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عوامل پنهان و مؤثر در درد دندانا ستقبال از لوازم التحریر داخلى افزایش یافت نقشم در «عرق سرد» شاه نقش بودحضور متفاوت «جیلى»  در بازار ایران قطع دست کودك سرطانى به علت تزریق اشتباه دارو! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

 توقیف گوشى هاى قاچاق وسط خلیج فارس

رشد 39/5درصدى جرائم مالى استان 
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دستگیرى باند دالل ها و 
کارچاق کن ها در اصفهان

درآمدم به خودم مربوط است

همه باید شرایط نامناسب 
سازمان تأمین اجتماعى را 

یادآورى کنند
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 شما چرا چیزى 
نپرسیدید؟!

2

 فرمانده دریابانى بوشهر گفت: 
16 میلیارد تومان گوشى قاچاق در 
آب هاى کنگان کشف و توقیف 
شد. سرهنگ ولى ا... رضایى 
نژاد،اظهارکرد: روز 17 بهمن مأموران 
موفق شدند...

رضا رشــیدپور، آخرین مجرى گفتگوى 
مستقیم رئیس جمهور با مردم، دیروز 
در یادداشت اینستاگرامى خود نوشت: 
 فضاى گفتگــوى رودررو با رئیــس جمهور با 
کنفرانس رسانه اى متفاوت است. این را مى دانم. 
اما همین چند وقت پیش «برخى» از اهالى رسانه 
گزنده ترین نقدهایشان به من این بود که چون 
رشیدپور متخصص نیست و روزنامه نگار نیست 

و ... پرسش هاى بسیار سطحى و ...
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مدیرکل زندان هاى استان اصفهان خبر داد

     

معامله روزانه معامله روزانه 1313 میلیارد تومان سهم در بورس منطقه اصفهان میلیارد تومان سهم در بورس منطقه اصفهان
11

تکذیب شکایت ستاد امر به معروف اصفهان 
مدیر روابط عمومى ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان گفت: بر خالف مطالب منتشر شده در فضاى مجازى 

و برخى سایتها، این ستاد تاکنون هیچ شکایتى از على کریمى نکرده است  ...
5

دردسر پیام اینستاگرامى على کریمى

ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان خبر شکایت از على کریمى را نادرست خواند
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3

بهنام تشکر: بهنام تشکر: 
فعًال فیلمفعًال فیلم

 کمدى و طنز  کمدى و طنز 
بازى نمى  کنمبازى نمى  کنم

احسان کرمى در گفتگو با آزاده نامدارى:

5

 شما
نپر

رضا

 فضاى گفت
کنفرانس رس
اما همین چ
گزندهترین
رشیدپور مت
و ... پرسش

طوفان سبز اصفهان طوفان سبز اصفهان 
به تهران رسیدبه تهران رسید

 سایپا- ذوب آهن 
امروزدر ورزشگاه 
شهید دستگردى

کنایه رشیدپور به سئواالت خبرنگاران
 در نشست خبرى رئیس جمهور:

 توقیف گوشى هاى قا

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى زی رسازى، جدول گذارى معابر 
سطح شهر را با مبلغ اولیه 3/400/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 96/12/5 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى 
( نوبت دوم) چاپ دوم 

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى 

آگهى مزایده چاپ دوم 

5٪ سپرده واریزى شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182188مسکونى1
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182189مسکونى2
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182190مسکونى3
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182191مسکونى4
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182192مسکونى5
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه -182193مسکونى6
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182220مسکونى7
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182221مسکونى8
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182222مسکونى9

4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه -182223مسکونى10
10/000/00064/350/000خیابان شریعتى- نرسیده به خیابان ساعى128/70مسکونى11

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/12/2 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 96/12/3 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 13 /96/12 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

تک
مدی
و بر
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عضو حزب مؤتلفه اسالمى به اعتمادآنالین گفت: در جریان 
اصولگرا از گروه هاى رادیکال و تنــدرو تا طیف هایى که از 
افکار اعتدالى برخوردار هستند، وجود دارد. از یک سو مرزش 
به برخى جریان هاى تندرو مثل انصار حزب ا... و پایدارى و 
جریان هاى رادیکال به شــدت مخالف با دولت مى رسد و از 
سوى دیگر طیف هایى چون على الریجانى و على مطهرى 
فعالیت مى کنند. محمدجواد آرین منش اضافه کرد: در درجه 
بعدى نیز جبهه پیروان و آقاى باهنر هستند. سپس به طیف 
«جمنا» که فاصله بیشتر با اصولگرایان معتدلى چون باهنر و 
الریجانى دارند مى رسیم که در انتخابات مقابل آقاى روحانى 
بودند. افرادى مثل حسن عباسى و رحیم پور ازغدى هم در 

جریان اصولگرایى اند که البته برخى از اصولگرایان اصًال آنها 
را از خود نمى دانند چون کار روشن و مشخصى ندارند و خیلى 
پراکنده گویى مى کنند و تندروى در افکارشــان وجود دارد؛ 

بنابراین جریان هاى اصولگراى معتدل آنها را قبول ندارند.
این فعال سیاسى اصولگرا با تأکید بر اینکه اندیشه چهره هاى 
اصولگرایى چون على الریجانــى، محمدرضا باهنر و على 
مطهرى بیش از اندیشه افرادى چون حسن رحیم پورازغدى و 
حسن عباسى در بین افکار عمومى طرفدار دارد و موردپذیرش 
است اظهار کرد: طیف هاى اعتدالگرا در جریان هاى اصولگرا 
و اصالح طلب چون به منافع ملى توجه بیشترى دارند بیشتر 

مورد اقبال مردم هستند.

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى در سى و 
پنجمین دوره جایزه کتاب سال با بیان اینکه یک دورانى 
بود ورود به دانشــگاه به معناى بى دینى بود، یادآور شد: 
وقتى مى گفتند فالنى به دانشگاه رفت، انگار از بهشت به 
جهنم رفته است. اگر از حوزه کسى به دانشگاه مى رفت 
طور دیگرى نگاهش مى کردند. اگر طلبه اى مى خواست 
درس هاى کالســیک بخواند از مدرســه و حوزه اخراج 

مى شد و باید مخفیانه و زیر تشک درس مى خواندند. 
رئیس جمهور یادآور شد: شاید باورتان نشود؛ در آن زمان 
در حوزه علمیه قم شاید حتى رادیو هم به صورت مخفى 
آن هم در اختیار چند نفر بود. در مدرســه ما در حوزه تنها 

یک نفر و آن هم به صورت مخفى رادیو داشت. ما گاهى 
به حجره وى مى رفتیم و با بستن درها و پنجره ها مخفیانه 
و با هراس اخبار گوش مى دادیم. چراکه اگر مى فهمیدند 
او را بیرون مى انداختند و به نوعى رادیو به معنى بى دینى

 بود.
وى افزود: اولین بارى که پیش از انقالب سرودى براى 
امام(ره) خوانده شد، همان سرود «اى امام» بود. زمانى 
که امام (ره) در نوفلوشــاتو بود آقایى گفت که این سرود 
غناست یا غنا نیست و این مسئله بسیار محل بحث بود 
حال اگر در آن موسیقى نیز وجود مى داشت که دیگر کار 

خیلى پیچیده مى شد. 

مردم، طرفدار
کدام اصولگرایان هستند؟  

زمانى دانشگاه رفتن 
بى دینى بود

باالخره اجبارى یا اختیارى؟! 
   اعتماد آنالین | بـه گفتـه حجت االسـالم 
محسـن غرویان، اسـتاد حوزه و دانشـگاه باید مسـائل 
مربوط به حجاب اجبارى و اختیارى در حوزه، دانشگاه، 
صداوسـیما، رسـانه و مطبوعات به بحث گذاشته شود. 
غرویان گفـت: حجاب بـراى خانم ها و آقایـان البته به 
خصوص براى خانم ها از واجبات شرعى و دینى است و 
بحثى وجود ندارد و مورد اجماع همه علما و فقهاست. اما 
مسئله اى که وجود دارد این اسـت که آیا رعایت کردن 

حجاب باید اختیارى باشد یا اجبارى!

نمى دانم چرا... 
   روز نو | صادق زیبا کالم استاد دانشگاه تهران 
در روزنامه «شرق» نوشـت: بعید به نظر می رسد دکتر 
روحانی نداند حجم مبادالت تجـاري اروپا با آمریکا در 
سال بیش از هزار میلیارد دالر اسـت، درحالی که حجم 
معامـالت با ایـران فقط حـدود 20 میلیارد دالر اسـت. 
نمی دانم چرا دکتر روحانی تصور می کند و به خبرنگاران 
تأکید می کند اتحادیه اروپا رابطه تجاري هزار میلیاردي 
با آمریکا را فداي رابطه تجـاري با ایران می کند... آقاي 
روحانی به جز مطالب زیبا و شـیوا و یکسري کلی گویی 
و وعده  و وعید و تالش بـراي دادن امید به آینده، عمًال 

حرف دیگري به مخاطب تحویل نمی دهد.

تکذیب مجدد 
  ایسنا| در خبرى که در کانال تلگرامى مرتبط 
با آیت ا... امینى امام جمعه قم منتشـر شده، آمده است: 
متأسـفانه مدت ها پیش خبـرى در برخى شـبکه هاى 
اجتماعى مبنى بر ارسال نامه اى از جانب آیت ا... امینى 
به رهبر معظم انقالب منتشر شده بود که در همان زمان 
ارسال نامه از طرف ایشان به رهبر معظم انقالب تکذیب 
شد؛ با توجه به انتشار مجدد این شایعه در فضاى مجازى، 
ضمن تکذیب قطعى اصل این نامه و خبر آن، رسانه هاى 
مذکور را به رعایت اخالق دعوت کرده و امیدواریم دست 

از این شیطنت ها بردارند.

فساد حکومت را ساقط مى کند
احمد توکلى طى سخنانى در یازدهمین    ایسنا|
همایش حقوق بشر، حقوق شهروندى و مبارزه با مفاسد 
گفت:متأسـفانه فساد سیسـتماتیک شده اسـت. فساد 
حکومت را ساقط مى کند و اگر مبارزه با فساد نشود قطعًا 
فساد جمهورى اسالمى را ساقط مى کند. در این صورت 
ایران تجزیه و تشیع را ریشه کن مى کنند. به عنوان مثال 

حمله به مساجد پیام دارد. 

مردم تحمل داشته باشند
  انتخاب| دبیر شـوراى نگهبان گفـت: در زمینه 
مشکالت اقتصادى و معیشتى راه ها بسته و قفل نیست 
ولى باید مسـئولیت ها را به آدم هاى انقالبـى و توانمند 
سپرد. آیت ا... جنتى در نطق پیش از دستور دیروز جلسه 
شوراى نگهبان با بیان اینکه دشمنان نمى خواهند مردم، 
40 ساله شدن انقالب خود را جشن بگیرند، درباره برخى 
تالش ها براى پایه گذارى فتنه هاى جدید، هشـدار داد. 
دبیر شوراى نگهبان در ادامه با اشاره به مشکالت شدید 
گوناگون اقتصادى در دیگر کشورها به ویژه در آمریکا، 
تأکید کرد: مردم عزیز ما ضمن اینکه حق دارند اصالح 
اوضـاع اقتصـادى را از دولت بخواهند ولـى باید صبر و 

تحمل نیز داشته باشند.

آمار قابل تأمل
حسام الدین آشنا رئیس مرکز     اعتماد آنالین |
بررسى هاى استراتژیک ریاسـت جمهورى در نشست 
بررسـى نتایج نظرسـنجى هاى اخیر درباره اعتراضات 
دى مـاه 96 اظهار کـرد: 60 درصد جامعـه ایرانى هنوز 
به اصالح پذیر بودن شـرایط کشـور اعتقاددارند، اما از 
سویى دیگر 31 درصد این اعتقاد خود را از دست داده اند. 
آشنا خاطر نشان کرد: در تحقیقات میدانى به این نتیجه 
رسیدیم  مردم به راحتى تفکیکى میان دولت و نظام قائل 
نیسـتند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام 
داراى مشروعیت اسـت. آشـنا اظهار کرد: 37/5درصد 

از مردم فکر مى کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت.

خبرخوان

رضا رشیدپور، آخرین مجرى گفتگوى مستقیم رئیس جمهور 
با مردم، دیروز در یادداشت اینستاگرامى خود نوشت: 

 فضاى گفتگــوى رودررو با رئیس جمهــور با کنفرانس 
رسانه اى متفاوت است. این را مى دانم. اما همین چند وقت 
پیش «برخى» از اهالى رسانه گزنده ترین نقدهایشان به من 
این بود که چون رشیدپور متخصص نیست و روزنامه نگار 
نیست و ... پرسش هاى بسیار سطحى و زرد از رئیس جمهور 
پرسید و نتوانست درد جامعه را مطرح کند. مثًال چرا رئیس 
جمهور را به چالش نکشیدى/ چرا نگفتى که شعار ندهد/ چرا 
نگفتى که وزرا بى برنامه و ناتوان هســتند/ چرا پاسخ ها را 
مى پذیرفتى/ چرا نگفتى که اقتصاد در حال انفجار است / چرا 
از بازداشتى ها نپرسیدى/ چرا نگفتى که ما را با برجام مشغول 
نکند/ چرا نگفتى که مردم خسته شده اند/ چرا از دزدى هاى 
میلیاردى نپرسیدى/ چرا پرسش هایت متفاوت نبود/ چرا 

وقت را هدر دادى.
شما ده ها نفر بودید و من یک نفر. شما متخصص بودید و من 
بى سواد. شما بیش از دو ساعت وقت داشتید و من کمتر از 
یک ساعت. شما در وضعیت سفید امنیتى کشور مقابل رئیس 

جمهور بودید و من در اوج وضعیت قرمز.
جسارت مى کنم و چون لبخند مى زنید مى پرسم که چرا 
یک نفر از شــما توقعاتى که بخاطرش چندین روز من و 
خانواده ام را زیر شــدیدترین فشارهاى روانى و شخصیتى 
گذاشتید، مطرح نکردید؟ پرسش هاى همه شما چه تفاوتى 

با پرسش هاى من داشت؟ 
از من خرده گرفتید که شجاعت کافى براى طرح پرسش 
نداشتم و جسورانه ترین پرســش دیروزتان این بود که آیا 
رئیس جمهور صداى اعتراض مردم را شــنیده است؟ البد 
توقع داشــتید که بفرمایند خیر، صداى موسیقى بلند بود 

نشنیدم!
نقد کردید که مــن تخصص کافى براى طرح پرســش 
کارشناسى از ایشان را نداشتم و خودتان دلیل عدم افزایش 

حقوق اســتادان یک مجموعه «غیر دولتى» را از رئیس 
«دولت» پرسیدید.

البته اعتراف مى کنم که هرگز به فکر من نرسیده بود که رمز 

پیشرفت کشــور را از رئیس جمهور بپرسم. من جاى آقاى 
روحانى بودم مى گفتم چهار تا یک! دنیا کوچیکه. خیلى زود 

به هم مى رسیم.

میزان قاچاق چقدر است؟
  مهر | عبدالرضا رحمانــى فضلى،  وزیر 
کشوردر حاشیه بازدید از بندر شهید رجایى گفت: 
با توجه بــه برنامه ریزى صــورت گرفته میزان 
قاچاق کاال از 20 میلیارد دالر در مبادى رســمى 
و غیررسمى به 11/5میلیارد دالر رسیده که باید با 
تالش مضاعف تر و برنامه ریزى الزم این میزان 

را کم کرده و به صرف برسانیم.

عیدى همراه با حقوق بهمن 
  ایسنا| حسین بخشــى زاده، مدیرکل 
مالى صنــدوق بازنشســتگى کشــورى گفت:  
میزان پرداخت پاداش آخر ســال 1396 یا عیدى 
بازنشســتگان صندوق بازنشســتگى کشورى 
هشت میلیون و 475 هزار ریال (847 هزار و 500 
تومان) تعیین شده که همراه با حقوق بهمن آنها 

پرداخت مى شود.

هشت قلوها به دنیا نیامدند! 
  میزان | در پى انتشــار یــک عکس از 
هشــت نوزاد در کنار هم و خبرى با عنوان  تولد 
هشت قلوها در بیمارســتان سیدالشهداى یزد در 
یک کانال تلگرامى،  مســئوالن روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشکى یزد این خبر را کذب دانستند 
و اعالم کردند عکس منتشر شده مربوط به انتقال 
هشت نوزاد متولد شده به بخش هاى بیمارستان 

سیدالشهدا(ع) است.

با هم حرف نمى زنیم
  تابناك | روزنامه «ابتکار» نوشــت: ده 
سال پیش گفتگو بین اعضاى خانواده چند ساعت 
بود اما حاال به چند دقیقه رسیده است؛ موضوعى 
که در تازه ترین اظهارات معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهورى به آن اشــاره شده است. به گفته 
معصومه ابتکار، گفتگوى بین نسلى در خانواده ها از 

دو ساعت به 20دقیقه کاهش یافته است.

کالً برعکسیم!
   اعتماد آنالین | عبدالرحمان رستمیان، 
معاون فرهنگى- اجتماعى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران اظهار کرد: میزان استفاده از سیگار و قلیان 
بین دانشجویان افزایش یافته است و در حالى که 
در دیگر نقاط دنیا استعمال سیگار در بین نخبه ها 
در حال کاهش است اما در ایران متأسفانه این روند 
برعکس شده است. وى تأکید کرد: میزان مصرف 
سیگار و قلیان بین دانشجویان دختر هم افزایش 

یافته است.

24میلیون مرغ معدوم شد
اتحادیــه  رئیــس    جام جم آنالین | 
مرغ تخمگذار اســتان تهران با اشــاره به آخرین 
وضعیت شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در میان مرغ هاى تخمگــذار گفت: طبق اعالم 
رئیس دامپزشکى کشور، 24 میلیون مرغ  تا کنون 
معدوم شده اند که85درصد آن (حدود 20 میلیون ) 
مرغ هاى تخمگذار بودند و بیمارى به شدت ادامه 
دارد. ناصرنبــى پورگفت: خســارت زیادى براثر 
این بیمارى بر صنعت مرغ تخمگذار کشور وارد 

شده است.

هشدار
  ایسنا| سرپرست گروه «سالمت هوا» 
مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت با 
اشاره به معضل آلودگى هوا در کالنشهرها گفت: 
توصیه اکید ما این است افرادى که حضورشان در 
فضاى بیرون و آلوده، ضرورى نیست، حداقل تردد 
را در فضاى آزاد را داشته باشند. دکتر شاهسونى 
ادامه داد: سازمان بهداشــت جهانى اعالم کرده 
که آلودگى هوا (مواجهه طوالنــى مدت با آن)، 

سرطانزاى قطعى است.

کنایه رشیدپور به سئواالت خبرنگاران در نشست خبرى رئیس جمهور:

 شما چرا چیزى نپرسیدید؟!

مدیرعامل شــرکت آرین خودرو پارس گفت: با عرضه 
خودروهاى جیلى بــه بازار ایران، دیدگاه مشــتریان را 

نسبت به خودروهاى چینى تغییر خواهیم داد. 
رادین پیمان فر با توجــه به همکارى این شــرکت با 
شــرکت جیلى، اظهار داشــت : بر اســاس قراردادى 
که شــرکت آرین خــودرو پــارس به عنــوان یکى از 
شرکت  هاى زیرمجموعه هلدینگ ناصح با شرکت جیلى 
چین امضاکرده، از سال آینده شــاهد ورود خودروهاى 
جیلى به بازار ایران خواهیم بــود. با عرضه خودروهاى 
جیلى به بازار ایران شــاهد خودروهایــى فراتر از آنچه 

تولیدکننــدگان چینى در ایــران واردکرده اند، خواهیم 
بود. وى افزود: پیش بینى مى شود ظرف سه ماهه دوم 
سال 97 محصوالت جدید جیلى را به بازار ایران عرضه 

کنیم.
پیمان فر در ادامه شــرکت جیلى را بــزرگ  ترین تولید 
کننده خودرو در کشور چین اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
این شــرکت رتبه یک فروش خودرو در چین را به خود 
اختصاص داده اســت به طورى که این شرکت در سال 
گذشته با تولید بیش  از 1/2میلیون دستگاه خودرو، رتبه 

اول تولید را در کشور چین در اختیار داشته است.

روزنامه خراسان با سردار کوثرى جانشین فرمانده قرارگاه 
ثارا... در باره حمله فرد قمه به دست به ساختمان ریاست 

جمهورى مصاحبه کرده است.
سردار اسماعیل کوثرى  به این روزنامه  گفته: روز دوشنبه 
فردى که کفن پوشیده و مســلح به قمه هم بوده به زور 
و با فریاد قصد ورود به نهاد ریاســت جمهورى را داشته 
اســت. در مرحله اول مأموران به گمان اینکه او انتحارى 
است پاهاى فرد مهاجم  را هدف قرار مى دهند و فرد مهاجم 
از دو پا مجروح مى شود. وقتى مأموران به باالى سر فرد 
مهاجم مى رسند پس از بازرسى بدنى متوجه مى شوند که 

او به چندین چاقو و قمه هاى بزرگ مسلح است.
جانشین فرمانده قرارگاه ثارا...(ع) در ادامه اضافه کرد: فرد 
مهاجم هم اکنون در بازداشت و در حال مداواست و به دلیل 

اینکه در حال مداواست امکان بازجویى دقیق پیش نیامده 
است اما در بازجویى هاى مقدماتى مشخص شده که این 
اقدام جنبه سیاسى نداشته و او به هیچ گروه سیاسى وابسته 
نیست. البته اطالعات دقیق تر پس از مداوا از وى کسب 
خواهد شد. این مقام مسئول گفت که  فرد مهاجم کمتر 
از 30 سال دارد. سردارکوثرى تصریح کرد: البته سالمت 

روانى فرد مهاجم هم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا...(ع) در این باره که گفته 
مى شود این فرد توانسته است از گیت اول عبور کند، تأکید 
کرد: نه این گونه نبوده اســت. فرد مهاجم از غرب نهاد 
ریاست جمهورى در پاستور که تا در اصلى فاصله زیادى  
دارد در حال حرکت بوده و  از همان ابتدا با حالت تهاجمى 

مى خواسته از مأموران حفاظت عبور کند. 

فردى که قصد ورود حضور متفاوت «جیلى»  در بازار ایران
به ساختمان ریاست جمهورى را داشت کیست؟

عبدا... اسکندرى، گریمور برجسته 
کشورمان، اینستاگرامش را با تصویرى 

از تست گریم جالب در  نقش «دونالد 
ترامپ» در یک پروژه سینمایى به روز 

کرد.  تصویرى از تست گریم اکبر عبدى 
بازیگر سینما و تلویزیون را دراینجا 

مشاهده مى کنید.

اکبر عبدى، ترامپ شد! 

 فرمانده دریابانى بوشهر گفت: 16 میلیارد تومان گوشى قاچاق در آب هاى کنگان کشف و 
توقیف شد. سرهنگ ولى ا... رضایى نژاد،اظهارکرد: روز 17 بهمن مأموران موفق شدند یک 
فروند شناور تجارى حامل کاالى قاچاق را که از کشور هاى حوزه خلیج فارس به مقصد بنادر 
استان در حرکت بود، شناسایى و متوقف کنند. مأموران در بازرسى دقیق از این شناور، 15 
هزار و 294 دستگاه انواع گوشــى تلفن همراه و 556 عدد نمایشگر لمسى تلفن همراه که 
همگى قاچاق و بدون مجوز قانونى از کشور هاى حوزه خلیج فارس تهیه و بارگیرى شده بود، 

کشف کردند.شش متهم در این رابطه، دستگیر شدند.

 توقیف گوشى هاى قاچاق وسط خلیج فارس

پروفسور ســروش سروشــیان، رئیس مرکز سنجش 
از راه دور و هیدرومتئورولــوژى دانشــگاه کالیفرنیا در 
گفتگو با مهر، معتقد اســت  برمبنــاى آمارهایى که از 
طریق این مرکز براى ســازمان هواشناسى بین المللى 
آمریکا تهیه شــده اســت، ایران در 35 ســال اخیر با 
کاهش بســیار بارندگى مواجه نبوده اســت و کاهش 
ســطح بارندگى ایران، از نظر آمــارى آنچنان هم باال

نیست.
این دانشــمند ایرانى که جوایز متعــدد جهانى در حوزه 
هواشناســى و علوم آب را به خود اختصاص داده است، 
با اشاره به آمارهاى تهیه شــده از سوى مرکز سنجش 
از راه دور دانشگاه کالیفرنیا مى گوید: این آمار از طریق 
داده هاى ماهواره اى و اندازه گیرى همه روزه بارندگى 

دور کره زمین در 35 ســال اخیر به دســت آمده است. 
برمبناى این آمار که سطح 25 کیلومترى زمین را مورد 
بررســى قرار داده و هر ماه در حال به روزرسانى است، 
سطح بارندگى به طور کلى روى کشور ایران شاید کمى 
پایین رفته باشد اما این کاهش از نظر آمارى زیاد نیست.

دارنده جایزه جامعه آمریکایى هواشناسان با بیان اینکه 
نمى توانیم بگوییم که ایران در این مدت به طور خیلى 
شدیدى با کمى باران مواجه شده است، ادامه مى دهد: 
حتى برخى استان ها تا اندازه اى بارندگیشان بیشتر هم 
شده است. این درحالى است که در مقایسه با کشورهاى 
همسایه ایران مانند عراق و یا عربستان که از نظر آمارى 
میزان بارندگیشان کمتر شده اســت، وضعیت ایران به 

این شدت نیست.

کاهش بارندگى در ایران آنچنان هم زیاد نیست
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احسان کرمى با حضور در برنامه اینترنتى «کافه تماشا» از 
عالقه اش به موسیقى، سینما، تئاتر، محبوبیت على حاتمى 

و محمدرضا شجریان و... صحبت کرد.
احسان کرمى مجرى، بازیگر، صداپیشه و خواننده که در 
برنامه «کافه تماشــا» مهمان آزاده نامــدارى بود، درباره 
افتتاحیه سى و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: افتتاحیه ها 
به علت ماهیتشان ریتم کندترى دارند اما این بار خیلى بهتر 
شده بود و سه بزرگداشــت خیلى جذاب داشتیم و به نظرم 

دیگر خسته کننده نبود.
صداپیشه «عزیزم ببخشید» درباره اینکه آیا سئوال درباره 
درآمدش و... عصبانى اش مى کند؟ گفــت: تا االن پیش 
نیامده کســى از من سئوالى بپرســد که عصبانى ام کند، 
اینکه بپرسند درآمدم چقدر اســت به خودم مربوط است 
اما عصبانى ام نمى کند. وقت هایى هست که ممکن هیچ 
درآمدى نداشته باشم و گاهى هم خدا را شکر درآمد خوبى 
دارم، در هــر حال همیشــه خدا را صد هزار مرتبه شــکر 

مى کنم.
کرمى درباره کارگردان و فیلم هــاى مورد عالقه اش هم 
گفت: على حاتمى اصوًال کارگردان محبوب من است، دو 
فیلم ایرانى را هم خیلى دوست دارم، «مادر» مرحوم حاتمى 
و «خانه خلوت» اثر مهدى صباغ زاده که در 14 ســالگى 

تماشایش کردم و به نظرم شاهکار است.
این هنرمند در ادامه گفتگو با «کافه تماشا» درباره حضورش 
در تازه ترین سریال مازیار میرى گفت: براى حضور در هر 
پروژه ســینمایى و تلویزیونى مجموعه اى از عوامل برایم 
مهم اســت، اما درباره تلویزیون خوش شانس بودم، اینکه 
میرى بعد از ســال ها به تلویزیون برگردد، عوامل سریال 
خوب باشند، فیلمنامه فوق العاده داشــته باشد و همبازى 
خوبى پیدا کنم، اتفاق مهمى اســت، من این شــانس را 
در تلویزیون داشــتم و امیدوارم در ســینما هم به سراغم

 بیاید.
او گفت: تا االن به هیچکس نگفتم با من کار کند، مگر یک 
کارگردان تئاتر، خانم نازنین سهامى زاده که بخاطر بازى در 
نمایشش کاندیداى بهترین بازیگر تئاتر شدم؛ به خودشان 
هم گفته ام کارهایشان را خیلى دوســت دارم و شاید اگر 
سنشان از من بیشتر بود خجالت مى کشیدم، اما به هرحال 

جرأت کردم که از ایشان بخواهم که با من کار کنند.
وى درباره همــکارى با محمــد رحمانیــان کارگردان 
پیشکسوت تئاتر هم گفت: ایشــان خودشان به من لطف 

داشتند و دعوتم کردند.
کرمى در پاسخ به این سئوال که به شــانس اعتقاد دارد؟ 
گفت: من به این اعتقاد دارم که «گرت هواست که معشوق 
نگسلد پیوند/ نگاه دار سر رشته تا نگه دارد» اگر سر رشته 

را نگه دارى او هم نگه مى دارد و مى توانى امیدوار باشى.
او ادامه داد: من هم طبیعتًا روزها و موقعیت هاى سختى را 
تجربه کردم، به  هر حال کسانى در جامعه هستند که ممکن 
است زندگى تو را تهدید کنند، به هر دلیل حتى به این دلیل 
که خودت مقصر بودى یا از سر لطف و محبت زیاد؛ اما اینها 
با داشتن یک خانواده درســت حل مى شود و مابقى دیگر 
لطف خداســت که من معتقدم اگر باشد همه رؤیاهاى تو 

محقق مى شود.
این هنرمند ادامه داد: وقت هایى که در خانه هستم مطالعه 
مى کنیم، فیلم مى بینیم، یا با نیک مهر پسرم مشغول هستم 
ولى وقتمان کمتر صرف تلویزیون دیدن مى شود، گاهى هم 
با دوستانمان بیرون هستیم و تئاتر مى بینیم؛ تئاتر اولویت 
خانوادگى ماست، همیشه مترصد فرصتى هستیم که نیک 
مهر را جایى بگذاریم و برویم تئاتر ببینیم چه در داخل کشور 

و چه در خارج از کشور.
این خواننده درباره موسیقى هم گفت: موسیقى براى من دو 
وجه دارد وجهى که خودم به عنوان خواننده مشغول هستم 
و وجه دیگر حس شخصى ام، باید بگویم اگر موسیقى را از 

زندگى ام بگیرند خالى مى شود.
او ادامــه داد: من از آن دســت آدم هایى هســتم که آواز 
مى خوانم، با موسیقى بیدار مى شوم، مى خوابم و موسیقى 
در زندگى ام جریان دارد، موســیقى براى من این نیست 
که ماشین را روشن کنم و کسى در بک گراند بخواند، من 

موسیقى را گوش مى دهم که بخواهم و انتخابش کنم.
وى تأکید کرد: موســیقى براى من خیلى جدى اســت و 
بخشــى از کارى که به عنوان خواننده هم انجام مى دهم 

سعى مى کنم درست انجامش بدم.
خواننــده موردعالقــه اش گفت، کرمــى دربــاره 

خواننده محبوبم اول و آخر محمدرضا شــجریان اســت، 
کنسرت همه خواننده ها را دوســت دارم و اگر کسى بلیت 
کنســرت همایون شــجریان را به من بدهد خوشــحال 

مى شوم.
این مجرى، بازیگر، صداپیشه و خواننده گفت: بعضى ها به 
کارهایم انتقاد دارند، صداى مرا دوست ندارند، یا مى پرسند 
چطور مى توانى همه این کارها را باهم انجام بدهى، اما من 
در محیطى بزرگ شدم که این حداقلى بود که باید مى شدم.

کرمى در واکنش به این صحبت نامدارى که دوست دارى 
سئوالى از من بپرسى گفت: مى دانید که من از شما زیاد انتقاد 
دارم، امیدوارم فرصتى یک ساعته یا بیشتر پیش بیاید تا من 
هم از شما نقد کنم، هم به  عنوان کسى که در این سال هاى 
همکارى و دوستى شناخت کافى از شما دارد، مصاحبه اى 

داشته باشم که مردم بدانند جهان را چگونه نگاه مى کنید.
او درباره دردسرهاى فامیلى مشترك با نیما کرمى هم 

گفت: این مسئله اعصابم را خرد نمى کند، البته به من 
گفتند چند بار نیما ناراحت شــده، این را هم بگویم 

نیما برادرى به اسم احســان دارد اما من نیستم، 
به هرحال ما را خیلى اشتباه مى گیرند و این ازنظر 

من مسئله اى طبیعى است.
در پایان این گفتگو نامدارى از کرمى خواست 
جمله اى خطاب به رئیس جمهور بگوید. کرمى 
گفت: اگر رئیس جمهور صداى من را بشنود به 

او خسته نباشــید مى گویم، آقاى روحانى تمام 
توانش را به کار بسته و بیش از این نمى توان انتظار 

داشت فقط مى شود به ایشان خســته نباشید گفت.  
وى در پاسخ به این ســئوال که اگر قرار بود در دوره 
دوم به محمود احمدى نژاد حرفى بزند، چه بود؟ افزود: 
به آقاى احمدى نژاد مى گفتم اگر من جاى شــما بودم 

استعفا مى کردم.
برنامه اینترنتى «کافه تماشــا» با اجراى آزاده نامدارى 
در ایام جشنواره فیلم فجر هر شــب ساعت 20 از شبکه 
اینترنتى تماشا پخش مى شود. در این برنامه آزاده نامدارى 
با هنرمندان و چهره هاى هنرى درباره موضوعات مختلف 

روز جامعه گفتگو مى کند.

على نصیریان در نشســت خبرى فیلم سینمایى «امپراطور 
جهنم» به کارگردانى پرویز شــیخ طادى درباره حضور خود 
در این فیلم گفت: براى من نقش و ســاختار نقش مهم است. 
من بر اســاس کار قبلى که با پرویز شیخ طادى داشتم این فیلم 
را پذیرفتم. من به دنبال مسائل سیاســى نیستم بلکه به عنوان 
یک بازیگر کار خود را انجام مى دهم. البته نمى گویم به مسائل 
سیاســى بى تفاوتم به عنوان مثال تمام معنــا و مفاهیم فیلم 

«شکارچى شنبه» براى من با ارزش بود. وى افزود: شیخ طادى 
بسیار پژوهشگرانه با مسائل برخورد مى کند. یعنى نگاه دقیق و 
تحقیق محورى در سینما داشته و ریشه ها را به خوبى شناسایى 
کرده و براساس شــخصیت بازیگران را انتخاب مى کند. اینکه 
من کارهاى سیاسى را انتخاب مى کنم به خود کار بر مى گردد. 
سیاسى بودن و یا نبودن اثر براى من مهم نیست. آنچه براى من 

مهم بوده ساختار و خود مضمون کار است.

آخر محمدرضا شــجریان اســت،   محبوبم اول و
 همه خواننده ها را دوســت دارم و اگر کسى بلیت 
ت همایون شــجریان را به من بدهد خوشــحال 

ى، بازیگر، صداپیشه و خواننده گفت: بعضى ها به 
انتقاد دارند، صداى مرا دوست ندارند، یا مى پرسند 
باهم انجام بدهى، اما من  ى توانى همه این کارها را
طى بزرگ شدم که این حداقلى بود که باید مى شدم.
ر واکنش به این صحبت نامدارى که دوست دارى 
ز من بپرسى گفت: مى دانید که من از شما زیاد انتقاد 
دوارم فرصتى یک ساعته یا بیشتر پیش بیاید تا من 
ما نقد کنم، هم به  عنوان کسى که در این سال هاى 
ى و دوستى شناخت کافى از شما دارد، مصاحبه اى 

شم که مردم بدانند جهان را چگونه نگاه مى کنید.
 دردسرهاى فامیلى مشتركبا نیما کرمى هم
ن مسئله اعصابم را خرد نمى کند، البته به من 
ند بار نیما ناراحت شــده، این را هم بگویم 

رى به اسم احســان دارد اما من نیستم، 
ل ما را خیلى اشتباه مى گیرند و این ازنظر 

له اى طبیعى است.
اینگفتگو نامدارى از کرمى خواست 
بگوید. کرمى  خطاب به رئیس جمهور

ر رئیس جمهور صداى من را بشنود به 
 نباشــید مى گویم، آقاى روحانى تمام 

ا به کار بسته و بیش از این نمى توان انتظار 
قط مى شود به ایشان خســته نباشید گفت.  

سخ به این ســئوال که اگر قرار بود در دوره 
حمود احمدى نژاد حرفى بزند، چه بود؟ افزود:
 احمدى نژاد مى گفتم اگر من جاى شــما بودم

ى کردم.
نترنتى «کافه تماشــا» با اجراى آزاده نامدارى 
جشنواره فیلم فجر هر شــب ساعت20 از شبکه 
 تماشا پخش مى شود. در این برنامه آزاده نامدارى 
دان و چهره هاى هنرى درباره موضوعات مختلف 

ه گفتگو مى کند.

درآمدم به خودم مربوط است
احسان کرمى در گفتگو با آزاده نامدارى:

نصیریان: نسبت به مسائل سیاسى روز بى تفاوت نیستم 

بازیگر فیلم «مغزهــاى کوچک زنگ زده» گفت: فیلمنامه بســیار 
کامل بود و کار مــن بازیگر براى رســیدن به این نقــش کار زیاد 
ســختى نبود. من با این فضاها ناآشــنا نیســتم چون کف همین 
خیابان ها بزرگ شــده ام و این اتفاقات را بــه طور ملموس دریافت

 کرده ام.
فرهاد اصالنى گفت: برخى مى گویند این فیلم ســیاه نمایى درباره 
اوباش اســت اما اینها نمى گویند کــه اوباش از زیــر زمین بیرون 
نمى آیند بلکه طى زیســت و زندگى در جامعه به این شــکل بروز 
مى کنند. اینها هم افرادى هســتند که مورد بــى مهرى جامعه قرار 
گرفته اند پس باید درباره آنها تمهیدى درست به جاى حذف در نظر 

گرفته شود. 
وى درباره نقش خود در فیلم «مغزهــاى کوچک زنگ زده» افزود: 
هومن سیدى تحلیل درســتى در این فیلم ارائه داده بود و من خودم 
را با ســیدى هماهنگ کرده بودم. من تمام ســعى خود را کردم تا 
روى نت بازى کنم چون بازیگرى از نظر من مثل موســیقى و ساز

 است. 
بازیگر فیلــم «مغزهاى کوچک زنــگ زده» دربــاره پرداختن به 
مشکالت حاشــیه نشــینى در فیلم ادامه داد:  این فیلم طبقه اى را 
به ما معرفى مى کند کــه در کنار ما زندگى مى کننــد. افرادى که 
همیشه در گوشه گوشه این شهر زندگى مى کنند اما همیشه پنهان

 مى مانند. 
وى با تأکید بر یافتن راهکار براى حل مشــکالت اجتماعى از سوى 
مســئولین اذعان کرد:  حال اگر بخواهیم مثل فیلم اوباش را حذف 
یا انتقال دهیــم آنها در جایى دیگر به زیســت خــود ادامه خواهند

 داد. 
اصالنى درباره رســیدن به نقش یک اوباش در فیلم هومن سیدى 
خاطرنشــان کرد: فیلمنامه بســیار کامل بود و کار من بازیگر براى 
رسیدن به این نقش کار زیاد ســختى نبود. من با این فضاها ناآشنا 
نیســتم چون کف همین خیابان ها بزرگ شده ام و این اتفاقات را به 

طور ملموس دریافت کرده ام.

نشست خبرى فیلم ســینمایى «عرق سرد» ســاخته سهیل بیرقى 
برگزار شد.  در این نشست باران کوثرى درباره بازى در این فیلم و کم 
کردن 21 کیلو وزن براى ایفاى این نقش گفت: من خوشحالم که با 
وجود شرایط فیزیکى که داشتم، سهیل بیرقى به من اعتماد کرد و این 
نقش  را به من داد. این نقش، شاه نقش است و از ایفاى آن بسیار لذت 
بردم. جدا از اینکه سوژه و فیلم جذاب بود. نقشم را هم بسیار دوست 
داشتم. کار در تئاتر هم بسیار برایم وسوسه انگیز است. سال هاست که 
از سینما ناامید شده ام و تنها براى اینکه گذران زندگى کنم، یکى دو 
فیلم در سال بازى مى کنم. از خانم دولتشاهى ممنونم که آقاى بیرقى 

را بابت من مطمئن کرد.
باران کوثرى با اشــاره به اینکه این شــخصیت و این فیلم برگرفته 
شــده از زندگى یک ورزشــکار خاص نیســت، گفت: ایــن اتفاق 
براى ورزشــکاران زن زیادى اتفاق افتاده اســت و تنهــا مربوط به 
خانم اردالن نمى شــود. کســى تاکنون درباره این موضوع ادعایى 
نکرده اســت. حتى مــن یک بــار هــم خانــم اردالن را ندیدم و 
اصرار داشــتم که این شــخصیت را خودم بســازم و از کسى الهام

 نگیرم.
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نقشم در «عرق سرد» 

تشکر بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در گفتگو با «سینما دو» با اجرا و 
سردبیرى حامد عنقا، درباره فعالیت هاى اخیر خود گفت: در حال حاضر در 
حال بازى در مجموعه «رنج پنهان» به کارگردانى بیژن میرباقرى هستم. بازیگر 
مجموعه هاى طنزى همچون «لیسانسه ها» و «دودکش» درباره انتخاب نقش 
رضا در فیلم «جشن دلتنگى» که امســال در جشنواره فجر شرکت دارد، 
اظهار کرد: پوریا آذربایجانى تماس گرفت و فیلمنامه کارش را برایم 
فرستاد. از فیلمنامه جذاب کار خیلى خوشم آمد و خوشبختانه با توجه 
به اینکه در اوقات فراغت بودم، آن را پذیرفتم. نقشى هم که قرار 
بود بازى کنم به نظر نقش خوبى به نظر مى رسید و به همین دلیل 

همه چیز براى فیلمبردارى مهیا و آماده بود.
وى افزود: از طرف دیگر با على قائم مقامــى کار کرده بودم و 
نسبت به او آشنایى کامل داشتم. همچنین فیلمبردار این کار نیز 
آقاى زرین دست عزیز استاد همه فیلمبردارهاست و براى من یک 
افتخار بود که جلوى دوربین ایشان باشم. تشکر درباره شخصیت رضا 
در این فیلم توضیح داد: رضا مانند کاراکترهایى که در سه داستان دیگر 
حضور دارند، با دنیاى مجازى مشکالتى دارد. رضا همچنین تا حدودى آدم 
نوستالژیکى است و به واسطه فضاى مجازى یاد ایامى از دهه 60 مى کند و با 
وجود بمباران و مشکالتى که وجود داشته است، آن دهه را نسبت به حال حاضر 
خیلى بیشتر دوست دارد. وى تصریح کرد: نقش رضا جدى است و اصًال نقش 
طنزى نیست. یکى از دالیلم براى انتخاب این نقش این بود که فعًال تصمیم 
گرفتم، کمدى و طنز بازى نکنم زیرا به اندازه کافى در تلویزیون این اتفاق افتاده 
است. به طور کلى سعى مى کنم فیلمنامه و نقشى را انتخاب کنم که چیزى 
به من اضافه کند و نه اینکه من چیزى به آن اضافه کنم. این بازیگر سینما و 
تلویزیون درباره تأثیرگذارى فضاى مجازى نیز اظهار کرد: فضاى مجازى در 
سال هاى اخیر چه در ایران و چه در خارج از ایران فضاى زیادى را گرفته است. 
امیدوارم این فضاى زیادى که البته خیلى از آن حقیقى و نه مجازى اســت، 
فرصت تنها بودن، فکر کردن، کتاب خواندن، موسیقى گوش دادن، دید و 
بازدید و خیلى از کارهایى را که قبًال انجام مى دادیم از ما نگیرد. البته بنده 
هم عالقه مند به این فضا هستم زیرا خیلى از کارها از طریق فضاى مجازى 
انجام مى شود اما باید به گونه اى باشد که آن را مدیریت کنیم نه اینکه این 

فضا ما را مدیریت کند.

بهنام تشکر: فعالً فیلم 
کمدى و طنز بازى نمى  کنم

شکاندیداى بهترین بازیگر تئاتر شدم؛ به خودشان 
اگر خیلى دوســت دارم و شاید ته ام کارهایشان را
ن از من بیشتر بود خجالت مى کشیدم، اما به هرحال

سعى مى کنم درست انجامش بدم.
خواننــده موردعالقــه اش گفت، کرمــى دربــاره
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فرصت تنها بو
بازدید و خیلى
هم عالقه مند
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فضا ما را مدیریت

کمکم
محمد حســین مهدویان نظــر خود را 
درباره پســت اخیر هادى حجازى فر در 

اینستاگرامش اعالم کرد.
در پى  پخش برنامه ســینمایى «هفت» 
که به بررسى فیلم ســینماى «التارى» 
پرداخت، رضا رشید پور مجرى این برنامه 
در حین گفتگو با محمد حسین مهدویان 
کارگردان فیلم ســینمایى «التارى» در 
بیــن صحبت هایش چند بــار موضوع و 
داســتان فیلم را بازگو کرد و باعث شــد 
صداى عوامل این فیلــم از جمله هادى 
حجازى فر بازیگر و سید محمود رضوى 

تهیه کننده این فیلم دربایید.
هادى حجــازى فر با پســتى انتقادى از 
مهدویان گالیه کرد که چــرا در مقابل 
رفتار غیرحرفه اى رشــید پور در «هفت» 
سکوت کرد. او در اینستاگرامش نوشت: 
«از محمد حســین مهدویان به شــدت 
ناراحتم که چرا با پشــت دست نزد توى 
دهن مجرى پرت و بى اطالع صبحگاهى 
برنامه، آن هم زمانى که داشــت داستان 
کامل و ریــز فیلم اکران نشــده را الى 

خواهش هاى حسین، تعریف مى کرد.»
پس از این انتقاد، محمد حسین مهدویان 
با انتشار کامنتى در زیر پست حجازى فر 

پاسخ او را داد.
مهدویــان نوشــت: «مــن معــذرت 
مى خواهم. باید مــى زدم واقعًا. زیادى 

خویشتندارى کردم.»

واکنش مهدویان به برنامه رشیدپور

ببخشید 
نزدم توى دهنش !
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مهدى رجب زاده در بازى اســتقالل و ذوب آهن در دقایق پایانى وارد زمین شد تا در پیروزى بزرگ ذوب آهن سهیم 
باشد. بردى که باعث شد این تیم را به رده دوم جدول برساند. کاپیتان باتجربه ذوب اما با زبان طنز مى گوید که تیمش 
شانس پیشروى بیشتر را ندارد و پرسپولیس قهرمانى اش را قطعى کرده. رجب زاده مى گوید: «فعًال دعوا براى دومى 
است چون پرسپولیس شرایط خوبى دارد و تیم هایى مثل ما براى دومى دست و پا مى زنیم. در این میان رقابت هم خیلى 
نزدیک است؛ فوالد، سایپا، استقالل و ما براى رسیدن به دومى تالش مى کنیم. البته قهرمانى هم مسجل نشده ولى 
اینکه پرسپولیس در چهار بازى نتیجه نگیرد و تیم هاى تعقیب کننده بتوانند پیروز شوند خیلى سخت است و همه براى 

دومى توى سر و کله هم مى زنند (باخنده). امیدوارم ما بتوانیم در پایان فصل به رتبه دست 
پیدا کنیم و اگر بازى هایمان را ببریم مى توانیم. »

 احتمال کســر 3 امتیاز و محرومیت از دو تا چهار بازى خانگى و جریمه شدید مالى در انتظار یاران انصارى فرد در سوپرلیگ یونان وجود 
دارد. پس از اتفاقاتى که در دربى آتن رخ داد و هجوم هواداران المپیاکوس به درون زمین پس از شکست تیمشان مقابل آك آتن و 

یاران مسعود شجاعى، قرار است در این باره کمیته انضباطى سوپرلیگ یونان تصمیم گیرى کند. شدت اتفاقات به گونه اى بود که 
پلیس براى متفرق کردن هواداران عصبانى مجبور شد از گاز اشک آور در زمین مسابقه استفاده کند. بر این اساس رسانه هاى 
یونانى جریمه و محرومیت سنگینى را براى المپیاکوس که از حضور دو بازیکن ایرانى، کریم انصارى فرد و احسان حاج صفى 
سود مى برد، متصور هستند. بر اساس قوانین، این احتمال وجود دارد که المپیاکوس با محرومیت دو الى چهار جلسه اى حضور 
هواداران در ورزشــگاه، جریمه مالى از 50 هزار تا 200 هزار یورو و همچنین کسر 3 امتیاز روبه رو شود. 

المپیاکوس با این باخت به رده سوم سوپرلیگ یونان سقوط کرد و جاى 
خود را در رده دوم به آك آتن داد.

ومى است
نقره داغ مى شود؟  المپیاکوس دعواى ما سر د

نصف جهان   سپاهان اگر نخواهد در مصاف هفته بیست و سوم با نفت 
تهران با نتیجه اى غیر از برد بیرون بیاید باید به خیلى چیزها در مورد این 

تیم و بازیکنانش شک کرد. 
سپاهان اصفهان از ساعت 16 فردا (جمعه) در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان نفت تهران است. این مسابقه آخرین دیدار از هفته بیست و سوم 

لیگ برتر به حساب مى آید.
ســپاهان در هفته بیست و دوم با دو گل در ورزشــگاه آزادى مغلوب 
پرسپولیس شد. باخت به صدرنشــین که به مثابه چهارمین شکست 
پى درپى زردها بود اگرچه سقوط بیش از پیش ُپرافتخارترین تیم لیگ 
برتر را در جدول رده بندى در پى نداشت، اما منجر به آن شد که فاصله 

امتیازى سپاهان با منطقه خطر به تنها یک امتیاز کاهش یابد.
دیدار خانگى برابر نفت بهترین فرصت ممکن براى  شاگردان ابراهیم 
زاده اســت تا با واریز حداکثر امتیازات بازى به حساب خود از فانوس 
به دســتان فاصله بگیرند. اتفاقاً حریف رو در روى آنها یکى از رقباى 

اصلى شان براى بقا در لیگ برتر است.
در حال حاضر نفت با 2 امتیاز بیشتر از سپاهان یک پله باالتر از این تیم 
در رده دوازدهم جاى دارد. با این اوصاف، برترى برابر میهمان تهرانى 
مترادف با صعود میزبان اصفهانى در جدول خواهد بود. به بیان دیگر، 
شاگردان منصور ابراهیم زاده در صورت پیروزى در این دیدار خانگى 
هم احتماًال از فانوس به دستان فاصله خواهند گرفت و هم جایگاهشان 
در جدول را دست کم یک پله ارتقا خواهند داد. روى دیگر سکه براى 
پسران طالیى آن است که در صورت ناکامى در کسب حداکثر امتیازات 

این مسابقه وضعیت آنها بیش از پیش وخیم خواهد شد.
دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه تختى با برترى یک بر صفر نفت به پایان 
رسید. سپاهانى ها اما از آخرین میزبانى خود از این حریف تهرانى خاطره 
خوشى دارند. در آن مسابقه که بیست و نهم دى ماه 95 از هفته هفدهم 
لیگ شانزدهم در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، سپاهان با حساب 
2 بر یک از سد نفت گذشت تا نه تنها انتقام شکست از این حریف در 
جام حذفى فصل پیش را گرفته باشد که با سه پله صعود از رده هفتم به 

جایگاه چهارم جدول برسد.
باید دید در حالى که حال و روز  شاگردان ابراهیم زاده نسبت به فصل 
پیش به مراتب بسیار وخیم تر است این بار هم پذیرایى از این حریف 
تهرانى در ورزشــگاه نقش جهان منجر به صعود ســپاهان و بهبود 

وضعیت این تیم در جدول خواهد شد یا خیر.
 پرافتخارترین تیم لیگ برتر در کنار عملکرد ضعیف خط دفاعى، خط 
حمله ضعیفى نیز داشته است و با 21 گل، تنها از شش تیم لیگ هفدهم 
بهتر عمل کرده اند. آنها تا پیش از بازى با پرسپولیس، میانگین یک گل 
در هر بازى را داشتند اما عدم گلزنى در این بازى، سبب کاهش میانگین 

گل زده این تیم شد.
 حال آنها در بازى با نفت، به دنبال اولین گل زده با سرمربى جدیدشان 
هستند. براى رســیدن به این هدف، ساسان انصارى و مروان حسین

گزینه هاى اصلى خواهند بود. بازیکنانى که این فصل در پست مهاجم 
براى زردها به میدان رفته اند و انصارى، بیش از بقیه موفق بوده است.

 البته مهدى شریفى نیز مى توانست گزینه سپاهانى ها باشد اما او دیدار 
با نفت را به دلیل محرومیت از دست داده است.

 انصارى تا اینجاى فصل هفت گل به ثمر رسانده و تقریباً امیدى به آقاى 
گلى ندارد اما مى تواند حداقل تعداد گل هایش را دو رقمى کند تا حتى 
از مرز دوازده سیزده گل هم بگذرد. مروان حسین نیز تنها دو گل زده 
و براى اثبات توانایى هایش، ملزم به گلزنى در باقى دیدارهاست. البته 
بهترین گلزن سپاهان، جالل الدین محمدى است که چند بازى را به 
دلیل مصدومیت از دست داده و شاید تا نوروز هم مصدوم باشد. در کنار 

موضوع  خط حمله نکته تأسفبار براى زردها این است که آنها در چهار 
دیدار اخیر خود موفق به ثبت کلین شیت نشده اند.

ســپاهانى ها نیم فصل دوم را امیدوارانه شــروع کردند و با کســب 
تســاوى یک بر یک برابر ســایپا و پیروزى 4 بر صفر مقابل پدیده 
امیدوار به بازگشت به مسابقات بودند؛ اما تساوى مقابل پارس جنوبى 
جم و دو شکست مقابل ذوب آهن و ســپیدرود باعث ایجاد تغییرات 
زیادى در این تیم شــد. یک موضوع دیگر در مورد ســپاهان و البته 
واحد دفاعى این تیم این اســت که، پس از دیدار برابر پارس جنوبى 

جم که با دو کلین شــیت پیاپى ابراهیم عالمه همراه شده بود، هنوز 
موفق به بسته نگهداشتن دروازه خود نشــده اند و در چهار دیدار برابر 
ذوب آهن، ســپیدرود، فوالدخوزستان و پرسپولیس با شکست زمین 
مســابقه را ترك کرده اند. دریافت هفت گل در این چهار دیدار نشان 
مى دهد که خط دفاعى طالیى پوشان که در پایان هفته بیست و دوم 
رتبه دوازدهم را در بین تیم هاى حاضــر در جدول به خود اختصاص 
داده، اصًال شرایط خوبى ندارد و ابراهیم زاده سرمربى جدید سپاهان

 که با شکست در ورزشگاه آزادى کار خود را شــروع کرده، باید فکر 

ویژه اى براى ترمیم این نقطه از ترکیب تیم خود براى هشــت دیدار 
باقیمانده داشته باشد.

 به گزارش نصف جهان، سپاهان اگر در مصاف هفته بیست و سوم با 
نفت تهران با نتیجه اى غیر از برد بیرون بیاید باید به خیلى چیزها در 
مورد این تیم شک کرد. آنها در منطقه اى خطرناك حضور دارند و اگر 
از دیدار با نفت با نتیجه اى غیر از کسب 3 امتیاز بیرون بیایند بازیکنان 
این تیم بیش از هر زمانى این موضوع که پیراهن سپاهان بیش از حد 

براى آنها گشاد است را به اثبات مى رسانند.

سپاهان- نفت تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر

بردن، سوختن، ساختن!

هافبک برزیلى الدحیل قطر پیش از دیدار با ذوب آهن مصدوم شد.
 روزنامه «الوطن» قطر خبر داد که «لوئیس مارتین»، هافبک طراح الدحیل در تمرینات تیم مصدومیتى پیدا کرده و قرار است به کلینیک اسپایر 

برود تا نوع مصدومیتش مشخص شود.
الدحیل یکى از رقباى ذوب آهن اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا ست. اولین بازى شاگردان قلعه نویى دوشنبه هفته آینده مقابل الدحیل در دوحه 

است.

سایت معتبر «چمپیونات» مدعى شده که فدراسیون فوتبال ازبکستان به توافق نهایى با «کارلوس کى روش» براى قبول هدایت 
تیم ملى این کشور رسیده است.فدراسیون فوتبال ازبکستان بعد از ناکامى تیم ملى این کشور در صعود به جام جهانى 2018 از 
حاال دست به کار شده و به دنبال جبران ناکامى هایش در سال هاى آینده است تا بتواند جایگاه از دست رفته اش در فوتبال آسیا 

را پس بگیرد و به عنوان یکى از قدرت هاى فوتبال این قاره مطرح شود.
سایت چمپیونات در گزارشى با عنوان «سرمربى بعدى تیم ملى ازبکستان کیست؟» به نکات جالب توجهى پیرامون همین 

موضوع اشاره داشته و سرمربى تیم ملى فوتبال ایران را جدى ترین گزینه ازبک ها مطرح کرده است.
«امید احمدجانوف»، رئیس فدراسیون فوتبال ازبکستان در مصاحبه اى که انجام داده اظهار کرده به دبى خواهد رفت تا مذاکرات 

جدى خود را براى انتخاب سرمربى جدید تیم ملى کشورش که گزینه اى خارجى است، انجام دهد.
 کاروان ورزش ازبکستان از روز جمعه هفته جارى(فردا) الى بیست و پنجم ماه فوریه براى حضور در المپیک زمستانى راهى کره 
جنوبى مى شود که امید احمدجانوف، رئیس فدراسیون فوتبال ازبکستان و معاون کمیته ملى المپیک این کشور نیز در این سفر 

حضور خواهد داشت و کاروان کشورش را همراهى مى کند.
اما با وجود این، رئیس فدراسیون فوتبال ازبکســتان عنوان کرده مراحل انتخاب و مذاکره با سرمربى جدیدشان با «شهباز 
بگامدوف»، نماینده او دنبال خواهد شد و این فرد با مربى خارجى مد نظرشان به صورت شفاهى به توافق رسیده و به مرحله نهایى 
مذاکرات هم نزدیک شده است. در این باره سایت چمپیونات مدعى شده بنابر اطالعات و منابع قابل اعتمادى که دارند، شهباز 
بگامدوف، نماینده رئیس فدراسیون فوتبال ازبکستان در مذاکره با گزینه هاى مد نظر سرمربیگرى تیم ملى این کشور با کارلوس 
کى  روش، سرمربى ایران به توافق رسیده و کادر فنى او هم که در جام جهانى هستند، در ازبکستان وى را همراهى خواهند کرد.
طى ماه هاى اخیر از کارلوس کى روش به عنوان ســرمربى تیم هاى ملى مختلفى از جمله استرالیا نام برده شده؛ ولى سایت 

چمپیونات ادعا کرده سرمربى ایران براى قبول هدایت تیم ملى ازبکستان به توافق شفاهى رسیده است.

 دروازه بان اســبق تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: حاضرم حتى به تهران بیاییم و در دادگاه شهادت بدهم 
که تجارت میلگرد نداشته ام. آرمناك پطروسیان در مورد اینکه على کریمى مدعى شده بود او به همراه مهدى 
تاج تجارت میلگرد به ارمنستان داشته است، گفت: من حدود ده سال است که در ایران نیستم و جالب است که 
چندین نفر با من تماس گرفتند و در این مورد سئوال پرسیده اند این حرف یک دروغ است. من اوًال چنین کارى 
انجام نداده ام ضمن اینکه اگر هم برفرض کارى هم کرده باشم غیر قانونى نبود و سوم اینکه حاضرم براى اثبات 
حرف هایم حتى اگر الزم باشــد به تهران بیایم و در دادگاه حاضر شوم و شــهادت بدهم که چنین چیزى نبوده

 است. 
دروازه بان اسبق سپاهان گفت: من با على کریمى دوست بوده ام ولى این درست نیست که او بگوید من چنین 
حرف هایى شنیده ام البته هر کسى مسئول سخنان و حرف هایى است که مى زند. پطروسیان در مورد اینکه کریمى 
ادعا کرده است یکى از هم بازى هاى سابق آرمناك این حرف ها را به او زده است، گفت: مگر مى شود که من یک 
چیزى از یکجایى بشــنوم و بعد این حرف ها را بازگو کنم و بگویم که چنین و چنان بوده است. آدم بدون دلیل و 

مدرك صحبت نمى کند.

 یک ادعاى عجیب!

 اسپایر

در دوحه 

مصدومیت هافبک رقیب ذوبى ها! 

آرمناك: تجارت میلگرد نداشته ام
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نصف جهــان مصاف هاى  امیر قلعه نویى  و على دایى همیشــه 
زیبایى ها و جذابیت هاى خودش ر ا داشته است، به ویژه اینکه هر 
دو تیم از شانس هاى بزرگ کســب سهمیه آسیایى در این فصل 

محسوب مى شوند. 
ذوب آهن اصفهان از ساعت 16  امروز(  پنجشنبه)در ورزشگاه شهید 

دستگردى تهران میهمان سایپاست.
فعل و انفعاالت هفته بیست و دوم لیگ برتر به نفع ذوب آهن رقم 
خورد. از یک طرف، تیم اصفهانى دوئل شش امتیازى با استقالل را 
برد و هشت هفته مانده به پایان رقابت ها اختالف خود با این رقیب را 
به شش امتیاز رساند؛ از سوى دیگر، داربى خوزستان نیز با تساوى به 
پایان رسید تا با توقف خانگى فوالد برابر صنعت نفت، تیم اصفهانى 

جاى رقیب اهوازى را در رده دوم جدول بگیرد.
ذوب آهن البته در حالى با یک امتیاز بیشتر، یک پله باالتر از فوالد 
ایستاده که رقیب خوزســتانى یک بازى کمتر انجام داده است. با 
این وجود، روند خوب سبزهاى شهرمان در هفته هاى اخیر آنها را 
به مدعى اصلى کسب عنوان نایب قهرمانى لیگ هفدهم بدل کرده 
است.دیدار پیش روى ذوب آهن به مانند بازى هفته قبل این تیم 
یک دوئل شش امتیازى به حساب مى آید، زیرا درست به مانند هفته 
پیش تیم اصفهانى فرصت دارد تا با واریز حداکثر امتیازات این دیدار 
فاصله خود را با رقیب مستقیم دوبرابر کند و به شش امتیاز افزایش 

دهد، با این تفاوت که این بار سبزها به جاى ورزشگاه فوالدشهر 
باید در خانه حریف به میدان بروند.در سوى مقابل، سایپا این 

فرصت را دارد تا با بهره مندى از امتیاز میزبانى در این دیدار 
با یکى از مدعیان اصلى کسب سهمیه مستقیم آسیایى 

هم امتیاز شود.
دیدار رفت ذوب آهن و سایپا با تســاوى یک بر یک در 

ورزشگاه فوالدشــهر به پایان رســید. در آن بازى ابتدا 
مرتضى تبریزى میزبان اصفهانى را پیــش انداخت، اما در 

کنعانى زادگان کار را به ادامــه محمدحســین 
تساوى کشاند.

تیم در ورزشگاه آخرین دیدار دو 
ى  د ســتگر نیز با تساوى د
که تمام شد. در آن  مسابقه 
نهم  و  دى ماه 95 از بیست 

هفته هفدهم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم به تساوى بدون گل 
برابر یکدیگر رضایت دادند. دیدار رفت ذوب آهن و سایپا در لیگ 
شانزدهم و بازى برگشت آنها در لیگ پانزدهم هم با تقسیم امتیاز 
به پایان رسیده بود. آخرین بارى که نتیجه اى به غیر از تساوى در 
پایان دیدار دو تیم به ثبت رسید هفته هشتم لیگ پانزدهم بود. در آن 
مسابقه که بیست و چهارم مهر 94 برگزار شد ذوب آهن با تک گل 
مسعود حسن زاده سایپا را در ورزشگاه شهید دستگردى شکست داد.

  این دو تیم در هفته هاى اخیر نتایج خوبى کسب کردند و توانستند 
خودشــان را به باالى جدول برسانند. ســایپا در نیم فصل دوم با 
درخشش مهدى ترابى توانســت خودش را به رده چهارم برساند. 
شاگردان على دایى در پنج دیدار اخیر این تیم صاحب سه پیروزى و دو 
تساوى شدند تا نشان دهند که روزهاى خوبى را پشت سر مى گذارند. 
مهدى ترابى بهترین گلزن سایپا با هفت گل در این فصل است که 
بیشتر گل هایش را در نیم فصل دوم به ثمر رسانده است. آن ها هفته 

گذشته مقابل پارس جنوبى به تساوى بدون گل رسیدند.
البته سایپا نباید به نتایج خوبش در این چند هفته مغرور شود چون باید 
مقابل آماده ترین تیم لیگ برتر در هفته هاى اخیر قرار گیرد. طوفان 
سبز اصفهان حاال به تهران رســیده و على دایى را در آستانه یک 
دیدار نفس گیر قرار داده اســت. ذوب آهن در هشت دیدار اخیرش 
صاحب هفت پیروزى و یک تساوى شده 
که شش پیروزى آن پیاپى است. 
آخرین برد شاگردان قلعه نویى 
هفته گذشته مقابل استقالل 
بود که با این برد روند شکست 
ناپذیرى شفر با استقالل را 
قطع کردنــد. ذوب آهن اگر 
مقابل سایپا پیروزى از زمین 
بازى بیرون بیاید، با رکورد هفت 

پیروزى پیاپى پیکان در این 
فصــل 

برابرى مى کند 
تا خــودش را 

بــراى رکــورد 
شکنى آماده کند.

سایپا- ذوب آهن امروز در ورزشگاه شهید دستگردى

طوفان سبز اصفهان
به تهران رسید

یکى از نکاتى که به ذوب آهن در کسب این نتایج کمک کرده، 
جدا شــدن بازیکنان کلیدى این تیم مانند قاسم حدادى فر 

و مهدى رجب زاده از بند مصدومیت اســت. همچنین 
درخشــش مرتضى تبریزى در خط حمله ذوب آهن 

که توانسته 10 گل به ثمر برساند هم از علل مهم 
نتیجه گیرى  طوفان سبز اصفهان است.

یکى دیگر از نکات مهم این دیدار که رسانه ها 
نیز به عنوان یکى از نکات جالب توجه از آن 
یاد کرده اند تقابل دو مربى سرخابى است 
که سابقه ســرمربى گرى در تیم ملى 
را هم دارند. در پایان هفته بیســت و 
دوم، سایپا با 35 امتیاز در رده چهارم 
و ذوب آهن با 38 امتیاز و یک بازى 
بیشتر نسبت به فوالد در رده دوم 
جدول  رده بندى قرار گرفتند. در 
این دیدار تنها وحید محمدزاده از 

ذوب آهن محروم است.
ذوب آهن در صورت پیروزى در 
این دیدار یک گام دیگر مى تواند 
شــانس بزرگ خود براى نائب 
قهرمانى را قطعى نماید. طوفان 

سبز حاال در تهران است و 
على دایى روز فوق العاده 

سختى را در پیش 
دارد.

  

ذوب آهن البته در حالى با یک امتیاز بیشتر، 
یک پله باالتر از فوالد ایستاده که رقیب 
خوزستانى یک بازى کمتر انجام داده است. 
با این وجود، روند خوب سبزهاى شهرمان در 
هفته هاى اخیر آنها را به مدعى اصلى کسب 
عنوان نایب قهرمانى لیگ هفدهم 
بدل کرده است

تهران، 
اهواز و 
ن  صفها ا
را مى توان 
مقــر آخریــن 
امپراتــورى هاى لیگ 
دانست. پرسپولیس، فوالد و ذوب آهن سه تیمى هستند که هفته ها 

از آخرین شکست شان گذشته است. 
ذوبى ها دیدار اخیر خود برابر استقالل را توانستند با پیروزى پشت 
سر بگذارند. این برد هرچند باعث شد تا استقاللى ها پس از هفته ها 
با شکست روبرو شوند؛ اما آمار فوق العاده این تیم را همچنان رو به 

پیشرفت نگه داشت. 

به بهانه شکست ناپذیرى ســه تیم پرسپولیس، فوالد و ذوب آهن 
نگاهى مى اندازیم به رکوردداران نباختن و پایدارترین موفقیت هاى 

تیم هاى لیگ برتر در فصل هفدهم. 
 ■  پرسپولیس؛ 16 هفته پیاپى(11 برد و 5 تساوى)

سرخ پوشان اولین و آخرین باخت خود را در هفته ششم برابر پیکان 
به دســت آوردند. هرچند آنها به همراه فوالد خوزستان رکورددار 
نباختن در لیگ هفدهم هســتند؛ اما تعداد بردهاى بیشتر این تیم 
باعث شده تا شکست ناپذیرى سرخ پوشان تهرانى بیشتر از همتاى 
اهوازى اش به چشم بیاید. شــاگردان برانکو از هفته هفتم تا هفته 
بیســت و دوم بدون شکســت به کار خود ادامه دادند. آنها در این 
بازى ها توانســتند به 11 پیروزى و 5 تســاوى دســت پیدا کنند. 
پرسپولیســى ها براى رســیدن به این مهم به غیر از فوالد، تمام 

تیم هاى مدعى را از پیش رو برداشتند. 
 ■   فوالد خوزستان؛ 16 هفته پیاپى(7 برد و 9 تساوى)

شاگردان سیروس پورموسوى از جمله تیم هایى هستند که به قولى 
چراغ خاموش به پیش آمدند و این روزها در جمع سه تیم برتر لیگ 
قرار گرفتند. آنها یکى دو تیمى هستند که رکورددار نباختن در لیگ 
برتر محسوب مى شوند. آنها روند موفقیت هاى خود را از هفته ششم 
آغاز کردند و در 16 هفته اخیر موفق شدند به 7 پیروزى و 9 تساوى 

دست پیدا کنند. 
 ■    پارس جنوبى جــم؛ 11 هفته پیاپــى(7 برد و 4 

تساوى)
شــاگردان تارتار را مى توان پدیده لیگ در نیــم فصل اول لیگ 
هفدهم دانست. آنها پس از آغاز لیگ توانستند تا پایان بازى هاى 

هفته یازدهم با قدرت به پیش بروند و بدون باخت و با کسب 7 برد 
و 4 تساوى به کار خود ادامه دهند. این روند صعودى آنها در هفته 
دوازدهم توسط تیم فوالد خوزستان قطع شد؛ اما جمى ها را در جمع 

رکوردداران نباختن در لیگ هفدهم قرار داد. 
 ■  استقالل؛ 11 هفته پیاپى(6 پیروزى و 5 تساوى)

شکست آبى پوشــان در دیدار اخیر این تیم برابر ذوب آهن باعث 
شد تا این یکى از آمارهاى خوب خود را از دست رفته ببیند. آنها 11 
دیدار قبل از رویارویى با ذوبى ها شکست خود را پذیرفته بودند اما 
پس از کسب 6 پیروزى و 5 تساوى در اصفهان به دوره نباختن هاى 

خود پایان دادند.  
 ■   ذوب آهن؛ 8 هفته پیاپى(7 پیروزى و 1 تساوى)

شــاگردان امیر قلعه نویى را مى توان جدیدترین تیم رکورددار در 

نباختن دانست. ذوبى ها که در دور برگشت رقابت هاى لیگ نتایج 
فوق العاده اى به دست آوردند از یک هفته پیش از پایان نیم فصل 
دور جدید نباختن هاى خود را آغاز کردند و در هشــت دیدار پیاپى 

موفق شدند به 7 برد و 1 تساوى دست پیدا کنند. 
  ■  پیکان؛ 8 هفته پیاپى(7 پیروزى و 1 تساوى)

خودروســازان نیــز در میانه هــاى لیگ برتــر توانســتند آمار 
فوق العاده اى از خود به جا بگذارند. شاگردان مجید جاللى در هشت 
دیدار خود موفق شدند به 7 برد و 1 تساوى دســت پیدا کنند و در 
این میان براى رسیدن به رکوردى جدید از سد تیم هایى همچون 
پرسپولیس و تراکتورسازى و سپاهان گذشتند و در نهایت در دیدار 
هفته سیزدهم با شکســت برابر تیم اســتقالل خوزستان به روند 

موفقیت آمیز خود در هفته سیزدهم لیگ پایان دادند.

مدیر روابط عمومى ستاد امر به معروف 
و نهــى از منکر اســتان اصفهان گفت: 
بر خالف مطالب منتشــر شده در فضاى 
مجــازى و برخى ســایتها، این ســتاد 
تاکنــون هیچ شــکایتى از على کریمى 
نکرده است.  على شــمگانى  افزود: آبان 
ماه ســال جارى گزارشــى در خصوص 
پست هاى اینستاگرامى آقاى على کریمى 
به این ستاد واصل شد که پس از بررسى، 
صحت گزارش مورد تأیید قرار گرفت 
و این ســتاد تذکر مکتوبى را براى 
اصالح و ارشــاد نامبــرده به 
کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال ارسال کرد.در 
صورت ادامه روند 
پیــش آمده 

این ستاد برغم میل 
باطنى اقــدام قانونى را 

حــق و تکلیف خــود مى 
داند. دبیر ستاد امر به معروف 

و نهى از منکر اســتان اصفهان نیز 
در این باره گفت: امــر به معروف و 

نهى از منکر مراتبى دارد که از جمله آن 
مرتبه تذکر لسانى اســت و از نظر شرع 
بر هر مؤمنى واجب اســت نســبت به 
ترك معروف یا انجام منکــر در جامعه 

بى تفاوت نباشد.
حجت االســالم احمــد عبداللهى نژاد 
اضافه کرد: ایــن تذکر نه تنهــا از نظر 
محتوا هیچ گونه ارتباطى با فدراســیون 
فوتبال و موضوعات داخلى آن نداشــته؛ 
بلکه از لحاظ زمان نیــز با اختالفات 
اخیر ایشــان و فدراسیون سازگارى

 ندارد.
على کریمى بازیکن سابق تیم 
ملى فوتبال ایران و مربى فعلى 
تیم سپیدرود رشت، در صفحه 
شــخصى خود در اینستاگرام 
پیامى مبنى بر شــکایت ستاد 
امر به معــروف و نهى از منکر 
اصفهان از او به واسطه ارتباط 
این ســتاد با مهدى تاج رئیس 

فدراسیون فوتبال منتتشر کرد.

تکذیب 
شکایت ستاد 

امر به معروف 
اصفهان 

مقر امپراتورى هاى پایدار لیگ

تهران، اهواز و اصفهان

على کریمى در کانال تلگرامى اش کم کم بخش هایى از صحبت هایش در جلسه خصوصى با مهدى تاج را برمال مى کند و رئیس فدراسیون 
فوتبال هم در برابر این صحبت ها سکوت کرده است. البته على کریمى به کمیته انضباطى احضار شده و وکیل مهدى تاج هم به طور شخصى 

از على کریمى شکایت کرده. کریمى مدعى شده مهدى تاج در نشست خصوصى به او گفته مى خواسته کى روش را برکنار کند! حاال على کریمى 
این سوال را مطرح مى کند که چه شد؟ آیا کى روش را برکنار کردى؟

البته باور این ادعا کمى سخت است. به این خاطر که کى روش در این دوره از بازى هاى مقدماتى جام جهانى نتایج خوبى به همراه تیم ملى گرفت و در نهایت 
تیم ملى با اقتدار به جام جهانى صعود کرد. مهدى تاج اگر کى روش را برکنار مى کرد بى شک با قهر از سوى مردم مواجه مى شد!

اما على کریمى هم کسى نیست که دروغ به این بزرگى و شاخدارى بگوید. احتماال تاج چنین حرفى زده است اما ماجرا مربوط به این اواخر نبوده. شاید هم تاج 
مى خواسته در مقابل کریمى کمى خودش را نشان بدهد و بگوید او رئیس است نه کى روش! به هر حال تاج احتماال پاسخ این ابهام را خواهد داد. چون موضوع 

کوچکى نیست و کى روش هم به آن واکنش نشان خواهد داد.

ورزشگاه فوالدشــهر به پایان رســید. در آن با
مرتضى تبریزى میزباناصفهانىرا پیــش اندا

کنعانى زادامــه محمدحســین 
تساوى کشاند.

آخرین دیدار دو 
ى  د ســتگر د
تمام شد. در آن 
نهم  و  بیست 

ت
اما على
مى خواس
کو

تاج و برکنارى کى روش؟!

ى دایى همیشــه
، به ویژه اینکه هر
یایى در این فصل

در ورزشگاه شهید

نفعذوب آهن رقم
یازى با استقالل را
 خود با این رقیب را
اننیز با تساوى به
فت،تیم اصفهانى

 پله باالتر از فوالد
نجام داده است. با
ه هاى اخیر آنها را
 هفدهم بدل کرده
هفته قبل این تیم
ست به مانند هفته
 امتیازات این دیدار
شش امتیاز افزایش

گاهفوالدشهر 
، سایپا این 
ین دیدار
 آسیایى

 یک در 

هفته هفدهم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم به تساوى بدون گل 
برابر یکدیگر رضایت دادند. دیدار رفت ذوب آهن و سایپا در لیگ 
شانزدهم و بازى برگشت آنها در لیگ پانزدهم هم با تقسیم امتیاز 
به پایان رسیده بود. آخرین بارى که نتیجه اى به غیر از تساوى در 
پایان دیداردو تیم به ثبت رسید هفته هشتم لیگ پانزدهم بود. در آن 
4مسابقه که بیست و چهارممهر94 برگزارشد ذوب آهن با تک گل
مسعود حسن زاده سایپا را در ورزشگاه شهید دستگردى شکست داد.

  این دو تیم در هفته هاى اخیر نتایج خوبى کسب کردند و توانستند 
خودشــان را به باالى جدول برسانند. ســایپا در نیم فصل دوم با 
درخشش مهدى ترابى توانســت خودش را به رده چهارم برساند. 
شاگردان على دایى در پنج دیدار اخیر این تیم صاحب سه پیروزى و دو 
تساوى شدند تا نشان دهند که روزهاى خوبى را پشت سر مى گذارند. 
مهدى ترابى بهترین گلزن سایپا با هفت گل در این فصل است که 
بیشتر گل هایش را در نیم فصل دوم به ثمر رسانده است. آن ها هفته 

گذشته مقابل پارس جنوبى به تساوى بدون گل رسیدند.
البته سایپا نباید به نتایج خوبش در این چند هفته مغرور شود چون باید 
مقابل آماده ترین تیم لیگ برتر در هفته هاى اخیر قرار گیرد. طوفان 
سبز اصفهان حاال به تهران رســیده و على دایى را در آستانه یک 
دیدار نفس گیر قرار داده اســت. ذوب آهن در هشت دیدار اخیرش 
صاحب هفت پیروزى و یک تساوى شده 
که شش پیروزى آن پیاپى است. 
آخرین برد شاگردان قلعه نویى 
هفته گذشته مقابل استقالل

بودکه با این برد روند شکست 
ناپذیرى شفر با استقالل را 
قطع کردنــد. ذوب آهن اگر 
مقابل سایپا پیروزى از زمین 
بازى بیرون بیاید، با رکورد هفت 

پیروزى پیاپى پیکان در این 
فصــل 

برابرى مى کند
تا خــودش را

بــراى رکــورد 
شکنى آماده کند.

یکى از نکاتى که به ذوب آهن در کسب این نتایج کمک کرده، 
جدا شــدن بازیکنان کلیدى این تیم مانند قاسم حدادى فر 

و مهدى رجب زاده از بند مصدومیت اســت. همچنین 
درخشــش مرتضى تبریزى در خط حمله ذوب آهن
0که توانسته 10 گلبه ثمر برساند هم ازعللمهم

نتیجه گیرى  طوفان سبز اصفهاناست.
یکى دیگر از نکات مهم این دیدار که رسانه ها 
نیز به عنوان یکى از نکات جالب توجه از آن 
یاد کرده اند تقابل دو مربى سرخابى است 
که سابقه ســرمربى گرى در تیم ملى 
را هم دارند. در پایان هفته بیســت و 
5دوم، سایپا با 35 امتیاز در رده چهارم 
8و ذوب آهن با 38 امتیاز و یک بازى 
بیشتر نسبت به فوالد در رده دوم
جدول  رده بندى قرار گرفتند. در 
این دیدار تنها وحید محمدزاده از 

ذوب آهن محروم است.
ذوب آهن در صورت پیروزى در 
این دیدار یک گام دیگر مى تواند 
شــانس بزرگ خود براى نائب 
قهرمانى را قطعى نماید. طوفان 

سبز حاال در تهران است و 
علىدایى روز فوق العاده

پیش سختى را در
دارد.

  

زىکمتر انجام داده است. 
خوب سبزهاى شهرمان در 
ا را به مدعى اصلى کسب 
یب قهرمانى لیگ هفدهم
بدل کرده است

معروفمدیر روابط عمومى ستاد امر به معروف به امر ستاد عموم روابط مدیر
و نهــى از منکر اســتان اصفهان گفت:
بر خالف مطالب منتشــر شده در فضاى
مجــازى و برخى ســایتها، این ســتاد
تاکنــون هیچ شــکایتى از على کریمى
نکرده است.  على شــمگانى  افزود: آبان
ماه ســال جارى گزارشــى در خصوص
پست هاى اینستاگرامى آقاى على کریمى
به این ستاد واصل شد که پس از بررسى،
صصصحت گزارش مورد تأیید قرار گرفت
ووووو این ســتاد تذکر مکتوبى را براى
اصالح و ارشــاد نامبــرده به
کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال ارسال کرد.در
صورت ادامه روند
پپپیــش آمده

این ستاد برغم میل 
باطنى اقــدام قانونى را

حــق و تکلیف خــود مى 
داند. دبیر ستاد امر به معروف 

و نهى از منکر اســتان اصفهان نیز 
در این باره گفت: امــر به معروف و 

نهى از منکر مراتبى دارد که از جمله آن
مرتبه تذکر لسانى اســت و از نظر شرع
اســت نســبت به بر هر مؤمنى واجب
منکــر در جامعه ترك معروف یا انجام

بى تفاوت نباشد.
حجت االســالم احمــد عبداللهى نژاد
اضافه کرد: ایــن تذکر نه تنهــا از نظر
محتوا هیچ گونه ارتباطى با فدراســیون
فوتبال و موضوعات داخلى آن نداشــته؛
بلکه از لحاظ زمان نیــز با اختالفات
اخیر ایشــان و فدراسیون سازگارى

 ندارد.
على کریمى بازیکن سابق تیم
ملى فوتبال ایران و مربى فعلى
تیم سپیدرود رشت، در صفحه
شــخصى خود در اینستاگرام
پیامى مبنى بر شــکایت ستاد
امر به معــروف و نهى از منکر
اصفهان از او به واسطه ارتباط
این ســتاد با مهدى تاج رئیس

فدراسیون فوتبال منتتشرکرد.

شکایت ستاد 
امر به معروف

اصفهان 

 کریمى در کانال تلگرامى اش کم کم بخش هایى از صحبت هایش در جلسه خصوصى با مهدى تاج را برمال مى کند و رئیس فدراسیون 
ل هم در برابر این صحبت ها سکوت کرده است. البته على کریمى به کمیته انضباطى احضار شده و وکیل مهدى تاج هم به طور شخصى 

 کریمى شکایت کرده. کریمى مدعى شده مهدى تاج در نشست خصوصى به او گفته مى خواسته کى روش را برکنار کند! حاال على کریمى 
 را مطرح مى کند که چه شد؟ آیا کى روش را برکنار کردى؟

 ادعا کمى سخت است. به این خاطر که کى روش در این دوره از بازى هاى مقدماتى جام جهانى نتایج خوبى به همراه تیم ملى گرفت و در نهایت 
به جام جهانى صعود کرد. مهدى تاج اگر کى روش را برکنار مى کرد بى شک با قهر از سوى مردم مواجه مى شد!

تاج شاخدارى بگوید. احتماال تاج چنین حرفىزده است اما ماجرا مربوطبه این اواخر نبوده. شاید هم ىنیست که دروغ به اینبزرگى و
یمى کمى خودش را نشان بدهد و بگوید او رئیس است نه کى روش! به هر حال تاج احتماال پاسخ این ابهام را خواهد داد. چون موضوع 

ى روش هم به آن واکنش نشان خواهد داد.

علىک
فوتبال
از علىک
این سوال
البته باور این
تیم ملى با اقتدار ب
ى کریمى همکسى
سته در مقابل کری

ازى ابتدا 
خت، اما در 

زادگان کار را به 

تیم در ورزشگاه
نیز با تساوى
که مسابقه 
5دى ماه 95 از

وچکى نیست و کى

تاج و برکنارى کى روش؟!

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان

سیرجان 
اسیر دختران ذوب آهن

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان  امروز (پنج شنبه) با انجام شش بازى برگزار مى شود.
  دیدارهاى هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان  امروز (پنج شنبه) با برگزارى شش

 دیدار انجام مى شود و تیم صدرنشین شهردارى بم که هفته گذشته مقابل سپاهان شکست
 خورد این هفته به مصاف همیارى آذربایجان غربى مى رود که با 19 امتیاز در مکان 

هفتم جدول رده بندى قرار دارد.
سپاهان اصفهان نیز که با پیروزى هفته گذشته مقابل شهردارى بم امتیازات خود را با این 

تیم برابر کرد و به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار دارد این هفته مقابل پاالیش گاز ایالم صف 
آرایى خواهد کرد که با 21 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است.

راهیاب ملل سنندج نیز که با 35 امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارد کار سختى در پیش ندارد و به 
مصاف تیم قعرنشین خیبر خرم آباد مى رود که با چهار امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد.

ذوب آهن اصفهان در این شهر از شهردارى سیرجان
 میزبانى مى کند. 
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یک جــراح و متخصص زنان با اشــاره بــه اینکه 
خواب ناآرام، گر گرفتگى، تپش قلب از عالئم دوره 
میانســالى زنان به دلیل تغییرات هورمونى اســت، 
گفت: هورمــون درمانى در ایــن دوران براى زنان 

مؤثر است.
الهام السادات هاشمیان نایینى در ارتباط با یائسگى 
در زنان اظهارداشــت: یائســگى به یکسال پس از 
آخرین عادت ماهانه اطالق مى شــود که اگر رحم 
برداشته شــده باشــد، در پى آن عادت ماهانه قطع 
مى شــود. وى افزود: در این حالت تنها راه شناخت 
یائســگى توجه به عالئم اســت. خواب نا آرام، ُگر 
گرفتگى، تپش قلب از عالئمى هســتند که قبل از 

یائسگى قطعى ایجاد مى شود.
این جراح و متخصص زنان یادآور شد: اگر فرد عالئم 
اصلى پیش از یائســگى را تجربه مى کند، احتماًال 
در حال ورود به دوره پیش از یائســگى است. البته 
مى توان بــا انجام آزمایش نیز احتمال یائســگى را 

تعیین کرد.
هاشــمیان نایینى اظهار کرد: زنانى که رحمشــان 
برداشته شــده اســت، اما یک یا هر دو تخمدان را 
دارند، اغلب یک تا ســه ســال زودتر از زنان دیگر 
یائســه مى شــوند. وى افزود: زنانى که در یائسگى 
زودرس از داروهاى هورمونى اســتفاده نمى کنند، 
تقریبًا بالفاصله با افزایش خطر مشکالت بهداشتى 
متعددى مواجه مى شوند و تمام این مسائل به دلیل 

فقدان استروژن است.
 هاشمیان نایینى گفت: در یائسگى زودرس پزشک با 
همکارى فرد رژیم دارویى مناسبى را براى هورمون 
درمانى جایگزین انتخاب مى کند تا عالئم یائسگى را 
به حداقل رسانده و سالمت عمومى فرد را به حداکثر 
برســاند تا از این طریق فرد بتواند بهتر و راحت تر با 
تغییرات ناگهانى ناشــى از یائسگى زودرس مواجه 

شود.

هر روز صبح میلیون ها نفر با نفس بدبو از خواب بلند مى شوند و این موضوع گاهى 
اوقات براى اطرافیانشــان تحمل ناپذیر مى شود. یکى از عوامل ایجاد نفس بدبو، 
بهداشت نامناسب دندان است و البته برخى موارد مانند خروپف، جویدن آدامس 
مى توانند بوى نفس را حتى بدتر کنند. با استفاده از چند ترفند مى توان تا حد بسیار 
زیادى نفس بدبو را کنترل کرد. نفس به دالیل زیر بدبو مى شــود که البته با چند 

ترفند ساده مى توان آن را برطرف کرد.

 خشکى دهان
دهان افراد هنگام خواب، کامًال خشک مى شــود و خروپف کردن و یا باز ماندن 
دهان، این وضعیت را بدتر مى کند. بزاق دهــان معموًال باکترى هایى را که ایجاد 
بوى بد مى کنند، مى شوید و از بین مى برد. اما هنگام خواب، بزاق کمتر ترشح شده 
و البته کمبود اکسیژن در دهان به علت بسته بودن، تعداد باکترى ها را زیاد مى کند.

  چسبیدن غذا به دندان
غذاهاى به جامانده از شام شب قبل، موجب بدبویى نفس هنگام صبح مى شود.

 آدامس جویدن قبل از خواب
آدامس ها معمول حاوى شیرین کننده مصنوعى آسپارتام هستند که باکترى هاى 
دهان را تغذیه مى کننــد و این باکترى ها به دلیل بســته بودن دهــان و تغذیه 
از قند موجود درآدامــس، افزایش یافتــه و موجب بدبویى نفــس هنگام صبح 

مى شوند.

 ترفندهاى برطرف کردن نفس بدبو
 جویدن جعفرى

اگر صبح ها نفستان بدبو اســت، مى توانید با جویدن ســبزى جعفرى خرد شده، 
باکترى هاى ایجادکننده بوى بــد در دهان را از بین ببرید و بالفاصله نفســتان 

خوشبو شود.
 خوردن کرفس یا سیب

خوردن چند ورقه ســیب یا کمى کرفس، صبح هنگام، بــا تحریک غدد بزاقى و 
سرعت بخشیدن به تولید بزاق، به سرعت خشکى دهان را برطرف مى کند و دیگر 

نفستان بوى بد نخواهد داد.
 آدامس ( فقط صبح ها)

جویدن آدامس هنگام صبح نه تنها نفس را بدبو نمى کند، بلکه باعث افزایش بزاق 
و خوشبویى دهان مى شود. کارآیى نوع نعناعى آن بسیار بیشتر است.

 تمیز نگهداشتن دندان
مسواك زدن و نخ دندان کشیدن قبل از خواب مى تواند جلوى بدبویى نفستان را 
بگیرد. البته با جوش شــیرین نیز مى توانید بیشتر باکترى هاى موجود در دهان را 

از بین ببرید.

هیچ چیزى همانند دندان درد نمى تواند ســخت و ناتوان کننده باشد. در 
برخى از موارد باید هرچه سریع تر به یک دندانپزشک متخصص مراجعه 
کنید تا دلیل درد مشخص شود و بر اساس آن درمان مناسب صورت گیرد.
دندان درد ممکن اســت به جز وجود حفره در دندان، دالیل اســرارآمیز 
دیگرى نیز داشته باشــد. به همین علت پیدا کردن دلیل درد بسیار مهم 

است.

ممکن است بسیار سخت و خشن مسواك مى زنید
شما هم مانند سایر افراد دوست دارید دندان هاى سفید و تمیزى داشته 
باشید، اما وارد کردن فشــار بیش از حد یا مسواك کردن سخت و خشن 
مى تواند منجر به ایجاد مشکالت بیشترى در دهان شما شود. انجام این 
کار باعث ایجاد آسیب به ساختار دندان و لثه اى مى شود که ریشه دندان 
را پوشانده است. در این حالت ممکن است متوجه حساسیت فوق العاده 
شدیدى به خوردن و نوشیدن آیتم هاى سرد شوید. دلیل این حساسیت نیز 
این است که ساختار ریشه دندان بیش از حد در معرض آسیب قرار گرفته 
است. اگرچه نمى توانید آســیبى که وارد کرده اید را به عقب برگردانید، 
اما مى توانید با یک دندانپزشــک متخصص مشــورت کنید و از درمان 
مناسب استفاده کنید. در برخى از موارد ممکن است نیاز به قرار دادن یا 
پیوند لثه باشــد تا لثه به حالت اولیه خود برگردد. براى اینکه از بروز این 
مشکل جلوگیرى کنید، بهتر است یک مسواك الکترونیکى بخرید یا از 

مسواك هاى نرم ومناسب براى شستن دندان هاى خود استفاده کنید.

ممکن است عفونت لثه داشته باشید
اگر به شما گفته شود که بیمارى پریودنتال (لثه) دارید اصًال نگران نباشید 
زیرا تنها نیســتید. بیمارى پریودنتال به بیمــارى بافت هاى نگهدارنده 
دندان ها گفته مى شود. اگر خوش شانس باشید و به این بیمارى مبتال نشده 
باشید، باز هم امکان وجود عفونت در لثه ها وجود دارد. این موضوع زمانى 
رخ مى دهد که میکرو ب ها یا باکترى ها وارد دندان یا محیط لثه مى شوند و 

در جایى تکثیر مى یابند که بدن قادر به مبارزه با باکترى هاى بد نیست. این 
عفونت ممکن است باعث ایجاد درد، تورم، یک جوش کوچک در باالى 

دندان یا ناحیه مرتبط با آن، انتشار چرك یا حتى طعم بد در دهان شود.
به محــض مشــاهده این عالیــم، بهتر اســت با یک دندانپزشــک 
متخصص مشورت کنید. عفونت لثه ممکن اســت منجر به آبسه گردد 
و درد بیشــترى نیز داشته باشــد. پزشــک مى تواند اطراف لثه و ناحیه 
عفونى را تمیز کند و آنتــى بیوتیک ها و مواد شــوینده دهان را تجویز 

کند.

ممکن است تروماى دندان را تجربه کنید
تروماى دندان ممکن است نتیجه حادثه اى باشد که سال ها قبل رخ داده 
است. مثًال ممکن است در اثر یک تصادف به دهان یا فک شما فشار وارد 
گردد . همراه با تروماى دندان یا شکستگى، دندان درد افزایش پیدا مى کند 
و زمان جویدن غذاها حساسیت بیشتر مى شــود. اگر بیمارى دندانش 
آسیب دیده باشد، دندانپزشک مى تواند با استفاده از تصاویر اشعه ایکس 
از نبود عفونت مطمئن شود. اگر به علت وجود تروما، دندان از بین برود، 
نشانه هایى همچون تغییر رنگ در خارج دندان و حساسیت به تغییر دمایى 
ممکن است بروز کند. درمان ریشه و استفاده از روکش براى دندان مرده 
مورد استفاده قرار مى گیرد. اگر نیاز به خارج کردن دندان باشد، استفاده از 

ایمپلنت توصیه مى شود.

ممکن است عفونت شدید سینوسى داشته باشید
در فصل هاى آلرژى زا و بروز بیمارى هایى همچــون آنفلوآنزا، احتمال 
ابتال به عفونت سینوسى افزایش پیدا مى کند. از آنجایى که ریشه برخى 
از دندان ها در کنار سینوس ها واقع شده اســت، فشار عفونت سینوسى 
مى تواند باعــث ایجاد دندان درد شــود. به جاى درمان دندانپزشــکى 
ممکن است به داروهایى همچون آنتى بیوتیک و ضد احتقان نیاز داشته

 باشید.

ممکن است در خواب، دندان قروچه کنید
ممکن است اطرافیانتان به شما بگویند که در خواب دندان قروچه مى کنید 
اما این عادت بد به جز آزار و اذیت دیگران مى تواند نتیجه بدترى نیز داشته 
باشد. در برخى از موارد، دندان قروچه کردن مزمن مى تواند باعث شکستن 
یا شل شدن دندان شود. بنابراین اگر شما نیز این عادت را دارید بهتر است 
به طور منظم به یک دندانپزشک مجرب مراجعه کنید تا دندان هایتان را 
بررسى کند. عدم تعادلى که بر اثر ساییدن دندان ها روى هم ایجاد مى شود، 

مى تواند باعث ایجاد درد ماهیچه ها و دندان ها شود. 

ممکن است اخیراً دندان خود را پر کرده باشید
اگر این مورد وجود داشته باشد باید مراقب دندان خود باشید. در برخى از 
موارد بعد از پر کردن دندان ممکن است حساسیت هایى ایجاد شود. زمانى 
که دندان خود را خالى مى کنید، ممکن است به سرما و غذاى سرد حساس 
شوید. این موضوع براى چند هفته طبیعى است اما اگر این حساسیت به 
هنگام گاز گرفتن مواد غذایى بیشتر شــود، ممکن است به دندانپزشک 

نیاز داشته باشید.

ممکن است دندان ترك خورده داشته باشید
شکستگى و ترك خوردگى دندان دالیل زیادى دارد. ممکن است یک 
ماده سخت را گاز گرفته باشید یا در اثر تصادف و ضربه هاى سخت این 
شکستگى ایجاد شده باشد. حتى دندان قروچه کردن نیز مى تواند باعث 
شکستگى و ترك خوردگى دندان شود. اگر ترکى در دندان وجود داشته 
باشید، درد دندان به هنگام خوردن مواد غذایى، جویدن و حتى نوشیدن 
مواد سرد یا گرم ایجاد خواهد شد. اگر این نوع ترك خوردگى در دندان هاى 
جلویى باشد، ممکن است بتوانید آسیب وارد شده را به دقت مشاهده کنید 
اما اگر دندان عقبى آسیب دیده باشد، نمى توانید آن را ببینید. در اینگونه 
موارد باید به دندانپزشــک مراجعه کنید تا بتواند دندان آســیب دیده را 

ترمیم کند.

مطالعات محققان نشــان مى دهــد ویتامین D3 در 
جلوگیرى و بهبود آســیب هاى سیستم قلبى عروقى 

نقش دارد.
ویتامین D3 بر اثر قرارگرفتن پوســت در معرض نور 
خورشید در بدن تولید مى شود. مطالعات مختلف فواید 
این ویتامین را براى جلوگیرى از بیمارى هاى مختلف 
از جمله دیابــت، فشــارخون، ام اس و بیمارى هاى 
روحى نشان مى دهد. تحقیقات جدید محققان نقش 
این ویتامین در جلوگیرى از آسیب هاى قلبى- عروقى 
و بازیابى آســیب هاى وارد به این سیســتم را نشان 

مى دهد.
مطالعات بالینى اخیر نشان مى دهد بسیارى از بیماران 
مبتال به حمله قلبى با کمبود ویتامین D مواجه هستند، 
 D البته این یافته به این معنا نیست که کمبود ویتامین
باعث بروز حمله قلبى مى شود، اما خطر آن را افزایش 

مى دهد.

محقان با اســتفاده از حســگرهاى زیســتى نقش 
ویتامیــن D3 را در عملکرد و بازســازى سیســتم 
قلبى- عروقى بررســى کردند. نتایج نشان مى دهد 
ویتامیــن D3 یک محرك قوى از اکســید نیتریک

 است. 
اکسید نیتریک یک مولکول اصلى پیام رسان در تنظیم 
جریان خون و بازدارنده از تشکیل لخته است. از طرفى 
این ویتامین میزان استرس اکسیداتیو را به اندازه قابل 

توجهى کاهش مى دهد.
نور خورشــید مهمترین منبع ویتامین D به شمار مى 
آید. مواد غذایى ماننــد زرده تخم مرغ، ماهى، قارچ، 
انواع پنیر، شــیر، حبوبات، روغن ماهى، آب پرتقال و 
خاویار حاوى مقدار زیادى ویتامین D هستند. عالوه 
بر این، 15 دقیقه پیاده روى در بعد ازظهر که شــدت 
نور آفتاب کمتر اســت، براى تأمین ویتامین D بدن 

توصیه شده است.

عوامل پنهان و مؤثر در درد دندان
مى کنید 
ز داشته 
شکستن 
تراست 
ایتان را 
مى شود، 

برخى از 
د. زمانى 
 حساس 
سیت به 
نپزشک 

ست یک 
ختاین 
د باعث 
د داشته 
وشیدن

ان هاى 
ده کنید 
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دالیل بوى بد دهان در صبح ها و روش هاى برطرف کردن آن

 کلید بهبود آسیب هاى قلبى- عروقى کلید بهبود آسیب هاى قلبى- عروقى

هر روز صبح
اوقات براى
بهداشت نام
مى توانند بو
زیادى نفس
ترفند ساده

 خشک
دهان افراد
دهان، اینو
بوى بد مىک
البته کمبو ووووووووووو

آنچه زنان در میانسالى 
باید بدانند  در این مطلب به بررســى برخــى از خواص 

فوق العاده و بــى نظیر چغنــدر از دیدگاه طب 
سنتى مى  پردازیم.

چغندر از دیدگاه طب ایرانى طبیعتى گرم 
و تر دارد و بهترین نوع چغندر، شیرین 
و بى ریشه آن اســت، چغندر سفید در 

درمان بهتر از سرخ آن است و طبیعت چغندر 
مرکب القوى است.

چغندر محلل، مفتح و ُمَقِطع بلغم است و 
جرم آن سبب یبوست مى شود، چغندر به 

دو نوع سفید و سرخ تقسیم مى شود که چغندر سرخ به لبو معروف است.
چغنــدر بهترین قسمت چغندر، برگ آن است و ساقه آن هم از ریشــه بهتر است. با ساقه هاى خوشرنگ 

مى توان یک پیش غذاى عالى براى اعضاى خانواده به خصوص میانساالن تهیه کرد. این غذا به خوبى مى تواند 
رفع یبوست کند و سالمتى را براى خانواده به ارمغان آورد.

از چغندر در رژیم هاى الغرى مى توان براى سیر کردن شخص و از طرفى تقویت اندام ها استفاده کرد. همچنین  
چغندر به استحکام استخوان ها کمک مى کند.

خواص فوق العاده چغندر
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که چغندر سرخ به لبو معروف است.
ساقههاىخوشرنگ با است. بهتر ه ریش از آنهم ساقه درتو چغن

ر چ وق ص

اطالعیه

حسین احمدى- شهردار کرکوند

به منظور رع ایت ماده 71 مقررات مالى قانون شــهردارى ها، 
بدینوسیله درآمدها و هزینه هاى 6 ماهه اول سال 96 شهردارى 

کرکوند به شرح زیر جهت اطالع عموم اعالم مى گردد. 
ارقام به میلیون ریالهزینه هاارقام به میلیون ریالدرآمدها

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

با توجه به فوت مدیرعامل قبلى مرحوم احمد نادرى رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعالم، گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجام، هیئت 
مدیره و بازرسان به شرح زیر براى 2 سال انتخاب شدند. آقایان هیئت مدیره خلیل رضایى حسین آبادى و احمد نیلفروشان و على عندلیب 
به عنوان عضو اصلى و احمد متکى عضو على البدل و آقایان مصطفى آقاحسینى و رحمان نصر اصفهانى به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و 
على البدل به مدت یکسال انتخاب شدند و در نهایت على عندلیب به عنوان مدیرعامل انتخاب و وکالت داده شد که کلیه امور را پیگیرى و 

دفتر ثبت شرکت ها را امضا کند.  

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  96/03/24

هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرتى زیارتى پرستوى بقیع سپاهان 
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قطع دست کودك سرطانى به علت 
تزریق اشتباه دارو!

آیا کودك شش ســاله ســرطانى که به او تزریق 
اشتباه شد، بخاطر قصور پزشکى دست هایش قطع

 مى شود ؟
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، «علیرضا» شش 
ساله که براى درمان سرطان خونش حدود سه ماه 
پیش در بیمارســتان على اصغر(ع) تهران بسترى 
شد، حال نه تنها بیماریش درمان نشده که پزشکان 
گفته اند براى ادامه درمانش باید دســتان کوچک 

علیرضا قطع شود.
کمتر از یــک ماه پیــش ماجراى ناخوشــایندى 
براى ســید علیرضا شــش ســاله در بیمارستان 
على اصغر(ع) تهــران اتفاق افتاد. پســرك براى 
درمان ســرطان خونش از اواســط آبان ماه در این 
بیمارستان بسترى شــد تا تحت درمان کموتراپى 
و شــیمى درمانى قرار گیرد، امــا در جریان تزریق 
داروى شــیمى درمانى، رگ هایش دچــار پارگى 
شده و داروى شــیمى درمانى به زیر پوست پسرك 
نفوذ مى کند و ســیاهى مختصرى را در آن منطقه 
ایجاد مى کند. به گفته پدر علیرضا، ابتدا ســیاهى 
تنها به اندازه یک ســکه بود اما با وجود اینکه این 
کودك در بیمارســتان و تحت مراقبت بود، به این 

زخم اعتنایى نشد؛ غافل از اینکه بیمارى که تحت 
شیمى  درمانى است چنان سیســتم ایمنى بدنش 
ضعیف مى شــود که یک زخم کوچــک مى تواند 
به زخمــى عمیــق و کارى بدل شــود. همینطور 
هم شد و عفونت آنچنان پشت دســت علیرضا را 
فرا گرفت که پزشــکان مجبور به برداشــتن زخم 

شدند.
آخرین اطالعات از خانواده علیرضا از بیمارســتان 
على اصغر(ع) تهران اما هنوز هم خوشــایند نیست. 
پدرش مى گویــد: «علیرضا چنــان درگیر عفونت 
دست شده که با وجود تزریق سه نوبت آنتى بیوتیک 
قوى ضدقــارچ در روز باز هم نیاز به قطع دســت

 است.» 
خشم و ناراحتى در صداى پدر علیرضا موج مى زند: 
«مى گویند اگر جــان بچــه ات را مى خواهى باید 

دســتش را قطع کنیم. چرا؟ چون عفونت و 
شیمى  درمانى با هم 

جمع نمى شود، باید ماجراى دستش حل شود که بعد 
بتوانیم شیمى  درمانى را آغاز کنیم. آخر به چه زبانى 
بگویم این سهل  انگارى بیمارستان بود که ما را به 

این وضع کشاند.» 
او در یک ماه گذشته پزشــکان زیادى را مالقات 
کرد تا شــاید بتواند بــدون قطع دســت علیرضا 
مشــکل عفونت دســت را حل کند. اما حاال همه 
متفق القــول مى گوینــد تنها چاره، قطع دســت 
کودك شش ساله اســت تا ادامه شــیمى درمانى 
امکانپذیر شــود. پــدر علیرضــا مى گویــد: «به 
پزشــک مى گویــم اگــر دســت هایــش قطع 
شود، ســرطان پســرم خوب مى شــود، مى گوید

 نمى داند. من هم نمى دانــم در دو راهى خطیرى 
قرار گرفته ام کــه به علت قصور 

شکى  پز

اســت و هیــچ چیــز جــز ایــن نیســت، چــه 
تصمیمــى مى توانــم بگیــرم. چگونــه بــه 
قطــع دســت هاى پســرك بیمــارم رضایــت 

دهم.» 
او براى شکایت از قصور بیمارستان درباره پسرش، 
وکیلى گرفته تا دراین باره اقدامــات الزم را انجام 
دهد اما مى گویــد: «با وجود اینکه خطا از ســوى 
بیمارستان رخ داده اســت اما متأسفانه هیچکس 
خــودش را مســئول نمى داند کــه نهایت تالش 
را براى حفظ دســت هاى کوچــک فرزندم انجام 

دهد.»

رئیــس پلیس نیشــابور از دســتگیرى ســه عامل 
سرقت هاى سریالى سیم و کابل برق شهرى خبر داد.

سرهنگ حســین بیات مختارى گفت: در پى دریافت 
چند گزارش سرقت کابل هاى برق شهرى در بخش 
میان جلگه شهرستان نیشــابور، پیگیرى موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وى افزود: 
تیم هاى گشت نامحسوس پاسگاه انتظامى عشق آباد 
درپیگیرى این ســرقت ها 3و30دقیقه بامداد روز سه 
شنبه در محدوده روستاى تقى آباد راننده یک خودروى 
ســمند و دو جوان دیگر را در حال سرقت باطرى یک 
دستگاه خودرو پژو دستگیر کردند. رئیس پلیس نیشابور 
خاطر نشان کرد: در بازرسى از خودرو سمند متهمان، دو 

عدد قیچى بزرگ مربوط به برش کابل، طناب و سالح 
ســرد به همراه چهار عدد باطرى خودرو کشف شد و 
متهمان براى تحقیقات بیشتر به پاسگاه انتظامى منتقل 
شدند. سرهنگ بیات مختارى گفت: در تحقیقات فنى 
به عمل آمده از متهمان 31،30و 35 ساله مشخص شد 
هر سه نفر از سارقان حرفه اى و سابقه دار هستند که در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به شش فقره 
سرقت کابل هاى برق از شهرستان نیشابور و شهرستان 
فیروزه اعتراف کردند. وى تصریح کرد: متهمان بادستور 
قضائى پس از تشکیل پرونده براى تحقیق در خصوص 
ســایر ســرقت هاى احتمالى در اختیار پلیس آگاهى 

نیشابور قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز با انتشار 
تصویر گروگان گیر پســر ده ساله کرجى 
از شهروندان خواست در صورت شناسایى 

موضوع را به پلیس اطالع دهند.
ســرهنگ جواد صفایى اظهار کرد: در پى 
مراجعه والدین یک پســربچه ده ساله به 
پلیس آگاهى و اعالم مفقود شدن فرزندشان 
پیگیرى موضوع در دستور کار مأموران قرار 
گرفت. وى افزود: طبــق اظهارات والدین 
کودك فرزند آنها حین بازگشت از مدرسه 
بنا به شواهد عینى در حال دیدن کارگرانى 

بوده که در حال حفر چاه در یک ساختمان 
نیمه کاره بودند اما بعد از آن به منزل مراجعه 

نکرده و اکنون خبرى از وى ندارند.
رئیس پلیس آگاهى استان البرز تصریح کرد: 
مأموران بالفاصله به محل موردنظر اعزام و 
در بررسى از محل موردنظر به چند کارگر 
ساختمانى که مشغول به کار بودند مشکوك 
شدند. وى تأکید کرد: کارگران در پاسخ به 
سئواالت مأموران از وجود پسربچه اظهار 
بى اطالعى کردند اما مأموران در بازرســى 
از ســاختمان کودك را درحالى که دهان و 

دست وپایش بســته و در داخل یک انبارى 
زندانى شده بود مشاهده کردند.

سرهنگ صفایى خاطرنشــان کرد: پس از 
آزادى کودك ده ساله از سوى مأموران، در 
بازجویى از کارگران ســاختمانى مشخص 
شــد که احتماًال آدم ربایى از ســوى یکى 
از کارگران کــه از زمان ربــودن کودك، 
متوارى  شده و از وى اطالعى ندارند رخ داده 
اســت. وى افزود: طبق اظهارات کودك 
رهاشده مشخص شد که کارگر 20 ساله این 
ساختمان وى را در زمان بازگشت از مدرسه 

و هنگامى که در حال تماشاى حفارى چاه 
بوده به بهانه دیدن چاه به داخل ساختمان 
کشــانده و زندانى کرده و سپس متوارى 

شده است.  
رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز در پایان 
گفت: بازپرس ناحیه 3 کرج، دســتور چاپ 

عکس بدون پوشش متهم را در رسانه هاى 
جمعى صادر کرده اســت، بنابراین از مردم 
درخواست مى شود در صورت شناسایى و یا 
برخورد با این فرد از طریق تماس با شماره 
تلفن هاى21872890 و 110 به مأموران 

اطالع دهند.

رئیس پلیس استان چهارمحال و بختیارى از دستگیرى 
مأمور قالبى و دو همدستش خبر داد. متهمان از عنوان 
ســردار پلیس و داعش براى اقدامــات مجرمانه خود 

استفاده مى کردند.
غالمعباس غالمزاده در تشــریح ماجــرا گفت: در پى 
تماس تلفنى یکى از شــهروندان با مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 مبنى بر اینکه فردى خود را مأمور مبارزه 
با مواد مخدر معرفــى کرده و قصد بازرســى از منزل 
وى را دارد، موضوع در دســتورکار مأموران فرماندهى 
انتظامى بخش الران قرار گرفــت. وى افزود: پس از 
هماهنگى بــا مقام قضائى، مأموران فــرد مورد نظر و 
دو نفر از همدستانش را شناســایى و خودروى آنان را 
متوقف کردند. یکى از آنها خود را مأمور مبارزه با مواد 
مخدر معرفى کرد و مدعى شد در کالنترى 16 منظریه 

مشغول به خدمت است.
رئیس پلیس استان چهارمحال و بختیارى اظهار کرد: 
در ادامه مشخص شد متهمان جعل عنوان کرده اند و از 
آنان تصاویر بســیارى از جمله عکس سرتیپى، عکس 
سرهنگى با خودروى رونیز فرماندهى، عکس با مقامات 
لشــکرى و کشــورى، چند تصویر با لباس گروهک 
تروریستى داعش و کارت شناسایى داعش، پاسپورت 

کشور عراق، چند حکم ورود به منزل و مخفیگاه و جلب، 
چند نامه آرم دار ناجا از کالنترى هاى مختلف از جمله 16 

منظریه و کالنترى اصفهان و... کشف شد.

تصادف سرویس دانش آموزى در روســتاى «هزارجلفا» واقع در جاده قدیم قزوین-آبیک، دو دانش آموز را به  کام مرگ 
کشاند و سه نفر نیز راهى بیمارستان شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین، ضمن تســلیت به خانواده هاى دانش آموزان جانباخته، گفت: صبح سه شنبه 
سرویس حامل دانش آموزان دختر پیش دانشگاهى رشته انسانى دبیرستان فاطمه زهرا(س) شهر محمدیه، در 5 کیلومترى 
این شهر با خودروى تیبا برخورد کرد. 
متأسفانه در اثر این ســانحه دو نفر از 
دانش آموزان در دم جــان باختند و دو 
مصدوم دیگر به همراه راننده سرویس 
که خانم بود، به بیمارستان شهید رجایى 
قزوین اعزام شــدند. به گفته ســاالر 
قاسمى، دربررســى ها مشخص شد 
راننده متخلف تیبا از روبه رو با خودروى 
حامل دانش آموزان برخورد کرده و این 
اتفاق تلخ و ناگوار رقم خورده اســت. 
وى بیان کرد: طبق آخرین اطالعات 
دریافتى دو دانش آموز مصدوم، دچار شکستگى شدید شده و از ناحیه کبد و طحال نیز آسیب دیده اند که بالفاصله راهى اتاق 
عمل شدند. وى گفت: آموزش و پرورش تمامى اقدامات الزم براى کمک به بهبود هرچه سریع تر دختران مصدوم را در 

دستور کار قرارداده است و پیگیرى موضوع با جدیت ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: مشاجره 
و نزاع پدر و فرزند بر ســر مسائل مالى، مرگ پدر 75 

ساله را رقم زد.
 ســرهنگ پژمان قویمى اظهارکرد: ساعت 18 روز 
دوشنبه پسرى با مراجعه به کالنترى 15 شهر همدان 
از فوت پدر خود در بیمارستان خبر مى دهد. وى اضافه 
کرد: این فرد در اظهارات خود عنوان مى کند پدرم با 
برادرم ناتنى ام درگیرى و مشاجره لفظى پیدا کرده و به 
علت آسیب هاى ناشى از ضرب و شتم به بیمارستان 

منتقل شده است. 
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بیان کرد: یک تیم 
براى بررسى صحنه جرم به منزل فرد یاد شده مراجعه 
کرده و تیم دیگرى در بیمارستان حضور مى یابد. در 
بیمارستان به عوامل پلیس اعالم مى شود، زمانى که 

این مرد 75 ساله به بیمارســتان برده شده هیچگونه 
عالئم حیاتى نداشته است.

ســرهنگ قویمى افزود: متهم به قتل که جوانى 20 
ساله و دانشجو اســت در منزل پدرى دستگیر شد و 
اعتراف کرد که بر سر مسائل مالى با پدرش مشاجره 

کرده است.
 وى اضافه کرد: متهم مدعى شــد هنگام مشاجره، 
پدرش بــه زمین افتــاده و وى او را به بیمارســتان 
منتقل مى کند و به علت ترس از بیمارستان متوارى

 مى شود. وى ادامه داد: رئیس پلیس همدان با اعالم 
اینکه این پسر هم اکنون به دســتور مقام قضائى در 
بازداشت است، گفت: جسد پدر 75 ســاله نیز براى 
بررســى علت مرگ تحویل پزشــکى قانونى شده

 است.

نزاع پدر و پسر با قتل گره خورد

مجرمان هزارچهره به دام افتادند؛ 

 از جعل عنوان سردار تا عکس با لباس داعش

تصادف مرگبار سرویس دختران دبیرستانى 

دستگیرى اعضاى 
باند سرقت هاى سریالى با قیچى 

پسر 20 ساله که با موتورسیکلت ناپدرى اش در خیابان هاى مشهد کیف 
قاپى مى کرد دستگیر شد.

سرهنگ محمد بوستانى، رئیس پلیس مشــهد با اعالم این خبر گفت: 
تیم هاى گشــت نامحســوس کالنتــرى قاســم آبــاد در پیگیرى 
کیف قاپى هاى ســریالى با دریافت آخرین سرقت بالفاصله وارد عمل 
شدند. تحقیقات پلیسى نشان مى داد خودروى پژو 206 نیز سایه به سایه 
با موتورسیکلت سارقان حرکت مى کند. رئیس پلیس مشهد اظهار کرد: 
در بررسى هاى بعدى راننده پژو206 که یکى از شهروندان وظیفه شناس 
است در تماس با فوریت هاى پلیسى 110 اعالم کرد دو سارق را پس از 
سرقت تعقیب کرده و این فرد اطالعاتى به مأموران انتظامى داد که منجر 
به شناسایى مالک موتورسیکلت شد. سرهنگ بوستانى گفت: تحقیقات از 
مالک موتورسیکلت آغاز و مشخص شد موتور در اختیار پسر ناتنى اش بوده 
است. پلیس این پسر 20ساله را دستگیر کرد. متهم در اعترافات خود بیان 
داشت با همدستى یکى از دوستان دو فقره کیف قاپى کرده اند. تحقیقات 

براى دستگیرى همدست این پسر 20ساله ادامه دارد.

دادســتان عمومــى و انقالب مرکز اســتان 
آذربایجان غربى گفت: بر اثــر تیراندازى در 
یک ساختمان در شهرستان ارومیه دو نفر به 
قتل رسیدند و با ورود دادستانى دستور قضائى 
براى دســتگیرى قاتل صادر و پیگیرى ها نیز 

ادامه دارد.
مصطفى حبیبى، دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز اســتان آذربایجان غربــى گفت: بر اثر 
تیراندازى در یک ساختمانى جنب کنسولگرى 
کشور ترکیه در شهرستان ارومیه دو نفر به قتل 
رسیدند که با ورود دادســتانى دستور قضائى 
براى دستگیرى قاتل صادر شد و پیگیرى در 

این باره ادامه دارد.
توضیــح داد: این حادثه 15 بهمن ماه ســال 
جارى ساعت 13و50دقیقه در ساختمانى که 
ظاهراً مؤسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور 
بــوده رخ داده که در اثر آن یــک نفر به قتل 
مى رسد و نفر دوم نیز مصدوم مى شودکه بعد 

از اعزام به بیمارستان فوت کرد.

دادســتان عمومــى و انقالب مرکز اســتان 
آذربایجان غربى با بیــان اینکه در این حادثه 
قاتل بعد از مثله کردن مقتول متوارى شــده 
است، ادامه داد: بازپرس شعبه دوم دادسراى 
عمومى و انقالب ارومیــه و عوامل انتظامى و 
آگاهى در محل حاضر شــده و صحنه قتل را 

بررسى کردند.
 حبیبى گفت: طى بررسى ها مشاهده شد کنار 
محل کار مقتول اتاقى با دستگاه هاى پیشرفته 
چاپ اسکناس وجود دارد که تعداد پنج هزار و 
228 قطعه اســکناس جعلى 50 هزار تومانى 
(261 میلیون و چهار هزار تومان پول ایرانى) 
و تعداد پنج هزار و 825 قطعه اسکناس جعلى 
25 دینارى کشور عراق (145 هزار و 625 دینار 
عراقى جعلى) کشف و ضبط شد.  وى در پایان 
بیان کرد: آالت جرم پس از توقیف به آگاهى 
منتقل شد و دســتور قضائى براى دستگیرى 
قاتل نیز صادر شده اســت و پیگیرى در این 

زمینه ادامه دارد.

جزئیات قتل مسلحانه در مؤسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور

متوارى شدن قاتل
 بعد از مثله کردن مقتـول 

کیف قاپى با موتور ناپدرى 

 درگیرى دو راننده در شهر اردبیل منجر به قتل یکى از 
آن دو و مجروحیت یک فرد دیگر شد.

دادســتان عمومى و انقالب اردبیل گفت: متأسفانه سه 
شنبه شب دو راننده بر روى مســئله حق تقدم عبور با 
یکدیگر درگیر شــده و در نهایت با درگیرى فیزیکى و 
چاقوشکى، یکى از آنها به قتل رسیده و برادر مقتول نیز 

مجروح مى شود.
ناصر عتباتى افــزود: به دلیــل اینکــه دوربین هاى 
خودرو  کنترل ترافیک ســطح شــهر توانست ســریعا ً
و راننده را شناســایى کند، مأموران نیــروى انتظامى 
در کمتــر از دو ســاعت قاتــل را دســتگیر کــرده و 
تحویــل مراجــع قضائى دادنــد. دادســتان عمومى

 و انقالب اردبیل با ابراز تأسف از این حادثه تصریح کرد: 
متأسفانه آســتانه تحمل پایین و بى توجهى به قوانین 
موجب شد در این حادثه یک شــهروند به قتل برسد و 
ما شــاهد پرونده هایى از تصادفات رانندگى هســتیم 
که به درگیرى  فیزیکى و خســارت هاى باال انجامیده

 است.

قتل در خیابان
 به دلیل عدم رعایت 

حق تقدم

ربودن پسر10 ساله به بهانه تماشاى چاه  

به پزشک 
مى گویم اگر 

دست هایش قطع 
شود، سرطان پسرم 

خوب مى شود، مى گوید 
نمى داند. من هم 

نمى دانم در دو راهى 
خطیرى قرار گرفته ام 

که به علت قصور 
پزشکى است و هیچ 
چیز جز این نیست، 

چه تصمیمى مى توانم 
بگیرم. چگونه به قطع 

دست هاى پسرك 
بیمارم رضایت دهم

یى
ربا

دم 
ه آ
م ب

مته
 ■
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آگاه باشــید! آنچه از دنیا روى آورده بود پشــت کرد و آنچه 
پشــت کرده بود روى آورد و بندگان نیکوکار خدا آماده کوچ 
کردن شدند و دنیاى فانى را با آخرت جاویدان تعویض کردند. 
برابر دنیا خویشتندار و برابر آخرت دلباخته باشید. آنکس را 
که تقوا بلند مرتبه کرد خوار نشمارید و آن را که دنیا عزیزش 

موال على (ع)کرد گرامى ندارید. 

شهردارى طرق رود براساس مصوبه شماره 14 مورخ 96/11/09 شوراى اسالمى شهر 
طرق رود نسبت به فروش لوله کاروگیت 600 پلى اتیلن به طول 112 متر به قیمت پایه 

کارشناسى هر متر طول 2/500/000 ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نمایند.
متقاضیان مى توانند براى شرکت در مزایده و تهیه اسناد و مدارك مربوطه از اول وقت 
ادارى روز پنج شنبه 1396/11/19 تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1396/12/05 به واحد 
امور قراردادهاى شهردارى طرق رود واقع در شهرستان نطنز- شهر طرق رود- جنب 
کالنترى 12- شهردارى طرق رود مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه 1396/12/10 به دبیرخانه شهردارى طرق رود تحویل نمایند.
شماره تماس: 30- 03154333422

1- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- شــرکت کنندگان بایســتى نســبت به واریز 28/000/000 ریال به حســاب 
0104629754001 نزد بانک صادرات به نام شــهردارى طرق رود اقدام و یا به صورت 

ضمانتنامه بانکى شرکت در مزایده در پاکت پیشنهادات به شهردارى تحویل نماید.
3- پرداخت کلیه هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه و هرگونه هزینه 
حمل و نقل لوله ها و بارگیرى و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد.
4- شرکت کنندگان باید توانایى مالى و پرداخت نقدى بها خرید و هزینه هاى جانبى را 

داشته باشند.
5- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

6- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون آگهى 
مزایده آزاد مى باشد.

7- سپرده هاى نفر اول، دوم و سوم تا زمان فروش به نفر اول در شهردارى باقى خواهد 
ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز وجه 
اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم جهت فروش 
اقدام خواهد شد. چنانچه نفر دوم نیز حاضر به اقدام مقتضى نگردد سپرده وى به نفع 

شهردارى ضبط و به نفر سوم جهت فروش اقدام مى گردد.

آگهى مزایده

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت اول 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق لیست زیر از طریق 
مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر 
آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه 
فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/12/06 به دبیرخانه سازمان 

تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- دو قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در ورنامخواست- مجموعه کارگاه هاى مزاحم شهرى

2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان
3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال

4- دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر زاینده رود- محله پردیس

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول 

معاونت مهندسى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان

22 بهمن در حیات تاریخى و ملى 
کشور و هدایت سرنوشت ملت 
ایران به سوى حق و صالح، نقش 

بزرگى داشته است 

مقام معظم رهبرى:

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق 
حراج حضورى به فروش رساند:

حراج حضورى

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا از 
طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

1) تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقى،
توضیح: گلویى موتورسیکلت ها برش و انجین شــکاف داده شده، سپس تحویل خریدار 

مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان:

جاده فرودگاه، بعد از حصه، سمت چپ، جنب تاالر قصر شرق، پارکینگ شاهد

زمان بازدید:
دوشنبه مورخ 96/11/23 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: 
سه شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:    اصفهان- خیابان هزارجریب- کوى بهار- خیابان شهید 
غالمى- مقابل دبیرستان شهید باهنر- کانون فرهنگى همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

به استناد مصوبه شماره ش/974 مورخ 96/11/14 شــوراى اسالمى شهر، شهردارى 
ایمانشهر در نظر دارد نسبت به تکمیل و راه اندازى سالن هاى فرعى طبقه اول  و دوم سالن 
ورزشى محله مینادشت (سالن کشتى و ورزش هاى رزمى) از طریق انتخاب سرمایه گذار 

و اجر به روش BOT (ساخت- بهره بردارى و واگذارى) اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر 
حداکثر تا تاریخ 96/11/30 به واحد سرمایه گذارى و امور قراردادهاى شهردارى مراجعه 

نمایند. 
عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

 انجام طرح هاى نوین خدمت رسانى سازمان تأمین اجتماعى 
(نهضت IT) از قبیل دریافت لیست حق بیمه ماهانه به صورت 
مجازى (اینترنتى)، بازرسى اینترنتى ، صدور کارت سالمت بیمه 
شدگان و ابالغ هاى الکترونیکى با هدف افزایش رضایتمندى 

کارفرمایان و مخاطبین سازمان در حال انجام مى باشد.

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

 سى و نهمین سالروز پیروزى سى و نهمین سالروز پیروزى
 انقالب شکوهمند اسالمى ایران گرامى باد انقالب شکوهمند اسالمى ایران گرامى باد

آگهى تجدید مزایده

آگهى فراخوان سرمایه گذار نوبت اول
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بیش از 90 درصد منابع مالى ســازمان تأمین اجتماعى 
از طریق پرداخت حق بیمــه کارفرمایان با پرداخت 20 
درصد دســتمزد بیمه شــدگان با پرداخت 7 درصد و 3 
درصد بیمه بیکارى، تأمین مى شود و در حقیقت صاحبان 
ســازمان تأمین اجتماعى، کارفرمایان و بیمه شدگان 
هستند اما نه فقط این نسل بلکه نسل هاى قبل، امروز و 

آیندگان هم هستند.
مدیــرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: در دولت دوازدهم، 
اقداماتى در حوزه تجهیزات پزشکى انجام شده که در ده 
سال گذشته بى سابقه است و عملیات ساخت بیمارستان 
میالد با تالش بى وقفه مدیر امور درمان استان اصفهان 
با تعامالت انجام شده، آغاز خواهد شد. اما همه تالش 
براى رضایتمندى بیش از پیش جامعه مخاطب مدنظر 
است. در قالب خواستن و توانستن و باور و با تعامل، موانع 
آغاز عملیات ساخت بیمارستان میالد 4 در اصفهان از 

بین مى رود و به زودى شاهد احداث آن خواهیم بود.
محمد گورابى گفت: اگر به ازاى هر شش نفر بیمه پرداز، 
یک نفر بازنشسته مقررى بگیر باشد وضعیت نامناسب 
و اگر این تعداد 6 نفر به پایین شود خطرناك است. ولى 
در اســتان اصفهان به ازاى هر 4/5 نفر بیمه پرداز، یک 
بازنشسته و مســتمرى بگیر داریم و استانى هستیم که 

میزان منابع کمتر از مصارف است.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
میزان منابع تأمین اجتماعى اســتان در ســال 95، سه 
هزار و 700 میلیارد تومان و میزان مصارف ســه هزار و 
800 میلیارد تومان است یعنى صد میلیارد تومان کاهش 
منابع داریم که این جداى از بخش درمان است که اگر 
آن هم منظور شود 50 درصد در منابع کاهش خواهیم 

داشت.
گورابى، تعامل مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى با 
دولت و مجلس را براى آگاهى بخشى از شرایط نامناسب 
این سازمان یادآور شــد و گفت: برخى تصور مى کنند 
امروز شرایط در سازمان تأمین اجتماعى خوب است که 
این نگاه بسیار خطرناکى است چرا که امروز شرایط به 
گونه اى بوده که مجلس، دولت، مقامات استان، رسانه 
و... همه باید شرایط نامناسب سازمان تأمین اجتماعى را 

یادآورى کنند تا سازمان نجات یابد اما علیرغم همه اینها 
سه جانبه گرایى و نگاه مهربانانه جامعه به گونه اى است 
که ســازمان تأمین اجتماعى تا نیم قرن آینده مشکلى 

نداشته باشد. 
مدیرکل تأمین اجتماعى، این سازمان را تنها سازمانى 
خواند که در بین 19 صندوقى که کار بیمه اى مى کنند 
مقتدرانه حرکت مى کند و گفت: در استان اصفهان امروز 
24 هزار نفر بیمه بیکارى دریافت مى کنند که نسبت به 
سال گذشته تغییرى نداشته اســت. این درحالى است 
که تأمین اجتماعى نماینده بیمه شده، کارفرما و دولت 

نیست بلکه خادم بیمه  شده و کارفرماست.
گورابى که شــش ماه است در ســمت مدیرکل تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان منصوب و مشــغول به کار 
اســت با بیان اینکه نظام پرداخت داراى عیب اســت، 
گفت: پرداخت حقوق همکاران در مقابل کار سخت و 
ارزشمندى که انجام مى دهند به نسبت سایر دستگاه ها، 

متعادل است.
گورابى سیاســت ســازمان تأمین اجتماعى را کاهش 
تصدیگرى برشــمرد و افزود: رویکرد ما حمایت 100 
درصد از کارفرمایانى است که با مشکل روبه رو هستند. 
وى گفت: نهضت IT ســرلوحه کار ما بــوده و حذف 
دفترچه درمان، پرونده الکترونیکى و... از اقداماتى است 

که انجام مى شود.
گورابى از کارخانه اى در استان اصفهان سخن به میان 
آورد که 20 سال حق بیمه پرداخت نکرده بود و هزار و 
500 میلیارد تومان بدهکار بود که امروز سازمان تأمین 
اجتماعى موفق شــده با این کارخانه تهاتر کرده و حق 
بیمه را دریافت کند. البته این کارخانه دچار بحران شده 

بود و عمًال قصد عدم پرداخت حق بیمه را نداشت.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان، پرداخت 
بــه موقــع حقــوق مســتمرى بازنشســتگان را از 
اولویت هاى نخست دانست و گفت: در برخى از ماه ها 
بحران نقدینگى ایجــاب مى کند تــا پرداخت حقوق 
مستمرى بگیران با چند روز تأخیر انجام شود که از این 

عزیزان مى خواهیم کمى صبورى کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان، بیمه شدگان 
اصلى و تبعى را در اســتان اصفهان دو میلیون و 779 
هزار و 733 نفــر اعالم کــرد و گفت: از ایــن میزان 
بیمه شدگان اصلى یک میلیون و 101 هزار و 713 نفر و 
بیمه شدگان تبعى نیز یک میلیون و 678 هزار و 20 نفر 

هستند.
گورابى مستمرى بگیران اصلى و تبعى تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان را هم در مجموع 534 هزار و 146 نفر 

اعالم کرد. 

فوالدشهر 
صاحب بخشدارى مى شود

نماینده مردم شهرسـتان لنجان در مجلس شـوراى 
اسالمى گفت: بخشدارى فوالدشـهر با مراعات مرز 
بین دو بخش مرکزى و فوالدشهر افتتاح خواهد شد.

محسـن کوهکن اظهار داشت: طى سـال هاى اخیر 
افتتاح بخشـدارى فوالدشـهر یکى از خواسـته هاى 
مهم مردم فوالدشهر به شمار مى آمد، اما این مهم در 
شرایطى محقق شد که آنچه در گذشته دغدغه هایى 
را براى مردم زرین شهر به وجود آورده بود با همگرایى 
و اجماع  نظر کامل مرتفع شده و مرز بین دو بخشدارى 

گردنه گاوپیسه قرار گرفت.

از امروز؛ 
بازگشت «سیاه» به صحنه

نمایش «کاکا سیاه» به نویسندگى و کارگردانى ساالر 
شـاب از 19 بهمـن ماه(امـروز) در تاالر شـیخ بهایى 

شاهین شهر اجرا مى شود.
«سیاه» رکن اصلى تئاتر روحوضى است که مى توان 
آن را یکـى از قدیمى تریـن گونه هـاى تئاتـر ایرانى 
دانسـت. همه گره ها به دسـت او باز مى شود اگر چه 

همه گره ها را نیز خود ایجاد کرده است.
عالقه مندان براى دیدن «کاکا سـیاه» مى توانند از 
امروز تا 28 بهمن ماه هر شب ساعت 18و45دقیقه به 

تاالر شیخ بهایى شاهین شهر مراجعه کنند.

افتتاح7طرح در اردستان
7 طـرح بهداشـتى، کشـاورزى و خدماتى بـه ارزش 
27 میلیارد و 750 میلیون ریال در اردسـتان با حضور 
فرمانـدار و جمعـى از مسـئوالن ایـن شهرسـتان به 

بهره بردارى رسید.
سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان 
اردسـتان در آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت 
شـهید میرکـزاده در شـهر مهابـاد گفت: ایـن مرکز 
بـا زیربنـاى 784 مترمربـع در زمینـى بـه مسـاحت 
هـزار مترمربـع در دو طبقـه بـا 9 میلیـارد ریـال از 
محـل اعتبارات طرح تحول سـالمت سـاخته شـده

 است.
مهیـار حاجى مالیـان هـدف از راه انـدازى این مرکز 
را ارائـه خدمـات بهداشـتى و درمانـى شـبانه روزى 
عنـوان کـرد و افزود: شـش هـزار و 400 نفر شـامل 
سـه هـزار و 800 نفـر جمعیت شـهرى مهابـاد و دو 
هـزار و 600 نفـر جمعیـت روسـتایى (رحمـت آباد، 
خوش آبـاد و موغـار) تحت پوشـش این مرکـز قرار 

گرفتند.

مسئول رسیدگى به مشکالت 
کارگران مشخص شد

استاندار اصفهان مسـئولیت پیگیرى رفع مشکالت 
کارگرى کارخانجات تولیدى اسـتان اصفهـان را به 

دستیار ویژه خود سپرد.
استاندار اصفهان با صدور حکمى مسئولیت رسیدگى 
و پیگیرى رفع مشـکالت تأمین مواد اولیه، مسـائل 
کارگـرى کارخانجات تولیدى فعال اسـتان اصفهان 
با استفاده از ظرفیت هاى ادارى، قانونى و کارشناسى 
موجـود اسـتاندارى را به امیـر کریمى، دسـتیار ویژه 

خود سپرد.

مسابقات قرآن و عترت در 
دانشگاه آزاد مبارکه

بیست و سـومین دوره مسـابقات سراسـرى قرآن و 
عترت دانشـگاه آزاد اسـالمى در بخـش کتبى ویژه 
کارکنان به صورت همزمان در دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد مبارکه برگزار شد.
کارشناس قرآن و عترت دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه از اسـتقبال پرسنل دانشـگاه براى شرکت در 
مسـابقات قرآن و عترت خبر داد و گفت: از این واحد 
40 کارمند براى شرکت در مسابقات سراسرى قرآن 
و عترت در بیست و سومین دوره از مسابقات ثبت نام 

کردند و به رقابت پرداختند.

خبر

نمایش «ایلیا و اتاق سحرآمیز» ، « ســیندرال و منیژه » 
و «دام» تا 29 بهمن ماه ســال جارى در سالن هاى تئاتر 

اصفهان برروى صحنه است.
نمایش عروسکى شاد و موزیکال«ایلیا و اتاق سحرآمیز» 
به نویسندگى و کارگردانى صابر شوفریان تا 29 بهمن ماه 
هر شب از ساعت 18 در سالن آمفى تئاتر فرهنگسراى کوثر 
وابسته به شهردارى منطقه 15 اصفهان روى صحنه است.  
این نمایش داستان پسربچه اى دبستانى است که نسبت 
به اشیاى پیرامون خود مثل اسباب بازى ها و نوشت افزار 
بى توجه اســت و بى نظمى ها و رفتارهاى خشن او سبب 
مى شود اشیاى اتاقش در اندازه هاى چندین برابرى خود 

زنده شوند و به مقابله با او برآیند. 
همچنین«سیندرال و منیژه» به کارگردانى فرانک کیانى 
نیز از ساعت 18 هر شب تا 29 بهمن در هنرسراى خورشید 
اجرا مى شود.  «سیندرال ومنیژه» روایتگر زندگى دخترى 
اســت که پدر او عکاس خبرى بوده و 15 ســال پیش در 
حادثه انفجارى که در افغانستان رخ داده ناپدید شده است.  
همچنین نمایش«دام» به نویسندگى «تادئوش روژه ویچ» 
با طراحى و کارگردانى اسماعیل موحدى در تاالر هنر به 
روى صحنه است. «دام» به رخدادهاى شخصى زندگى و 
اجتماعى مى پردازد و هر شب ساعت 18 و 45 دقیقه تا30 

بهمن در تاالر هنر واقع در میدان الله اجرا مى شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 70 طرح عمرانى در ایام دهه فجر با هدف خانه دار 
کردن مددجویان تحــت حمایت کمیته امداد اســتان 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه در ایام  دهه فجر ارائه 
خدمات حمایتى و ضرورى با پیگیرى مضاعف صورت 
مى گیرد، افزود: همزمان با این ایام، طرح هاى عمرانى، 
اقتصادى، فرهنگى و تربیتى بسیارى توسط این نهاد به 

بهره بردارى خواهد رسید.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
اشاره به ســاخت و تعمیر و بازسازى مسکن مددجویان 

شهرى و روستایى بیان داشت: در ایام دهه مبارك فجر، 
70 پروژه عمرانى در زمینه مسکن شهرى و روستایى در 
بخش هاى ساخت و بازسازى منازل مددجویان با اعتبار 
پنج میلیارد و 171میلیون تومان مورد بهره بردارى قرار 

مى گیرد.
وى با بیان اینکــه در  زمینــه ســاخت و تکمیل این 
منازل،  یک میلیارد و 114میلیون تومان توســط امداد 
هزینه شــده اســت، اظهار کرد: بیش از چهار میلیارد 
تومان از کمک هزینه ایــن طرح ها نیز با کمک خیران، 
نیکوکاران و منابع قرض الحســنه بانکى تأمین شــده 

است.

بهره بردارى از
 70 طرح عمرانى کمیته امداد

اجراى3نمایش
 در اصفهان

مدیر اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان گفت: از 
دیروز با ورود موج ناپایدار، شرایط افزایش ابر در اکثر مناطق 
استان و بارش خفیف در مناطق غربى وجود داشت، به همین 
دلیل با کاهش میزان غلظت آالینده ها در امروز و فردا، هواى 

اصفهان سالم خواهد بود.
حسن خدابخش اظهار داشت: بررسى نقشه هاى هواشناسى 

بیانگر جوى نسبتاً پایدار طى امروز و فردا در استان است و بر 
این اساس، طى این مدت در اکثر نقاط استان، آسمان صاف 

تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.
وى افزود: در مناطق غربى و شمال شرقى گاهى افزایش ابر 
وجود دارد، به همین دلیل با کاهش میزان غلظت آالینده ها، 

براى پنج شنبه(امروز) هواى اصفهان سالم خواهد بود.

مدیر اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان در خصوص 
روند دماى هواى استان اصفهان گفت: دماى هوا طى امروز 

در اکثر مناطق استان 2 تا 3 درجه افزایش خواهد داشت.
وى در پایان خاطر نشان کرد: با ورود سامانه ناپایدار جنوبى به 
استان اصفهان ،در هفته بعد براى روزهاى دوشنبه و سه شنبه 

بارش خوبى براى استان اصفهان پیش بینى مى شود.

انتظار بارش هاى خوب
نصف جهان انقالب اســالمى، انقــالب مردمى  براى اصفهان  در هفته آینده 

اســت و هدایــت حضــور گســترده مــردم در 
فعالیت هــاى فرهنگى- هنرى باید گســترش

 یابد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان چادگان 
در خصــوص برنامه هاى دهه فجــر عنوان کرد:  
برگزارى نمایشــگاهى از محصوالت فرهنگى در 
قالب چهار غرفه شــامل کتاب، عفاف و حجاب، 
پیشگیرى از اعتیاد و امر به معروف و نهى از منکر، 
دوره آموزشى بازیگرى و دوره آموزشى نقاشى در 
حال برگزارى اســت. همچنین برگزارى مسابقه 
نقاشــى با محوریت موضوع امام (ره) و انقالب در 
سطح شهرستان چادگان با شرکت رده هاى سنى 
متفاوت که در پایان مسابقه  به 30 اثر جایزه اهدا 

مى شود از دیگر برنامه هاست.
مجتبى باباجانى توجه به مباحث فرهنگى- هنرى 
شهرها و روســتاهاى  کم برخوردار را رضایتمند 
ارزیابى کرد وگفت: بنابرسیاســت کارى اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان، باید به  مباحث 
فرهنگى هنرى شهرها و روستاهاى کم برخوردار 

بیشتر توجه شود.
به گفتــه وى، نقش انقالب اســالمى در مباحث 
فرهنگى- هنرى بسیار مهم اســت زیرا انقالب 
اسالمى یک انقالب مردمى اســت وباید هدایت 
حضور گســترده مردم در فعالیت هاى فرهنگى- 

هنرى گسترش یابد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان چادگان 
در خصوص تخصیص بودجــه فرهنگى- هنرى 
اظهار کرد: فعالیت هاى فرهنگى نیازمند اعتبارات 
مالى اســت و در کنار اعتبارات مالى برنامه هاى 
فرهنگى انجام مى شود. ولى در این باره بودجه اى 
به ما اختصاص داده نشده و در مدت فعالیتم سعى 
کردم در انتظار تخصیص بودجه نباشم  و توانسته ام 
با همکارى انجمن ها ودســتگاه هــاى اجرایى، 
برنامه هاى فرهنگى- هنرى را در سطح شهرستان 

چادگان،  اجرا کنیم. 

نصف جهــان  پروژه بلوار امام على (ع) شهر بویین 
میاندشت با هدف دسترسى به محله شش جوان و 
شهر افوس با صرف اعتبارى بالغ بر شش میلیارد 
ریال  در دهه فجر افتتاح شد و به بهره بردارى رسید. 
شهردار بویین میاندشت با تبریک فرا رسیدن ایام 
ا... دهه فجر به افتتاح چهار پروژه دراین ایام اشاره 
و عنوان کرد: پروژه پیش ســرد کشتارگاه بویین 
میاندشــت به منظور پیشــگیرى از بیمارى هاى  
مشترك دام و انسان و ضرورت نگهدارى کشتار به 
مدت 24 ساعت در پیش سرد، با اعتبار یک میلیارد 

ریال افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.
عبدالرضا ســپیانى در خصوص پــروژه بلوار امام 
على(ع) با صرف اعتبارشــش میلیارد ریال گفت: 
با توجه به اینکه دسترســى به دو محل و شــهر 

گردشگرى افوس با افزایش روزانه تردد خودروها 
همراه بوده و به طور میانگیــن در طول هر هفته 
حداقل سه حادثه تصادف رخ مى داد که منجر به 
خســارات مالى  و در بعضى اوقات جانى مى شد، 
شهردارى براى مرتفع سازى این مشکل وارد عمل 
شد و در کوتاه ترین زمان ممکن، مسیر را دو بانده  
کرد و این طرح در دهه فجر مــورد بهره بردارى 

قرار گرفت. 
وى افزود: طرح آســفالت معابر شهرى با اعتبارى 
بالغ بر 17 میلیــارد ریال و طرح جداســازى آب 
فضاى ســبز از آب شــرب با هزینه دو میلیارد و 
500 میلیــون ریال نیــز دو پــروژه دیگرى بود 
که در این ایــام افتتاح شــد و به بهــره بردارى 

رسید. 

رئیس اتحادیه کتــاب و لوازم التحریرفروشــان 
شهرســتان اصفهان از افزایش 15 تا 20 درصدى  
متقاضیان کتاب و لــوازم التحریر تولیدات داخلى 
خبر داد و گفت: امســال متقاضیان کتاب و لوازم 
التحریر 15 تا 20 درصد بیشــتر از ســال قبل از 
تولیدات داخلى استقبال کردند. اکبر چیت ساز نقش 
آموزش و پرورش و رسانه ها  در افزایش تقاضا از 
تولیدات داخلى کتاب و لوازم التحریر را بسیار مهم و 
تأثیرگذار دانست و گفت: حمایت از تولیدات داخلى 
باید فرهنگسازى شود بدین صورت که آموزش و 

پرورش، در صورت استفاده دانش آموزان از لوازم 
التحریر خارجى آنها را جریمه کند و همچنین براى 
کنترل این واردات دروازه هاى  گمرك کنترل شود.

وى از تداخــل کارى دیگــر حوزه ها بــا کتاب و 
لوازم التحریرفروشــان هم گالیه کــرد و گفت: 
بیشــترین گالیه ما از آموزش و پرورش است که 
اجازه عرضه کتاب و لوازم التحریر به کادر فرهنگى 
در مدارس را داده اســت. این روند در کسب و کار 
واحدهاى صنفى اصفهان تأثیر منفى گذاشته زیرا 
بیشترین متقاضیان ما افراد در حال تحصیل هستند 

که این تداخل، مانع از روند کارى ما مى شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان چادگان:

انقالب اسالمى، انقالب مردمى است

بلوار امام على(ع)  بویین میاندشت 
به بهره بردارى رسید

ا ستقبال از لوازم التحریر داخلى
 افزایش یافت

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از شناسایى 
و دستگیرى اعضاى یک باند دالل و کارچاق کن 
توســط نیروهاى حفاظت و اطالعات دادگسترى 

استان خبر داد.
احمد خســروى وفا افزود: در پى وصول شکایات 
متعدد مبنى بر اینکــه افرادى با تــردد در اماکن 
قضائى و محاکم عمومى و انقالب استان اقدام به 
داللى و کارچاق کنى مى کنند، موضوع در دستور 
کار ویژه حفاظت و اطالعات دادگســترى استان 

قرار گرفت.
وى اظهارداشت: پس از انجام اقدامات تخصصى 
و فنى و رصد فعالیت هاى این افراد، اعضاى اصلى 
این باند که یک زوج هســتند شناسایى و دستگیر 

شدند.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان افزود: 
این زوج با تردد در اماکن قضائــى اعم از محاکم 
عمومى و انقالب و اطراف زندان مرکزى اصفهان 
با شناسایى و ارتباط گیرى با افراد و خانواده هاى 
زندانیان اعزامى به مجتمع هاى قضائى، خود را به 
عنوان وکیل دادگسترى، مأموران مجرب پلیس و 

ذینفوذ در دستگاه قضائى معرفى مى کردند.
خســروى وفا تصریح کرد: این زوج دالل با دادن 
وعده هاى واهى مبنى بر آزاد کردن زندانى ظرف 
چند روز، مبالغ کالنى از مراجعــان به اماکن اخذ 

کرده اند.
وى یادآورى کرد: متهمان با تشکیل پرونده و ارجاع 
به مرجع قضائى راهى زندان شدند و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

دستگیرى باند دالل ها و کارچاق کن ها 
در اصفهان 

مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان:

همه باید شرایط نامناسب سازمان تأمین اجتماعى را یادآورى کنند
ساسان اکبرزاده

اعظم محمدى
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همزمان با فرارسیدن سى و نهمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى، نمایشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى در اصفهان 
برپا مى شود. این نمایشــگاه از دیروز تا 20 بهمن ماه(فردا) 
در محل نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان واقع در پل 
شهرستان از ســاعت 15 تا 21 برپا خواهد بود. نمایشگاه 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى با حضور 29 مشارکت 
کننده در دو هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى برگزار شده 
است و شرکت ها، ادارات، سازمان ها و ارگان هاى مختلف، 
دســتاوردهاى خود طى 39 سال سپرى شــده از انقالب 

اسالمى را به نمایش عمومى گذاشته اند.
اداره کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان، دانشــگاه علوم 

پزشکى، دانشگاه خوراسگان، شرکت فوالد مبارکه، شرکت 
برق منطقه اى، شرکت آب و فاضالب استان، شرکت آب 
منطقه اى، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت اسناد 
و امالك، اداره کل بهزیســتى، اداره کل هواشناسى، اداره 
کل پســت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى، اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى، سازمان زندان ها و اقدامات 
تامینى، اداره کل راه و شهرسازى، سازمان عمران زاینده رود، 
فرماندارى لنجان، اداره کل حفاظت محیط زیست، معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى، اداره کل تأمین اجتماعى، 
اداره کل انتقال خون، اداره کل بیمه سالمت و ... در نمایشگاه 

دستاوردهاى انقالب اسالمى داراى غرفه هستند.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان از 
بهره بردارى و افتتاح 40 طرح منابع طبیعى و آبخیزدارى 

در این خطه در طول دهه فجر امسال خبر داد.
محمدحسین شــاملى هزینه اجراى این طرح ها را بالغ 
بر 9/3میلیارد تومان ازمحل طرح هاى ملى و اســتانى 
اعالم کرد. به گفته وى، این طرح ها شامل مالچ پاشى به 
وسعت 400هکتار، نهال کارى دراراضى بیابانى درسطح 
هزار و 132 هکتار، جنگل کارى با بذربه وســعت 379 
هکتار و نگهدارى پارك هاى جنگلى درسطح 20 هکتار

 است.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان ادامه 

داد: مراقبت ونگهدارى ازجنگل کارى سنواتى به وسعت 
397 هکتار، غنى ســازى جنگل درســطح 34 هکتار، 
نگهدارى قرق و مناطق احیایى به وســعت 100هکتار، 
توسعه جنگل درسطح 55 هکتار وجنگل کارى اقتصادى 
به وسعت 100 هکتار و درمجموع سطحى معادل دو هزار 

و617 هکتار در زمره طرح هاى یاد شده است.
وى افزود :همچنین پــروژه تولید و تأمین نهال به تعداد 
180 هزار اصلــه و فعالیت هاى آبخیــزدارى به منظور 
کنترل سیالب و تغذیه ســفره هاى زیرزمینى به مقدار 
500 هزار مترمکعب، دیگر طرح هاى افتتاح شده دهه 

فجر امسال است. 

تا فردا؛ برپایى نمایشگاه 
دستاوردهاى انقالب اسالمى

بهره بردارى از 40 طرح منابع 
طبیعى در استان 

ایستگاه پیشگیرى از سرطان 
در بیمارستان الزهرا(س)

 مسـئول واحد آمـوزش همگانى و ارتقاى سـالمت 
مرکز آمـوزش درمانـى الزهـرا(س) گفت: ایسـتگاه 
سـالمت بـه مناسـبت هفتـه جهانـى پیشـگیرى 
از سـرطان در مرکـز آموزشـى درمانى الزهـرا (س) 
برپا مـى شـود.محمود نصراصفهانـى با بیـان اینکه 
سـرطان بیمـارى اى بـا دردهـاى مزمـن اسـت، 
اظهارداشت: با پیشگیرى هاى الزم مى توان از مبتال 

شدن به این بیمارى جلوگیرى  کرد. 
وى با بیان اینکه 18 تا 25 بهمـن ماه به عنوان هفته 
پیشگیرى از سرطان نامگذارى شده است، افزود: به 
همین مناسـبت هفته جهانى پیشـگیرى از سرطان، 
ایستگاه سالمت در مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) 

برپا مى شود.

4 میلیون و 800 هزار تلفن 
همراه فعال در استان

حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره 
به اینکه استان اصفهان بر اساس آخرین سرشمارى 
سـال 95 داراى پنج میلیون و 120 هزار نفر جمعیت 
است، اظهار داشت: در حال حاضر در این استان بیش 
از چهار میلیون و 800 هزار تلفـن همراه و دومیلیون 
و 800 هزار تلفن ثابت فعالیت دارد که نشـان دهنده 
ضریب نفوذ بسـیار باالى خدمـات مخابراتى در بین 

مردم اصفهان مى باشد.

خبر

ابالغ موت فرضى
شماره نامه: 9610116836700949 شــماره پرونده: 9609986836701080 شماره بایگانى شعبه: 961175 
حسب دادخواست خانم مریم بیگى هرچگانى فرزند على که اعالم نموده همسر وى به نام یدا... بیگى هرچگانى 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 48 متولد 1348 صادره از شــهرکرد که در بهمن ماه 1375 مفقود گردیده است 
حالیه  درخواست صدور فوت فرضى مشارالیه را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 1023 قانون مدنى سه نوبت 
متوالى هر نوبت به فاصله یک ماه در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى نشر و اعالم مى نماید چنانچه اشخاصى از 
ممات و حیات آقاى یدا... بیگى هرچگانى اطالعى دارند ظرف مدت یک سال از تاریخ اولین آگهى به دادگاه اطالع 
دهند. بدیهى است انقضاى مدت و عدم وصول خبر موجب اتخاذ تصمیم مقتضى از ناحیه دادگاه خواهد بود. م الف: 

33889 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/302
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960869 شماره دادنامه: 9609976794104300- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه یازده شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى ا مین معینى کربکندى به نشانى اصفهان خیابان قائم مقام فراهانى بن بست 
موسوى پالك 32 خوانده: آقاى فرشاد حسینى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 48/800/000 
ریال بابت دو فقره چک به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه 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 شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى امین معینى کربکندى فرزند محمدرضا به طرفیت آقاى 
فرشاد حسینى فرزند على محمد به خواســته مطالبه مبلغ 48/800/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 
811175- 96/4/27، 811174- 96/5/27 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى درج آگهى 
در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 48/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه 
درج آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/4/27 و 96/5/27) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 34512 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/617
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960761 شماره دادنامه: 9609976797902029- 96/9/18 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمد نجیمى فرزند قاســم به نشانى اصفهان بازار بزرگ روبروى 
مسجد ذوالفقار فروشگاه محمد نجیمى خوانده: خانم شهناز روستا فرزند کیامرز به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه 4 فقره چک 48/000/000 ریال مطالبه هزینه دادرسى، مطالبه خسارات تاخیر تادیه گردشکار: به تاریخ 
96/9/11 شعبه 45 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 960761 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، 
ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى محمد نجیمى فرزند قاســم به طرفیت خانم شهناز روستا فرزند کیامرز به خواسته مطالبه 
مبلغ 48/000/000 ریال موضوع 4 فقره چک به شــماره هاى 304432- 96/2/31 و 304430- 95/11/30 و 
304429- 95/12/28 و 304431- 96/1/31 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 رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519 -522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها (95/12/28 -12/000/000 
ریال و 96/1/31- 12/000/000 ریال و 96/2/31 – 12/000/000 ریال و 95/11/30 – 12/000/000 ریال) 
لغایت زمان وصول براساس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 34511 شعبه 45 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/618
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961078 شماره دادنامه: 9609976794404327- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: محسن رفیعى به نشانى اصفهان خ جابر انصارى طاهر زاده، کوچه ناهید (7) بن بست 
نیایش پالك 92 خوانده: اسماعیل شیشه گر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون 
ریال طبق نظریه کارشناس 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 شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محسن 
رفیعى به طرفیت آقاى اسماعیل شیشه گر به خواسته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس مورخ 
96/7/12 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 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 
تشخیص داده و با اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خوانده 
به  پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 500/ 1/337 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
کارشناسى و نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 34510 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/619

ابالغ رأى
کالسه پرونده اصلى: 960209 شــماره دادنامه: 9609976794501142 تاریخ رسیدگى: 96/9/29 خواهان: 
مصطفى زراعتى شمس آبادى به نشانى: اص- خ کاوه بازار صفا- سوپر گوشت محققیان وکیل خواهان: سمیه 
بحرینى به نشانى: میمه خ شریعتى جنب امالك شریعتى خواندگان: 1- بیژن شهسوارى 2- سید سعید رضایى 
به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه به تاریخ 96/9/21 شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه 
اوراق پرونده کالسه 960209 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى مصطفى زراعتى شمس آبادى به وکالت سمیه بحرینى به طرفیت 1- بیژن شهسوارى 
2- سید سعید رضایى به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 9406478482- 

95/11/2 عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى 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 دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/367/500  ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید (95/11/2) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 34502 شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/621
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95- 1077 شماره دادنامه: 9609976795700817- 96/6/14 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: فیروزه زادهوش به نشانى اصفهان خ آتشگاه کوچه سبحان پالك 1 جنب نمایندگى 
سایپا خوانده: امیرحسین محمدى کربالیى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 118802- 96/12/26 به 
مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه گردش کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست فیروزه زادهوش به طرفیت 
امیرحسین محمدى کربالیى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 وجه یک فقره چک به شماره 118802- 
96/12/26 عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 
96/1/19 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/4/21 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/12/26 تا زمان اجراى حکم براساس 
شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 50/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص خواست خواهان نسبت به 
اعسار از هزینه دادرسى نظر به ارائه گواهى سازمان کمیته امداد امام خمینى اصفهان مبنى بر وضعیت مالى خواهان 
شورا دعوى خواسته خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 504 و 505 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به قبولى 
اعسار موقت خواهان صادر و اعالم مى نماید. م الف: 34500 شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/622
ابالغ رأى

شعبه 52 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 960891 شــماره دادنامه: 9609976805201836- 96/10/25 
خواهان/ وکیل: سعید نجار مارنانى با وکالت على جزینى چهارراه نقاشى ابتداى خ فلسطین مجتمع صیاد واحد 3 
خوانده: محمد وفادار: مجهول المکان مطالبه ى: مبلغ 90/000/000 ریال بابت چک به شماره 930192- 80/6/20 
به انضمام مطلق خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى سعید نجار مارنانى با وکالت على 
جزینى به طرفیت محمد وفادار به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه چک به شماره 930192 عهد 
بانک ملى بانضمام 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 در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/195/000 ریال بابت هزینه هاى دادرس ى و حق الوکاله وکیل 
طبق ى تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
80/6/20 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34497 شعبه 52 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/623
ابالغ رأى

شماره پرونده: 960360 شــماره دادنامه: 9609976794602387- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه 16 حل 
اختالف خواهان: فرزاد خلیلیان نشــانى: خ نظر غربى- کوى قینان- بن بست شــریعتى پالك 3/25 خوانده: 
1- مجید باطنى 2- صغرى بهمن پور نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف 
و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى گردشکار: قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى 
شورا کفایت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مبلغ 153/000/000 ریال بابت 
خسارات ناشى از تصادف به اضافه هزینه دادرسى و کارشناسى با توجه به نظریه کارشناس فنى وقوع تصافد بین 
هیونداى به شماره 199 ج 59/ ایران 13 متعلق به خواهان و وانت به شماره 941 ن 63/ ایران 13 به رانندگى خوانده 
محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است. و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل شعبه 
17 شوراى حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 153/000/000 
ریال تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى 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 153/000/000 
ریال بابت خسارات وارده و 2/152/500 ریال بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى  در

 حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى 
است. و نسبت به خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوى مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى خواهان صادر مى گردد. م الف: 34495 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /11/624

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 95- 901 شــماره دادنامه: 1059- 95/10/27 خواهان/ خواهانها: مریم عسگرى اصفهان- خ 
امام خمینى- کوى بهار- بن بست ایمان- پ 42 به وکالت آقاى محمدامین بصیرى اصفهان- خ شیخ صدوق 
شمالى- حدفاصل نیکبخت و شیخ مفید- کوچه شماره 30 (آسیاب)- پ 111 خوانده/ خواندگان: 1- غالمعلى 
مختارى مجهول المکان 2- احســان بورانى اصفهان- خ امام خمینى (شاپور جدید)- خ امیرکبیر- بعد از بانک 
سپه- فروشگاه بورانى خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک بانک کشاورزى به شماره هاى 022425- 86/7/15 و 
454541- 86/1/20 به مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال 8/800/000 ریال به تاریخ 95/10/26 شعبه 
24 شوراى حل اختالف به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل است، پرونده کالسه 95- 901 مفتوح و تحت نظر مى 
باشد با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى مریم عسگرى به وکالت آقاى محمدامین بصیرى به طرفیت 1- غالمعلى 
مختارى 2- احسان بورانى بخواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال/ 8/800/000 ریال بابت دو 
فقره چک/ سفته به شماره 022425- 86/7/15 و 454541- 86/1/20 مورخ به انضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه اولى بعنوان صادرکننده و ثانوى به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست، شورا با بررسى اوراق پرونده 
و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى نداشته اند، دعوى را ثابت تشخیص و 
به استناد مواد 198، 522، 515، 519 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313، 310 قانون تجارت و رأى وحدت رویه 
شماره 526- 1369/7/10 هیات عمومى دیوان عالى کشور حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت 
مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال/ 8/800/000 ریال بابت اصل  خواسته و همچنین سیصد و هفتاد هزار ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 86/1/20 و 86/7/15 و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م 

الف: 34567 شعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/625
ابالغ راى

شماره: 960872- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقى به 
نشانى اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه خوانده: سید حسین زارعى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه چهار فقره چک به مبلغ 78/600/000 ریال بابت چک به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و دادرسى تاخیر تادیه گردشکار: به تاریخ 96/8/29 شعبه 13 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960872 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى  محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت سیدحسین زارعى به خواسته 
مطالبه مبلغ چهار فقره چــک 78/600/000 ریال موضوع چهار فقره چک به شــماره 2/713417-96/3/1 و 
2/713413- 96/5/2 و 2/713425- 96/4/25 و 2/713418- 96/3/13 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 رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/117/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 34564 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/626
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961033 شماره دادنامه: 9609976794404271- 96/10/27 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى فرهادى زاده به نشانى اصفهان خ هاتف کوى مشیر یخچال کوى بازرگان 
مجتمع نگین فروشگاه بوش خوانده: احمد دهقانى چهارمحالى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مهدى فرهادى زاده به طرفیت آقاى احمد دهقانى چهارمحالى 
به خواسته مطالبه مبلغ 81/600/000 ریال وجه دو فقره چک 876862- 94/8/5 و 876864- 94/7/5 به عهده 
بانک پاسارگاد 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. 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 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 81/600/000 ریال (هشتاد و یک میلیون و ششصد هزار ریال) 
بابت اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (تاریخ چک ها) 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: 34560 شعبه 14 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/627
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961032 شماره دادنامه: 9609976794404311- 96/10/28 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى فرهادى زاد به نشانى اصفهان خ هاتف کوى مشیر یخچال کوى بازرگان 
مجتمع نگین فروشگاه بوش خوانده: امیرحســین دهقانى 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 شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مهدى فرهادى زاد به طرفیت آقاى امیرحسین دهقانى به 
خواسته مطالبه مبلغ 98/350/000 ریال وجه چک به شماره 0857405/49- 93/1/17 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و 
نه هزار و دویست و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 93/1/17 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 شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34558 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/628
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 96- 152 شماره دادنامه: 9609976805301998 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: لیال میرآجرپز نشانى: با وکالت خانم ایلین میرباقر اجرپز: خ شمس آبادى بعد از چهارراه قصر جنب 
بانک ملى ساختمان اسپادا طبقه دوم خوانده: بدرى امیدزاده نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 110/680/000 
ریال بابت خسارات وارده و مطلق خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى قاضى شوا: درخصوص دعوى خانم لیال میرباقر آجرپز با وکالت آیلین میرباقر آجرپز بطرفیت 
خانم بدرى امیدزاده به خواســته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/680/000 ریال معادل 
11/068/000 تومان مجموع خسارت وارده به خواهان طبق نظر کارشناس به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
بدین شرح که وکیل خواهان طبق صورتجلسه رسیدگى و دادخواست تقدیمى اظهار مى دارد که خوانده طبق قرار 
تامین خواسته به شماره 1021 مورخ 94/9/30 صادره از شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان اقدام به توقیف 
فیزکى خودرو کامیون به شماره انتظامى 947 پ 31 ایران 53 نموده که با اعتراض موکل طى دادنامه 276- 275 
حکم به بى حقى نامبرده و رفع توقیف خودرو فوق صادر گردید که نامبرده اعــالم به وجود مدارك مالکیت و با 
اعتراض هاى متعدد موجب اطاله و توقیف یکساله خودرو در پارکینگ و موجب بروز خسارات فراوانى گردید لذا به 
استناد نظر کارشناسى تقاضاى محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/680/000 ریال را دارم على ایصال شورا با 
عنایت به محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان، رویت کپى مصدق دادنامه شماره 276- 275 که در آن خواهان 
طى دعوى طارى وارد پرونده شد و مقام قضایى ضمن رد دعوى خواهان حکم به رفع توقیف خودرو فوق الذکر را در 
حق خواهان پرونده صادر نموده است و نیز نظریه راى شماره 192 مورخ 95/2/18 و دستور شماره 1591/94 مورخ 
95/12/2 و نظریه کارشناس به شــماره 95/1084 که همگى مؤید این مطلب است که خودرو خواهان از تاریخ 
94/10/12 لغایت 95/12/10 توقیف بوده و جمع خسارات وارده به انضمام اجرت المثل ایام جمعاً 110/980/000 
ریال برآورد گردیده و نیز با توجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر در روزنامه و مصون ماندن خواسته 
خواهان ازهرگونه دفاع و تعرض لذا شورا دعوى مطروحه را وارد دانسته و به استناد قاعد تشبیب و مستفاد از مواد 1 و 
2 قانون مسئولیت مدنى و ماده 120 قانون آیین دادرسى مدنى و نیز به استناد ماده 198، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 110/680/000 ریال بابت خسارات وارده و مبلغ 384700 
ریال هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. حکم صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطابق ماده 515 قانون آئین دادرسى مدنى وجود این مسلم است و هم چنین با عنایت  به 
اینکه خسارت از خسارت توجیه قانونى نداشته لذا ثبت نسبت به این بخش از خواسته به استناد ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. حکم اخیر حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33926 شعبه 53 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/629
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960961 دادنامه: 9609976793903200- 1396/9/30 مرجع رسیدگى شعبه: 9 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: کریم آقا محمدى نشانى: رهنان خیابان شریف شرقى کوچه شهید صابرى جنب پالك 
46 خوانده: مجید فکرى نوش آبادى نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ سى و نه میلیون ریال وجه 
یکفقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسى گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى کریم آقا محمدى به طرفیت مجید فکرى نوش آبادى به خواسته مطالبه مبلغ 
سى و نه میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 125/100547 به عهده بانک شهر شعبه کاشان به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با 
عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى 
شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارئه ننموده، لذا شورا دعوى 
خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 587/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و حق الوکاله وکیل طبق طرفه 
قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 125/100547- 94/8/20 لغایت تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

34520 شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/630 
ابالغ رأى

شعبه 52 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 961026 شــماره دادنامه: 9609976805201881- 96/10/27 
خواهان/ وکیل: محمد نوروزى: رهنان خ شــهداد روبروى چایخانه سلطانى نبش کوچه 56 سوپر پرویز خوانده/ 
وکیل: محمدرضــا محمدى: مجهول المــکان مطالبه ى: مبلــغ 200/000/000 ریال بابت چک به شــماره 
0485/603999 به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
محمد نوروزى به طرفیت محمدرضا محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 
0485/603999 عهد بانک صادرات بانضمام مطلق خســارت 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 خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مســتندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 
198 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و  هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه ى قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/7/16 لغایت اجراى حکم که محاسبه 
آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34516 شــعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/631

مدیــرکل زندان هــاى اســتان اصفهان گفــت: آمار 
جرایــم مالى در اســتان 39/5 درصد رشــد داشــته 

است.
اسدا...گرجى زاده با تبریک ایام دهه فجر اظهارداشت: 
حضور خیرین در اســتان اصفهان نعمتى اســت که با 
تشکیل  ســازمان هاى مردم نهاد مختلف کمک هاى 
بسیارى به حوزه زندان ها داشــته و خیریه امام موسى 
کاظم (ع) در ایــن زمینه فعالیت هــاى قابل تقدیرى 

داشته است.
وى  با اشاره به اینکه سال گذشته با کمک خیریه امام 
موسى کاظم (ع) 55 سرى جهزیه به خانواده مددجویان 
اصفهانى اهدا شد، گفت: امسال نیز باکمک این خیریه 
35 سرى جهیزیه براى خانواده هاى زندانیان اهدا شده

 است.
مدیــرکل زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهورى اسالمى 
منجر به رشد اندیشه هاى خیرخواهانه و در پى آن رشد 
خیریه ها بوده اســت، تصریح کرد: در تمام این سال ها 
همت مردم براى کمک به مستمندان همواره مشاهده 

شده است.
 وى با اشــاره به اینکه اگــر نتوانیم بــه خانواده هاى 
زندانیان کمک کنیم، به رشــد آســیب هاى اجتماعى 
کمک کرده ایــم، افزود: متاســفانه این خانــواده ها 
نیازهاى بســیارى دارنــد که در صورت عــدم تامین، 

برخى از آنها براى رفع نیازشــان دســت بــه اقدامات 
مجرمانه مى زنند و این امر منجر به افزایش آســیب ها 

مى شود.
گرجى زاده با تاکیــد براینکه بســیارى از فرزندان این 
مددجویان تحصیل کرده هستند، گفت: با ورود پدر یک 
خانواده به زندان، فرزندان با سرخوردگى و ناامیدى وارد 

حوزه هاى جرم خیز مى شوند .
وى با اشــاره به اینکه خیریه امام موســى کاظم (ع) 
در طول ســال هاى فعالیت هاى خود به هــزار زندانى 
در اســتان اصفهان کمک کــرده اســت، گفت: این 
خیریه از ســال 89 تابه حال بیش از پنج  میلیارد تومان 
کمک مســتقیم و دو میلیارد تخفیف از شکات داشته

 است.
وى با تاکید براینکه آمار جرایم مالى در اســتان 39/5 
درصد رشــد داشته اســت، افزود: اداره کل زندان هاى 
اســتان از مردم و خیرین تقاضاى کمــک دارد چرا که 
تامین تمام نیازها در این حوزه از طریق دولتى براى این 

دستگاه وجود ندارد.
گرجى زاده کار کمک به خانــواده زندانیان را هم پاى 
مدرسه و مســجد سازى دانســت و گفت: این دستگاه 
کمک هاى مردمى را در  جاى خــودش هزینه مى کند 
و باید تمام مســئوالن بدانند که آسیب ها ومشکالت 
زندانیان همگى به جامعه منتقل مى شود و این آسیب ها 

به حوزه هاى دیگر نیز صدمه مى زند.

رشد 39/5درصدى جرائم مالى استان 
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان خبر داد
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تکمیل فاز دوم پردیس هنر 
آبشار در سال آینده 

مدیر پروژه پردیس هنر آبشـار از تکمیل فاز دوم این 
پروژه تا نیمه نخسـت سـال آینـده خبـر داد و گفت: 
فاز دوم این پروژه شـامل سـالن آمفى تئاتر، گلخانه، 
آبنماى مرکزى، جاده اصلى، آبنمـاى پلکانى، کافى 
شـاپ و رسـتوران اسـت. ناصر کریمى اظهارداشت: 
پروژه پردیـس هنر آبشـار در محل قبلى شـهربازى 
آبشـار در دو فـاز و با هدف ارتقـا نشـاط اجتماعى در 
دستور کار شهردارى اصفهان قرار گرفت. وى افزود: 
 ،VIP فاز اول این پروژه فاز شامل جاده ورودى، جاده
برکه ها و آبشار، فرش گل، داالن بهشت، سالن آمفى 
تئاتر و پارکینگ است که در نیمه نخست سال جارى 

تکمیل شده است.
مدیر پروژه پردیس هنر آبشار افزود: عملیات اجرایى 
فاز دوم این پروژه تاکنون 32 درصد پیشـرفت داشته 

است.

رونمایى از نرم افزار آموزش 
نماز شیعى به زبان انگلیسى

نخستین نرم افزار آموزش نماز شیعى به زبان انگلیسى 
در مدرسه علمیه ناصریه اصفهان رونمایى شد.

حجت االسالم زمانى، مبلغ مسـلط به زبان فرانسه و 
انگلیسـى مدرسـه ناصریه در آیین رونمایى این نرم 
افزار گفت:پیش ازاین نسـخه فرانسوى این نرم افزار 
آموزشـى در قالب  تصویرى و گویا براى تلفن همراه 

تهیه شده بود.

خبر

استاندار اصفهان گفت: با خط و خط بازى نمى توان کارى 
از پیش برد و به دوستان خودم توصیه مى کنم اختالفات 

را کنار بگذارند.
محســن مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه اســتقرار سایر 
زیرســاخت هاى ادارى مى تواند خواســته هاى مردم را 
تحقق بخشد، متذکر شــد: یکى از مهم ترین دغدغه ها 
و اولویت هاى اصلى ما، ایجاد اشتغال براى جوانان است 
که باید با یکسرى اقدامات ایجادى و انجامى به آن جامه 

عمل پوشیده شود.
وى با انتقاد از اظهارات برخى از مسؤوالن اظهارداشت: با 
خط و خط بازى نمى توان کارى از پیش برد و به دوستان 

خودم توصیه مى کنم اختالفات را کنار بگذارند.
مهرعلیــزاده با بیــان این مطلــب که مــردم از این 
اختالف نظرها ناراحت هســتند، متذکر شد: اگر کسى 
به خاطر نفس کارى انجام مى دهد، دچار خســران شده 
است و فراموش نکنیم که مردم به  اندازه کافى مشکالت 
دارنــد و از مدیریت کالن و میانى نظــام انتظار خدمت

 دارند.
وى افزود: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادى، تنها راه 
برون رفت از وضعیت محدود و نامطلوب فعلى، فعالیت 
در زمینه صادرات اســت که باید در این زمینه اقدامات 

کارشناسى شده اى صورت بگیرد.

 CGS 13کیلومتر از خــط انتقال 20 اینچ و ایســتگاه
شهرسجزى با ظرفیت 100هزار متر مکعب در ساعت، با 

هزینه اى بالغ بر290میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرسانى 
به استان اصفهان بصورت جدى بعد از انقالب اسالمى 
شروع شــد و تا قبل از انقالب تعداد محدودى مصرف 
کننده داشــتیم، اما امروزه ســاالنه بیش از 21میلیارد 
مترمکعب گاز تنها در استان اصفهان توزیع و به مصرف 

مى رسد.
 مصطفى علوى با اشاره به اینکه، امروز شاهد گازرسانى 
به 99/5درصد جمعیت شــهرى و بیــش از 95 درصد 

جمعیت  روستایى در سطح استان هستیم، تصریح کرد: 
از مجموع 107 شهر موجود در اســتان، 103 شهر و از 
مجموعه زار و 448روستاى مشمول گازرسانى  هزار و 
338 روستا در سطح استان از نعمت گاز طبیعى برخوردار 
هســتند. علوى با بیان اینکه شهر ســجزى و شهرك 
صنعتى آن  از سال 82  از نعمت گاز بهره مند شده است، 
گفت: درحال حاضر به  هشت هزار و 600 واحد صنعتى 

در سطح استان گازرسانى انجام شده است.
وى در خصوص پروژه گازرسانى به سجزى افزود: در این 
پروژه  13کیلومتر خط انتقال فوالدى 20 اینچ اجرایى و 

به بهره بردارى رسیده است.

سجزى هم
 گازدار شد

خط و نشان استاندار براى 
پایان خط و خط بازى

مدیر تاالر بورس اوراق بهادار اصفهان با بیان اینکه 10 
درصد ارزش بورس و فرابورس کشور متعلق به اصفهان 
است، گفت: تا پایان آذرماه امسال 14/3 میلیون سهم به 
ارزش دو هزار و 530 میلیارد تومان در تاالر بورس منطقه 

اصفهان معامله شده است.
محسن شــیرازى با بیان اینکه تاالر بورس اصفهان در 
سال 82 تاسیس شد، گفت: بورس اصفهان در ابتدا کار 
خود را با 18 شرکت کارگزارى آغاز کرد که در حال حاضر 
69 شرکت در 136 منطقه استان، شعبه معامالتى، دفتر 

پذیرش و نمایندگى بورس دارند. 
وى تاکید کرد: ســهم اســتان اصفهان 51 شرکت به 
ارزش 43 هزار میلیارد تومان اســت، بدین معنا که 10 
درصد ارزش بورس و فرابورس کشور متعلق به اصفهان 

است.
وى گفت: به طور متوســط روزانه 13/3 میلیارد تومان 
ســهم و اوراق در بورس منطقه اصفهان معامله شــده

 است.
■■■

وى در خصوص حذف تاالر بورس کاال در اصفهان، اظهار 
داشت: درحال حاضر دفتر بورس کاال در کنار تاالر بورس 
اوراق بهادار اصفهان فعال است، البته با پیگیرى و رایزنى 
مسئوالن به دنبال راه اندازى مجدد شعبه تاالر مبادالتى 

کاال در اصفهان هستیم.

مدیر تاالر بورس اوراق بهادار اصفهان همچنین درباره 
تمایل مردم در بازار بورس با توجه به رکود آن طى چند 
سال گذشــته، گفت: مقایســه اعداد و ارقام معامالت 
بورس در 9 ماهه امســال نســبت به مجموع ســال 
گذشته، بیانگر رشد ارزش معامالت بورس و فرابورس

 است. 
مدیر تاالر بورس اوراق بهادار اصفهان با اشاره به عرضه 
ســهام هتل کوثر اصفهان در فرابــورس تهران، اظهار 
داشت: بخشــى از اقدامات عرضه ســهام این هتل در 
فرابورس ابتدا در تاالر اصفهان انجام شد و خوشبختانه 
امروز تمام استان ها از جمله اصفهان مى توانند اوراق این 

شرکت را خریدارى کنند.
وى همچنیــن در خصوص رفتارهــاى گروهى مردم 
در خرید  ســهام یک شــرکت در برهــه اى از زمان، 
گفت: این گونه رفتارها موجب مى شــود تا شــفافیت 
بــازار بــورس از بیــن رود و نوســانات آن تشــدید 

یابد.
وى با اشــاره به برنامه هاى آتى تــاالر بورس اصفهان 
گفت: ارتقاى هر چه بیشتر سطح دانش و سرمایه گذارى 
مردم درخصوص بورس، فراهم شدن زمینه هاى الزم 
براى ایجاد و رشــد نهادهاى مالى استان و ایجاد ارتباط 
خوب بورس با فعاالن اقتصادى، از برنامه هاى آتى تاالر 

بورس اصفهان است.

مدیر تاالر بورس اوراق بهادار اصفهان:

تا پایان آذرماه امسال 14/3 میلیون سهم به ارزش 2530 میلیارد تومان در تاالر بورس منطقه اصفهان معامله شده است

معامله روزانه 13 میلیارد  تومان سهم در بورس منطقه اصفهان

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960156 شماره دادنامه: 960997679720936 تاریخ دادنامه: 1396/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد اسماعیل رحیمى فرزند عبدالرحمان به نشانى: اصفهان- خمینى 
شهر- خ امام شمالى- بازارچه آجیل فروشــى ها منزل اصغر عابدى خوانده: علیرضا مسائلى فرزند محمدعلى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 70/000/000 وجه دو فقره چک بانک انصار به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى محمداسماعیل رحیمى به طرفیت علیرضا مسائلى به خواسته مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال موضوع 2 فقره چک به شــماره 933447- 96/2/31 و 933446- 95/11/30 به مبلغ فوق 
هفتاد میلیون ریال بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشار الیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه 
و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/155/000 ریال بابت هزینه دادرسى نشر 
آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. و درخصوص تأمین خواسته با توجه به استرداد آن توسط 
خواهان و صورتجلسه مورخ 96/5/4 به اســتناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد تأمین خواسته 
صادر مى گردد قرار رد تامین خواسته  صادر و اعالم مى گردد. م الف: 34513 شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/632
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مصطفى رجبى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالسه 690/96 ش8ح ثبت و براى روز 96/12/23 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به  درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2648 شعبه هشتم شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/633
اخطار اجرایى

شماره: 859/95 به موجب راى شماره 1094 تاریخ 95/11/12 حوزه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه على مرادى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و دو 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/10 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان زهرا هنرى 
فرد  با وکالت محمد امین بصیرى به نشانى اصفهان، خ امام خمینى، کوى بهار، بن بست ایمان، پالك 32. آدرس 
وکیل: شیخ صدوق شمالى، حدفاصل نیکبخت و شیخ مفید کوچه شماره 30 (آسیاب) پالك 111 و مبلغ نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 34565 شعبه 29 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/634
اخطار اجرایى

شماره: 960808 – 96/10/28 به موجب راى شماره 02570-960 تاریخ96/8/29 حوزه 9 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضى رجب نژاد فرزند شعبانعلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته دو میلیون و سیصد و چهل و یکهزار و دویست و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و یکصد و بیست هزار 
ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق خواهان وحید ولى پور فرزند اکبر شغل کارمند به نشانى اصفهان پل بزرگمهر پل 
شهرستان کوچه نوبهار پالك 30 به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 34496 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/635

اخطار اجرایى
شماره: 950830-1164/95 به موجب راى شماره 9609976797200066 تاریخ 96/1/27 شعبه 42 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهره سادات قهارى کرمانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ (3/350/000 ریال)  سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال هزینه دادرسى و همچنین هزینه هاى نشر آگهى تا اجراى 
کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (95/11/17) لغایت اجراى کامل حکم وفق شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان مرتضى امیرى فرزند اکبر به نشانى خ طیب، ك 12 زیرزمین مرکز روانشناختى نویدبخش شماره 
همراه: 09131015464 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 34505 شــعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /11/636
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794500125 شــماره پرونده: 9609986794500124 شــماره بایگانى شــعبه: 
960124 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794500820 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794500545 محکوم علیه مریم رودبارى فرزند ناصر به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جه 2 فقره چک به مشاره هاى 358228 مورخ 95/06/25 و 
358229 مورخ 95/07/29 و پرداخت مبلغ 980/000 هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
هاى موصوف لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل زهرا عسگرى ورنوسفادرانى فرزند اسداله 

به نشانى اصفهان، خمینى شهر، خمینى شهر، خ شریعتى شمالى، نرسیده به سه راه شهید رجایى نبش ك 108 در 
حق محکوم له اسداله سعیدى ورنوسفادرانى فرزند اکبر به نشانى اصفهان، اصفهان، خمینى شهر، بلوار منتظرى، 
کوچه شهید ابراهیم روح  الهى و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 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: 

34506 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/637
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426794100136 شــماره پرونده: 9609986794100312 شــماره بایگانى شــعبه: 
960312 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101087 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102542 محکوم علیه رحمت ا... کنارنگ فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 6000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1175000 ریال هزینه دادرسى و 120000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 539317 مورخ (1395/12/26) لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان امیداله طالبى فرزند حسن به نشانى اصفهان، اصفهان، خ مدرس، خ مولوى، خ پوریاى 
ولى کوى مهر آئین پ 8 و نیم عشر حق االجرا 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 

م الف: 34515 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف ش هرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/638
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793900165 شــماره پرونده: 9509986793901514 شــماره بایگانى شــعبه: 
951514 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793901902 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793901477 محکوم علیه مهدى حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان، اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودروى لیفان 520 به شماره انتظامى 
23-419ج 74 و شماره شناسى 41287002207 و شماره موتور 081200474 به رنگ سفید روغنى به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 800/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان اکبر فقیهى آذرخوارانى فرزند محمداسمعیل به 
نشانى اصفهان اصفهان خ معراج ایستگاه بهشتى روبروى کوى شریعتى ط 2 به انضمام نیم عشر دولتى. 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 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 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 م الى 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: 35035 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/639
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796900102 شماره پرونده: 9609986796900227 شماره بایگانى شعبه: 960227 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976796902299 محکوم علیه 
محکوم است به محکومیت خوانده ردیف 2 محسن مشایخى فرزند رضا به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
رسمى سند موتورسیکلت به شماره انتظامى(98298)  765 مدل 1390 و محکومیت خوانده ردیف 1 علیرضا محمدى 
به پرداخت مبلغ 787500 ریال هزینه دادرسى و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهدى صابرى میرآبادى 
فرزند ابوالقاسم به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ رباط اول کوى بهار کوچه شهید 
هارونى پالك 14. 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 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: 34522 شــعبه 39 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/640
ابالغ اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426795900013 شــماره پرونده: 9509986795900540 شــماره بایگانى شــعبه: 
950540 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795900258 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795900172 محکوم علیه فرحناز خسروى به نشانى اصفهان اصفهان مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 17550000 ریال بابت اصل خواسته و 1/368/750 بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل محمدامین 
بصیرى فرزند احمد به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ شیخ  صدوق شمالى کوى شماره 30 (آسیاب) پالك 
111 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1394/7/10 تا تاریخ اجراى حکم 
و نیم عشر حق االجرا شایان ذکر است شماره چک 280461 مشخصات محکوم له: راضیه بهنام حقیقى فرزند اکبر 
به نشانى اصفهان، اصفهان، خ مالصدرا ك سعادت پ 3. 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 اشــخاص 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: 

34566 شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/641
احضاریه

شماره درخواست: 9610460366100029 شماره پرونده: 9609980366100046 شماره بایگانى شعبه: 960046 
نظر به اینکه آقاى سعید سلطانى فرزند اکبر متهم ضرب و جرح عمدى با چاقو به در پرونده کالسه شعبه 42 دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مى باشد و وقت حضور یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع 
و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 34517 شعبه 42 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان  اصفهان (مجتمع 3) /11/643
احضاریه

شماره درخواست: 9610460358100016 شماره پرونده: 9609980358100846 شماره بایگانى شعبه: 960887 
نظر به اینکه خانم مریم محمدى پور فرزند حسین متهم به ضرب و جرح عمدى به شماره پرونده 960887 شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و 
در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخا ذ خواهد شد. م الف: 34519 صالحى بازپرس 

شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /11/644
احضاریه

شماره نامه: 1396009001008397 شــماره پرونده: 9609980360000790 شماره بایگانى پرونده: 960813 
پیشــنویس آگهى رضا کاظمى اســفه فرزند محمدرضا به اتهام کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع 
موضوع شکایت امیدوار لطفى پور در پرونده کالسه 960813 شعبه 21 بازپرسى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است  بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در 
امور کیفرى مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابربن عیداله انصارى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 34507 شعبه 

21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/645
احضاریه

شماره نامه: 1396009001009025 شــماره پرونده: 9509980360000224 شماره بایگانى پرونده: 950226 
پیشنویس آگهى سجاد مهدى فرزند محمود به اتهام جعل و ارائه سه فقره چک عهده بانک صادرات موضوع شکایت 
عزت ا... امینى و جعل و ارائه سند مجعول عادى نسبت به سه فقره چک عهده  بانک صادرات و کالهبردارى موضوع 
شکایت ولى ا... حبشى در پرونده کالسه 950226 شعبه 21 بازپرسى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى 
مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابربن عیداله انصارى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 34508 شعبه 21 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/647
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976836600722 شماره پرونده: 9509986836601260 شماره بایگانى شعبه: 951502 
پرونده کالسه: 9509986836601260 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 
خواهان: خانم صفورا نوحه سرا فرزند محمود به نشانى اصفهان، میدان جمهورى، کوچه بانک مسکن کوچه گلبرگ 
پالك 34 تلفن همراه 09337243098 کدملى 1271605082 خوانده: آقاى علیرضا رستگار فرزند عباسقلى به 
نشانى اصفهان، خانه اصفهان، میدان نگهبانى، خیابان شهید اسماعیلى، کوچه پرستو ساختمان چهارم، کدپستى 
8139948955 کدملى 2301231143 خواسته: طالق به درخواست زوجه راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم 
صفورا نوحه سرا فرزند محمود به طرفیت آقاى علیرضا رستگار فرزند عباسقلى به خواسته طالق به لحاظ تخلف از 
شرط ضمن العقد بند 1 و 2 و 8، ناشى از عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار زوج و ترك زندگى، دادگاه با مالحظه اظهارات 
زوجه در صورت جلسات دادرسى که عنوان نموده حدود یک سال و اندى با خوانده زندگى مشترك داشتم و مدت 
یک سال در کشور سویس و آلمان اقامت نمودیم و دلیل طالق نپرداختن نفقه است که تاکنون دادخواست نفقه نداده 
ام و همچنین شوهرم با من بدرفتارى مى کرده به گونه اى که مرا از منزل اخراج نموده و حاضر به بازگرداندن من 
نشد و همچنین به لحاظ ترك زندگى تقاضاى طالق دارم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به آنکه زوج 
مجهول المکان معرفى شده و هر چند زوجه متعاقب این پرونده نسبت به مطالبه نفقه اقدام که در تاریخ 96/4/17 
منتهى به صدور راى غیابى گردیده لکن نظر به اینکه از سوى زوجه دلیلى بر تخلف زوج از شروط ضمن عقد و یا 
امرى که منتهى به عسر و حرج زوجه در ادامه زندگى مشترك گردد ارائه نشده است و موجبى نیز براى تحقق وکالت 
تفویضى در سند ازدواج و استفاده زوجه از آن یا الزام و اجبار زوج به طالق دادن همسر خود باشد احراز نمى گردد هر 
چند متاسفانه مساعى داوران و دادگاه موثر در سازش نشده است لذا دادگاه دعوى طالق را ثابت ندانسته و با لحاظ 
نظریه مشاور محترم قضایى مستندا به مفهوم ماده 1133 قانون مدنى و تبصره ذیل آن که امر طالق را به دست زوج 
قرار داده است حکم به رد دعوى مطروحه صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 35000 شعرباف زاده رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده 

اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)  /11/650
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640105106 شماره پرونده: 9609983641901502 شماره بایگانى شعبه: 961116 
ابالغ وقت رسیدگى 1396/12/23 ساعت 9 صبح به آقاى یاسین سعیدى فرزند حبیب اله (مجهول المکان) نظر 
به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 9611 16 جلسه رسیدگى به اتهام شما روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است مستندا به ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ مى گردد مقتضى است در زمان تعیین شده در جلسه رسیدگى دادگاه که در 
شعبه اول دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان لنجان برگزار مى گردد حاضر گردید در صورت عدم حضور یا عدم 
تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه مبادرت به صدور راى غیابى خواهد نمود. م الف: 1580 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/668
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/464121 تاریخ ثبت صادره 1396/11/15 نظر به اینکه آقاى صفرعلى محمدى دورکى 
فرزند محمد به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان پالك 6584 فرعى از 658 اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مورد 
ثبت صفحه 401 دفتر 88- امالك زرین شهر ذیل شماره 8824 به نام آقاى صفرعلى محمدى دورکى فرزند محمد 
ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 508959 صادر و تسلیم گردیده مورد معامله اى واقع نشده و به علت جابجایى 
مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت، مراتب  آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت 
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 1561 شمسى معاون 

واحد  اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /11/669
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 186/95 خواهان رمضان خاورى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به طرفیت سعید 
برات پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 ساعت 16 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستى 
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 35962 شعبه 49 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/670
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100352910019 شــماره پرونده: 9609980358100375 شماره بایگانى شعبه: 
961546 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان نازك میرنادرى و فرامرز خوشى فرزند خداداد و 
مراد نادرى و خیراله شاکى آقاى فیض اله عبدالهى شکایتى علیه متهمین نازك میرنادرى، فرامرز خوشى فرزند 
خداداد، مراد نادرى و خیراله شکایتى با موضوع جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980358100375 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/12/21 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در

 وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردند. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى واحد 102.  م الف: 35923 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 

جزایى سابق) /11/671
ابالغ وقت رسیدگى

در خصــوص پرونده کالســه 960855 خواهان ایــوب گل احمدى بــا وکالت مهدى هادى دادخواســتى 
مبنى بر استرداد چک به طرفیت رســول محمودى قلعه بهمن تقدیم نموده اســت وقت رسیدگى براى روز 
چهارشنبه مورخ 96/12/23 ساعت 4/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم  حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 35968 شــعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) 11/672



1212استاناستان 3157پنج شنبه  19 بهمن  ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس مجتمع آموزش عالى جامعــه المصطفى العالمیه 
اصفهان گفت: جامعه المصطفى در اصفهان بیش از 15 
تشکل فرهنگى و 9 انجمن علمى دارد و بیش از دو هزار 
نفر در طول 10 سال گذشته از 50 ملیت در اصفهان در این 
مرکز آموزش دیده اند. حجت االسالم ابراهیم ملکى عنوان 
کرد: جامعه المصطفى امر تعلیم و تربیت طالب غیر ایرانى 
در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد و تاکنون بیش از 
60 هزار نفر از 230 کشور جهان فارغ التحصیل داشته و 
در حال حاضر حدود 40 هزار نفر در داخل و خارج از کشور 
مشغول تحصیل هســتند که حدود 20 هزار نفرشان در 

داخل کشور تحصیل مى کنند.

وى بیان داشــت: جامعه المصطفى بیش از 180 رشته در 
مقاطع مختلف کاردانى، کارشناســى، کارشناسى ارشد، 

دکترا و سطح یک تا 5 حوزه دارد.
وى ابراز داشــت: جشــنواره بین المللى قرآنى و حدیثى 
المصطفى فراتر از یک مسابقه اســت و امسال اصفهان 
میزبان برگزارى این دوره جشنواره است و در این جشنواره 
نکوداشــت حضرت آیت ا... مظاهرى را خواهیم داشت. 
ملکى با بیان این که این جشنواره در روز 26 بهمن ماه در 
سالن اهل بیت برگزار مى شود، تشریح کرد: مسابقات نهایى 
این جشنواره 23 و 24 بهمن در اصفهان برگزار مى شود و 

قاریان بین المللى در اصفهان حضور پیدا مى کنند.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
300 سالمند مجهول الهویه در مراکز بهزیستى استان اصفهان 
نگهدارى مى شوند. اصغر فیاض با بیان اینکه استان اصفهان 
داراى پنج میلیون و 200هزار نفر جمعیت است، اظهارداشت: 
این استان حدود 500 هزار  سالمند باالى 60 سال دارد. وى 
افزایش جمعیت سالمندى در کشور و به ویژه استان اصفهان 
را نگران کننده دانست و افزود: درحدود 25 هزار سالمند در 
استان اصفهان وجود دارد که تحت پوشش هیچ دستگاهى 
نبوده و بهزیســتى در حد توان خود، خدماتى را به آنها ارایه 
مى دهد. معاون توانبخشى بهزیســتى استان اصفهان در 
خصوص سرانه مستمرى ســالمندان گفت: ســرانه این 

مستمرى براى معلوالن و سالمندان امسال 148 هزار تومان 
بوده که این مبلغ در بهزیستى و کمیته امداد یکسان است.

وى با اشاره به اینکه اســتان اصفهان داراى 33 مجموعه 
اقامتى ســالمندان به صورت خصوصى، خیریه اى و هیئت 
امنایى است، تصریح کرد: در این مراکز، هزار و 500سالمند 
نگهدارى مى شوند و جمعیت موجود در این مراکز نیز بین 30 
تا 400 نفر در نوسان است. فیاض در خصوص خدماتى که به 
سالمندان در مراکز بهزیستى ارایه مى شود، گفت: خدمات 
بهزیستى به این سالمندان در قالب مستمرى، خدمات بیمه اى، 
خدمات مددکارى، کمک هاى بالعوض، خدمات ویزیت در 

منزل و خدمات توانبخشى و یارانه مراکز اقامتى است.

آموزش به 50 ملیت مختلف 
در «جامعه المصطفى» 

300 سالمند بهزیستى اصفهان 
مجهول الهویه هستند

50دستاورد نوین پزشکى 
پژوهشگران اصفهانى

بیش از 50طرح پژوهشى و تحقیقاتى امسال در دانشکده 
فناورى هاى نوین دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اجرا 
شـده اسـت. معاون پژوهشـى و فناورى این دانشکده 
گفت:بـا مشـارکت دانشـجویان تحصیـالت تکمیلى 
مهندسى –پزشکى در گرایش هاى مختلف، این طرح ها 
به منظور بستر سازى در حوزه مختلف ساخت و تجهیزات 
پزشکى ارائه شده اسـت. سـعید کرمانى افزود: سامانه 
محرك نورى براى کودکان کم بینا، سامانه اتوماسیون 
تصویربردارى میکروسکوپى جهت پیمایش و غربالگرى 
تصاویر،ساخت پانسمان هاى پلیمرى با قابلیت رهایش 
دارو، سـاخت پرینتر سـه بعدى بـا کاربردهاى زیسـت 
محیطى و رگ هاى مصنوعى از مهمترین دستاوردهاى 

این دانشکده است.

اکران فیلم هاى برگزیده 
جشنواره کودك 

اکران فیلم هاى سیمرغ و پروانه ها در اصفهان به ایستگاه 
آخر رسـید. مدیر امور سـینمایى حوزه هنـرى اصفهان 
گفت :دیروز آخرین روز اکران فیلم هاى برگزیده سى و 
ششمین جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان با عنوان 

سیمرغ و پروانه ها در اصفهان بود.
مصطفى حسـینى  افزود: از 14بهمن پنج فیلم منتخب 
این جشنواره شامل  قهرمانان کوچک، شکالتى، دنیاى 
کیف ها، دزد و پرى2 و فیلشـاه  همزمان بـا فیلم هاى 
جشـنواره فجر در دو سـینماى سـپاهان و فلسطین به 

صورت رایگان اکران شد.

خبر

مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان آخرین آمار و 
ارقام وضعیت پرداخت تسهیالت این بانک را در راستاى 

رونق بخش اقتصادى استان اصفهان تشریح کرد.
فریبرز نعیمى درباره روند پرداخت انواع تسهیالت بانک 
مســکن در جهت رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال براى 
خروج از رکود اقتصادى اظهارداشــت: از ابتداى امسال 
تا پایان دى ماه، بانک مسکن اســتان اصفهان 12 هزار 
فقره تسهیالت بالغ بر شش هزار میلیارد ریال در راستاى 
رونق بخش اقتصــادى اســتان در بخش هاى مختلف 
پرداخت کرده اســت. وى افزود: در این مقطع 10 هزار 
فقره تســهیالت به مبلغ پنج هزار و 800 میلیارد ریال در 
بخش مسکن و ساختمان، 911 فقره تسهیالت به مبلغ 
414 میلیارد ریال در بخش بافت فرسوده و دو هزار و 100 
فقره تسهیالت به مبلغ 205 میلیارد ریال در بخش قرض 
الحسنه ازدواج و خوداشــتغالى پرداخت شده است. مدیر 
شعب بانک مسکن استان اصفهان در ادامه از کاهش 1/5 
درصدى نرخ سود تسهیالت نوسازى بافت فرسوده خبر 
داد و گفت: در راستاى کمک به اجراى سیاست هاى دولت 
جهت حمایت از احیاى بافت فرسوده و ناکارآمد شهرى 
و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایى جهت در 
استطاعت بودن اقساط تســهیالت، نرخ سود تسهیالت 
فروش اقساطى (خرید/واگذارى سهم الشرکه) و مشارکت 
مدنى اعطایى از محل ارائه اوراق گواهى حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مســکن در بافت هاى فرســوده و ناکارآمد 
شــهرى به 16 درصد کاهش یافت. وى اظهار داشت: به 
خریداران واحدهاى مسکونى در بافت فرسوده اصفهان، 

50 میلیون تومان تســهیالت بدون نیاز به سپرده گذارى 
تعلق مى گیرد و براى تسهیالت خرید واحد مسکونى در 
بافت فرسوده براى زوجین بدون نیاز به سپرده گذارى تا 

80 میلیون تومان پیش بینى شده است.
نعیمى با بیان اینکه مدت بازپرداخت این تســهیالت 12 
ساله است، گفت: در بخش ســاخت و مشارکت نیز این 
تسهیالت به انبوه سازان تعلق خواهد گرفت و براى آنها 
شرایطى ایجاد شده اســت که در قبال ساخت واحدهاى 
مسکونى در بافت فرســوده بتوانند از تسهیالت صندوق 

یکم بهره مند شوند.
مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان پاسخ مناسب 
به تقاضاى مصرفى خانوارها در حوزه مسکن را از جمله 
برنامه هاى بانک مســکن عنوان کرد و گفت: از همین 
رو طى دو سال گذشته ســبد کاملى از تسهیالت خرید 
و ساخت مسکن توســط این بانک آماده و به متقاضیان 

ارائه شده است.
وى ســپس در این خصوص آمار افتتاح حساب صندوق 
پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در استان اصفهان را از 
ابتداى طرح تا 15 بهمن ماه امسال 17 هزار و 315 فقره 
به ارزش سه هزار و 100 میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار 
داشت: با تک رقمى شــدن نرخ سود تسهیالت صندوق 
یکم و کاهش نرخ سود این تســهیالت از 11 درصد به 
9/5 درصد براى مناطق شهرى و هشت درصد براى بافت 
فرسوده و تسهیل برخى شرایط آن نسبت به ابتداى طرح 
روند استقبال و درخواســت جهت افتتاح این حساب در 

استان افزایش یافته و چندین برابر شده است.

براى خرید واحد مسکونى در بافت  فرسوده اصفهان صورت مى گیرد؛

اعطاى 50 میلیون تومان وام بدون نیاز به سپرده گذارى

آگهى دعوت به افراز
نظربه اینکه عباسعلى صالحى نجف آبادى فرزند على طى درخواست وارده 92/4375/38 مورخ 92/09/18 
تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك 831 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده وبه 
علت مشخص نبودن اقامتگاه خوانده به شرح: 1.اکبر 2.محمود 3.محمد 4.زهره شهرت هرچهارنفر صالحى 
نجف آبادى فرزندان على ازطریق صدور و انتشــار آگهى به منزله ابالغ را نموده اســت لذا به استناد ماده 3 و 
قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت 
بعمل مى آید در تاریخ 96/12/21 درساعت 9 صبح جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر درمحل وقوع 
ملک مذکور حضوربهم رسانید. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه بشماره 2454/7 
مورخ 61/06/07 که بدین شرح اعالم میگردد و اصوًال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه 
اشخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى محجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب 
یا مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امورحســبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 
60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم 
مبنى افراز یا رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط یک نوبت منتشر و عملیات 
افراز راس ساعت و روز مذکور انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 96/11/20، 7763/م الف، حسین زمانى-رئیس 

ثبت اسنادو امالك نجف آباد/11/696
حصروراثت

عبدالکریم عبادى داراى شناسنامه شماره 1514 به شرح دادخواست به کالسه 1325/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیدان عبادى بشناسنامه 1040 در تاریخ 95/12/28 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.عبدالکریم عبادى ش 
ش 1514، 2.خیرى عبادى ش ش 94، 3.عبدالرحیم عبادى ش ش 3650، 4.رقیه عبادى ش ش 494، 5.ثریا 
عبادى ش ش 338، 6.صراله عبادى ش ش 719، 7.فریده عبادى ش ش 214، (فرزندان متوفى)، 6- نعیمه 
عبادى ش ش 200، (همســر 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. 7821/م الف رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/697
 اخطار اجرایى

شماره 88/95 به موجب راى شــماره 225 تاریخ 96/03/18 حوزه 8  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عین اله حبیبى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول میگردد درحق خواهان صادر و نیم عشر دولتى.محکوم له: محمدعلى حبیب الهى 
با وکالت زهره قیصرى و بهناز منتظرى به نشانى: نجف آباد ویالشهر خ 103 پالك 25 کدپ8514153111. 
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، صریحاً اعالم نماید. 7820/م الف-شعبه 

8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/698
 حصروراثت 

رمضان شاطرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسه 1319/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاه بیگم چاوشى نجف آبادى بشناسنامه 
19677 در تاریخ 95/11/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1.محمود شاطرى نجف آبادى ش ش 24150، 2.حسنعلى شاطرى نجف آبادى ش ش 606، 3.على 
شاطرى نجف آبادى ش ش 511، 4.زهرا شاطرى نجف آبادى ش ش 485، 5.مهرى شاطرى نجف آبادى ش 
ش 5123، 6.رمضان شاطرى نجف آبادى ش ش 32، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 7816/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/699
 ابالغ

کالســه پرونده9509983757301550 شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشــت تصمیم نهایى شــماره 
9609973757301678 شاکى: صفدرافشــارى فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان- فریدن- داران روستاى 
بادیجان منزل شخصى. متهمین: مهدى اشرف زاده فرزند غالمرضا به نشانى شیراز بلوار عدالت بلوار دولت 
روبروى درمانگاه آزادگان ساختمان مهسا. 2. حسین رحیمى فرزند عزیزاله به نشانى شیراز بلوار عدالت بلوار 
تندگویان خ ساسانى ك5 درب اول سمت راســت پ175 فرعى . اتهام ها: 1.کالهبردارى 2.فروش مال غیر 
تصمیم:دادگاه پس از اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص اتهام 1.حسین رحیمى فرزند عبداله مجهول المکان 2.مهدى 
اشرف زاده فرزند غالمرضا اهل و مقیم استان فارس دائر بر مشارکت در کالهبردارى ازطریق فروش مال غیر 
موضوع شکایت منصور افشارى فرزند قربانعلى بدین شرح که شاکى اظهار داشته که متهم ردیف اول در حرم 
امام خمینى(ره) تهران به ایشان اعالم داشته که باتوجه به نیاز مبرم مالى و نیازى که به پول نقد داشته و با توجه 
به اینکه نامبرده وانمود کرده که وکالت تام االختیار از متهم ردیف دوم در فروش ملک متعلق به ایشان داشته 
سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونى نیمه ساخت طبق سند رسمى بشماره ثبت 28579479 و شماره 
ملک 93/3148 دفتر اسنادرسمى شماره 1044 از اداره ثبت اسناد بخش 11 تهران با حدود اربعه مشخص شده 
در سند مالکیت در تاریخ 94/05/01 به شاکى انتقال داده و بابت ثمن مبیع (ملک مورد معامله) یک فقره چک 
چهار میلیارد و پانصد میلیونى ریالى بشماره 761563 به تاریخ کارسازى 94/05/20 توسط شاکى به متهم ردیف 
اول داده شده است درصورتى که ملک متعلق به غیر بوده است دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
از جمله اظهارات شاکى، شهادت شهود، متوارى بودن و مجهول المکان بودن متهم ردیف اول و عدم حضور 
ایشان در روز رسیدگى و عدم ارسال هرگونه الیحه دفاعیه اى على رغم استحضار از فرایند رسیدگى باتوجه 
به نشر آگهى وقت رسیدگى و باتوجه به اینکه متهم نامبرده به دروغ اظهار داشته که از متهم ردیف دوم وکالت 
تام االختیار در فروش داشــته و با حضور درمحل وقوع ملک موضوع دعوا در معیت شاکى و با مانور متقلبانه و 
وانمود کردن اینکه ملک تحت تصرف نامبرده جهت فروش مى باشد و خود را واجد اختیارات واهى به شاکى 
معرفى نموده لذا متهم ردیف اول با علم به اینکه مال (ملک) موصوف، مال غیر است و با این توصیف اقدام به 
انتقال و فروش ملک به شاکى نموده است و با تشــخیص اینکه رفتار و اقدام موصوف مصداق کالهبردارى 
بوده و نهایتا با اعالم بطالن معامله موصوف متهم ردیف اول (آقاى حسین رحیمى) را به استناد ماده یک قانون 

مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مجلس شوراى ملى و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشــاء،اختالس،کالهبردارى مصوب 1367 ضمن رد مال موضوع کالهبردارى به صاحبش (استرداد چک 
موضوع کالهبردارى فوق الذکر) به دوسال حبس تعزیرى محکوم مى نماید و باتوجه به اینکه چک موصوف 
کارسازى نشده و با این وصف در عمل متهم نامبرده مالى بدست نیاورده و تحصیل نکرده است لذا حکم به جزاى 
نقدى منتفى مى باشد و درخصوص متهم ردیف دوم (مهدى اشرف زاده) باتوجه به دفاعیات موثر و وارد ایشان 
مبنى بر اینکه نامبرده هیچ گونه وکالتى به متهم ردیف اول در فروش مال موضوع کالهبردارى نداده اشت و 
ذیل قولنامه را نیز امضاء ننموده است و هیچ گونه اطالعى از انجام این معامله نداشته است و مضافا اینکه براى 
این مرجعه رسیدگى کننده تبانى متهم ردیف دوم با متهم ردیف اول در راستاى انجام کالهبردارى و انتقال مال 
غیر محرز و اثبات نشده لذا نظربه حاکمیت اصل برائت و بى گناهى افراد جامعه مستندا به اصل 37 قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ایران و ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى راى بر برائت متهم اخیرالذکر (مهدى اشرف زاده) 
صادر و اعالم مى گردد.راى صادره نســبت به متهم ردیف اول غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد. 7799/م 

الف محمدى- دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/700
 ابالغ

شماره دادنامه: 9509973730200374 شماره پرونده: 9409983730200975 شماره بایگانى شعبه: 940986 
خواهان: بانک مهراقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت خانم سپیده لطفى فتح آبادى فرزند عبدالحسین 
به نشانى اصفهان خ توحید میانى باالى بانک ملت موسســه حقوقى جم خواندگان: 1.مسعود نورى کوهانى 
فرزند حسن 2.ژاله داودى فرزند محمدعلى خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارات دادرسى 3. مطالبه 
خســارت تاخیرتادیه دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دعوى خواهان بانک مهراقتصاد باوکالت سپیده لطفى بطرفیت 1.ولى اله داودى فرزند محمدعلى 2.مسعود 
نورى کوهانى فرزند حسن بخواسته مطالبه مبلغ 87714391 ریال وجه چک بشرح متن دادخواست بانضمام 
مطلق دادگاه بااعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى خواهان 
بانک مهراقتصاد باوکالت سپیده لطفى بطرفیت خواندگان 1.ژاله داود فرزند محمدعلى 2. مسعود نورى کوهانى 
فرزند حسن بخواسته مطالبه مبلغ 87714391 ریال بابت یک فقره چک بشرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظربه اینکه وى 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته و دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارائه ننموده و 
دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضى از سوى خوانده باقیمانده است و با تمسک به اصل 
استصحاب لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 522-519-515-502-198 قانون 
آئین دادرسى در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 87714391 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و پرداخت حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر 
استان و نسبت به سایرین ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر 

استان مى باشد. 7783 /م الف خانى- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/11/701
 اخطار اجرایى

شماره 688/96 به موجب راى شماره 844 تاریخ 96/08/20 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه یوسف فالح به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/350/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 959919-94/06/10 به مبلغ 
20/000/000 ریال 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: رسول حاج امینى با وکالت محمدلطفى و عظیمه 
صادقى به نشانى: نجف خ منتظرى شــمالى خ معرفت کوى توحید پ8 کدپ8513769831. 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. 7782/م الف-شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/702
 حصروراثت 

عصمت جعفرى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالســه 1333/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اصغر بابائى شــاهدانى بشناسنامه 30 در تاریخ 
96/07/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.زینب بابائى 
شاهدانى ش ش 832، 2.زهره بابائى شاهدانى ش ش 37، 3.علیرضا بابائى شاهدانى ش ش 31، 4.نسرین بابائى 
شاهدانى ش ش 46، 5.محمد بابائى شاهدانى ش ش 108009669، (فرزندان متوفى)، 6.عصمت جعفرى ش 
ش 8، (همسر متوفى) 7.فردوس احمدى ش ش 20، (مادر 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. 

7839/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/  11/703          
 حصروراثت 

امین توسلى کل برنجى داراى شناسنامه شماره 1080172092 به شرح دادخواست به کالسه 1331/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله توسلى کل برنجى بشناسنامه 
280 در تاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1.نکیسا توسلى کل برنجى ش ش 31216، 2.نغمه توسلى ش ش 4206، 3.امین توسلى کل برنجى ش 
ش 1080172092، 4شمسه توسلى کل برنجى ش ش 32258، (فرزندان متوفى)، 5.شهناز احمدى ش ش 
1253، (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. 7837/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/704
 دادنامه

تاریخ 96/08/09 شماره پرونده: 661/96 شــماره دادنامه: 734-96/08/13. خواهان: محمود فاضل نجف 
آبادى فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17 شهریور غربى نبش باهنر پالك440، خوانده: شهرام افراسیابى 
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 شورا درخصوص دعوى محمودفاضل 
بطرفیت شهرام افراسیابى به خواسته مطالبه مبلغ 123/000/000 ریال بابت وجه 5 فقره چک بشماره 81569-

96/02/28 و 815691-96/03/28 و 815692-96/04/28 و 815693-96/05/28 و 96/06/02-815694 
عهده بانک ملت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشت 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 دادرســى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و نظربه 
مشورتى شــورا خوانده را به پرداخت مبلغ 123/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/640/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ پانصد هزارریال و خسارت تاخیرتادیه سررسید چک 815690-

96/02/28 و 815691-96/03/28 و 815692-96/04/28 و 815693-96/05/28 و 96/06/02-815694 
لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها 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. 7832/م الف- کاظمى،قاضى 

شوراى حل اختالف گلدشت/11/705
 مزایده

در پرونده کالســه 940106 اجرایى و به موجب دادنامه 1234-94 صادره از شــعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى سید احمد نورى عسگرانى فرزند جالل محکوم است به پرداخت مهریه بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین واقع در نجف آباد-کمربندى شمالى- کوچه 
شهید غالمعلى سعیدفر (کوچه سپاه) فرعى شرقى حدود 169 مترمربع به مبلغ 473/200/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/09 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7831/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/706
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610103730306381 شــماره پرونده: 9609983730302124 شماره بایگانى شعبه: 
962143 ابالغ شــونده حقیقى: حمزه بیگدل اشــترى فرزند على رضا به نشــانى: مجهول المکان کدملى: 
2659403287 تاریخ حضور: 96/12/22 سه شنبه ساعت 11 محل حضور: نجف آباد دادگسترى. علت حضور: 
درخصوص دعوى فاطمه پوراسدیان بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. 

7851/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/11/707
 اجرائیه 

شماره9610423730100587 شــماره پرونده: 9609983730100825 شــماره بایگانى شعبه: 960831 
مشخصات محکوم له: سلیمان ادریسى پور ارانى فرزند مصطفى نشانى: نجف آباد مجاهد شمالى کوى شهید 
عمو قنبرى مشخصات محکوم علیه:محمدهماپور فرزند محمدباقر به نشانى مجهول المکان. وکیل محکوم له: 
معصومه شهیدى فرزند سیف اله به نشانى نجف آباد خ 15 خرداد مرکزى 100مترى چهارراه امام. محکوم به: 
بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973730100971 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 770/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 25/100/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم 
به در حق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ 38/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
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 بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 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 هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 7847/ 

م الف احمدشریعتى - دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/11/708
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سهراب موسویان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده زهرا علیخانى 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1298/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/21 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7844/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/709
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سهراب موسویان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده على اکبر رجبى 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1300/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/21 ساعت 8 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 

مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7843/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد11/710
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اعظم آخوندجعفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1.مسعود مظفرى 
پور2.حمیدربانى پور به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1356/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/12/23 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7840/ م الف شعبه 8 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/711
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100354709576 شــماره پرونده: 9509980363300219 شماره بایگانى شعبه: 
951216 شاکى سازمان محیط زیست شکایتى به طرفیت آقاى ابراهیم عبدالهى به اتهام نگه دارى غیرمجاز 
پرنده شکارى، تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 121 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل  استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/12/20 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان 
/ شاکى و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره. م الف: 36005 شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى 

سابق) /11/712
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرایــى 551/92 موضوع علیه محمددهقان 
فرزندمحمدکریم و له مریم امامى  درتاریخ 96/12/3به منظور فروش یک باب منزل مسکونى( شش دانگ)

عرصه واعیان با انشعابات آب برق گاز به قرارعرصه200مترمربع واعیان 180مترمربع جمعا 380مترمربع   ملکى 
اقاى محمددهقان واقع در کلیشاد خ مطهرى کمربندى باهنر کوچه شهید یزدى پالك 52 که داراى سابقه ثبتى 
به شماره – نمى باشد وملک مذکور/مفروز مى باشدومتعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقى فالورجان اطاق 28 برگزار نماید .ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستري به مبلغ 2/100/000/000ارزیابی 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 است 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 همراه داشته باشند. م الف: 1086 دادورز 

اجراي احکام حقوقی دادگستري فالورجان/ 11/713 
آگهی احضار متهم

در خصوص شکایت عباس شفیع زاده ومعین مویدعلیه عبدالحسین حسنپور ومحمدحسنپوردایربرجعل واستفاده 
ازسندمجعول وقت رسیدگى مورخ 97/1/27 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفري به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ 
میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود 
دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . م 

الف: 1043 سادات رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان/  11/714 
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961969  متهم اصغرکرمى فرزند:   به اتهام مشارکت درسرقت خودرو  موضوع 
شکایت مجتبى کمالى فرزند جمشید مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ 
میگردد که درتاریخ 96/12/23 ساعت 8/30صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب  فالورجان 
حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی 
فوق  بمنزله ابالغ قانونی محســوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد م الف:1082رییس شعبه 104 دادگاه 

کیفرى دو فالورجان/ 11/715 
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1070 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي فاطمه صفرى کلیشادي فرزند کریم در جریان ثبت است وعملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1396/12/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1396/11/19اداره محترم ارشاداسالمی فالورجان م الف: 

1094   اکبرپورمقدم- رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/716 
ابالغ

خواهان شهروز رفیع زاده نام پدر حســن شغل آزاد نشــانى پیربکران دارگان مغازه علوفه وبزریجات خوانده 
رضا ابراهیمى نشــانى مجهول المکان تعیین خواســته وبهــاى آن مطالبه مبلــغ 115/000/000ریال از 
168/000/000وجه فاکتور پیوست به عالوه کلیه هزینه هاى دادرسى وخسارت تاخیر تادیه. دالئل ومنضمات 
دادخواست 1-کپى کارت ملى 2-کپى مصدق فاکتور خرید 3-شهادت شــهود.احتراما به استحضاران مقام 
عالى مى رساندکه خوانده فوق الذکرپس از خرید ازشــرکت اینجانب به مبلغ 168/000/000پس از پرداخت 
یک فقره چک مابقى مبلــغ به115/000/000ریال راپرداخــت نکرده وتاکنون نیز نســبت به پرداخت آن 
هیچ اقدامى انجام نداده است واینجانب نیزپس ازتالشــهاى مکررتاکنون نتوانستم ادرس ایشان راپیداکنم

 فلذاازان مقام عالى خواهان رسیدگى وصدورحکم رادارم. م الف: 985 شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
فالورجان/ 11/717 


