قاتل فرارى در ترمینال به دام افتاد 

رئیــس 
پلیس آگاهى 

گلستان  اســتان 
در خصــوص مــرگ 

مشــکوك کارمنــد یکى از 
بانک ها گفت: جنایــى بودن این 

پرونده هنوز محرز نشده است.
سرهنگ مجتبى مروتى اظهار کرد: این فرد 

که مردى حدود 32 ساله است، شنبه شب از خانه 
خارج شده بود و صبح روز یک شنبه جسد او زیر یک پل 

در حوالى روســتاى چهار باغ توسکســتان توسط اهالى این 
روستا کشف شد.

به گفته رئیس پلیس آگاهى استان گلستان، مأموران پس از اطالع 
از موضوع، بالفاصله به محل اعزام و مشغول بررسى شدند 

اما هیچ آثار جراحت، گلوله، خفگى و یا ضربه در جسد 
دیده نشده است.

سرهنگ مروتى از انتقال جسد به پزشکى 
قانونى خبر داد و افزود: براى مشخص 

شدن علت قطعى و نهایى مرگ 
باید کالبدشکافى و اقدامات 

تخصصــى روى آن 
انجام شود.

انک
ند ب
کارم

وك 
مشک

رگ 
ى م
معما

فرمانده انتظامى اســتان خوزســتان از 
دســتگیرى قاتالن مســلح درگیرى آبادان 

خبرداد.
ســردار حیدر عباس زاده گفت: روز یک شــنبه در پى 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بــر وقوع یک 
فقره تیراندازى در منطقه ذوالفقارى شهرســتان آبادان بالفاصله 
عوامل انتظامى به محل حادثه اعزام شــدند. وى با بیان اینکه قبل 

از حضور مأموران عامالن نزاع از محل متوارى مى شــوند، تصریح 

کرد: دراین درگیرى براثر تیراندازى، 
ســه نفر مجروح و یک نفر کشــته 
مى شــود. مأمــوران انتظامى در 
همان لحظات اولیه نسبت 
به شناســایى و دستگیرى 

قاتالن اقدام کردند.
فرمانده انتظامى استان اظهار داشت: 
در همان ساعت اولیه یکى از قاتالن به هویت «م-ث» دستگیر و قاتل 

دوم به هویت «خ-ث» کمتر از 24 ســاعت در مخفیگاهش دستگیر 
و یک قبضه اسلحه جنگى کالش به همراه دو تیغه خشاب مربوطه 
که در نزاع و قتل به کار رفته بود از محل اختفاى آنها کشــف و ضبط 

شد.
گفتنى است روز یک شنبه اختالف خانوادگى در یکى از طوایف آبادان، 
منجر به درگیرى و نزاع با استفاده از اسلحه جنگى شد. نیروى انتظامى 
همزمان با مأموریت ذاتى خود در حال رایزنى با بزرگان طایفه بوده تا 

از ادامه درگیرى جلوگیرى شود.

دستگیرى قاتالن نزاع مسلحانه طایفه اى
 در آبادان

ى

ســتان خوزســتان از 
ســلح درگیرى آبادان 

یک شــنبه در پى 
ى بــر وقوع یک 
آبادان بالفاصله 
یان اینکه قبل 

ــوند، تصریح 

د کرد:
ســه

مى ش

قاتال
ف

در همانساعت

دستگ
 در آب

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
آذربایجان شرقى اعالم کرد: برابر اعالم 
والدین دختر بچه اى سه ساله در منطقه 
ایده لو مبنى بر گم شــدن فرزندشــان 
بالفاصله تیم اداره مبارزه با جرائم جنایى 

آگاهى استان وارد عمل شد.

ســرهنگ على اســمعیل پور افزود: در 
بررســى هاى اولیه به سرعت خودروى 
پیکان که کودك با آن حمل شــده بود 
شناسایى و به آگاهى استان فراخوانده شد. 
وى گفت: در آگاهى استان بازجویى هاى 
اولیه و مقدماتى انجــام و در ادامه راننده 

به مقام قضائى معرفى شد.  الزم به ذکر 
است عملیات پلیسى براى یافتن کودك و 
عوامل احتمالى دست اندرکار ربایش این 

کودك بى وقفه ادامه دارد.
گفتنى اســت از صبح دیروز خبر مربوط 
به ربوده شــدن یک کودك سه ساله در 
منطقه ایده لوى تبریز همراه با فیلم آن در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد. انتشار 
این خبر موجى از واکنش هاى مختلف 
کاربران شــبکه هاى اجتماعى و شاخ و 
برگ دادن به آن در ســکوت نهادهاى 
مسئول را به دنبال داشت. گفته مى شود 
کودك ربوده شــده به هنگام وقوع این 
اتفاق همراه با خواهر شــش ســاله اش 

بوده است.

پلیس در جستجوى کودك ربوده شده تبریزى

مسئوالن آموزش و پرورش مى گویند موضوع تنبیه بدنى دانش آموزى در مشهد 
که منجر به بیهوشى وى شده بود در دست بررسى است.

کارشناس مسئول ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: اخراج معلمى که اقدام به 
تنبیه بدنى دانش آموز دبیرستانى در مشهد 

موضوع، قطعى اســت. مجتبى افشار افزود: کرده، پــس از بررســى 
رسیدگى به موضوع تنبیه بدنى دانش آموز دبیرستانى در مشهد که روز دوشنبه در یک 
مدرسه غیر دولتى اتفاق افتاد در حال پیگیرى است. وى با بیان اینکه معلم خاطى نیروى 
آزاد محسوب مى شود، اظهار کرد: در این ارتباط مؤسس مدرسه روز سه شنبه در شوراى 
نظارت بر مراکز و مدارس غیر دولتى حاضر شده و پاسخگو بود.  افشار گفت: نیروهاى 
شاغل در مدارس غیر دولتى نیروى آزاد محســوب مى شوند که البته مراحل گزینش و 
آموزشى را طى مى کنند و با تعهد نسبت به اعمال رفتار صحیح مشغول به کار مى شوند که 
با توجه به عملکرد معلم خاطى وى پس از بررسى هاى الزم به علت این بدرفتارى اخراج 
خواهد شد.  روز دوشنبه دانش آموز پسر در یکى از دبیرستان هاى غیر انتفاعى مشهد به دلیل 
نامعلوم که در دست بررسى است توسط معلم خود مورد تنبیه بدنى قرار مى گیرد. در این 
جریان معلم مزبور ضربه اى به پشت سر دانش آموز وارد مى کند که موجب سقوط وى بر 
زمین و بیهوش شدن او براى مدتى مى شود. هم اکنون حال این دانش آموز مساعد است و با 

توجه به آزمایش هاى پزشکى مشکل خاصى براى او گزارش نشده است.  

مسئوالن آموزش و پرورش مى گویند موضوع تنبیه بدنى دانش آموزى در مشهد 
که منجر به بیهوشى وى شده بود در دست بررسى است.

کارشناس مسئول ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: اخراج معلمىکه اقدام به 
تنبیه بدنى دانش آموز دبیرستانى در مشهد 

موضوع، قطعى اســت. مجتبى افشار افزود:کرده، پــس از بررســى
رسیدگىبه موضوع تنبیه بدنىدانش آموز دبیرستانىدر مشهدکه روز دوشنبه در یک 
مدرسه غیر دولتى اتفاق افتاد در حال پیگیرى است. وى با بیان اینکه معلم خاطى نیروى 
آزاد محسوب مى شود، اظهار کرد: در این ارتباط مؤسس مدرسه روز سه شنبه در شوراى 
نظارت بر مراکز و مدارس غیر دولتى حاضر شده و پاسخگو بود.  افشار گفت: نیروهاى 
شاغل در مدارس غیر دولتى نیروى آزاد محســوب مى شوند که البته مراحل گزینش و 
آموزشى را طى مى کنند و با تعهد نسبت به اعمال رفتار صحیح مشغول به کار مى شوند که 
با توجه به عملکرد معلم خاطى وى پس از بررسى هاى الزم به علت این بدرفتارى اخراج 
خواهد شد.  روز دوشنبه دانش آموز پسر در یکى از دبیرستان هاى غیر انتفاعى مشهد به دلیل 
نامعلوم که در دست بررسى است توسط معلم خود مورد تنبیه بدنى قرار مى گیرد. در این 
جریان معلم مزبور ضربه اى به پشت سر دانش آموز وارد مى کند که موجب سقوط وى بر 
زمین و بیهوش شدن او براى مدتى مى شود. هم اکنون حال این دانش آموز مساعد است و با 

توجه به آزمایش هاى پزشکى مشکل خاصى براى او گزارش نشده است. 

تنبیه بدنى 
دانش آموز را بیهوش کرد
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حال که زنده و برقرارید عمل نیکو انجام دهید، زیرا پرونده ها 
گشوده و راه توبه آماده اســت و خدا فراریان را فرا مى خواند 
و بــدکاران امید بازگشــت دارنــد. عمــل کنید پیــش از آنکه 
چراغ عمل خاموش شود و فرصت پایان یابد و اجل فرا رسد و دِر 

توبه بسته شود و فرشتگان به آسمان پرواز کنند.
موال على (ع)

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 256- 96/5 مورخ 96/10/19 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد حق بهره بردارى 
فرهنگسراى اندیشه محله خیرآباد و سیاهبوم متعلق به شهردارى را براى مدت یکدوره یکساله از طریق آگهى مزایده به اشخاص 

حقیقى و حقوقى به صورت اجاره واگذار نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این مزایده شرکت نمایند.
شروط شرکت در مزایده:

1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 به شهردارى مراجعه و پس از واریز 

مبلغ 545000 ریال به حساب جارى 0101368708002 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند نسبت به دریافت مدارك اقدام و تا 
آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/12/05 به دبیرخانه شهردارى تسلیم نمایند.

3- پیشنهاددهندگان باید بابت اجاره یکساله مبلغ 60/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102951605005 
شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد خود نمایند (کل مبلغ اجاره یکساله 1/200/000 

ریال مى باش د)
4- پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبه 96/12/05 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت عالى در محل شهردارى باز و قرائت خواهد 

شد.
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و یا 

مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.
6- هزینه آگهى- مالیات- عوارض و کلیه مخارج مربوط به اجاره بهاء فوق الذکر از قبیل قبوض آب، برق، گاز و تلفن به عهده برنده 

مزایده مى باشد و شهردارى از این بابت هیچگونه تعهدى نخواهد داشت.
7- کلیه هزینه هاى ایجاد شده توسط شرکا، اشخاص حقیقى و ارگان هاى دولتى در طول مدت اجاره به عهده برنده مزایده مى باشد. 

8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى 
شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم 

منعقد خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد 
خواهد شد. 

کرکوند/بلوار امام خمینى ره
تلفن:03152383131-52382626                                 فاکس:031-52383316

آگهى مزایده

حسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت اول

فراخوان دعوت به مشارکت (نوبت دوم)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه مور خه 96/10/25 هیئت عالى سرمایه گذارى 
در نظر دارد نسبت به تکمیل و تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پروژه بازار روز 
از طریق مشارکت و ســرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت 
اسناد و مدارك از تاریخ 96/11/18 به مدت 7 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار امام 
خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور ســرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه 

نمایند.

شرایط شرکت در مزایده: 
1) واریز مبلغ 5٪ کل قیمت پایه کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر پالك به حساب صادرات 0102951605005 به نام شهردارى 

کرکوند 
2) مبلغ سپرده واریزى در صورت برنده شدن متقاضى به عنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و در صورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى به نفع 

شهردارى ضبط مى گردد. 
3) هزینه مزایده (منجمله کارشناسى، نقل و انتقال و ارزش افزوده و...) و نیز هر گونه اضافات قانونى متعلقه به عهده برندگان مزایده مى باشد. 

4) شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند. 
5) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ آگهى تا پایان وقت ادارى 96/12/5 خواهد بود. 

6) محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هر مورد 
مزایده (فیش خرید اسناد از واحد درآمد دریافت شود) 

7) شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بروى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد، آن پالك را به صورت مجزا به باالترین 
پیشنهاددهنده واگذار نماید. 

8) مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان در مزایده بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 
96/12/5 به شرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند. 

پاکت (الف): سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد. پاکت ب: برگ پیشنهاد قیمت 
9) شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10) الزم به ذکر است مطابق ماده 7 آیین نامه مالى شهردارى ها، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را 
بررسى و نظر خود را اعالم مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20 روز) قابل تمدید خواهد بود. 

11) پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند، انتقال و... همچنین تأمین آب، برق، گاز و سایر خدمات مورد نیاز به عهده برنده مى باشد و شهردارى از 
این بابت هیچگونه وجه تعهدى نخواهد داشت. 

کرکوند/بلوار امام خمینى ره
تلفن:03152383131-52382626                                 فاکس:031-52383316

آگهى مزایده عمومى

حسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت اول

آدرسقیمت کل پایه کارشناسىمتراژمجوز شوراکاربرىش پالك
17

مسکونى

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال241/20

محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال28241/20
محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال39241/20
محله ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان شهداى ورزشکار، جنب سالن ورزشى700/000/000 ریال410241/20

اطالعیه

حسین احمدى- شهردار کرکوند

احتراماً این شهردارى در نظر دارد به منظور رعایت ماده 71 مقررات مالى قانون شهردارى ها درآمدها و هزینه هاى 
6 ماهه اول سال 96 شهردارى کرکوند را ب ه شرح زیر جهت اطالع عموم منتشر نماید. لذا خواهشمند است موضوع 

در جلسه شورا مطرح و در صورت تصویب مراتب را به این شهردارى ابالغ فرمائید.

ارقام به هزینه هاارقام به میلیون ریالدرآمدها
میلیون ریال

6030هزینه هاى خدمات ادارى5695درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى
5609هزینه هاى خدمات شهرى2285درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
9023هزینه هاى عمرانى804بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات
درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال 

193شهردارى

92اعانات و دارایى هاى اتفاقى

کرکوند/بلوار امام خمینى( ره)
تلفن:03152383131-52382626                                 فاکس:031-52383316

96/5-144
96/8/9

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى شهردار نصرآباد

نوبت اول 

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند چهارم صورتجلسه مورخ 96/11/4 شوراى 
اســالمى شــهر نســبت به برگزارى مزایده عمومى فروش یک قطعه زمیــن با کاربرى 
خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/12/05 جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و 

تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/12/06 مى باشد. 
■ شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

■ هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است.
تلفن تماس: 03146655650 

شهردارى نصر آباد
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بومى سازى 
نانو پودرهاى سرامیکى

متخصصان شرکتى دانش بنیان در اصفهان موفق به 
بومى سازى نانو پودرهاى سرامیکى شدند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: با دستیابى 
به دانش فنى ساخت این محصول، کشورمان به جمع 

سازندگان این نانو مواد در جهان  پیوست.
احمد شـریف نیا با اشـاره به اینکه این نانو پودرها در 
دو نوع اپتیک و غیر اپتیک تولید شده است، افزود: در 
حال حاضر 13 نمونه از این محصول در این شـرکت 

دانش بنیان تولید شده است.
مجـرى این طـرح تحقیقاتى، سـه نمونـه از این نانو 
پودرهـا را اسـتراتژیک و راهبـردى دانسـت و گفت: 
پیش از این، ایـن نانوپودرها از آمریکا و روسـیه وارد  

کشور مى شد.

182 پروژه عمرانى اصفهان 
به بهره بردارى مى رسد

فرمانـدار اصفهـان از افتتـاح و بهره بـردارى از 182 
پروژه عمرانى در ایام ا... دهه مبارك فجر در اصفهان 

خبر داد.
احمد رضوانى با اشـاره به افتتاح 182 پـروژه در دهه 
فجر سـال جـارى افـزود: به مناسـبت سـى ونهمین 
سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى و همزمان 
با دهه مبارك فجر 182 پروژه عمرانى در شهرستان 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
فرمانـدار اصفهـان تصریـح کـرد: ایـن پروژه هـا در 
مجموع بـا اعتبارى افـزون بـر چهارمیلیـارد و 214 
میلیـون و 478 هـزار ریال از محـل اعتبـارات ملى، 
ملى - اسـتانى و منابع داخلى دسـتگاه هاى اجرایى، 
شهردارى ها، دهیارى ها، تسهیالت بانکى و همچنین 
سـرمایه گـذارى بخـش خصوصـى افتتـاح و بـه 

بهره بردارى مى رسد.

تربیت فوق تخصص بیمارى هاى 
ریه در دانشگاه علوم پزشکى

رشـته جدید فوق تخصصـى بیمـارى هـاى ریه در 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان راه اندازى شد.

مدیر روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: با موافقت شوراى گسترش  آموزش عالى، این 
رشـته در مراکز آموزشـى درمانى الزهرا(س) و نور و 

حضرت على اصغر(ع)  راه اندازى شد.
کیانوش جهانپور افـزود: اکنون این دانشـگاه داراي 
دانشـکده هاى پزشـکی، داروسـازي، دندانپزشکی، 
پرسـتاري و مامایی، علوم توانبخشـی، تغذیه و علوم 
غذایى، فناورى هاى نوین و 11 مرکز آموزشی درمانی 
از جملـه  الزهرا ، امین، چمران، سـوانح و سـوختگی 
امام موسـی کاظم، سیدالشـهدا(ع)، شـهید بهشتی، 
نور و علی اصغر(ع)، کودکان حضرت امام حسین(ع) 
و حدود 700 نفر هیئت علمی، 22 شـبکه بهداشت و 

درمان است.

 چهارباغ به تماشاى 
رویدادهاى تجسمى نشست

دیروز ســومین بخش از ویژه برنامــه «رویدادهاى 
تجسمى» به مناسبت ایام دهه فجر انقالب اسالمى 

در گذر فرهنگى چهارباغ برگزار شد.
معاون اجتماعى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان در این خصوص گفت: 
برنامه «رویدادهاى تجســمى» در راســتاى ویژه 
برنامه هاى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان به مناسبت ایام دهه فجر انقالب 
اسالمى در قالب ســه بخش مجزا در حال برگزارى

 است.
مرتضى رشــیدى افزود: محوریت این برنامه، خلق 
آثار هنرهاى تجسمى توسط گروهى از دانشجویان 
رشــته هاى هنرى دانشــگاه هنر بود که آثارى را با 
موضوعات مرتبط با انقالب اسالمى ایران و ایام دهه 

فجر ارائه کردند.
وى گفــت: بخــش دوم ایــن برنامــه دیــروز در 
گــذر فرهنگــى چهاربــاغ و بخش ســوم آن در
 روز 21 بهمــن ماه رو به روى هتل عباســى برگزار 

مى شود.

خبر

مدیرعامل آبفا روستایى استان اصفهان گفت: همزمان با 
دهه فجر 18 پروژه آبرسانى در سطح روستاهاى استان با 

اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.
محمد حسین قرائتى در حاشیه مراسم بهره بردارى از دو 
طرح آبرسانى در اردستان اظهار داشت: طرح آبرسانى به 
روستاى «چاه ریسه، خواصه تراش» شامل احداث یک 
باب مخزن بتنى به حجم 50 مترمکعب، احداث ایستگاه 
پمپاژ و اجراى خط انتقال به طول 11 کیلومتر است.وى 
افزود: این طرح با صرف اعتبــارى بالغ بر ده میلیارد ریال 
از محل صندوق توســعه ملى انجام شده که با اجراى آن 
75 خانوار از نعمت آب آشــامیدنى سالم و پایدار برخوردار 

شــده اند.قرائتى ادامه داد: همچنین طرح تعویض شبکه 
آب روستاى ظفرقند به طول هفت کیلومتر و تعویض 320 
انشعاب مشترکان با اعتبارى بالغ بر شش میلیارد ریال انجام 
شده که به بهره بردارى رسید. وى خاطرنشان کرد: همزمان 
با دهه فجر 18 پروژه آبرسانى در سطح روستاهاى استان 
با اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.

وى با بیان اینکه طرح آبرسانى ســیار با توجه به استمرار 
خشکسالى در استان اصفهان همچنان ادامه دارد، تصریح 
کرد: در حال حاضر براى  270 روســتا در سطح استان با 
حجم 600 مترمکعب آبرسانى سیار صورت مى گیرد که 

نسبت به تابستان حجم آن یک سوم شده است.

معاون فرهنگى و آموزشى بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان گفت: مراســم معنوى عطر افشانى و 
گلباران مزار مطهر شهیدان در گلزارهاى شهداى استان 

اصفهان برگزار مى شود.
على قریشى گفت: مراسم معنوى عطرافشانى و گلباران 
مزار مطهر شهیدان با عنوان «مهمانى الله ها» همزمان 
با سراسر کشور، روز پنج شــنبه 19 بهمن ماه(فردا) در 
گلزارهاى شهداى استان برگزار مى شــود. وى افزود: 
این مراســم معنوى همزمان با سراسر کشور از ساعت 
14و30دقیقه در بیش از 930 گلزار شهید استان اصفهان 
با حضور خانواده هاى معظم شــهدا و ایثارگران و مردم 

شهیدپرور استان نیز برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگى و آموزشى بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان اظهارداشت: همچنین مراسم تجلیل و 
تکریم جانبازان انقالب اسالمى و دفاع مقدس و دیدار 
عمومى مردم با این عزیزان از ساعت 9و30دقیقه لغایت 
11و30دقیقه همان روز در مراکز توانبخشــى جانبازان 
شهید مطهرى اصفهان، شــهید رجایى نجف آباد، امام 
حسین(ع) خمینى شهر و خاتم االنبیا(ص) کاشان برگزار 
خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: این مراسم در گلستان 
شهداى اصفهان همراه با برنامه هاى متنوع فرهنگى اجرا 
و در پایان مزار مطهر شهدا توسط بالگرد گلباران مى شود.

فردا؛ عطر افشانى و گلباران 
مزار شهداى استان 

بهره بردارى از
 18 پروژه آبرسانى روستایى

همزمان با دهه مبارك فجر گالرى هاى اصفهان روزهاى 
پرکارى را پشت سر مى گذاشتند، اما نکته قابل تأمل این 
است که موضوع اکثر نمایشــگاه هاى هنرى این هفته 

اصفهان حول محور جشن بزرگ ایران نمى چرخید.
اگر نگوییم همه گالرى هاى اصفهــان، مى توان گفت 
اکثــر گالرى هاى اصفهان خصوصى هســتند و برنامه 
نمایشــگاه هاى شــان طبق سیاســت هاى شخصى 
برنامه ریزى مى شــود و به گفته کارشناسان این ضعف 

بزرگى در این حیطه هنر اصفهان است.
اما  گالرى که به موضوع انقالب پرداخته است و در این 
ایام حال و هواى آن روزهاى دهــه مبارك فجر را زنده 
مى کند، نمایشگاه عکس انقالب اسالمى است که واحد 
عکس حوزه هنرى اصفهان در عمارت ســعدى برگزار 
کرده که نمایشــگاه 30 عکس انقالب اسالمى از 14 

عکاس پیشکسوت انقالب در ایام دهه فجر است.
این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه همه روزه صبح ها از ساعت 
9 تا 12 و بعد از ظهرها از ســاعت 14 تا 19 در عمارت 
ســعدى واقع در خیابان اســتاندارى، گذر سعدى آماده 

بازدید عالقه مندان است.
***

گروه «الوا» اولین نمایشگاه کاشى کارى در قاب آیینه با 
عنوان «پاپ آرت» را در نگارخانه سیتى  سنتر اصفهان 
برگزار کرد. این نمایشگاه تا 18 بهمن(امروز) دایر بوده و 

ساعات بازدید از آن 10 تا 22 عنوان شده است.
***

مجموعــه خانــه صفــوى نمایشــگاه نقاشــى 
«طبیعت نگاشــت ها» که به نمایش آثار جواد طاهرى 
مى پردازد را برگزار مى کند. این نمایشگاه تا امروز میزبان 
عالقه مندان به هنر نقاشى اســت. ساعات بازدید از این 

نمایشــگاه از 10 تا 13 و 17 تا 23 است. مجموعه خانه 
صفوى در خیابان خاقانى، نبش کوچه 31 واقع شده است.

***
گالرى «نگاه نو» همزمان با چهارمین سالگرد تأسیسش 

نمایشــگاه آبرنگ اســاتید اصفهان را براى این رخداد 
انتخاب کرده است. این نمایشگاه نیز تا امروز در خیابان 
آبشــار ســوم، خیابان مســرور، کوچه باغ ارم میزبان 
عالقه مندانى است که از ســاعت 16و30دقیقه تا 20 

براى بازدید از نقاشى هاى آبرنگ به این گالرى مراجعه 
مى کنند است.

***
نمایشگاه گروهى نقاشى زمستانه که در روز جمعه 13 

بهمن در نگارخانه خورشــید گشایش یافت نیز تا امروز 
از ساعت 16 تا 20 در خیابان شــیخ کلینى، جنب تریا 
برمک، پــالك 15 به نمایش نقاشــى هاى هنرمندان 

نقاش مى پردازد.
***

گالرى سایان هم نمایشــگاه نقاشى «لوکیشن 3» که 
آثار ریحانه و المیرا امین الســاداتى است را از روز جمعه 
13 بهمن برگزار کرده اســت و تا 25 بهمن ادامه دارد. 
ساعات بازدید از این نمایشگاه 16 تا 20 اعالم شده است 
و عالقه مندان به بازدید از آثار نقاشــى این دو هنرمند 
مى توانند به گالرى ســایان به آدرس خیابــان ابوذر، 

بن بست 32 امین، پالك 17 مراجعه کنند.
***

دیگر گالرى که به نمایش آثار نقاشــى پرداخته است، 
گالرى آپادانا واقع در خیابــان آپادانا دوم، کوچه 4 الله، 
پالك 25 است. این گالرى نمایشگاه نقاشى «سرها 2» 
که آثار على میرزایى است را از 6 بهمن برگزار کرده است 

و ادامه آن تا 20 بهمن خواهد بود.
***

نمایشگاه گروهى نقاشى «انقراض» نیز تا 19 بهمن ماه 
تمدید شــد. گالرى گمان واقع در خیابان خاقانى، نبش 

بن بست شماره 30 برگزار کننده این نمایشگاه است.
***

نگارگرى هاى بهرام طاهــرى دولت آبادى نیز گالرى 
دیگرى اســت که در نگارخانــه ارژنگ بــه نمایش 
گذاشته شده اســت. این گالرى تا روز 19 بهمن(فردا)

 از ساعت 16تا20 به روى عموم باز است.این نمایشگاه 
در سى و سه پل، مجتمع کوثر، طبقه 2، واحد 435 قرار 

دارد.

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران گفت: این کارخانه 
همچنان در انتظار تأمین مواد اولیه مــورد نیاز خود از 
جمله «پارازایلن» و «گلیکول» براى راه اندازى کامل 

خطوط تولید پلى استر است.
محسن رجایى افزود: رایزنى هاى بسیارى با پاالیشگاه 
اصفهان براى تأمیــن و تحویل ماده اولیــه پارازایلن 
صورت گرفته، اما هنوز این موضوع به طور کامل محقق 

نشده است.
وى با بیان اینکه بر اساس مذاکره ها، مقرر شده ماهانه 
سه هزار و 500 ُتن پارازایلن به پلى اکریل تحویل داده 
شــود، تصریح کرد: اکنون ماده اولیه پارازایلن کمتر از 
مقدار تعیین شــده، تحویل مى شود که دلیل آن برخى 

مسائل مالى عنوان شده است.
به گفته وى، در صورت تأمین کامل ماده اولیه پارازایلن، 

سه دستگاه بخش تولیدى پلى اســتر با ظرفیت 150 
ُتن در روز و بخش نخ ریسى(ریســندگى) پلى اســتر 
راه اندازى مى شــود و امکان صادرات محصوالت آن 

وجود دارد.
رجایى با اشــاره به حمایت مدیریت اســتان از جمله 
استاندارى براى تأمین این مواد اولیه، اظهار امیدوارى 
کرد که مشکل تأمین این ماده در آینده نزدیک برطرف 

شود.
وى همچنین گفت: یکى دیگــر از مواد اولیه مورد نیاز 
براى بخش پلى استر، گلیکول است که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براى تأمین آن بــه صورت اعتبارى و 
تأمین نقدینگى قول مســاعد داده بــود و ما همچنان 

منتظر اجرایى شدن آن هستیم.
مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران در باره ماده اولیه 
اکریلو نیتریل (AN) بــراى خط تولید الیاف اکریلیک 
نیز توضیــح داد: محموله دو هزار ُتنــى اکریلو نیتریل 
خریدارى شــده و در حال انتقال به وســیله کشتى به 

ایران است.
وى با بیان اینکه مقرر بود این کشــتى تا اوایل بهمن 
به ایران برســد، افزود: بر اساس آخرین اطالعات، این 
کشتى به دلیل برخى مسائل از جمله ازدحام کشتى ها 

در بندر بمبئى هند با تأخیر به ایران مى رسد. 

نصف جهان  به دلیل نبود اعتبارات، دو پروژه محلى باغشاد نیمه کاره مانده است. این 
گفته رئیس شوراى شهر باغشاد اســت که به نصف جهان مى گوید: براى دهه فجر 

پروژه اى براى کلنگزنى و افتتاح نداریم. 
محمد رحیمى در خصوص نیمه کاره ماندن دو پروژه محلى در باغشــاد گفت: کمبود 
اعتبارات باعث شده پروژه هاى عمرانى به تعویق بیافتند و مصداق آن دو پروژه محلى 
به عنوان طرح هاى مهم عمرانى ماست که براى تکمیل و به اتمام رساندن عملیات 
اجرایى این دو پروژه، به حداقل اعتبار یک میلیارد تومان نیاز است که این از توان مالى 

شهردارى خارج است.
وى در ادامه گفت: باغشاد شهرى اســت که منبع درآمدى ندارد و عوارض آالیندگى 
و ارزش افزوده هم مدتى است دریافت نکردیم. پس براى مرتفع سازى مشکالت به 

حمایت دولت نیازمند است. 

با گذشت شش روز از آغاز جشنواره فیلم فجر در اصفهان، سرانجام چهار فیلم دیگر به 
13 فیلم مشخص شده براى اکران در دو ســینماى اصفهان اضافه شد تا فجر در شهر 

گنبدهاى فیروزه اى با17 فیلم برگزار شود.
«به وقت شام» تازه ترین ســاخته ابراهیم حاتمى کیا، «بمب، یک عاشقانه» از پیمان 
معادى، «چهارراه اســتانبول» مصطفى کیانى و «مغزهاى کوچک زنگ زده» هومن 
سیدى چهار فیلمى است که براى اکران روزهاى آتى جشنواره تنها در سینما سپاهان 
هماهنگ شده است.رضا دهقان، مدیر اجرایى جشنواره فجر در اصفهان پیش از این از 
رایزنى با شهردارى و بخش خصوصى براى مساعدت جهت تأمین هزینه هاى فیلم هاى 

جدید خبر داده بود که گویى باالخره این کار محقق شد.
اکران فیلم هاى جدید از روز پنج شنبه آغاز خواهد شد که زمان دقیق اکران آنها متعاقبًا 

اعالم مى شود.

اعظم محمــدى امسال صادرات گل رز از اصفهان به 
بلوك شرق کشورهاى اروپایى با 15 درصد افزایش 

همراه بوده است.
رئیس اتحادیه گلفروشان شهرســتان اصفهان به 
نصف جهان گفت: اصفهان در تولیــد گل رز، رتبه 
اول کشــور را به خود اختصاص داده و امســال هم  
با افزایش 15 درصدى صــادرات گل رز همراه بوده 

است.
جعفر داللباشى 16 رســته را زیر مجموعه اتحادیه 
گلفروشــان عنوان کرد و گفت: عمده فروشى، ابزار 

گلفروشى، گل مصنوعى فروشى، گل طبیعى فروشى 
و گل هاى خشــک فروشــى از جمله این رسته ها 

ه ستند.
وى به گل هــاى تولیدى اصفهان اشــاره و عنوان 
کرد:  رز، شب بو، ناز گوشــتى یخى، ناز عقربى، ناز 
فرانســوى، شــمعدانى، گل جعفرى، تاج خروس 
و اطلســى گل هــاى تولیــدى اصفهان هســتند 
کــه گل رز بــه کشــورهاى اروپایــى و دیگــر
گل هاى نام برده به شهرســتان هاى داخلى صادر 

مى شوند. 

بیش از 9تــن پنیر از اصفهان به روســیه 
صادر شد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان گفت: براى نخستین بار از دو واحد 
صنعتى استان که داراى کدIR (الزامات 
بهداشــتى صادرات )هســتند، 9هزار و 

278کیلو گرم پنیر به روسیه صادر شد. 
محمد کشتکار میزان  ارزآورى این میزان 
محصول صادراتى را 296هزار دالر دانست 
و افزود: قرار است از این پس در هفته حدود 
دو کانتیر پنیر از این استان به روسیه صادر 

شود.
وى با اشاره به اینکه استان اصفهان بزرگ ترین قطب تو لید شــیر در کشور است،  گفت : بیش از یک سوم شیر

 تولید شده در این استان به سایر نقاط کشور صادر مى شود. 
کشتکار افزود: ساالنه نیز حدود 100هزار کیلو شیر خشک از اصفهان به ترکیه و روسیه صادر مى شود.

نصف جهان  رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
اردستان به برنامه هایى که به مناسبت دهه فجر در 
حال برگزارى دارند اشاره و عنوان کرد: یادواره شهداى 
اردستان، سه محفل ادبى در سه شهر اردستان، زواره و 
مهاباد، تجلیل از پیشگامان انقالب اسالمى، جشنواره 
سرودهاى انقالبى، نمایشــگاه کتاب، محفل انس با 

قرآن در حال برگزارى است.
فضل ا... بصیرت در خصوص ارتقاى فرهنگ انقالبى 
مطرح کرد: مفاهیم انقالب را باید با زبان هنر مثل شعر 
و ادب، موسیقى، تئاتر و نمایش به نسل سوم و چهارم 
انتقال داد که این اقــدام در ارتقاى فرهنگ انقالبى 

بسیار تأثیرگذار خواهد  بود.

وى همچنین درباره کاربــرد صحیح فضاى مجازى 
اظهار کــرد: فضاى مجــازى به عنوان یــک ابزار 
استفاده مى شــود. پس باید براى استفاده صحیح از 
این ابزار قــوى عمل کرد یعنى علم به روز داشــتن، 
تولید محتواى با صرف هزینه مى تواند نتیجه بخش 

باشد.

جایگاه کمرنگ جشن انقالب در گالرى هاى اصفهان

مفاهیم انقالب را باید با زبان هنر انتقال داد

 جشنواره فیلم فجر در اصفهان 17تایى شد باغشاد با کمبود اعتبارات مواجه است

  رئیس اتحادیه گلفروشان شهرستان اصفهان خبر داد

 افزایش صادرات گل رز اصفهان به اروپا 

پنیر اصفهانى در سفره روس ها

پلى اکریل درانتظار مواد اولیه براى راه اندازى خطوط تولید 
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به چالش هاى زیست محیطى و آلودگى هوا به 
ویژه در کالنشهرهاى کشور، اصالح رویکردها و سیاست هاى 
سازمان محیط زیســت را به منظور دستیابى به توسعه 
پایدار ضرورى دانســت.محمد جواد بگــى اعالم کرد: 
آلودگى کالنشهرهاى کشور در روزها و سال هاى گذشته 
از یک سو ضرورت توجه ویژه و ساختارى به حفظ محیط 
زیست و ارتقاى سطح کیفى فرآیندهاى زیست محیطى 
و از سوى دیگر نا کارآمدى سیاست هاى زیست محیطى 
موجود را نشــان مى دهد. وى تصریح کرد: بدون شک 
بخش هاى تولیدى و صنعتى کشور همانند سایر بخش ها 

در این چالش سهیم هستند که باید به درستى سهم هر 
بخش در ایجاد آلودگى و تخریب محیط مشخص شود 
و با مدیریت مطلوب و نظارت مناسب به حداقل کاهش 
یابد. وى صنایع کوچک و متوسط و بخش هاى تولیدى 
استان و کشور را قربانى مشکالت آلودگى هوا عنوان کرد 
و گفت: این صنایع که مولد اشــتغال و ارزش افزوده در 
کشور هستند، مظلوم واقع شده و در گام نخست مقابله با 
ایجاد آلودگى قرار مى گیرند. وى تغییر رویکرد سازمان 
محیط زیســت از دریافت جریمه از واحدهاى آالینده و 
اجازه هزینه کرد این مبالغ در رفع مشــکالت آالیندگى 

واحدهاى خود را نخستین گام حمایت از صنایع دانست.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت:12 هزار 
میلیارد ریال از بودجه سال 97 شهردارى اصفهان به توسعه 

حمل و نقل و ترافیک اختصاص داده شده است.
مهدى مقدرى با بیــان اینکه مهمتریــن بخش بودجه 
شهردارى اصفهان در ســال آینده به توسعه حمل و نقل 
اختصاص دارد، تاکید کرد: شوراى شهر توجه ویژه اى به 
بخش حمل و نقل عمومى داشته و مبلغ هشت هزار و 250 
میلیارد ریال از بودجه شهردارى را به توسعه قطار شهرى 

اصفهان اختصاص داده است.
وى با بیان اینکه با توجه به آلودگى هوا و معضل ترافیک، 
توســعه حمل و نقل عمومــى یکى از مطالبــات اصلى 

شهروندان محسوب مى شود، گفت: حمل و نقل عمومى 
و مترو در سال هاى گذشته از اولویت طرح هاى شهردارى 

اصفهان خارج شده بود.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه در 
سال هاى گذشته ســاخت هر کیلومتر از مترو دو میلیارد 
تومان هزینه داشت، اظهار داشت: امروز ساخت هر کیلومتر 
از خط مترو 100 برابر شده و به 200 میلیارد تومان رسیده 

است.
وى گفت:خــط یک مترو تا پایان ســال جــارى با تمام 
ایستگاه ها تکمیل خواهد شد و همزمان کار احداث خطوط 

2 و 3 مترو را با تمام توان شروع خواهیم کرد.

نیازمند اصالح رویکردهاى 
زیست محیطى هستیم

1200میلیارد صرف توسعه 
حمل و نقل درون شهرى مى شود

برگزارى مسابقه کتابخوانى 
نونهاالن انقالب 

مدیر اجرایى امامزاده زینب بنت موسـى بن جعفر(ع) 
اصفهـان گفـت: بـه مناسـبت ایـام ا... دهـه فجـر 
مسـابقه بـزرگ کتابخوانـى نونهـاالن انقـالب

اسالمى در این آستان برگزار مى شود.
بهزاد صبـرى اظهار داشـت: ایـن مسـابقه پیرامون 
زندگـى شـهید محمـد حسـین فهمیـده و  ویـژه
دانـش آموزان بـا رویکـرد ترویـج فرهنـگ انقالب 
اسـالمى و سـبک زندگى اسـالمى برگزار مى شود 
و به نفرات برتر این مسـابقه بزرگ نیـز جوایز نفیس 

و ارزنده اى اهدا  مى شود.

افزوده شدن 280کالس درس 
به واحد هاى آموزشى

280کالس درس بـه واحد هـاى آموزشـى اسـتان 
اصفهـان افزوده شـد.مدیرکل نوسـازى و بهسـازى 
مدارس اسـتان اصفهـان گفـت: این تعـداد کالس 
درس در قالـب 58طرح آموزشـى با زیربنـاى حدود 
50هزار مترمربع تکمیل و به آمـوزش و پرورش این 
استان تحویل شده است.محمدحسین سجاد، هزینه 
اجراى این تعـداد طرح آموزشـى را 549میلیارد ریال 
عنوان کرد و افـزود: 46طرح از 58طرح آموزشـى در 
قالب 250کالس درس با زیربناى بیش از 36هزار و 
500مترمربع با بیش از 400میلیارد ریال کمک خّیران 

مدرسه ساز ساخته شده است.

خبر

مزایده
مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه سوم و اول اصفهان در نظر جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962075 ج/3- 964189ج/ یک له آقایان مهدى نجات بخش آزادانى با وکالت آقاى 
حمید جهانگیرى و محســن اصغرى و علیه آقاى مجتبى رحیمى مبنى بر مطالبه مبلغ 2/852/530/263 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1396/12/16 ســاعت 11 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 58/915 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 14513 فرعى از 15191 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مجتبى رحیمى و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشانى اصفهان، خیابان الهور، 
ســاختمان الماس، طبقه اول، واحد 4 معاینه و بازدید به عمل آورده است و اسناد ابرازى مالحظه و با محل 
تطبیق و به استحضار مى رساند: محل مزبور معرفى شــده یک باب دفتر کار که طبق تصویر گواهى اداره 
ثبت دارایى 49/80 مترمربع عرصه و اعیان که با اسکلت بتنى سقف تیرجه و بلوك، کف سرامیک، پوشش 
بدنه کاغذ دیوارى، درب هاى فلزى و آلومینیوم دو جداره، سرویس و آبدارخانه با کابینت فلزى، نماى خارجى 
آجرنما، آب و برق و گاز، سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر گازى با قدمت باالى 5 سال مشتمل 
بر سالن، دو عدد اتاق کار و آبدارخانه و سرویس بهداشتى مى باشــد. با توجه به توضیحات فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشــترکات و متعلقات و امتیازات ارزش ششدانگ از پالك ثبتى 
فوق الذکر که طبق گواهى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان داراى شماره ثبتى 15191/14513 و بخش 5 
ثبت شماره چاپى 134811 سرى الف دفتر 473 صفحه 523 به نام مالک آقاى مجتبى رحیمى داراى سهم 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان مى باشــد و برابر 3/486/000/000 ریال برابر (سیصد و چهل و هشت 
میلیون و ششــصد هزار تومان) برآورد و ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 58/915 حبه مشاع آن به مبلغ 
2/852/530/363 ریال بوده که از این مبلغ معادل 43/768 حبه مشاع آن متعلق به آقاى مهدى نجات بخش 
با وکالت آقاى حمید جهانگیرى و مقدار 15/147 حبه آن متعلق به آقاى محسن اصغرى مى باشد و نیز مقدار 
2/718 از جمع حبه هاى فوق بابت حق االجراى دولتى هر دو پرونده مى باشد. م الف: 35040 خزائ ى دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /11/430
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610106836209536 شماره پرونده: 9509986836200692 شماره بایگانى شعبه: 
950797 پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم اسماعیل شمس خوزانى و همدم 
شمس خوزانى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9509976836202206 
صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان در پرونده شماره 950797خ/2 محکوم به پرداخت مهریه محکوم 
له شامل مبلغ 862/882/059 ریال براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى زمان فوت محاسبه شده به 
نسبت سهم االرث محکوم علیهم از ترکه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/079/000 ریال بابت هزینه 
دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له سوســن کریمى و پرداخت مبلغ حق االجرا به 
میزان 43/144/103  ریال در حق دولت مى باشد لذا ظرف ده روز از انتشار این آگهى مهلت دارید نسبت به 
اجراى مفاد اجراییه اقدام نمایید. در غیراینصورت دایره اجراى احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 
با هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 34602 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) /11/516
حصر وراثت

زهرا مدنى فرد داراى شناسنامه شماره 1270284411 به شرح دادخواست به کالسه 3319/96 ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا مدنى فرد بشناسنامه 4 در 
تاریخ 96/10/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر 
و 2 دختر و یک همسر: 1- مجید مدنى فرد به ش ش 61 نسبت با متوفى فرزند 2- على رضا مدنى فرد به ش 
ش 4433 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا مدنى فرد به ش ش 1270284411 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره 
مدنى فرد به ش ش 27 نسبت با متوفى فرزند 5- جواهر فروغى ابرى به ش ش 380 نسبت با متوفى همسر و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35100 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/575

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960610 شــماره دادنامه: 9609976805101923- 96/10/9 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رستمى نشــانى: اصفهان- خ امام خمینى- خ بسیج مقابل 
دارالقرآن کدپســتى 8436143451 خوانده: کمال خادم زاده فیروزآبادى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه ســه فقره چک به شــماره هاى 533670/50- 96/4/5، 533668/23- 96/1/5، 533669/60- 
96/3/3، و مطلق خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى محسن 
رستمى به طرفیت آقاى کمال خادم زاده فیروزآبادى به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به 
شماره ى 533670/50، 533668/23، 533669/60 به عهده ى بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على 
رغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 245/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
(هزینه نشر آگهى)، خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/4/5، 96/1/5، 96/3/3) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 34524 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/576
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960611 شــماره دادنامه: 9609976805101924- 96/10/9 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رستمى نشــانى: اصفهان- خ امام خمینى- خ بسیج مقابل 

دارالقرآن خوانده: 1- علیرضا هزاریان 2- کوروش هزاریان نشانى: مجهول المکان با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى محسن رســتمى به طرفیت 1-  علیرضا هزاریان 2- کوروش 
هزاریان به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 968468 به عهده ى بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقایى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلســه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/280/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه 
ى قانونى و خســارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/4/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34525 

شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/577
ابالغ رأى

شماره پرونده: 960695 شماره دادنامه: 9609976796304153- 96/10/26 خواهان: محسن مبشر 
نشانى: اصفهان- خ اردیبهشت مقابل مخابرات پالك 20 خوانده: مرتضى شجاعى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف و هزینه هاى دادرســى، کارشناسى گردشکار: قاضى شورا با 
مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شــورا کفایت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارات ناشى از تصادف 
به اضافه هزینه دادرسى و کارشناسى با توجه به نظریه کارشناس فنى وقوع تصادف بین خودرو مزدا به 
شماره ایران 53/ 291ح33 متعلق به خواهان و پراید به شماره ایران 53/ 739ب23 به رانندگى خوانده 
محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل 
شعبه هفتم شوراى حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 
دوازده میلیون ریال تعیین گردیده اســت و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و دفاعى به عمل نیاورده است لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد 
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارات وارده و چهارصدو چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و سه میلیون ریال بابت هزی نه کارشناســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى است. م الف: 34526 شعبه 33 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/578
ابالغ رأى

تاریخ: 96/10/23 شماره قرار: 9609976794404326- 96/10/30 کالسه: 961077 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: زینت نجفى چمطاقى اصفهان- زینبیه- خ دکتر مفتح 
مادى ارزنان- نبش کوچه آل محمد- منزل یزدانى خوانده/ خواندگان: روح اله قربانى ســینى مجهول 
المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خواهان زینت 
نجفى چمطاقى به طرفیت خوانده روح اله قربانى سینى باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو 
پیکان 1600 به شماره انتظامى ایران 53/ 356 ج 89 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات 
پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى درخصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه هاى ارائه 
شده از طرف خواهان و همچنین خوانده على الرغم ابالغ قانونى ماده نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور 
ندارد و الیحه دفاعیه اى ارسال ننموده، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 
و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده روح اله قربانى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و 
انتقال سند رسمى خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ R 590/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز هزینه 
نشر آگهى بر مبناى تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان 

میباشد. م الف: 34529 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/579
اخطار اجرایى

شماره: 960255 به موجب رأى شماره 9609976797100694 تاریخ 96/6/27 حوزه چهل و یک شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیرحسین شریف قهجاورستانى 
فرزند احمد نشانى: مجهول المان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 15/000/000 (پانزده میلیون) ریال 
بابت وجه چک مورد دعوى به ش (739070) و مبلــغ 1/400/000 (یک میلیون و چهارصد هزار) ریال 
بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (94/10/3) تا زمان اجراى 
حکم بانضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بهنام حســینى فرزند یداله نشانى: اصفهان. 
میدان احمدآباد. ابتداى بزرگمهر. مجتمع برلیان. واحد 2  ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 34530  شعبه 41 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/580
اخطار اجرایى

شماره: 960256 به موجب رأى شماره 9609976797100686 تاریخ 96/6/26 حوزه چهل و یک شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ابراهیم شجاعى فرزند حجت اله 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 9 (نه) میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ى 
(010038) مورد دعوى و مبلغ 1/322/500 (یک میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و پانصد) ریال بابت 
هزینه دادرسى و نشر آگهى و خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (91/10/1) تا زمان اجراى 
حکم بانضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بهنام حســینى فرزند یداله نشانى: اصفهان. 
میدان احمدآباد. ابتداى بزرگمهر. مجتمع بریان. واحد 2.  ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 34531  شعبه 41 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/581
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960292 شماره دادنامه: 9609976797200919 – 96/8/10 مرجع رسیدگى: 
شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بهنام حسینى به نشانى میدان احمدآباد، ابتداى بزرگمهر، 
مجتمع برلیان واحد 2 خوانده: رحمان صحرانورد به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه به تاریخ 
96/6/1 شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 960292 با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى بهنام 
حسینى به طرفیت رحمان صحرانورد به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال (هیجده میلیون ریال) 
موضوع یک فقره چک به شماره 047682 مورخ 95/1/28 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به 
اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال (هیجده میلیون 
ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 1/325/000 ریال (یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال) بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (95/1/28) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 34532 شعبه 42 شوراى حل 

اختالف  شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/582
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 960655 شــماره دادنامه: 9609976794104067- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى فراز فرجاد پرور فرزند حسن به آدرس: اصفهان آپادانا 
دوم کوى الله، بن بست دوم، پالك 42 خوانده: آقاى محمد حیدرى سورشجانى فرزند فریبرز 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 
فراز فرجاد پرور به طرفیت آقاى محمد حیدرى سورشجانى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه 
دو فقره چک به شماره هاى 446287- 96/3/13، 446286- 96/3/25 به عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته 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 رســد که به اســتناد 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 هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه درج آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (96/3/12 و 96/3/25) 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 واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد و نسبت به قرار تامین خواسته نظر به عدم واریز خسارت احتمال  قرار رد دعوى صادر مى شود. م 

الف: 34534 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/583
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794500086 شماره پرونده: 9509986794500919 شماره بایگانى شعبه: 
950920 به موجب در خواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794500662 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794500592  محکوم علیه جلیل احقریان به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه یک فقره چک به شماره 934945 مورخ 
95/06/06 و پرداخت مبلغ 1/635/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف لغایت زمــان وصول محکوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل ســیدامیر حجازى دهاقانى 
فرزند ســیدجمال به نشانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق شــمالى بین چهارراه نیکبخت و شیخ مفید 
ساختمان 220 ط دوم دفتر وکالت آقاى هوشــنگ احمدیان در حق محکوم له رسول مهرعلیان فرزند 
على به نشانى اصفهان، اصفهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 34535 شعبه 15 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/584
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960102 شماره دادنامه: 9609976794800941 مرجع رسیدگى: شعبه 18 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: آقاى جلیل پیکار به نشــانى رفســنجان، انار، گلشن، خ کشاورز وکیل: آقاى 

سیدامیر حجازى دهاقانى به نشانى اصفهان، پل فلزى بوستان سعدى جنب پیتزا پیتزا ساختمان 52 طبقه 
3 خوانده: آقاى مصطفى صادقى حسنوند به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى 
جلیل پیکار با وکالت سید امیر حجازى دهاقانى به طرفیت آقاى مصطفى حسنوند به خواسته مطالبه مبلغ 
67/290/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1486/420959/28 – 1393/10/28 عهده بانک 
ملت به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات 
دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و 
مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى  
خوانده به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و دویست و نود هزار ریال (67/290/000 ریال) به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 2/640/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 1393/10/28 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34536 شعبه 18 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /11/585
ابالغ

شــماره: 961526ب14 نظر به اینکه آقاى محمد هارونى 30 ساله در پرونده کالسه 961526 به اتهام 
خرید و تحصیل مال مسروقه از طرف این بازپرسى تحت تعقیب مى باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى در شعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان 
واقع در خیابان شریعتى ساختمان مجتمع قضائى شهید بهشتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار  آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف: 34537 رئیس زاده بازپرس شعبه 

چهاردهم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /11/586
ابالغ

شــماره: 961544ب14 نظر به اینکه آقاى مهرداد حیدرى در پرونده کالسه 961544 به اتهام معاونت 
در سرقت شبانه صندوق صدقات از در پیگاه خیریه از طرف این بازپرسى تحت تعقیب مى باشند و ابالغ 
احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
مجتمع شــماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتى ســاختمان مجتمع قضائى شهید بهشتى جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهى اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگســترى پرداخت مى گردد. م الف: 

34538 رئیس زاده بازپرس شعبه چهاردهم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /11/587
ابالغ

شماره: 961411 ب 14نظر به اینکه آقاى مهدى نخودى در پرونده کالسه 961411 به اتهام مشارکت 
در سرقت مغازه از طرف این بازپرسى تحت تعقیب مى باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه چهاردهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتى ســاختمان مجتمع قضائى شهید بهشتى جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر 
شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار  آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف: 34539 رئیس زاده بازپرس شعبه 

چهاردهم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /11/588
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794600051 شماره پرونده: 9509986794600035 شماره بایگانى شعبه 
جدید : 950035- قدیم 993/95 به موجب در خواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794602336 محکوم علیه وحید بیگى پیکانى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 9/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 765/000 ریا بابت هزینه دادرسى و 
هزینه کارشناسى 1/500/000 ریال و مبلغ 500/000 ریال حق الزحمه بابت بازنگرى جهت احراز صحنه 
تصادف به انضمام نیم عشر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: حسین جوزى فرزند حشمت ا... 
به نشانى اصفهان، اصفهان، نجف آباد، خ 22 بهمن شمالى  ك ش خدادى پ 25. محکوم علیه مکلف 
اســت 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 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 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 ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 34541 شعبه 16 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/589

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: بیمارى آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در تأمین 
مرغ گوشتى و تخم مرغ استان اصفهان تأثیرى نداشته و این 
استان حتى در تأمین تخم مرغ برخى استان هاى دیگر کشور 
نیز فعال است. زهرا فیضى افزود: از پاییز امسال تاکنون 25 
کانون صنعتى و روستایى ابتال به بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در استان اصفهان شناسایى شده و 700 هزار قطعه 

پرنده در این کانون ها معدوم شده است.
وى اظهارداشــت: براى تأمین گوشت مرغ در اسفند امسال 
و در آستانه ســال جدید، در دى امسال هشت میلیون قطعه 

جوجه ریزى انجام شده و همچنان ادامه دارد.
وى اضافه کرد: با تمهیدات و اقدام هاى انجام شده براى تولید 
گوشت مرغ و پیشگیرى از شیوع و گســتردگى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان براى تأمین گوشــت و تخم مرغ در پایان 

امسال مشکلى نخواهیم داشت. 
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: در 
توزیع و عرضه مرغ هاى گوشتى به دلیل کمتر بودن حساسیت 
این نوع از مرغ ها به ویروس آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان با 

مشکلى مواجه نیستیم. 
وى افزود: ویروس آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان در تمام طول 
سال وجود داشــته که با اقدام هاى انجام شده تحت کنترل 
است، اما با گرم شدن هوا از شدت شیوع این بیمارى کاسته 
مى شــود زیرا ویروس آنفوالنزاى فوق حاد پرندگان سرما 
دوست اســت.فیضى تصریح کرد: قیمت تخم مرغ ارتباط 
مستقیمى با میزان خسارت هاى وارد شده به مرغدارى هاى 

تولیدکننده تخم مرغ در استان ها دارد و به دلیل غنى بودن 
استان در زمینه تولید این ماده غذایى، افزایش سراسرى تخم 

مرغ در بازار اصفهان تأثیرگذار نبوده است.
وى افزود: عرضه تخم مرغ هاى حمایتى نیز در برخى مراکز 
با هدف تعدیل بازار و جلوگیرى از افزایش قیمت از ماه گذشته 

آغاز شده و در حال افزایش است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان درباره 
واردات تخم مرغ نیز گفت: واردات تخم مرغ بیشتر از کشور 
ترکیه انجام شده اما اســتان اصفهان تاکنون نیاز چندانى به 

واردات این ماده غذایى نداشته است.

وى در عین حال تصریح کرد: میزان اندکى تخم مرغ براى 
پیش بینى اتفاقات غیر مترقبه و نیاز ناگهانى بازار به استان 
اصفهان وارد شده است که توزیع آنها با نظر شرکت پشتیبانى 
امور دام اســتان و تحت نظارت ارگان هاى نظارتى استان 

انجام خواهد شد. 

به رغم شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان؛

گوشت و تخم مرغ اصفهان تأمین است
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهــان وضعیت عمومى کــودك آزاردیده 
بسترى در بیمارستان شهید اشرفى اصفهانى 

خمینى شهر را مناسب ارزیابى کرد.
کیانوش جهانپور گفت: به دلیل شکستگى ران 
پاى راســت این کودك، یک عمل جراحى به 
منظور ترکشن (کشش) بر روى وى انجام شد 
و ممکن است براى مداواى کامل به یک عمل 

جراحى دیگر نیاز باشد.
وى حال عمومى این کــودك را خوب ارزیابى 
کرد و افزود: این کودك به نام «زهرا» زمانى 
که توسط مردم و تیم هاى اورژانس و مددکاران 
اجتماعى پیدا شــد، داراى آثار متعدد ناشى از 
ضرب و شتم در نواحى سر و صورت، اندام ها و 

تنه و شکستگى ران پاى راست بود.
جهانپور با بیان اینکه هنوز هویت کودك آسیب 
دیده، مشخص نشده است، گفت: مشاوران و 
مددکاران اجتماعى در حال بررسى این موضوع 

و مشاوره با وى هستند. 

وضعیت عمومى 
کودك آزاردیده در 

خمینى شهر مناسب است
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بهره بردارى از 
46طرح عمرانى در گلپایگان 

46 طرح عمرانى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به 
مناســبت دهه فجر در گلپایگان با اعتبار 20 میلیارد 

تومان به بهره بردارى رسید.
اجراى طرح هادى روســتاى فرج آباد از سوى بنیاد 
مسکن، آبیارى کم فشار در روستاى رباط ابوالقاسم 
و بخشى از روســتاى ضامن آباد در سطح 67 هکتار 
از سوى جهاد کشاورزى، ســاختمان پایگاه مقاومت 
بسیج خواهران روستاى آرجان از سوى ناحیه مقاومت 
بسیج، ساختمان اتاق اصناف در زمینى به مساحت 600 
مترمربع از جمله طرح هایى است که با حضور جمعى 

از مسئوالن در این شهرستان به بهره بردارى رسید.

کشف5300 تلفن همراه قاچاق 
دراصفهان

بیش از پنـج هـزار و 300عددتلفن همـراه قاچاق در 
اصفهان کشف و ضبط شد.مدیر روابط عمومى ستاد 
مبارزه بـا قاچاق کاال و ارز اسـتان گفت: در بازرسـى 
سـربازان گمنام امام زمان(عج) از انبـارى در اطراف 
شـهر اصفهان، این میزان تلفن همراه قاچاق کشف 
و ضبط شـد. محمدجـواد ابراهیمیـان با بیـان اینکه 
متخلفان در این انبار مشغول توزیع تلفن هاى قاچاق 
با یک برند مشـخص بودند، افـزود: ارزش ریالى این 
محموله قاچاق بیش از 30میلیارد ریال برآورد شـده 
است. وى گفت:پرونده این تخلف براى بررسى بیشتر 

به مراجع قضائى ارجاع داده شده است.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از کاهش دو هزار و 
308 تولد در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
حســین غفرانى کجانى با اشــاره به آمار زاد و ولد ده 
ماهه امسال اســتان اصفهان اظهار داشت: در این بازه

زمانى در اســتان اصفهان  68 هزار و 680 کودك به 
دنیا آمده که در مقایســه با آمار 70 هزار و 988 نفرى

تولد نوزادان در ده ماهه مشــابه ســال 95، با کاهش 
دو هزار و 308 نفرى تولد در اســتان اصفهان رو به رو 

هستیم. 
وى با بیان اینکه در سطح کشــور به صورت میانگین 

شــاهد کاهش 2/18 درصدى زاد و ولد بوده ایم، گفت: 
میزان کاهش زاد و ولد اســتان اصفهان در سال جارى 
از میانگیــن کشــورى باالتــر و 3/25 درصد اعالم 

شده است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان افــزود: از جمله 
دالیل کاهش تولــد نــوزادان تغییر ســبک زندگى 
خانواده ها، افزایش سن ازدواج، اشتغال و تحصیل بانوان 

برآورد شده است.
وى در خصوص آمار فوتى هاى ده ماهه امسال استان 
اظهار کرد: در این بازه زمانى 19 هزار و 432 فوتى در 

استان ثبت شده است.

طرح جدیدى که براى حصارکشى سى وسه پل ارائه شده 
و در شــورایعالى میراث فرهنگى استان به تأیید رسیده 

است، تا پیش از نوروز 97 اجرا خواهد شد.
پــس از کش مکش هــاى فــراوان در رابطــه بــا 
طرح هاى حصارکشى سى وســه پل، که نماد و مظهر 
شــهرموزه اصفهان اســت، طرح جدیدى از ســوى 
کارشناسان میراث در اصفهان ارائه شده و پس از تأیید، 

مراحل اجرایى آن آغاز می شود.
«این طــرح قبل از نــوروز 97 اجرایى خواهد شــد و با 
حداقل مداخله با ســى و ســه پل نصب مى شود که به 
ظاهر پل نیز آســیبى نخواهد زد» ایــن را على محمد 

فصیحى، مسئول پایش پل هاى تاریخى استان اصفهان 
گفــت و ادامــه داد: طراحى ایــن حصار بــه صورت 
کابلى اســت، کمتریــن جلــوه بصرى و بیشــترین 
حفاظــت را خواهــد داشــت و بــا حالــت ارتجاعى 
خود حتــى در اثر برخــورد، افــراد را بــه عقب پرت 

مى کند.
چندى پیش ســقوط یک کودك، بحث حصارکشــى 
این پــل تاریخى را مطــرح کرد و ســقوط مجدد یک 
نوجــوان کــه در حال ســلفى گرفتــن از پــل، پرت 
شــده بود توجه مدیران را بیش از پیش به این مســئله 

معطوف کرد.

حصارکشى سى وسه پل 
تأیید شد

کاهش تولد 2300 نوزاد
 در اصفهان

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: از 
سرگیرى کار ساخت سد سوم کوهرنگ در آینده نزدیک 
آغاز مى شود و براساس برنامه زمانى این طرح تا دو سال 

آینده به بهره بردارى خواهد رسید.
على مقدس زاده گفت: قرارداد ساخت سد سوم کوهرنگ 
1389 بسته شد و قرار بود سال 93 به بهره بردارى برسد، 
اما پیشرفت فیزیکى کنونى طرح کمتر از 20 درصد است.

وى با اشاره به برطرف شدن مشکالت تأمین منابع مالى 
ساخت سد سوم کوهرنگ افزود: چهار هزار و 500 میلیارد 
ریال براى تکمیل طرح پیش بینى مى شود که از محل 
منابع دولتى، 700 میلیارد ریال و براى سال آینده از همین 

محل 740 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان از 
ورود قرارگاه خاتم به این طرح خبر داد و بیان داشــت: 
پنج هزار میلیارد ریال نیز در قرارداد بین شــرکت فوالد 
مبارکه و آب منطقه اى اصفهان براى این طرح در نظر 

گرفته شد.
وى اضافه کرد: گرچه این طرح بــا ظرفیت تولید 250 
میلیون مترمکعب مشکل کمبود آب استان اصفهان را 

برطرف نمى کند، اما بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
مقــدس زاده تعطیلى طرح هــا را منجر بــه افزایش

هزینه هاى اجرایى عنوان کرد و گفت: علت اساســى 
تعطیلى طرح هایى از این دســت، ناشــى از مدیریت 
نامناسب کارفرما، فقدان احســاس مسئولیت و ناتوانى 

پیمانکار، تأمین نشــدن منابع مالى و نبود انســجام و 
هماهنگى بین مجموعه هاى حاکمیتى ذیربط بود که با 

پیگیرى هاى صورت گرفته برطرف شدند.

وى در ادامه افزود: دیوانساالرى در دستگاه هاى دولتى 
حاکم است و این شرایط در استان اصفهان شدیدتر و مانع 
توسعه اشتغال و کارآفرینى مى باشد زیرا مدیران استانى 

تمایلى براى واگذارى اختیارها به شهرستان ها ندارند، در 
حالى که این امر از اتالف وقت مردم، استهالك خودروها 

و تردد غیرضرور مى کاهد.

مدیران استانى تمایلى براى واگذارى اختیار
به شهرستان ها ندارند

اجراییه
شــماره اجراییه: 9610426794600018 شــماره پرونده: 9509986794600647 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950647 به موجب در خواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509976794601285 محکوم علیها 1- حســین رشــیدى 2- ژیال بابایى هر دو به نشانى اصفهان، 
اصفهان، مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنى مبلغ 72/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/078/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى حق الوکاله وکیل محسن رضائى کوجانى 
فرزند احمد به نشانى شاهین شهر بلوار عطار نبش فرعى 7 غربى مجتمع ایرانیان طبقه دوم واحد 6 طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  چک ها 041231- 94/4/23 و 041245- 94/4/30 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له مرتضى رضیان فرزند عباس به نشانى اصفهان، اصفهان ملک شهر، 
انتهاى خ 17 شهریور مقابل هزار دستگاه ك بهارستان انتهاى کوچه مجتمع مصور پ 2 واحد سه و پرداخت 
نیم عشر در حق اجراى احکام. 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 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 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: 34543 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/590
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960758 شماره دادنامه: 9609976805101897- 96/10/6 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مبین معینى به نشــانى اصفهان خ کاوه بلوار ایمان، بن بست داود 
پالك 1 خوانده: محمود یخچالیان به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شــماره 016571 مورخ 94/12/6 به انضمام مطلق خسارات و تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم و هزینه هاى دادرســى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مبین معینى به طرفیت آقاى محمود یخچالیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 29/000/000 ریال وجه چک به شماره 016575 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان 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 نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 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 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 1/402/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/12/6) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صــادر 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 اعتراض در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34544 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه ) /11/591
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960757 شماره دادنامه: 9609976805101898- 96/10/6 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مبین معینى به نشــانى خ کاوه خ ایمان، بن بست داوود پالك 1 
خوانده: مجتبى وکیلى به نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: دعوى آقاى 
مبین معینى به طرفیت آقاى مجتبى وکیلى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه حواله شماره 
137199/137193 عهده مؤسسه قرض الحسنه فاطمه الزهرا(س) به انضمام مطلق خسارات قانونى- با 
توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسسه قرض الحسنه 
فاطمه الزهرا(س) که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده در جلسه به هر دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشته، بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى نشر آگهى 1/695/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 96/7/13 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى به  این مرجع خواهد بود. م الف: 34545 شعبه 

51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/592
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960197 شماره دادنامه: 00870-960- 1396/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: سیدسعید شیخانى شــمس آبادى به نشانى خیابان کاوه شمس آباد کوچه 
شهید کارگر جنب مخابرات بعثت بن بست سادات پالك 73 وکیل: مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان به 
نشانى اصفهان خیابان کاوه ابتداى پل چمران ساختمان ادارى آفتاب طبقه اول واحد 1 خواندگان: 1- امید 
داوودى 2- امیرحسین ملکوتى شاد هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل 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 قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سید سعید شیخانى شمس آبادى با وکالت مرتضى زارعى 
و مرتضى قانعیان به طرفیت آقاى 1- امید داوودى 2- امیرحســین ملکوتى شاد به خواسته مطالبه مبلغ 

150/000/000 ریال وجه چک به شماره 246196 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (246196- 95/7/5) تا تاریخ اجراى حکم 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 اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34551 شعبه نهم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/593
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960211 شماره دادنامه: 9609976797902032- 96/9/18 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى ناصر پورســینا ف رضا اصفهان خ کاوه پل چمران 
ساختمان ادارى آفتاب- ط دوم با وکالت آقاى مرتضى زارعى و آقاى مرتضى قانیان اصفهان خ کاوه پل 
چمران ساختمان آفتاب طبقه اول واحد 1 خوانده: خانم زهرا باقرى ف ابوالقاسم- مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 163/500/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 1566/8867/91/54مورخ 94/11/20 
نزد بانک ملت به انضمام مطلق خسارات دادرسى، خسارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل گردشکار: به 
تاریخ 96/9/11 شعبه 45 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 960211  و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى ناصر پورسینا ف رضا با وکالت آقایان مرتضى زارعى و مرتضى 
قانیان به طرفیت خانم زهرا باقرى ف ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 163/500/000 ریال موضوع یک 
فقره چک به شــماره 1566/8867/91/54 مورخ 94/11/20 به انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
163/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/167/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه هاى 
نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (94/11/20- 163/500/000 ریال) لغایت زمان 
وصول براساس آخرین شــاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 34552 شــعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /11/594
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960479 شــماره دادنامه: 9609976793803774- 96/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
هشت شــوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: مجتبى فخارى فرزند امین اله اصفهان امیریه بلوار گلها 
چهارراه دکتر حسابى بن بست 7 ساختمان پارسیان- واحد 13 خوانده/ خواندگان: احمدرضا حداد سامانى 
فرزند سبزعلى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دعوى مجتبى فخارى فرزند امین اله به طرفیت احمدرضا حداد سامانى فرزند سبزعلى به خواسته مطالبه 
مبلغ 58/000/000 ریال وجه بخشــى از چک به شــماره 462749- 94/5/15 به عهده بانک صادرات 
ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (بخشــى از چک) 
58/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به 
مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/5/15) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34554 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /11/595
حصروراثت 

اشرف محمدبیگى داراى شناسنامه شماره 5250 به شرح دادخواســت به کالسه 690/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبرمحمدبیگى دهقى بشناسنامه 
4548 در تاریخ 96/09/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1.حسین محمدبیگى دهقى  ش ش 183، 2.مرتضى محمدبیگى دهقى ش ش 38، 3.حمیدرضا 
محمدبیگى دهقى ش ش 920، 4.ســعید محمدبیگى دهقى ش ش 1080196919، 5.لیال محمدبیگى 
دهقى ش ش 38، 6.مریــم محمدبیگى دهقى ش ش 6202، (فرزندان متوفى)، 7. اشــرف محمدبیگى 
دهقى ش ش 5250، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7701/م الف 

رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/11/596
ابالغ

 حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته- تاریخ 96/11/07 شــماره پرونده: 931/96 شماره دادنامه: 
1103-96/11/08. خواهان: مجید ایمانیان فرزند محمد به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى چهارراه بازار 
پاساژ کفش ایمانیان، خوانده: محمدرضا میرزائى فرزند کریم به نشانى: مجهول المکان، جلسه حوزه هفتم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى مجیدایمانیان نجف آبــادى بطرفیت محمدرضا 

میرزائى به خواســته مطالبه مبلغ 67/493/500 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 183040 مورخ 
90/12/30 عهده بانک مهراقتصاد و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات 
پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است. لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 
309 و 310 و 313 قانون تجارت و نظربه مشورتى شورا خوانده را به پرداخت مبلغ 67/493/500 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى به مبلغ پانصد هزارریال و 
خسارت تاخیرتادیه رســید عادى به مبلغ 57/493/500 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/09/20 و از 
تاریخ سررسید چک 183040 مورخه 90/12/30 به مبلغ 10/000/000 ریال لغایت اجراى حکم درحق 
خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 7770/م الف- کاظمى،قاضى شوراى حل اختالف

 گلدشت/11/597
ابالغ

 حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته- تاریخ 96/11/07 شــماره پرونده: 933/96 شماره دادنامه: 
1102-96/11/08. خواهان: مجید ایمانیان فرزند محمد به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى چهارراه بازار 
پاساژ کفش ایمانیان، خوانده: محمدرضا میرزائى فرزند کریم به نشانى: مجهول المکان، جلسه حوزه هفتم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى مجیدایمانیان نجف آبــادى بطرفیت محمدرضا 
میرزائى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه 5 فقره چک و یک حکم رســید عادى 
بشماره 183039-90/10/30 و 183038-90/09/30 و 606567-90/12/15 و 90/07/30-609566 
و 609564-90/05/30 عهده بانک مهراقتصاد و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه 
به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده 
است. لذا شــورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و نظربه مشورتى شــورا خوانده را به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/890/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر 
آگهى به مبلغ پانصد هزارریال و خســارت تاخیرتادیه رســید عادى به مبلغ 60/000/000 ریال ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 96/09/20 و از تاریخ سررسید چک 183039-90/10/30 و 183038-90/09/30 و 
606567-90/12/15 و 609566-90/07/30 و 609564-90/05/30 جمعا به مبلغ 140/000/000 ریال 
لغایت اجراى حکم درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7769/م الف- کاظمى،قاضى 

شوراى حل اختالف گلدشت/11/598
 حصروراثت 

مهدى عســگرانى دهقى داراى شناسنامه شــماره 211 به شرح دادخواست به کالســه 669/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر عسگرانى دهقى 
بشناسنامه 829 در تاریخ 96/10/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.مهدى عسگرانى دهقى ش ش 211، 2.حبیب عسگرانى دهقى ش ش 61، 3.محسن 
عسگرانى دهقى ش ش 242، 4.لیال عسگرانى دهقى ش ش 5978، 5.زهرا عسگرانى دهقى ش ش 154، 
(فرزندان متوفى)، 6.خدیجه محمدصادقى دهقى فرزند محمدقاسم ش ش 87، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7743/م الف رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/11/599
 حصروراثت 

نبى اله صادقى داراى شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 364/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى صادقى هسنیجه بشناسنامه 611 در 
تاریخ 95/07/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1.یداله صادقى ش ش 7، 2.زهره صادقى هسنیجه ش ش 12، 3.خاور صادقى هسنیجه ش ش 2، 4.توران 
صادقى هسنیجه ش ش 14، 5.نبى اله صادقى ش ش 817، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7742/م الف رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/11/600
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان وحید طبیبى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده محمدتاجى 
اشکفتگى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
973/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/12/23 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7808/ م 

الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/601
ابالغ

 کالسه پرونده:977/96 شــماره دادنامه:96/10/114527 تاریخ رســیدگى 96/10/23 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: احمد کاظمى به نشانى نجف آباد خ منتظرى شمالى 
ك پارسا بن شهید پورمحمدى پ18 خوانده: فرهاد موسوى دشتســتانى به نشانى نجف آباد امیرآباد باغ 
علوى ك قنبریان پالك3 (مجهول المکان) خواسته:..... گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص درخواست آقاى احمد کاظمى 
بطرفیت خوانده سیدفرهاد موسوى دشتستانى درخصوص خواســته صدور حکم بر تخلیه به لحاظ عدم 
پرداخت اجاره بها با احتساب کلیه خسارات دادرسى با عنایت به بررسى بعمل آمده در پرونده و با عنایت به 
اینکه قولنامه ارائه شده از سوى خواهان که فى مابین موجر و مستاجر بوده با لحاظ اینکه در بند 4 عینًا ذکر 

گردیده مستاجر بایستى مال االجاره مرقوم را در هر ماه تحویل موجر بدهد درغیر اینصورت حق فسخ با 
موجر مى باشد و موجر مى تواند پس از 10 روز از تاریخ عدم تحویل مال االجاره از مستاجر خلع ید بعمل 
آورد. لذا بنا به اظهارات خواهان در جلســه 96/10/23 و عدم پرداخت اجاره بها توسط خوانده لذا مستندا 
به مواد 198 قانون آئین دادرســى مدنى راى به محکومیت خوانده مبنى بر 1.صدور حکم تخلیه به لحاظ 
عدم پرداخت اجاره بها 2. پرداخت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر به مبلغ 1/500/000 ریال محکوم و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7798/م الف- قاضى شوراى حل 

اختالف 8 حوزه قضائى نجف آباد/11/602
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/460285 حسینعلى ســلیمانى نجف آبادى بوکالت از طرف خانم فاطمه بیگم براتیه 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى 699/1 واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 31 دفتر 238 امالك 
ذیل ثبت 52818 بنام سیدمجتبى اسماعلیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/18، 7797/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/603
ابالغ وقت دادرسى

 شماره ابالغنامه9610103731506088 شماره پرونده: 9609983731500718 شماره بایگانى شعبه: 
960726 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه دادخواستى به طرفیت خوانده نرگس یوسفیان،محمدحسین 
باوفا، محمدداودصفى به خواسته محکومیت خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
960726 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 97/01/27 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان نرگس یوسفیان و محمدحسین باوفا و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. 7794/م الف-منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/11/604
 اخطار اجرایى

شــماره 692/96 به موجب راى شــماره 852 تاریخ 96/08/20 حوزه نجف آباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم 1.محسن بهارلویى2.شمس انصارى3.ابراهیم 
شاه بندرى4.داود نیکبخت به نشــانى مجهول المکان، محکوم علیهم ردیف اول و دو و سوم محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 196/750 تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل مى 
باشند و محکوم علیه ردیف چهارم محکوم به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند خودروى سوارى 
سیتروئن زانتیا SX مدل 1385 رنگ نوك مدادى شماره موتور 612505 و شماره انتظامى 13-979 ت22 
در حق محکوم له اجرایى مى باشد و همچنین محکوم علیهم اجرایى محکوم به پرداخت هفتصد و بیست و 
پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت مى باشند.محکوم له: امید زمانى با وکالت داود 
کاظمیان به نشانى: نجف آباد خ امام کوچه سجاد پالك20. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7791/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/606
 اخطار اجرایى

شــماره 704/96 به موجب راى شــماره 907 تاریخ 96/08/23 حوزه نجف آباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شرکت تعاونى زنبوردارى شهرآوربهاران زاگرس 
به نشانى مجهول المکان، محکوم است به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/505/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خســارت 
تاخیردرتادیه از مــورخ سررســید 671564-94/05/12 و 671566-94/08/30 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق 
دولت مى باشد. محکوم له: محســن بهارلویى باوکالت داود کاظمیان به نشانى: نجف آباد خ شیخ 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 براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 7790/م الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/607
 اخطار اجرایى

شماره 705/96 به موجب راى شماره 908 تاریخ 96/08/23 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مژگان مهرى به نشانى مجهول المکان، محکوم است به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 560/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 099631-94/09/27 و 10/25-099637/ 
94 و 099638-94/10/28 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 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 براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7789/م الف-شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/608

دیروز 206 طرح و پروژه کشاورزى به ارزش هزار و 448 
میلیارد ریال بطور همزمان در استان اصفهان افتتاح و به 

بهره بردارى رسید.
این پــروژه ها در حوزه هــاى آب و خــاك و امور فنى 
مهندســى، تولیدات دام، طیور و آبزیان، منابع طبیعى 
و آبخیــزدارى، تولیدات گیاهى، امور عشــایر و صنایع 
کشاورزى است که بطور همزمان در نقاط مختلف استان 
اصفهان افتتاح شد.با راه اندازى این پروژه ها، عالوه بر 
افزایش تولید و تثبیت اشتغال براى هزار و 362 نفر بیش 

900 فرصت شغلى جدید ایجاد شده است .
در این مراســم، اســتاندار اصفهان طى سخنانى، خود 
اتکایى و سیاست گذارى در بهره ورى و بهره بردارى از 
ظرفیت هاى و قابلیــت هاى منطقــه اى و محلى را 
مهمترین راهکار افزایش تولید و تامین رفاه و معیشت 
مردم عنوان کرد.محســن مهرعلیــزاده افزود: تالش 
مسئوالن، تســهیل در امور ادارى و اجرایى، تسریع در 
ارائه مجوزها و تسهیالت مهمترین بستر جذب سرمایه و 

افزایش تولید و رونق اقتصادى است.
وى تصریح کرد: مشــکل اصلى، روند تولید و رشــد 
اقتصادى، کند بودن نظام ادارى و روحیه محافظه کارى 
بیش از اندازه در این سیستم است. همچنین به گفته 
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، کل 
مبلغ سرمایه گذارى شده در بخش کشاورزى استان 
اصفهان طى یکسال گذشته هفت هزار و 960 میلیارد 
ریال بوده و بیشترین تعداد پروژه هایى که قرار است در 
دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد در شهرستان 
تیران و کرون است، اما از نظر میزان اعتبار، شهرستان 
اصفهان با 11 پروژه با اعتبــار 32/8 میلیارد تومان در 

صدر این پروژه ها قرار دارد. 

206 پروژه کشاورزى 
در اصفهان افتتاح شد
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به منظور ارائــه خدمت به موقع، ســریع  و آســان و 
همچنین  ارتقاى رضایتمندى ارباب رجوع،  میزخدمت 
در ورودى شــرکت برق منطقه اى  اصفهان اســتقرار

یافت.
جهت ارائه خدمات مناســب، اطالعــات و راهنمایى 
الزم به ارباب رجــوع در ارتبــاط با فرآینــد خدمت،  
فضایى مناســب  براى مراجعه اربــاب رجوع به عنوان 
میزخدمت  در شرکت  برق منطقه اى اصفهان تخصیص 

یافت. 
بر اســاس این گزارش، اساســًا احترام و تکریم ارباب 
رجــوع و بــه دســت آوردن رضایتمندى مــردم در 

سیســتم ادارى، هدف نهایى طرح تکریم است که در 
بخشــنامه معاونت توسعه مدیریت و ســرمایه انسانى

رئیس جمهور، به همه دســتگاه هاى ادارى ابالغ شد 
که در طبقه همکف یا ورودى ادارات دولتى میز خدمت 
تشــکیل شــود و افراد مطلع و مقام تصمیم گیر در آن 
حضور پیدا کنند و ارباب رجوع در همان واحد به پاســخ 

خود برسد.
گفتنــى اســت؛ کلیــه خدمــات  مربــوط بــه

ارباب رجوع که به صورت الکترونیکــى قابلیت انجام 
دارد، در این شــرکت شناسایى شــده و در حال پیاده 

سازى است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
با تصویب  پیشــنهاد الحاقى مربوط به معافیت شــرکت 
فرودگاه ها از سود سهام و مالیات مربوط به خرید امالك، 

گام نهایى براى توسعه فرودگاه اصفهان برداشته شد.
ناهید تاج الدین گفت: با توجــه به نقش حیاتى فرودگاه به 
عنوان یکى از اصلى ترین زیر ساخت هاى توسعه گردشگرى 
و به منظور تأمین اســتانداردها و ایمنى پروازها  الزم بود 
نسبت به رفع فورى محدودیت ظرفیت پذیرش هواپیما در 
فرودگاه ها به خصوص فــرودگاه بین المللى مهرآباد و نیز 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان اقدام شود و این ممکن نبود 
مگر با تملک عرصه  اى  که در اختیار بخش نظامى است.

نماینده اصفهان افزود: در همین راستا از یکسال پیش ما براى 
آزاد سازى اراضى فرودگاه و تملک عرصه در اختیار بخش 
نظامى براى توسعه فرودگاه شهید بهشتى ورود کردیم و 
خوشبختانه تیرماه امسال شاهد توافق چند جانبه اى براى 
آزادسازى اراضى اطراف فرودگاه بودیم؛ اما متأسفانه پرداخت 
هزینه امالك  خریدارى شده توســط فرودگاه با مشکل 
مواجهه بود. وى تصریح کرد: با بررســى هاى کارشناسى 
به این نتیجه رســیدیم که معافیت فرودگاه هاى مذکور از 
پرداخت سود سهام و مالیات در بودجه 97، این امکان را براى 
فرودگاه ها مهیا مى کند که در قبال این معافیت ها، خودشان 

بتوانند  هزینه خرید امالك را تأمین کنند.

استقرار میز خدمت 
در برق منطقه اى اصفهان

گام  نهایى براى توسعه 
فرودگاه اصفهان برداشته شد

1000مشترك به شبکه برق 
گلپایگان اضافه شدند

مدیر اداره برق شهرسـتان گلپایگان گفت: در سـال 
جارى با اضافه شـدن تعداد هـزار و 81 مشـترك به 
شبکه، اکنون تعداد کل مشـترکان برق گلپایگان به 

51 هزار و 665 هزار مشترك رسید.
شـاپور حدادى پور اظهارداشـت: در ده ماهه امسـال 
تعداد هزار و 81  به مشـترکان برق شهرستان اضافه 

شده است.
وى افزود: از این تعداد هزار و 47 مشترك عادى و 34 

مشترك دیماندى هستند.
مدیر اداره برق شهرسـتان گلپایگان گفت: همچنین 
19 پروژه برق رسـانى با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد و 

250 میلیون تومان امسال به بهره بردارى رسید.

جشنواره شیخ بهایى 
دى ماه برگزار مى شود

چهاردهمیـن دوره جشـنواره ملـى فـن آفرینـى 
شـیخ بهایى سـال آینده با تغییراتى برگزار مى شـود 
از جملـه اینکـه زمـان برگـزارى آن بر خـالف روال 
سـال هاى گذشـته کـه در اردیبهشـت بـود، به دى 

موکول شده است.
چهاردهمیـن دوره جشـنواره ملـى فـن آفرینـى 
شیخ بهایى و چهارمین دوره طرح ملى«کسب و کار 
دانشجویى» دى ماه سال آینده توسط شهرك علمى 

و تحقیقاتى اصفهان برگزار خواهد شد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان 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 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015002334 مورخ 95/11/28  بهمن سلیمیان ریزى فرزند رجبعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139660302015000072 مورخ 96/01/24  مجید اسحاقیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139660302015000073 مورخ 96/01/24  آرزو مهدیان ریزى فرزند ایرج نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شماره 139660302015000149 مورخ 96/01/31  فخرالسادات میرصفائى فرزند سید کریم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145,71 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در 
کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود سلیمیان ریزى .

5 - راى شــماره 139660302015000641 مورخ 96/04/19  محمد ربیــع کاویانى باغبادرانى فرزند 
محمد على  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 1238,50  مترمربع پالك 23 فرعى 
از 200 - اصلى واقع در مزرعه امان آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى کربالئى حسین شفیعى .
6 - راى شــماره 139660302015000695 مورخ 96/04/28  نظر قربانى چم کهریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111,48  مترمربع مفروز از پالك 290 – اصلى واقع در قریه چم 

کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قربانى .
6 - راى شماره 139660302015000748 مورخ 96/05/10  رســتم الماسى فرزند میکائیل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 124,43  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شــماره 139660302015000957 مورخ 96/06/29  حجت اله مرادى ریزى فرزند اسفندیار 
نســبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,54 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139660302015000958 مورخ 96/06/29  راضیه سلیمیان ریزى فرزند مظاهر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,54 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شــماره 139660302015000966 مورخ 96/06/29  آرش ایزدى فرزند عنایت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ویال به مســاحت 231 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى محسنى .
10 - راى شماره 139660302015000978 مورخ 96/06/30  عزیز رفیعى فرزند قلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 376,21 مترمربع مفروزى از پالك 38 فرعى از 370 - اصلى واقع در مرزعه مریم 
بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شرف قدیمى چرمهینى .
10 - راى شــماره 139660302015001087 مورخ 96/07/30  موقوفه مســجد الرقیه زرین شهر به 
نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 57,07 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139660302015001088 مورخ 96/07/30  على قلى صادقیان خشوئى فرزند عیدى 
محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 601,26  مترمربع مفروزى 
از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشــوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 
رسمى فرهاد کرمى راى شماره 139660302015001089 مورخ 96/07/30  اسکندر صادقیان خشوئى 
فرزند عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601,26  مترمربع 
مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشــوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى فرهاد کرمى .
13 - راى شــماره 139660302015001090 مورخ 96/07/30  غالمعباس صادقیان خشوئى فرزند 
عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 601,26  مترمربع 
مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى فرهاد کرمى راى شماره 139660302015001091 مورخ 96/07/30  غالمرضا صادقیان 
خشوئى فرزند عیدى محمد نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601,26  
مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى فرهاد کرمى .
14 - راى شــماره 139660302015001258 مورخ 96/09/19  محمد جواد ســلیمیان ریزى فرزند 
محمود نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,16 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
15 - راى شماره 139660302015001259 مورخ 96/09/19  فاطمه باقریان ریزى فرزند قاسم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 265,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139660302015001339 مورخ 96/09/27  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند حسنقلى 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,64 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .

17 - راى شماره 139660302015001340 مورخ 96/09/27  محسن ادیبى سده فرزند قربانعلى نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شــماره 139660302015001341 مورخ 96/09/27  مهرعلــى جعفرى ملک آبادى فرزند 
آقاعلى نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 452,42 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

جعفرى ملک آبادى .
19 - راى شماره 139660302015001342 مورخ 96/09/27  طوران جعفرى ملک آبادى فرزند سبزه 
على نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 452,42 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

جعفرى ملک آبادى .
20 - راى شماره 139660302015001344 مورخ 96/09/27  سمیه صادقى کله مسلمانى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183,22 مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى واقع در کله 
مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى صادقى کله مسلمانى .

21 - راى شماره 139660302015001345 مورخ 96/09/27  آرزو توانگر ریزى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,61 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود عمرانى .
22 - راى شــماره 139660302015001346 مورخ 96/09/27  کیانوش دهقانى فرزند مجید نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237,02 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى علیمراد رحیمى .
23 - راى شماره 139660302015001347 مورخ 96/09/27  محمد شیر محمدى فرزند نادعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147,34 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى لطف اله شیر محمدى باباشیخعلى .
24 - راى شماره 139660302015001348 مورخ 96/09/27  محمد حسین محمدى فرزند صفرعلى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شماره 139660302015001349 مورخ 96/09/27  فاطمه دانشگر فرزند رمضان نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139660302015001350 مورخ 96/09/27  اســماعیل ســلیمیان ریزى فرزند 
محمد نسبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 121,06 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
27 - راى شــماره 139660302015001351 مورخ 96/09/27  اسماعیل یوســفى چرمهینى فرزند 
على رحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 211,95 مترمربع مفروزى از پالك 26 فرعى از 
370 - اصلى واقع در مرزعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
28 - راى شماره 139660302015001364 مورخ 96/10/02  یاور رستمى هفشجانى فرزند نادر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى ابوالفتح قهرمان با قید به اینکه خانم 

شهربانو عالى پور هفشجانى مادام الحیات در آن حق سکونت دارد .
29 - راى شماره 139660302015001403 مورخ 96/10/06  مسعود کریمى ریزى فرزند رضا نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مســاحت 119,82 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 
قهرمان  راى شماره 139660302015001404 مورخ 96/10/06  طیبه سلیمیان ریزى فرزند عبدالصمد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 119,82 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
30 - راى شــماره 139660302015001409 مورخ 96/10/06  دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى – دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان (کلینیک حضرت زینب) به مساحت 3027,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شــماره 139660302015001410 مورخ 96/10/06  موقوفه مســجد الزهرا زرین شهر به 
نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان لنجان نسبت به ششــدانگ یکباب مسجد به مساحت 
1123,21 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015001458 مورخ 96/10/17  اصغر یوسف زاده ریزى فرزند سیف اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 57,65 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015001459 مورخ 96/10/06  علیرضا مرادیان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153,75 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شماره 139660302015001460 مورخ 96/10/17  سهیال شیرالى فرزند محمد على نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
34 - راى شماره 139660302015001461 مورخ 96/10/17  یداله غفارى ریزى فرزند شکراله نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137,22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
35 - راى شماره 139660302015001462 مورخ 96/10/18  فاطمه بیگم هاشمى ریزى فرزند سید 
هاشم نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137,22 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .

36 - راى شماره 139660302015001475 مورخ 96/10/18  محمد على سلیمیان فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
37 - راى شماره 139660302015001476 مورخ 96/10/18  عباس آتشى ریزى فرزند امراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
38 - راى شماره 139660302015001477 مورخ 96/10/18  گل بناز حسین چم عزیز فرزند برزو نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,05 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
39 - راى شماره 139660302015001478 مورخ 96/10/18  ابراهیم عطائى قلعه قاسمى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,40 مترمربع مفروزى از پالك 131 فرعى از 121 - اصلى 

واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن جان عطائى .
40 - راى شماره 139660302015001479 مورخ 96/10/18  فرزانه سلیمیان ریزى فرزند على نسبت 
به ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به مســاحت 60,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001480 مورخ 96/10/18  عبدالکریم شفاهیان فرزند عبدالحسین 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,53 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139660302015001481 مورخ 96/10/18  کبرى عباس زاده ریزى فرزند خدارحم 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,53 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى

 ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139660302015001482 مورخ 96/10/18  ســمیه سجادى نژاد فرزند سید مصطفى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شماره 139660302015001527 مورخ 96/10/25  جاسم بابائیان چم علیشاهى فرزند موسى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شماره 139660302015001532 مورخ 96/10/27  گوهر صادق زاده ریزى فرزند على نسبت به 
30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان راى 
شماره 139660302015001533 مورخ 96/10/27  رسول سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 6 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
44 - راى شماره 139660302015001534 مورخ 96/10/27  على سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان راى شماره 
139660302015001535 مورخ 96/10/27  اکبر سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 8 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شماره 139660302015001536 مورخ 96/10/27  اصغر سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان راى شماره 
139660302015001537 مورخ 96/10/27  رضوان سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 4 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
46 - راى شماره 139660302015001538 مورخ 96/10/27  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 
4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان راى 
شماره 139660302015001539 مورخ 96/10/27  زهرا سلیمیان ریزى فرزند جواد نسبت به 4 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شــماره 139660302015001542 مورخ 96/10/27  مظفر قربانى چم کهریزى فرزند غضنفر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 312,63  مترمربع مفروز از پالك 290 – اصلى واقع در قریه چم 
کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى فضل اله قربانى و غضنفر قربانى 

چم کهریزى .
48 - راى شماره 139660302015001543 مورخ 96/10/27  حورى غضنفرى پور گله فرزند على حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,30 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال 

آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم رمضانى ریزى .
49 - راى شماره 139660302015001544 مورخ 96/10/18  اکرم اصغریان دستنائى فرزند عزیزاله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,69 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
50 - راى شماره 139660302015001558 مورخ 96/10/18  رضوان توانگر فرزند حسن نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
51 - راى شماره 139660302015001559 مورخ 96/10/18  محمد خسرویان ریزى فرزند محمد رضا 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
52 - راى شــماره 139660302015001560 مورخ 96/11/03  جواد ملکى ریزى فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,26 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
53 - راى شماره 139660302015001561 مورخ 96/11/03  کیانا سالمى نیک فرزند فریدون نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430,29 مترمربع مفروزى از پالك یک فرعى از 255 - اصلى واقع در سعید 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حاج على فرقانى .
54 - راى شماره 139660302015001975 مورخ 96/11/14  طیبه سلیمیان ریزى فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 191,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان . تاریخ انتشار نوبت اول :  
روز چهارشنبه  مورخ  1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه  مورخ  1396/12/03 م الف: 1578 

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/  11/659
فقدان سند مالکیت

شــماره: 961218641572191 چون محمدعلى کرباسى نجف آبادى فرزند ابوالقاســم باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه-چهارم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك شماره 9/1 واقع در مزرعه رحمت آباد شاهدان نجف آباد بخش 12 ثبت اصفهان 
که درصفحه 185 دفتر 16 امالك نجف آباد بنام نامبرده ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب 
سند اتقال شماره 59127-1387/06/16 دفترخانه 37 نجف آباد به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى 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 شــد. تاریخ انتشار 96/11/18، 7817/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/660
احضار

 شماره ابالغنامه9610103731205593 شــماره پرونده: 9609983732301027 شماره بایگانى شعبه: 
961445 در پرونده کالسه شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى مجید حیدرى فرزند محمدعلى متهم 
است به ترك انفاق نظربه اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ میگردد در جلسه 96/12/19 ساعت 11/30 صبح در شعبه 103 دادگاه 
کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. 7815/م الف-دفتر شعبه 

103 دادگاه نجف آباد/11/661
 فقدان سند مالکیت

قنبرعلى راعى دهقى فرزند حسن باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 96/10/09-16489 
به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سندمالکیت ششدانگ پالك شماره 23/163 
فرعى مجزى شده از 23/5واقع در دهق بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 527 دفتر 73 امالك ذیل ثبت 
14846 بنام نامبرده ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشد، ضمنا بموجب سند رهنى 
5702-93/07/06 دفترخانه 350 اصفهان درقبال مبلــغ 1/130/000/000 ریال و بمدت 47 ماه در رهن 
بانک مهراقتصاد قراردارد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 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 تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/18، 7427 /م الف- ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت/11/662
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه سلیمانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند سوارى پرایدبشماره انتظامى 
53-727ن53 به طرفیت خواندگان 1.سیدصالح موسوى 2سیدمحسن موسوى3.محبوبه فقهى به شوراى 
حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1306/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/19 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده ردیف اول 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7823/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/663
مزایده اموال منقول نوبت دوم 

اجراي احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی فالورجــان در نظر دارد در پرونده شــماره 960290 ح 2 
اجرائی موضوع علیه آقایان اسماعیل ومحسن کاشــى فرزندان محمدعلى وله رجبعلى سلیمانى در تاریخ 
سه شــنبه 1396/11/30به منظورفروش فروش یک دســتگاه لودر کوماتســو600 داراى شماره سریال 
Wa045p26052386 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان 
اطاق 318 برگزار نماید .اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 5/000/000/000 
ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 990 اجراي احکام حقوقی دادگســتري 

فالورجان/ 11/666 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواســت ضمایم وقت رســیدگی به اقاى ســید محمد صالــح زاده نظربــه اینکه اقاي 
عادل جعفرى فرزند رمضانعلی دادخواســتی بطرفیت اقاي ســیدمحمدصالح زاده فرزندسیدحســینقلى 
بخواســته  مطالبه تقدیم که به این دادگاه ارجاع وبه کالســه 96/546ثبت وبراي روزســه شــنبه مورخ 
96/12/19 ســاعت 4عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المــکان اعالم گردیده
 است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شــودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس 
دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر 
غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم 

خواهد نمود. م الف: 1046 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان / 11/667 

4 طرح تولیدى و زیست محیطى همزمان با دهه فجر 
در شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان به بهره بردارى 

رسید.
 ،Beam Blank این طرح ها شــامل ریخته گــرى
غبارگیرهــاى  سیســتم  اصــالح  و  بازســازى 
ســامانه  فوالدســازى،  بخــش  کنورتورهــاى 
POST COMBUSTION و آب ُزدایى از لجن 

کنورتور و بازگشت آب به سیکل کارخانه است.
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذارى تأمین اجتماعى 
(شســتا) در مراســم افتتاح طرح هاى مذکور، شرایط 
کنونى ذوب آهن اصفهان را مطلوب و رو به بهبود خواند 
و گفت: مسئوالن این شرکت با استفاده از ظرفیت هاى 
تخصصى خــود گام هاى مهمى در راســتاى کاهش
هزینه هــاى تولید، کاهش قیمت تمام شــده و صرفه 
جویى در هزینه هاى طرح هاى توسعه اى برداشته اند 

که حاصل آن سوددهى در این شرکت است. 
مرتضى لطفى افزود: تا ســال آینده 30 هــزار میلیارد 
تومان از مطالبات ســازمان تأمیــن اجتماعى با بانک 
مرکزى، تهاتر و مشکل بدهى هاى بانکى و تسهیالتى 
که شرکت هاى تابعه تأمین اجتماعى دریافت کرده اند، 

حل مى شود.
وى ادامــه داد: بنابرایــن همــه بدهى هــاى بانکى
ذوب آهن تهاتر مى شــود و این شــرکت مى تواند از 
تسهیالت بانکى براى پیشــبرد طرح هاى توسعه خود 

استفاده کند.

لطفــى بــا بیــان اینکــه شــرکت شســتا تــا پایان 
ســال 98 از بنــگاه دارى خــارج شــده و ســهامدارى 
مى کنــد، گفت: در این صورت شــرکت هــاى کوچک

 به بخش خصوصى واگذار مى شود.
***

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان نیز گفت: 

قیمت تمام شــده محصوالت این کارخانه از سال 94 
تاکنون با وجود تورم در دو ســال، افزایش قیمت زغال 
سنگ و سایر مواد اولیه کاهش یافته که حاصل بیش از 

100 اقدام مدیریتى است.
احمد صادقى قیمت تمام شده محصوالت این شرکت 
نســبت به دیگر واحد هــاى بزرگ فوالدى کشــور 
را بیشــتر ذکر کرد و افزود: ذوب آهــن از روش کوره 
بلند بــراى تولید فــوالد و از زغال ســنگ و کک به 
عنوان انرژى هاى اصلى اســتفاده مى کند واین مواد

اولیــه را بــا قیمــت هــاى جهانى مــى خــرد، اما 
شــرکت هاى فوالدى که روش احیاى مستقیم دارند، 
از یارانه انرژى برخوردارند و گاز و برق را بســیار ارزان 

تهیه مى کنند.
وى ادامــه داد: ایــن امــر باعــث مى شــود رقابت 
ذوب آهن با آن شرکت ها در قیمت تمام شده عادالنه 

نباشد.
صادقى همچنیــن از تالش این شــرکت در کاهش 
مصــرف آب خبــر داد و گفــت: طرح هــاى کاهش 
مصرف آب بــا جدیــت دنبال مــى شــود و در این 
شــرکت کمیته بحران آب نیز شــکل گرفته است تا 
پیــش بینى هاى الزم بــرا ى حفظ تولید در شــرایط 

بحرانى را انجام دهد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از شکسته شدن رکورد 
تولید کک در این شــرکت خبر داد و افزود: باتوجه به 
موفقیت ذوب آهن اصفهان در تولید یک میلیون و 200 
هزار تن کک در سال جارى، واردات این مواد اولیه به 
شــدت کاهش یافته و به 44 هزار تن رسیده که مقدار 

ناچیزى است.

در مراسم بهره بردارى از 4 طرح تولیدى و زیست محیطى در ذوب آهن مطرح شد:

همه بدهى هاى بانکى ذوب آهن تهاتر مى شود


