
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 26  بهمن  ماه 1396 / 15  فوریه  2018 /  28 جمادى االول 1439
سال چهاردهم / شماره 3162  /12  صفحه / 2000 تومان

تخلیه کننده هاى انرژى را بشناسید«میدل باس ها» به نصف جهان مى آیندماجراهاى «بچه مهندس» و بهاره رهنماروایت رئیس سابق ستادکل نیروهاى مسلح از واقعه 18 تیر78 درگیرى ناموسى 2 رفیق، رنگ خون گرفت سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

آغاز به کار
 جشنواره گیاهان دارویى

دستور جدید  رئیس جمهور درباره زاینده رود 
10

2

5

شکایت کریمى از     
 کى روش!

چلوکباب با طعم  مواد مخدر!

بالتکلیفى چندده میلیاردى 
خریداران خودرو
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درباره پسرم 
پارتى بازى 

نکردم
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مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: چهاردهمین جشنواره گیاهان 

دارویى از دیروز تا 29 بهمن  ماه در محل بازار گیاهان 
دارویى واقع در خیابان پروین آغاز به کار کرد.

اصغر کشاورز راد اظهارداشت: هدف از برگزارى این 
جشنواره، حمایت از تولیدکنندگان داخلى...

امین حیایى، بازیگر مطرح ســینما در جشنواره سى و 
ششم فیلم فجر با دو فیلم «شــعله ور» و «دارکوب» 
حضور پیدا کرد و دیپلم افتخار نقش اول مرد را بخاطر 
نقش آفرینى در فیلم «شعله ور» ساخته حمید نعمت ا... 

دریافت کرد.
امین حیایى بازیگر فیلم «دارکــوب» درباره بازى در 
این فیلم گفت: اکنون بیشتر فیلمنامه هایى که توسط 
نویسندگان سینما نوشته مى شود با هدف ایجاد امید 

در جامعه است.   

12

4 موج جدید بارشى از فردا تا دوشنبه اصفهان را در بر مى گیردموج جدید بارشى از فردا تا دوشنبه اصفهان را در بر مى گیرد
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پیرو نامه نماینده اصفهان در مجلس صورت گرفت

درباره یک گــــــــــــــــــلر «رشید»؛

ماجراى ممنوع التصویرى ماجراى ممنوع التصویرى 
ژوله  به کجا رسید؟ژوله  به کجا رسید؟
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قرعه کشى جام جهانى کشتى آزاد 
انجام شد، فرنگى نشد!

اتحادیه جهانى کشتى در حالى قرعه کشى جام هاى جهانى کشتى آزاد و زنان را انجام داده 
است که خبرى از قرعه کشى جام جهانى کشتى فرنگى نیست.رقابت هاى جام جهانى کشتى 

آزاد روزهاى 18 و 19 فروردین ماه سال آینده به میزبانى...
5

کشمکش  ایران و اتحادیه جهانى کشتى ادامه دارد

122

امین حیایى: 
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یکى از شرکت هاى ُپر زرق و برق در حوزه فروش خودرو 
طى سال هاى گذشــته با ثبت نام خودروهاى لوکس، 
میلیاردها تومان پول متقاضیان را جمع آورى کرده ولى 
تعهدات خود را انجام نداده است. شرکت پرشین پارس 
خودرو در حال حاضر بیش از صد شــاکى با پرونده هاى 
باالى صدمیلیون تومان در دادسراى سعادت آباد تهران 
دارد و شاکیان این شــرکت روز به روز در حال افزایش 
هستند. یکى از شاکیان پرشین پارس خودرو در گفتگو با 
انصاف نیوز با بیان این مطلب که در حال حاضر بیش از 
160 نفر از شاکیان از طریق راه هاى قانونى پیگیر دریافت 
پول هاى خود هستند گفت: سعى شده با راه هاى مختلف 

از جمله تهدید مانع از رسانه اى شدن این اتفاق شوند.
به گفته  وى این شــرکت اقدام به ثبت نام خودروهایى 
کرده که ثبت سفارش آنها متوقف بوده است و برخى از 
افراد هم که بعد از چندین ماه موفق به دریافت پول خود 
شده اند عمًال متحمل زیان شــده اند چراکه با باال رفتن 
قیمت ارز دیگــر قادر به خرید خــودروى مورد نظر هم 

نیستند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر شرکت پرشین پارس 
خودرو علیرغم داشــتن انبوهى از شاکیان در دادسراى 
ســعادت آباد همچنان اقدام به درج آگهــى و ثبت نام 

خودروهاى لوکس مى کند.

معــاون امور زنان و خانــواده نهاد ریاســت جمهورى 
در جمع دانشــجویان کرمانى گفــت: موضوع حجاب 
مسئله اى دینى و اعتقادى اســت و با جبر و زور و فشار 
نمى توان این مسائل را به کسى تحمیل کرد. اسالم بر 
عزت نفس انسان ها تأکید دارد و باید در این مسیر زمینه 
را براى شــناخت و انتخاب هاى درست و آگاهانه آماده 

کنیم. 
به گزارش جماران،  معصومه ابتکار از حجاب به عنوان 
یک رفتار دینى یاد کرد و گفت: جمهورى اسالمى ایران 
برگرفته از انقالبى دینى است و موازین و اعتقاداتى دارد 

که همه باید به آنها پایبند باشیم. 

وى با تأکید بر اینکه حجاب تنها پوشــش زنان نیست 
گفت: قــرآن در موضــوع حجاب به رفتار مــردان نیز 
تأکیــد دارد و مــى گوید که مــرد در مواجهــه با زن 
چشــم خود را پایین مى اندازد بــراى زن احترام قائل
 مى شود و سپس زن نیز در ارتباط با مرد چنین کارى را 

مى کند. 
وى گفت: متأسفانه رفتارهاى غلط درباره گشت ارشاد 
و برخورد با دختران و پســران ما تجربیاتى اســت که 
به ما نشــان مى دهد با این شــیوه ها نمى توان پیش 
رفــت در این زمینــه نیاز بــه گفتمــان و واقع نگرى

 داریم. 

بالتکلیفى چند ده میلیاردى 
خریداران خودرو

اجبار و زور در حجاب 
جواب نمى دهد 

روحانى حرفش را اصالح کند
امام جمعه موقت تهران گفت: سخنان    انتخاب|
اخیر رئیس جمهـور بـراى بدخواهان انقـالب آنقدر 
شـیرین بود که تبدیل به تیتر اول شـبکه تلویزیونى 
سـلطنتى انگلیـس بى بى سـى فارسـى شـد. حجت 
االسالم والمسلمین سیداحمد خاتمى اظهار کرد: در 
روز وحدت ملت نباید چنین سخنانى گفته مى شد که 
دشمن از آن بهره بردارى کند. خاتمى گفت: امیدوارم 
رئیس جمهور سـخنان خـود را اصالح و دشـمنان را 

مأیوس کند.

هنوز ورود نکرده ام
  ایلنا| محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان 
در پاسـخ به سـئوالى مبنى بر اینکه آیا بعد از استاندار 
شدن به پرونده  اسیدپاشى ها در استان اصفهان ورود 
کرده اسـت یا خیر، گفت: تا این لحظه به این مسئله 
ورود نکرده ام. استاندار اصفهان  اظهارکرد: ما مسائل 
بسـیار داریم، آب،  اشـتغال، محیط زیسـت و سـایر 
معضـالت از موضوعاتى اسـت که باید بیشـتر مورد 

توجه قرار گیرد.

سمعک بگذارید 
و عینک بزنید

محمد رضا باهنر، نماینده سابق مجلس    ایلنا|
با بیان اینکـه مـا در بخش هایى مانند اصـالح نظام 
ادارى، مبارزه با فسـاد، رشـد اقتصادى و اشتغالزایى 
کمبود جـدى داریم، تأکید کـرد: باید بـراى رفع این 
مشکالت دسـت به دسـت هم دهیم. اگر مسئوالن 
چشمشان ضعیف است عینک بگذارند اگر گوششان 
کم شنواست سمعک بگذارند و پیام مردم را بشنوند و 

به مطالبات مردم پاسخ دهند.

مخالفت حجاریان با روحانى
سـعید حجاریـان طـى یادداشـتى،    جماران|
دیدگاه خود در خصوص طرح موضوع رفراندوم توسط 
رئیس جمهور روحانى را مطرح کرد. در بخشى از این 
یادداشـت آمده اسـت: واقعیت این اسـت که ایشان 
به عنوان حقوقدان مى خواهند مسـئله اى سیاسـى را 
از طریق حقوقى حـل کنند که طریقى اسـت صعب 
و دشوار... من معتقدم استفاده از حربه همه پرسى در 
شـرایط کنونى و با توجه به تجربیات پیشـین، امرى 
خطرناك اسـت چرا که به تناقضات موجود در قانون 
اساسـى دامن زده و ما را چندین گام از مردم ساالرى 

دور خواهد کرد...

شنود گوشى ظریف 
  عصر ایران| محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
کشورمان در گفتگو با روزنامه «جام جم» به موضوع 
شنود در جریان مذاکرات هسته اى واکنش نشان داده 
و گفته است: زمانى که مذاکرات هسته اى در جریان 
بود بعضى روزها در محیط مذاکره، تلفن من مانند اتو 
داغ بود و سـایر مذاکره کنندگان نیز مشکل مشابهى 
داشتند. این قبیل اتفاقات نشـان دهنده این است که 
میزان تالش بـراى تعرض به موضوعـات داخلى ما 

زیاد است.

چرا نگران  ببر نبودند؟
  فارس| درپـى بازداشـت چنـد نفر بـه اتهام 
جاسوسـى از مراکز موشـکى، حسین شـریعتمدارى 
دیروز در روزنامه «کیهان» نوشـت: در این باره سـه 
پرسش در میان بود که نمى توانست و نباید از میدان 
توجه مسـئوالن اطالعاتى و امنیتى کشـورمان دور 
مى مانـد. اول آنکه چرا یکباره مسـئله یـوز ایرانى به 
یکى از اصلى ترین مسـائل تبدیل شـده و گستره اى 
تا این انـدازه فراگیر پیدا کـرده اسـت؟! و دوم اینکه 
هویت واقعـى کارشناسـان آمریکایـى و اروپایى که 
به کشـورمان گسیل شـده اند چیسـت؟! و سوم آنکه 
چرا تا این اندازه به جستجو و پرسه زدن شبانه روزى 
در کویر عالقه نشان مى دهند و مثًال چرا نگران نسل 
ببر مازنـدران و تالش بـراى یافتن یک یـا دو قالده 

احتمالى از آنها نیستند؟!

خبرخوان

سردار سرلشکر سید حســن فیروزآبادى، رئیس سابق 
ستادکل نیروهاى مسلح در گفتگو با خبرگزارى فارس 
درباره موضوعاتى که در ســه دهه اخیر در کشور اتفاق 
افتاده به طور مفصل به اظهار نظر پرداخته است. یکى از 
این اتفاقات حادثه کوى دانشگاه و اغتشاشات گسترده 
بعد از آن در 18 تیرماه 1378 است که این فرمانده ارشد 
معتقد است یک کار طراحى شده توسط جریان سیاسى 
دوم خرداد بود. فیروزآبادى  که از نزدیک در روند اتفاقات 
رخ داده در آن روزهاى تهران بــود، روایتى در این باره 

دارد که در ادامه مى خوانید:
ما در ستاد کل تعریف کرده بودیم وظیفه کنترل محدوده 
کوى دانشگاه با نیروى انتظامى اســت اما اگر از کوى 
دانشــگاه به میدان ولیعصر،  چهارراه ولیعصر و میدان 
انقالب ســرایت کند، این دیگر اغتشاش است و سپاه 
باید برخورد کنــد. به دفتر آقاى روحانــى که آن موقع 
دبیر شورایعالى امنیت ملى بود رفتم ولى آقاى روحانى 
حضور نداشت. گفتم با ایشان تماس بگیرند ولى مسئول 
دفترشــان گفت دکتر روحانى به شهرستان رفته است. 
گفتم به هر حال باید با او صحبت کنم. تماس برقرار شد 
و گفتم آقاى دکتر روحانى! دارد در تهران کودتا مى شود، 
شما کجا هستید؟ موضوع را برایشان توضیح دادم و گفتم 
همین امروز باید جلسه شــورایعالى امنیت ملى برگزار 
شود و من به عنوان یک عضو شــورا درخواست جلسه 
دارم. آقاى روحانى گفت: باشد. پس به دفتر بگویید بقیه 
اعضا را هم دعوت کند که به جلســه بیایند. آنهایى که 
به جلسه مى آمدند همه دوم خردادى بودند. مثل آقاى 
موسوى الرى وزیر کشور، تاجزاده معاون امنیتى وزیر 
که البته عضو شورا نبود و به مناسبت حضور پیدا مى کرد، 
خرازى وزیر خارجه هم نبود و امین زاده به جاى او آمد، 
آقاى عباد [على ربیعى] هم دبیر جلسات بود. از وزارت 
اطالعات هم نمى دانم که خود وزیر آمد یا نه. از ما هم 
فقط من و آقاى رحیم صفوى فرمانده سپاه بودیم. خود 

آقاى روحانى هم آمدند و من موضوع را مطرح کردم و 
گفتم کوى دانشگاه را در حیطه وظایف نیروى انتظامى 
مى دانیم اما اگر به این چهــار نقطه بیایند دیگر نظامى 
برخورد مى کنیم. قبلش هم با سپاه تماس گرفته بودم و 
نیروهاى سپاه به فرماندهى سردار فضلى در میدان حر 

مستقر شده بودند.
ما گفتیــم باید به وظیفه نظامى خودمــان عمل کنیم. 

آقاى روحانى هم گفت اگر قرار باشد شما چنین کارى 
کنید من بایستى به آقاى رئیس جمهور بگویم که گفتیم 
بگو. آقاى روحانى با آقــاى خاتمى تماس گرفت. آقاى 
خاتمى اول گفت اگر سپاه مى خواهد بیاید، لباس نظامى 
نپوشند. گفتم خیلى خب ولى باید با اینها برخورد شود. 
آقاى خاتمى مجدداً گفت حاال نمى شود این کار صورت 
نگیرد؟ گفتم نه. آقاى خاتمــى باز هم تالش کرد و بعد 

گفت بگویید هر کار مى خواهند بکنند و جمعش کنند. 
آقاى رحیم صفوى هم در این جلســه محکم گفت ما 
دستور برخورد داده ایم. بعد از این حرف ها، آقایان متوجه 
شدند که اوضاع از چه قرار است. هر کدام با موبایلى که 
دستشــان بود با جریانات داخل خیابان ارتباط داشتند و 
همانجا در جلسه با گروه هایشان تماس گرفتند و گفتند 

تمام شد.

کشف یک غار 
جنجال ساز شد

به دنبال کشــف یک غار     خبر آنالین |
آهکى در روســتاى رحیم خان از توابع بوکان در 
استان آذربایجان غربى، اهالى روستا با این تصور 
که این غار ارزش تاریخى و گردشگرى دارد مانع از 
ادامه طرح خط انتقال گاز ایران به ترکیه در نزدیکى 
این غار شدند.  رئیس اداره میراث فرهنگى بوکان 
دراین باره گفت: این غار فاقد ارزشــى تاریخى و 
باستانى اســت اما با توجه به زیباى هاى آن و به 
هدف حفظ غار، پیمانکار متعهد شد که مسیر خط 

لوله را به فاصله 10 مترى دهنه غار تغییر دهد.

کاهش تراز دریاچه ارومیه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست    تسنیم|
آذربایجــان غربى گفت: تراز دریاچــه ارومیه 21 
سانتیمتر نسبت به سال گذشته کاهش یافته ا ست. 
پرویز آراســته تصریح کرد: با وضعیت بارندگى ها 
احیاى دریاچــه ارومیه بیش از ده ســال به طول 

مى انجامد. 

بارش برف و باران 
تا 30 بهمن 

   جام جم آنالین |کبرى رفعتى، کارشناس 
سازمان هواشناسى گفت: موج جدید بارشى که از 
عصر یک شنبه وارد کشور شده بود روز پنج شنبه 
(امروز) از شمال شرق خارج مى شود. این در حالى 
است که روز جمعه ســامانه پر قدرت دیگرى وارد 
کشور شده که دامنه بارش هایش گسترده تر است و 

تا آخر بهمن ماه فعال است.

755 حساب بلوکه شد
  فارس| یک مقام آگاه با اشاره به نوسانات 
و التهابات اخیر بازار ارز گفت: در ادامه برخوردهاى 
قانونى با سوداگرى مخرب در بازار ارز 755 حساب 
دالالن ارزى با گردش مالى 20 هزار میلیارد تومانى 
بلوکه و مسدود شد. این مقام آگاه تأکید کرد: این 
اقدامات در آینده نیز به صورت جدى ادامه خواهد 

یافت.

اعتیاد، زنانه شده است
  ایرنا| رئیس ســازمان بهزیســتى کشور 
نسبت به آنچه زنانه شدن پدیده اعتیاد در جامعه 
خواند هشــدار داد و از افزایش تعداد زنان معتاد در 
سنین پایین خبر داد و آن را یک زنگ خطر توصیف 
کرد. انوشیروان محسنى بندپى ادامه داد: متأسفانه 
22 درصد جامعه کارگرى هم با مسئله اعتیاد درگیر 
شده و حتى در بین دانشجویان و دانش آموزان نیز 

این بالى خانمان سوز شیوع پیدا کرده است. 

این دعوا ادامه دارد!
  تابناك | اعتراض برخى مالکان و شاغالن 
تاکسى هاى تلفنى به برهم خوردن بازار کسب و 
کارشان با ورود تاکسى هاى آنالین به بازار، روز به 
روز در حال اوج گرفتن است تا جایى که خبر مى رسد 
در کرمان، عده اى به دفتر یکى از این تاکسى هاى 
اینترنتى حمله ور شده و با تخریب آن، محل را ترك 
کرده اند. تنها کافى است یک بار فیلم گرفته شده از 
حمله دیروز معترضان در کرمان را ببینید تا دستتان 
بیاید که چقدر اوضاع وخیم شده است. حمله اى که 
در روز روشن، در مرکز یکى از استان هاى کشورمان 
رقم خورده و بیم آن مى رود حوادث شومى را سبب 

ساز شود.

طبس ثبت جهانى مى شود 
  ایسنا| «طبس» که عنوان بهشت زمین 
شناسى را یدك مى کشد به عنوان سومین ژئوپارك 
پیشــنهادى ایران براى ثبت جهانى در یونسکو 
مطرح شــده است. قشم به فهرســت جهانى راه 
یافته و پرونده ژئوپارك ارس نیز هنوز به سرانجام 

نرسیده است.

روایت رئیس سابق ستادکل نیروهاى مسلح از واقعه 18تیر78

گفتم آقاى دکتر روحانى! 
دارد در تهران کودتا مى شود...

گزارش صــد روزه محمدعلى نجفى، شــهردار تهران 
از برخى تخلفات مالى در دوره شــهردارى محمدباقر 
قالیباف، با سر و صداى زیادى همراه شد. اصولگرایان 
هوادار قالیباف چنین گزارشــى را بى اســتناد و خالى از 
مستندات دانســتند و اصالح طلبان از شــهردار تهران 
خواســتند پرونده را به مراجع قضائى ارجاع دهد. اکبر 
ترکان، مشاور حســن روحانى هم معتقد است گزارش 
نجفى به هرحال باید راســتى آزمایى شــود. بخشى از 

اظهارات ترکان را بخوانید:

■ قبل از آنکه آقاى قالیباف مســئولیت شــهردارى را 
بپذیرد، شــهردار آن دوره هزینه هایى کرده و اخبارى 
شنیده مى شد که حاکى از 360 میلیارد تومان هزینه کرد 
بدون حتى یک برگ ســند قابل قبول بود. همان موقع 
که موضوع 360 میلیارد تومان پیش آمده بود، مى گفتند 
خرج برخى هیئت ها، چادرها و مراسم عزادارى شده بود. 
مى گفتند اسنادى که براى این موضوع ارائه شده به هیچ 

وجه قابل قبول نیست و وجاهت ندارد. 

■ با وجود وعده هاى قالیباف و خیلى ها براى پیگیرى، 

آن موضوع در یک نقطــه و یکجایى براى همیشــه 
ماست مالى شــد. ما نفهمیدیم اصًال کل ماجرا راست 
بود یا دروغ ... رها کردن یک موضوع و سئوال، همانجا 
تبدیل شد به یک بدعت. شد روشــى که تا االن ادامه 

داشته است. 

■ حرف هایى که آقاى نجفى در گزارشــش به شــورا 
گفت بسیار بسیار تکان دهنده است. آنقدر تکان دهنده 
که باید پیگیرى شوند تا اگر واقعیت نداشتند آقاى نجفى 
به طور جدى مورد سئوال قرار گیرد. اگر هم این حرف ها 
درست است، خب بدیهى است که باید به آنها رسیدگى 
شود. نباید بگذاریم مثل آن 360 میلیارد تومان ماست 
مالى شود و همان سرنوشت را داشته باشد. اگر گزارش 
آقاى نجفى حقیقت داشــته باشــد، به این معنى است 
که پاى افراد قدرتمند و بســیار مهمى در میان است و 
این یعنى ماجرا چیزى نیســت که در عهده یک شعبه 
معمولى دادســرا باشــد.  من از قوه قضائیه درخواست 
مى کنم براى موضوعاتى که آقاى نجفى درباره مدیریت 
پیشین شــهردارى تهران مطرح کرد یک شعبه ویژه 

تشکیل دهند.

ترکان: اگر گزارش نجفى درست باشد
پاى افراد مهمى در میان است

غالمحســین کرباســچى دبیرکل حزب کارگزاران به 
اظهارات اخیر روحانى در مورد حــل و فصل اختالفات از 
طریق استفاده از اصل 59 قانونى اساسى یا همان برگزارى 
رفراندوم، نقد دارد . بخشى از اظهارات او را در گفتگو با «نامه 

نیوز» بخوانید:
■ بار nام بود که آقــاى روحانى از ضرورت اســتفاده از 
رفراندوم صحبــت کردند. بارهــا این را گفته انــد اما از 
ظرفیت هاى قانونى که خودشان در اختیار دارند استفاده 
نمى کنند.یکــى از دالیل انتقاد به ایــن اظهارات به نظر 
من این است که ما هنوز تا رسیدن به جایى که از ظرفیت 
اصل 59 قانون اساسى استفاده کنیم، خیلى راه داریم. یعنى 
ظرفیت هاى قانونى بســیارى وجود دارد که مى توان از 
طریق آنها مســائل را حل کرد. خود آقاى رئیس جمهور 
اختیارات بســیارى دارند و مى توانند تصمیمات مؤثرى 
بگیرند. فرمان 8 ماده اى امام(ره) که به آن اشــاره کردند 
مسئله خاص و پیچیده اى نیســت که نیاز به قانون شدن 
داشته باشند. آقاى روحانى مى تواند با صدور و ابالغ یک 

بخشنامه زمینه اجرایى آن را فراهم کند.
■ این حرف هاى آقاى روحانى مصداق « آنچه خود داشت 
ز بیگانه تمنا مى کرد» اســت. ایشان باید رودربایستى ها 

را کنار گذاشــته و با توجه به اختیاراتش عمل کند. باید از 
نیروهایى توانمند استفاده کند. متأســفانه امروز بخشی 
از نیروهاي قطار انقالب درایســتگاه دولت پیاده شده اند. 
بهتر است دولت در گام نخست درمحدوده سازمانی خود، 
نیروها را سوار  قطار انقالب کند یا حداقل قدیمى تر ها را به 
واگن هاى عقب تر فرستاده و اجازه دهد جوانان لوکوموتیو 

را برانند. 

به جاى رفراندوم، از اختیارات قانونى خودتان
 استفاده کنید

پیشنهادات صریح کرباسچى به روحانى:

«مکس فیلمون وایتد» سفیر آفریقاى جنوبى در اقامتگاه 
خود به گفتگو با برنامه تلویزیونى «سفیران» نشست و به 
پرسش هاى این برنامه در زمینه هاى مختلف پاسخ داد. 
بخشى از اظهارات فیلمون وایتد در گفتگو با این برنامه 

را بخوانید: 
من از سال 2013 در ایران هســتم و نوروز سال جدید 
وارد پنجمین سال مى شــود. حضور من در ایران و در 
واقع تأثیرات فرهنگ ایران بــر زندگى من خیلى مثبت 
بوده اســت. ایرانى ها خیلى انسان هاى گرم، صمیمى و 
مهمان پذیرى هســتند و هیچ وقت به اندازه اى که در 
ایران بوده ام غذا نخورده ام؛ حدود ده کیلو در ایران چاق 

شدم. فرهنگ هاى ایران و آفریقاى جنوبى در بسیارى از 
موارد به هم شبیه هستند. هر دو ملت سنت هاى خودشان 
را دارند که به کار مى گیرند. براى مثال یک نمونه اش را 
ب گویم همین که پشت سرمهمانمان آب مى ریزیم که 
یک سنت مشترك است. تاکنون به 15 استان در ایران 
سفرکرده ام و از هرکدام از آنها هم سوغاتى آوردم، ولى 
چیزى که دوست داشــتم چاقو هایى بوده که از زنجان 
آوردم و ماهى که از بندرعباس گرفتم. ایران یک کشور 
صنعتى است و تنوع بسیار زیادى در زمینه صنایع دستى 
دارد. به عنوان مثال از اصفهان فرش خریده ام، اما اینقدر 

قیمت ها باالست که باید خریدم را محدود کنم.

چاق شدن آقاى سفیر در ایران!
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پسر جمشید مشــایخى از مرخص شدن این هنرمند از 
بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از 23 روز بسترى 
در بیمارســتان، بعداز ظهر 23 بهمن از بیمارســتان 

مرخص شد.
او درباره روند بیمارى جمشــید مشــایخى بیان کرد: 
چند شــب قبل از اینکه در بیمارســتان بسترى شوند، 
تب داشــتند و فشارشــان باال بود، ما به ایشان اصرار 
مى کردیم که به بیمارستان مراجعه کنند اما خودشان 
فکر مى کردند حالشان بهتر خواهد شد. تا اینکه دو سه 
روز آخرى که در خانه بودند تنفسشان هم دچار مشکل 
شد بنابر این صبح زود ایشان را به بیمارستان بردیم و 
گفتند که یک ســرماخوردگى عادى است و به ایشان 
آنتى بیوتیک دادند. ولى همان شــب از شــدت تنگى 
نفس صورتشان سیاه شده بود. به همین دلیل بالفاصله 
شبانه او را به بیمارستان «آتیه» بردیم و با دستگاه هاى 
جدیدى که به ســرعت آنتى بیوتیک را به دهان و ریه 
بیمار تزریق مى کند ایشــان را درمان کردند و یک ربع 
در هر ســاعت آن را به پدر وصل مى کردند که تحمل 
آن بسیار سخت اســت. بعد از آن معلوم شد که نصف 

ریه شان آب آورده است.
ســام مشــایخى ادامه داد: چهار یا پنج روز با همین 
جریان در ICU تحت مراقبت ویژه بودند و طى مراحلى 
آب ریه را تخلیه کردند که به گفته پزشکان یک لیتر 
ونیم آب از ریه شان بیرون کشیدند. در این مدت براى 

پروسه درمانى ُسند به ایشــان وصل بود و در محیطى 
ایزوله نگهدارى مى شدند. بعد از آنکه وضعیت ریه شان 
بهبود پیدا کرد، مثانه و مجارى ادرارشان دچار خونریزى 
شدید شد به طریقى که به هیچ عنوان خونریزى آن بند 
نمى آمد و چقدر خدا به ما رحم کرد که مشکل ریه شان 
بهبود پیدا کرده بود، بنابر این سه شنبه دو هفته پیش از 
9 صبح تا 10 و نیم شب در اتاق عمل بودند و پزشکان 

دوبار او را بیهوش کردند.
پسر جمشید مشایخى با بیان اینکه  روز 23 بهمن حال 
ایشــان به حالت ثابتى از نظر درمانى رســید و امکان 
مرخص شــدن مهیا شــد اظهار کرد: دکتر اشراقى و 
عزیزى که مسئولیت درمان پدر را بر عهده داشتند بیان 
کردند که باید هفته آینده آقاى مشایخى دوباره ویزیت 
شوند و از این به بعد به صورت مرتب ماهى یکبار براى 

چکاپ به بیمارستان مراجعه کنند.
او در پایان گفت: ما تا قبل از افتتاحیه جشــنواره فجر 
نگذاشتیم خبر بسترى شدن پدر رســانه اى شود، زیرا 
محیطى که پدر در آن بسترى بودند ایزوله بود و امکان 
عیادت از ایشان وجود نداشت. اما بعد از آغاز جشنواره 
آقاى رشــیدپور گفتند بگذارید خبر را بگوییم. تا اینکه 
چند روز پیش فیلمى از پشت درهاى بسته ICU گرفتند 
و در این دو سه روز بیشتر از ورزشکاران و فوتبالیست ها 
مثل آقاى کریم باقرى به عیادت ایشان آمدند که فرداى 

آن روز هم پدر مرخص شد.

تهیه کننده ســریال «بچه مهندس» گفت: نگارش 
فاز دوم و سوم همزمان با تصویربردارى توسط سجاد 
ابوالحسنى در حال انجام است و سریال در سه فاز و 

حدود 60 قسمت خواهد بود.
سعید سعدى تهیه کننده ســریال «بچه مهندس» 
گفــت: تصویربردارى ســریال«بچه مهندس» به 
کارگردانى على غفارى همچنان در لوکیشن اصلى 
این سریال در تهران ادامه دارد و بهرام سرورى نژاد و 
ساعد هدایتى به تازگى به جمع بازیگران این سریال 

اضافه شدند.
وى ادامه داد: تاکنون سه ماه از شروع تصویربردارى 
مى گذرد و حدود 19 قســمت از 25  قسمت فاز یک 
تصویربردارى شده اســت. این تهیه کننده افزود: 

نگارش فاز دوم و ســوم همزمان 
با تصویربردارى توسط سجاد 
ابوالحســنى در حــال انجام 

است و سریال در سه فاز و 

حدود60 قسمت براى شبکه 5 سیما ساخته خواهد 
شد.

سعدى همچنین افزود: گروه تولید این روز ها مشغول 
تصویربردارى فاز کودکى نقش اصلى سریال هستند. 
قصه هاى این سریال در یک پرورشگاه با نام «خانه 

خورشید» سپرى مى شود.
بازیگران این مجموعه عبارتند از بهناز جعفرى، ساناز 
سعیدى، بهاره رهنما، برزو ارجمند، اندیشه فوالدوند، 

مریم خدارحمى، نفیسه روشن و...
این سریال در  تاریخ معاصر روایت مى شود و زندگى 
پســرى را تصویر مى کند که در کودکى رها شده و 
در پرورشگاه بزرگ مى شــود و... این سریال بیشتر 

ســنى کــودك و مربوط به گروه 
ن نوجوان براى  ال گســا ر بز
است.تولید شــده 

بازیگــران جدیدى به جمع بازیگران ســریال «مرد» 
به کارگردانى فریدون حســن پور اضافه شدند. 
تصویربردارى ســریال مرد به کارگردانى 
فریدون حســن پور به پایان راه رسیده 
اســت و گروه تولید مدتى است که از 
بام دیلمــان به الهیجــان رفته و تا 
عید نــوروز ادامه تصویربــردارى را 
در آنجا مقابل دوربیــن مى برند. به 
تازگى سیروس گرجســتانى هم به 
جمع بازیگران این ســریال پیوسته و 
در نقش آقاى امیدوار معلم بازنشســته 
گیالنى مقابل دوربین حســن پــور رفته 

است.
در خالصه داستان این سریال آمده است: یک معلم 
جوان به ناچار باید به مدت یکســال در دبیرســتان دورافتاده 
کوهستانى روزگار بگذراند. دوستى او با پزشکى که در آن منطقه به تنهایى زندگى مى کند، 

داستان قصه «مرد» را شکل مى دهد.
ارتفاعات دیلمان، رشت و تهران لوکیشن هاى اصلى این سریال هستند.

پژمان بازغى، مهران غفوریان، پیام دهکردى، مهران رجبى، رحیم نوروزى، مهرداد فالحتگر، 
سیروس گرجستانى، ترالن پروانه، نگین معتضدى و امیر نورى از بازیگران این سریال هستند.

سریال «مرد» به تهیه کنندگى سید مصطفى موسوى در 30 قسمت براى پخش از شبکه 2 
سیما تهیه و تولید مى شود.

هادى حجازى فر بازیگر ســینماى ایران که امســال 
با ســه فیلم در جشــنواره فیلم فجر حاضر شده 
درخصــوص انتخاب هاى بعــدى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: مــن همواره به 
دنبال نقش هاى تــازه و تجربه هاى 
جدید هســتم و به همیــن دلیل در 
انتخاب هاى آتى خود ریسک هایى
 کرده ام کــه همه از شــنیدن آنها 

متعجب مى شوند. 
وى درباره احتمال حضورش در فیلمى 
کمدى افزود: اگر بفهمید براى آینده چه 
کارهایى را پذیرفتم متوجه مى شوید تا چه 
حد مى توانم ریسک کنم. البته از نظر خودم این 
انتخابات آتى کامًال دیوانگى اســت اما حضورم در 

فیلمى کمدى کامًال قطعى شده است.
بازیگر فیلم «التارى» درباره حضور خود در نقش هــاى قهرمان محور تأکید کرد: من هیچ 
وقت جایگاهى ویژه براى خودم قائل نیســتم و دوست دارم هر نقشــى را تجربه کنم. شاید 
االن این نقش ها را بــازى مى کنم اما فــردا در فیلمى کمدى و یا یک فیلــم جنایى بازى

 کنم. 
وى درباره حضور خود در فیلم «دارکوب» اضافه کرد: من بازیگر مصلحت اندیشى نیستم و از 
حضور در فیلم خوب حتى اگر کمرنگ باشم نمى ترسم. اگر بازیگر مصلحت اندیشى بودم به 

هیچ وجه در «دارکوب» سه سکانس بازى را نمى پذیرفتم.
حجازى فر درباره پرکار بودن خود در ســال جارى ســینماى ایران خاطرنشان کرد: امسال 
تجربه هاى مختلفى در سینما داشتم و از اینکه پرکار باشم هیچ ترسى ندارم. از ابتدا هم قرار 
نبوده کارنامه بدون نقصى داشته باشم زیرا در حال تجربه کردن هستم و اگر قرار بر یاد گرفتن 

باشد در پروژه هاى زیادى به ایفاى نقش خواهم پرداخت.

نویسنده ســریال هایى، چون «پایتخت»، «مردهزار 
چهره» و «دیوار به دیوار» درباره فصل جدید مجموعه 
«دیوار به دیوار» و اینکه چه تغییراتى نسبت به فصل 
یک خواهد داشت؟ توضیح داد: قسمت دوم هر چیزى 
را ساختن کار سختى اســت. فصل یک این مجموعه 
مورد توجه واقع شده اســت. از طرفى من هم تجربه 
کار هاى «مرد هزار چهره» و «پایتخت» را داشته ام و 
این نگرانى را براى سرى جدید «دیوار به دیوار» دارم. 
اما تالش مى کنیم خاطره خوب «دیوار به دیوار» یک 

را خراب نکنیم.
خشایار الوند درباره ممنوع التصویرى و نبود امیرمهدى 

ژوله در فصل جدید «دیوار به دیوار» نیز توضیح داد: تا 
آنجا که شنیده ام مشکل ممنوع التصویرى ژوله حل شده 
است و به دلیل اینکه ایشان در مجموعه «گلشیفته» 
آقاى شعیبى درگیر اســت نمى توانیم براى حضورش 
در دیوار به دیوار هماهنگ شــویم، اما دوســت داریم 
که ژوله در این مجموعه حضور داشــته باشد. از االن 
تا عید مى توانند به این مجموعــه بازگردند و به ایفاى 

نقش بپردازند. 
وى ادامه داد: ســرى گذشــته «دیوار به دیوار» مدل 
کار هاى روتین هر شبى که قبًال داشتیم در ایام عید به 
روى آنتن رفت، تفاوت فصل جدید با قبل در این است 
که این سرى داستان پیوســته و در 20 قسمت براى 
شب هاى عید نوروز طراحى شده است. چون داستان 
پیوسته اســت به نظرم به اندازه فصل اول مورد توجه 
خواهد بود. شخصیت هاى مجموعه همگى به غیر از 

امیر مهدى ژوله در فصل جدید حضور دارند.
الوند درباره بازیگران جدید «دیوار به دیوار» نیز توضیح 
داد: على قربانزاده قرار اســت در فصــل جدید به این 
مجموعه ملحق شود، همچنین یکى از بازیگران خانم 
قرار است در این مجموعه حضور داشته باشد، اما 

قراردادشان هنوز قطعى نشده است.
الوند در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست 
خودش بازیگرى را به شکل حرفه اى تجربه 
کند؟ اظهار کرد: من 17 ســاله بودم که در 
فیلم «آوار» با آقاى مشایخى بازى کردم. در 
این فیلم به دلیل شباهتم با هادى اسالمى، 
نقش بچگى ایشان را ایفا کردم و این بازى 
تنها تجربه  حرفه اى من در ســینما بود البته 
پیشــنهاد هاى زیادى براى بازى داشته ام، اما 
مسئله این اســت که نمى توانم جلوى دوربین 

نخندم.

امین حیایى: 

درباره پسرم پارتى بازى نکردم
امین حیایى، بازیگر مطرح سینما در جشــنواره سى و ششم فیلم فجر با دو 
فیلم «شعله ور» و «دارکوب» حضور پیدا کرد و دیپلم افتخار نقش اول مرد را 
بخاطر نقش آفرینى در فیلم «شعله ور» ساخته حمید نعمت ا... دریافت کرد.

امین حیایى بازیگر فیلم «دارکوب» درباره بازى در این فیلم گفت: اکنون 
بیشتر فیلمنامه هایى که توسط نویسندگان سینما نوشته مى شود با هدف 
ایجاد امید در جامعه است. بیشتر فیلمنامه هایى که تا به امروز خوانده ام در 
سال هاى اخیر بر همین اساس بوده است. قطعاً فیلمسازان ما به سمت تزریق 

امید در جامعه حرکت مى کنند.
او ادامه داد: متأسفانه فیلم هاى جشنواره فجر را ندیدم. شخصیتى که بازى 
کردم را در دو فیلم متفاوت دیدم. نمى خواهم از خودم تعریف کنم اما اعتقاد 
دارم که در جشنواره سى و ششم متفاوت ظاهر شدم. البته هیئت داوران هم 
تا حدودى من را دیدند و دیپلم افتخار را به من دادند. البته فقط من متفاوت 

نبودم بلکه اعتقاد دارم فیلم هاى «شعله ور» و «دارکوب» متفاوت بودند.
امین حیایى درباره قصه فیلم «دارکوب» گفت: به عنوان یک تماشاگر فیلم 
را دیدم. هیچ وقت در زمان نمایش یک فیلم نگاه نمى کنم که چگونه بازى 

کرده ام بلکه مانند مردم فیلم مى بینم و به سراغ قصه مى روم.
امین حیایى درباره دریافت دیپلم افتخار نقش اول مرد گفت: در این باره فعًال 
نظرى ندارم و موضوعى مطرح نمى کنم. نکته جالب درباره پسرم این بود 
که در این فکر بودم که منتقدان «شعله ور» را نبینند و بعد بگویند پارتى بازى 
کرده است . پارتى بازى نبوده است. آقاى حمید نعمت ا... پیشنهاد دادند و 
من هم گفتم که نظرى ندارم بلکــه دارا باید خودش انتخاب کند زیرا هیچ 
سابقه اى نداشت و «شــعله ور» اولین فیلمى است که در آن نقش آفرینى 
کرده است. من و دارا چهار ماه در کنار هم زندگى کردیم. همه مسائل کمک 
کرد که دارا به آن چیزى که باید انجام مى داد برسد. بارها به او گفتم که باید 
به حرف کارگردان گوش دهى و قرار نیست که در قالب جدیدى و شخصیت 

خاصى بازى کنى بلکه باید خودت باشى.

نکته 
جالب درباره پسرم این 

بود که در این فکر بودم که 
منتقدان «شعله ور» را نبینند 
و بعد بگویند پارتى بازى کرده 

است . پارتى بازى نبوده 
است

آخرین وضعیت جسمانى بازیگر معروف از زبان پسرش

1/5 لیتر آب از ریه جمشید مشایخى بیرون کشیدند
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وى ادامه داد: تاکنون سه ماه از شروع تصویربردارى 
25  قسمت فاز یک 5 قســمت از 19 9مى گذرد و حدود
تصویربردارى شده اســت. این تهیه کننده افزود:

نگارش فاز دوم و ســوم همزمان 
با تصویربردارى توسط سجاد 
ابوالحســنى در حــال انجام
در سه فاز و  است و سریال

پســرى را تصویر مى کند که در کودکى رها شده و 
پرورشگاه بزرگ مى شــود و... این سریال بیشتر در

ســنى کــودك و مربوط به گروه
ن نوجوان براى  ال گســا ر بز
است.تولید شــده 

در بیمارســتان، بعداز
مرخص شد.

او درباره روند بیمارىج
چند شــب قبل از اینک
تبداشــتند و فشارشـ
مى کردیم که به بیمار
فکر مى کردند حالشان
ب روز آخرى که در خانه
شد بنابر این صبح زود
گفتند که یک ســرماخ
آنتى بیوتیک دادند. ولى
نفس صورتشان سیاه ش
شبانه او را به بیمارستان
جدیدى که به ســرعت
بیمار تزریق مى کند ایش
در هر ســاعت آن را به
آن بسیار سخت اســت
است ریه شان آب آورده
ســام مشــایخى ادا
Uجریان در ICU تحتم

آب ریه را تخلیه کرد
ونیم آب از ریه شان بیر

ماجراهاى «بچه مهندس» و بهاره رهنما

سیروس گرجستانى به «مرد» پیوست 

حجازى فر: انتخاب هاى بعدى من 
اوج دیوانگى است
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را خراب نکنیم.
خشایار الوند درباره ممنوع التصویرى و نبود امیرمهدى

کار هاى روتین هر شبى که قبال
روى آنتن رفت، تفاوت فصل ج
که این سرى داستان پیوســته
شب هاى عید نوروز طراحى ش
پیوسته اســت به نظرم به انداز
خواهد بود. شخصیت هاى مج
امیر مهدىژوله درفصلجدید
الونددرباره بازیگرانجدید «دیو
داد: على قربانزاده قرار اســتد
مجموعه ملحق شود، همچنین
قرار است در این مجموعه
قراردادشان هنوز قطعى
الوند در پاسخ به این پر
خودشبازیگرىرا به
کرد: من کند؟ اظهار
فیلم«آوار» با آقاىم
این فیلم به دلیل شب
نقش بچگى ایشان
تنها تجربه  حرفه اى م
پیشــنهاد هاى زیادى

مسئله این اســت که نم
نخندم.
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ماجراى ممنوع التصویرى ژوله  به کجا رسید؟

مهران مدیرى بعد از بازى در «همیشه پاى یک زن در میان است» براى دومین بار با کمال تبریزى در کمدى «ول 
شدگان» همکارى مى کند.

در حالى که کمال تبریزى قصد دارد فیلم سینمایى «ول شدگان»  را به تهیه کنندگى رضا میرکریمى جلوى دوربین 
ببرد، به تازگى مذاکره و توافق با بازیگران این فیلم آغاز شده و مهران مدیرى اولین بازیگرى است که براى بازى در 
این فیلم به توافق رسیده و قرار است بعد از «همیشه پاى یک زن در میان است» در دومین همکارى اش با تبریزى 

در «ول شدگان» جلوى دوربین برود. پیش بینى مى شود این فیلم در سال 97 کلید بخورد. 

مهران مدیرى در «ول شدگان»
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درباره یک گــــــــــــــــــلر «رشید»؛

 از اوج تــــــا اوج
براى یک فوتبالیســت، در اوج ماندن ســخت تر از 
به اوج رسیدن است. این سرنوشــت براى خیلى از 
فوتبالیست هاى ایرانى رقم مى خورد. بازیکنانى که 
تا به اوج مى رســند، افت مى کنند و دیگر نمى توانند 
بدرخشند. البته این اتفاق براى برخى از فوتبالیست ها 
رقم نمى خورد. نمونه اش رشــید مظاهــرى که از 
وقتى به دروازه ذوب آهن رسیده، کم نوسان بوده و 

بازى هاى درخشانى به نمایش گذاشته است.
به گزارش آى اسپرت، مظاهرى اواسط لیگ سیزدهم 
پیراهن ذوب آهن را پوشــید. او پــس از چند فصل 
حضور در فــوالد ترجیح داد از این تیم جدا شــود و 
فوتبال خود را در اصفهان دنبال کند. پوشیدن پیراهن 
ذوب آهن با آغاز درخشش مظاهرى در فوتبال ایران 
همزمان شد. او البته ســال ها قبل دروازه بان ثابت 
تیم امید بود و البته براى فوالد و اســتقالل اهواز در 
لیگ بازى مى کرد اما ســرآغاز تحول شگرف او در 

دروازه بانى حضور در ترکیب ذوب آهن بود.
رشید با درخشش در سه بازى پایانى لیگ سیزدهم، 
یکى از دالیل بقاى این تیم در لیگ برتر بود. او فصل 

بعد هم توانست خیلى زود نظر مساعد یحیى گل 
محمدى را جلب کند و به عنوان دروازه بان 

اول درون دروازه ذوب آهــن بازى کند. 
درخشــش خیره کننده مظاهرى در 

لیگ چهاردهم از چشــمان تیزبین 
«کارلوس کى روش» دور نماند. 
رشــید به تیم ملى دعوت شــد 
و در اردوهــا پا به پاى ســایر 

دروازه بان ها تالش کرد. مظاهــرى از اواخر لیگ 
چهاردهم تا امروز که به پایان لیگ هفدهم نزدیک 
مى شویم، انتخاب اول تمام مربیان ذوب آهن بوده 
و درون دروازه این تیم تداوم داشته است. او البته از 
آن زمان –حدود سه سال قبل– در قریب به اتفاق 
اردوهاى تیم ملى حاضر بــوده و حتى یک بازى در 
مقدماتى جام جهانى مقابل هند نیز انجام داده است، 
دیدارى در ورزشــگاه آزادى که مظاهرى توانست 

دروازه تیم ملى را بسته نگه دارد.
آخریــن شــاهکار مظاهرى هــم چنــد روز قبل 
به ثبت رســید. این بار نه در لیگ برتــر که در لیگ 
قهرمانان آســیا. او بارها مقابل مهاجمــان الدحیل 
ایســتاد و ضربات آنها را مهار کرد اما مدافعان ذوب 
آهن روز موفقى را پشــت سر نگذاشــتند تا در پایان 
بازى با نتیجه 3 بر یک به ســود الدحیــل به پایان 
برسد. این نتیجه البته درخشــش مظاهرى را تحت 
تأثیر قرار نداد. او ســتاره ذوب آهن در این بازى بود 
و یک بار دیگر نشان داد آماده سفر به جام جهانى است.

کى روش حساب ویژه اى روى مظاهرى باز کرده است. 
این مســئله را در دعوت هاى مکرر او به تیم ملى و 
البته بــازى مقابل ونزوئال مشــاهده مى کنیم.

 بى شــک مظاهرى یکى از دروازه بان هاى 
ایران در روسیه خواهد بود، اگر همین روند 
را ادامه بدهد و همچنان کم نوسان باشد. 
اتفاقــى که با توجه به سرپنجه بودن 
مظاهرى در این روزها بعید است 

خالفش رخ بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلر «رشید»؛ درباره یک گــ

عکس هاى منتشر شده از برخورد احسان پهلوان با مدافع 
االهلى اینطور نشــان مى دهد که داور ژاپنى شــاید یک 

پنالتى به سود تراکتورسازى اعالم نکرده است.
در دقیقه 72 دیدار تراکتورسازى و االهلى عربستان، احسان 
پهلوان هافبک تکنیکى تیم تبریزى در یک صحنه با مدافع 
تیم عربستانى برخورد داشــت. این صحنه که در محوطه 
جریمه االهلى اتفاق افتاد باعث ســرنگونى پهلوان شد و 

اعضاى تیم تراکتورسازى اعتراض زیادى به داور داشتند.
تراکتورى ها اعتقاد داشــتند داور در این صحنه باید خطا 
روى پهلوان را پنالتى تشخیص مى داده که از این صحنه 
عبور کرده است. تراکتورسازان همچنین نقدهاى دیگرى 
نیز به داورى داشتند؛ مثًال اینکه معتقد بودند مهدى کیانى 
قبل از صحنه اى که گل االهلى به ثمر برسد، خطایى انجام 

نداده است.

داور ژاپنى
 پنالتى تراکتور را ندید؟

سامان قدوس، ستاره دو ملیتى تیم ملى ایران بعد از تمام شایعات 
و جنجال هایى که پیرامون انتقال وى به باشگاهى دیگر در نقل و 
انتقاالت زمستانى اروپا رقم خورد در اوسترسوند ماندنى شد و در 

تصمیمى غیرمنتظره قراردادش را براى دو سال دیگر تمدید کرد.
این بازیکن که تا چند هفته قبل مورد توجه باشگاه هاى انگلیسى از 
جمله QPR و هال سیتى قرار داشت با توجه به عدم توافق باشگاه 
سوئدى از کوچ به فوتبال جزیره بازماند تا شایعات حکایت از تمایل 
شدید باشــگاه هاى وردربرمن آلمان و سلتاویگو اسپانیا به جذب 
وى داشته باشد گرچه درخواست باال و 50 میلیون کرونى سران 
اوسترسوند براى فروش بهترین مهاجم فصل قبل سوئد در نهایت 
مانع جدایى سامان شد تا قدوس براى دو سال دیگر قراردادش را 

تمدید کند.
اوسترسوند پدیده این فصل رقابت هاى یورولیگ در مرحله یک 
شانزدهم نهایى باید امشب به مصاف تیم سرشناس آرسنال انگلیس 
برود از همین رو سران این باشگاه قرارداد ستاره ایرانى و بهترین 
مهاجم خود را براى دو سال دیگر تمدید کردند تا با این اقدام شوك 
روحى مثبتى به اردوى خود وارد کنند و با انگیزه هاى باال به مصاف 

توپچى هاى لندن بروند.
قدوس در پاسخ به این سئوال که آیا بازى در یورولیگ براى ماندن 

در اوسترسوند تأثیرگذار بود، تصریح کرد:« بازى در لیگ اروپا 
عالى است. البته اکنون ما قصد داریم تا جام حذفى سوئد را 

به دست بیاوریم و فرصت جدیدى براى حضور در لیگ 
اروپا در فصل آینده کسب کنیم. به بازى با آرسنال هم 

مى اندیشیم و امیدوارم طرفداران از ما در این بازى 
حمایت کنند چون همیشه پشتیبان ما بودند. تمام 

تالش خود را مى کنیم که یک بازى خوب از 
خود به نمایش بگذاریم.»

علیرضا جهانبخش یکى از ستاره هاى بى بدیل این فصل تیم آلکمار است. ملى پوش ایرانى، آلکمار را دوست 
دارد اما به آینده هم نگاهى مى اندازد. او تا نیمه سال 2020 میالدى با باشگاه آلکمار هلند قرارداد رسمى دارد 
اما در رؤیاى انتقال به تیم جدیدى در فصل نقل وانتقاالت تابستان سال جارى میالدى است. جهانبخش پس 
از پایان جام جهانى 2018 روسیه مى خواهد در یک لیگ دیگر اروپایى بازى کند  و عالقه مند به حضور در 

سه لیگ مطرح است. 
به گزارش فوتبال زون هلند جهانبخش در این باره گفته است: «امیدوارم در تابستان گام بلند دیگرى در فوتبال 
بردارم و بى صبرانه منتظر این اتفاق هستم. بوندس لیگا یکى از رؤیاهاى من است که رقابت هاى جذابى را 

دارد، البته لیگ برتر انگلیس و اللیگاى اسپانیا را هم مى پسندم.»

سهل انگارى ناظر ایرانى کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان بازى پرسپولیس و نسف قارشى مى توانست به 
قیمت جان یکى از کارمندان سازمان لیگ تمام شود.

پس از پیروزى 3 بر صفر پرسپولیس مقابل نسف قارشى ازبکستان یک حادثه تلخ در ورزشگاه آزادى رخ داد 
و قبل از نشست خبرى «برانکو ایوانکوویچ»، مهدى جمشیدى فر یکى از کارمندان روابط عمومى سازمان 
لیگ از روى پله هاى غیراستاندارد ورزشگاه آزادى لیز خورد و به زمین افتاد و دچار ضربه شدید مغزى شد. 
این حادثــه مقابل چشــمان برانکــو، ســرمربى پرســپولیس رخ داد و برانکــو وقتى دیــد نیروهاى

 امدادى و آمبوالنسى در ورزشــگاه نیســت که به وضعیت این کارمند مجروح رسیدگى کند حیرت زده و 
عصبانى شد. 

این در حالى است که مسئول برگزارى این مســابقه یکى از مسئوالن فدراســیون فوتبال و ناظر ایرانى 
AFC در این مسابقه بود و طبق قانون و آیین نامه مسابقات تا زمانى که آخرین نفر از ورزشگاه خارج نشود، 
آمبوالنس ها نباید ورزشگاه را ترك کنند اما در هنگام این سانحه هیچ آمبوالنسى در ورزشگاه آزادى حضور 
نداشت و به این ترتیب بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه آمبوالنس به سراغ مهدى جمشیدى آمد و او به بیمارستان 

منتقل شد.
 در لحظات ابتدایى ورود به بیمارستان سطح هوشیارى جشمیدى فر بسیار پایین بود اما درنهایت بعد از مداواى 
پزشکان و انتقال او به بیمارستان دیگر که نیمه شب سه شنبه رخ داد و تالش  پزشکان، اکنون این کارمند 
به هوش آمده و سطح هوشیارى مناسبى دارد اما همچنان در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان بسترى

 است. 
به نظر مى رسد   مسئوالن ایرانى که از طرف AFC مسابقات لیگ قهرمان در ایران را برگزار مى کنند باید توجه 
ویژه اى هم به این نکات مهم و حساس داشته باشند و فقط در مورد برگزارى مسابقه حساسیت به خرج ندهند 

بلکه جان افراد در یک مسابقه ورزشى از همه مهمتر است.

ستاره ایرانى با 
اوسترسوند تمدید کرد

رؤیاى در دسترس جهانبخش؛ بوندس لیگا

سهل انگارى ناظر ایرانى AFC، خطرساز شد
«نسف» نفس جنگ با
 قهرمان ایران را نداشت

آمار ایرانى ها در چمپیونزلیگ؛ 
 4 بازى، 4 امتیاز

ایران-یونان
 12 خرداد در استانبول

نســف قارشــى در اولین گام از رقابت هاى لیگ 
قهرمانــان آســیا در مصــاف با پرســپولیس با 
شکست سنگینى روبه رو شــد تا یکى از بدترین
 باخت هــاى خود در ایــن تورنمنــت را به ثبت 
برســاند؛ نتیجه اى که بازتاب منفى گسترده اى 
در ســطح رســانه هــاى ازبــک داشــت و با

 انتقادات تند آنهــا از نمایش این تیــم در آزادى 
روبه رو شد.

ســایت sportsuz در تحلیلــى از ایــن بازى 
این گونه نوشت: «نسف قارشــى در اولین بازى

آســیایى خــود از نفــس و آمادگــى الزم براى 
جنگ با قهرمــان ایران دور بــود و نتیجه آن نیز
شکســت ســنگین و تحقیرآمیز 3بر صفر بود که 
از همین حاال نســف را براى صعــود از این گروه 

ناامید کرد.»
 این سایت همچنین با تمجید از نمایش شاگردان 
«برانکو ایوانکوویچ» در بازى نسف مدعى شد که 
قهرمان ایران همچون فصل گذشــته مى تواند
 یکى از مدعیــان اصلى قهرمانــى در این فصل 
از رقابت هاى آســیایى باشــد؛ چون کمتر تیمى

مــى تواند مقابــل قــدرت تهاجمــى و تدافعى 
پرسپولیس دوام بیاورد. 

sportsuz دیگــر  عــالوه بــر ســایت 
رسانه هاى ازبکستان از جمله سایت چمپیونات، 
UFFNEWS و... نیــز تحلیــل هاى زیادى 
پیرامون بازى نسف در آزادى داشتند که اکثریت 
آنها با تمجیــد از بازى خوب و قــدرت تهاجمى 
پرســپولیس این تیم را یکى از مدعیان جدى این 

فصل لقب دادند.

ذوب آهن در اولین گام آسیایى خود با وجود پیشى 
75 دقیقه اى از حریف، نتوانست پیروزى را حفظ 
کند و در نهایت با سه گل مغلوب الدحیل قطر شد تا 

استارت ایرانى ها با باخت باشد. 
چند ســاعت بعد، تراکتور نمایــش قابل قبولى 
در دیدار با االهلى ارائه کرد امــا مغلوب این تیم 
عربستانى شد تا در ورزشــگاه خالى عمان، اولین 

بازى خانگى را از دست بدهد.
 اما ایرانى ها روز دوم را بهتر سپرى کردند و موفق 
به کســب 4 امتیاز شدند. پرســپولیس با سه گل 
نســف قارشــى را برد تا اولین پیروزى تیم هاى 
ایرانى در لیگ قهرمانان 2018 را به دســت آورد،
 اســتقالل هم بــا گل دقایــق پایانــى، موفق
به کســب یک امتیاز شد تا ســهم چهار نماینده 
فوتبال ایران از بازى اول مرحله گروهى 4 امتیاز
باشد؛ به عبارتى، ثبت میانگین یک امتیاز به ازاى 

هر بازى. 
حال باید امیدوار بــه هفته آینده باشــیم. جایى 
که تراکتــور به مصــاف الغرافــه با اســنایدر و
 طارمــى خواهد رفــت، ذوب آهــن در اصفهان 
میهمان لوکوموتیو اســت، پرســپولیس در قطر 
میهمــان «ژاوى» و مرتضــى خواهــد بــود و

اســتقالل در زمین بى طرف بــه مصاف الهالل 
مى رود.

 یک ســایت یونانى از برگزارى یک بازى با ایران 
در روز 12 خرداد 1397 در شهر  استانبول خبر داد. 
به گزارش  اسپورت 24، تیم   ملى فوتبال یونان قرار 
است روز دوم ژوئن (12 خرداد 97) یعنى 12 روز 
پیش از شروع جام جهانى فوتبال در  استانبول به 

مصاف تیم   ملى فوتبال ایران برود. 
توافقات این بازى انجام شده است و تنها تأییدیه 
فیفا باقى  مانده اســت که به نظر مى رســد ظرف 
روزهاى آتى صورت گیرد و تیم   ملى فوتبال ایران و 

یونان در  استانبول به مصاف یکدیگر بروند.
این بــازى البته آخریــن بازى تیم   ملــى فوتبال 
ایران قبل از جام جهانى 2018 روســیه نخواهد 
بود. شــاگردان «کارلوس کى روش» بعد از این 
بازى به مصاف لیتوانــى خواهند رفت که آخرین 
بازى دوســتانه ملى پوشــان ایران قبل از شروع 
جام جهانــى روســیه خواهد بــود. تیــم   ملى 
فوتبــال ایران در گــروه B با تیم هاى  اســپانیا، 
مراکش و پرتغال هم گروه است و در اولین بازى 
خود در شهر ســن پترزبورگ به مصاف مراکش 

خواهد رفت.
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کشمکش  ایران و اتحادیه جهانى کشتى ادامه دارد

قرعه کشى جام جهانى 
کشتى آزاد انجام شد 

فرنگى نشد!

یه  د تحا یه ا د تحا ا
جهانى کشــتى در جهانى کشــتى در 

نــى حالى قرعه کشى جام هاى حالى قرعه کشى جام هاى  نــى جها جها
اســت که خبرى از اســت که خبرى از کشتى آزاد و زنان را انجام داده کشتى آزاد و زنان را انجام داده 

فرنگى نیست.فرنگى نیست.قرعه کشى جام جهانى کشتى قرعه کشى جام جهانى کشتى 
کشــتى آزاد روزهــاى کشــتى آزاد روزهــاى 1818 و  و 1919  رقابت هــاى جــام جهانى رقابت هــاى جــام جهانى 

میزبانى آیواســیتى آمریکا برگزار خواهد میزبانى آیواســیتى آمریکا برگزار خواهد بــه بــه فروردین ماه سال آینده فروردین ماه سال آینده 
شــد که بر اســاس این قرعه کشــى تیم ملى کشــورمان در گــروه اول این شــد که بر اســاس این قرعه کشــى تیم ملى کشــورمان در گــروه اول این 
مســابقات با تیم هاى آمریکا، گرجســتان و ژاپن هم گروه شــد. در مســابقات با تیم هاى آمریکا، گرجســتان و ژاپن هم گروه شــد. در 
گروه دوم نیــز تیم هاى روســیه، آذربایجــان، کوبا و گروه دوم نیــز تیم هاى روســیه، آذربایجــان، کوبا و 
قزاقســتان به رقابــت خواهندقزاقســتان به رقابــت خواهند

 پرداخت. پرداخت.
در گزارش ســایت اتحادیه جهانى آمده اســت؛ ایران بــه عنوان مدافع عنــوان قهرمانى این در گزارش ســایت اتحادیه جهانى آمده اســت؛ ایران بــه عنوان مدافع عنــوان قهرمانى این 
مســابقات در شش دوره گذشــته به عنوان قهرمانى رســیده اســت، اما آمریکا که در پنج سال مســابقات در شش دوره گذشــته به عنوان قهرمانى رســیده اســت، اما آمریکا که در پنج سال 
اخیر چهار دوره میزبان بوده است، از ســال اخیر چهار دوره میزبان بوده است، از ســال 20032003 تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانى نشده  تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانى نشده 

است.است.
اما در حالى که قرار اســت کشــورمان فروردین ماه و به فاصلــه چند روزه از جــام جهانى آزاد، اما در حالى که قرار اســت کشــورمان فروردین ماه و به فاصلــه چند روزه از جــام جهانى آزاد، 
میزبان جام جهانى کشــتى فرنگــى در اهواز باشــد، در کمال تعجب خبرى از قرعه کشــى این میزبان جام جهانى کشــتى فرنگــى در اهواز باشــد، در کمال تعجب خبرى از قرعه کشــى این 
رقابت ها نبــود. این اتفاق در حالى رخ داده اســت که در روز هاى اخیر شــاهد کشــمکش هایى رقابت ها نبــود. این اتفاق در حالى رخ داده اســت که در روز هاى اخیر شــاهد کشــمکش هایى 
بیــن ایــران و اتحادیــه جهانــى کشــتى بر ســر تغییــر زمــان برگــزارى این مســابقات بیــن ایــران و اتحادیــه جهانــى کشــتى بر ســر تغییــر زمــان برگــزارى این مســابقات 

بودیم.بودیم.
اتحادیــه جهانى کشــتى بــا فشــار روس ها خواســتار تغییــر زمان برگــزارى جــام جهانى اتحادیــه جهانى کشــتى بــا فشــار روس ها خواســتار تغییــر زمان برگــزارى جــام جهانى 
کشــتى فرنگى به دلیــل نزدیکى زمــان این مســابقات بــا رقابت هــاى قهرمانــى اروپا وکشــتى فرنگى به دلیــل نزدیکى زمــان این مســابقات بــا رقابت هــاى قهرمانــى اروپا و
 عدم امکان حضور کشورهاى اروپایى و برگزارى مسابقات در آذرماه شده اند، اما فدراسیون کشتى  عدم امکان حضور کشورهاى اروپایى و برگزارى مسابقات در آذرماه شده اند، اما فدراسیون کشتى 

ن  ا یر ن ا ا یر ا
بــه شــدت بــا این بــه شــدت بــا این 

درخواســت و زمــان درخواســت و زمــان 
پیشنهادى آنها مخالفت پیشنهادى آنها مخالفت 

کرده اســت. پس از این بود کرده اســت. پس از این بود 
که ایران اعالم کرد در صورت که ایران اعالم کرد در صورت 

اصرار اتحادیه جهانى و پافشارى روى اصرار اتحادیه جهانى و پافشارى روى 
خواســته اش، در جام جهانى کشــتى آزاد در آمریکا شــرکت نخواهد کرد. دلیل این موضوع خواســته اش، در جام جهانى کشــتى آزاد در آمریکا شــرکت نخواهد کرد. دلیل این موضوع 
هم تداخل و تغییر در برنامه هاى فنى کشــتى اعالم شــده بود. با این شــرایط به نظر مى رسد هم تداخل و تغییر در برنامه هاى فنى کشــتى اعالم شــده بود. با این شــرایط به نظر مى رسد 

حتى احتمال عــدم میزبانى ایــران در جام جهانى کشــتى فرنگى نیز وجود داشــته حتى احتمال عــدم میزبانى ایــران در جام جهانى کشــتى فرنگى نیز وجود داشــته 
باشد.باشد.

 یکــى از مهمترین صحبت هاى مطرح شــده 
توســط على کریمى در برنامــه 90 این هفته، 
ماجراى اخراج یــک مربى در لهســتان بوده 
است. موضوعى که ساکت، دبیرکل فدراسیون 
فوتبال جواب روشنى درباره آن نداد اما بخش 

ورزشــى روزنامه 
 « گى ند ز ســا »
کدهایــى درباره 
این مربــى داده و 
نوشته:«ساکت در 
قبال این ســئوال 
فقط لبخنــد زد و 
عنــوان کــرد که 
هرگز چنین چیزى 
نبوده است و هیچ 
مربى ایرانى اینطور 
که شما مى گویید 
اخراج نشده است.

نکته اینجاســت که پیگیرى ها نشان مى دهد 
مربى و دســتیار ایرانى که در زمان مورد اشاره 
کریمى اخراج شده است آقاى"ن"بوده که پس 
از جدایى از تیم ملى هم حرف هاى زیادى را 
علیه فدراسیون و "کارلوس کى روش" در 

رسانه هاى مختلف بیان کرد.»
گفتنى است جواد نکونام و امید نمازى دو 
مربى ایرانى هستند که ســابقه همکارى با 

کارلوس کى روش را داشته اند.

حواشى و اتفاقات پیرامون برنامه 90 هنوز ادامه دارد 
و  مناظره على کریمى و محمدرضا ساکت عاقبت 

پــاى «کارلــوس 
کــى روش» را هم 
وسط کشید. اس ام 
اس کــى روش که 
لحنى تند نســبت 
به کریمى داشــت 
توسط فردوسى پور 
در برنامه خوانده شد 
تا چالش کریمى و 
کى روش وارد فاز 
جدیدى شــود. در 
همین رابطه َوکیل 
على کریمى با نشر 

پستى در صفحه اینستاى خود از احتمال شکایت 
موکلش علیه کى روش به علت استعمال کلمات 

سخیف خبر داد.

آقاى «ن» در لهستان

شکایت کریمى
 از کى روش!

در ادامه 
بت هاى  قا ر
ى  ى هــا ز با
زمســتانى  المپیک 
2018 پیونگ چانگ، قرار 
بود صبح دیروز فروغ عباسى در 
اسکى آلپاین مارپیچ کوچک به رقابت 
بپردازد اما به دلیل وزش باد شدید برگزارى 
این ماده به تعویق افتاد. براین اساس قرار است فروغ 
عباســى روز جمعه رقابت خود را برگزار کند.  وزش باد در 
روزهاى اخیر مشکالت زیادى را براى مسئوالن برگزارى المپیک 
زمستانى به وجود آورده است. با این حال طبق برنامه قرار است امروز  محمد 
کیادربندسرى هم در اسکى آلپاین مارپیچ بزرگ به مصاف حریفانش برود که باید 

دید این مسابقه برگزار خواهد شد یا خیر.

بدشانسى دختر اسکى باز ایران

سرمربى تیم فوتبال خونه به خونه بابل گفت: در مدتى که از فوتبال 
ایران دور بودم حدود ده پانزده پیشنهاد سرمربیگرى از تیم هاى ایرانى 

و خارجى داشتم.
«دراگان اسکوچیچ» پس از دو سال دورى از فوتبال ایران حدود یک 
ماه پیش سرمربیگرى تیم خونه به خونه بابل را پذیرفت و دوباره به فوتبال 
ایران بازگشــت. این مربى کروات در مدت حضور چهار هفته اى 
خود در بابل، به سه پیروزى و یک شکست دست 

یافته است. 
اسکوچیچ در گفتگو با تسنیم درباره مدت 
دورى خود از فوتبال ایــران و اینکه 
مشغول چه کارى بوده است،  اظهار 
کرد:  در این مدت مى خواســتم 
مدرك کارشناســى ارشد رشته 
مدیریت ورزشى  را دریافت کنم 
و همچنین یک عمل جراحى 
باید انجام مــى دادم. ضمن 
اینکه همسرم هم باردار بود 
و منتظر به دنیا آمدن فرزندم 
بودم. در هر صــورت االن 
تصمیم  گرفته ام چهار ماه به 
شهر بابل بیایم، چون این تیم 
دو سال است که به دنبال من است. 

وى در پاسخ  به این سئوال که در این 
مدتى کــه در ایران حضور نداشــتید،  از 
باشگاه هاى ایرانى پیشنهادى به صورت 
رسمى دریافت کرده اید؟ گفت: بله،  من از 
ده یا 15 باشگاه ایرانى و خارجى پیشنهاد 
داشــتم. تیم هایى از کرواسى،  امارات،  
عربســتان،  قطر و ایران در این مدت 
خواستار حضور من در تیمشان بودند. 

ســرمربى تیم فوتبال خونه به خونه 
در پاســخ به اینکه آیا مى شــود نام 
باشگاه هایى که در این مدت با او مذاکره 
کرده اند را بگوید،  گفت: نمى توانم اسمى 

ببرم،  اما همه مى دانند. 
 اســکوچیچ همچنین درمورد اینکه چند ماه پیش گفته 
مى شد باشگاه استقالل به طور رسمى با وى  مذاکره کرده 

است، اظهار کرد: نمى توانم به این سئوال جواب بدهم. 
وى در پاسخ به اینکه مدت قراردادش با باشگاه خونه به خونه 
چقدر است و آیا فصل آینده نیز در این تیم خواهد ماند یا خیر، 
گفت: چهار ماه با این تیم قرارداد دارم و نمى دانم آیا فصل 

بعد هم اینجا مى مانم یا خیر. 

سرمربى تیم فوتبال خونه به خونه بابل گفت: در م
ایران دور بودم حدود ده پانزده پیشنهاد سرمربیگرى

و خارجى داشتم.
«دراگان اسکوچیچ» پس از دو سال دورى از فوتبال
ماه پیش سرمربیگرى تیم خونه به خونه بابل را پذیرفت
ایران بازگشــت. اینمربى کروات در مدت حض
خود در بابل، به سه پیروزى و یک

یافته است. 
اسکوچیچ در گفتگو بات
دورى خود از فوتبال
مشغول چه کارى
کرد:  در این مد
مدرك کارشنا
مدیریت ورزش
و همچنین
باید انجام

اینکه همس
و منتظر به
بودم. در ه
تصمیم  گر
شهر بابل بیای
دو سال است که به
وى در پاسخ  به این

مدتى کــه در ایران حض
باشگاه هاى ایرانى پیش
رسمى دریافت کرده اید
5ده یا15 باشگاه ایرانى
داشــتم. تیم هایى از
ا عربســتان،  قطر و
خواستار حضور مند
ســرمربى تیم فوت
در پاســخ به اینکه
باشگاه هایى که در این
کرده اند را بگوید،  گفت

ببرم،  اما همه مى دانند.
 اســکوچیچ همچنین درمورد اینکه چ
مى شد باشگاه استقالل به طور رسمى با
است، اظهار کرد: نمى توانم به این سئوال
وى در پاسخ به اینکه مدت قراردادش با با
چقدر است و آیا فصل آینده نیز در این تیم
گفت: چهار ماه با این تیم قرارداد دارم و

بعد هم اینجا مى مانمیا خیر.
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تیم ملى فوتبال عربستان در اردوى آماده سازى خود براى جام اس

جهانى با تیم هاى بزرگ اروپایى روبه رو خواهد شد. «عادل عزت»، 
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در مصاحبه با برنامه تلویزیونى 

«اکشن یا دورى» اعالم کرد که تیم ملى این کشور براى آمادگى 
پیش از جام جهانى 2018 روسیه به مصاف تیم هاى آلمان، ایتالیا و 
بلژیک خواهد رفت. سعودى ها این روزها درحال رایزنى هستند تا 
تیم ملى این کشور با آمادگى بیشترى براى مسابقات جام جهانى 

 A 2018 روسیه حضور پیدا کند. عربستان در جام جهانى در گروه
با تیم هاى روسیه، مصر و اروگوئه همگروه است.

آلمان، ایتالیا و بلژیک؛ رقباى تدارکاتى سعودى ها 

اتفاق جالب در دیدار 
الهالل - العین

در یکــى از دیدارهاى حســاس 
هفته نخست مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا دو تیم الهالل و 
العیــن به مصاف هــم رفتند. این 
دیدار که در عربســتان برگزار شد 
برنده نداشت و در نهایت با تساوى 

بدون گل به پایان رسید.
یکى از صحنه هاى جالب و نادر این 
دیدار وارد شدن گربه به زمین بود 
که باعث شــد تا داور عمانى بازى 
را براى دقایق متوقف کند و فضاى 

شادى در ورزشگاه به وجود آید. 
این دو تیم هم گروه اســتقالل در 
فصل جارى هستند و هفته آینده 
باید آبى پوشان در عمان به مصاف 

الهالل بروند.

در اردوى تیم استقالل در دوحه قطر اتفاق عجیبى رخ داد. تیم 
استقالل از روز یک شنبه راهى قطر شد تا به مصاف الریان قطر 
برود. در این سفر اکبر کارگر جم، پیشکسوت قدیمى استقالل هم 
حضور داشت. جالب است برخى از بازیکنان جوان، پیشکسوت 
باشگاه را نشناختند و افرادى، چون جواد قراب و دیگر همراهان 
به معرفى کارگر جم پرداختند. این در حالى است که کارگر جم 
سال ها براى اســتقالل بازى کرد و یکى از مهره هاى تأثیرگذار 
این تیم بود.  اســتقالل مقابل الریان در قطر به تســاوى 2 بر 2 

دست یافت.

اتفاق عجیب در اردوى استقالل 

ى داشــت
توسط فردوسى پور 
در برنامه خوانده شد 
تا چالش کریمى و 
کى روش وارد فاز 
جدیدى شــود. در 
همین رابطه َوکیل 
على کریمى با نشر 

پستى در صفحه اینستاى خود از احتمال شکایت 
موکلش علیه کى روش به علت استعمال کلمات 

سخیف خبر داد.

در ادامه 
بت هاى  قا ر
ى  ى هــا ز با
زمســتانى  المپیک 
2018 پیونگ چانگ، قرار

بودصبح دیروز فروغ عباسى در 
اسکى آلپاین مارپیچ کوچک به رقابت 
بپردازد اما به دلیل وزش باد شدید برگزارى

این ماده به تعویق افتاد. براین اساس قرار است فروغ 
عباســى روز جمعه رقابت خود را برگزار کند.  وزش باد در 
روزهاى اخیر مشکالت زیادى را براى مسئوالن برگزارى المپیک 
زمستانى به وجود آورده است. با این حال طبق برنامه قرار است امروز  محمد 
کیادربندسرى هم در اسکى آلپاین مارپیچ بزرگ به مصاف حریفانش برود که باید 

دید این مسابقه برگزار خواهد شد یا خیر.

رریران ا ااباز ىىکى ککس ا ررتر تتخ ىىسىد سسن ااشا ددببد

ى
A م جهانىدر گروه Aج

رو اروگوئه همگروه است.

در اردوى تیم استقالل در دوحه قطر اتفاق عجیبى رخ داد. تیم 
استقالل از روز یک شنبه راهى قطر شد تا به مصاف الریان قطر 
برود. در این سفر اکبر کارگر جم، پیشکسوت قدیمى استقالل هم 
حضور داشت. جالب است برخى از بازیکنان جوان، پیشکسوت 
باشگاه را نشناختند و افرادى، چون جواد قراب و دیگر همراهان

به معرفى کارگر جم پرداختند. این در حالى است که کارگر جم 
سال ها براى اســتقالل بازى کرد و یکى از مهره هاى تأثیرگذار 
2 2 بر 2این تیم بود.  اســتقالل مقابل الریان در قطر به تســاوى 2

دست یافت.

اتفاق عجیب در اردوى استقالل 

جــم  مها
صربســتانى المپیاکوس به علت 

ندادن ضربه پنالتى به کریم انصارى فرد در بازى 
برابر آترومیتوس با جریمه سنگینى مواجه شد.

«اوروس»، با جریمه بسیار سنگین نقدى از سوى باشگاه مواجه شده 
و باید منتظر نیمکت نشینى هم باشد. این جرایم عواقب سرپیچى از 

دستور کادر فنى تیم المپیاکوس در بازى خارج از خانه هفته بیست ویکم 
سوپر لیگ یونان برابر آترومیتوس است. تیم المپیاکوس در دقیقه 

88 بازى برابر آترومیتوس در حالى کــه با نتیجه 2 بر یک از 
میزبانش عقب افتاده بود صاحب یک ضربه پنالتى شد. کادر 

فنى المپیاکوس از انصارى فرد خواستند تا ضربه پنالتى 
را بزند اما اوروس خودسرانه پشت ضربه ایستاد. او 

حتى به خواسته انصارى فرد نیز گوش نداد و با 
از دست دادن ضربه پنالتى خشم کادر فنى 

المپیاکوس را برانگیخت.
 

عواقب ندادن پنالتى به انصارى فرد
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درصد قابل توجهى از کســانى که بــراى درمان 
ســکته مغزى مراجعه مى کنند، درمان مناسب را 
دریافت نکرده چرا که یــا در زمانى به غیر از زمان 
طالیى مراجعه کــرده و یا بیمارســتان ها امکان 
تزریق وریدى و یا باز کردن رگ را که ناشى از لخته 

بوده را ندارند.
رئیس انجمن اســتروك ایران گفت: اختالل در 
تکلم، ضعف در بازو و کج شدن صورت سه نشانه 

اصلى ابتال به این بیمارى است.
بابک زمانى اظهار داشــت: درمان سکته مغزى با 
گروه هاى مختلف مرتبط بوده چرا که سکته مغزى 

درمان آن چیزى جزو تشکیک مساعى نیست.
وى افزود: درمان هاى مرحله حاد سکته مغزى در 
دنیا در حال پیشــرفت بوده و کشور ما نیاز دارد که 
به طور کلى در حوزه درمان سکته مغزى گام هاى 
بزرگ ترى بــردارد هر چند کــه اقداماتى صورت 
گرفته، ولى هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 

داریم.
رئیس انجمن استروك ایران ادامه داد: درصد قابل 
توجهى از  کســانى که براى درمان سکته مغزى 
مراجعه مى کنند، درمان مناسب را دریافت نکرده، 
چرا که یا در زمانى به غیر از زمان طالیى مراجعه 
کرده و یا بیمارستان ها امکان تزریق وریدى و یا باز 

کردن رگ را که ناشى از لخته بوده را ندارند.
زمانى گفت: ســه عالمت ســکته مغزى اختالل 
در  تکلم، ضعف در قدرت بازو، دســت و پا بوده؛ 
همچنین کج شدن صورت که هر سه این عوامل 
باید توســط افراد جدى گرفته شــود و در صورت 
مشاهد ه چنین نشــانه هایى در اطرافیان خود، در 
ســریع ترین زمان ممکن آن را بــه مرکز درمانى 

مناسب برسانند.
وى گفت:  دستورات اجتماعى همچون ممنوعیت 
استعمال دخانیات در فضاى بسته و کمتر استفاده 
کردن از مواد غذایى پیش ساخته،  همچنین فراهم 
کــردن فضاهایى براى فعالیــت فیزیکى مردم و 
مصرف کمتر کردن نمک از جمله اقداماتى است 
که در کاهش سکته مغزى بسیار حائز اهمیت بوده 

و باید مورد توجه قرار گیرد.

یک استاد انســتیتو تحقیقات تغذیه  اى و صنایع غذایى 
کشور گفت: اتخاذ رژیم ها ى غذایى و رفتارهاى نادرست 
غذایى مى تواند آسیب ها ى زیادى را به بافت ها ى مختلف 

بدن از جمله بافت استخوانى و خونى وارد کند.
تیرنگ نیستانى افزود: ســئوال مهم در زمان استفاده از 
رژیم ها ى غذایى این است که باید از خود بپرسیم آیا براى 

کاهش وزن چه بخشى از بدن مان دچار افت مى شود.
وى با اشاره به اینکه ممکن است در اثر اتخاد رژیم اشتباه 
به جز بافت چربى، بافت ها ى دیگرى نیز درگیر شــوند، 
ادامه داد: باید بدانیم در زمان استفاده از رژیم ممکن است 
براى کاهش وزن بافت چربــى، عضله اى، ماهیچه اى، 

استخوانى یا خونى از دست دهیم.
نیستانى اضافه کرد: گرســنگى ها ى دراز مدت، حذفى 
گروه و وعده ها ى غذایى مى تواند آســیب ها یى به بدن 
وارد کند که این آسیب ها  همان تحلیل بافت ها ى مختلف 

بدن است.
این استاد انســتیتو تحقیقات تغذیه  اى و صنایع غذایى 
کشور با اشاره به گروه غذایى ریزمغذى ها تصریح کرد: 
ریزمغذى شامل مواد معدنى و ویتامین هاست و در مراحل 
ابتدایى کمبود، عالمتى در بدن ندارد، به طور مثال بالغ 
بر 70 تا 75 درصد ایرانى ها به مقدار کافى کلســیم هم 
دریافت نمى کنند و این موضوع پنهان مى ماند تا زمانى 
که در اثر اتفاقى فرد آزمون تراکم استخوان بدهد و متوجه 

شود که به پوکى استخوان مبتالست. 
وى ادامه داد: درصد باالیــى از خانم ها هم کمبود آهن 
دارند و این موضوع عالمتى ندارد و زمانى افراد متوجه این 
موضوع مى شوند که ممکن است درمان پذیر هم نباشند. 
نیســتانى ادامه داد:  بنابراین مضرات برنامه هاى غذایى 
خودساخته یا حذف وعده هاى غذایى احتمال ابتالى افراد 

به کمبود ریزمغذى را افزایش مى دهد.

تخلیه کننده هاى انرژى را بشناسید
همیشه یک چیزى وجود دارد که مانع کســب نتایج بزرگ مى شود، چیزى که احتماًال همان 
نقطه ضعف ماست. براى بعضى از افراد، هله هوله نقطه ضعفى است که جلوى تغذیه  مناسب 

شان را مى گیرد.
 هله هوله و فست فود ممکن است در مدت زمان کوتاهى احســاس خوبى به ما بدهد، اما در 

بلندمدت باعث مى شود به احساس بسیار بدى دست پیدا کنیم.
مشکل اینجاست که گاهى غذاهایى مى خوریم که هم ما را خسته مى کنند و هم وزن مان را 
اضافه مى کنند؛ یک ارتباط وجود دارد. غذا، انرژى تولید مى کند اما برخى از غذاها نســبت به 
بقیه، انرژى بیشترى تولید مى کنند. اگر رژیم غذایى شما انرژى محدودى ایجاد کند، متابولیسم 

شما هم آهسته کار خواهد کرد که منجر به اضافه وزن مى شود. از طرفى دیگر، اگر رژیم غذایى 
شما سرشار از انرژى باشد، نه تنها متابولیسم تان را به خوبى شارژ مى کند، بلکه با خیال راحت 
مى توانید مدت بیشترى با شدت مناســبى در باشــگاه تمرین کنید. از مصرف غذاهایى که 

انرژى تان را تخلیه مى کنند اجتناب کنید تا راحت تر وزن کم کنید.

نان سفید
نان سفید چیزى اســت که اکثر ما با آن بزرگ شده ایم. 

اما با گذشت زمان متوجه شدیم که خاصیتى براى ما ندارد و یکى از 
چیزهایى است که انرژى مان را تخلیه مى کند. نان سفید ُپر از قند اضافى بوده 

و بى نهایت فرآورى شده اســت. یعنى مى تواند قند خون را فوراً باال ببرد که باعث 
مى شود در معرض دیابت قرار بگیریم. اگر در حال حاضر دیابت دارید، نان سفید چیزى 

طور جدى باید آن را کنار اســت که به 
بگذارید.

غذاهاى کم چرب
به نظر مى رسد براى کاهش وزن باید بیشتر 

غذاهاى کم چرب بخورید.غذایى کــه با غرور تبلیغ 
مى کند که کم چرب اســت، در واقع ُپر از شیرین کننده ها 

و مواد دیگــر اســت. از مصرف این 
نوع غذاها پرهیــز کنید، چون 
همان نوعى هســتند که 

انرژى تــان را تحلیل 
مى برند.

آبمیوه
بسیارى از ما فکر مى کنیم آبمیوه نوشیدنى سالمى است، چون 

به هر حال از میوه است. اما آبمیوه هایى که در قفسه هاى فروشگاه ها 
مى بینید در واقع اصًال شباهتى به خود میوه ندارند. آبمیوه، ُپر از قند است 

و بسیار فرآورى شده. همچنین سرشار از کالرى بوده و هیچ فیبرى ندارد، 
در صورتى که میوه  کامل سرشار از فیبر است. فیبر کمک تان مى کند براى 
مدت بیشترى سیر بمانید. اگر انرژى بیشترى مى خواهید و قصد کاهش 

وزن دارید، خیلى بهتر است که خود میوه ها را انتخاب کنید.

نوشابه گازدار
هر کســى کــه در دوران معاصر بزرگ شــده، 

عالقه مند به نوشابه هاى گازدار است.
 نوشابه گازدار غذاى مضرى است که تنظیم سیستم بدن 

تان را به هم مى زند و هیچ ارزش غذایى ندارد، ضمناً منجر به 
پوسیدگى دندان و چاقى هم مى شود. 

هر کســى کــه در دوران معاصر بزرگ شــده، 
است. عالقه مند به نوشابه هاى گازدار

 نوشابه گازدار غذاى مضرى است که تنظیم سیستم بدن 
تان را به هم مى زند و هیچ ارزش غذایى ندارد، ضمناً منجر به 

پوسیدگى دندان و چاقى هم مى شود. 
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و مواد دیگــر اســت.
نوع غذاها پرهی
همان نوعى
انرژى تــ
مى برند

و بى نهایت فرآورى شده اســت. یعنى مى تواند قند خون را فورا باال ببرد که باعث
مى شود در معرض دیابت قرار بگیریم. اگر در حال حاضر دیابت دارید، نان سفید چیز

طورجدى باید آن رااســت که به
بگذارید.

بستنى
بســتنى غذاى پرطرفدار و وسوسه انگیزى 

است که دوســت داریم موقع تماشــاى تلویزیون یا در 
دورهمى هاى دوستانه بخوریم. همه  ما مى دانیم که بستنى غذاى 

چندان سالمى نیســت، اما آیا این را هم مى دانستید که براى سطح 
انرژى تان هم مطلوب نیست و یکى از آن چیزهایى است که انرژى تان 
را تخلیه مى کند؟ بستنى داراى کالرى و قند فراوان است. البته گهگاه 
مقدار کمى بستنى بد نیست، اما بیشتر اوقات خیلى از ما نمى توانیم 

کنیم. مقدار بســتنى که مى خوریم را کنترل 

قهوه هاى طعم دار
الته هاى خوشمزه هوس انگیزند اما واقعاً سودى براى شما 
ندارند. قهوه هاى طعم دار ُپر کالرى  هســتند و انرژى 

خاصى به شــما نمى دهند. بله درست است که 
کافئین انرژى زاســت اما واقعاً نیازى به 

افزودنى دیگرى ندارد.

غذاهاى سرخ کردنى
غذاهاى سرخ کردنى اعتیادآورند اما این فقط قسمتى از 

ماجراست. مثًال سیب زمینى سرخ کرده واقعًا مضر است و 
باید آن را به لیست غذاهایى اضافه کنید که انرژى تان را 

تحلیل مى برند. غذاهاى سرخ کردنى باعث افت انرژى 
شده و وزن تان را باال مى برند.

 از مصرف این 
ــز کنید، چون
ى هســتند که 
ـان را تحلیل
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غذاهاى سرخ کردنى
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  فواید مصرف غذاهاى تند
فرهنگ هاى بسیارى در سرتاسر جهان از ادویه ها و سس هاى تند، نه فقط براى مزه استفاده کرده اند. تمام فواید و اثرات 

مثبت محصوالت با طعم تند در کپسایسین موجود در آنهاست.
کپسایسین ماده اى بى بو و بى مزه است و از نظر علمى ثابت شده اســت که در بسیارى از موارد از قبیل فشار خون، 

کلسترول، درد مفاصل، افسردگى و مشکالت گوارشى براى سالمتى مفید است،
در اینجا به بررسى برخى از خواص مواد غذایى تند پرداخته شده که شاید تابه حال از آنها اطالعى نداشته  اید.

کاهش وزن: کپسایســین موجود در فلفل عملکرد متابولیســم را سرعت بخشــیده و به بدن کمک مى  کند تا 
کالرى  ها را سریع  تر بسوزاند. این ترکیب شیمیایى با افزایش حرارت بدن نقش مهمى را در افزایش ضربان قلب ایفا مى 
 کند. عالوه برآن، تحقیقات نشان داده افرادى که غذاهاى تند مى  خورند، معموًال مقدار کمترى غذا مى  خورند و مقدار 

وزن شان را بیشتر تحت کنترل دارند.
افزایش سالمت قلب: غذاهاى تند بخاطر اینکه مى  توانند از لخته شدن خون در رگ  ها پیشگیرى کنند، براى قلب 

مفید هستند. عالوه بر آن، ترکیب کپسایسین در برابر التهاب (یکى از 
عوامل خطرساز براى حمالت قلبى شناخته شده) مؤثر است.

بهبود گردش خون: غذاهاى تند سرعت گردش خون 
را افزایش داده و فشارخون را کاهش مى  دهند. فلفل  هاى 
چیلى از آن جا که حاوى ویتامین A و C هستند، باعث 

تقویت دیواره رگ  هاى خونى نیز مى  شوند.
کاهش خطر ابتال به ســرطان: مصرف منظم 

غذاهاى تند، احتمال خطر ابتال به سرطان را کاهش مى 
 دهد. ترکیب کپسایسین رشد سلول  هاى سرطانى را کند کرده 

و در بســیارى موارد، بدون آسیب رساندن به سلول  هاى سالم 
اطراف، باعث از بین رفتن سلول  هاى سرطانى مى  شود.

بهبود عملکرد دستگاه گوارش: غذاهاى تند با افزایش جریان 
خون در معده و نیز افزایش الیه موکوس باعث تقویت سیستم گوارشى مى  شوند. 

همچنین کپسایســین در نابودى باکترى اچ پیلورى ( نوعى باکترى که باعث زخم معده 
مى  شود) مؤثر است.

پیشــگیرى از آنفلوآنزا: کپسایســین با افزایش تعریق بدن، نشانه  
هاى آزاردهنــده آنفلوآنــزا را از بین مى  برد. 

غذاهــاى تنــد، گرفتگــى بینــى را 
رفــع کــرده و ســینوزیت و دیگر 
عالئــم آنفلوآنــزا را کاهــش 

مى  دهند.

یک فوق متخصص طب ســالمندان گفت: یکى از عواملى که باعث افسردگى و 
همچنین دورى افراد سالمند از خانواده و آشنایان مى شود، ناشنوایى و کم شنوایى 
ناشى از پیرگوشى است.هوشنگ بیضایى افزود: حس شنوایى و عواملى داخلى و 
خارجى اى که باعث ایجاد اختالل در آن مى شود، مسئله مهمى  در زندگى سالمندان
 اســت.وى ادامه داد: یکــى از مهمترین مشــکالتى کــه ســالمندان را دچار 
افسردگى شدید مى کند، ناشــنوایى اســت؛ چرا که نمى توانند واژه ها را درست 
بیان کنند و از طرفى معنــى و مفهوم آنها را درك نمى کننــد، این موضوع براى 
خود ســالمند ایجاد ناتوانى شــدید مى کند.بیضایى اضافه کــرد: عکس العمل 
ســالمند در چنین شــرایطى این اســت که با کســى صحبت نمى کند و دچار 
گوشــه گیرى و دورى از آشــنایان و حتى خانــواده اش مى شــود. این فوق 
متخصص طب ســالمندان تصریح کــرد: بخش اعظمى  از شــنوایى مربوط 
به سیســتم گوش بیرونى و بقیــه مربوط به گــوش میانى و داخلى اســت، 
زمانى که فرد دچار آسیب شنوایى مى شود در واقع سیستم عصبى گوش و جایى که 

صدا تبدیل به درك و به مغز ارسال مى شود، دچار آسیب شده است.
وى اظهارداشت: معموال اختالل شنوایى در یک گوش ایجاد مى شود و فرد 

مى تواند بخشى از شنوایى را با گوش دیگر جبران کند.
بیضایى با اشــاره به عوامل تاثیرگذار بر پیر شدن سلول هاى گوش و 
فرسودگى اعصاب شنوایى گفت: عوامل محیطى زیادى بر شنوایى 

افراد تاثیر دارد که سر و صدا مهمترین آن است.
 این فــوق متخصص طب ســالمندان با بیــان اینکه 

در کنــار این عامل، مــوارد دیگرى هم هســتند 
که بــه تدریج روى شــنوایى تأثیــر مى گذارند 

و ادامه داد: از جمله این عوامل آلودگى هواست 
که نه تنهــا موجب بیمارى هاى تنفســى و 
پوستى مى شــود بلکه در کاهش تدریجى 

شنوایى نیز تأثرگذار است.

پیرگوشى، عارضه اى مؤثر در افسردگى سالمندان
 مى شود، دچار آسیب شده است.

شنوایى در یک گوش ایجاد مى شود و فرد 
ش دیگر جبرانکند.

گذار بر پیر شدن سلول هاى گوش و 
زیادى بر شنوایى  عوامل محیطى

رین آن است.
مندان با بیــان اینکه 

رى هم هســتند 
یــر مى گذارند 

گى هواست 
نفســى و 
 تدریجى

ن
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پســر جوان که از طریق پیامک براى خواهر دوستش 
ایجاد مزاحمت کرده بود در درگیرى با وى او را به قتل 

رساند.
حدود ساعت 2 بامداد روز ســه شنبه مأموران کالنترى 
146 حکیمیه تهران در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعالم کردند پسر 18 ســاله افغانستانى به نام 
«لطیف» طى یک نزاع دسته جمعى در یک ساختمان در 
حال ساخت در خیابان استخر دچار جراحت شده و پس از 
انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خودش را 

از دست داده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر قاضى مرادى؛ بازپرس ویژه 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى 
در صحنه جرم حاضر شده و مشــغول تحقیقات درباره 
این پرونده شدند. بررســى اولیه نشان داد که مرد جوان 
افغانستانى به نام «رحیم» با لطیف درگیر شده و لطیف بر 
اثر اصابت شیشه به سینه اش به کام مرگ فرو رفته است.
ماجرا از این قــرار بود که رحیم بــا پیامک براى خواهر 
لطیف که در افغانســتان زندگى مى کرد ایجاد مزاحمت 
کرده که خواهر لطیف برادرش را در جریان گذاشته بود. 
سپس لطیف شامگاه دوشنبه با تعدادى از دوستانش به 
محل کار رحیم (ســاختمان در حال احداث در خیابان 

اســتخر) رفته، همراه با دوســتانش با چوب و چماق از 
دیوار ســاختمان باال رفته و وارد حیاط شده بودند و به 
اتاق نگهبانى که رحیم و دوستان وى در آن خواب بودند 

حمله ور شده و شیشه هاى آن را شکسته بودند.
در نهایــت رحیم در یــک فرصت مناســب یک قطعه 
از شیشه هاى شکســته را برداشته و به ســینه مقتول 
ضربه وارد کرده بــود، طى ایــن نزاع پنــج نفر دچار 
جراحت شــدند و چند نفــر از جمله ضارب بازداشــت

 شدند.
به گزارش روزنامه جوان،  با دستور قاضى مرادى؛ بازپرس 
امور جنایى تهران جسد مقتول به پزشکى قانونى منتقل 
شــد و با ادامه تحقیقات درباره این حادثه صبح روز سه 
شنبه پنج نفر از اعضاي درگیري خونین براي تحقیقات به 
دادسراي امور جنایی تهران منتقل شدند.  یکی از متهمان 
در شرح حادثه گفت: «من و مقتول با هم دوست صمیمی 
بودیم. مدتــی قبل لطیف به من گفت کــه رحیم براي 
خواهرش که در افغانستان زندگی می کند پیامک هاي 
غیر اخالقی می فرستد. لطیف گفت که چند بار به رحیم 
هشدار داده بودم که مزاحم خواهرم نشود، اما فایده اي 
نداشت و او هر روز براي خواهرم پیامک می فرستاد. شب 
حادثه لطیف تصمیم گرفت از رحیم زهر چشم بگیرد که 

من و چند نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم در این درگیري 
کمک لطیف کنیم. ما همگی به محل زندگی رحیم که 

نگهبان ساختمان در حال ساختی بود، رفتیم .»
وى افزود: «در ساختمان بسته بود به همین دلیل از روي 
دیوار وارد ساختمان شدیم. لطیف در همان ابتدا شروع 
به شکستن شیشــه هاي اتاقک نگهبانی کرد که رحیم 
همراه چند نفر از دوستانش از اتاقک نگهبانی اش بیرون 
آمد. همه با هم درگیر شدیم و در حال زد و خورد بودیم که 
ناگهان رحیم تکه اي شیشه شکسته برداشت و ضربه اي 
به قلب لطیف زد . درگیري ما ادامه پیدا کرد تا جایی که 
رحیم و تعدادي از دو طرف درگیري به شــدت زخمی 
شدند. وي ادامه داد: پس از این ما لطیف را به بیمارستان 
رساندیم، اما ســاعتی بعد به علت خونریزي شدید فوت 
کرد و طرف مقابل هم رحیم را که به شدت زخمی شده 

بود به بیمارستان منتقل کردند.» 
همزمان با ادامه تحقیقات متهمان براي بازجویی هاي 
فنی در اختیــار کارآگاهان جنایی قــرار گرفتند. قاضی 
مــرادي همچنین دســتور داد قاتل و افــراد زخمی در 
بیمارســتان تحت نظر باشــند تا پــس از بهبودي در 
تحقیقات تخصصــی زوایاي پنهان ایــن حادثه برمال

 شود.

 فرمانده انتظامى شاهرود با بیان اینکه متهم مظنون به قتل زن 50 ساله در این شهرستان دستگیر 
شد، گفت: علت این حادثه توسط پلیس در دست بررسى قرار دارد.

سرهنگ سید مجتبى اشرفى از دســتگیرى یکى از مظنونان قتل زن 50 ساله در شاهرود خبر داد و 
ابراز داشت: ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه با ارائه گزارشى مبنى بر کشف جسد زن 50 ساله در 
زمین مخروبه یکى از خیابان هاى شهر موضوع در دست رسیدگى مأموران پلیس آگاهى شهرستان 

قرار گرفت.
 وى افزود: با توجه به مجهول الهویه بودن جسد و نبود مدرك شناسایى این موضوع از شب دوشنبه با 
حساسیت بیشترى مورد پیگیرى واقع شد که در نهایت بعد از بررسى هاى اولیه محل حادثه، خودروى 
بالصاحب در حاشیه خیابان محل کشف جسد با آثار خون بر روى خودرو ظن مأموران بر اینکه خودرو 
متعلق به قاتل باشد را برانگیخت. فرمانده انتظامى شاهرود بابیان اینکه هویت قاتل بعد از پیدا شدن 
خودرو مشخص شد، ابراز کرد: دو ساعت بعد از شناسایى مقتول اطالعاتى در خصوص انگیزه هاى 
این جنایت به دست آمد که درنهایت به شناسایى فردى جوان منجر شد و وى به عنوان مظنون این 

پرونده دستگیر شد و تحت بازجویى قرار گرفت.

سقوط سنگ بر روى خودرو l90 در شمیرانات یک کشته و یک مجروح داشت.
رئیس هالل احمر شهرستان شمیرانات از سقوط سنگى بزرگ از کوه بر روى خودروى l90 در بخش 

رودبارقصران- جاده زردبند-شمشک- خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و یک مجروح داشت.
حسن فرهانى خاطر نشان کرد: ظهر روز سه شــنبه در پى اعالم این حادثه، نیروهاى امدادى هالل 
احمر به محل حادثه اعزام شدند و با کمک عوامل آتش نشانى موفق شدند دو سرنشین محبوس در 

خودرو را خارج کنند.
 وى گفت: در این حادثــه راننده خودرو بر اثر شــدت جراحات وارده فوت کرده و دیگر سرنشــین 
خودرو به شدت مصدوم شــده بود. فراهانى خاطر نشان کرد: جسد فرد کشــته شده تحویل پلیس 
شد و فرد آسیب دیده نیز توســط نیروهاى اورژانس براى ادامه مراحل درمانى به بیمارستان منتقل

 شد. 

یک دستگاه اتوبوس در محور یاسوج-اصفهان در نزدیکى روستاى باگ با 15 سرنشین واژگون شد 
که در اثر آن سه تن جان خود را از دست دادند و ده نفر زخمى شدند.

ساعت 6و25دقیقه صبح دیروز یک دستگاه اتوبوس مسافربرى که از مبدأ قشم به سمت اصفهان در 
حرکت بود، حوالى دو راهى تنگ رواق در استان کهگیلویه و بویراحمد از جاده منحرف و داخل دره 
واژگون مى شود و در این حادثه سه نفر کشته و ده نفر مجروح شدند. علت وقوع این سانحه تخطى 

از سرعت مطمئنه اعالم شد.
این حادثه در حالى رخ داد که این ســومین ســانحه رانندگى اتوبوس  در هفته جارى اســت که بنا 
به هر علتــى از جمله بى دقتى راننده، عدم رعایت ســرعت مطمئنه، نقص فنى، اســتاندارد نبودن 
جاده ها و... روى داده و منجر به از دست رفتن جان، نقص عضو و ضایعه نخاعى شمارى از هموطنان 

شده است.

درگیرى ناموسى درگیرى ناموسى 22 رفیق رفیق
 رنگ خون گرفت رنگ خون گرفت

پیامک هاى مجازى دردسر آفرینپیامک هاى مجازى دردسر آفرین

دادستان عمومى و انقالب شهرســتان قرچک گفت: در یک ماه 
گذشته سه پزشک قالبى در شهرستان قرچک بازداشت و پرونده 

آنها به دادگاه ارسال شد.
 حجت االسالم والمسلمین سینکایى در گفتگو با میزان با اشاره به 
بازداشت سه پزشک قالبى طی یک ماه گذشته  در این شهرستان 
اظهار کرد: این افراد در حوزه دندانپزشکى، لیزر و جراحی هاى زیبایى 
فعالیت داشتند و از مطب و مهر پزشکان دیگر سوءاستفاده مى کردند. 
وى ادامه داد: این موضوع مورد رسیدگى قرار گرفت و در این زمینه 
سه متهم بازداشت و روانه زندان شدند و پرونده با صدور کیفرخواست 
و ارسال به دادگاه در حال رسیدگى است. دادستان عمومى و انقالب 
شهرستان قرچک از شبکه بهداشت و درمان خواست در نقاط مختلف 
شهر نیروهاى گشت خود را اعزام کند و تخلفاتى که در مطب ها و 

کلینیک ها انجام مى شود را به دادستانی گزارش کنند.

پیدا شدن جسد مرد جوان در ساحل رودخانه بهمنشیر سناریوى یک معماى پلیسى را پیش روى مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار داد.
ساعت 12و30 دقیقه ظهر دوشنبه 23 بهمن ماه امسال مأموران پلیس آبادان در جریان پیدا شدن جسد یک مرد در ساحل رودخانه بهمنشیر در منطقه سده قرار 

گرفتند و تیمى از مأموران براى تحقیقات پلیسى در محل حاضر شدند.
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 15 کارون و پلیس آگاهى آبادان پاى در صحنه جرم گذاشتند و پى بردند، مرد جوان از اهالى روستاى ابوشانک است که 
چندى قبل ناپدید شده بود. بنا به این گزارش، جسد مرد جوان براى بررسى علت مرگ به دستور بازپرس کشــیک قتل به پزشکى قانونى منتقل شد و تیمى از 

مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى آبادان براى افشاى راز این مرگ معمایى وارد عمل شده اند.

کشف جسد مرد جوان در رودخانه بهمنشیر 

فرماندار شهرســتان بهمئى در استان کهگیلویه 
و بویراحمد از خودکشــى دانش آموز کالس سوم 
راهنمایى در یکى از مدارس شهر لیکک مرکز این 

شهرستان خبرداد.
حکمت ا... ســنایى در این باره گفــت:  ظهر روز 
چهارشنبه دختر دانش آموز پایه سوم راهنمایى از 
باالى ساختمان سه طبقه مدرسه حضرت رقیه(س) 
خود را به پایین پرتاب کرد که منجر به فوت وى شد. 
وى افزود:  هنوز انگیزه این دانش آموز مشــخص 
نیست. با توجه به حادثه ناگوارى که براى این دانش 
آموز اتفاق افتاد مدرسه تعطیل شد. فرماندار بهمئى 
در استان کهگیلویه و بویراحمد از انتقال جسد این 

دانش آموز به پزشکى قانونى خبرداد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
از انهدام دو باند حرفه اى که در فضاى مجازى 
اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر مى کردند، خبر 
داد. سرهنگ محمد بخشنده اظهار کرد: با انجام 
رصد هاى شبانه روزى و پیگیرى هاى صورت 
گرفته مشخص شــد اعضاى دو باند حرفه اى 
اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر و روانگردان در 
یکى از شبکه هاى اجتماعى مى کنند. وى افزود: 
به دنبال این موضوع کارکنــان دایره مبارزه با 
جرائم سایبرى (فتا) پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فاتب، موفق شــدند عناصر اصلى این دو باند 
را شناســایى کنند و در یک عملیات منسجم و 
هماهنگ شش تن از متهمان این پرونده را که در 
نقاط مختلف شهر تهران حضور داشتند دستگیر 
و مقادیر زیادى مواد مخدر «گل» از آنان کشف 
کنند. سرهنگ بخشــنده بیان کرد: متهمان به 
همراه مواد مکشوفه براى سیر مراحل قانونى به 

دستگاه قضائى معرفى شدند. 

مرد همســرکش زمانى که فرزندانش در مدرسه 
بودند سناریوى شــوم قتل زن خود را با روسرى 

رقم زد.
رئیس پلیس شهرســتان لــردگان چهار محال و 
بختیارى اظهار کرد: در پى دریافت گزارشى مبنى 
بر مرگ زن 40 ساله به علت برق گرفتگى در شهر 
لردگان، بررسى موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت. 
خســرو نجفى خاطرنشــان کرد: مأموران طى 
تحقیقات، به دلیل وجود اختــالف خانوادگى و از 
طرفى آثار خراشــیدگى و کبودى در ناحیه گردن 
جسد به همسر متوفى مظنون شده و وى را براى 
انجام تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل کردند. وى 
افزود: متهم در بازجویى پلیس ابتدا منکر هرگونه 
نقشى در قتل همسرش شد اما در مواجهه با دالیل و 
مدارك ارائه شده عاقبت لب به اعتراف گشود و گفت 
زمانى که فرزندانم مدرسه بودند با توجه به اختالفات 
قبلى، بین من و همسرم جدال لفظى در گرفت که 
در این حین کنترل خود را از دست دادم و همسرم را 

با استفاده از روسرى خفه کردم.
رئیس پلیس شهرستان لردگان ادامه داد: قاتل با 
صحنه سازى رشته سیم برقى را به بدن متوفى وصل 
کرد و سپس مرگ همسرش را به علت برق گرفتگى 

به سیستم فوریت هاى پلیسى 110 گزارش داد.

 خودکشى دختر نوجوان 
در مدرسه 

همسرکشى به وسیله 
روسرى 

پرونده 3 پزشک قالبى 
به دادگاه ارسال شد 

جوان مظنون به قتل زن 50ساله  دستگیر شد

l90 سقوط مرگبار سنگ روى خودروى

 واژگون شدن اتوبوس در دره
با 3 کشته و10 مجروح

در محور یاسوج- اصفهان رخ داد

زوج جوان که با جاسازى مواد مخدر صنعتى 
در بسته هاى چلوکباب عامالن توزیع مواد 

افیونى بودند دستگیر شدند.
رئیس پلیس مشــهد با اعالم ایــن خبر گفت: 

تیم هاى مبارزه با مواد مخدر کالنترى طرق مشهد 
در اجراى مرحله دیگرى از طرح ارتقاى امنیت اجتماعى 

خانه هاى توزیع کننــدگان مواد افیونــى در محدوده 
خیابان کشاورز طرق را با هماهنگى مقام قضایى پلمب 

کردند. 
سرهنگ محمد بوســتانى افزود: پلیس در این عملیات 
ضربتى جوان 25ســاله اى که یکــى از عامالن اصلى 
توزیع مواد مخدر صنعتى بود را نیز شناسایى کرد و تحت 
تعقیب قرار داد. وى گفت: مأمــوران کالنترى طرق با 

کنترل و مراقبت هاى نامحســوس متهم مورد نظر و 
همسر 25 ساله اش را سوار برخودروى پراید سفید رنگ 
شــخصى در حالى متوقف کردند که به صورت خالف 

جهت با سرعت زیاد قصد فرار داشتند. 
سرهنگ بوستانى خاطر نشــان کرد: مأموران انتظامى 

خودروى زوج جوان را بازرسى کردند 
اما به مواد مخدر دست نیافتند تا اینکه 
یک پرس غذا در دست زن جوان بود نظر 
افســر پلیس را به خود جلــب کرد. رئیس 
پلیس مشهد گفت: در بازرسى از بسته غذاى 
چلوکباب چند بسته کوچک مواد مخدر صنعتى و 
409 هزار تومان اسکناس هاى مچاله شده کشف شد. 
وى افزود: تحقیقات از مرد 25ســاله که داراى دو سال 
حبس تعلیقى و چهار فقره سابقه کیفرى بوده و از توزیع 
کنندگان سیار مواد مخدر صنعتى با همدستى همسرش 
است ادامه دارد. سرهنگ بوستانى خاطر نشان کرد: خانه 
این زوج جوان با دستورات مقام قضائى تاکنون دو بار به 

علت توزیع مواد مخدر در گذشته پلمب شده است.

چلوکباب با طعم  مواد مخدر!

«گل» فروشان مجازى
 تار و مار شدند
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هرگز از تأخیر اجابــت دعا ناامیــد مباش، زیرا بخشــش الهى 
به اندازه نیت اســت، گاه، در اجابت دعا تأخیر مى شــود تا پاداش 
درخواست کننده بیشتر و جزاى آرزومند کامل تر شود، گاهى 
درخواست مى کنى اما پاسخ داده نمى شــود، زیرا بهتر از آنچه 

خواستى به زودى یا در وقت مشخص، به تو خواهد بخشید.
موال على (ع)

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مصوبه شــماره 2759/ش مورخ 96/09/11 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به فروش تعداد 20 قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى و تجارى در سطح شهر شاهین شهر از طریق مزایده به صورت نقد 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ مدارك مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخ ر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/14 به دبیرخانه حراست شهردارى تسلیم نمایند. به 
پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در 

رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

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

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

96 -4 -339
عملیات مرمت نوار حفارى شامل 

ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و 
فاضالب شهر نجف آباد (قسمت 6)

6/300/058/029316/000/000جارى

96 -4 -340
اجراى کلکتور اصلى شبکه جمع آورى و 

انتقال فاضالب شهر ابریشم
 (با ارزیابى کیفى)

عمرانى
(اسناد خزانه 

اسالمى)
17/654/655/284883/000/000

شهردارى گلدشت در  نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از طریق مزایده به 
افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/12/13 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد 
مزایده به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

دوشنبه 96/12/14 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
تلفن: 7- 03142232006

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/318 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد از طریق 
مزایده عمومى نسبت به واگذارى مکان 4 باب کیوسک به صورت استیجارى واقع در جنب دادگاه عمومى، 
روبروى بخشدارى میمه، جایگاه CNG و پارك لتیان شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/12/09 به شهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره
 تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد.

دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى فالورجان در نظر دارد درخصوص نصب 
تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشــارکت اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت مى شود جهت ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 12 /96/12 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى 

شهردارى مراجعه نمایند.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37430019- 031 تماس حاصل نمایند.

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

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى مزایده آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى فراخوان آگهى تجدید مزایده

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه 

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانسازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

چاپ اول

نوبت اول

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

 روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز 
شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد 

زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1-  اجاره ماهانه کافه کتاب واقع در شاهین شهر شهرك گلدیس بلوار رضوى 

فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال. 
2-  بهره بردارى از بام فرهنگسراى ادب و هنر واقع درگلدیس بلوار رضوى  به 

منظور احداث مجموعه رستوران به مدت سه سال. 
3-  اجاره فضایى به مســاحت 50 متــر مربع در ضلع میانى پارك یاســمن 
واقع در تقاطع خیابــان نظامى و فرخى براى اســتقرار و بهــره بردارى از 

یک دستگاه چرخ و فلک برقى(آفتاب مهتاب ) به مدت دو سال . 
4-  اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى– فرهنگى واقع در خیابان عطار بین 

فرعى 8 و 9 غربى فرهنگسراى خانواده به مدت سه سال. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز چهارشــنبه 
مورخ 96/12/02 به امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز پنج شنبه 
مورخ 96/12/03 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 
شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ســاختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم 

اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

  farhangi.shaahinshahr.com جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت
مراجعه فرمایید. نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 96/11/26

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/13

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

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

(داخلى 335)

نوبت اول نوبت دوم

نوبت اول

چاپ دوم
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تخصیص مدى کوپتر به 
اصفهان منوط به ایجاد جایگاه 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 
تخصیص مدى کوپتر (بالگرد اورژانس هوایى اختصاصى 
پزشکى) به اصفهان منوط به ایجاد جایگاه اختصاصى 

براى نشست و برخاست این بالگردهاست.
غفور راستین افزود: وزارت بهداشت براى تخصیص دو 
فروند مدى کوپتر براى تسهیل در انتقال مصدومان به 
استان اصفهان موافقت کرده است اما تا زمانیکه جایگاه 
(پد) مخصوص این بالگردها ایجاد نشــود، بالگردها به 
اصفهان نمى رسد.وى با بیان اینکه مکان یابى جایگاه 
مخصوص مدى کوپترها در محدوده ورودى شــمالى 
کالنشهر اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: این 
جایگاه براى ایجاد فضا و ســوله مخصوص بالگرد به 
حمایت خیران نیاز دارد.راستین خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر در اصفهان از بالگردهاى نظامى براى اورژانس 
هوایى استفاده مى شود. وى گفت: بیمارستان کودکان 
امام حسین(ع) در شمال غرب، بیمارستان غرضى یا امام 
موسى کاظم(ع) در شمال و بیمارستان فارابى در شرق 

اصفهان به این منظور پیشنهاد شده است. 

اعطاى وام اشتغال 3 میلیاردى 
به مددجویان شاهین شهر

مهدى کریمى،  مدیر کمیته امــداد امام خمینى(ره) 
شهرستان شاهین شهر از اعطاى سه میلیارد تومان 
وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد این شهرستان 

خبر داد.

خبر

آیین تجلیل از خدمات قرآنى آیــت ا... مظاهرى امروز 
برگزار مى شود.

دبیر بیست و ســومین جشــنواره بین المللى قرآنى و 
حدیثى «المصطفى» گفــت: در آییــن اختتامیه این 
دوره از جشــنواره، از آیــت ا... حســین مظاهــرى 
به پــاس خدمــات قرآنــى وى تجلیــل بــه عمــل

مى آید.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین رفیعى اظهار 
داشــت: آیین اختتامیه بیســت و ســومین جشنواره 
بین المللى قرآنى و حدیثى «المصطفى» پنج شنبه 26 

بهمن ماه(امروز) در اصفهان برگزار مى شود.

دبیر بیست و ســومین جشــنواره بین المللى قرآنى و 
حدیثــى «المصطفــى» ادامــه داد: در این مراســم
 آیت ا... مظاهرى از مراجع تقلید جهان تشــیع و زعیم 
حوزه علمیــه اصفهــان و همچنین آیــت ا... علیرضا 
اعرافى،  رئیس جامعه  المصطفى العالمیه به ایراد سخن 

مى پردازند.
بنا بــر اعالم دبیرخانه بیســت و ســومین جشــنواره 
حدیثــى «المصطفــى»  و  قرآنــى  لمللــى  بین ا
اختتامیــه ایــن دوره از جشــنواره امروز از ســاعت 
9 صبــح در ســالن اهل البیــت (ع) اصفهــان برگزار 

مى شود.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: با اجراى 
طرح آماده سازى محیط شهرى در آستانه نوروز 97، معابر 

شهر نونوار مى شود.
ایرج مظفر اظهار داشت: طرح آماده سازى محیط شهرى 
براى اســتقبال از نوروز 97 از ابتداى بهمن آغاز شــده و بر 
اســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده، تا 26 اسفندماه به 
سرانجام مى رسد.وى افزود: لکه گیرى آسفالت بزرگراه ها و 
معابر اصلى، اصالح هندسى معابر، مرمت نوارهاى حفارى، 
ســاماندهى حریم کارگاه هاى عمرانى، همسطح سازى 
دریچه ها، ترمیم انهار و جداول، نوسازى و اصالح پیاده روها 

از جمله اقدامات عمرانى براى استقبال از نوروز است.

معاون عمرانى شهردارى اصفهان ضمن تشریح جزئیات این 
طرح، بر به کارگیرى پیمانکاران و نیروى کار ماهر، استفاده 
از مصالح مرغوب، هماهنگى بــا ارگان هاى خدماتى نظیر 
اداره هاى آب، برق، گاز و مخابرات تأکید کرد و گفت: طرح 
استقبال از نوروز امسال در دو بازه زمانى اجرا مى شود که در 
ابتدا معابرى که نیاز به اصالح دارد، شناسایى و سپس نسبت 

به رفع اشکاالت اقدام مى شود.
مظفر خاطرنشان کرد: در طول اجراى طرح، صدور هرگونه 
مجوز حفارى براى شبکه آب، فیبرنورى و نیز مجوز حفارى 
براى شرکت هاى خدماتى به جز موارد اضطرارى و فاضالب 

در سطح مناطق 15 گانه ممنوع است.

کوچه پس کوچه هاى اصفهان 
نونوار مى شود

امروز؛ برگزارى آیین تجلیل از 
خدمات قرآنى آیت ا... مظاهرى 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: کاشت پسته، 
گل محمدى،  زعفران و گیاهان دارویى جایگزین غالت و پیاز که کاشت 

آنها در شرایط بى آبى اصفهان عقالنى نیست،  مى شود.
مهرداد مرادمند در ارتباط با حیات بخش کشاورزى با توجه به خشکسالى 
در اصفهان اعالم کرد: اگر چه بى آبى و خشکسالى آسیب هاى جبران 
ناپذیرى را در حوزه کشاورزى برجاى گذاشــته است، اما با استفاده از 
روش هاى نوین آبیارى نگذاشتیم کشاورزى از بین برود و با مدیریت 
منابع بومى آب در سطح استان و تغییر شرایط، نوع کشت و کار را تغییر 

دادیم و به سمت کشت هاى اقتصادى حرکت کردیم.
وى بیان داشت: حفظ، احیا و بهره بردارى از منابع آب و خاك متناسب با 
رویکردهاى هیدرولوژیکى، گسترش روش هاى نوین آبیارى، تکمیل 
روش هاى نوین زهکشى و توســعه کشت هاى گلخانه اى در دستور 
کار این سازمان قرار گرفته است تا صیفى جات و سبزیجاتى که به آب 

کمترى نیاز دارد، به روش گلخانه اى تولید شود.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
قسمت عمده اقلیم زاینده رود در بخش خشــک و نیمه خشک واقع 
شده اســت، تصریح کرد: باید به سمت کاشــت گیاهانى که مصرف 
آب کمترى دارد، حرکت کنیم؛ بر همین اســاس در استان اصفهان 
کاشت زعفران، پســته، گل محمدى و گیاهان دارویى در دستور کار 

قرار گرفته است.
وى تأکید کرد: مناطق شرق اســتان با بیشترین مشکل کم آبى روبه 
رو بوده، به همین دلیل عمده پــروژه هاى آبیارى نوین در این مناطق 

انجام شده است.
مرادمند اضافه کرد: با توجه به اینکه شهر ورزنه نیز دچار نوسانات زیادى 

در هنگام باز یا بسته بودن رودخانه زاینده رود مى شد لوله گذارى هایى 
براى آبیارى کم فشار و استخرهاى بزرگ براى کنترل منابع آبى در این 

شهر در نظر گرفته شده است.
وى افزود: با الیروبى و مرمت قنات ها سعى کرده ایم تا آنها را زنده نگه 

داریم، البته در حق کشاورزان جفا شده و نمى توان آن را نادیده گرفت.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از 

تصفیه پساب فاضالب ها نیز به عنوان یک پتانسیل خوب براى آبیارى 
محسوب مى شــود، افزود: در حال حاضر نیز 14 هزار هکتار از اراضى 

کشاورزى به وسیله روش هاى آبیارى نوین انجام مى شود.
وى تأکید کرد: البته حفظ کاربرى اراضى کشاورزى که در حریم شهرها 
قرار دارند نیز با توجه به کم آبى از رویکردهاى اصلى ســازمان جهاد 

کشاورزى است.

مدیرعامل شرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: شــاهد کاهش 10 درصدى 
تخصیص آب شرب اصفهان و 55 شهر و 300 روستاى استان هستیم.

هاشم امینى افزود: درحال حاضر 85درصد تأمین آب شرب استان وابسته به سامانه 
آبرسانى اصفهان بزرگ است که این امر ارتباط مستقیم با حجم ذخیره سد زاینده 
رود و تخصیص آن به آب شرب دارد. وى ادامه داد: این در حالى است که هم اکنون 
حجم سد زاینده رود به طور بى ســابقه اى کاهش یافته است، بنابراین باید تمام 
تالش ها براى تأمین مستمر آب شرب مردم لحاظ شود تا کاهش 10 درصدى 
تخصیص آب شرب مدیریت شــود.مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان بر 
تشکیل کمیته هاى مقابله با بحران کم آبى در شهرستان ها تأکید کرد و بیان داشت: 
براى اینکه مدیران آبفا در شهرستان ها ومناطق بتوانند زمینه هاى تأمین آب شرب 
را در تمام روزهاى سال فراهم کنند، باید کمیته و کارگروه  مقابله با خشکسالى 
تشکیل دهند.وى عالوه بر شناسایى دقیق منابع آبى محلى، کاهش هدر رفت آب 
در هر منطقه را بسیار حائز اهمیت خواند و عنوان کرد: هم اکنون شرکت آبفاى 

استان اصفهان آب شرب 93 شهر و300 روستا را تأمین مى کند.
امینى تصریح کرد:  در حال حاضر با توجه به شــرایط اقلیمى استان که 14 سال 
متوالى شاهد پدیده خشکسالى است، کمبود منابع آبى واضح ومبرهن است و باید 
شفاف به مردم بگوییم که آب کم است تا اگر احیاناً با کمبود و افت فشار آب مواجه 

شدند، نهایت همکارى را باشرکت داشته باشند. 

زعفران و گیاهان دارویى 
جایگزین کشت غالت و پیاز مى شود

باید شفاف به مردم گفت
 آب کم است

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد در اجراى ماده 27 قانون الحاقى 2 به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت پروژه هاى نیمه تمام و 
همچنین پروژه هاى جدیداالحداث خود به شرح: 1- ساخت سالن ورزشى و تکمیل مجموعه ورزشى بهارستان اصفهان 2- ساخت سالن اختصاصى تکواندو 
امیریه اصفهان 3- تکمیل و توسعه خانه تنیس روى میز اصفهان 4- احداث استخر سرپوشیده شهید فکرى کاشان 5- تکمیل سالن چند منظوره ورزشى 
آقایان ملت شاهین شهر 6- احداث زمین چمن مصنوعى به مساحت 4500 مترمربع شاهین شهر 7- بازسازى سالن و ساختمان محوطه سازى کلوپ ورزشى 
شهید کریمى نطنز 8- تکمیل و توسعه مجموعه سالن بدنسازى و پیست اسکیت کوثر ملک شهر اصفهان» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/11/29 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه 

مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد.
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 96/12/05

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 ظهر روز سه شنبه تاریخ 96/12/15 
- زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 9/00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 96/12/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار موجود است.

آگهى مناقصه مشارکت: فراخوان مناقصه 
مشارکت عمومى  یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
دو قطعه زمین از پالك هاى متعلق به خود واقع در تفکیکى دشــتى واقع در شهرك صابریه- خیابان کارگر را با 
مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

وار یز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده 
نوبت اول (شماره 5474 مورخه 96/11/24)

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایدهچاپ اول

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رودجمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى طرق رود در نظر دارد 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 نماید.
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- شرکت کنندگان بایستى نسبت به واریز 28/000/000 ریال به حساب 0104629754001 
نزد بانک صادرات به نام شهردارى 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- ســپرده هاى نفر اول، دوم و ســوم تا زمان فروش به نفر اول در شــهردارى 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.

نوبت دوم

م الف: 143443

روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان
 استان اصفهان
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رئیس جمهــور خواســتار اقدامات الزم براى ســوء 
مدیریت و برداشت هاى بى رویه از رودخانه زاینده رود

شد.
پیرو نامه حیدرعلى عابــدى، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى محمود واعظى، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در نامه اى به وزیر نیرو خواستار بررسى 
موضوع و ارائه گزارشــى در خصوص برداشــت هاى

 بى رویه از رودخانه زاینده رود شد.
در همین رابطه حیدرعلى عابدى گفت: در نامه اى که 
براى رئیس جمهور نوشــتم، این درخواست را مطرح 
کردم که با توجه به سفر شــما به اصفهان، عهدى که 

با مردم اصفهان بستید و به آنها وعده احیاى زاینده رود 
را دادید، حال باید موانع پیــش روى احیاى زاینده رود 
برداشته شــود و آقاى روحانى پس از رؤیت این نامه از 
آقاى اردکانیان خواسته اند تا به مشکالت حوزه زاینده 

رود رسیدگى شود.
عابدى با بیــان اینکه اگر مفاد این نامه اجرایى شــود، 
تمام مشکالت رفع و زاینده رود احیا خواهد شد، گفت: 
پیشــنهاداتى که در نامه ارائه دادم، حاصل ســاعت ها 
کار اتاق فکر و مشورت هاى کارشناسى با کارشناسان 
مختلف است و اگر تمام کارشناسان جمع شوند، راه حلى 

غیر از پیشنهادات مطرح شده ارائه نخواهد شد.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: هزار و 270 
میلیارد تومان از بودجه سه هزار میلیارد تومانى شهردارى در 

سال 1397 به حمل و نقل اختصاص داده شده است.
علیرضا نصراصفهانى اظهار کرد: 50 اولویت در بودجه سال 
97 مد نظر قرار داده شد و بر اساس اولویت ها بودجه ریزى 

صورت گرفته است.
وى افزود: کاهش آالینده هاى زیســت محیطى، افزایش 
کیفیت زیست محیطى، توسعه حمل و نقل عمومى، توسعه 
فضاى سبز، گسترش مکان هاى تفرجگاهى در شهر، توسعه 
زیرساخت هاى گردشگرى که امروز به عنوان یک صنعت 
پاك در دنیا مطرح اســت و در نهایت افزایش برنامه هاى 

فرهنگى، هنرى و ورزشى جزو موارد داراى اولویت هستند و 
تالش شده است تا بودجه را به سمت این اولویت ها ببریم.

نایب رئیس شوراى اصفهان تصریح کرد: حدود هزار و 270 
میلیارد تومان از بودجه سه هزار میلیارد تومانى شهردارى در 
سال 1397 به بخش حمل و نقل اختصاص پیدا کرده است 
که 730 میلیارد تومان آن براى قطار شــهرى و حدود صد 
میلیارد تومان آن به خرید اتوبوس برقى و غیر برقى اختصاص 

داده شده است.
نصراصفهانى ادامه داد: امسال براى نخستین بار تخصیص 
بودجه براى خرید اتوبوس برقى و اعتبار براى گردشگرى در 

شوراى شهر مطرح شد و در ردیف بودجه قرار گرفت. 

دستور جدید  رئیس جمهور 
درباره زاینده رود 

اختصاص 1270 میلیارد اعتبار 
به بخش حمل و نقل عمومى

استخر نجف آباد پس از20 
سال به بهره بردارى مى رسد

محمد سلطان حســینى،  مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان گفت: استخر نجف آباد که پس از 20 
سال آماده بهره بردارى شده، از جمله طرح هایى است 

که در روزهاى آینده افتتاح مى شود.

تولید گوسفند پربازده 
گوشتى و بز شیرى آغاز شد

 معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: سیاست هاى وزارت کشــاورزى، ارتقاى بهره 
ورى ژنتیکى در دام هاى مولد است که طرح پژوهشى 

تولید گوسفند پربازده گوشتى و بز شیرى کلید خورد.
امیرحســین افیونى با اشــاره به اینکــه در برخى از 
شهرستان ها دامدارى را بر کشاورزى غالب کردیم، 
اظهار داشــت: یک زمانى فریدن مهد کاشت سیب 
زمینى بود اما امروز تالش کردیم که دامدارى را غالب 
کنیم و به جاى پرداخت به کشــاورزى در این شرایط 
بى آبى، با ترکیب نژادى اقدام به تولید گوسفند پربازده 
گوشتى و بز شــیرى کنیم و در این مســیر از کانادا،  
انگلیس و فرانســه کمک گرفتیم. وى گفت: یکى از 
سیاست هاى وزارت کشــاورزى، ارتقاى بهره ورى 
ژنتیکى در دام هاى مولد است که در همین راستا طرح 
پژوهشى تولید گوسفند پربازده گوشتى و بز شیرى کلید 
خورد و در قالب این پژوهش گوســفند و بز اصل نژاد 

فرانسوى را با نژاد داخلىترکیب کردیم.

خبر

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960408 شماره دادنامه: 9609976793803742- 96/8/27 مرجع رسیدگى: شعبه هشت شوراى 
حل اختالف خواهان/ خواهانها: مرتضى عشورى فرزند عباس اصفهان خ آبشار- اصفهانک (روستاى) چریان مرتضى 
عشورى چریانى کوى شهید حسین جعفرى پالك 467 خوانده/ خواندگان: حسین امیرى فرزند مظفر مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى مرتضى عشورى فرزند عباس به طرفیت حسین 
امیرى فرزند مظفر به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 9508/071412- 07- 95/11/10 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 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 ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد 
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 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/11/10) 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: 35070 شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /11/780
اخطار اجرایى

شماره 960367  ش6 به موجب رأى شماره 960003601330 تاریخ 96/7/30 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید ابراهیم حسینى آبچنارى نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 15000/000 ریال اصل خواسته طبق رسید عادى مورخه 94/11/26 و مبلغ 347500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/3/28 لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم له سید رسول دهقانى ناژوانى نشانى: اصفهان- پایانه مسافربرى صفه- قسمت ادارى 
بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 35069 شعبه 6 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/781
اخطار اجرایى

شماره: 960368/ش6- 1396/10/26 به موجب راى شماره 9600003601365 تاریخ 96/7/30 حوزه 6 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدابراهیم حسینى آبچنارى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال اصل خواسته بابت پنج فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 
895310 و 060647  و 883641 و 060646 و 883640 و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 96/3/28 (تقدیم دادخواست) 
لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له سیدرسول دهقانى به نشانى اصفهان، پایانه 
مسافربرى صفه قسمت ادارى 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 35068 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/782

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960753 شماره دادنامه: 9609976795703212- 10/26 /96 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجتبى طحانى زاده به نشانى اصفهان خ ابن سینا کوى 17 پالك 130 خوانده: 1- احمد 
کاکایى 2- محمد امیرى هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاى قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست مجتبى طحانى زاده 
به طرفیت 1- احمد کاکایى 2- محمد امیرى به خواسته مطالبه مبلغ 136/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 230353- 96/8/2 عهده بانک ملى شعبه زینبیه شمالى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 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 مورخ 96/10/18 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 اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 
96/10/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 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 آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 136/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/8/2 تا زمان اجراى حکم براساس 
شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 2/750/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و به مدت 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. م الف: 35067 شعبه 

27 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/783
اجراییه 

شــماره اجراییــه: 9610426793500156 شــماره پرونده: 9609986793500673 شــماره بایگانى شــعبه: 
960677 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793501503 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793503030 محکوم علیه قدرت ا... شــیرى فرزند ابراهیم به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2410000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/6/7 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له احمد وطنى فرزند 
مصطفى به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان فلکه احمدآباد خیابان سروش کوى 11 بن بست 
مهاجرى  پالك 34 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 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 شــامل 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: 35066 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/784
اجراییه 

شــماره اجراییــه: 9610426793500154 شــماره پرونده: 9609986793500672 شــماره بایگانى شــعبه: 
960676 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793501504 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793503031 محکوم علیه 1- قدرت ا... شیرى فرزند ابراهیم 2- حسن کریمیان کاکلکى فرزند خدابخش 
هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم اســت (متضامناً)  به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1660000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
389715- 96/3/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له احمد وطنى فرزند مصطفى به نشانى استان اصفهان 
شهرستان اصفهان شهر اصفهان فلکه احمدآباد خیابان سروش کوى 11 بن بست مهاجرى پالك 34 و پرداخت نیم 
عشر حق  االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
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: 35065 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/785
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794300227 شماره پرونده: 9509986794301299 شماره بایگانى شعبه: 951306 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکم علیه مهرداد یارعلى محکوم است 
به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و 1/005/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر اگهى با 
احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید کها چک شماره 114348 مورخ 1395/2/31 و چک 
شماره 114342 مورخ 1395/4/31 تا تاریخ اجراى احکام در حق محکوم له حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین نشانى: 
اصفهان- اصفهان خ نظر غربى سه راه نظر بن بست میثم مجتمع مسکونى پیام واحد 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 ه مه 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: 35059 

شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/787
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 950893 شماره دادنامه: 9609976794501180 تاریخ رسیدگى: 96/10/5 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمودرضا محمدى پور به نشانى: اص- سه راه حکیم نظامى 
کوى باغ نسترن پالك 6 ط هم کف وکیل خواهان: فرهاد ثقفى به نشانى اص- بلوار آئینه خانه – جنب مسجدالنبى 
ساختمان آینه پ 60 ط 1 خوانده: 1- شرکت کیان پژوه کاویان به نشانى: مجهول المکان 2- افشین رفیعى به نشانى 
فالورجان- کاویان- روبه روى پست بانک- منزل افشین رفیعى پ 865 خواسته: مطالبه وجه 259386- 93/5/10 
و 259385- 93/4/10 و 259382- 93/1/10 و 259384- 93/3/10 و 259387- 93/6/10 عهده بانک انصار به 
انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: به تاریخ 96/9/14 شعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 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 شورا: درخصوص دعوى محمودرضا محمدى پور با وکالت فرهاد ثقفى به طرفیت 1- شرکت کیان پژوه 
کاوی ان 2- افشین رفیعى به خواسته مطالبه وجه چکهاى فوق الذکر جمعاً به مبلغ 171/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستدات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 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، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 4/425/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى (موصوف) 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 واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت 

مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 35055 
شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/788

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 950894 شماره دادنامه: 9609976794501152 تاریخ دادنامه: 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمودرضا محمدى پور با وکالت فرهاد ثقفى به نشانى: اصفهان- بلوار 
آئینه خانه- جنب مسجدالنبى ساختمان آینه پالك 60 طبقه اول خواندگان: 1- شرکت کیان پژو کاویان به مدیریت 
افشین رفیعى به نشانى: مجهول المکان 2- افشین رفیعى به نشانى: شهرستان فالورجان- کاویان- روبروى پست 
بانک منزل افشین رفیعى پ 865 خواسته: مطالبه چک هاى شماره: 759928- 93/3/30 و 759927- 93/1/30 و 
759921- 93/1/30 و 759915- 93/5/19 و 759922- 93/3/30 و 759925- 93/9/30 و 759913- 93/1/19 و 
759917- 93/9/19 و 759916- 93/7/19  و 759924- 93/7/30 و 759923- 93/5/30 عهده بانک ملى بانضمام 
مطلق خسارات قانونى 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 محمودرضا محمدى پور با وکالت فرهاد ثقفى به طرفیت 1- شرکت کیان پژو کاویان به 
مدیریت افشین رفیعى 2- افشین رفیعى به خواسته مطالبه مبلغ 177/610/000 ریال موضوع 11 فقره چک به شماره 
هاى فوق الذکر 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 مشارالیه 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 تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 177/610/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/940/000 ریال بابت هزینه دادرسى 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 قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان مى باشد. م الف: 35053 شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/789
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9610426794100156 شــماره پرونده: 9609986794100394 شــماره بایگانى شــعبه: 
960395 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794101108 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794101816 محکوم علیه حسن حق شــناس آدرمنابادى فرزند براتعلى به نشانى اصفهان- اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 79000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2037500 ریال بابت 
هزینه دادرســى و 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
1567/116448/42  مورخ 1394/09/25 لغایت اجراى حکم در حق خواهان سید روح اله میرعنایت فرزند سیدمحمد 
به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ امام خمینى، خ باباگلى، نمایندگى عقاب افشار کد 
50029 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 شــامل 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: 35031 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/791
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961068 دادنامه: 9609976793904041- 96/10/28 مرجع رسیدگى شعبه: 9 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: سعید شاه سیاه نشانى: خ مشــیرالدوله- جنب گاراژ ابوذر- فروشگاه ایران تراك 8173671891 
خوانده: اکبر صالحى نشانى: فعًال مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سى و سه میلیون ریال به استناد یک صورت 
حساب عادى به انضمام مطلق خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى سعید شاه سیاه فرزند عباس به طرفیت آقاى اکبر صالحى به خواسته مطالبه مبلغ سى و سه 
میلیون ریال بابت یک صورت حساب عادى به انضمام مطلق خسارات قانونى. با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و اینکه خواهان با ارائه یک صورت حساب سه برگى عادى مدعى هستند براساس این صورت حساب خوانده اقدام 
به خرید قطعات الزم درخصوص خودرو خود نموده و تاکنون از پرداخت وجوه آنها به هر دلیلى امتناع نموده و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نسبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و 
اعتراضى به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
چهارصد و نود و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/8/10) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35026 شعبه 9  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/792
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300459 شماره پرونده: 9509986825300009 شماره بایگانى شعبه: 950009 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976825300183 محکوم علیه 
محکوم است به حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 1- امیرحسین آراسته فرزند حسن نشانى: اصفهان- چهارباغ 
باال - کوى کاویان- پالك 52، 2- سامان سعیدفر فرزند حسنعلى نشانى: اصفهان- چهارراه حکیم نظامى روبروى 
دبیرستان صفورا مجتمع ابوذر واحد 9، 3- سید عظیم مینائى فرزند سید رمضان نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- 
نگهبانى- کوچه شیرین- نبش آفتاب- پالك 104، 4- ساناز بیداروند حیدرى فرزند نادر نشانى: اصفهان- چهارباغ 

باال- جنب باشگاه رفاه کارگران- بن بست ابن سینا- مجتمع سینا- طبقه 2- واحد 10، 5- شرکت طرح هشت بهشت 
نشانى: اصفهان- خیابان هزارجریب- ورودى کوى امام جعفر صادق- پاساژ پردیس- ورودى 8- واحد 4، 6- امید 
قضاوى پزوه فرزند غالمرضا نشانى: اصفهان- چهارراه حکیم نظامى- ابتداى نظر غربى- مجتمع ابوذر-طبقه 4 واحد 
9، 7- شرکت آسان سازان نقش جهان نشانى: اصفهان- چهارباغ باال- جنب باشگاه رفاه کارگران- بن بست ابن 
سینا- مجتمع سینا- طبقه 2- واحد 10، 8- اشکان جعفریانى فرزند هوشنگ نشانى: اصفهان- چهارراه حکیم نظامى 
روبروى دبیرستان صفورا مجتمع ابوذر واحد 9 به پرداخت مبلغ نهصد و نود و چهار میلیون و پانصد و چهل و نه هزار و 
چهارصد و هفتاد و سه ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تادیه تا مورخ 10/1395/18 و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از این تاریخ تا زمان وصول اصل دین طبق قرارداد و مبلغ سى و پنج میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان بانک ملت استان اصفهان نشانى: اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق شمالى- ساختمان شعب بانک ملت استان اصفهان- سرپرستى بانک ملت- کدپستى: 8163954791 
صادر و اعالم مى نماید. در صورت بروز اختالف بین طرفین در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، پرداخت خسارات 
تأخیر تأدیه طبق قرارداد با استعالم از کارشناس منتخب در این پرونده (آقاى سید منصور یزدانیان) محاسبه و پرداخت 
شود پرداخت مبلغ 49727473 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم مى باشد. 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: 

35018 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/793
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300467 شماره پرونده: 9409986825300837 شماره بایگانى شعبه: 940936 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409976825301796 حکم به 
محکومیت تضامنى خواندگان 1- موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین نشانى: اصفهان- خیابان بزرگمهر- بعد 
از خیابان فرهنگیان- نبش کوچه شماره 17 (کوچه بهزاد) 2- رسول رحمانى فرزند اصغر نشانى: اصفهان- خیابان 
هشت بهشت غربى- حدفاصل ملک و نشاط- ساختمان زمرد- طبقه 2، 3- حسن رضاخانى فرزند محمد نشانى: 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه نیکبخت- موسسه قرض الحسنه آل یاسین- پالك اول 4- صفرعلى 
عموئى فرزند کاظم نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خوراسگان- خیابان اباذر- کوى شهید قدیرزاده- 
کوى چهارم- پالك 99 بپرداخت مبلغ هفتاد و نه ملیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه و پنج ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سیصد و سى و یک هزار و یکصد و هشت ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تا زمان وصول اصل دین وفق قرارداد براى هر روز مبلغ چهل و یک 
هزار ریال که در اجراى احکام محاسبه خواهد گردید در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت على رستگار نشانى: 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- ساختمان مدیریت بانک ملت پرداخت مبلغ 3971267 ریال بابت حق االجرا 
نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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 اشخا ص 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: 35016 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /11/794
حصروراثت

میمنت صالحى کجانى داراى شناســنامه شماره 295 به شرح دادخواست به کالســه 2531/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه حسینى کجانى به شناسنامه 41 در 
تاریخ 96/10/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر به 
اسامى: 1- میمنت صالحى کجانى به ش.ش 295 نسبت با متوفى فرزند 2- صاحب صالحى کجانى به ش.ش 731 
نسبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 35118 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/809 
حصر وراثت

على حسین رفیعى قلعه اخالصى داراى شناسنامه شماره 711 به شرح دادخواست به کالسه 3321/96 ح10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رفیعى قلعه اخالصى بشناسنامه 
1274500257 در تاریخ 94/2/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
مادر و پدر: 1- مرضیه سمیعى به ش ش 7 نسبت با متوفى مادر 2- على حسین رفیعى قلعه اخالصى به ش ش 711 
نسبت با متوفى پدر  والغیر 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 و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 35102 شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/802

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان با اشــاره به کاهش 3 تــا 5 درجه اى دماى 
هواى اســتان 
طى 24 ساعت 
آینــده گفت: 
بارش هــاى 
بــاران در اکثر 
نقاط استان تا 
روز جمعه دارد.

حســن خدابخش با بیان اینکه به دنبال خروج سامانه 
ناپایدار جوى از استان اصفهان وزش نسبتاً شدید باد به 
ویژه در نقاط شرقى استان اصفهان پیش بینى مى شود، 
تصریح کرد:  براى روز پنج شــنبه(امروز)جوى نسبتًا 
پایدار در استان اصفهان پیش بینى مى شود. مدیر اداره 
پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان با بیان 
اینکه پنج شنبه شب سامانه بارشى جدیدى از سمت 
غرب وارد استان خواهد شد، افزود: این سیستم براى 
روز جمعه در اکثر نقاط اســتان اصفهان بارش هایى را 
به صورت باران و برف به دنبال خواهد داشــت.وى با 
بیان اینکه اغلب بارش هاى روز جمعه به صورت باران 
پیش بینى مى شود، گفت: این بارش ها در مناطق غربى 
به صورت برف پیش بینى شده است.خدابخش با بیان 
اینکه به دنبال خروج سامانه اى که امشب به استان وارد 
مى شود، سامانه  بارشى دیگرى به استان اصفهان وارد 
خواهد شــد، تصریح کرد: پیش بینى مى شود در اکثر 
نقاط استان اصفهان تا روز دوشنبه بارش هاى خوبى 

را داشته باشیم. 

در این روزها که اصفهان با معضل آلودگى هوا دست و پنجه نرم مى کند و از 
شبکه مترو هم بى بهره است، ضرورت توســعه و تقویت ناوگان اتوبوسرانى 

بیش از بیش احساس مى شود.
عمر ناوگان اتوبوسرانى اصفهان به گفته مدیران شهرى به 8/5سال رسیده، در 
حالى که در گذشته متوسط عمر ناوگان تنها سه سال بود. طى سال هاى گذشته 
به رغم افزایش هزینه هاى سوخت و نگهدارى از وسایل نقلیه سنگین، هیچ 
کمک دولتى براى نوسازى و خرید ناوگان اتوبوسرانى به شهردارى ها تزریق 

نشده؛ هر چند که رئیس جمهور کشورمان با اذعان وجود مشکالت حمل و 
نقل کالنشــهرها از اصالح ناوگان حمل و نقل عمومى تا پایان عمر دولت 
دوازدهم خبر داده. البته استاندار اصفهان معتقد است نباید معطل بودجه هاى 
دولتى شد و براى خرید و نوســازى ناوگان اتوبوسرانى باید از ظرفیت بخش 

خصوصى استفاده کرد.
در حال حاضر بیش از هزار و 30 دســتگاه اتوبوس در سطح شهر فعال است 
که از این تعداد، 500 دستگاه آن متعلق به بخش خصوصى است، در همین 

راستا مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان گفت: شهردارى ها به دلیل حذف 
یارانه دولتى به تنهایى از عهده خرید ناوگان جدید بر نمى آیند و باید به سمت 
جذب مشارکت بخش خصوصى حرکت کنند. قدرت افتخارى با بیان اینکه 
ناوگان مناسبى نداریم، اظهار کرد: به واســطه وضعیت موجود شبکه معابر 
شهر اصفهان، تا حدودى توانسته ایم مســیرهاى BRT را به ویژه در خط 
یک، متناسب با استانداردها احداث کنیم. با توجه به کم شدن سرفاصله زمانى 
خطوط که بین دو تا پنج دقیقه است، کارآیى و ضریب کارکرد اتوبوس هاى 
ویژه BRT بیشتر از سایر اتوبوس هاست و بیشترین جابه جایى مسافر از این 
طریق انجام مى شود. به عنوان مثال در خط یک مسیرBRT روزانه 110 هزار 
نفر مسافر جا به جا مى شود. وى ادامه داد: این در حالى است که هنوز کریدور 
BRT در شهر اصفهان راه اندازى نشده تا در یک مسیر چند خط اتوبوسرانى 

حرکت کند.
وى افزود: اتوبوس ها در ســاعات اوج ترافیک،  به صورت دسته اى حرکت 
مى کنند، یعنى دو تا سه دستگاه اتوبوس در هر دو دقیقه به صورت دسته اى 

تردد کرده و در ساعات غیر اوج، سرفاصله زمانى هر پنج دقیقه یک بار است.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا اتوبوس هاى فرسوده از یک منطقه به منطقه 
دیگر منتقل مى شود؟ گفت: شهروندان هر کجاى شهر در شمال، غرب، جنوب 
یا حتى مناطق مرفه شهر زندگى کنند، با اتوبوس هاى فرسوده مواجه مى شوند، 
این منطقى نیست که اتوبوس هاى فرسوده از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل 
شود. عمر ناوگان اتوبوسرانى باالست، اما به هیچ عنوان اتوبوس فرسوده اى را 

از یک نقطه به نقطه دیگر شهر منتقل نمى کنیم.
وى همچنین بیان داشت: با توجه به اینکه چند دهه از حذف مینى بوس ها در 
خیابان هاى شهر گذشته، اما براى جایگزینى آنها فکرى نشده و در بسیارى 
از خیابان ها امکان تردد اتوبوس هاى معمولى وجود ندارد، درصدد هستیم از 
میدل باس ها (مینى بوس هاى جدید) استفاده کنیم تا عالوه بر اینکه قیمت 
تمام شده آنها نسبت به اتوبوس هاى معمولى کمتر است و صرفه اقتصادى 
دارد، امکان تردد در خیابان هاى کم عرض که یکى از شــاخصه هاى شــهر 

اصفهان است، فراهم شود.

موج جدید بارشى « میدل باس ها» به نصف جهان مى آیند
از فردا تا دوشنبه

 اصفهان را در بر مى گیرد
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اجراییه
شماره اجراییه: 9610426836800301 شــماره پرونده: 9609986836800718 شماره بایگانى شعبه: 960779 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابى مربوطه 9609976836801553 محکوم 
علیه محمد امینى پزوه فرزند حسن نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت تعداد 70 عدد سکه بهار آزادى و 
مقدار 70 مثقال طالى ساخته شده هجده عیار و یک تخته فرش 12 مترى نجف آبادى و مبلغ 23/634/354 ریال بابت 
هدیه کالم ا... مجید و مهرالسنه که به نرخ روز محاسبه شده بابت اصل خواسته و مبلغ 1/545/795 ریال بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ 2/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له سمیه باقرى پزوه فرزند حسین نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان  اصفهان- شهر خوراسگان- خ 22 بهمن- کوچه ى شهید جواد امینى پ 31 واحد زیرزمین 
و بقیه هزینه دادرسى به مبلغ 41/008/693 ریال هنگام اجراى دادنامه و از محل محکوم به از خواهان اخذ خواهد شد. 
و مبلغ 63/269/419 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. 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: 35011 

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/795
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960411 شــماره دادنامه: 9609976795301432 – 96/10/27 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 23 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل رضایت فرزند مجید به نشــانى اصفهان اطشاران جنب امامزاده 
خوانده: مجید پیرستانى فرزند على به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 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 دعواى آقاى ابوالفضل رضایت به طرفیت آقاى مجید پیرستانى به خواسته 
مطالبه 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) وجه چک شماره 63432 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 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 محکویت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال (معادل 
یک میلیون تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ 1/210/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/4/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان طبق شاخص 
بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 35009 شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /11/796
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960450 شماره دادنامه: 9609976794801264 تاریخ دادنامه: 96/10/28 مرجع رسیدگى: شعبه 18 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى ابوالفضل رضایت به نشانى اصفهان، اتوبان شهید آقابابائى اطشاران جنب 
امام زاده خوانده: آقاى سعید اله دادى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى ابوالفضل رضایت به طرفیت آقاى 
سعید اله دادى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 685374 مورخ 93/8/20 
به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى 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 مشارالیه 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 مستندا 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 بیست میلیون 
ریال 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى 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 تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

مى باشد. م الف: 35007 شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/797
حصر وراثت

مهدى اثناعشرى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 190 به شرح دادخواست به کالسه 3303/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهرى خاکپور به شناسنامه 323 در تاریخ 96/10/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر یک همسر 
و مادر و پدر 1- نوید اثناعشرى اصفهانى به ش.ش 17355 نسبت با متوفى فرزند 2- نسیم اثنى عشرى اصفهانى به 
ش.ش 7662 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى اثناعشرى اصفهانى به ش.ش 190 نسبت با متوفى همسر 4- زرین 
تاج سالک قنادى به ش.ش 592 نسبت با متوفى مادر 5- غالمرضا خاکپور به ش.ش 440 نسبت با متوفى پدر والغیر. 
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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35096 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /11/798
حصر وراثت

محمدرضا مهنام داراى شناسنامه شماره 6417 به شرح دادخواست به کالسه 3318/96 ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود مهنام بشناسنامه 572 در تاریخ 96/10/21 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر: 1- محمدرضا مهنام به ش ش 
6417 نسبت با متوفى فرزند 2- نفیسه مهنام به ش ش 916 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین مهنام به ش ش 3711 
نسبت با متوفى فرزند 4- ندا مهنام به ش ش 198 نسبت با متوفى فرزند 5- رباب بارانى لنبانى به ش ش 15841 نسبت 
با متوفى همسر  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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 35097 شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/799
حصر وراثت

رسول ایمانى منش داراى شناسنامه شماره 289 به شرح دادخواست به کالســه 3315/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر ماســتى پزوه بشناسنامه 1274118336 در تاریخ 
1393/12/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و یک دختر و 
یک همسر: 1- مهدى ایمانى منش به ش ش 11 نسبت با متوفى فرزند 2- رسول ایمانى منش به ش ش 289 نسبت 
با متوفى فرزند 3- اصغر سمعی ى خواه به ش ش 516 نسبت با متوفى فرزند 4- بتول ماستى پزوه به ش ش 3126 
نسبت با متوفى فرزند 5- ملک جعفریان پزوه به ش ش 41 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35098 شعبه 10 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /11/800
حصر وراثت

آیت اله خانى سوالرى داراى شناسنامه شماره 793 به شرح دادخواست به کالسه 3309/96 ح10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس خانى بشناسنامه 23 در تاریخ 96/10/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک دختر: 1- محمد خانى سوالرى 
به ش ش 10436 نسبت با متوفى فرزند 2- رسول خانى سوالرى به ش ش 1757 نسبت با متوفى فرزند 3- آیت اله 
خانى سوالرى به ش ش 793 نسبت با متوفى فرزند 4- منصور خانى سوالرى به ش ش 350 نسبت با متوفى فرزند 
5- طاهره خانى سوالرى به ش ش 772 نسبت با متوفى فرزند  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 و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 35099 شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/801
حصر وراثت

صادق قاسمى داراى شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به کالسه 2536/96 ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کافى خانم خورسندى کوهانستانى بشناسنامه 138 در تاریخ 
96/10/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دختر 
به اسامى: 1- محمد قاسمى کوهانستانى به ش ش 14 نسبت با متوفى فرزند 2- صادق قاسمى به ش ش 58 نسبت با 
متوفى فرزند 3- عبدالرسول قاسمى به ش ش 13 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه قاسمى کوهانستانى به ش ش 11 
نسبت با متوفى فرزند 5- صدیقه قاسمى کوهانستانى به ش ش 32 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول قاسمى کوهانستانى 
به ش ش 23 نسبت با متوفى فرزند 7- اشرف قاسمى کوهانستانى به ش ش 30 نسبت با متوفى فرزند  والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35103 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/803
حصر وراثت

توران ارباب زاده داراى شناسنامه شماره 1500 به شرح دادخواست به کالسه 2542/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه بیگم کریم زاده اصفهانى بشناسنامه 20010 در تاریخ 
90/6/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر به اسامى: 1- 
توران ارباب زاده به ش ش 1500 نسبت با متوفى فرزند 2- ایران ارباب زاده اصفهانى به ش ش 399 نسبت با متوفى 
فرزند  والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 35112 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/804
حصر وراثت

منوچهر شماعى چهارسوق داراى شناسنامه شماره 745 به شرح دادخواست به کالسه 2534/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شماعى چهارسوق بشناسنامه 35432 
در تاریخ 96/8/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، یک 
دختر و همسر دائمى به اسامى: 1- منوچهر شماعى چهارســوق به ش ش 745 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا 
شماعى چهارسوق به ش ش 71 نسبت با متوفى فرزند 3- حمیدرضا شماعى به ش ش 1581 نسبت با متوفى فرزند 
4- مهرالملوك شماعى چهارسوق به ش ش 363 نسبت با متوفى فرزند 5- ملیحه هوشیار به ش ش 917  نسبت با 
متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 35113 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/805
حصر وراثت

سیمین دخت اسماعیلى داراى شناســنامه شماره 206 به شرح دادخواست به کالســه 2539/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محترم شیاسى بشناسنامه 420 در تاریخ 
89/2/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، چهار دختر و یک 
همسر دائمى به اسامى: 1- کیومرث اسماعیلى به ش ش 620 نسبت با متوفى فرزند 2- سیامک اسماعیلى به ش ش 
434 نسبت با متوفى فرزند 3- پریدخت اسماعیلى به ش ش 763 نسبت با متوفى فرزند 4- سی مین دخت اسماعیلى به 
ش ش 206 نسبت با متوفى فرزند 5- آذرمیدخت اسماعیلى به ش ش 150 نسبت با متوفى فرزند 6- سپیده اسماعیلى 
به ش ش 158 نسبت با متوفى فرزند 7- مصطفى اسماعیلى به ش ش 24 نسبت با متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35115 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/806
حصر وراثت

محمدحسن رسالت پور داراى شناسنامه شماره 1119 به شرح دادخواست به کالســه 2546/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منصور رسالت پور بشناسنامه 87 در تاریخ 
96/3/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک 
همسر به اسامى: 1- محمدحسین رسالت پور به ش ش 1082 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدحسن ر سالت پور به ش 
ش 1119 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا رسالت پور به ش ش 61319 نسبت با متوفى فرزند 4- شعله رسالت 
پور به ش ش 46975 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه رسالت پور به ش ش 2283 نسبت با متوفى فرزند 6- فرشته 

کیوانداریان به ش ش 351 نسبت با متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 35116 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /11/807
حصر وراثت

سیمین دخت اسماعیلى داراى شناســنامه شماره 206 به شرح دادخواست به کالســه 2540/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى اسماعیلى بشناسنامه 24 در تاریخ 
93/3/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر به 
اسامى: 1- کیومرث اسماعیلى به ش ش 620 نسبت با متوفى فرزند 2- سیامک اسماعیلى به ش ش 434 نسبت 
با متوفى فرزند 3- پریدخت اسماعیلى به ش ش 763 نسبت با متوفى فرزند 4- سی مین دخت اسماعیلى به ش ش 
206 نسبت با متوفى فرزند 5- آذرمیدخت اسماعیلى به ش ش 150 نسبت با متوفى فرزند 6- سپیده اسماعیلى به 
ش ش 158 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35117 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /11/808
حصروراثت

محسن کریم پور کوهانستانى داراى شناسنامه شماره 3474 به شرح دادخواست به کالسه 2551/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى کریم پور کوهانستانى به شناسنامه 17 
در تاریخ 2 96/10/0 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو 
دختر و یک همسر به اسامى: 1- محسن کریم پور کوهانستانى به ش.ش 3474 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین کریم 
پور کوهانستانى به ش.ش 5352 نسبت با متوفى فرزند 3- ملیحه کریم پور کوهانستانى به ش.ش 51 نسبت با متوفى 
فرزند 4- وجیهه کریم پور کوهانستانى به ش.ش 1617 نسبت با متوفى فرزند 5- رضوان کاظمى زهرانى به ش.ش 
883 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35120 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/810

حصروراثت
على لباف داراى شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواست به کالسه 2549/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى لباف به شناسنامه 9257 در تاریخ 96/10/12 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- على 
لباف به ش.ش 437 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدعلى لباف به ش.ش 1632 نسبت با متوفى فرزند 3- اشرف لباف 
به ش.ش 1136 نسبت با متوفى فرزند 4- فخرالزمان لباف به ش.ش 1079 نسبت با متوفى فرزند 5- مهین لباف به 
ش.ش 1759 نسبت با متوفى فرزند 6- اقدس لباف به ش.ش 1698 نسبت با متوفى فرزند 7- پرى لباف به ش.ش 
586 نسبت با متوفى فرزند 8- محترم نیک فر به ش.ش 150 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35121 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/811
حصروراثت

غالمرضا مقیمى داراى شناسنامه شماره 8114 به شرح دادخواست به کالسه 2547/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل مقیمى به شناسنامه 1213 در تاریخ 96/9/30 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر به 
اسامى: 1- غالمرضا مقیمى به ش.ش 8114 نسبت با متوفى فرزند 2- فاطمه مقیمى به ش.ش 682 نسبت با متوفى 
فرزند 3- عزت مقیمى به ش.ش 29277 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35123 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/812
حصروراثت

توران رحیمیان داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 2537/96ح54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا کریمى سمیرمى به شناسنامه 411 در تاریخ 96/10/10 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 
به اسامى: 1- مازیار کریمى سمیرمى به ش.ش 1160176388 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم کریمى سمیرمى به 
ش.ش 1270260898 نسبت با متوفى فرزند 3- توران رحیمیان به ش.ش 6 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35125 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/813
حصروراثت

حسن میرزائى داراى شناسنامه شماره 2327 به شرح دادخواست به کالســه 2538/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله میرزائى به شناسنامه 21 در تاریخ 96/9/17 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 
1- حسین میرزائى به ش.ش 2326 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن میرزائى به ش.ش 2327 نسبت با متوفى فرزند 
3- مرتضى میرزائى به ش.ش 58 نسبت با متوفى فرزند 4- ســمیرا میرزائى به ش.ش 14 نسبت با متوفى فرزند 
5- سمیه میرزائى به ش ش 1271568748 نسبت با متوفى فرزند  6- کبرى شکراللهى به ش.ش 69 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 35126 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/814
حصروراثت

فاطمه ملک شاه ایران داراى شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 2552/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى ســهرابى رنانى به شناسنامه 186 در تاریخ 
96/10/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، یک دختر، 
یک همسر دائمى، مادر و پدر به اسامى: 1- سروش سهرابى رنانى به ش.ش 14014 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد 
سهرابى رنانى به ش.ش 1271067201 نسبت با متوفى فرزند 3- سپیده سهرابى رنانى به ش.ش 8318 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه ملک شاهمیران به ش.ش 55 نسبت با متوفى همسر 5- سکینه سهرابى رنانى به ش.ش 352 
نسبت با متوفى مادر 6- حسن سهرابى رنانى به ش.ش 2146 نسبت با متوفى پدر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35128 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/815 1
حصروراثت

سامان براتى داراى شناسنامه شماره 680 به شرح دادخواست به کالسه 3314/96 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فالمرز براتى به شناسنامه 2822 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، دو دختر و همسر به نام ذیل: 1- سامان 
براتى ش.ش 680 فرزند 2- سیامک براتى ش.ش 539 فرزند 3- بهاران براتى ش.ش 17530 فرزند 4- سپیده براتى 
ش.ش 460 فرزند 5- شوکت براتى سده ش.ش 9 همسر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 35090 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  /11/816
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى نظر به اینکه خانم طاهره مرادى به طرفیت حیدرعلى شیخ به خواسته 
مطالبه  نفقه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 1702/96 ثبت و براى روز شنبه مورخ 
96/12/26 ساعت 3 بعدازظهر وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است به تقاضاى 
خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و 
آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و 
اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف 
شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیراینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف: 

1112 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان (مجتمع شماره یک) /11/879
ابالغ وقت دادرسى

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده عبدالواحد رئیسى به شوراى حل اختالف 
شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 825/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/01/28 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 دادخواســت 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. 7867/ م الف 

شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/880
ابالغیه

شماره ابالغنامه:9610103730310099 شماره پرونده: 9609983730301879 شماره بایگانى شعبه: 961896 
ابالغ شونده حقیقى: کمال عباسى فرزند حسن به کدملى 1090251203 مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز محل 
حضور: نجف آباد کمربندى جنوبى-دادگسترى نجف آباد. مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: معرفى داور. باتوجه به 
علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام، درغیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 7877/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/11/883
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1021/96 دادنامه 1229-86/11/17 مرجع رسیدگى شعبه 
هشتم خواهان: مجید ایمانیان نشانى: نجف آباد خ شریعتى چهارراه بازار پاساژمنوچهرى کفش ایمانیان، خوانده: امیر 
اکرمى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 9987 جمعا به مبلغ 43/060/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجیدایمانیان نجف آبادى به طرفیت امیر اکرمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/060/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 93/02/03 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7878/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 / 11/884
 مزایده

در پرونده کالسه 950360 اجرایى و به موجب دادنامه 0809-940 صادره از شعبه پنجم حقوقى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى سیدمهدى طاهر زاده محکوم است به پرداخت 524/281/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 20/000/000 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 ... به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک قطع زمین بصورت بایر بدون دیوارکشى به مســاحت 871 مترمربع واقع در بلوار حجتى بعد از خ بوستان 
زندگى و فاقد سوابق ثبتى و داراى حدود شماال 25 متر، شرقا بطول 29 متر به بلوار ش حجتى و جنوبا بطول 26/8 متر 
به پالك مجاور و غربا 29 متر به گذر خاکى 30 مترى مى باشد که توسط کارشناسان رسمى مهندس ذوالفقارى بارزش 
6/097/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/21 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. ضمناً خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7881/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/11/885
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759210320 شماره پرونده: 9609983759200578 شماره بایگانى شعبه: 960906 
تاریخ حضور: 1397/03/23 ساعت حضور: 10:30 در خصوص دعوى غالمحسین طایفه قشقائى به طرفیت آقایان 
مجنون جهانگیرى بالطاقى، داراب شیرانى، نوراله عباسى، محمد غیبى، راه على ارشدى، طهمورث طهماسبى، یداله 

فدایى، على فدایى، على اکبر فدایى،  نادعلى فدایى و خانم ها اقدس اصغریان، اعظم فدایى، اشرف فدایى، زهرا فدایى، 
بتول فدایى، مهین فدایى، معصومه فدایى، نصرت هاشمیان در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 2738 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/857
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1372/96 شماره دادنامه 1616-96/09/01 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف آباد صالح آباد بلوار منتظرى 
جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل 
حسینیه ارشاد مجتمع ارشاد کدپستى: 8513645351، خوانده نرمان عظیمى به نشانى مجهول المکان بخواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت نرمان عظیمى به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان وجه یک فقره 
چک بشماره 366898 به تاریخ 96/04/25 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و سى و هشت هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 96/04/25 لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان 

نجف آباد  مى باشد. 6940/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/886
 اجرائیه 

شماره9610423730400381 شماره پرونده: 9609983730400536 شماره بایگانى شعبه: 960537 مشخصات 
محکوم له: تعاونى اعتبارثامن االئمه نشانى: اصفهان-خ جى مقابل تاالر مشخصات محکوم علیه1.حسین بذرافشان 
فرزند اسمعیل به نشانى ملک شهر خ انقالب مجتمع مسکونى ســتاره بلوك e طبقه 6 واحد3. منصورهادى فرزند 
على. وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل 
حسینیه ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه 
شــماره 9609973730400897 محکوم علیهم بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ 222000000 ریال 
بعنوان اصل خواسته-حق الوکاله وکیل به رقم مندرج در وکالتنامه-خسارت دادرسى وفق تعرفه و تاخیراز تاریخ چک 
تا زمان پرداخت درحق محکوم له و 11100000 ریال هزینه اجرا درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع 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) 7694/ م 

الف فرقانى-  مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/11/887
 مزایده

مزایده غیرمنقول- در پرونده کالسه 960766 اجرایى شعبه سوم درخصوص تقاضاى آقاى محمود عارفیان فرزند 
محمد به طرفیت آقاى ابراهیم على عباسى و صدور دستور فروش ملک مشاع از سوى دادگاه شعبه سوم دادگسترى 
شاهین شهر به شماره پالك ثبتى 437/3326 بخش 16 ثبت اصفهان و تقسیم بهاى آن میان شرکا به نسبت سهم 
ایشان که حسب استعالم واصله از ثبت اسناد و امالك به شماره 13960600203001020 مورخ 16/11/96 پالك 
فوق در مالکیت رسمى نامبردگان بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى مکان موردنظر ششدانگ قطعه زمین 
پالك ثبتى شماره 3326 فرعى از شماره 437 اصلى واقع در بخش شانزده ثبت اصفهان به مساحت طبق سند چهارصد 
و چهار مترمربع و طبق سوابق ثبتى بمیزان پنج دانگ و نیم مشاع بنام آقاى محمود عارفیان فرزند محمد و بمیزان نیم 
دانگ مشاع بنام مرحوم خانم فاطمه ضیایى جزى فرزند مهدى (خوانده جزء ورثه ایشان) مسبوق به ثبت مى باشد. 
حسب درخواست اینجانب و دستور آن مقام محترم قضایى، کارشناس محترم نقشه بردارى ضمن ارائه گزارش مورخ 
96/8/13 طى برداشت از موقعیت پالك، حدود اربعه را: شماال بطول هشت متر و هشتاد و پنج صدم متر، شرقا بطول 
سى و هشت متر و سى صدم متر، جنوبا بطول هفت و نیم متر، غربا بطول سى و سه متر و پانزده صدم متر و کل مساحت 
موجود ششدانگ ملک طرح دعوى را برابر سیصد و بیست و دو متر و سى و یک صدم مترمربع و الباقى مساحت پالك 
فوق را در گذر غربى (کوچه مجاور) اعالم نموده اند. با عنایت به مطالب صدراالشاره، متراژ عرصه (با توجه به برداشت 
و گزارش کارشناس نقشه بردار)، موقعیت محلى، نوع کاربرى و استعالم ماخوذه از شهردارى گز و بررسى جمیع جهات 
موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا، ارزش کل ششدانگ پالك مذکور جمعا مبلغ 8/057/750/000 ریال معادل 
هشتصد و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان که به نسبت نیم دانگ مشاع موردنظر از ششدانگ مربوطه 
مبلغ 671/479/160 ریال معادل شصت و هفت میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شانزده تومان تعیین و 
اعالم نظر مى گردد. و به میزان 671/479/160 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده 
و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک 
در تصرف آقاى محمود عارفیان بوده و با احتساب هزینه هاى اجرا مقدار شش دانگ از میزان مالکیت نامبردگان در 
روز چهارشنبه مورخ 96/12/9 ساعت 12 الى 13 در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق 
مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید ده درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در 
صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز  قبل از روزى که براى فروش معین شده است 
به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثال سایرین در 
خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار 
در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 2752 محسنى- دادورز اجراى احکام مدنى شعبه سوم 

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /11/924
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم نگار گودرزى خواهان آقاى ابوالفضل سعیدى دادخواستى به موضوع مطالبه به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 710/96 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه 
مورخ 96/12/28 ساعت 9/30 صبح 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 آگهى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت  رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف: 2740 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/845
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759210117 شماره پرونده: 9609983759200219 شماره بایگانى شعبه: 960222 
تاریخ تنظیم:96/11/14  تاریخ  حضور: 1397/01/23 ساعت حضور: 09:30 در خصوص دعوى مرتضى افشارپور به 
طرفیت خانم ها لیال صادقى فرزند حسین و عزت اقا اسدى پور و عصمت اسدى پور و عفت طالب حسینى جوزدانى و 
اقدس طالب حسینى جوزدانى و آقایان سیدابوطالب اسدى پور و سیدجالل طالب حسینى جوزدانى و سیدعلى طالب 
حسینى جوزدانى و کیوان طالب حسینى جوزدانى و محمود غفارى در وقت فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 2729 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /11/846
حصر وراثت

خانم وفا واعظى به شناسنامه شماره 1272028550 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 675/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فوزیه هراتى زاده به شناسنامه 
شماره 19566 در تاریخ 1395/5/27 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-صالح الواعظ فرزند 
مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفى پسر 2- محمدحســین مهدى اکبر واعظ فرزند مهدى- فوزیه 
شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفى پســر 3- محمدرضا مهدى اکبر واعظ فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 0 
نسبت با متوفى پسر 4- فاطمه واعظى فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 1275926541 نسبت با متوفى دختر 
5- رجاء واعظى فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفى دختر 6-آال الواعظ فرزند مهدى- فوزیه 
شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفى دختر 7- وفا واعظى فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 1272028550 نسبت 
با متوفى دختر 8- سحر واعظى فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 1272542998 نسبت با متوفى دختر 9- شیما 
واعظى فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 1276551975 نسبت با متوفى دختر 10- ایثار واعظى فرزند مهدى- 
فوزیه شماره شناسنامه 1275260934 نسبت با متوفى دختر 11- دنیا واعظى  فرزند مهدى- فوزیه شماره شناسنامه 
1275371078 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2728 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /11/847
حصر وراثت

مصطفى نبوى زاده به شناسنامه شماره 1583 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 677/96 تقدیم این شورا نموده  چنین اشعار داشته است که شادروان غالمرضا نبوى زاده به شناسنامه شماره 
575 در تاریخ 96/10/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مرتضى نبوى زاده فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 642 نسبت با متوفى پسر 2- مصطفى نبوى زاده فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1583 نسبت با 
متوفى پسر 3- مجتبى نبوى زاده فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1592 نسبت با متوفى پسر 4- رسول نبوى زاده 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 79 نسبت با متوفى پسر 5- امین نبوى زاده فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1010 
نسبت با متوفى پسر 6- فلورا نبوى زاده فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1661 نسبت با متوفى دختر 7- صدیقه شبکى 
سازى فرزند حسن شماره شناسنامه 501 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2727 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/848
حصر وراثت

معصومه بهارلو هوره به شناسنامه شماره 35039 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 678/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد بهارلو هوره به شناسنامه 
شماره 84 در تاریخ 96/8/30 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهناز بهارلو هوره فرزند محمد 
شماره شناسنامه 329 نسبت با متوفى فرزند 2- رضوان بهارلو هوره فرزند محمد شماره شناسنامه 223 نسبت با متوفى 
فرزند 3- مرتضى بهارلو هوره فرزند محمد شماره شناسنامه 493 نسبت با متوفى فرزند 4- معصومه بهارلو هوره فرزند 
محمد شماره شناسنامه 35039 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2731 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجت مع شماره یک) /11/849
حصر وراثت

خانم ناصر بهره مند به شناسنامه شماره 51 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 681/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین بهره مند به شناسنامه شماره 
4215 در تاریخ 73/12/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عباس بهره مند فرزند حسین شماره 
شناسنامه 169 نسبت با متوفى پسر 2- عزیزا... بهره مند فرزند حسین شماره شناسنامه 7436 نسبت با متوفى پسر 3- 
على بهره مند فرزند حسین شماره شناسنامه 144 نسبت با متوفى پسر 4- ناصر بهره مند فرزند حسین شماره شناسنامه 
51 نسبت با متوفى پسر 5- ناهید بهره مند فرزند حسین شماره شناسنامه 255 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه بهره 
مند فرزند على اکبر شماره شناسنامه 4095 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2733 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/851
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973760000807 شماره پرونده: 9609983760000569 شماره بایگانى شعبه: 960723 تاریخ 
تنظیم: 1396/11/02 خواهان: آقاى عباس موسوى مارنانى فرزند سیدمحمدرضا با وکالت آقاى حمیدرضا مشتاقى 
خوزانى فرزند قدیرعلى به نشانى تهران سعادت آباد خ عالمه طباطبایى شمالى خ14 پالك 66 ط2 واحد 6 خواندگان: 
1- خانم فاطمه محمدیان جزى فرزند ابراهیم 2- آقاى حسن صدرى فرزند محمد 3- آقاى عباس محمدیان جزى 
فرزند نادعلى 4- آقاى حســین على صدرى فرزند محمد 5- آقاى عزیزا... محمدیان جزى فرزند نادعلى 6- آقاى 

احمدرضا اســالمى فر فرزند محمدحســین همگى مجهول المکان 7- خانم هاجر محمدیان جزى فرزند ابراهیم 
8- خانم مهین پروانه محمدیان جزى فرزند ابراهیم 9- خانم فاطمه محمدیان جزى فرزند نادعلى 10- خانم صغرى 
محمدیان جزى فرزند نادعلى 11- خانم مریم محمدیان جزى فرزند ابراهیم 12- خانم زهرا محمدیان جزى فرزند 
نادعلى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى عباس موسوى مارنانى با وکالت آقاى مشتاقى به طرفیت آقایان و خانم ها احمدرضا اسالمى فر- حسن و حسین 
صدرى- عباس- عزیزاله- زهرا- فاطمه و صغرى شهرت همگى محمدیان جزى فرزند نادعلى و وراث مرحوم ابراهیم 
محمدیان و نادعلى به اسامى مهین- مریم- هاجر و فاطمه شهرت همگى محمدیان به خواسته الزام خواندگان به 
تنظیم سند رسمى و انتقال و تحویل چهار هزار سهم (متر) از زمین هاى کشاورزى واقع در حسین آباد اعظم به شماره 
ثبتى 418 بخش 16 ثبت اصفهان مقوم به سه میلیون و صد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسى بدین شرح که وکیل 
خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسى اظهار داشته موکل میزان پنج هزار مترمربع از اراضى مذکور را از آقاى اسالمى 
فر خریدارى نموده و در ظهر مبایعه نامه آقاى اسالمى فر به آقاى صدرى کلیه حق و حقوق به متراژ پنج هزار متر به 
موکل وگذار شده است که سه هزار مترمربع در مبایعه نامه قید شده و همچنین آقاى اسالمى فر دو هزار مترمربع خودش 
مالک بوده که بدین ترتیب دو هزار متر دیگر هم اضافه شده که جمعا پنج هزار متر مى باشد لکن موکل به میزان چهار 
هزار متر ثمن پرداخت نموده است و مالک اصلى که سند به نام ایشان مى باشد مرحوم نادعلى محمدیان جزى است 
که ترتیب ایادى به این صورت است که آقاى نادعلى محمدیان وکالت به آقاى حسن صدرى و نامبرده نیز وکالت به 
آقاى احمدرضا اسالمى فر و شخص اخیر نیز وکالت رسمى به موکل داده است و وکالتنامه هاى آن را ضم دادخواست 
نموده و اما خواندگان دعوى که همگى مجهول المکان اعالم گردیده و از طریق نشر آگهى دعوت گردیده هیچکدام 
حضور نیافته و کتبا نیز دفاعى ننموده اند علیهذا دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمى خواهان از جمله رونوشت و کپى 
مصدق وکالتنامه هاى شماره 69737- 57788-63597 و 69737 و نامه شماره 18/2200/1 شهردارى و نامه شماره 
6541/29 جهاد کشاورزى و مبایعه نامه مورخ 69/11/14 و ظهر آن به تاریخ 74/4/24 و همچنین پاسخ استعالم از 
اداره ثبت اسناد و امالك دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و 24 و 22 قانون 
ثبت اسناد و امالك و 198، 515، 519 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را به تنظیم سند رسمى و انتقال و تحویل 
مقدار چهار هزار مترمربع از زمین هاى کشاورزى پالك 418 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان از اراضى واقع در 
حسین آباد اعظم و به پرداخت خسارات دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادر شده غیابى بوده و ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر 

استان اصفهان است. م الف: 2642 وحید  هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /11/852
اخطار اجرایى

شــماره: 175/96- 96/11/4 به موجب راى شــماره 250 تاریخ 96/5/9 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا جزیان فرزند مهدى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/590/000 ریال هزینه دادرسى و تمبر الصاقى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران با محاسبه دایره اجرا که 
حین اجراى حکم محاسبه خواهد شــد از تاریخ صدور چک 95/8/13 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له امین 
محمدزاده فرزند جعفر به نشانى شاهین شهر، شهرك میالد، خ ابرار فرعى 5 غربى پالك 5 و هزینه نیم عشر دولتى 
که بر عهده محکوم علیه مى باشد. پیرو تأمین خواسته شماره 196/96 مورخ 96/4/3. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر 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: 1818 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

 (مجتمع شماره یک) /11/853
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759505167 شماره پرونده: 9609983633600627 شماره بایگانى شعبه: 960663 
تاریخ تنظیم: 1396/11/07 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جمشید پورپشنگ فرزند باقر خواهان 
آقاى مسعود برومند با وکالت محمد دانشور دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى جمشید پورپشنگ به خواسته اعسار از 
هزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983633600627 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/28 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 7 3 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2739 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /11/854

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/3017/26- 96/8/14 آق اى عباسقلى بوستانکار دارئى به وکالت از طرف بیژن دستیار فرزند محمد به 
استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
626013 را که به میزان از ششدانگ به شماره ثبتى 301/56778 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان  (شاهین 
شهر) که در ص 25 دفتر 576 ذیل ثبت 133652 به نام مهران محمدى فرزند باران ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى/ صلح/ سایر 175008 مورخ 88/12/17 دفترخانه 26 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند شماره 175009 مورخ 88/12/17 در رهن بانک مسکن شعبه عطار شاهین 
شهر قرار داشته و نحوه گم شدن نامعلوم اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد تا هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. توضیحاً مورد درخواست به موجب وکالتنامه شماره 234161- 94/7/15 

دفتر 26 شاهین شهر مى باشد. م الف: 2653 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/855
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103760005520 شماره پرونده: 960998376000637 شماره بایگانى شعبه: 960792 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى کورش ص فوى فرزند همایون و همایون صفوى فرزند شهاب خواهان 
آقاى حسن عبدالهى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى کورش صفوى فرزند همایون و همایون صفوى فرزند شهاب 
به خواسته استرداد الشه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983760000637 شعبه 
3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/21 ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 2742 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه /11/856
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759505372 شماره پرونده: 9609983759500549 شماره بایگانى شعبه: 960565 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حمیدرضا اسکندرى فرزند محمدعلى خواهان آقاى هادى مدنى 
فرد دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا اسکندرى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضاى تقسیط 
آن مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759500549 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسی دگى مورخ 1397/01/18 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف: 2723 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/858
ابالغ

شماره پرونده: 284/96 ش10ح شماره دادنامه: 568- 96/9/18 تاریخ رسیدگى: 96/9/8 مرجع رسیدگ: شعبه دهم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: صندوق قرض الحسنه جواداالئمه (ع) با مدیریت اقایان فریدون 
جعفریان و على رضا سلیمى با وکالت اقاى سید ابراهیم سجادى فرزند عبدالرسول به نشانى شاهین شهر خ عطار بین 
فرعى 3 و 4 شرقى پالك 17 خوانده گان: 1- خانم ثریا روشنگر مقدم 2- آقاى على عارفیان 3- خانم مهریس عارفیان 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت دو فقره سفته با احتساب تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل گردشکار: خواهان دادخواســتى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان اقاى صندوق قرض الحسنه جواد االئمه (ع) با مدیریت 
آقایان فریدون جعفریان و على رضا سلیمى با وکالت اقاى سید ابراهیم سجادى فرزند عبدالرسول بطرفیت خوانده 
گان 1- خانم ثریا روشنگر مقدم 2- آقاى على عارفیان 3- خانم مهریس عارفیان به نشانى مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت دو فقره سفته با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل شورا 
نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل دو فقره سفته به شماره 598978 سرى/ن مورخ 93/4/20 به 
مبلغ بیست میلیون ریال و شماره 643006 سرى الف مورخ 93/4/20 به مبلغ پنج میلیون ریال و اینکه خوانده گان 
متعهد به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت دو فقره سفته به شماره هاى 598978 سرى/ن و 643006 سرى الف 
با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مى باشد و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به مطالبه 
خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده ا ند و دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 519- 522 
قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده گان بصورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 522/500 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/9 لغایت زمان 
پرداخت و حق الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهر میباشد. م الف: 2734 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /11/898
اخطار اجرایى

شماره: 410/96 ش9ح به موجب رأى غیابى شــماره 550 تاریخ 96/8/27 حوزه 9 شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمرضا خدابخشى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 38/571/344 ریال و مبلغ 450/000 ریال هزینه دادرسى، پرداخت نیم عشر دولتى به مبلغ 1/928/567/2 ریال 
نیز به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: قمر صفرزاده فرزند عبدالرحیم نشانى: شاهین شهر- مسکن 
مهر اشکان ساز بلوك 17 طبقه 4 واحد 41. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعســار را نیز اقامه 
نماید تا بازداشت نشود. م الف: 2720 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

 (مجتمع شماره یک) /11/899
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423760000077 شــماره پرونده: 9609983760000214 شماره بایگانى شعبه: 960341 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973760000545 محکوم علیه 
احمدرضا کریمى سجزى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت هفتصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت بیست و دو میلیون ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/4/3 
لغایت یوم الوصول که توسط واحد اجراى احکام محاسبه مى شود مى نماید و پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل سیدابراهیم سجادى فرزند سیدعبدالرسول به نشانى شاهین شهر، خیابان عطار بین فرعى 3 و 4 
شرقى پالك 17 در حق محکوم له احسان نیروجزى فرزند احمد به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین 
شهر گز بلوار امام پ 7 محکوم مى نماید. ضمنا مبلغ 35/000/000 ریال هزینه نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. 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: 2719 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /11/900 
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مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
جبران خسارت هاى وارده به محیط زیست به سادگى و 
آسانى ممکن نیست و همه باید نسبت به داشتن محیط 

دغدغه مند باشند.
رحمــان دانیالى افــزود: آلودگى هوا، تخریب، شــکار 
حیوانات، نابودى زیســتگاه هاى جانوران و برداشــت 
غیرمجاز علوفه از مهمترین تهدیدهاى زیست محیطى 
استان اصفهان اســت که جبران آن به سادگى ممکن 
نیســت.وى تأکید کرد: تمام اقشــار مردم باید محیط 
زیست را متعلق به خود دانسته و مانع از تخریب و صدمه 

به آن شوند.

دانیالى بیان داشت: نگهدارى محیط زیست از عهده یک 
سازمان و نهاد ادارى و خدماتى خارج است و باید مردم و 
سایر بخش هاى ادارى دراین خصوص با سازمان محیط 
زیست همکارى کنند و کسب منفعت به قیمت صدمه به 

موضوعات زیست محیطى نباید باشد.
وى اضافه کرد: سازمان هاى مردم نهاد مشارکت خوبى 
با محیط زیست براى حفظ موضوعات زیست محیطى 
دارند و باید این مشــارکت ها روز بــه روزافزایش یابد 
که طرح همیاران محیط زیســت بازتــاب و بهره ورى 
خوبى براى حفظ محیط زیســت در اســتان اصفهان 

داشته است.

مدیر اداره بودجه آموزش وپرورش استان اصفهان مدارس 
استیجارى را از چالش هاى کنونى آموزش و پرورش استان 
اصفهان دانســت و گفت: آموزش وپرورش به اوقاف 8/5 

میلیارد تومان بابت اجاره مدارس بدهکار است.
مهدى هوازاده با بیان اینکه آمــوزش  و پرورش اصفهان با 
850 هزار دانش آموز، 55 هزار نفر پرسنل و 155هزار میلیارد 
تومان پرداخت، رتبه پنجم را در کشــور به خود اختصاص 
داده است، اظهارکرد: در سال 96 درحدود 99 درصد بودجه 
صرف پرداخت هاى پرسنل شده و مقدار بسیار ناچیزى صرف 
هزینه هاى جارى آموزش وپرورش شده است. وى با بیان 
اینکه بدهى این سازمان از سال 89 تاکنون پنج میلیارد و 708 

میلیون و 260 هزار تومان است، گفت: بودجه ما همواره با 
کسرى همراه بوده و بدهى ها هیچگاه به صفر نرسیده است.

 هوازاده با بیان اینکه 40 درصد از دانش آموزان اســتان در 
شهرستان اصفهان تحصیل مى کنند،  اضافه کرد: طرح خرید 
خدمات آموزشى از سال 93 آغاز شد و از 18 میلیارد تومان 

بودجه تخمین زده شده، تنها چهارمیلیارد تخصیص یافت.
مدیر اداره بودجه آموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به 
وجود 61 مدرسه شبانه روزى با هزار و 595 نفر دانش آموز در 
استان اصفهان تصریح کرد: هزینه هاى جارى و مواد غذایى 
این مدارس نیازمند هزینه اى بالغ  بر 5/5 میلیارد تومان است 

که تنها 10 درصد از آن تأمین شده است.

جبران خسارت هاى وارده
 به محیط زیست آسان نیست

مدارس استیجارى؛ چالش 
آموزش و پرورش اصفهان

نیروگاه 100 کیلو واتى نطنز 
به بهره بردارى رسید

مدیر اداره برق شهرســتان نطنز گفت: نیروگاه برق 
خورشــیدى 100 کیلو واتى منطقه چاه قم نطنز با 
صرف هزینه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار، 

افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.
على ناظــرى با بیان اینکــه این نیــروگاه با هدف 
گسترش اســتفاده از انرژى هاى تجدیدپذیرافتتاح 
شد، گفت: همزمان با بهره بردارى از 331 وات برق 
از نیروگاه خورشیدى شرکت توزیع برق اصفهان و با 
مشارکت بخش خصوصى، نیروگاه خورشیدى برق 
در منطقه چاه قم نطنز با تولید 32 کیلو وات برق و با 
صرف هزینه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار 
افتتاح شد و به بهره بردارى رسید. وى افزود: هدف از 
اجراى این پروژه، تولید انرژى پاك، کاهش گازهاى 

گلخانه اى و بهینه سازى مصرف انرژى است.
ناظرى تصریح کرد: این نیروگاه خورشــیدى از نوع 
متصل به شــبکه اســت که با تولید برق در محل 
مصرف، باعث کاهش تلفات در سیستم توزیع برق 

مى شود.
مدیر اداره برق شهرســتان نطنز گفت: این نیروگاه 
ساالنه حدود 180 مگاوات ســاعت انرژى به شبکه 

توزیع برق تزریق خواهد کرد.

فعالیت 60 اکیپ خدماتى 
براى رفع آبگرفتگى معابر 

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان اعالم 
کرد: شامگاه سه شنبه همزمان با آغاز بارش باران و 
ورزش باد، 60 اکیپ براى رفــع آبگرفتگى معابر در 

مناطق 15 گانه در حالت آماده باش بودند.
غالمرضا ســاکتى اظهار کرد: بارش باران همراه با 
وزش شدید باد از ساعت یک بامداد چهارشنبه آغاز 
و شدت باران باعث شکستگى سرشــاخه درختان 

شد.
وى با بیان اینکه در هر منطقه از شهردارى اصفهان 
سه تا پنج اکیپ آماده باش بودند، گفت: در مجموع 60 
اکیپ در مناطق 15 گانه فعال و دو هزار کارگر همراه با 
ماشین آالت به رفت و روب و نظافت معابر پرداختند.

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: با اقدامات انجام شــده و هماهنگى خوبى که 
با پلیس راهور شهر انجام شــد، آبگرفتگى ها بسیار 
سطحى بود و در زیرگذرها و روگذرهاى شهر، ترافیک 

روانى داشتیم.

کانون آلوده به بیمارى
 در تیران وجود ندارد

مدیر دامپزشکى شهرســتان تیران و کرون گفت: 
با مدیریت بحــران و همکارى مــردم، کانون آلوده 
به بیمارى دام و طیور در شهرســتان تیران و کرون 

وجود ندارد.
فضل ا... صالحى با اشاره به بحران بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان، تب برفکى و بیمارى هاى مشترك 
بین انسان و دام در کشــور اظهار داشت: گسترش 
بیمارى هاى دام و طیور در کشور منجر به خسارت به 
فعاالن این عرصه شده که با وجود مدیریت ها و اعمال 
محدودیت هاى قانونى براى دامداران و دامپرورى ها 
و همچنین اجــراى قانــون قرنطینه بــه صورت 
کامل در شهرســتان تیران و کرون بیمارى ها مهار 

شده است.

نظارت بر مجارى عرضه 
سوخت در اردستان

رئیس شرکت ملى نفت اردســتان گفت: با نزدیک 
شــدن به ایام نوروز 97 کار نظارت و کنترل مجارى 
عرضه سوخت در منطقه اردستان شدت گرفته است.

على جعفرى منش اظهار کرد: طرح نظارت و کنترل 
جایگاه هاى منطقــه از دیروز با هــدف تأمین رفاه 
گردشگران و مسافران نوروزى در تعطیالت عید اجرا 
مى شود و تا 13 فروردین 97 ادامه دارد. وى گفت: در 
حال حاضرهفت باب جایگاه و دو مرکز فروش عرضه 
بنزین در سطح شهرســتان اردستان همچنین چهار 
جایگاه CNG آماده خدمت رسانى به مردم است که 

به صورت شبانه روزى ارائه خدمت مى کنند.

خبر

اعظم محمدى

 لــوازم خانگــى بــه علــت افزایــش قیمــت دالر
 5 درصد گران شد.رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران 
لوازم خانگى شهرستان اصفهان به نصف جهان گفت:  در چند 
ماه اخیر، قیمت لوازم خانگى به علت افزایش نرخ دالر با 5 
درصد افزایش همراه بوده است. با توجه به این موضوع، فعًال 
خریدارى در بازار نیست و درصد کمى هم که هست، بیشتر 

متقاضى یخچال و تلویزیون هستند.

اکبر محمدى از تقاضاى 80 درصدى اصفهانى ها از تولیدات 
داخلى خبر داد و گفت:  امسال در بازار لوازم خانگى اصفهان  
20 درصد کاالهاى خارجى و 80 درصد کاالهاى ایرانى مورد 

استقبال خریداران قرار گرفته است.
محمدى با اعالم اینکه در چند ســال اخیر کیفیت کاالى 
ایرانى بهبود 80 درصدى داشــته است عنوان کرد: با توجه 
به اینکه لوازم خانگى خارجى نسبت به لوازم خانگى ایرانى 
گران تر عرضه مى شود، امسال اصفهانى ها  به دلیل کیفیت 
خوب و قیمت مناسب کاالهاى ایرانى 10درصد بیشتر از سال 

قبل از تولیدات داخلى استقبال کردند.

نصف جهــان رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروشان 
شهرستان اصفهان گفت: ایران وارد کننده کاغذ مرغوب از 
چند کشورى است که تولید این کاالى مرغوب را در انحصار 

خود دارند.
اکبر چیت ساز عنوان کرد: صنایع تولید کتاب و دفترهم در 
ایران از تنوع زیاد در تولید دفاتر اســتفاده مى کنند و عالوه 
بر توزیع داخلى، به کشورهاى عراق و افغانستان نیز صادر 
مى کنند. نکته قابل ذکر اینکه تصاویرى که بر روى جلد دفاتر 
تولیدى داخل به کاربرده مى شود از شخصیت هاى کارتونى 

خارجى الگو بردارى شده است.
اقتضاى سنشــان الگوبردارى مى کنند و این تصاویر روى چیت ســاز، دانش آمــوزان را نســلى عنوان کــرد که به 

جلد دفترها مى تواند نقش تأثیرگذارى در این باره داشــته 
باشــد. وى با توجه به این موضوع، به تولید کنندگان دفاتر 
توصیه کرد عکس هــاى آثار تاریخى، هنرهــاى ایرانى 
و نیز رشــادت هاى رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس 
را جایگزین شــخصیت هــاى کارتونى خارجــى کنند تا 

دانش آموزان بیشتر بتوانند با این مسائل مهم آشنا شوند.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشــان شهرستان 
اصفهان با تأکید بر اینکه فرهنگ، اســاس هر کارى است 
متذکر شد:  انجام هر کارى نیاز به فرهنگسازى دارد؛ پس 
براى اســتفاده از تولید و هنر ایرانى باید از مدارس شروع و 

فرهنگسازى کرد. 

مدیرعامل ستاد دیه کشــور در خصوص آمار زندانیان 
جرایم غیرعمــد گفت: در حال حاضــر 12 هزار و 193 
زندانى غیرعمد در سراسر کشــور وجود دارد که مبلغى 

معادل 900 میلیارد تومان براى آزادى آنان نیاز است.
اسدا... جوالیى با اشاره به اینکه ستاد دیه کشور یکى از 
دستاوردهاى انقالب اسالمى است، افزود: زیربناى ستاد 
دیه توسط شهید الجوردى ایجاد شد که این ستاد از ماه 
مبارك رمضان سال 69 تا به امروز منجر به آزادى 110 

هزار و 466 نفر زندانى غیرعمد شده است.
وى با اشاره به اینکه امسال ستاد دیه در 313 نقطه کشور 
براى آزادى زندانیان گلریزان داشته است، تصریح کرد: 
ارزش ریالى کمک امسال مردم کشور به ستاد دیه مبلغى 

بیش از 60 میلیارد تومان بود.

وى گفت: بیشترین تعداد گلریزان را در استان اصفهان 
داشته ایم که رقم کمک شده به ســتاد دیه براى آزادى 
زندانیان حاصل شده در این استان هفت میلیارد تومان 

بوده است.
جوالیى اظهار داشت: سال گذشــته با کمک ستاد دیه 
در ســال 9 هزار و 143 نفر با بدهى 742 میلیارد تومان 
از زندان آزاد شــدند که از این رقم 271 میلیارد تومان با 

گرفتن گذشت و رضایت از شکات تامین شده است.

آزادى 7481 زندانى از ابتداى سال
وى افزود: در 9 ماهه ســال جارى هفت هزار و 481 نفر 
با مبلغ بدهى معادل 614 میلیــارد تومان از زندان هاى 
سراسر کشــور آزاد شــدند.وى افزود: از این مبلغ 239 

میلیارد تومان با گرفتن رضایت از شــکات و گذشــت 
شاکیان تأمین شده است.

جوالیى افزود: در حــال حاضر تعــداد زندانیان جرائم 
غیرعمد جرائم رانندگى در کشــور 600 نفر است که از 

این تعداد 35 نفر در زندان هاى استان اصفهان هستند.
وى در خصوص جرائم مورد حمایت ســتاد دیه گفت: 
حوادث رانندگى، مهریه، نفقه، چک، دیه هاى شبه عمد و 

غیرعمد صرفاً موردنظر این ستاد است.
جوالیــى در خصوص اســتان هاى داراى بیشــترین 
تعداد زندانى یادآور شــد: اصفهان با میزبانى هزار و پنج 
نفر در رتبه دوم موجودى زندانیان در کشــور است که 
رتبه اول موجــودى زندانیان متعلق به اســتان فارس

 است.

اصفهان در رتبه دوم شمار زندانى

چرا در دفاتر تولید ایران از تصویر شخصیت هاى خارجى استفاده مى شود؟ 

 لوازم خانگى 5 درصد گران شد

نصف جهــان در برنامه هاى فرهنگــى- هنرى باید از 
توانمندى جوانان استفاده کرد که  خودباورى جوانان در 

عرصه فرهنگ و هنر را افزایش خواهد داد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان گلپایگان 
به نصف جهــان گفت: برنامه هــاى فرهنگى- هنرى 
که به مناســبت دهه فجــر در شهرســتان گلپایگان 
برگزار شد شامل برپایى نمایشــگاه آثار خوشنویسى از 
هنرمندان خوشنویس، برپایى نمایشــگاه آثار دستى و

 توانمندى هــاى بانوان، برپایى نمایشــگاه آثار هنرى 
آموزشــگاه هاى هنرى آزاد، برگزارى محفل ادبى شعر 
و خاطره گویى فجر فاطمى، برپایى نمایشــگاه کتاب و 
محصوالت فرهنگى، برپایى نمایشگاه نقاشى و کاردستى 
انقالب و بصیرت، برگزارى جشــنواره غذاهاى سنتى، 
اجراى برنامه تعزیه خوانى به مناسبت شهادت حضرت 

فاطمه(س)، افتتاحیه اکران فیلم هاى ارزشــى و دفاع 
مقدس با فیلم «اشنوگل»، برگزارى همایش آسیب هاى 
فضاى مجازى و آسیب هاى اجتماعى ویژه بانوان ادارات، 
دیدار با خانواده شهدا و جانبازان انقالب اسالمى،  دیدار 
با هنرمندان و شاعران پیشکســوت گلپایگان و اجراى 

سوگوارى یاس نبوى بوده است.
ســعید ضابطى به بحث فرهنگ انقالبى اشاره و عنوان 
کرد: برنامه هاى فرهنگى- هنرى را باید طورى برنامه 
ریزى کرد که نســل جوان با ارزش هاى انقالبى آشنا 
شوند. براى تحقق این مهم باید به جوان میدان داد و در
 برنامه هــاى فرهنگى- هنــرى از توانمنــدى آنان 
اســتفاده کرد که در نتیجه جوان حضور خود در جامعه 
را باور کند و بیشــتر به ســمت مباحث انقالبى ســوق

 داده مى شود.

 رئیس اتحادیه صنف گوشت قرمز استان اصفهان گفت: 
باید کار به دست کاردان سپرده شــود، در حال حاضر 
واردات گوشت قرمز یخى و گوشت قرمز گرم به کشور 
صورت مى گیرد اما به دست عده خاصى است و از اهل 

فن براى انجام واردات این محصول حمایت نمى کنند.
رضا انصارى طادى در رابطه با تغییرات قیمت گوشت 
قرمز اظهار داشــت: در حال حاضر تغییر قیمتى براى 
گوشت قرمز در نظر گرفته نشده و به دلیل کاهش قدرت 
خرید مــردم، همچنان بخش تقاضــاى این محصول 

ضعیف است.
وى افزود: مردم تمایل به خرید گوشــت قرمز دارند اما 
در شــرایط فعلى به دلیل نداشــتن قدرت خرید کافى، 

نمى توانند براى خرید این محصــول تقاضا کنند و در 
صورتى که تقاضا افزایش یابد، قیمت گوشت قرمز بیش 

از این افزایش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمز در اصفهــان در رابطه با 
احتمال کاهش قیمت این محصول در دوره آتى گفت: 
در حال حاضر با برقرارى شرایط فعلى، هیچگونه کاهش 
قیمتى براى گوشــت قرمز نمى تــوان در نظر گرفت و 
قیمت هاى فعلى براى عرضه کنندگان صرفه اقتصادى 

ندارد.
انصارى اذعان داشت: عرضه کنندگان گوشت قرمز به 
منظور رفاه مردم و افزایش توان خرید آنها گوشت قرمز 
را در قیمت هاى فعلى عرضه مى کنند و امیدوار هستند در 

بهار و تابستان بازار این محصول بهبود یابد.
وى تأکید کرد: افزایش قیمت دالر در ماه هاى اخیر بر 
قیمت گوشت هاى وارداتى تأثیر گذاشته است و همین 
امر منجر به گران شدن این بخش از بازار گوشت شده 

است.
انصارى خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کیلو گوشت 
با دنبه بره و بزغاله درجه یک 42 هزار تومان، هر کیلو 
گوشت بدون دنبه بره و بزغاله درجه یک 46 هزار تومان، 
هر کیلو گوشت گوســاله ران و سردست درجه یک 40 
هزار تومان، هر کیلو ران شتر 44 هزار تومان تا 45 هزار 
تومان و هر کیلو گوشت شتر با کوهان از 38 هزار تومان 

تا 39 هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار مى گیرد.

هنرسنتى عروسک سازى پس از 60 سال در شهر حسن 
آباد جرقویه اصفهان احیا شد.

مسئول کارگاه احیاى این هنر ســنتى گفت: با تالش 
اعضاى پنج نفره خانواده اش توانســته براى احیاى این 
هنر ســنتى کارگاهى را در منزل خود مجهز به دستگاه 
برش چوب با به کارگیرى 12 نفر هنرجو راه اندازى کند.

فاطمه سادات فاطمى هدف از احیاى این هنر سنتى را، 
رونق سنت هاى قدیم این شهر بیان کرد و  افزود: تالش 
مى کنیم تا با رونق صنایع دستى بومى این منطقه، صنعت 
گردشگرى را در شرق شهرستان اصفهان رونق بخشیم.

وى گفت: مراحل ساخت عروسک هاى سنتى این منطقه 
شامل برش چوب به عنوان بدنه عروسک، قرار دادن سر 
آن به شکل دایره و سپس قرار دادن پارچه بر روى بدنه 
و صورت و تزیینات گلدوزى بر روى چهره عروســک و 
پوشاندن لباس هاى محلى شامل روسرى بلند و دامن 

چین دار سفید است.
این هنرمند صنایع دستى حسن آباد، این عروسک ها را 
نماد فرهنگ مردم این شهرتاریخى دانست و  افزود: شش 
سال اســت در زمینه احیاى هنرهاى سنتى این منطقه 

ازجمله گلیم و جاجیم بافى تالش مى کند. 

براى ارتقاى فرهنگ انقالبى باید به جوانان میدان دا د

احیاى هنر عروسک سازى در شرق اصفهان

تأثیر قیمت دالر بر گران شدن گوشت

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى اصفهان گفــت: چهاردهمین 
جشــنواره گیاهان دارویى از دیروز تا 29 بهمن  ماه در 
محل بازار گیاهان دارویى واقع در خیابان پروین آغاز 

به کار کرد.
اصغر کشــاورزراد اظهارکرد: هــدف از برگزارى این 
جشــنواره، حمایت از تولیدکننــدگان داخلى، ایجاد 
رقابت ســالم میان تولیدکنندگان براى ارتقاى کیفى 
تولید، استانداردها و معیارهاى جهانى، توسعه صادرات 

گیاهان دارویى و همچنین ارتقاى شناخت شهروندان 
در زمینــه گیاهان دارویــى و فرآورده هــاى گیاهى

 است.
 مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان  گفت: این جشنواره از 25 
بهمن ماه(دیروز) به مدت پنج روز از ســاعت 8 صبح 
تا 13 بعدازظهر و از ســاعت 16 تا 22 شب در محل 
بازار گیاهان دارویــى واقع در خیابــان پروین جنب 

آتش نشانى دایر است.

آغاز به کار جشنواره گیاهان دارویى 
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