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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و 
پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/3/8 به دبیرخانه حراست شهردارى 

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

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) چاپ اول چاپ اول 

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

اعتبارموضوع
20/000/000/000عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر 

10/000/000/000عملیات اجرایى ادامه احداث کانال دفع آبهاى سطحى خیابان طالقانى  
10/000/000/000عملیات اجرایى احداث پارك محله اى مسکن مهر 2

زلزله خاموش زیر پاى اصفهانى ها

واکنش مجید انتظامى به سوء استفاده سیاسى از صحبت هاى پدرشادامه ابهامات در وضعیت مرزبان ایرانى حادثه میرجاوهاحتمال «بارش هاى سنگین» در 2 هفته پایانى اردیبهشتجزئیات کامل قتل مدیر شبکه ماهواره اى جم در استانبول فرهنگجهان نمااجتماع

فرونشست، کل شهر را تهدید مى کند
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قتل پدر به دست  مادر و پسر 
در جنوب تهران

تپسى و ارائه سرویس ویژه 
بانوان و خودروهاى لوکس

 بدهى 500 میلیارد تومانى 
2 غول فوالدى اصفهان 

به شرکت گاز

15 اردیبهشت،  آغاز پیش ثبت نام 
طرح جریمه غیبت سربازى
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چگونه فشار خون را 
در 5 دقیقه پایین بیاوریم؟

گفتگوى «احمد شاملو» 
با «مامان آشپز اصفهانى»!

زندگى
 11 میلیون ایرانى 
زیر خط فقر
است

3

رئیس کمیته امداد در خصوص آمار 
افراد زیر خط فقر در جامعه گفت: 

درصورتى که حداقل حقوق وزارت 
کار را 920 هزار تومان در نظر 

بگیریم، 11 میلیون نفر در کشور زیر 
خط فقر زندگى مى کنند.

سید پرویز فتاح با 
تأکید

 بر اینکه ...

رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى 
آموزش و پرورش از جذب ده هزار نفر از 

طریق برگزارى آزمون در سال جارى خبر 
داد و گفت: پیش بینى مى شود این آزمون 

در خرداد ماه امسال برگزار 
شود.اسفندیار چهاربند 
در پاسخ به این پرسش 

که  آیا آموزش و 
پرورش در سال 

جارى...
3

معرفت را از مردم اصفهان یاد بگیریدمعرفت را از مردم اصفهان یاد بگیرید
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جهان نما

امسال هم 
آموزش و 
پرورش 
استخدام دارد

4

ى ه پز ن ب

از بازار ادبیات کوچه اى تا زیر پل خواجو

گفتگوى اختصاصى نصف جهان با امیر قلعه نویى

13

کار ذوب آهن 
راحت است
 ولى همه چیز

 از زالتکو 
بر مى آید

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 722 مورخ 1395/12/1 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 18 قطعه پالك مسکونى 
واقع در فاز 4  ارشاد و فاز 2 شــهید صفار از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید. لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر تا تاریخ 1396/2/21 به شــهردارى مراجعه و یا با تلفن 

46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده عمومى نوبت دومنوبت دوم

حمید شهبازى- شهر دار هرند 

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 94/100/986 
مورخ 94/9/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره سالیانه تعدادى از 
واحدهاى مجتمع تجارى ادارى نگین با شرایط مندرج در آگهى مزایده 

اقدام نماید.
 متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده تا پایان وقت ادارى 96/2/23 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

 محمدرضا احتشام زاده-  شهردار تیران

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) را به عموم شیعیان  تبریک مى گوییم 
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نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى اظهار 
داشــت: وقتى که طیف وسیعى از دشــمنان کشور در 
اشکال مختلف علیه ســپاه و بســیج حرف مى زنند، 
معلوم مى شود که سپاه نقش مهمى در مقابله با تمامى 
جریان هاى معارض با انقالب داشته و همواره در جهت 

تثبیت نظام جمهورى اسالمى گام برداشته است.
جواد منصورى در ادامه با بیان اینکه یکى از مهمترین 
اقدامات سپاه در طول انقالب اسالمى به ویژه درسالیان 
اخیر، تربیت نیروهاى انقالبى بوده اســت، عنوان کرد: 
متأســفانه در اکثر دولت ها به ویژه بعد از هشت سال 
دفاع مقدس، شــاهد بوده ایم که اکثر دولت ها اصرار 

دارند نیروهاى انقالبى را از دســتگاه خودشــان اخراج
کنند.

نخستین فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
پایان با بیان اینکه امروز بخشــى از نیروهاى انقالبى 
که در بدنه دولت هســتند تربیت شدگان سپاهند و این 
امر نشــان دهنده توانمندى هاى بزرگ سپاه در تربیت 
نیروهاى انقالب قلمداد مى شــود، گفــت: اى کاش 
دولت ها سپاه پاســداران انقالب اســالمى به عنوان 
تربیت کننده کادر مدیران کشور مى پذیرفتند و از وجود 
سپاهیان در حساس ترین پســت هاى کشور استفاده 

مى کردند.

 فرمانده نیروى زمینى ســپاه گفت: پاســخى کوبنده به 
اقدام تروریســتى اخیر خواهیم داد و تروریســت ها را از 

سوراخ هایشان بیرون مى کشیم.
به گزارش میزان، سردار ســرتیپ محمد پاکپور فرمانده 
نیروى زمینى سپاه در حاشیه مراسم گرامیداشت شهداى 
یگان ویژه صابرین در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه 
تروریستى میرجاوه اظهار داشت: منشأ اتفاق میرجاوه که 
چند روز پیش روى داد، در کشور همسایه بود؛ کشورى 
که مأمن تروریست هاست. به همین دلیل این کشور باید 
پاسخگوى این حادثه تروریستى باشد. هرچند پاکستان و 
کشور ما به دلیل وجود تروریست ها آسیب هایى را مى بینند 

اما دولت پاکستان باید پاسخگوى این حادثه باشد. وى 
ادامه داد: آنها باید متوجه باشند، هر حادثه تروریستى که 
از منشأ پاکستان به سمت ایران روى مى دهد نتایج آن را 

باید پاسخگو باشند.
سردار پاکپور با بیان اینکه پاســخى کوبنده به اقدامات 
تروریســتى خواهیم داد، گفت: این حرکت تروریستى، 
حرکتى کور بود که از آن ســوى مرزها صورت گرفت. 
با وجود این ما هر اقدامى الزم باشــد براى پاسخ به این 
شرارت خواهیم داد و این قولى اســت که ما به خانواده 
شــهداى این حادثــه مى دهیــم و تروریســت ها را از 

سوراخ هایشان بیرون مى کشیم.

از سپاهیان در حساس ترین 
پست ها استفاده شود

پاسخ کوبنده اى به 
تروریست ها خواهیم داد

زالو صفت نیستم!
  جام جم آنالین | یکـى از نکتـه هایـى که 
توسط محمدباقر قالیباف در اولین مناظره انتخاباتى 
تکرار مى شـد انتقـاد او بـه 4 درصد از مـردم بود که 
مالیات نمى دهند و قاچاق مـى کنند، 4 درصدى که 
او آنها را «زالوصفت» مى دانسـت. فارغ از همه این 
اتفاق ها یک بنزسـوار خـوش ذوق فـرداى مناظره 

خودش را از 4 درصد مورد نظر مبرا کرد.
او یک نوشته اى پشت خودروى گرانقیمتش چسباند 
که روى آن نوشته شده است: «به خدا ما جزو 4 درصد 

زالو صفت نیستیم، 50 ساله کارخونه داریم!»

رئیسى 
چگونه وارد عرصه شد

  انتخاب| نماینـده ولـى فقیـه در خراسـان 
رضوى در جمع اعضاى برخى نشـریات دانشجویى 
ماجراى کسـب تکلیف از مقام معظـم رهبرى براى 
کاندیداتورى حجت االسالم والمسـلمین رئیسى را 

مطرح کرد.
آیت ا... سـید احمد علـم الهدى اظهار داشـت: آقاى 
رئیسى قصد کاندیدا شـدن در انتخابات را نداشت و 
براى این موضوع خدمت رهبرى نرفت و دسـتورى 
هم نگرفت. وى افزود: آیت ا... نورى همدانى در این 
خصوص خدمت رهبرى رفتند و ایشان فرمودند من 
در این خصوص نه به صورت سـلبى و نه به صورت 
ایجابـى ورود نمى کنـم و بعـد از آن آیـت ا... نورى 
همدانى و بعضى دیگر از مراجع عظام تقلید و جمعى 
از علمـا و نخبگان سیاسـى بـه آقاى رئیسـى براى 

حضور در این رقابت اصرار کردند.

کشف محموله قاچاق در 
منزل وزیر!

یک محمولـه پوشـاك مظنون به    تسنیم|
قاچاق در منزل یکى از وزراى دولت یازدهم کشـف 
شـد. این محموله در منزل وزیر مربوطـه در منطقه 
لواسان تهران کشـف و ضبط شده اسـت. بر اساس 
این گزارش، در بازجویى هاى اولیه به مأموران اعالم 

شده که این محموله متعلق به دختر وزیر است.

اختالس میلیاردى در
 پست بانک 

  میزان | دادسـتان عمومـى و انقـالب مرکز 
اسـتان کرمانشـاه بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت 
پرونـده اختالس در پسـت بانـک کرمانشـاه گفت: 
با پیگیرى هـاى انجام شـده بخشـى از وجوهى که 
متهم از این طریق تصاحب کرده بود مسـترد شـده 
است. محمدحسین صادقى اظهار داشت: این فرد به 
تنهایى اقدام به این کار نکرده و همدستانى نیز داشته 
است که البته شناسـایى این افراد با اعطاى نیابت به 

دادسراى تهران در حال انجام است.
گفتنـى اسـت در تاریخ 20 بهمن ماه سـال گذشـته 
کارمند پسـت بانک کرمانشاه با اسـتفاده از سیستم 
رایانـه اى و ادارى و شـخصى اقـدام به جابـه جایى 
مجموعًا مبلغ 12 هزار میلیارد ریال به حسـاب هاى 
شخصى دیگرى کرده بود که در ساعات اولیه ارتکاب 

جرم دستگیر شد.

سرنوشت پرونده 
«حسین فریدون» 

عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات    الف |
مجلـس از نهایـى شـدن پرونـده تحصیلى حسـین 

فریدون برادر رئیس جمهور خبر داد. 
محمدجواد ابطحى با بیان اینکه برخى از نمایندگان  
بر سـر جمع بندى این پرونده سنگ اندازى مى کنند، 
ادامـه داد: آقاى کارن خانلرى عضو کمیته سـه نفره 
بررسى پرونده تحصیلى حسین فریدون پس از اتمام 
بررسـى این پرونده دیگر در کمیسـیون حضور پیدا 
نمى کند و محمـد قمى نیـز دیگر عضو ایـن کمیته 
اعالم کرده، نمى گذارد این پرونـده قبل از انتخابات 
به کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلـس تحویل 

شود.

توئیتر

 اگر از انتخابات دوره اول که با مشــارکت حیرت آور 96 
نامزد که عمده آنها ناشــناخته بودند، برگزار شد بگذریم، 
آمار مربوط به 48 نامزد دیگــر در ده دوره بعدى انتخابات 
ریاست جمهورى نشــان مى دهد که بیش از نیمى از آنها 
یعنى 27 نامزد، سابقه حضور در کابینه هاى قبلى را داشته اند. 
اگر از چند چهره معدود که به عنوان رئیس دولت هاى قبل 
در ادوار بعدى انتخابات نامزد شده اند، صرف نظر کنیم، در 
سایر موارد، عمدتاً وزراى کابینه یا معاونان رئیس جمهورى 
در مقام رقیب رئیس جمهــور وقت یا ســایر نامزدها در 
انتخابات حضور یافته و همین امر باعث شده تا گاهى دامنه 

نامزدها محدود به اعضاى کابینه هاى پیشین شود.
جالب اینجاســت که حتى در انتخابات ریاست جمهورى 
اول که پس از اســتعفاى دولت موقت مهــدى بازرگان 
و پایان کار کابینه شــوراى انقالب تشــکیل شد و سهم 
قریب به 90 نامزد از مجموع 96 نامزد حاضر در آن، چیزى 
بیش از دوهزار برگه رأى نبود، ســهم باالى آراء مردمى 
عمدتًا متعلق به چهره هایى بود که سابقه حضور در دولت 
موقت یا کابینه شــوراى انقالب را داشتند.  با وجود اینکه 
از دوره دوم تا یازدهم انتخابات، 56/25درصد نامزدهاى 
انتخابات ریاست جمهورى، ســابقه حضور در کابینه هاى 
قبلى را داشــته اند اما از مجموع هفت رئیس جمهور تاریخ 
جمهورى اسالمى، چهار رئیس جمهور وقتى براى اولین 
بار رئیس جمهور شدند، سابقه عضویت در کابینه نداشتند. 
این آمار نشان مى دهد که عضویت در کابینه، هرچند شانس 
سیاســتمداران براى کاندیداتورى را باالمى برد اما الزامًا 

پیروزى آنها را تضمین نخواهد کرد.

«سعید کریمیان» مدیر شــبکه ماهواره اى فارسى زبان 
GEM شنبه شب در خودرویش در ترکیه با شلیک گلوله 
به قتل رسید. عالوه بر کریمیان، شخص همراه کریمیان 
که ظاهراً شریک کویتى- بریتانیایى اش بوده نیز کشته 
شده است. البته برخالف عمده منابع ترکیه، CNN ُترك 
گزارش کرده که شــخص دوم، شریک کویتى کریمیان 
نبوده بلکه یک ایرانى به نام «آریان شــیرزایى» بوده اما 
با این اوصاف نمى توان نظر قطعى درباره هویت شخص 

دوم داشت.
در همان ابتداى انتشار این خبر، شبکه عرب زبان «العالم» 
اعالم کرد که سعید کریمیان در دفتر کار خود در ترکیه به 
ضرب گلوله ترور شد. برخى منابع هم از کشته شدن او در 
یک مرکز خرید خبر دادند. خبرگزارى «آناتولى» ترکیه 
هم نوشت سوءقصد، شامگاه شنبه ســاعت 21 به وقت 
محلى صورت گرفته و سعید کریمیان به همراه شریک خود 
که تبعه کویت بوده است سوار اتوموبیل خود بودند. اما هنوز 
مشخص نیست عامل یا عامالن این سوءقصد  چه کسانى 
بوده و چه انگیزه اى داشته اند. پلیس استانبول تحقیقات 

خود را در این باره آغاز کرده است. 
چند ســاعت بعد از حادثه و مطابق با اطالعات دریافتى 
«تابنــاك» از منابع تــرك، در جریان ایــن حادثه یک 
خودروى جیپ در ســاعت 20 و 15 دقیقه شنبه شب به 

خودروى کریمیان نزدیک شده، مسیر حرکت خودروى 
لوکس کریمیان را بریده و باعث توقف این خودرو شــده 
است. سپس دو تن از سرنشــینان این خودروى جیپ به 
شــماره پالك HD 9999 34 که نقاب بر چهره داشتند، 
خودروى کریمیان را هدف قرار داده اند. کریمیان پس از 
این حادثه به بیمارستانى در منطقه مسلک استانبول منتقل 
شده و در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان 

درگذشته است.  
ضاربان پس از این حادثه، خودروى جیپى که براى این قتل 
مورد استفاده قرار داده بودند، به آتش کشیدند و متوارى 
شدند که نشان مى دهد براى انجام چنین عملیاتى برنامه 
ریزى توسط افراد محلى انجام شده که با نحوه عملکرد 
پلیس استانبول در چنین وقایعى به خوبى آشنایى داشته اند 
و توانسته اند بر همین اساس به ســرعت از محله حادثه 

بگریزند.
پلیس اســتانبول محدوده وقوع ایــن حادثه و همچنین 
محدوده به آتش کشــیدن خودروى ضاربان را بســته و 
همزمان با عملیات مرسوم پلیس در چنین حوادثى، ظاهراً 
عملیاتى براى شناسایى و پیگیرد عوامل این اقدام جنایى 
توسط پلیس این شهر آغاز شــده است. پس از وقوع این 
حادثه برخى نزدیکان کریمیــان در محل حادثه حضور 
یافته اند که پلیس ترکیه از آنها درباره احتماالت و انگیزه 

ضاربان تحقیق به عمل آورده است.
گفته مى شود، کریمیان که شــبکه ِجم را با حمایت مالى 
غیرمداوم راه اندازى کــرد، عمده منابع مالى که براى راه 
اندازى این شبکه در اختیارش قرار گرفته بود را در ترکیه 
سرمایه گذارى شــخصى کرده بود که ظاهراً نه تنها این 
منابع از دســت رفته، بلکه او با طلبکاران خطرناکى نیز 
مواجه شده اســت. برخى بازیگرانى که از شبکه ِجم در 
یکسال اخیر جدا شــده  اند نیز از بحران مالى این شبکه 
در طول یکسال اخیر و تسویه حســاب سخت به ایشان 
خبر داده بودند. یکى از احتمال هــاى قابل طرح، منتهى 
شدن درگیرى هاى اقتصادى به تسویه حساب مسلحانه 
با کریمى است؛ ســناریویى که در صورت قطعیت مرگ 

شریک کویتى اش، قوت بیشترى مى گیرد.
همچنین با توجه به روابط کریمیان، احتمال تسویه حساب 
درون سازمانى با او از ســوى عوامل سازمان منافقین نیز 
دور از انتظار نیست. کریمیان قبًال هرگونه ارتباط خود را 
با سازمان منافقین تکذیب کرده بود اما تصاویرى از او در 
کنار سرکرده این سازمان منتشر شده بود.  البته هنوز هیچ 
کدام از این ســناریوها قطعیت ندارد و باید منتظر بررسى 
ابعاد حادثه و شناســایى عامل این حادثه براى قضاوت 
دقیق تر درباره انگیزه ضاربان مدیر این شبکه ماهواره اى 

فارسى زبان بود.

کهرم علیه قالیباف 
مشــاور رئیــس ســازمان حفاظت    ایلنا|
محیط زیست درباره ادعاى قالیباف در زمینه تولید برق از 
زباله گفت: در حوزه محیط زیست هیچ کار خاصى از او 
ندیدم، از همین رو خود را هر چه مى خواهد، بنامد اما ادعا 
نکند شهردار محیط زیستى است. اسماعیل کهرم افزود: 
کود کمپوستى هم که تولید مى شود، داراى کیفیت بسیار 
پایین بوده و پر از شیشه و پالستیک است، از سوى دیگر 
میزان الکتریسته اى بسیار کمى تولید مى شود و جاى 
سئوال دارد چرا قالیباف در مناظره هیچ آمارى ارائه نداد. 

بند کردن به تار موى دختران 
کارساز نیست

  عصر ایران| اســحاق جهانگیرى در برنامه 
گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما با بیان اینکه گاهى 
اوقات واژه هاى مقدس ماننــد امر به معروف و نهى از 
منکر تبدیل به یک موضوع سیاسى بسیار سطح پایین 
مى شود، افزود: کارهایى از قبیل اینکه عده اى راه بیافتند 
در خیابان و به چند شاخه موى یک دختر بند کنند و یا 
گشت ارشاد راه بیافتد و در برابر برخى حرکات برخورد 
کند، تجربه نشان داده که تاکنون کارساز نبوده است. 
وى به مسئولیت خود در یکى از استان ها در سال هاى 
قبل اشاره کرد و گفت: در یک مراسم عروسى داماد را از 
ماشین پایین آورده بودند و کتک زدند که من در جلسه 
استان گفتم این جوان تا عمر دارد آیا به اسالم خوشبین 

خواهد بود؟

یارانه 150 هزار تومانى!
  تسنیم| محمدباقر قالیباف گفت: 45 هزار و 
500 تومان یارانه درحال حاضر ارزش سال 89 را ندارد 
و امروز در حقیقت این مبلغ 150 هزار تومان شده است. 
اگر به مردم هم کمک نکرده باشــیم بایستى قدرت 
خرید مردم را به همان سال 89 برسانیم یعنى یارانه را 
به 150 هزار تومان افزایش دهیم. امروز در دولت مردم، 
متعهد مى شویم که حتماً با توجه به افزایش قیمت ها، 
یارانه ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به 150 هزار 

تومان برسانیم.

شکایت 3 نامزد از مناظره 
رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان | 
کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
از ارسال شکایت ســه نامزد انتخاباتى از اولین مناظره 
تلویزیونى خبر داد. احســان قاضى زاده هاشمى افزود: 
کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
تا قبل از روز جمعه و برگزارى مناظره دوم نظر خود را 
اعالم خواهد کرد. وى تصریح کرد: در صورت وارد بودن 
اعتراضات نامزدها مى توانند سخنان و پاسخ هایشان را 

به صورت ضبط شده ارائه کنند.

ورود «ناطق» به انتخابات
گفته مى شود جبهه اصولگرایان معتدل    ایسنا|
که قرار اســت در انتخابات پیــش رو از کاندیداتورى 
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى حمایت 
کند، متشکل از شورایعالى به عضویت حجت االسالم 
والمسلمین ناطق نورى، سیدرضا اکرمى و کاظم جاللى 
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس است و هیئت اجرایى 
این جبهه نیز شامل مجموعه اى از اصولگرایان معتدل از 
جمله بهروز نعمتى، عباسپور تهرانى، سیدشهاب الدین 

صدر و... است.
بهروز نعمتى نماینده مردم ت هران به عنوان دبیر جبهه 
اصولگرایان معتدل و مسئول ستاد اصولگرایان حامى 
حسن روحانى انتخاب شده است. همچنین گفته مى شود 
که تعداد زیادى از نمایندگان اصولگراى مجلس در این 

جبهه عضویت دارند.

انتخابات در صدا و سیما

کدام دولتمردان، خود را در 
اندازه رئیس جمهور دیدند؟

سعید کریمیان متولد 1348، در شهر مرزى قائن به دنیا 
آمد. وى تا آغاز جنگ بین ایران و عراق تحصیالتش 
را تا دیپلم در همان شهر گذراند. از آنجایى که پدر وى 
یکى از اعضاى گروهک منافقین بود در اواخر جنگ و 
نزدیک عملیات مرصاد به همراه خانواده اش به پادگان 

اشرف انتقال یافتند.
به گزارش میزان، وى بعد از کشــته شدن پدرش در 
عملیات مرصاد به همراه مادرش، در ســال 1375 با 
حمایت ها و پشتیبانى عموى دربارى خود به سوئیس 
منتقل و در آنجا پناهنده شد. وى که در پادگان اشرف 
آشــنایى اجمالى با زبان هاى خارجه پیــدا کرده بود 
در رشته معمارى دانشــگاه بازل این کشور در مقطع 
کارشناسى به تحصیل خود ادامه داد.علیرضا کریمیان 
عموى سعید که همسر خود را از دست داده بود با زن 

برادر خود ازدواج کرد.
سعید کریمیان حدود دو سال در دانشگاه بازل مشغول 
به تحصیل بود اما از آنجایى که با ازدواج مجدد مادرش 
مخالف بود با بى مهرى عموى خود مواجه شــد و از 
طرفى نتوانست هزینه هاى سنگین زندگى و شهریه 
دانشــگاه را تأمین کند. وى سرانجام مجبور به ترك 
تحصیل شد و در سال 1377 ســراغ  برادرش هادى 

کریمیان که در لس آنجلس زندگى مى کرد رفت.
هادى کریمیان کــه در رادیو صداى ایــران (اولین 
رادیوى 24 ساعته فارسى زبان که به منظور مبارزه با 
نظام جمهورى اسالمى در آمریکا تأسیس شد) فعالیت 

داشت،  به برادرش پیشنهاد کار داد.
در سال 84 سعید کریمیان که دیگر یک بیزینس من 
به حساب مى آمد در یکى از سفرهایش با غالمرضا 
فراهانى آشنا شد. فراهانى چند ماهى با سعید کریمیان 

همکارى کرد و در این مدت با وى بیشتر آشنا گردید.
غالمرضا فراهانى که از ســابقه سیاسى و رسانه اى 
سعید کریمیان با خبر شد با بودجه هنگفتى که از طریق 
اختالس در ایران به دست آورده و آن را به بانک هاى 
دبى انتقــال داده بود و البته با ســرمایه گذارى هاى 
ســعید و هادى کریمیان در ســال 1385و در لندن 

شبکه اى را به نام GEM TV تأسیس کردند.
شعبه 28 دادگاه انقالب ایران در 15 اسفند سال 1395 
کریمیان را غیابًا به شش ســال زندان محکوم کرده

 بود.

■ سعید کریمیان کیست؟آخرین «تاك شو»

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

رادیو 2/11رئیسى
ایران

معرفى نامزد و 
30 : 17برنامه هایش

رادیو  2/11قالیباف
ایران

گفتگوى 
45 : 22ویژه خبرى

معرفى نامزد و 
10 : 7برنامه هایش

00 : 22با دوربینیک2/11میرسلیم

گفتگوى خبر2/11روحانى
30 : 21ضبط شده

ساعت حوالى 18 روز چهارشنبه ششم    میزان |
اردیبهشت ماه، 12 تن از مرزبانان کشور در هنگ مرزى 
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان براى گشتزنى 
آماده مى شوند. در میان آنها سه تن نیروى کادر و 9 تن 
سرباز هستند. منطقه ناامن است. این را سربازان به خوبى 
مى دانند به همین خاطر است که هر کدامشان قبل از هر 
بار رفتن به منطقه براى آخرین بار با خانواده هایشــان 

وداع کرده اند. 
ساعت 19 نیروها به گشتزنى مشــغول مى شوند که  به 
یکباره مورد حمله اشرار قرار مى گیرند. تروریست ها از 
داخل خاك کشور پاکستان با استفاده از سالح هاى دور 

برد اقدام به تیراندازى علیه مرزبانان ایرانى کرده و 12 
مرزبان را زخمى مى کنند. پس از زخمى شدن سربازها، 

تیر خالص به شقیقه 9 مرزبان ایرانى شلیک مى شود. 
دو تن از سربازان نیز که مورد حمله قرار گرفته اند پس 
از مصدوم شدن خود را پشت درختان نه چندان بلند که 
در آن منطقه بى آب و علف وجــود دارد پنهان مى کنند 

و موفق مى شوند از این درگیرى جان سالم به در آورند.
در این میان اما تکلیف یک تن از ســربازان در هاله اى 
از ابهام قرار دارد. گفته مى شــود وى پس از مصدومیت 
از سوى گروه تکفیرى تروریســتى «جیش الظلم» که 
مسئولیت این درگیرى تروریســتى را عهده دار شده به 

گروگان گرفته شده است. 
اکنــون وضعیت ســعید براتى ســرباز 24 ســاله اهل 
شهرستان «آشخانه» از توابع اســتان خراسان شمالى 

نامشخص است.
«ولى براتى» پدر «سعید براتى» با اشاره به مباحث ضد 
و نقیض مطرح شده پیرامون وضعیت فرزندش مى گوید: 
«یکى از سربازان مصدوم حادثه عنوان کرده که اشرار 
یکى از سربازان ایرانى را در حالى که مصدوم بوده است 
با خود برده اند. با این صحبت ها گمان مى شــود که آن 
سرباز فرزند من باشد اما هنوز اطالع دقیقى از وضعیت او 
نداریم و مسئوالن نیز پاسخ قطعى به ما نداده اند. برخى 
مى گویند که شاید فرزند من نیز به شهادت رسیده و تنها 

جنازه او از کشور خارج شده است.»
براتى در خصوص وضعیت ســایر اعضاى خانواده خود 
پس از شنیدن خبر مفقود شدن سعید مى گوید: «سعید 
فرزند بزرگ من اســت. او در رشته حسابدارى تحصیل 
کرد و وارد دانشــگاه نیز شد. ســعید همواره الگوى سه 
برادر کوچک تر خود بود و پس از اعالم خبر مفقود شدن 
او شرایط خانواده به شدت بر هم خورده است. مادرش نیز 
توان راه رفتن را از دست داده و اکنون چند روزى است که 

زمینگیر شده است.»
وى در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون مذاکره اشرار 
با مسئوالن ایرانى مى گوید: «تمام این صحبت ها تنها 
در حد حدس و گمان است و هنوز هیچ فرد مسئولى در 
رابطه با مذاکره با اشرار موضوعى را مطرح نکرده است.»

ادامه ابهامات در وضعیت مرزبان ایرانى حادثه میرجاوه؛

سرنوشت نامشخص آخرین بازمانده

جزئیات کامل قتل مدیر شبکه ماهواره اى جم در استانبول
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یک متخصص تغذیه گفت: بــروز بیمارى هاى مرتبط با 
مصرف مرغ هاى هورمونى، شایعه اى بیش نیست و معموًال 
پزشکان به دلیل عدم آگاهى خود به این موضوعات دامن 
مى زنند.  مرتضى صفــوى درخصوص غذاهاى ارگانیک 
اظهار داشت: در کشورهاى اروپایى محصوالت ارگانیک 
به راحتى در دسترس قرار مى گیرند و از آنجایى که براى 
تهیه آنها مشکالت  زیادى وجود دارد، قیمت آنها گران تر از 
سایر محصوالت است. وى افزود: در کشور ما محصوالت 
معمولى به اســم محصوالت ارگانیک به خورد مردم داده 
مى شود اما خوشبختانه تولید این محصوالت در کشور ما 
شروع شده و امیدواریم قیمت آنها براى تولیدکننده نیز به 

صرفه باشد.
صفوى در پاسخ به این ســئوال که آیا مصرف مرغ هاى 
هورمونى در ایجاد کیســت هاى تخمدانى و بیمارى هاى 
دیگر نقش دارند؟ گفت: اساسًا هورمون رشد، گران است 
و بــراى دامدار صرف نمى کنــد که از ایــن هورمون در 
افزایش شیر یا بزرگ تر شدن دام  استفاده کنند. وى افزود: 
موضوعاتى که در رابطه با بیمارى هاى مرتبط با مصرف 
مرغ هاى هورمونى وجود دارد شــایعه اى بیش نیست و 
معموًال پزشکان به دلیل عدم آگاهى خود به این موضوعات 
دامن مى زنندو استفاده از هورمون رشد در دام براى دامدار 

صرفه اقتصادى ندارد.

رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى وزارت آموزش و 
پرورش از جذب ده هزار نفر از طریق برگزارى آزمون در 
سال جارى خبر داد و گفت: پیش بینى مى شود این آزمون 

در خرداد ماه امسال برگزار شود.
اسفندیار چهاربند در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش و 
پرورش در سال جارى آزمون استخدامى برگزار مى کند؟ 
اظهار داشت: امسال و تا حال حاضر براى چهار هزار و500 
نفر ویژه دوره چهارساله تعهد دبیرى و از طریق برگزارى 
آزمون سراسرى مجوز استخدامى گرفته ایم؛ ضمن اینکه 
ده هزار نفر نیز براى گذراندن دوره یکساله مجوز گرفته 

شده است.

وى درباره نحوه جذب چهار هــزار و500 نفر از طریق 
کنکور سراسرى گفت: در دفترچه شــماره 2 که بعد از 
اعالم نتیجه مرحله اول به داوطلبان ارائه مى شود، بوم هر 
محل خدمت مشخص شده است و بر اساس تعدادى که 

در سهمیه است، پذیرش مى شوند. 
رئیس مرکز برنامه ریزى، منابع انسانى وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به جذب ده هزار نیرو از طریق برگزارى 
دوره یکســاله آموزشــى، افزود: پیش بینى مى شود در 
خردادماه ســال جارى این آزمون برگزار شود که فارغ 
التحصیالن دانشگاه ها متناسب با رشته محل هاى تعیین 

شده، مى توانند در این آزمون شرکت کنند.

امسال هم آموزش و پرورش 
استخدام دارد

تکذیب مرتبط بودن بیمارى و 
مصرف مرغ هاى هورمونى

آرد بدون تاریخ ، ممنوع
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان 
غذا و دارو گفت: استفاده از آردهاى بدون درج  تاریخ هاى 
تولید و انقضا در تهیه فرآورده هاى غذایى، همانند سایر 
محصوالت غذایى به هیچ وجه مورد تأیید نیست و الزام 
وجود دارد که  این اطالعات به صورت مشخص به روى 
گونى هاى آرد درج شـود. سـمیره صبـاح تصریح کرد: 
ایجاد شـرایط نگهدارى این ماده غذایى اسـتراتژیک، 
کارى دشـوار اسـت و طبیعتًا به تنهایى از عهده صنف 
برنمى آید به همیـن دلیل و در حال حاضـر راه صحیح 
آن است که براى پیشگیرى از مشکالت بعدى ضوابط 

جارى به نحو شایسته صورت پذیرد.

راه حل ژاپنى براى گرد و غبار
معصومه ابتکار رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست 
از اعزام هیئت کارشناسـى مشـترك ایـران و ژاپن در 
روز دوشـنبه 11 اردیبهشـت ماه (امروز) بـه اهواز خبر 
داد و گفت: این هیئت بـراى مکانیابى تجهیزات نوین 
پایش و مانیتورینگ گرد و غبار به اهواز سـفر مى کند. 
البته ایران به ژاپن پیشنهاد داده است در مرحله بعدى، 
این اقدام در سطح منطقه صورت گیرد تا ایران بتواند با 
پیش بینى و ارزیابى گرد و غبار کشورهاى همسایه به 
ویژه طوفان هاى تأثیرگذار بر خوزسـتان برنامه ریزى 

دقیق ترى در این زمینه داشته باشد.

حلقه مفقوده مناظره جمعه
رئیس انجمن آسیب شناسى اجتماعى گفت: شیوه فعلى 
مناظره نامزدهاى ریاست جمهورى حال مردم را خوب 
نمى کند. کوروش محمدى با بیان اینکه شیوه پرسش از 
نامزدها و مدت زمان کوتاه در نظر گرفته شده براى طرح 
برنامه و پرسـش نیز نامناسـب بود و باعث مى شد حق 
مطلب ادا نشود، گفت: آسیب هاى اجتماعى حلقه مفقوده 
مناظره بود و درباره مباحث مهمـى چون طالق، نقاط 

بحران شهرى، فحشا و اعتیاد، برنامه اى مطرح نشد.

شکالت هایى با بوى آیفون 
سرهنگ سید محمد على هاشمى معاون آگاهى پلیس 
فرودگاه هاى کشور از کشف گوشى هاى قاچاق آیفون 
قبل از ورود به کشـور خبر داد و افـزود: کارکنان پلیس 
فرودگاه  امـام(ره) هنگام بررسـى و کنترل مسـافران 
ورودى از کشور امارات (دبى)به شخصى  مظنون شده 
و پس از بازرسـى  وسـایل همراه این مسـافر تعداد91 
گوشى تلفن همراه آیفون به ارزش تقریبى یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال  که به طرز ماهرانه اى در بسته هاى 

شکالت جاسازى شده بود ،کشف کردند.

انهدام 
بزرگ ترین باند اینترنتى

فرمانده انتظامى استان زنجان از شناسایى و دستگیرى 
اعضاى 13 نفره باند جرائم اینترنتى، خبر داد وگفت: از 

متهمان 510 میلیارد ریال وجه نقد توقیف شد.
سرهنگ على آزادى اظهار داشـت: اعضاى این باند از 
طریق ایجاد درگاه بانکى ، سایت هاى غیر مجاز و شرط 
بندى، مرتکب جرائم اینترنتى شده و توانسته بودند در 
مدت زمان کوتاه مبالغ هنگفتى را به صورت غیر قانونى 
و مجرمانه کسب کنند. وى افزود: متهمان دستگیر شده 

به طور متوسط بین 25 تا 30 سال سن دارند.

صدور 25 هزار مجوز 
فروش سیگار 

سـخنگوى سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال و ارز بـا تأکید 
بـر اینکه فـروش سـیگار توسـط واحدهـاى صنفى و 
کیوسک هاى مطبوعاتى که فاقد مجوز فروش سیگار 
هسـتند ممنوع اسـت، از صدور 25 هزار مجوز فروش 

سیگار براى واحدهاى صنفى کشور خبر داد.
قاسم خورشـیدى با بیان اینکه سـاماندهى واحدهاى 
صنفى عرضـه کننده سـیگار و محصـوالت دخانى به 
اثربخش تر شـدن مبارزه با قاچاق سـیگار مى انجامد، 
گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به صورت مشترك وظیفه دارند 
تا این قانون را اجرا کرده و واحدهاى عرضه سـیگار در 

کشور را ساماندهى کنند.

چرك نویس

 رئیس سازمان نظام پرستارى کشور عنوان کرد: به دلیل 
کمبود نیروى پرستارى سایر پرستاران شاغل در مراکز 
درمانى متحمل فشار روحى، کارى، جسمى و... فراوانى 

مى شوند.
على محمد آدابى در گفتگو با آنا با بیان اینکه کمبود پرستار 
در بیمارستان هاى کشــور موج مى زند، گفت: متأسفانه 
ظرفیت پرستاران موجود در بیمارستان هاى کشور نصف 
حداقل استانداردهاست که این امر فشار کارى فزاینده اى 

را بر دوش پرستاران گذاشته است.
وى افزود: سال گذشته 14 نفر از پرستاران کشور که اغلب 
در گروه سنى 25 تا 45 سال بودند بر اثر فشار کارى زیاد، 

جان خود را از دست دادند.
رئیس سازمان نظام پرستارى کشــور خاطرنشان کرد: 
کمبود پرســتار در تمام بخش هاى بیمارستانى مشهود 
است اما در بخش اورژانس، جراحى و مراقبت هاى ویژه 
کمبود پرستار بیشتر احساس مى شود که یکى از دالیل 
این امر پایین بودن تمایل پرستاران براى اشتغال در این 
بخش هاست زیرا پرســتاران در این بخش ها باید ضمن 
تحمل فشار کارى بسیار، از درآمد اندکى برخوردار باشند.

آدابى در ادامه ارتقاى شرایط و زمینه هاى بهبود فعالیت 
را یکى از راه هاى رفع کمبود نیروى پرستارى دانست و 
بیان کرد: ساالنه پرستاران بسیارى، از دانشگاه ها فارغ 
التحصیل مى شــوند که تنها تعداد اندکــى از این افراد 
وارد سیستم بهداشــت و درمان کشور مى شوند و مابقى 
به مشاغل دیگر مانند شــرکت هاى فروش تجهیزات 
پزشکى، موبایل فروشى و... جذب مى شوند و یا از کشور 
مهاجرت مى کنند. اگر با اتخاذ سیاســت هاى مناســب 
شرایط و زمینه فعالیت را براى پرستاران ارتقا دهیم این 
افراد جذب این شغل خواهند شد و کمبود ها به خودى خود 

برطرف مى شود.
رئیس سازمان نظام پرســتارى کشور در بخش دیگرى 
از سخنانش خاطرنشــان کرد: با تربیت نیروهایى مانند 
کمک پرستار و بهیار نمى توان کمبود نیروهاى تخصصى 
پرســتارى را برطرف کرد، زیرا خدمات دهى به بیماران 

نیازمند گذراندن دوره هاى دانشگاهى است.

رئیس کمیته امداد در خصوص آمار افراد زیر خط فقر در جامعه گفت: درصورتى 
که حداقل حقوق وزارت کار را 920 هزار تومان در نظر بگیریم، 11 میلیون نفر 

در کشور زیر خط فقر زندگى مى کنند.
سید پرویز فتاح با تأکید بر اینکه نباید کاندیداهاى ریاست جمهورى با کارت 
نیازمندان در میدان رقابت بازى کنند، مطرح کرد: اگر برنامه هاى اعالم شده 
براى رفع محرومیت با محاسبات جدى مطرح شود به قطع و یقین موجبات 

پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت.
وى در ادامه با بیان اینکه به یک انقالب اقتصــادى با یک عزم جدى براى 
کاهش فقر در کشور احتیاج است، عنوان کرد:باید تالش کنیم آمار فقر موجود 
در کشور را که یک واقعیت اجتماعى است با یک برنامه ریزى جامع و دقیق 
کاهش دهیم؛ چرا که تعداد فقرا و حجم فقر موجود شایسته حکومت اسالمى 

نیست. 
فتاح با بیان اینکه فقر موجود به توان اقتصادى کشور بستگى دارد،افزود: این 
موضوع که هم اکنون 80 میلیون نفر یارانه بگیر در کشور وجود دارد مطلوب 
نیســت، چرا که پرداخت این مبلغ باید از درآمد اقتصــادى، مالیات و تولید و 

صادرات انجام شود، اگر از فروش نفت باشد، اقدام صحیحى نیست.
وى گفت: در پرداخت یارانه ها همه ما از کلمه نخست این برنامه که هدفمندى 

بود غافل شده ایم.

کمبود پرستار و 
ورود فارغ التحصیالن 

پرستارى به بازار موبایل!

پژوهشــکده اقلیم شناســى کشــور در پیش بینى بلند 
فصلى خود اعالم کرد: در مقیاس هفتگى انتظار مى رود 
میانگین بارش کشــور در دو هفته پایانى اردیبهشــت 
به ویژه نواحى غرب و مرکز بیش از نرمال باشد، به طورى 
که احتمال وقوع بارش هاى سنگین در نواحى یادشده 

وجود دارد.
پژوهشکده (مرکز ملى) اقلیم شناسى کشور،  پیش بینى 
فصلى ایران را به طور کامل انجــام داده که در بخش 
خالصه آن تأکید شده اســت: وجود دو منطقه پربارش 
(مرکــز و غــرب کرمان، غــرب هرمــزگان، فارس) 
و کم بــارش (کهگیلویــه و بویراحمد، خوزســتان) در 
ســال زراعى جارى در جنوب و جنوب غــرب ایران، 
نشــان از ناهمگنى بارش دارد، موضوعى که مشخصه 
اقلیمى بیشتر مناطق کشور بوده و خواهد بود و واقعیتى 
گریز ناپذیر در وصــف منابع آب بســیار محدود ایران 

است.
مطابق پیش بینــى ماهانه مدل هــاى اقلیمى، در نوار 
شمالى کشور از دهه دوم اردیبهشت تا دهه اول خرداد، 
بارش کمتر از نرمال (میانگین بلندمدت) بوده در حالى 
که در نواحى غربى بیش از نرمــال خواهد بود؛ در دوره 
یادشده امکان وقوع بارش ســنگین در غرب و شمال 
غرب کشــور وجود دارد. با توجه بــه افزایش رطوبت، 
امکان طغیان برخى آفــات و امراض گیاهى در مناطق 
پرباران دور از انتظار نیست، در ســه ماه آتى بارش در 
سواحل خزر (به ویژه مرکز و شرق آن) گرایش به کمتر 
از نرمال، در غرب کشــور متمایل به بیــش از نرمال و 
در شرق کشــور متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. 
میانگین دماى یک ماه آتى کمتــر از نرمال اما در ادامه 
و در ســه ماه آتى حدود نیم درجه بیش از نرمال خواهد 

شد.
پژوهشکده اقلیم شناسى در متن کامل پیش بینى فصلى 
خود بــه موضوعاتى نظیر وضعیت جــارى، پیش بینى
 بارش ها، پیش بینى دما، نمایه هــاى دورپیوندى و... 

پرداخته که به شرح ذیل است:

وضعیت جارى
میانگین بارش سال زراعى کشور تا انتهاى فروردین ماه 
1396 حدود 4 درصد کمتر از نرمال بوده است؛ بیشترین 
افزایش بارش در استان هاى هرمزگان، کرمان، فارس، 
قم، مرکزى و همدان با بیش از 20 درصد افزایش نسبت 
به نرمال بوده و در مقابل اســتان هاى یزد، خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان جنوبى، البرز 
و خراسان شــمالى با بیش از 20 درصد کاهش بارش 

مواجه بوده اند.

پیش بینى بارش
در بازه زمانى دهه دوم اردیبهشــت تا دهه اول خرداد، 
میانگین بارش در نوار شمالى متمایل به کمتر از نرمال، 
غرب و مرکز نرمال تا بیش از نرمال و در سایر نواحى در 

حدود نرمال پیش بینى مى شود.
در مقیاس هفتگى، انتظار مى رود میانگین بارش کشور 
در دو هفته پایانى اردیبهشــت به ویــژه نواحى غرب و 
مرکز بیش از نرمال باشــد، به طورى که احتمال وقوع

 بارش هاى سنگین در نواحى یادشده وجود دارد.
در مقیــاس فصلى، میانگیــن بارش کشــور در دوره 
اردیبهشــت تا تیر 1396 در حدود نرمال خواهد بود، در 
دوره یادشده بارش در استان هاى حاشیه خزر متمایل به 

کمتر از نرمال پیش بینى مى شود.

پیش بینى دما
در بازه زمانى دهه دوم اردیبهشــت تا دهه اول خرداد، 
میانگین دماى هواى کشــور به ویژه در نواحى شرقى و 
شمالى، حدود نیم درجه کمتر از نرمال پیش بینى مى شود 

اما در ادامه و در ماه هاى خــرداد و تیر حدود یک درجه 
بیش از نرمال خواهد بود؛ در مجموع میانگین دماى هوا 
طى ســه ماه آینده در حد نرمال تا یک درجه بیش از آن 

پیش بینى مى شود.

نمایه هاى دورپیوندى
اغلب مدل هاى پیش بینى فصلى تا پایان پاییز سال جارى 
شکل گیرى النینوى ضعیفى را نشان مى دهند که در این 

صورت تأثیر مهمى بر بارش کشور نخواهد داشت.
در دو هفته آینده (هفته دوم و ســوم اردیبهشت)، نمایه 
MJO در فازهاى 7 و 8 قرار داشــت که مى تواند سبب 
افزایش بارش به ویژه در بخش هــاى غربى، جنوبى و 

جنوب غربى کشور شود.

ناهنجارى  هفته اى بارش کشور در یک 
ماه آتى

هفته اول (چهارم تا 10 اردیبهشت، کمتر از نرمال، به  ویژه 
در شمال غرب و غرب.

هفته دوم (11 تا 17 اردیبهشت) بیش از نرمال در غرب 
و مرکز.

هفته سوم (18 تا 24 اردیبهشت) بیش از نرمال در غرب.
هفته چهارم (25 تا 31 اردیبهشــت) بیش از نرمال در 

غرب و مرکز.
پیش بینى فصلى کشور در انتهاى هفته اول هر ماه صادر 
مى شود، صحت آن براى سه ماهه اول حدود 70 درصد 
است. تمامى نقشه ها بر مبناى ماه هاى میالدى ترسیم 
شــده اند و در خبرنامه از نام معادل شمسى آنها استفاده 
شده است (دى = ژانویه و...) دوره آمارى در نقشه هاى 
ـ 1982 است، با دریافت داده هاى جدید،  ماهانه 2010ـ 

پیش بینى ها به روز شده و ممکن است کمى تغییر یابند.
نقشه هاى تکمیلى در وبسایت هاى سازمان هواشناسى 
کشور، پژوهشکده هاى اقلیم شناسى و هواشناسى و مرکز 

ملى خشکسالى در دسترس هستند.

پژوهشکده اقلیم شناسى اعالم کرد

احتمال «بارش هاى سنگین» در 2 هفته پایانى اردیبهشت

رئیس اتحادیه فروشندگان، ســازندگان و تعمیرکاران ساعت گفت: بخش 
خصوصى در حال تالش است تا با هماهنگى کشــورهایى چون سوئیس و 
ژاپن، خط تولید ســاعت را در ایران راه اندازى کند اما براى انجام این امر به 

حمایت هاى دولت و تخصیص ارز دولتى نیاز است.
عبدالرحیم احمدى گفت: طبق آنچه در اغلب موارد اعمال مى شــود، ســود 
ساعت هایى که حالت وارداتى دارند 15 درصد تعرفه فروشى است که از سوى 
شرکت مربوطه تعریف شده اســت. اما همانطور که اشاره شد ممکن است 
نمونه هاى اصل و غیراصل ساعت ها شباهت هاى بسیارى به یکدیگر داشته 
و حتى غیرقابل تشخیص باشند. بر همین اساس الزم است افراد هنگام خرید 

دقت کنند و حتى پیش از خرید، لیست اعضاى اتحادیه را از روى سایت مربوطه 
بررسى کنند تا از مجرایى غیر از مجارى رسمى اقدام به تأمین نیاز خود نکنند.

وى ادامه داد: اکنون حتى از رقم هایى بین ســه هزار تا 30 هزار تومان افراد 
مى توانند ساعت مچى تهیه کنند که یک تا دو سال براى آنها کار کند اما اگر 
فردى بخواهد نمونه هاى گارانتى دار خارجى را خریدارى کند، الزم است رقمى 

بین 300 تا 800 هزار تومان هزینه کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان ساعت، همچنین به فروش ساعت 
در فضاى مجازى و ســایت ها و کانال هایى که در این زمینه فعال هســتند 
اشاره کرد و یادآور شد: در بســیارى از موارد آنچه به عنوان نمونه هاى اصل 
در سایت هاى مختلف تبلیغ مى شود، فاقد اصالت بوده و این موضوع موجبات 
شکایات متعدد مردم را فراهم مى کند که الزم است خریداران پیش از اقدام 
به پرداخت وجه نسبت به این موضوع حساسیت الزم را به خرج دهند. البته در 
این میان سایت هاى بزرگ و صاحب نامى هم هستند که کاالى با کیفیت و 

اصیل به مشترى ارائه مى کنند.
 عبدالرحیم احمدى به ارائه توضیحاتى درباره بازار ســاعت پرداخت و با بیان 
اینکه در حال حاضر ایران در زمینه ساخت ساعت هاى مچى تولیدى ندارد، 
اظهار داشــت: براى راه اندازى خط تولید برندهاى مطرح در ایران نیاز است 
دولت نیز حمایت هاى الزم را انجام دهد. اکنون حدود 10 درصد کار انتقال خط 
تولید برندهاى خارجى به ایران انجام شده و با تکمیل آن این امکان وجود دارد 

که براى حداقل 300 نفر اشتغالزایى شود.

زندگى 11 میلیون ایرانى 
زیر خط فقراست

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا گفت: 15 اردیبهشت آغاز پیش 
ثبت نام طرح جریمه غیبت سربازى است.

سردار ابراهیم کریمى در خصوص شرایط تردد مشموالن ایرانى مقیم خارج 
از کشور، اظهار داشت: این افراد باید در مرحله اول و براى ورود به کشور به 
یکى از کنسولگرى هاى ایران در محل اقامت خود مراجعه کرده و مهر ورود 

در گذرنامه آنها ثبت شود.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا در خصوص تغییرات شرایط تردد 
مشموالن اعالم کرد: سعى کردیم براى کسانى که خارج از کشور سکونت 
دارند تسهیالت الزم را پیش بینى و در مقررات جدید آن را لحاظ کنیم اما تا 
وقتى که این مقررات به تأیید و تصویب نرسیده است نمى توان از آن سخن 

گفت.
وى ادامه داد: در یکى دو ماه آینده قانون جدید نحوه برخورد با مشــموالن 

خارج از کشور تصویب شده و به اطالع مردم خواهد رسید.
سردار کریمى به این دســته از افراد اعالم کرد نگرانى نداشته باشند چرا که 

فعًال مشکلى براى ورود به کشور نیست و این افراد مى توانند به کشور تردد 
داشته باشند. 

این مقام ارشد ســازمان وظیفه عمومى در پاسخ به ســئوالى در مورد تعداد 

ایرانیان مشمول خارج از کشــور اظهار داشت:  آمار دقیقى نداریم اما کسانى 
که سه سال در خارج از کشور ســکونت داشته باشند مى توانند به ایران تردد 

کنند.
وى، متولدین سال 78 را از جمله افراد براى فراخوان اعزام به خدمت اعالم 
کرد و بیان داشت: این افراد تا پایان ســال فرصت یکساله دارند که دفترچه 
آماده به خدمت خود را دریافت کنند و تا زمانى که 18 سالشان تمام مى شود 

وضعیت خدمتى خود را مشخص کنند.
جانشــین رئیس ســازمان وظیفه عمومى ناجا در خصوص جریمه غیبت 
ســربازى اعالم کرد: در ســال 96 نیز اجراى این قانون ادامه دارد و از 15 

اردیبهشت کار پیش ثبت نام شروع خواهد شد.
سردارکریمى ادامه داد: در طرح ســال 96 مقررات مثل سال گذشته است و 
بعد از یک فرصتى که براى راستى آزمایى پرونده ها لحاظ مى شود افرادى که 
تا پایان سال 96، هشت سال غیبت سربازى داشته باشند مى توانند بر اساس 

مقررات نسبت به پرداخت جریمه به صورت قسطى یا نقدى اقدام کنند.

15 اردیبهشت،  آغاز پیش ثبت نام طرح جریمه غیبت سربازى

ساعت خوب چند؟
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راه اندازى جمعه بازار 
صنایع دستى خمینى شهر 

مدیر اداره میراث فرهنگى شهرستان خمینى شهر از 
راه اندازى جمعه بازار صنایع دستى در این شهرستان 

خبر داد.
علیرضا حبیبى با اشاره به راه اندازى نمایشگاه دائمى 
صنایع دستى و هنرهاى ســنتى در این شهرستان 
با بیــش از 32 غرفه از رشــته هاى صنایع دســتى 
فعال این شهرســتان از قبیل قلمزنى، منبت چوب، 
کاشــى ســازى هفت رنگ و معرق، خاتمسازى، 
گلیم بافــى، چوغا بافى، فیروزه کوبى، ســفالگرى،
 مینا ســازى و چندین رشــته دیگر، به راه اندازى 
بازارهــاى روز فروش محصوالت صنایع دســتى و 
تولیدات مشاغل خانگى اشاره کرده و گفت: از جمعه 
هفته جارى جمعه بازار صنایع دستى در فضایى مجهز 
و آماده با کمترین میزان اجاره میز در محل نمایشگاه 

دائمى صنایع دستى شهرستان برگزار مى گردد.

ترافیک خیابان هاى کاشانى و 
طالقانى کاهش مى یابد

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: در منطقه 
یک شهردارى اصفهان با توجه به تراکم جمعیت و 
اینکه بیشترین دســتگاه هاى اجرایى در سطح این 
منطقه مستقر شده اند، گره هاى ترافیکى زیادى در 
سطح آن وجود دارد که احداث پارکینگ مى تواند به 

کاهش ترافیک کمک کند. 
حمیــد عصــارزادگان ادامــه داد: خیابــان هاى 
آیت ا... طالقانى، اردیبهشت و آیت ا... کاشانى از جمله 
خیابان هاى پر تردد منطقه یک هستند که با ساخت 
پارکینگ مشکل پارك خودروها مرتفع مى شود و در 
این راستا  احداث پارکینگ زیر سطحى اردیبهشت در 
خیابان آیت ا.... طالقانى به مساحت سه هزار متر مربع 

در دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشــاره به اینکه این پارکینگ ظرفیت پارك 
105 خــودرو را دارد، عنــوان کــرد: این پــروژه با 
اعتبار شــش میلیارد تومان تا ســال آینده تکمیل 

مى شود.

نارضایتى کشاورزان فریدنى 
از تعدیل چاه هاى کشاورزى

معاون فرماندار فریدن گفت: طرح تعدیل چاه هاى 
کشاورزى به سبب شرایط اقلیمى منطقه و مشکالت 
موجود در بخش آب موجب نارضایتى کشــاورزان 

شده است.
صفر بدیــع الزمانــى با اشــاره به طــرح تعدیل و 
کاهــش پروانه چــاه هاى کشــاورزى از ســوى 
شــرکت آب منطقه اى، گفت: این طــرح موجبات 
نارضایتــى کشــاورزان فریدنــى را بــه همــراه

 داشته است.
وى ادامه داد: کشــاورزان فریدنى بخاطر شــرایط 
اقلیمى شهرســتان فقط چهار ماه از ســال را حق 
برداشت آب دارند و این طرح باعث نارضایتى شدید 
کشاورزان شده، بنابر این الزم است تا آماده شدن زیر
 ساخت هاى الزم این طرح، اجراى آن در این منطقه 

متوقف شود.

برگزارى 70 کرسى 
آزاداندیشى در حوزه علمیه

دبیر کرســى هاى نظریه پردازى و آزاداندیشــى 
حــوزه علمیــه اصفهــان از برگــزارى بیــش از 
70کرســى آزاداندیشــى در حوزه علمیه اصفهان

 خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا ناجى ادامه داد: در 
بخشى از این نوع کرسى، طالب حاضر در جلسه به 
ارائه نظر، تأیید یا نقد اساتید مى پردازند و در پایان بعد 
از پاسخ دهى اســاتید، دبیر علمى جلسه جمع بندى 

نهایى را انجام مى دهد.
وى بیان داشت: گستره اجرایى کرسى ها در تمامى 
استان برقرار اســت و برنامه ســال 96 دبیرخانه، 
گســترش اجراى کرســى هاى ترویجى و اهتمام 
ویژه به اعالم نیاز مراکز علمــى حوزوى در اجراى

 کرسى ها مى باشد .

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
امکان اهداى لوح هاى الکترونیکى و مجالت با توجه به 
راه اندازى بخش دیدارى و شنیدارى در کتابخانه هاى 

استان اصفهان فراهم شد.
امیــر هالکویى بــا بیان اینکــه در ســامانه مدیریت 
کتابخانه هاى عمومى 35 میلیــون جلد کتاب و دو هزار 
و 300 کتابخانه نهادى ثبت شــده است، اظهار داشت: 
هر شخصى که عضو کتابخانه هاى نهادى شود از طرح 
عضویت سراسرى و از کتاب هاى کتابخانه هاى سرتاسر 

کشور مى تواند، استفاده کند.
وى افزود: همچنین امکاناتى مانند جستجوى کتاب ها 

به تفکیک استان، شهر و کتابخانه،تمدید و رزرو اینترنتى 
کتاب در این ارتباط وجود دارد.

سرپرســت کتابخانه هاى اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه چگونگــى اســتفاده از کتــاب هــاى اهدایى در 
کتابخانه هاى ســطح اســتان تأکید کرد: این کتاب ها 
در وهله نخســت به لحاظ محتوایى توسط کارشناس 
منابع بررسى مى شود و اگر در آن کتابخانه موجود نبود 
با تأیید کارشــناس در همان کتابخانه قرار مى گیرد و 
در غیر این صورت اگر این کتــاب در کتابخانه موجود 
بود یا قابل اســتفاده نبود،در انبار مبادله کتاب جا به جا

 مى شود.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان از افزایش 
8درصدى حوادث ترافیکى در ســال جارى نسبت به 

سال قبل خبر داد.
على ســلیمانپور، آمار متوفیان حوادث ترافیکى استان 
اصفهان در ســال 95 را هزار و 46 نفر عنــوان کرد و 
اظهارداشــت: از این تعداد متوفى، 233 نفر زن و 813 

نفر مرد بودند.
وى در ادامــه افــزود: ایــن در حالــى اســت که در
 ســال 94، هــزار و 129 نفر شــامل 251 نفــر زن و 
878 نفر مــرد در حوادث ترافیکى در اســتان اصفهان

 جان باختند.

مدیــرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان گفت: 
بیشــترین تلفــات حــوادث ترافیکى بــا 616 نفر در 
جاده هاى برون  شــهرى، 379 نفر در مسیرهاى درون 
 شهرى، 15 نفر در جاده هاى روستایى، 12 نفر مربوط 
به جاده هــاى خارج اســتان و 24 نفر ســایر گزارش

 شده است.
ســلیمانپور بیان کرد: در مدت فوق 24 هــزار و 697 
مصدوم حوادث ترافیکى به اداره کل پزشــکى قانونى 
استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این 
تعداد شــش هزار و 583 نفر زن و 18 هزار و 114 نفر 

مرد بودند.

امکان اهداى لوح هاى 
الکترونیکى به کتابخانه ها

افزایش 8 درصدى حوادث 
ترافیکى در سال جارى

شــهر اصفهان یکــى از شــهرهاى مهم کشــور در 
عرصه هاى سیاسى است و هر تحولى در این شهر مى تواند

 پارادایم هاى سیاسى و اجتماعى را براى دیگر شهرها نیز 
تعریف کند و معموًال نیز طرح هاى مهم کشورى به صورت 

پایلوت ابتدا در شهر اصفهان اجرایى مى شود.
اهمیت این شهر تاریخى، سیاسى و فرهنگى سبب شده 
تا نهادهاى تصمیم گیرى در این شهر نیز به اندازه ارزش 
تاریخى خود شهر مهم تلقى شــود. یکى از نهادهایى که 
از همان ابتدا در شــهر اصفهان با سنگ بناى عقالنیت و 
خردورزى کار خود را در میان هیاهوهاى سیاسى کشور 

آغاز کرد، شوراها بود.
شوراى اسالمى شهر اصفهان از همان ابتدا کار خود را بر 
مبناى توسعه فیزیکى و فرهنگى اصفهان قرار داد هرچند 
تحقق اهــداف این برنامــه کالن در دوره هاى مختلف 
مدیریتى، فراز و نشیب هاى زیادى را پشت سر گذاشت اما 
همواره نهاد شوراها در شهر اصفهان مورد توجه احزاب و 
گروه هاى سیاسى است و در آستانه انتخابات هیچ یک از 

ارکان سیاسى نمى توانند دست از مشارکت شسته و رقابت 
را کنار بگذارند.

از دوره سوم به بعد رقابت ها با رنگ و بوى سیاسى ترى در 
این شهر دنبال شد و با روى کار آمدن برخى چهره هاى 
اصولگرا و از طرف دیگر اصالح طلب در شورا و مطالبه آنچه 
براى اصفهان الزم و ضرورى است، خط کشى ها پرنگ تر 
شد تا جایى که کار به یارکشى براى تغییر مدیریت در شهر 
اصفهان نیز کشیده شد! همه این تحوالت که در نهادى 
به ظاهر غیرسیاسى رقم خورده اما آینده سیاسى اصفهان 
را به خود وابسته کرده اســت و دیگر کسى نمى تواند از
 فعالیت هاى سیاسى براى به دست گرفتن کرسى هاى 
بیشتر در شورا، چشم بپوشــد. رداى نمایندگى مردم در 
شــوراى شــهر هرچند در برخى دوره ها به تن برخى از 
اعضا، گشاد بوده است اما وقتى دموکراسى، تعیین کننده 
جایگاه هاى مشورتى در کشور است باید به انتخاب مردم 
احترام گذاشــت وگرنه حق اصفهان در برخى دوره هاى 

شورا کمى نادیده گرفته شده است.

ورود چهــره هایى که نتوانســتند وزن اصفهــان را در 
عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصاد شهرى در میان 
دیگر کالنشــهرها افزایش دهند، متأسفانه نشان دهنده 
موفقیت برنامه برخى براى به اشــتباه انداختن مردم در 
«انتخاب» بوده است.متأسفانه یکى از مؤلفه هایى که در 
این دوره  ها، سبب شده تا محدوده انتخاب مردم را تنگ تر 
کند، سیستم فیلتراسیون زنان در قیاس با حضور مردان در 
انتخابات شوراهاست. به دلیل شرایط خاص فرهنگى شهر 
اصفهان، زنان از موقعیت کمتر و فرصت محدودترى براى 
حضور در عرصه رقابت ها برخوردارند و بسیارى از زنانى که 
شایستگى تصمیم گیرى و سابقه فعالیت هاى اجتماعى و 
فرهنگى براى مــردم را دارند در مقابــل زنانى که هیچ

 ســبقه اى در مدیریت یا فعالیت هاى اجتماعى ندارند، از 
شانس کمترى در تأیید صالحیت برخوردار مى شوند.در 
روزهاى اخیر یکى از گالیه هاى برخى چهره هاى سیاسى 
شهر اصفهان در همین خصوص است و زنانى که انتظار

 مى رفت در این دوره با رقابتشان وزن حضور زنان در شورا را 

دچار تحول کنند و جایگاه این قشر را از یک «سلبریتى» به 
یک «فرهیخته اجتماعى و فرهنگى» ارتقا دهند، متأسفانه 
پشت فیلترهاى نهادهاى نظارتى جا ماندند و تنها زنانى 
اجازه حضور در رقابت ها را پیدا کردند که به رغم کارنامه 
سفیدشــان تاکنون تأثیرگذارى چندانى در عرصه هاى 

مختلف شهرى در اصفهان نداشته اند!
با این کار عمًال دایره انتخاب مردم بــراى انتخاب زنان 
محدود شده است و با این وضعیت رأى مردم در انتخاب 
زنان بــراى نمایندگــى در پارلمان شــهرى، خروجى 
چندان متفاوتى با دوره قبل نخواهد داشــت و بســیارى 
از ظرفیت هاى شــهرى که مى تواند با حضــور بانوان 
بالفعل شــود، عقیم خواهد ماند.به گــزارش تابناك در 
حال حاضــر از جبهــه اصالحــات اصفهــان پنج زن
 اصالح طلب تأیید صالحیت شده اند و از میان اصولگرایان 
نیز براساس گمانه زنى ها یک خانم در لیست انتخاباتى 
 ســهم حضور دارد که با این محدودیت، احتماًال ترکیب 

شوراى پنجم دوباره مردانه خواهد ماند.

از بازار ادبیات کوچه اى تا زیر پل خواجو

گفتگوى «احمد شاملو» با «مامان آشپز اصفهانى» !
جمال نوروز باقرى 

احمد شاملو در مقاله اى که خود در مورد موفقیت نوشتارى 
در شعرش صحبت مى کند، مى گوید یکى از اصلى ترین 
عللى که تأثیر شعرم را روى مردم زیادتر مى کند استفاده 
مداوم من از ادبیات کوچه بازارى است. در یک جامعه که 
مردم آن به زبان اصیل خود متعهد هستند خواهیم دید که 
در مواقع ارتباط با آنها از ادبیاتى راسخ با دایره واژگان بسیار 
و زیبا سخن مى گویند و همین  امر باعث مى شود مایى که 
مخاطب چنین مردمى هستیم از آنها به عنوان مردمى با 

فرهنگ و با سواد نام ببریم.
ادبیات کوچــه و بــازار هــر جامعــه اى در وهله اول

 نشان دهنده میزان زیبایى کالم و همچنین میزان سواد 
و ادب آن جامعه است و هرچه جامعه اى از نظر محتواى 
محاوره اى کم بارتر باشد به همان میزان از ارزش فرهنگ 
و ادب آن جامعه کاســته مى شــود. با مطالعه و تفکیک 

نوشــته هاى در و دیوار و مغازه ها و خیابان ها به آســانى 
مى توانیم به دسته بندى قبیله هاى زبانى گوناگون دست 
پیدا کنیم که در آنها مى توان ســطح هاى زبانى صنف ها 
و قشرهاى گوناگون را بازشناخت،که مثًال هر چه نام هاى 
مغازه ها و رستوران ها و... با معنى تر و اصیل تر باشد به همان 

اندازه میزان سواد و فرهنگ دوستى مردم هم بیشتر است.
در شــهر اصفهان کافى است فقط شما ســر بچرخانید، 
تابلوهاى ریز و درشت فراوانى را مى توانید ببینید. که جدا از 
جذابیت هاى گرافیکى وبصرى آن، اسامى منحصر به فردى 
نیز دارند؛ از همبرگر «لولویى» تا فالفل «شــکم شکم» ، 
آپاراتى «جق جقه» ، تعویض روغنى «بابا خودش خواست»، 
رستوران «مامان آشپزاصفهانى» ، میوه فروشى «حضرت 
چغندر»، لباس فروشى «سه سه نا»، سوپر مارکت « نا نا» 
و خالصه هر اسم، ترکیب و جمله بندى که شما فکر آن را 

بکنید در حال باال رفتن از این شهر تاریخى است.
جدا از تابلوها و برندهاى فروشگاهى و مغازه هاى تجارى، 

ادبیات کوچه و بازار مردم اصفهان نیز تغییر کرده اســت. 
دایره لغات افراد در مراودات و معاشــرات یکدیگر، خالى از 
اصطالحات و بعضًا کلمات مخصوص اصفهانى اســت و 
جاى آن را کلماتى گرفته که حتى در این گزارش نمى توان 
به برخى از آنها اشاره اى کوچک داشت چه برسد به اینکه 

بخواهیم مستقیم آن را بیان کنیم.
شاید احمد شاملو در مقاله خود به تأثیر ادبیات کوچه بازارى بر 
اشعارش تأکید مى کند اما بدون شک اگر در این بازه زمانى 
با یکى از همین صاحبان صنایع و خدمات همکالم مى شد 
به عنوان مثال همین «مامان آشپزاصفهانى» ، شما شک 
نکنید که در شعر خود به جاى کلمه «پریا» از کلمات دیگرى 
استفاده مى کرد.برخى کلمات در دایره ادبیات کوچه بازارى 
  مردم اصفهان جاى گرفته که تا همین چند سال پیش اگر 
کسى آن را به زبان مى آورد به حساب شغل وى مى گذاشتند 
و یا اینکه مى گفتند با آن جماعت حشر ونشر دارد. اما امروز 
گفتن این کلمات و جمالت دیگر امرى متداول محسوب

 مى شود و اگر کســى آنها را به زبان نیاورد دیگران شک 
مى کنند.

ادبیات کوچه بازارى در اصفهان به مانند گذشته خود نیست و 
دیگر آن کلمات و اصطالحات مرسوم از بین رفته و جاى آنها 
را دسته اى از کلمات وجمالت گرفته اند که بیش از90 در صد 
آن فحش و ناسزاست اما مردم در گفتن آن ابایى ندارند حتى 
در خیابان ، کوچه و بازار آن جمله را باصداى بلند مى گویند 

تا براى خود وجهه اجتماعى کسب کنند. معیارها و ارزش ها 
تغییر کرده است، تا دیروز معیار ادب؛ سخنورى، فصاحت و 
بالغت کالم بود اما امروز هرچه تعداد این فحش ها بیشتر 
باشد شما مرتبه اجتماعى مى گیرید. فرقى هم نمى کند که در 
کدام دسته و جمعى خلوت مى کنید؛ چه در جماعت هنرمند  
وچه به اصطالح روشنفکر و چه کاسب و بقال، درس خوانده 
یا بیسواد، همه در صرف و نحو این دایره لغات، ِخبره هستند.

«ردصالحیت زنان»
براى مردانه تر کردن 

شوراى پنجم در اصفهان!

سال گذشته بود که تمامى کارشناسان محیط زیست و 
آب از یک هشدار جدى سخن گفتند، هشدارى که ظاهراً 
براى مسئوالن امر خیلى هم جدى تلقى نشد و آن چیزى 
جز پدیده فرونشست در زمین نبود. پدیده اى که سبب شد 
تا تخریب زودهنگام مدارس اصفهان در اثر فرونشست 
زمین آن هم در روزهایى که هنوز به پایان سال تحصیلى 

مانده، انجام شود.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
با تأکید بر این موضوع که در اســتان اصفهان پنج هزار 
کالس تخریبى وجــود دارد، گفــت: کالس تخریبى، 
کالس هایى است که در برابر حوادث غیرمترقبه ایمنى 
الزم را ندارند. در حالى که شش هزار و 200کالس نیز 
نیازمند مقاوم سازى است، در مجموع باید اعالم کرد که 
11 هزار و 20 کالس درس در اســتان اصفهان نیازمند 

تخریب یا مقاوم سازى است.
به گزارش تسنیم ، محمدحســین سجاد به فرونشست 
زمین در اصفهان اشــاره کرد و گفت: فرونشست زمین 
تعدادى از مدارس اصفهان را به تخریب زودرس رسانده 
است و در شهر اصفهان 60 مدرسه داریم که به تخریب 
نیاز دارد و اداره کل استاندارد ده روز براى تخلیه آنها زمان 

داده است.
وى بیان کرد: در این زمان کوتاه نمى شــود درباره این 
تعداد مدرســه در آســتانه تخریب تصمیم گرفت البته 
تاکنون 40 مدرسه جابه جا شده اند، اما 20 مدرسه دیگر 
باقى مانده اســت؛ همچنین در نواحى 4 و 5 آموزشــى 
اصفهان که محدوده شمال شهر ر ا شامل مى شود شاهد 

این پدیده هستیم.

فرونشست، اصفهان را نبلعد
این مسئله در دومین نشســت تخصصى اداره مطالعات 
و برنامه ریزى شــهرى معاونت شهرسازى و معمارى با 
موضوع «پهنه بندى فرونشست زمین در معابر کالنشهر 
اصفهان و بررسى مشکالت ناشى از آن» نیز مطرح شد.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان مهمترین 
دالیل نگرانى و ضرورت توجه به فرونشســت در سطح 

کالنشهر اصفهان را کاهش سطح آب هاى زیرزمینى و 
بارگذارى هاى ساختمانى در نقاط مختلف شهر دانست 
و گفت: عدم تغذیــه چشــمه هاى زیرزمینى، موضوع 
فرونشست زمین را در کالنشهر اصفهان بسیار تشدید 

مى کند.
جمال الدین صمصام شریعت افزود: در سال هاى گذشته 
نشانه ها و مواردى در شهرهایى همچون دامنه و دشت 
مهیار و برخوار مشــاهده شده که در شــهر دامنه سبب 

ترك خوردگى تعدادى از ساختمان ها شده است.
وى بیان کرد: فرونشست ها مى  توانند به صورت تدریجى 

و متأســفانه در برخى موارد به صــورت ریزش ناگهانى 
ایجاد شــوند، هرچند که خطر فرونشســت، کل شهر 
اصفهان را تهدید کرده و به نوعى تمام بناهاى اصفهان 
را تحت الشــعاع قرار مى دهد اما این خطر در بستر خود 

رودخانه حساس تر و نگران کننده تر است.

پدیــده فرونشســت در خیابــان میر 
یادمان نرود

با توجه به اینکه سابقه نشست زمین در خیابان میر را نیز 
شاهد بوده ایم باید براى این مســئله چاره اى اندیشیده 

شود، لطف ا... ضیایى کارشــناس حوزه آب معتقد است 
فرونشست دشــت ها در تخلیه آبخوان ها معضلى است 
که در سراسر کشور یک خطر جدى محسوب شده و در 
استان هاى فارس، همدان، اصفهان، کرمان و سمنان این 

خطر به شکل حادى خود را نشان داده است.
وى مى گوید: وقتى ســفره هــاى  آب زیرزمینى تخلیه 
مى شود فضاهاى خالى ایجاد شــده در میان بافت هاى 
زیرین خاك با فشار الیه هاى باالیى نشست مى کنند و در 
هر منطقه اى که فرونشست رخ دهد هیچ راه حل سازه اى 
براى مقابله با آن وجود ندارد چون نشست به یکباره انجام 

نمى شود و تدریجى و نا متقارن رخ مى دهد.
به گفته این کارشناس هر شهر و آبادى اى که به مرحله 
فرونشست برسد جز تخلیه و متروکه اعالم شدن، راهکار 
دیگرى پیش رویش نیســت. تنها راهکار پیشــگیرانه 
از فرونشست کاهش تخلیه ســفره ها و تعادل بخشى 
آبخوان هاست که در حوضه زاینده رود عمده ترین نقش 
را رودخانه مى تواند ایفا کند اما با خشــکى آن این نقش 

حذف شده و مشکل همچنان ادامه دارد.
ضیایى با اشــاره به اینکه با تخلیه ها فرونشســت یک 
خطر بالقوه  به شمار مى آید، خاطرنشان کرد: فرونشست 
مانند یک زلزله خاموش است. خطر بزرگ تر از خشکى 
زاینده رود، زیر زمین در حال رخ دادن اســت؛ اگر براى 
اصفهان فرونشست رخ دهد هیچ راه مقابله اى جز تخلیه 

شهر وجود ندارد.

فرو نشست ، کل شهر را تهدید مى کند

زلزله خاموش زیر پاى اصفهانى ها

,,
 خطر بزرگ تر از 
خشکى زاینده رود، 
زیر زمین در حال 
رخ دادن است؛ 
اگر براى اصفهان 
فرونشست رخ دهد 
هیچ راه مقابله اى 
جز تخلیه شهر وجود 
ندارد
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تولید روغن هسته خرما از 
سوى محققان اصفهانى

براى اولین بار در ایران تولید روغن از هســته خرما 
توسط محققان شرکت دانش بنیان اصفهان و در دو 
فاز طراحى و ساخت آسیاب ویژه هسته خرما و رفع 
چالش فرآیند استخراج روغن از بافت سخت هسته 

خرما با موفقیت انجام شد. 
عضو هیئت مدیره این شــرکت دانش بنیان گفت: 
میزان روغن در هسته خرما در حدود 15 درصد است 
که روغنى با کیفیت مطلــوب براى مصارف غذایى 
و همچنین اســتفاده در فرموالسیون محصوالت 
آرایشى بهداشتى است و از آنجا که بیش از 55 درصد 
اســیدهاى چرب موجود در هسته خرما شبیه روغن 
زیتون اســت، این روغــن از ارزش غذایى باالیى 

برخوردار است. 
وى افزود: در فاز نخســت با مطالعــات و تحقیقات 
فراوان، آســیاب ویژه خرد کن هسته خرما طراحى 
و ســاخته شــد. تنوربخش گفت: ویژگى منحصر 
به فرد این دســتگاه عدم وجود اکســیژن در حین 
فرآیند و همچنیــن دماى پاییــن در حین کارکرد 
اســت و این باعث مى شــود تا خواص منحصر به 
فرد هســته خرمــا در اثر گرمــا و اکسیداســیون

 از بین نرود.
وى تصریح کرد: این روغن با توجــه به نوع توزیع 
اســیدهاى چــرب آن داراى پایــدارى حرارتــى 
مطلوبى اســت که آن را براى مصارف سرخ کردن 
نیز مناســب مى کنــد. نوربخش اظهار داشــت: 
فرآینــد تولیــد محصــول در ابعاد نیمــه صنعتى 
و پایلوت کامًال توســعه یافته اســت و در صورت 
ســرمایه گذارى 20 میلیارد ریالــى در این بخش 
ســاالنه از واردات دو هزار تن روغن خام جلوگیرى 

مى شود.

مرکز تخصصى شعر وادب 
فارسى اصفهان افتتاح شد

مرکز تخصصــى شــعر وادب فارســى اصفهان 
درخانه تاریخــى اســتاد همایى افتتاح شــد.این 
مرکز تخصصى در منزل شــاعر و ادیب برجســته 
اصفهانــى مرحوم اســتاد جــالل الدیــن همایى 

راه اندازى شد.
خانه تاریخى اســتاد همایــى از دوره قاجار با بیش 
از دو میلیــارد ریــال مرمت شــد و به ایــن مرکز 
تخصصى بــراى رشــد و پــرورش وگردهمایى 
شاعران، فرهیختگان ودوستداران ادبیات اصفهان

 تبدیل شد.
غالمعلى حــداد عادل رئیس فرهنگســتان زبان و 
ادبیات فارســى در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به 
شکل گیرى ســبک هاى مختلف ادبى در اصفهان 
افزود: زبــان فارســى دراصفهــان رواج یافت به 
گونه اى که ابن سینا کتاب شفاى خود را در اصفهان 
با عنوان «دانش نماى عالیى» نگاشــت و در این 
میان فرخ الدین اســعد گرگانى هــم کتاب «ویس 
و رامین» خود را نوشــت تا زبان شیرین فارسى در 

اصفهان رواج بیشترى یابد. 
گفتنــى اســت؛خانه اســتاد جــالل همایــى 
ســال 1376بــا شــماره 1903ثبــت ملــى

 شده است.

پیدا شدن جسد کودك 
غرق شده در کانال آب

بدن بى جان کودك شاهین شــهرى از کانال آب 
بیرون کشیده شد.

رئیس ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى شــاهین شهر گفت: در ســاعات پایانى 
نهم اردیبهشت ماه سال جارى، بدن بى جان کودك 
شاهین شهرى در کانال آب محله هشت بهشت با 

تالش غواصان بیرون کشیده شد.
سعید اکرم خانى افزود: عصر روز 9 اردیبهشت این 
کودك ناپدیدشــده بود که پس از جستجوى پدر و 
مادرش، دوچرخه وکفش هایش در کنار کانال آب 
پیدا شــد. وى افزود: این احتمال وجود دارد که خود 
کودك وارد آب شده باشد اما با این حال علت حادثه 

در دست بررسى است.

خبر

47 درصد از اراضى کشاورزى استان به کشت محصوالت 
زراعى اختصاص یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان گفت:  از 564 هزار  هکتار اراضى با قابلیت 
کشاورزى در اســتان، بیش از  264 هزار هکتار معادل 47 

درصد به کشت محصوالت زراعى اختصاص یافته است. 
اصغر محســن زاده کرمانى افزود:  از این مقــدار  بیش از  
234 هزار  هکتار مربوط به زراعت کشــت هاى آبى و 29 
هزارهکتار مربوط به کشــت هاى دیم  است  و میزان تولید 
انواع محصوالت زراعى از این سطوح در حدود سه  میلیون و 
602 هزار تن است. وى با بیان اینکه استان اصفهان در تولید 

گلرنگ و مینى تیوبر سیب زمینى رتبه نخست در کشور را 
به خود اختصاص داده است، گفت: اصفهان در زمینه تولید 
سیب زمینى رتبه سوم، خربزه رتبه چهارم، پیاز رتبه پنجم و 
ذرت علوفه اى و جو رتبه ششم کشورى را به خود اختصاص 
داده اســت. معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى 
استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در زمینه تولید 
مواد پروتئینى نیز در سطح کشور پیشتاز است و ساالنه بالغ 
بر یک میلیون و 450 هزار تن محصوالت پروتئینى در استان 
تولید مى شود. وى افزود: در برنامه ریزى ها تالش شده بیش 
از توجه به توسعه کّمى، به دنبال توسعه کیفى باشیم و در این 

راستا نیز اقدامات خوبى شکل گرفته است.

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفت: شعبه ویژه 
رسیدگى به جرائم انتخاباتى به منظور برخورد با هر گونه 
تخلفات تبلیغاتى براى انتخابات پیش رو در اصفهان در 

همه شهرستان ها راه اندازى شد.
حســن رحیمى با بیان اینکه مطابق قانــون انتخابات 
شــوراهاى اســالمى و قانــون انتخابــات مجلــس 
شوراى اسالمى تبلیغات قبل از موعد، جرم انگارى شده 
اســت، اظهار داشــت: در این خصوص دادسراى مرکز 
استان و دادگاه هاى شهرستان ها شعب ویژه اى را در این 

خصوص راه اندازى کرده اند.
وى بــا بیان اینکه تاکنون در ســطح اســتان اصفهان 

گزارشــى در خصوص تخلفات انتخاباتى گزارش نشده 
است، ابراز داشت: ممکن است مواردى وجود داشته باشد 
اما تاکنون از ناحیه ضابطین گزارشى به مراکز دادگسترى 
ارائه نشده است.دادستان عمومى و انقالب اصفهان در 
خصوص نظارت بر فضاى مجازى نیز گفت: این حوزه 
در زمان کنونــى از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت و 
حساسیت الزم در این خصوص وجود دارد و به صورت 

مستمر پایش مى شود.
وى تصریح کرد: در مرحله تحقیــق و تعقیب در مرکز 
استان و شهرستان ها شــعبه راه اندازى شده است و در 

مرحله رسیدگى نیز شعب مشخصى را معرفى کرده ایم.

تشکیل شعبه رسیدگى به 
جرائم انتخاباتى 

زیر کشت رفتن 47 درصد از 
زمین هاى کشاورزى استان

2 شــرکت بزرگ صنعتى فوالد مبارکه و ذوب آهن با مجموع بدهى 500 میلیارد تومانى، بزرگ ترین 
بدهکاران شرکت گاز استان اصفهان هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با اشــاره به اینکه 107 شهر و هزار و 448 روستا در سطح استان 
اصفهان واجد شرایط گازرسانى هستند، اظهار داشت: در حال حاضر نیز 103 شهر و هزار و 338 روستا در 

این استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.
مصطفى علوى  با بیان اینکه در حدود 40 روستا در مناطق پشت کوه و پیش کوه نیز واجد شرایط گازرسانى 

هستند، ابراز داشت: براى این روستاها نیز مطالعات گازرسانى در حال انجام است.

81 درصد از مصارف گاز اصفهان در شعاع 50 کیلومترى شهر است
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 81 درصد از مصارف گاز استان اصفهان در 
محدوده 50 کیلومترى شهر اصفهان است، گفت:  از این رو برنامه داریم که تا 25 سال آینده در خصوص 

تأمین گاز با مشکلى روبه رو نشویم.
وى در ادامه با بیان اینکه بر اساس ابالغ وزیر نفت باید طى بازه زمانى سه ساله، هزار و 630 واحد تولیدى 
در استان اصفهان مصرف سوخت مایع را حذف و از گاز استفاده کنند، ابراز داشت: براى این امر نیز تا سقف 

240 میلیون تومان تسهیالت بانکى در نظر گرفته شده است.
علوى بودجه سال 96 شرکت گاز استان اصفهان را 227 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: باید توجه داشته 

باشیم که گاز بهاى دریافتى از مشترکین به خزانه کشور واریز مى شود و اعتبارات مورد نیاز استان بازگردانده 
مى شود.وى در ادامه در خصوص طلب شرکت گاز از صنایع گفت: شرکت هاى فوالد مبارکه و ذوب آهن 

اصفهان در مجموع 500 میلیارد تومان به شرکت گاز استان اصفهان بدهکار هستند.
علوى با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه اصفهان ماهانه 50 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکار است، 

اضافه کرد: قرار است این شرکت با تهاتر با اداره مالیات بخشى از این بدهى را پرداخت کند.

آغاز عملیات اجرایى گازرسانى به4 شهر اصفهان 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه کلنگ راه اندازى شبکه گازرسانى به چهار شهر در 
شرق اصفهان نیز به زمین خورده است، تصریح کرد: گازرسانى به چهار روستاى استان اصفهان نیز سال 
گذشته آغاز شده است.وى میانگین مناطق شهرى و روستایى تحت پوشش گازرسانى استان اصفهان را 
99 درصد اعالم کرد و بیان داشت: در استان اصفهان در سال گذشته 20 میلیارد مترمکعب گاز مصرف 
شده که در این بین 44 درصد صنایع، 33 درصد نیروگاه ها و 18 درصد نیز در بخش خانگى مصرف شده 
است.علوى با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان یک میلیون و 686 مشترك وجود دارد، افزود: 
براى این تعداد مشترك یک میلیون و 202 هزار علمک نصب شده است.وى همچنین به نصب دو هزار 
و 588 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از کنتورهاى گاز در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: از این رو 

ضرورى است که با فرهنگسازى نسبت به سالمت تجهیزات شرکت گاز توجه داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از راه 
اندازى آزمایشى خط سوم BRT شهر اصفهان از پایانه 
ارغوانیه تا میــدان امام على(ع) در اواســط هفته جارى 
خبر داد.علیرضــا صلواتى اظهارداشــت: پس از کش و 
قوس هاى فراوان، ســرانجام یکى دیگر از سامانه هاى 
تندرو اتوبوسرانى شــهر اصفهان در محور خیابان جى، 
حدفاصل پایانــه ارغوانیه تا میدان امــام على(ع) با 99 
درصد پیشــرفت فیزیکى آماده بهره بردارى است.وى 
تصریح کرد: در حال حاضر نصب دوربین ها، زیرســازى 
مسیر، ایمن سازى، تکمیل ایستگاه ها و نصب گیت هاى 
الکترونیکى خط ســوم BRT انجام و 50 درصد ناوگان 
مورد نیاز آن تأمین شده است.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان اضافه کرد: در اواســط هفته جارى 
راه اندازى آزمایشى خط سوم BRT شهر اصفهان که از 
پایانه ارغوانیه تا میدان امام على(ع) طراحى شــده است، 
 BRT انجام خواهد شد.وى با اشــاره به اینکه خط سوم
شــهر اصفهان به طول 10 کیلومتر، داراى 18 ایستگاه 
است، خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهاى انجام شده، 
پیش بینى مى شود در این مســیر روزانه 50 هزار مسافر 

جابه جا شــوند.وى ادامه داد: طبق برنامــه ریزى هاى 
انجام شده قرار است در خیابان هاى اطراف جى، اتوبوس 
هاى خط داخلى مســافران را به صورت منظم با حداقل 
هزینه به محور خیابان جى منتقــل کنند.معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان فاصله زمانى حرکت 
اتوبوس هاى خط سوم BRT شــهر اصفهان را هر دو 
 BRTدقیقه یکبار اعالم کرد و گفت: افزایش مسیرهاى
کاهش سفر با خودروهاى شخصى را در شهر رقم مى زند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان از افتتاح نخستین واحد تخصصى اورژانس پیش 
بیمارستانى روانپزشــکى به صورت آزمایشى در اصفهان 
خبر داد و گفت: این طرح در صورت موفق بودن، گسترش 

خواهد یافت.
غفور راستین افزود: تعدادى از امدادخواهان اورژانس پیش 
 بیمارستانى، بیماران اعصاب و روان هستند که گاهى در منزل 
دچار حمله عصبى و تشدید عالیم بیمارى مانند پرخاشگرى 
شده و خانواده آنها نیز براى انتقال فرد بیمار به مرکز درمانى با 

مشکل مواجه مى  شوند و موضوع را به فوریت  هاى پزشکى 
اطالع داده و درخواست امدادرسانى مى  کنند.

وى اظهارداشت: در این مواقع، الزمه امدادرسانى، حضور 
پلیس در صحنه و برقرارى امنیت در محیط است تا احتمال 
آسیب رسانى به پرســنل اورژانس و خودروى آمبوالنس و 
تجهیزات آن به حداقل برسد و پرسنل بتوانند اقدامات درمانى 
الزم را براى بیمار و انتقالش انجام دهند که این روند در اغلب 

موارد با مشکالتى روبه رو است.
راستین خاطرنشان کرد: پس از مطالعات انجام شده، در گام 

نخست یک دستگاه خودروى آمبوالنس با تجهیزات و ایمنى 
مخصوص طراحى شد تا خودرو و پرستار واحد امدادى بتوانند 

از امنیت الزم برخوردار باشند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان با بیان 
اینکه در زمان حاضر این واحد تخصصى اورژانس روانپزشکى 
در بیمارستان خورشید اصفهان مستقر است و فعالیت آن از 
ابتداى خرداد آغاز مى  شود، گفت: در این واحد امدادى، در هر 
مأموریت سه نفر پرسنل شامل دو نفر بادیگارد (محافظ) و یک 

پرستار روانپزشکى حضور خواهند داشت.

بدهى 500 میلیارد تومانى 2 غول فوالدى اصفهان به شرکت گاز

راه اندازى اورژانس پیش بیمارستانى روانپزشکى درنصف جهان راه اندازى آزمایشى خط سوم BRT شهر

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان مى گوید: آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در استان اصفهان به شدت کنترل شده 

اما این کنترل به معناى ریشه کن شدن آن نیست.
شهرام موحدى بابیان اینکه تعداد کانون هاى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اســتان اصفهان در بهمن ماه سال 
گذشته به عدد 44 رسیده بود، گفت: امروز باید این نوید 
را به مردم بدهیم که با مجمــوع تالش ها و اقدام هاى 
پیشگیرانه اى که انجام  شده، از این تعداد تنها دو کانون 

باقى مانده است.
وى بــا بیان اینکه ایــن دو کانون در شهرســتان هاى 
فریدونشــهر و برخوار قرار دارند، تأکید کرد: موضوعى 
که در شهرستان فریدونشهر اتفاق افتاده به عنوان یک 
رخداد شناخته مى شود و براى آن نمى توان از تعبیر شیوع 

استفاده کرد.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
امروز آنفلوآنزا به شدت تحت کنترل درآمده است، گفت: 

اقدام هاى بسیار خوبى انجام شده است اما به طور قطع 
به عنوان ریشه کنى نیست.

وى تصریــح کــرد: روســتاییان و مرغداران اســتان 
درصورتى که تهدیــد آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان را 
فراموش کننــد، به طور قطع ضربــه اى بزرگ خواهیم 
خورد، بنابرایــن باید اقدامات بهداشــتى و قرنطینه اى 
توسط همه روستاییان و پرورش دهندگان در باالترین 

سطح انجام شود.

سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: اعتراضات و تجمعات کارگرى 21 درصد 
کاهش یافته امــا رکود همچنــان دامن گیر واحدهاى 

تولیدى است.
محســن نیرومند در جشــنواره امتنان از برترین هاى 
مســابقات قرآن، کارگــران نمونه واحدهــاى برتر و 
خانه هاى بهداشــت نمونه، با اشــاره به دیدار ساالنه 
کارگران با مقام معظم رهبرى، اظهار داشت: این دیدار 
هر ساله در روز چهارشنبه در هفته کارگر برگزار مى شد 
ولى در ســال جارى این دیدار امروز(دیروز) برگزار شد 
و از همین رو، معاون وزیر تعــاون، رفاه و کار اجتماعى 

نتوانست در مراسم ما در اصفهان حاضر شود.
وى همچنین با اشاره به شهداى کارگر و مقام باالى آنها 
گفت: در سال گذشته، دومین یادواره شهداى کارگر در 
استان برگزار شــد و از خانواده شهداى کارگر تجلیل به 

عمل آمد.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با اشاره به حفظ اشتغال موجود در سطح استان 
اظهار داشت: ستاد تسهیل استان تالش زیادى براى رفع 
مشکالت واحدهاى تولیدى کرده و به طور متوسط هر 

هفته سه جلسه در این رابطه برگزار شده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: با پیگیرى هاى ستاد تسهیل، 
اعتراضات و تجمعات کارگرى 21 درصد کاهش یافت اما 

رکود همچنان دامن گیر واحدهاى تولیدى است.
نیرومند در ادامه اذعان کرد: کارگروه بهبود اشــتغال در 
کشور ایجادشده و 1/5میلیارد دالر براى بحث اشتغال 

در سال جدید دیده شده است.
وى افزایش خرید کاالى ایرانى را نیازمند فرهنگسازى 
و ایجاد انقالب فرهنگى دانست و خاطرنشان کرد: این 
فرهنگسازى در کنار افزایش کیفیت محصوالت داخلى 

منتج به حفظ اشتغال موجود مى شود.

سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان یادآور شــد: کمپین نخریدن کفش خارجى در 
تبریز از جمله اتفاقات مثبت فرهنگى در کشور بود و اگر در 
بازار کفش، کاالى خارجى خرید نشود به  راحتى 30 هزار 

اشتغال جدید ایجاد مى شود.
نیرومند همچنین پیشنهاد داد: مى توان از نشان تجارى 

محصوالت ایرانى که توان رقابتى دارند، تجلیل کرد و 
براى استفاده از کاالهاى آنها فرهنگسازى کرد.

وى با اشــاره به صحبت هاى مقام معظــم رهبرى در 
رابطه باوجود مشکالت مدیریتى تصریح کرد: در میالد 
حضرت امام زمان (عج)، از واحدهاى که پیش تر تعطیل  
شده بودند و در حال حاضر با مدیریت جدید احیا شده اند؛ 

تجلیل مى شود.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: اکثر واحدهاى بزرگ تولیدى 
که در مرحله بحران قرار دارند؛ مشــکل آنها در فروش 
نبوده و به دلیل سوءمدیریت به این وضعیت دچار شده اند.

نیرومند، تالش دولت در ایجاد رابطه مثبت بین کارگر و 

کارفرما را مثبت ارزیابى کرد و افزود: ارتباط هرچه بهتر 
این دو قشر، مى تواند رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتى 

را تسهیل کند.
وى همچنین اظهار داشــت: کارگران با مشــکالتى 
همچون کسرى صندوق هاى بازنشستگى، مشکالت 
درمان، امنیت شغلى، امنیت سرمایه کارفرما و معضالت 
بانکى مواجه هســتند و باید این قشــر از جامعه که در 
جبهه استقالل کشــور تالش مى کنند را بیش ازپیش 

حمایت کرد.

سرپرست اداره تعاون استان با اشاره به رکود واحدهاى اقتصادى: 

سوء مدیریت؛ درد مشترك واحدهاى تولیدى اصفهان

آنفلوآنزا ریشه کن نشده است

,,

 با وجود کاهش 21 
درصدى اعتراضات و 
تجمعات کارگرى، اکثر 
واحدهاى بزرگ تولیدى 
که در مرحله بحران 
قرار دارند؛ مشکل آنها 
در فروش نیست ، بلکه 
با سوءمدیریت به این 
وضعیت دچار شده اند
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برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 

روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 

اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند

1-رأى شــماره 7768مورخــه 1395/6/29 خانــم مریــم خســروى بــه شناســنامه شــماره 504کدملى 
1817700261صادره آبادان فرزند حســینعلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 231/69مترمربع قسمتى 

ازپالك 230واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
2-رأى شــماره 12112مورخه 1395/10/7 آقاى ســیاوش یزدانى چم حیدرى به شناســنامه شماره 5کدملى 
6209865984صادره لنجان فرزند حســین درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 301/75 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
3-رأى شــماره 12871مورخه 1395/10/25آقــاى محمدرضا صافى به شناســنامه شــماره 1809کدملى 
1091280169صادره نجف آباد فرزند محمد حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

148/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1122واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
4-رأى شماره 12873مورخه 1395/10/25 خانم حکیمه نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 767کدملى 
1091358354صادره نجف آباد فرزند محمدتقى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

148/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1122واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
5-رأى شــماره 12875مورخه 1395/10/25 خانم االهه عباســى جوزدانى به شناســنامه شماره 473کدملى 
1092298428صادره جوزدان فرزند سلطانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154/97مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 544واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
6-رأى شــماره 12870مورخه 1395/10/25آقاى على فروزان به شناســنامه شــماره 1080059571کدملى 
1080059571صادره نجف آباد فرزند حســین درششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 51/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 579واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
7-رأى شماره 14732مورخه 1395/12/3 خانم محبوبه سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 کدملى 
1091530246صادره نجف آباد فرزند بخشــعلى ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 123/13مترمربع قسمتى  

ازپالك شماره 167واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
8-رأى شــماره 15072مورخه 1395/12/10 خانم الهام کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 942کدملى 
1091271488صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 184/80مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 854/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
9-رأى شــماره 12858مورخه 1395/10/25خانم اکرم شمس نجف آبادى به شناســنامه شماره 326کدملى 
1091096481صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/43مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 484واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
10-رأى شماره 14237مورخه 1395/11/24آقاى محمود هادى پورچمگردانى به شناسنامه شماره 419کدملى 
1091547378صادره نجف آباد فرزند قربیعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 37واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان 
11-رأى شــماره 15052مورخه 1395/12/10آقــاى على منتظرالمهدى به شناســنامه شــماره 22کدملى 
5499791805صادره تیران فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/15مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
12-رأى شــماره 14321مورخــه 1395/11/25خانــم زینــب مطهرى به شناســنامه شــماره 818کدملى 
1091122148صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 140مترمربع که قسمت 
واقع شده برروى پالك شماره 929به مساحت 7مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 916به مساحت 

133مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
13-رأى شــماره 10235مورخه 1395/8/24آقــاى محمد ابراهیمى به شناســنامه شــماره 24079کدملى 
1090238711صادره نجف آباد فرزند حســن درششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 96/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 579واقع درقطعه 5بخش 11ثبت  اصفهان 
14-رأى شماره 13001مورخه 1395/10/28 آقاى حسین فدائى به شناسنامه شماره 2299 کدملى 5499074208 
صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ  یکباب خانه به مساحت 225مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
15-رأى شماره 15039مورخه 1395/12/10آقاى عباسعلى نوروزى چشــمه احمدرضایى به شناسنامه شماره 
11کدملى 5499640505صادره تیران وکرون فرزند ولى اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 160مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
16-رأى شــماره 10300مورخــه 1395/8/25آقاى حســن مهــدوى به شناســنامه شــماره 490کدملى 
1091217671صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 207/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 883واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شــماره 10264مورخه 1395/8/25آقاى رضامحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1067کدملى 
1091177589صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 140مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 421واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
18-رأى شماره 10265مورخه 1395/8/25خانم وحیده جمشیدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 984کدملى 
1091176752صادره نجف آباد فرزند محمد اسماعیل درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

140مترمربع قسمتى ازپالك شماره 421واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 14032مورخــه 1395/11/19آقاى محمــد على مرادى به شناســنامه شــماره 6کدملى 

5499503303صادره تیران وکرون فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 714و716واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 

20-رأى شماره 14221مورخه 1395/11/24 آقاى على نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 574کدملى 
1091172651صادره نجف آباد فرزند جعفرقلى درششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 

136/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1120واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
21-رأى شــماره 14322مورخــه 1395/11/25 آقــاى حمیــد براتیــه به شناســنامه شــماره 820کدملى 
1091358885صــادره نجف آباد فرزند نصراهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

132/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1358واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
22-رأى شــماره 14323مورخــه 1395/11/25خانــم فاطمه نجفى پوربه شناســنامه شــماره 572کدملى 
1091629269صــادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

132/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1358واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
23-رأى شــماره 12855مورخه 1395/10/25خانم صغرا عنایتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 83کدملى 
1091094055صادره نجف آبادفرزند مرتضى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 175/69مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 494/2واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
12892مورخــه 1395/10/25خانم ملیحــه بى ریائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره  24-رأى شماره  
1237کدملى 1091363048صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

125/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
25-رأى شــماره 12889مورخه 1395/10/25 آقاى حســین آقابابائیان به شناســنامه شــماره 3375کدملى 
1091384436صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

125/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
26-رأى شماره 14604مورخه 1395/11/30خانم اعظم صداقت نجف آبادى به شناسنامه شماره 2540کدملى 
1092253289صادره نجف آباد فرزند حســینعلى دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

124/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
27-رأى شــماره 14606مورخه 1395/11/30آقاى محســن آقابابائیان به شناسنامه شــماره 1419کدملى 
1091304289صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

124/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
28-رأى شماره 14729مورخه 1395/12/3آقاى عزت اله نعمت زاده هفشجانى به شناسنامه شماره 6010کدملى 
4620750212صادره هفشــجان فرزند نجات درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
29-رأى شــماره 14036مورخــه 1395/11/19آقاى حســین خوســیانى به شناســنامه شــماره 4کدملى 
1129688208صادره فریدونشــهر فرزند عباس درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 276مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
30-رأى شــماره 14243مورخه 1395/11/24 خانم اکرم جعفرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 538کدملى 
1091139131صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 87/16مترمربع قسمتى 

ازپالك 877/19واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
31-رأى شــماره 10137مورخــه 1395/8/23آقــاى قاســمعلى صفــرى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
5499769877صادره تیران فرزند حبیب اهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
32-رأى شــماره 14582مورخه 1395/11/30خانم ســمیه اســالمیان به شناسنامه شــماره 1590کدملى 
1091408548صــادره نجف آباد فرزند جهانشیردرششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى مســکونى به مســاحت 

22/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره633واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
33-رأى شماره 14249مورخه 1395/11/24آقاى حسنعلى مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 135کدملى 
1090923503صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
34-رأى شــماره 14251مورخه 95/11/24خانم عصمت جاللى جالل آبادى به شناســنامه شماره 33کدملى 
1090982402صادره نجف آباد فرزندحیدردردودانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
35-رأى شــماره 14733مورخــه 1395/12/3خانم شایســته ســتایش به شناســنامه شــماره 82کدملى 
1090983859صــادره نجف آباد فرزند عبداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
123/30مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 487/1به مساحت118/40مترمربع وقسمت واقع شده 

برروى پالك شماره 486به مساحت 4/90مترمربع واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
36-رأى شــماره 14734مورخه 1395/12/3آقاى عبدالکریم کارشــناس نجف آبادى به شناســنامه شماره 
248کدملى 1090898037صادره نجف آباد فرزند نعمت ا...درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
123/30مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 487/1به مساحت 118/40مترمربع وقسمت واقع شده 

برروى پالك شماره 486به مساحت 4/90مترمربع واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
37-رأى شــماره 15054مورخــه 1395/12/10آقاى روزعلى عیدیوندى به شناســنامه شــماره 268کدملى 
5559438065 صادره فارسان فرزند عبدى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
38-رأى شماره 15257مورخه 1395/12/14آقاى احسان صادقیان به شناسنامه شماره 1080105794کدملى 
1080105794صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 297واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
39-رأى شــماره 10240مورخــه 195/8/25آقــاى غالمعلى شــهیدى به شناســنامه شــماره 315کدملى 
5499042942صادره تیران فرزند براتعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/82مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره1008واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
40-رأى شــماره 10241مورخه 1395/8/25خانم شــهربانو شــهیدى به شناســنامه شــماره 322کدملى 
5499043027صادره تیران فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/82مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1008واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
41-رأى شــماره 15063مورخــه 1395/12/10خانم هــدى مطهرى به شناســنامه شــماره 3207کدملى 
0383786762صادره قم فرزند محمدحســین درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 168/52مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 532واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
42-رأى شماره 12847مورخه 1395/10/23 آقاى حســین حمزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 363کدملى 
1286096782صادره اصفهان فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 121مترمربع 
که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 31باقیمانده به مساحت 115/25مترمربع وقست واقع شده برروى پالك 

31/2به مساحت 5/75مترمربع واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
43-رأى شــماره 12846مورخــه 1395/10/23خانــم فاطمه مختارى به شناســنامه شــماره 9304کدملى 
1092177612صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
121مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 31باقیمانده به مساحت 115/25مترمربع وقسمت واقع 

شده برروى پالك 31/2به مساحت 5/75مترمربع واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
44-رأى شــماره 15075مورخه 1395/12/10خانم بتول توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 598کدملى 
1090797400صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در51حبه وسه هفتم حبه مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 

45-رأى شماره 15263مورخه 1395/12/14خانم فرزانه چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3181 کدملى 
1091345708 صادره نجف آباد فرزند عشقعلى  درده حبه ودوهفتم حبه مشاع  ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
46-رأى شماره 15262مورخه 1395/12/14خانم کبرى چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2050کدملى 
1090353464صادره نجف آباد فرزند عشقعلى درده حبه ودوهفتم حبه مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
47-رأى شــماره 14738مورخه 1395/12/3آقاى رضا غیورنجف آبادى به شناســنامه شــماره 1481کدملى 
1091227586صادره نجف آباد فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 67واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
48-رأى شــماره 14029مورخــه 1395/11/19آقــاى رجبعلى لچینانى به شناســنامه شــماره 125کدملى 
1129583023صادره فریدونشــهر فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دریزدانشهر بخش12ثبت اصفهان 
49-رأى شــماره 14329مورخه 1395/11/25آقاى جان محمد بهارلوئى به شناســنامه شماره 1149کدملى 
1159132720صادره فریدن فرزند صفرعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 120/08مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
50-رأى شــماره 14359مورخه 1395/11/25خانم فرزانه رستمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 927کدملى 
1091299366صــادره نجف آباد فرزند نصراله درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

181/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
51-رأى شــماره 14360مورخه 1395/11/25آقاى مجید صفرى احمدرضائى به شناسنامه شماره 14کدملى 
5499833206صادره تیران  فرزند قاســمعلى  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

181/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
52-رأى شــماره 10142مورخــه 1395/8/23آقــاى محمــد بهارلوئــى به شناســنامه شــماره 8کدملى 
4622955490صادره فریدن فرزند عباســقلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 199/37مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
53-رأى شماره 14589مورخه 1395/11/30آقاى رسول مؤمنى به شناســنامه شماره 1080291849کدملى 
1080291849صادره نجف آباد فرزند صفر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/13مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
54-رأى شماره 15259مورخه1395/12/14آقاى على کریم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 2152کدملى 
1091256489صــادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

157/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1822/1واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
55-رأى شــماره 15261مورخــه 1395/12/14خانــم الهام دیانــى به شناســنامه شــماره 1751کدملى 
1091410151صادره نجــف آباد فرزند محمددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

157/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1822/1واقع  درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
56-رأى شماره 14332مورخه 1395/11/25خانم بتول حاجى صالحى سفید نهالى به شناسنامه شماره 30کدملى 
1091950172صادره نجف آباد فرزند حاجى بابا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 364/57مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
57-رأى شــماره14596مورخه 1395/11/30آقاى محمدلطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 388کدملى 
1091521204صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 268/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58-رأى شماره 14598مورخه 13951395/11/30آقاى محمدلطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 388کدملى 
1091521204صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 47/16مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
59-رأى شماره 10298مورخه 1395/8/25آقاى رضا قلى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 383کدملى 
1091447251صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 60/65مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 329واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
60-رأى شــماره 14033مورخه 1395/11/19آقاى حیدرعلى کریم خانى به شناســنامه شــماره 544کدملى 
1090941668صادره نجف آباد فرزند نصراله درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 199/69مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1194واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
61-رأى شــماره 12994مورخــه 1395/10/28آقــاى علــى رضایى به شناســنامه شــماره 2332کدملى 
1091259755صادره نجف آباد فرزند احمدقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/65مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
62-رأى شماره 12863مورخه 1395/10/25آقاى حبیب اله شریعتى مرغملکى به شناسنامه شماره 3716کدملى 
1092265058صادره نجف آباد فرزند ضیاءالدین درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 200مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش  12ثبت اصفهان 
63-رأى شماره 12896مورخه 1395/10/25آقاى حبیب اله شریعتى مرغملکى به شناسنامه شماره 3716کدملى 
1092265058صادره نجف آباد فرزند ضیاءالدین درششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 22/44مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش  12ثبت اصفهان 
64-رأى شماره 14319مورخه 1395/11/25آقاى رحمت اله امید نجف آبادى به شناسنامه شماره 631کدملى 
1090809115صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/25مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 313واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
65-رأى شــماره 12882مورخه 1395/10/25آقاى عبدالحمید جهان بین به شناســنامه شماره 1350کدملى 
4621504614صادره شهرکرد فرزند خدابخش درششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/80مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
66-رأى شــماره 10238مورخــه 1395/8/24خانــم معصومه عظیمى به شناســنامه شــماره 187کدملى 
1091152152صادره نجــف آباد فرزند نادعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

147/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 420/1واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
67-رأى شماره 10237مورخه 1395/8/24آقاى حمیدرضا دوستى شــروانى به شناسنامه شماره 286کدملى 
1091571767صــادره نجف آباد فرزند حســنعلى دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

147/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 420/1واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
68-رأى شــماره 12849مورخه 1395/10/23خانم مهناززواران حســینى به شناسنامه شــماره 631کدملى 
1091507457صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/86مترمربع که قسمت 
واقع شده برروى پالك شــماره 980/3به مساحت 55/80مترمربع وقســمت واقع شده برروى پالك 980/4به 

مساحت65/06مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
69-رأى شماره 10227مورخه 1395/8/24آقاى فتح اهللا درویشى چم حیدرى به شناسنامه شماره 887کدملى 
1090918607صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 

11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 671/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
70-رأى شــماره 10226مورخه 1395/8/24خانم اشــرف ســلطانى تیرانچى به شناسنامه شــماره 7کدملى 
1142031111صادره خمینى شهر فرزند عبداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 

11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 671/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
71-رأى شــماره 12887مورخــه 1395/10/25آقــاى خــداداد آرپنائى به شناســنامه شــماره 281کدملى 
5759515160صادره چادگان فرزند آزاددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 170مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
72-رأى شــماره 15062مورخه 1395/12/10آقاى ســیاوش نقى زاده به شناســنامه شــماره 3623کدملى 
1970431725صادره مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
73-رأى شماره 10228مورخه 1395/8/24خانم محبوبه مغزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1078کدملى 
1091602956صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

186/48مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1051واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
74-رأى شــماره 10231مورخه 1395/8/24آقاى احســان مصطفائى به شناســنامه شــماره 30264کدملى 
1090300719صــادره نجف آباد فرزند عباســعلى دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

186/48مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1051واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
75-رأى شــماره 14333مورخــه 1395/11/25خانــم اقــدس صادقى به شناســنامه شــماره 43کدملى 
5499735972صادره تیران وکرون فرزند محمدرضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 160/15مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
76-رأى شــماره 14602مورخه 1395/11/30آقاى مهدى رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 535کدملى 
1091397996صادره نجف آبادفرزند حیدرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

99/66مترمربع قسمتى ازپالك شماره 110/1واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
77-رأى شــماره 14603مورخه 1395/11/30خانم عفت مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 3407کدملى 
1091384754صادره نجف آباد فرزند تقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/66مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 110/1واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
78-رأى شــماره 12868مورخــه 1395/10/25خانــم فاطمــه داودوندبه شناســنامه شــماره 205کدملى 
5759539450صادره چادگان فرزند على قلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 153/09مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش12 ثبت اصفهان 
79-رأى شماره 14254مورخه 1395/11/24آقاى ناصرچاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26858کدملى 
1090266553صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 397اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
80-رأى شماره 14208مورخه 1395/11/24آقاى عبدالعلى عیســى خانى هنرمندآب پونه به شناسنامه شماره 
475کدملى 4621197967صادره شهرکرد فرزند خدارحم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/19مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 424/1واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
81-رأى شماره 14240مورخه 1395/11/24آقاى مهدى ودودى نجف آبادى به شناسنامه شماره 741کدملى 
1091090254صادره نجف آبادفرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/41مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 293واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
82-رأى شــماره 14198مورخــه 1395/11/23خانــم فاطمه ایمانیان به شناســنامه شــماره 2003کدملى 
1091412677صادره نجف آباد فرزند رحمت اله درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 32/16مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
83-رأى شــماره 14154مورخه 1395/11/23آقاى محمدرضا براتى چشمه به شناســنامه شماره 34کدملى 
5499791023فرزند نصراله درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 132/77مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

332واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
84-رأى شماره 14153مورخه 1395/11/23آقاى حسین طوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 324کدملى 
1092087771صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/85مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 344واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
85-رأى شــماره 13787مورخــه 1395/11/13آقــاى فیروزاســتکى بــه شناســنامه شــماره 33کدملى 
5759857886صادره فریدن فرزند فضل اله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 99/61 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
86-رأى شــماره 13745مورخــه 1395/11/12 آقاى محمدرضا رســتمى به شناســنامه شــماره 1کدملى 
1229893571صادره خوانســارفرزند سهراب درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 97/47 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
87-رأى شــماره 14256مورخه 1395/11/24خانم طاهره فاتح نجف آبادى به شناســنامه شماره 859کدملى 
1091471118صادره نجف آبادفرزند حســین درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

253/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 382/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
88-رأى شــماره 14257مورخــه 1395/11/24آقــاى فرج الــه خلیلى به شناســنامه شــماره 862کدملى 
1090944748صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

253/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 382/1واقع درقطعه 10بخش11ثبت اصفهان 
89-رأى شماره 14206مورخه 1395/11/23 خانم زهره شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 3166کدملى 
1091424314صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 68/06مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 394/5واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
90-رأى شــماره 13806مورخه 1395/11/13خانم لیلى صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2729کدملى 
1091342180صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
مجموع 93/71مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان که58/80مترمربع آن مربوط به پالك 688/3 

ومقدار34/91مترمربع آن مربوط به پالك شماره 689مى باشد
91-رأى شــماره 13807مورخه 1395/11/13آقاى ســیدمجتبى احمدى به شناسنامه شــماره 2054کدملى 
1091335419صادره نجف آباد فرزند ســیدفتح اهللا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
مجموع 93/71مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان که58/80مترمربع آن مربوط به پالك 688/3 

ومقدار34/91مترمربع آن مربوط به پالك شماره 689مى باشد
92-رأى شماره 14205مورخه 1395/11/23 آقاى حسین پوالدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 526کدملى 

1091522510صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 228/45مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 

93-رأى شــماره 14207مورخــه 1395/11/24آقــاى حســین القاصى به شناســنامه شــماره 91کدملى 
6639865750صادره مسجد سلیمان فرزند عزیزاهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
94-رأى شــماره 13624مورخــه 1395/11/10آقــاى نیازعلى بهارلوئى به شناســنامه شــماره 17کدملى 
5759645412صادره چادگان فرزند تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/05مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
95-رأى شماره 13803مورخه 1395/11/13آقاى داود بهارلوئى یانچشــمه به شناسنامه شماره 1876کدملى 
1091205353صادره نجف آباد فرزند تقى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 132/12مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
96-رأى شــماره 13802مورخه 1395/11/13آقاى خدابخش بهارلوئى به شناســنامه شــماره 3721کدملى 
4621237276صادره شهرکرد فرزند تقى درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 224/19مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
97-رأى شــماره 13330مورخه 1395/11/4آقاى محمدحســین یوســفى به شناسنامه شــماره 791کدملى 
1091081093صادره نجف آباد فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 250/45مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 835/14واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
98-رأى شماره 14156مورخه 1395/11/23آقاى محمد نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 3926کدملى 
1091431906صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 158/58مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 402واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
99-رأى شــماره 14053مورخه 1395/11/19 آقاى على اصغرعظیمى به شناســنامه شــماره 2391کدملى 
1129125580صادره فریدونشهر فرزند محمد تقى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/16مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
100-رأى شــماره 13795مورخه 1395/11/13آقاى محمود نورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
805کدملى 1090903601صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/30مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 20اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
101-رأى شماره 10129مورخه 1395/8/23آقاى غالمرضا شکراللهى یانچشمه به شناسنامه شماره 16کدملى 
1129766561صادره فریدونشهر فرزند جهانگیردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/30مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
102-رأى شــماره 14012مورخه 1395/11/18آقاى ابوالحســن عباســیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
869کدملى 1090944810صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/72مترمربع 
مربوط به قســمتى ازپالك 55/1و55/2واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان که مقدار56/30مترمربع ازپالك 

55/1ومقدار127/42مترمربع ازپالك 55/2 مى باشد 
103-رأى شماره 14209مورخه 1395/11/24خانم مهرى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 392کدملى 
1091086761صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 169/70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 109اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
104-رأى شــماره 13388مورخــه 1395/11/5خانــم میمنــت قاهرى به شناســنامه شــماره 324کدملى 
2298969019صادره شیرازفرزندمحمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/94مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 112اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
105-رأى شماره 14188مورخه 1395/11/23آقاى محمدعلى سبحانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 36کدملى 
1091486761صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 286/26مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره659واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
106-رأى شــماره 13744مورخــه 1395/11/12خانم اعظم شــریفیانا به شناســنامه شــماره 366کدملى 
1091107051صادره نجف آباد فرزند محمد باقر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/53مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 480اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
107-رأى شــماره 13418مورخه 1395/11/6آقاى عبدالرســول زمانى به شناسنامه شــماره 2852کدملى 
1090361491صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/19مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 410/8واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
108-رأى شــماره 13746مورخــه 1395/11/12آقاى محمدعلى خاکى به شناســنامه شــماره 204کدملى 
1091473846صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/55مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1830اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
109-رأى شــماره 13751مورخه 1395/11/13آقاى ابراهیم پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1152کدملى 1091198111صادره نجف آباد فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

314مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
110-رأى شــماره 13776مورخه 1395/11/13خانم اکرم براتیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 4176کدملى 
1091392447صادره نجف آباد فرزند عبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 314مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 468اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
111-رأى شماره 13742مورخه 1395/11/12خانم مرضیه رئیســى نافچى به شناسنامه شماره 2439کدملى 
1817335121صادره آبادان فرزند زین العابدین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/40مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 855اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
112-رأى اصالحى شماره 15436مورخه 1395/12/19 پیرورأى شــماره 12878مورخه 1395/10/25خانم 
مریم رجایى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 29194کدملى 1090290012صادره نجف آباد فرزند امین اله 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 484واقع درقطعه 5بخش 11ثبت

 اصفهان 
113-رأى شــماره 14055مورخه 1395/11/19خانم صدیقه بیگم شکرالهى به شناســنامه شماره 28کدملى 
4623001725صادره شهرکرد فرزند ســید فتح اهللا درپنج دانگ  مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

102/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
114-رأى شماره 14054مورخه 1395/11/19آقاى سیدنبى اهللا شکرالهى یانچشمه به شناسنامه شماره 62کدملى 
4622916691صادره شــهرکرد فرزند ســید یداهللا دریک دانگ  مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

102/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
115- رأى شــماره 13690مورخــه 1395/11/12آقاى بهروز کى منش به شناســنامه شــماره 375کدملى 
1755761406صادره اهوازفرزند عبدالحســین درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

66/64مترمربع قسمتى ازپالك شماره 254واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
116-رأى شــماره 13691مورخه 1395/11/12خانم لیال چنگیزى محمدى به شناســنامه شماره 302کدملى 
1091189609صادره نجف آباد فرزند عبدالخالق درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

66/64مترمربع قسمتى ازپالك شماره 254واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
117-رأى شــماره 14246مورخــه 1395/11/24آقاى مصطفى زینلى به شناســنامه شــماره 5633کدملى 
0056805438صادره تهران فرزند ناصرقلى درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/96مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
118-رأى شــماره 14247مورخــه 1395/11/24خانــم زهــرا نقــدى به شناســنامه شــماره 43کدملى 
1129795977صادره فریدونشــهر فرزند جلیل دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

86/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
119-رأى شــماره 14591مورخــه 1395/11/30آقــاى داود عظیمى به شناســنامه شــماره 2127کدملى 
1091234043صادره نجف آباد فرزند صفردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/50مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
120-رأى شماره 11796مورخه 1395/9/30آقاى اسماعیل حیدرى سودجانى به شناسنامه شماره 859کدملى 
5759550950صادره چادگان فرزند على محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/58مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
121-رأى شــماره 14327مورخه 1395/11/25خانم اعظم پاینده نجف آبادى به شناسنامه شماره 156کدملى 
1091518882صادره نجف آباد فرزند زین العابدین دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

171/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
122-رأى شماره 14325مورخه 1395/11/25آقاى سیدحسین قطبى  اسکندرى  به شناسنامه شماره 388کدملى 
1091028461صادره نجف آباد فرزند آقاســعید  درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

171/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
123-رأى شــماره 11186مورخــه 1395/9/17آقــاى ایــوب هلیلــى به شناســنامه شــماره 107کدملى 
1091797358صادره نجف آباد فرزند اکبردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/60مترمربع قسمتى ازپالك 

391/3619واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
124-رأى شــماره 14330مورخــه 1395/11/25آقــاى نقــى ظاهــرى عبده وند به شناســنامه شــماره 
63کدملى5559969796 صادره فارســان فرزند الماس درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 75/13مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
125-رأى شــماره 13741مورخــه 1395/11/12خانــم معصومه اصالنى به شناســنامه شــماره 24کدملى 
1129734161صادره فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
126-رأى شــماره 14253مورخه 1395/11/24آقاى شــمس اهللا ســوارى جمالوئى به شناســنامه شــماره 
26300کدملى 1090260946صادره نجف آباد فرزند شکرخدادرششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان  
127-رأى اصالحى شــماره 13739مورخه 1395/11/12 پیرورأى شــماره 2502مورخه 1395/2/28 مبنى 
براصالح مساحت از154 مترمربع که دررأى قبلى اشتباها درج شده  است که بدین شرح اصالح مى گرددمالکیت 
آقاى حسینعلى مرشدى به شناسنامه شــماره 110کدملى 112963180صادره فریدونشهر فرزند محمد عبداهللا 
درششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 155/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1034واقع درقطعه 3بخش 

11ثبت اصفهان ورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد 
128-رأى شماره 4957مورخه 1395/4/31آقاى ابراهیم القاسى بابا احمدى به شناسنامه شماره 4676کدملى 
1158996187صادره فریدن فرزند جانقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/93مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
129-رأى شماره 12988مورخه 1395/10/28آقاى غالمعلى ظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 597کدملى 
5559332577صادره فارسان فرزند سلطانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 184مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
130-رأى شــماره 13623مورخه 1395/11/10آقاى صفرعلى احمدى به شناســنامه شــماره 2685کدملى 
5759290649صادره چادگان فرزند اســماعیل درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 72/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
131-رأى شماره 15060مورخه 1395/12/10خانم توران اســکندرپورکرکرى به شناسنامه شماره 37کدملى 
5059608662صادره جلفا فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 199مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
132-رأى شماره 15622مورخه 1395/12/24خانم ریحانه سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1154کدملى 
1091301638صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درپنج دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
123/14مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 980/3به مساحت 63/78مترمربع وقسمت واقع شده 

برروى پالك 980/4به مساحت 59/36مترمربع واقع درقطعه 3بخش 
11ثبت اصفهان 

133-رأى شماره 15620مورخه 1395/12/24آقاى محمدمعینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 562کدملى 
1091155909صادره نجف آبــاد فرزند محمود دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
123/14مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 980/3به مساحت 63/78مترمربع وقسمت واقع شده 

برروى پالك 980/4به مساحت 59/36مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان
134-رأى اصالحى شماره 419مورخه 1396/1/20 پیروراى شــماره 13005مورخه1395/10/28آقاى سعید 
شجاعى ارانى به شناسنامه شماره 550کدملى 1817349521صادره آبادان فرزند محمدتقى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/15مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 331واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
135-رأى اصالحى شــماره 418مورخه 1396/1/20 پیروراى شماره 13007مورخه1395/10/28خانم فاطمه 
عزیزى به شناســنامه شــماره 27کدملى 5499591180صادره نجف آباد فرزندعبدالرضا درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/15مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 331واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
136-رأى شــماره 14707مورخــه 1395/12/3آقــاى ابوالقاســم مهدیــه بــه شناســنامه شــماره 
692کدملــى 1091173834صــادره نجــف آبــاد فرزنــد غالمعلــى درششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 146/51مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 864اصلى واقــع درقطعه 3بخش 11ثبــت اصفهان   
تاریخ انتشارنوبت اول:96/1/27  13تاریخ انشارنوبت دوم : 1396/2/11 م الف:3936   حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/413            

حصر وراثت
سید رحیم درخشانزاده بشناسنامه شماره 1 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 16/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیدرحمن درخشان زاده به شناسنامه شماره 
22 در تاریخ 1394/2/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمد درخشان زاده فرزند رحمن شماره 
شناسنامه 335 نسبت با متوفى (فرزند) 2- جعفر درخشان زاده فرزند رحمن شماره شناسنامه 336 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- على درخشان زاده فرزند رحمن شماره شناسنامه 337 نســبت با متوفى (فرزند) 4- گوهر درخشان  فرزند اسحاق 
شماره شناسنامه 200 نسبت با متوفى (همسر) 5- ماه جان حقى فرزند رحمن شماره شناسنامه 333 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- رحیم درخشان زاده فرزند رحمن شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 124 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/113
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759302007 شماره پرونده: 9509983759300601 شماره بایگانى شعبه: 950619 خواهان: 
خانم نیلوفر السادات حق شناس خانکهدانى فرزند سید حسین به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى – شاهین 
شهر منازل چوبى فرعى 9 غربى پ 440 خوانده: آقاى سید محمد حیدرپور فرزند سید مرتضى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم نیلوفر السادات حق شناس به طرفیت آقاى سید 
محمد حیدرپور فرزند سید مرتضى به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج حاکم بر زندگى ام ناشى از ترك 
منزل مشترك و عدم احساس مسئولیت و عدم پرداخت نفقه به استناد ماده 1130 قانون مد نى نظر به اینکه رابطه زوجیت 
ایشان به موجب سند ازدواج به شماره ترتیب 3500 مورخ 88/3/21 دفترخانه ازدواج شماره 85 اصفهان محرز مى باشد 
و خواهان در خصوص عسر و حرج خود اظهار داشته به همراه خانواده و فرزند مشترکمان به کشور آلمان عزیمت نمودیم 
لیکن پس از مدتى به تنهایى به ایران برگشتم و همسرم و فرزندم در همان کشور ماندند و همسرم پناهنده اجتماعى شد 
سپس دادگاه خوانده دعوا را به جلسه دادرسى دعوت که به لحاظ عدم وجود آدرس و اقامتگاه مشخص از طریق نشر آگهى 
دعوت لیکن حضور نیافته و دفاعى ننموده و همچنین دادگاه در خصوص ادعاى خواهان مراتب از پلیس گذرنامه استعالتم 
نموده که به موجب پاسخ واصل شده به شماره ثبت 3500 اعالم گردید خوانده از طریق مرز هوایى در تاریخ 94/11/5 از 
کشور خارج و تا کنون فاقد سابقه ورود مى باشد علیهذا بنابر مراتب مذکور و اینکه مساعى دادگاه و داوران جهت اصالح 
ذات البین مؤثر واقع نگردیده و دادگاه عسر و حرج خواهان را محرز دانسته لذا مستنداً به ماده 1130 قانون مدنى و قانون 
الحاق یک تبصره به ماده مذکور مصوب 1379 و بند 1 آن و مواد 26 الى 33 قانون حمایت از خانواده دعوى را به الزام به 
طالق خواهان محکوم مى نماید و طرفین یک فرزند مشترك دارند که نزد پدرش مى باشد و درخصوص حقوق مالى 
خواهان اظهار داشته جداگانه اقدام نموده و دادگاه مواجه با تکلیفى در این خصوص نیست و خواهان مى تواند با انتخاب 
نوع طالق خود را مطلقه نماید و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ انقضاى مهلت فرجام خواهى است و رعایت سایر 
شرایط اجراى صیغه طالق به عهده مجرى و ارایه گواهى عدم باردارى قبل از آن ضرورى است. رأى صادره شده غیابى 
بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه هاى 

تجدید نظر استان اصفهان است/.ر م الف: 138 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/2/114
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/251/26-96/1/29 سید یوسف کاظمى شیخ شبانى فرزند سید نبى اله باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 774704 را که به میزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/69 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 428 دفتر 
226 ذیل ثبت 51416 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 60876 مورخ 1365/10/30 
دفتر 31 اصفهان به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و داراى سند رهنى 178016 مورخ 1391/01/15 
دفتر 33 شاهین شهر بوده و  نحوه گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 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 اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 132 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/2/115
اجراییه

شــماره: 902/95/ش4ح -95/12/27 به موجب راي شــماره تاریخ 95/10/20 حوزه چهارم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است حکم به محکومیت محکوم علیهم آقاى 1- اصغر عظیمى فرزند موسى 
به نشانى شاهین شهر خ عطار-فرعى 3 شرقى پالك 64 2- محمد کیانى فرزند مرتضى به نشانى شاهین شهر- خ 
عطار-نبش 7 شرقى مشاور امالك آبادگران بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1375000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ صدور چک 1395/04/25 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
آقاى جمال بدیعى گورتى به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 5 غربى بن بست 8 شمالى پالك 65 با وکالت سلمان 
نصرالهى بروجنى ضمناً هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 131 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /2/116
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى 1.شرکت 
تولیدى صنعتى فراز مهراصفهان2.مســعود محمودیان3.منصور محمودیان به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1923/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/20 
ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

د رج خواهد شد. م الف: 4167 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/196
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان ســیدمرتضى نوریان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبلغ سه میلیون و 
سیصدهزارتومان به طرفیت 1.امیر حرى2.جمعه على رواثى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 80/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/04 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک ن وبت درج خواهد شد. م الف: 4175 

شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/197
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محمدرضا حجتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت سعید صیفى 
نتاج به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1034/95 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/03/24 ساعت 5 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوب ت درج خواهد شد. م الف: 4163 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/198
حصر وراثت

سیدمرتضى هاشمى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه 101/96 ش ح10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدجواد هاشمى کهریزسنگى بشناسنامه 39 در 
تاریخ 95/02/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سیدمهدى 
هاشمى کهریزسنگى ش ش 1080686037 (پســر متوفى) 2-سیدمرتضى هاشمى کهریزسنگى ش ش 43 (پدر 
متوفى) 3-منیژه صالحى کهریزسنگى ش ش 1049 (مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4174 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/200
حصر وراثت

اکرم سادات شکرالهى داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 109/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى بهارلوئى یان چشمه بشناسنامه 52 در تاریخ 96/01/09 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-آنیتا بهارلوئى یان چشمه ش 
ش 1081149949 (فرزند متوفى) 2-اکرم سادات شکرالهى ش ش 16 (همسر متوفى) 3-کمال بهارلوئى یان چشمه 
ش ش 44 (پدر متوفى) 4-فاطمه سورانى ش ش 4 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4177 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/201
حصر وراثت

احمد عبداله نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 876 به شرح دادخواست به کالســه 110/96 ش ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عبداله نجف آبادى بشناسنامه 7104 در تاریخ 
89/01/07 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهیم عبداله نجف 
آبادى ش ش 583، 2-احمد عبداله نجف آبادى ش ش 876 (پسران متوفى) 3-صدیقه عبداله نجف آبادى ش ش 720، 
4-خدیجه عبداله نجف آبادى ش ش 1 (دختران متوفى) 5-معصومه شاه مرادى ش ش 322 (همسرمتوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال

 گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4180 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 
یک)/2/202 

حصر وراثت
رمضان قائدى داراى شناسنامه شماره 1517 به شرح دادخواست به کالســه 97/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرداد قائدى بشناسنامه 13323 در تاریخ 95/11/19 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-رمضــان قائدى  ش ش 1517 
(پدر متوفى) 2-کبرى رضاونــدى ش ش 34 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهى صا در خواهد شد. م الف: 4161 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/203
احضار 

شماره نامه: 9610113733200063 شماره پرونده: 9509983733200389 بایگانى شعبه: 950402 آقایان بهنام 
کیماسى و حمزه حیدرى مجهول المکان نظربه شکایت یحیى صالحى و مهدى و احسان محمودصالحى علیه شما در 
پرونده کالسه 950402 مبنى بر مشارکت در نزاع دسته جمعى منجر به ایراد ضرب و جرح عمدى و مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدى با چاقو و اخالل درنظم عمومى بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از 
انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد. م الف: 4178 

سید حسینى بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/204 /2
اجراییه

شماره: 773/95- 96/01/26 به موجب راى شماره 1079 تاریخ 95/10/20 حوزه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا رستمى به نشانى: مجهول المکان محکوم به پرداخت مبلغ 24/400/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 971/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچکها بشماره 
968399- 94/04/05 به مبلغ دوازده میلیون ریال و 968398-94/02/05 به مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزارریال 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/220/000 ریال نیم عشــر دولتى مى باشد. 
مشخصات محکوم له: محمد عبدالعظیمى به نشانى: نجف آباد-خ 17 شهریور- نبش کوى لعل 45. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4164 شعبه دوم حقوقى شوراى  حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/205



آگهىآگهى 07072926 سال چهاردهمدو شنبه  11 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ رأى 
دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده: 1733/95 شماره دادنامه: 2163-95/12/23 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: هادى یزدانى بنشانى:پلیس راه-سنگبرى محمدیه کدپ 856943436 
خوانده: مراد سیاه پوش به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى هادى یزدانى بطرفیت آقاى مراد سیاه پوش به خواسته 
مطالبه پانزده میلیون تومان بابت یک فقره چک بشماره 12/639583عهده بانک سپه به انضمام هزینه هاى دادرسى و 
تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم. 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 دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست و هشتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 95/01/14 
لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى  دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4171 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/206
ابالغ رأى 

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده:1732/95 شماره دادنامه:2170-95/12/23 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: هادى یزدانى بنشانى:پلیس راه-سنگبرى محمدیه کدپ 856943436 
خوانده: کاظم صمصامى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى هادى یزدانى بطرفیت آقاى کاظم صمصامى به خواسته 
مطالبه دوازده میلیون تومان بابت یک فقره چک بشماره 166439-95/03/15 عهده بانک صادرات به انضمام هزینه 
هاى دادرسى و تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم. 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 دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید 95/03/15 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى شهرستان 
نجف  آباد مى باشد. م الف: 4172 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره دو)/2/207

ابالغ رأى 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 243/95 دادنامه: 93-96/01/27 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم 
شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: فرشته بهارلویى فرزند محمود نشانى: اصفهان- بلوار کشاورز- سه راه سیمین- نبش 
کوى117 مجتمع دى طبقه6 واحد 44 غربى کدپ 98574-81777 وکیل خواهان: على مومن به نشانى: اصفهان- سه راه 
سیمین- نبش کوى 117  مجتمع دى واحد44 غربى خوانده: محمد ایزدى فرزند عبداله نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره 234875-95/01/20 (سرى رل) و 671231-95/01/25 (سرى ز الف) جمعا به مبلغ 
دویست میلیون 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 فرشته بهارلویى با وکالت آقاى على مومن به طرفیت محمد ایزدى 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 دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/11/17 و 95/11/17 
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 مذ کور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد مبناى محاسبه خسارت تاخیر از زمان 
مطالبه و تقدیم دادخواست 95/11/17 مى باشد. م الف: 4162 مقیمى زند قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/208
حصر وراثت

رضا حسین منش داراى شناسنامه شماره 257 به شرح دادخواست به کالسه 107/96 ش ح10  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجرگشول بشناسنامه 994 در تاریخ 96/01/20 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسین حسین منش ش ش 11، 2-محمدحسین 
منش ش ش 135،3-رضا حسین منش ش ش 257، 4-على حسین منش ش ش 1080187685 (پسران متوفى) 
5-زینب حسین منش ش ش 72، 6-زهرا حســین منش ش ش 1080278478 (دختران متوفى) 7-سلطانحسین 
حسین منش ش ش 811 (همسر متوفى) 8-فاطمه گشول ش ش 704 (مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4176 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اخ تالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/209
اجراییه

شماره 790/94ش9ح به موجب راي غیابى شماره 780 تاریخ 94/11/24 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سید ایمان امید طباطبایى فرزند کاظم به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
فک پالك خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى ایران 43/ 884ب41 و پرداخت مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسى، 
هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم لها: 1-اصالن علیرضایى فرزند رضا 2- فرشته 
هادیون فرزند محمد تقى 3- زهرا فرجى فرزند مرتضى به نشانى شاهین شهر –مخابرات-فرعى 11 غربى پالك 29 
واحد 14 ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف:  166   اسالمیان قاضى شعبه 9 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /2/210
اجراییه

شماره 254/95ش8ح به موجب راي غیابى شماره 711 تاریخ 95/10/1 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن خسروى به نشانی شاهین شهر مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 837/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 80/000 ریال هزینه تمبر 
و خسارات از تاریخ 90/10/29 تا زمان وصول در حق محکوم له ابراهیم سبزى االسوند به نشانى شاهین شهر-طالقانى-

فرعى 11 نیم فرعى اول سمت راست پ 32 ، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف:163 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)2/211
مزایده

مزایده اموال غیر منقول: در پرونده 940174 و به موجب اجرائیه 940536 مورخ 95/3/10 صادره از شعبه سوم دادگسترى 
اصفهان محکوم علیه 1- سلطنت رزمجو 2- باقر حیدرى 3- سارا و ساینا حیدرى به پرداخت تعداد 414 سکه بهار آزادى 
و 200 مثقال طال در حق محکوم له الهه انارى هر یک به نسبت سهم االرث از ماترك متوفى فردین حیدرى محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: محل وقوع ملک مورد نظر به نشانى شاهین شهر-بلوار 
طالقانى- مسکن مهر پردیس-خیابان اسفند- خیابان خرداد-فرعى 5 شرقى-پالك 134 طبقه پنجم –واحد شماره 54 
کد پستى 8317976848 ، بازدید و معاینه الزم را به عمل آورده و مراتب به شرح زیر ایفاد مى گردد: ملک مورد ارزیابى 
یک باب آپارتمان مسکونى با مساحت 78/83 متر مربع مى باشد که داراى 2 اتاق خواب، آشپزخانه اوپن، سالن پذیرایى، 
حمام و سرویس بهداشتى، یک باب انبارى واقع در پشت بام و نیز یک قطعه پارکینگ واقع در طبقه همکف است. پوشش 
دیوارهاى سالن هاى پذیرایى و نیز پوشش دیوارهاى اتاق خواب از نوع گچ و رنگ بوده و پوش کف سالن و اتاق هاى خواب 
نیز تماماً سرامیکى است. آشپزخانه داراى پوشش بدنه و پوشش کف سرامیک بوده و کابینت هاى آن نیز mdf مى باشد. 
حمام و سرویس بهداشتى نیز داراى پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک و سقف کاذب pvc است. دربهاى داخلى این 
ساختمان چوبى و پنجره هاى از نوع UPVC دو جداره مى باشد. این ملک داراى انشعاب آب مشترك و برق و گاز مستقل 
بوده، سیستم گرمایش آن از نوع پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش آن کولر آبى است. بر اساس نامه شماره 00084 مورخ 
1394/7/15 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر، این ملک داراى یک فقره سند مالکیت ششدانگى به شماره چاپى 
960401 سرى ب/93 به نام آقاى فردین حیدرى بوده  و مشخصات ثبتى آن بدین قرار است: «پالك ثبتى 409/9214، 
مورد ثبت شماره 203607، صفحه 179، دفتر 909، بخش شانزده ثبت اصفهان» لذا با توجه به موارد پیش گفته، تحقیق 
و بررسى انجام شده، موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه، ارزش ششدانگ اعیان ملک 
مورد نظر در زمان مبادرت به کارشناسى، مبلغ 1/013/400/000 ریال (معادل یکصد و یک میلیون و سیصد و چهل هزار 
تومان) ارزیابى و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده:96/3/6 از ساعت 9 الى 10 صبح محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم دادگاه شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه اى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت رد مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف:  167 محسنى دادورز اجراى احکام مدنى شعبه 

سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/2/212
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به امین مهرى شرودانى خواهان 1- حمید خلیلى2- مجید نوروزى جم جنگلى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند پژو پارس در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به 
کالسه 656/95 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/3/29 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2131 شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 

(شهر گز) (مجتمع شماره یک)/2/213
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759500026 شماره پرونده: 9509983759500014 شماره بایگانی شعبه: 950014 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500842 محکوم علیهم 1- جهانبخش 
شیرى فرزند حاج بابا به نشانى مجهول المکان 2- پروین زرى فرزند ابراهیم به نشانى مجهول المکان 3- خیراله ملکى 
به نشانى مجهول المکان  4- شیوا نژاد جابرى فرزند ناصر به نشانى مجهول المکان 5- متین احمدى شاپور فرزند محمد 
على به نشانى اصفهان- برخوار و میمه –مرکزى- شاهین شهر خ بهدارى فرعى 2 پ 38 (مجهول المکان) 6- فضل اله 
صالحوند فرزند شنبه به نشانى اهواز- کیان آباد خ 18 مترى پنجم سمت راه آهن پ 70 (مجهول المکان) متضامناً محکوم 
است به پرداخت مبلغ 9000000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت پرداخت و 
هزینه دادرسى در حق محکوم له سهیال جدیدى مقانک فرزند حسن به نشانى اصفهان-خ امام خمینى-خ ملت ك صاحب 
الزمان پ 68 و ضمناً هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 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 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 یکسال 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 ا عالم 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 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) 

م الف:164 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/214

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم لیال طور سنگ سرکى فرزند آقا عسگر مجهول المکان در پرونده کالسه 35/96 که به عنوان خوانده 
است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/6/30-05067720 و نیز مطلق 
خسارات دادرسى به انضمام خسارات ناشى از تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/17 ساعت 
17 جهت رسیدگى و دفاع از خود  در شوراى حل اختالف زیباشهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  
الیحه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف: 96/75 شعبه ششم حقوقى  شوراى 

حل اختالف شهرستان مبارکه (زیباشهر)/2/225
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقاى روح اله منتظمى فرزند بهرام مجهول المکان در پرونده کالسه 33/96 به عنوان خوانده است به پرداخت 
مبلغ چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/4/1-05212817 و مبلغ هفت میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/3/1-05212819 به انضمام مطلق خسارات دادرسى به انضمام خسارات ناشى از 
تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/17 ساعت 16/45 جهت رسیدگى و دفاع از خود در شوراى 
حل اختالف زیبا شهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع 

رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/73 شعبه ششم حقوقى حل اختالف شهرستان مبارکه/2/226
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقاى عباس نجفى فرزند لطف اله مجهول المکان در پرونده کالسه 31/96 به عنوان خوانده است به مطالبه 
مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/8/30-786290 و مبلغ شانزده میلیون و پانصد 
هزار ریال وجه یک فقره چک به شمار ه 1395/8/20-399147 و مطلق خسارات دادرسى به انضمام خسارات ناشى از 
تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/17 ساعت 16/30 جهت رسیدگى و دفاع از خود در شوراى 
حل اختالف زیبا شهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع 

رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/72 شعبه ششم حقوقى حل اختالف شهرستان مبارکه/2/227
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقاى امیر مؤمن زاده فرزند منصور مجهول المکان در پرونده کالسه 29/96 به عنوان خوانده است به مطالبه 
مبلغ یازده میلیون و هفتصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/8/30-469187 و مطلق خسارات دادرسى 
به انضمام خسارات ناشى از تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/17 ساعت 16/30 جهت 
رسیدگى و دفاع از خود در شوراى حل اختالف زیبا شهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/74 شعبه ششم حقوقى حل اختالف 

شهرستان مبارکه/2/228
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقاى نوروز فیروزى فرزند ابوالفتح مجهول المکان در پرونده کالسه 27/96 به عنوان خوانده است به مطالبه 
مبلغ چهار میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 1395/6/30-577235  و نیز مطلق خسارات دادرسى به انضمام 
خسارات ناشى از تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم ابالغ مى شود در تاریخ 1396/3/17 ساعت 16 جهت رسیدگى و دفاع 
از خود در شوراى حل اختالف زیبا شهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  الیحه دادگاه بصورت 
غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف:96/71 شعبه ششم حقوقى حل اختالف شهرستان 

مبارکه/2/229
ابالغ  

شماره نامه: 9610113723100237 شماره پرونده: 9509983723101131 شماره بایگانى: 951838 نظر به اینکه 
آقایان غالمرضا و محمدرضا و علیرضا و خانمها فردوس و زهرا همگى فرهمند حسن آبادى همگى فرزندان قربانعلى 
و خانم سروى ناز اسماعیلى کرکوندى فرزند رجبعلى دادخواستى مبنى بر صدور حکم فوت فرضى قربانعلى فرهمند 
حسن آبادى فرزند امید على متولد 1323/10/20 و شماره شناســنامه 38 صادره از مبارکه به لحاظ مفقود شدن وى از 
تاریخ 1375/12/15 به این دادگاه ارایه نموده اند لذا مراتب در اجرا ماده 1023 قانون مدنى اعالن و از کسانیکه اطالع یا 
خبرى از شخص مفقود شده دارند دعوت مى شود که جهت ارایه اطالعات خود به این دادگاه مراجعه نمایند. م الف:  96/84 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مبارکه/2/296
تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ عمارت/قطعه زمین مزروعى تحت پالك شماره 440/927 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام رفعت عرفانى جزى و غیره فرزند عبدالحسین در جریان ثبت مى باشد و به علت عدم تحدید حدود عمومى به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت با درخواست متقاضى در روز یکشنبه 96/3/7 ساعت 10 
صبح تحدید حدود اختصاصى به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد که 
در موعد مقرر در محل حضور یابند ضمناً مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 (آ.ق.ث) اصالحى 1380/11/8 مجاورى 
که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقى، حقى براى خود قائل است مى تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود، اعتراض کتبى را به ثبت محل تسلیم و دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تقدیم نماید. م الف: 186 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/2/335
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/358706 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت سى و شش سهم و یک چهاردهم سهم مشاع به 
استثناى بها ثمنیه اعیانى از 320 سهم ششدانگ یک قطعه زمین شماره 1853 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش یک ثبتى 
شهرضا که در صفحه 345 دفتر امالك جلد 298 به نام شــهریار دره شورى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
به به موجب رأى شماره: 3538-87/10/8 هیئت حل اختالف مقدار دو هفتم سهم مشاع به استثناى بها ثمنیه اعیانى 
از مالکیت نامبرده کسر گردیده و به موجب سند انتقال شماره :37594-87/7/24 دفتر 55 اصفهان تمامت بیست سهم 
مشاع از سى و پنج و یازده چهاردهم سهم مشاع از مالکیت خود را به غیر انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 960918711303879-96/2/3  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
885066 – 96/2/2 به گواهى دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابه جایى/

سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 82   اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/2/365
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139504002127000148/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9500240 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139603802127000005 بدینوسیله به آقاى کامران ســخائى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 1325 متولد 
1355/12/07 به شماره ملى 1199177997 که طبق تقاضانامه صدور اجرائیه و متن قرارداد به آدرس: شهرضا خیابان 
انقالب اسالمى روبروى بانک تجارت فروشگاه کامران که برابر گزارش مأمور ابالغ امکان ابالغ در آدرس هاى مذکور 
وجود نداشته است ابالغ مى گردد؛ بر اساس قرارداد شماره 149331537 مورخ 1393/12/19 تنظیمى در بانک سپه شعبه 
انقالب شما مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست 
مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان اجرائیه به مبلغ ششصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و 
ششصد و نود و هشت ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/07/20 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
چهارصد و سه هزار و هفتصد و چهل و نه ریال به انضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه مى گردد صادر و پرونده تحت 
شماره بایگانى 9500240 در اجراى ثبت اسناد و امالك شهرضا درجریان رسیدگى مى باشد لذا به استناد ماده 18 آئین 
نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما 
درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 83  واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا/2/366
ابالغ  اجرائیه

شــماره پرونــده: 1/ 139504002127000149 شــماره بایگانــی پرونــده: 9500241 شــماره ابالغیــه: 
139603802127000006 بدینوسیله به آقاى داود ابراهیمى فرزند ابراهیم  به شماره شناسنامه 96 متولد 1364/04/14 
به شماره ملى 1209979578 که طبق تقاضانامه صدور اجرائیه و متن قرارداد به آدرس شهرضا بلوار جانبازان فرعى 18 که 
برابر گزارش مامور امکان ابالغ در آدرس مذکور وجود نداشته است ابالغ مى گردد: بر اساس قرارداد شماره 149330570 
مورخ 1393/09/26 تنظیمى در بانک سپه شعبه انقالب شهرضا آقاى محمد رضا سبزوارى به تعهد شما مبلغ چهارصد 
و نود میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه 
منطقه اصفهان اجرائیه به مبلغ پانصد و شانزده میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد و چهار ریال بابت  
اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/10/15 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ دویست و نود و نه هزار و شش 
ریال به انضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه مى گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 9500241 دراجراى ثبت اسناد 
و امالك شهرضا در جریان رسیدگى مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب 1387  مراتب 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 84    اداره اجراي اسناد رسمی شهرضا/2/367
حصر وراثت

رمضان براتى منصوریه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 84 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 80/96 اند از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد براتى منصوریه بشناسنامه 2032 در تاریخ 
94/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رمضان براتى منصوریه 
به ش.ش 84 ، 2- یحیى براتى به ش.ش 2948،  3- خسرو براتى به ش.ش 30، 4- على براتى به ش.ش 84 (پسران 
متوفى) 5- معصومه براتى به ش.ش 7 ،  6- محترم براتى به ش.ش 80 (دختران متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/2/368
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره:  519/95  آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مسعود توکلى با وکالت خانم صادقى پور دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت 1.محمدجمشیدیان2.اکرم زواران حسینى3.نیلوفرجمشیدیان به شوراى حل اختالف شعبه 6 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره .... ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/17 ساعت 3/15 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
 و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4119 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/370
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان على احمدیان  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت مرتضى امانى نبى 
به شوراى حل اختالف شعبه .. شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 681/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/03/17 ساعت 3 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 4183 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/371

مزایده
در پرونده کالسه 950293 اجرایى و به موجب دادنامه 0039-950 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقایان حیدرپور محکوم است به پرداخت 13 مثقال طال و 5 میلیون ریال وجه نقد طبق شاخص بانک مرکزى بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 775000 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 آقاى 
منوچهر جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملک زمین واقع در اراضى نجف آباد قطعه3 بخش 11 
ثبتى اصفهان به مالکیت مرحوم قاسمعلى حیدرپور و داراى سوابق ثبتى پالك488 که با پالك 489 بصورت یک قطعه 
محصور درآمده و مساحت دو پالك که محصور مى باشد 930 مترمربع مى باشد که واقع در انتهاى خ محمد رسول ا... کوچه 
باغ داللها و کوچه حاج على مومن و ملک بصورت باغ و داراى اشجار مثمر در زمان بازدید بوده است لذا ارزش930 مترمربع 
باتوجه به موقعیت ملک و راههاى دسترسى و کاربرى کشاورزى بارزش 2/325/000/000 ریال تعیین و برآورد گردید. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ا موال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 96/03/03 ساعت 10 صبح ودرمحل 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 مورد نظر بازدید به 

عمل آورد. م الف: 4185 شعبه سوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/372
تبادل لوایح 

شماره نامه: 9610113730100131 شــماره پرونده: 9409983730101197 شماره بایگانى شعبه: 941207 آگهى 
تبادل لوایح تجدیدنظرخواهى آقاى اکبر مهدیه به طرفیت رقیه همایون نسبت به دادنامه 950-1153 به محاکم عمومى 
نجف آباد تسلیم نموده که به کالسه 951/22 ت ح/1 ثبت گردیده علیهذا چون خوانده رقیه همایون داراى نشانى معین 
نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه برابرماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار و محلى آگهى میشود و به خوانده اخطار میگردد که بانشر آگهى ظرف مدت 10 روز به دفتر دادگاه عمومى شعبه 

اول حقوقى دادگسترى نجف آباد مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و چنانچه الیحه 
دفاعیه اى دارند ظرف 10 روز کتبا به این شعبه تحویل نمایند بدیهى است درصورت عدم حضور دادگاه به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیازبه  انتشار آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4191 

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/374
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده: 1081/95 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد.خواهان: امیرکاوه نشانى: اصفهان- چهارراه نورباران-ابتداى خ شریف واقفى- جنب بانک ملى-فروشگاه وکیل 
خواهان: سیدمحمدعلى بنى هاشمى به نشانى: خمینى شهر-خ شریعتى شمالى- نرسیده به سه راه رجایى-بین فرعى 
121 و 123 دفتروکالت خوانده: سجاد حسینى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره 282638-
95/08/30 و 282637-95/07/30 و 282636-95/07/10 جمعا به مبلغ 191/700/000 ریال. گردشــکار: 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 امیرکاوه با وکالت آقاى سیدمحمدعلى 
بنى هاشمى به طرفیت سجادحسینى 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 191/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/056/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها 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 ب یست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. م الف: 4187 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/375
ابالغ رأى 

دادنامه به تاریخ 96/01/21 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و 
پرونده کالسه 863/95 تحت نظر است. شورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى روح اله رسولى فرزند نبى اله به طرفیت 
آقایان: هیبت اله رسولى و محسن رضاپور فرزند محمدعلى به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى 
و انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت پیکان بشماره انتظامى 638 ه 75 ایران-23 مقوم على الحساب به مبلغ هفتاد میلیون 
ریال به انضمام خسارت هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشت قولنامه فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول 
که ذیل آنرا طرفین و شهود امضاء نموده اند و استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرستان نجف آباد مورخه 95/12/05 اعالم 
داشته است خودرو فوق الذکر بنام خوانده ردیف دوم آقاى محسن رضاپور مى باشد و نظربه اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم 
ابالغ از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و دفاع و انکارى ننموده است. لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم آقاى محسن رضا پور رابه حضور 
دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سندرسمى خودرو بشماره انتظامى 638 ه 75 ایران-23 بنام خواهان و خوانده ردیف 
اول را به پرداخت مبلغ یکصدو هفده هزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان محکوم مى نماید.راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى  

در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4186 جعفرى قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/2/376
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973731500022 شماره پرونده: 9509983731500675 شماره بایگانى شعبه: 950686 خواهان: 
داود عرب مارکده فرزند عیدى محمد به نشانى اصفهان-نجف آباد-ویالشهر-خ سرهنگ ایرانپور مجتمع هانى3 واحد4 
خواندگان: 1.ایرج قهرمانى فرزند قهرمان به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.الزام به تنظیم سند رسمى ملک 2. مطالبه 
خسارات دادرسى دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست داودعرب بطرفیت ایرج قهرمانى و حجت امیرخانى بخواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى شش دانگ ملک به پالك ثبتى 129/790 قطعه8 نجف آباد بخش 11 اصفهان به 
انضمام خسارات وارده دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق مبایعه نامه عادى 93/02/15 فى مابین 
خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم و مبایعه نامه عادى مورخ 94/04/06 فى مابین خوانده ردیف دوم و خواهان و نتیجه 
استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد که داللت برمالکیت خوانده ردیف اول بر پالك مورد ادعایى دارد لذا دعوى 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ سند مالکیت 
بشماره ثبتى 129/790 واقع در قطعه8 نجف آباد بخش 11 اصفهان به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف دوم به 
پرداخت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شعبه و سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.  

م الف: 4184 خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/377
حصر وراثت

رضا فقهى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 488 به شرح دادخواست به کالسه 108/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى فقهى نجف آبادى بشناسنامه 680 در تاریخ 94/04/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا فقهى نجف آبادى ش 
ش 855، 2- مریم فقهى نجف آبادى ش ش 665، 3- محبوبه فقهى نجف آبادى ش ش  2241، 4-رضا فقهى نجف 
آبادى ش ش 488، 5-زهره فقهى نجف آبادى ش ش 748 (فرزندان متوفى) 6-طاهره درســتى نجف آبادى ش ش 
538 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. . اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4168 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/378
حصر وراثت

زهرا جوزى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 116/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمال محسن پوراحمدى بشناسنامه 16546 در تاریخ 96/01/24 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مهدى محسن پوراحمدى ش ش 5100294795، 
2-حسین محسن پوراحمدى ش ش 1081182660، 3-عباس محسن پوراحمدى ش ش 1081314737 (فرزندان 
متوفى) 4-زهرا جوزى ش ش 44 (همسر متوفى) 5-نصرت محیسنى پورچعبى ش ش 24 (مادر متوفى) 6- عبدالمحسن 
محسن پوراحمدى ش ش 1637 (پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4189 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/379 /2
حصر وراثت

رسول حیدرى سودجانى داراى شناسنامه شماره 9843 به شرح دادخواست به کالسه 113/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنقلى حیدرى ســودجانى بشناسنامه 1205 در تاریخ 
95/10/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-لیال حیدرى سودجانى 
ش ش 1046، 2-محمود حیدرى سودجانى ش ش 2416، 3-زهرا حیدرى سودجانى ش ش 1080289615، 4-رسول 
حیدرى سودجانى ش ش 9843، 5-فاطمه حیدرى سودجانى ش ش 270 (فرزندان متوفى) 6-رقیه قربانى ش ش 1297 
(همسر متوفى) 7-صغرى قایدى برده شاهى ش ش 559 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م  الف: 4190 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/380
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423731500021 شماره پرونده: 9509983731500559 شماره بایگانى شعبه: 950569 بسمه 
تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973731500956 محکوم 
علیهم: 1.عزیز ظهیر فرزند: ابراهیم نشانى: مجهول المکان 2.مهدى شیرزادپور به نشانى: اصفهان-نجف آباد-خ17 شهریور 
شرقى-نرسیده به بیمارستان بین مولوى و بیمارستان پ74 محکوم علیه ردیف اول (عزیز ظهیر) محکوم است به حضور 
در یکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال ششدانگ ثبتى 391/2212 بخش9 ثبتى اصفهان و محکوم علیه ردیف دوم محکوم 
است به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له: على راعى دهقى فرزند یدا... به نشانى: 
گلپایگان خ 17 تن بعد از امامزاده 17 تن داخل کوچه پ 52 با وکالت 1.مریم شریفى فرزند على به نشانى: نجف آباد خ 
22بهمن مقابل بیمارستان شهیدمنتظرى طبقه فوقانى داروخانه شفا کدپ 8514676393 دفتر وکالت آقاى اکبر کریمى 2. 
اکبر کریمى فرزند حسین به نشانى: نجف آباد خ 22بهمن مقابل بیمارستان شهیدمنتظرى طبقه فوقانى داروخانه شفا کدپ 
8514676393  اجرایى و پرداخت مبلغ یکصدو سى و پنج هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نق دى 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: 4108 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/381

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610423730100047 شماره پرونده: 9309983730100738 شماره بایگانى شعبه: 930756 بسمه 
تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9309973730101134 محکوم علیهما: 1.شرکت 
سهامى البرز سپاهان پاسارگاد نشانى: مجهول المکان 2.روح اله اداوى (مجهول المکان) اصفهان خیابان امام خمینى 
خیابان ساحل مق مدرسه طوسى کوى یاسمن بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت 125/000/000ریال بعنوان 
اصل خواسته و 3/810/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 93/04/03 
لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم له: قنبرعلى مهرابى فرزند: حسین نشانى: شهرستان نجف آباد- امیرآباد خ 
مطهرى شمالى خ جانبازان2 پالك3 کدپ 8513975371 با وکالت محمد لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشانى 
اصفهان-نجف آباد-خ امام خمینى-بعداز چهارراه شهردارى-نبش کوچه شهامت-ط فوقانى اجرایى و 6/250/000 
ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هف ت 
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) م الف: 4182 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/382

ابالغ اجراییه
شــماره پرونــده: 139304002003000834/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9300102 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139603802133000001- بدین وســیله به آقاى روح اله محمدى قلعه ســفیدى فرزند محمدصادق مقیم: نجف 
آباد-ویالشهر شهرك صنعتى خیابان 104 فرعى شرکت سپاهان کدپستى8584194181 که برابر گواهى مأمور مربوطه 
به علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قوامین شعبه آتشگاه اصفهان 
به استناد چک شماره 906172-1111 مورخ 91/08/22 عهده بانک ملت جهت وصول مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9301502/1 دراداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و 
به کالسه 9300102 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت 
بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و 
غی راز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4170 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/383

ابالغ راي
شماره پرونده: 451/95 ش8ح شاهین شهر شماره دادنامه: 96/2/3-44 خواهان: آقاى سید حسین میرلوحى فرزند سید هاشم 
به نشانى اصفهان خیابان آتشگاه خ حاج احمد مجازى کوچه سعدى کوى حافظ پ 2 با وکالت آقاى على توکلى فرد خوانده: 
آقاى محمد رضا ارژنى فرزند على حسین به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ صد میلیون ریال 100/000/000 
به استناد یک فقره چک به عهده بانک مسکن به شماره 979771 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تأخیر و تأدیه و حق 
الوکاله وکیل گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه نظریه 
مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى سید حسین میرلوحى با وکالت على توکلى فرد به طرفیت آقاى محمد رضا ارژنى به خواسته مطالبه مبلغ 
صد میلیون ریال 100/000/000 به استناد یک فقره چک به عهده بانک مسکن به شماره 979771 و مطالبه مطلق هزینه 
هاى دادرسى و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، نظر به این که خوانده علیرغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه 
دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات 
ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به مبلغ صد میلیون ریال 100/000/000 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار ریال 2/155/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررســید چک مورخه 95/3/17 لغایت زمان پرداخت بر 
اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید، حکم صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 

م الف:  171 اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر و میمه/2/384
ابالغ راي

شماره پرونده:804/95  شماره دادنامه: 96/2/3-48 خواهان: خانم فریده رئیسى به نشانى شاهین شهر خیابان فردوسى 
فرعى 12 غربى پ 31 خواندگان خانم مهناز غائبیان و آقاى حمید مساح به نشانى تاکسى رانى شاهین شهر  خواسته: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک سفته به شماره 414370 و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاء کنندگان 
زیر تشکیل است و با توجه به به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم فریده رئیسى به طرفیت مهناز 
غائبیان و حمید مساح به خواسته مطالبه بابت اصل خواسته به 50/000/000 ریال به استناد یک فقره سفته به شماره 414370 
به مبلغ یاد شده، بدین شرح که خواهان اظهار داشت: در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده ولکن از پرداخت دین به دالیل 
واهى استنکاف نموده است نظر به این که مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده 
على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و تکذیبى به 
عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان 
را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و قاعده تسبیب و مواد 198 و 
515 و 519 آیین دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خواندگان را به مبلغ 50 میلیون ریال پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ پانزده هزار ریال هزینه ابطال تمبر و خسارت 
تأخیر تأ دیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه 94/9/20 تا زمان وصول که محاسبه آن بر عهده اجراى احکام دادگسترى 
است در حق خواهان محکوم مى نماید. حکم صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر و رســیدگى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر 

مى باشد. م الف :170   اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر/2/385
حصر وراثت

زهرا بربره بشناسنامه شماره 4260078119 استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
44/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد مراد بربره به شناسنامه شماره 1226 در تاریخ 
95/12/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا بربره فرزند محمد مراد به ش.ش 4260078119 
(فرزند متوفى) 2- زیور صالحى فرگنى فرزند ا... مراد به ش.ش 795 (همسر متوفى) 3- دانیال بربره فرزند محمد مراد 
به ش.ش 7- 426000441 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:172 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/2/387
حصر وراثت

سکینه خواجه بشناسنامه شماره 1 استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 38/96 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد امین به شناسنامه شــماره 2507 در تاریخ 95/2/10 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سکینه خواجه فرزند صمداله به ش.ش 1 (زوجه) 2- بهنام امین فرزند 
محمد به ش.ش 1935 (فرزند متوفى) 3- بهروز امین فرزند محمد به ش.ش 1777(فرزند متوفى) 4- بابک امین فرزند 
محمد به ش.ش 2759 (فرزند متوفى)اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف:169 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/388
حصر وراثت

مصطفى بختیارى بشناسنامه شماره 18 استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
37/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان رضا بختیارى به شناسنامه شماره 1557 در تاریخ 
95/12/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مصطفى بختیارى فرزند رضا به ش.ش 18 (پدر متوفى) 
2- فاطمه بختیارى فرزند کرمعلى به ش.ش 28 (مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 168 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/389
اجراییه

شماره: 1014/94-95/12/3 به موجب راي شماره 359 تاریخ 95/4/14 حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه 1-مهدیه السادات میرزایى میرحسینى خانه دار 2- مهدى مستجیر  (آزاد) به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 350/000 ریال بابت 
خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له بانک انصار به وکالت 
داود محسنى هما گرانى به نشانى اصفهان- چهار باغ باال ساختمان ماکان 2 طبقه 1 واحد 1 و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/9/2 لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر پرونده اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف:  3177 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/399
اخطاریه

آقاى سید على حسینى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى علیرضا سهرابى رنانى به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 71/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/13 ساعت 5/45 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد.م الف:180 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه/2/404  
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر 
گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا 
شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را 
به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000389 مورخ 1395/6/23 هیئت- خانم مهین مشهدى زاده دهاقانى فرزند هیبت اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2177/2 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 127/947 واقع در اراضى 

خلف دزجا دهاقان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اسداله مشهدى زاده (مالک رسمى)
2- راي شماره 139560302019000594 مورخ 1395/10/9 هیئت- صندوق قرض الحسنه فرهنگیان دهاقان تمامت 
ششدانگ یکباب ساختمان محل ساختمان قرض الحسنه فرهنگیان دهاقان به مساحت 111 مترمربع مجزى شده از پالك 

شماره 339/271 واقع در دهاقان
3- راي شماره 139560302019000617 مورخ 1395/11/4 هیئت- آقاى ابراهیم صیادى دهاقانى فرزند کاظم تمامت 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى یک و نیم دانگ مشاع آن به مساحت 180/35 مترمربع مجزى شده از 

پالك شماره 125/45 واقع در اراضى ارباب دهاقان 
4- راي شماره 139560302019000715 مورخ 1395/12/18 هیئت- آقاى رضا سعیدى دهاقانى فرزند محمدحسین 
تمامت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 849 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 123/330 واقع در اراضى 

خلف جمبد. انتقال عادى مع الواسطه از طرف عزیزاله ابوالقاسمى (مالک رسمى)
5- راي شماره 139560302019000720 مورخ 1395/12/21 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند حسین تمامت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244/26 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 130/36 واقع در اراضى نجف آباد دهاقان

6- راي شماره 139560302019000721 مورخ 1395/12/21 هیئت- آقاى محسن رمضانپور فرزند اسماعیل تمامت 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1067/5 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 138/180 واقع در اراضى غلغله عطاآباد 

دهاقان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف اسمعیل عطاآبادى (مالک رسمى)
7- راي شماره 139560302019000739 مورخ 1395/12/28 هیئت- آقاى محسن رمضانپور فرزند اسماعیل تمامت 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 758 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 138/179 واقع در اراضى غلغله عطاآباد دهاقان. 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف على رمضانپور عطاآبادى (مالک رسمى)
8- راي شماره 139660302019000028 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند حسین تمامت 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/17 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 121/1051 واقع در ابنیه دهاقان
9- راي شماره 139660302019000029 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى رمضان یوسف پور دهاقانى فرزند یوسف 
تمامت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/51 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 127/30 واقع در اراضى خلف دزجا 
دهاقان که در اجراى استانداردسازى پالك هاى ثبتى به پالك 127/1625 تبدیل شده است. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف رضا قلى بخشنده (مالک رسمى)
10- راي شماره 139660302019000030 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى مرتضى حسین پور فرزند اسمعیل تمامت 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن به مساحت 170/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 125/18 

واقع در اراضى ارباب دهاقان.
11- راي شــماره 139660302019000031 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند حسین 

تمامت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/92 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 121/1051 واقع در ابنیه دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/26 م الف: 96/40  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك دهاقان/2/427

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103760300256 شماره پرونده: 9509983761201108 
شماره بایگانى شعبه: 960082 شاکى فروغ نوذر پور فرزند رستم به طرفیت متهم 
احمد رضا مماند که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به 
کالســه 960082 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/03/20 و ساعت 8 صبح 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 161 شعبه 

103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/ 2/215 
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دنیا گرچه از جهتى شــما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شــما 
را از بدى هایش مى ترســاند، پس براى هشــدارهایش از آنچه 
مغرورتان مى کند چشــم پوشید و بخاطر ترســاندنش از طمع 
ورزى در آن باز ایســتید، به خانه اى که دعوت شــدید ســبقت 

گیرید و دل از دنیا برگیرید.
موال على (ع)

آیین کلنگزنى و آغاز عملیات اجرایى شبکه جمع آورى و دفع بهداشتى فاضالب شهردیزیچه باحضور مهندس چیت چیان 
وزیر نیرو، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، معاون استاندار، فرماندار شهرستان، مدیران شرکت 

فوالد و شرکت آبفا روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه سال جارى در شهر دیزیچه برگزار شد.
 مهندس ثابت راسخ شهردار دیزیچه با اشاره به آیین کلنگزنى و آغاز عملیات اجرایى شبکه جمع آورى و تصفیه فاضالب 
شهر دیزیچه با حضور مهندس چیت چیان وزیر نیرو اظهار داشت: شــهر دیزیچه با 20 هزار نفر جمعیت در امتداد 15 
کیلومترى رودخانه زاینده رود واقع شده است و از آنجایى که یکى از اهداف توسعه پایدار دستیابى به محیط زیست سالم 
و بهداشتى است با اجراى شبکه فاضالب شهرى دیزیچه یکى از اهداف مهم توسعه پایدار محقق مى شود. ثابت راسخ با 
اشاره به اینکه شبکه جمع آورى فاضالب شهرى با لوله گذارى 110 کیلومتر طول در اقطار 200 تا 400 میلیمتر اجرایى 
مى شود اعتبار تخصیص یافته براى پروژه یاد شده را بالغ بر 600 میلیارد ریال عنوان کرد که با مشارکت و سرمایه گذارى 
شرکت فوالد مبارکه و شرکت آب و فاضالب استان و مشارکت شــهردارى دیزیچه و همیارى و همکارى شهروندان 
اجرایى مى شود. مهندس ثابت راسخ شهردار دیزیچه در پایان از جانب شهروندان فهیم و قدرشناس شهر دیزیچه و شوراى 
اسالمى شهر از تالش وافر و پیگیرى ُمجّدانه فرماندار محترم شهرستان و سرکارخانم مهندس سعیدى نماینده محترم 
مردم شهرستان در مجلس شوراى اسالمى که از طریق برگزارى جلسات متعدد با وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان، 
استاندارمحترم اصفهان و حوزه معاونت عمرانى، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

براى اجرایى شدن این امر انجام شده کمال قدردانى و سپاسگزارى را به عمل آورد.

در مراسمى با حضور وزیر نیرو و مسئولین شهر دیزیچه صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایى شبکه جمع آورى و تصفیه 
فاضالب شهرى دیزیچه

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان شــرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشــر 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 96/2/26 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
تلفن 52236973 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر ســایت صنعتى کاوه خیابان سوم- به متراژ 81 

مترمربع 
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر ســایت صنعتى کاوه خیابان سوم- به متراژ 94 

مترمربع

نوبت اول نوبت اول    آگهى مزایده 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
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آگاهى

      معرفت را از مردم اصفهان یاد بگیرید
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وزیر نیرو در ســفر به اصفهان، تصفیه خانه و شــبکه 
فاضالب شهرهاى ورنامخواست و سده لنجان را افتتاح 
کرد و کلنگ عملیــات اجرایى شــبکه و تصفیه خانه 
فاضالب در شــهرهاى دیزیچه و زیباشهر مبارکه را به 

زمین زد. 
وزیر نیــرو در آئین کلنگزنى عملیات اجرایى شــبکه و 
تصفیه خانه فاضالب شهرهاى دیزیچه و زیباشهر مبارکه 
و بهره بردارى از تصفیه خانه و شبکه فاضالب شهرهاى 
ورنامخواست و سده لنجان، در جمع مسئوالن استان و 
شهرستان هاى لنجان و مبارکه با اظهار خوشوقتى از به 
ثمر نشســتن این پروژه ها در این ایام مبارك و خجسته 
گفت: مسئله آب امروز مسلمًا براى کشور حائز اهمیت 
بوده و متوسط بارش در کشور ما، یک سوم بارش جهان 
است و این نشان مى دهد کشــور از حیث منابع آبى در 
محدودیت است و وظیفه شرعى، قانونى، ملى و انسانى 
است که بدانیم چگونه از آب استفاده کرده و صرفه جویى 
نماییم که اگر خداى ناکرده به این امر، بى توجهى شود 
تبعات نگران کننده اى براى مردم و نسل هاى آینده به 

ارمغان خواهد داشت. 
حمید چیت چیان با بیان اینکــه امروز در جهان و ایران، 
دیگر فقط مسئله کمیت آب مطرح نیست افزود: امروز 
همه مردم و مسئوالن خشــکى رودخانه ها، تاالب ها، 
پایین رفتن آب هاى زیرزمینى و... را احساس کرده اند اما 
مشکل ما فقط کمیت آب نبوده، بلکه مهمترین موضوع، 
کیفیت آب است که اگر به آن توجه نشود، گرفتارى هاى 

بسیار زیادى گریبانگیر جامعه خواهد شد. 
وى ادامه داد: به خاطر افزایش پدیده شهرنشینى و توسعه 
شهرنشینى و در نتیجه افزایش فاضالب، زمین قدرت 
پاالیش این حجم فاضالب را ندارد و باید شــبکه هاى 
فاضالب و تصفیه خانــه فاصالب ایجاد شــده و دفع 
فاضالب در یک فرآیند دقیق علمى و صنعتى پاالیش 

شود تا قابل ورود به جامعه باشد. 
وزیر نیرو گفت: امروز با بهره بــردارى از تصفیه خانه و 
شبکه فاضالب شــهرهاى ورنامخواست و سده لنجان 
و همچنین کلنگزنى عملیات اجرایى شــبکه و تصفیه 
خانه فاضالب در شهرهاى دیزیچه و زیباشهر شهرستان 
مبارکه، کار بسیار بزرگى در زمینه فاضالب انجام شد و به 
جرأت مى توان گفت امروز بزرگ ترین طرح هاى زیست 
محیطى در اقصى نقاط کشور از ســوى وزارت نیرو در 

حال اجراست. 

وى خاطرنشان کرد: اجراى شبکه هاى فاضالب، از ورود 
آلودگى به منابع آب جلوگیرى مى کند که اگر فاضالب 
بدون تصفیه، وارد محیط زیست شود سالمتى مردم از 
طریق تماس مســتقیم و غیرمستقیم تهدید خواهد شد 
ولى وقتى فاضالب تصفیه و تبدیل به پساب گردد مجدداً 
قابل استفاده در کشاورزى و صنعت بوده و این ضرورت 
مهمى است که در مصوبات شورایعالى آب مدنظر قرار 
گرفته و تمام صنایع موجود در استان اصفهان، مکلفند 
به تدریج مصارف آب خام از طریق چــاه و زاینده رود را 
کاهش داده و پساب را جایگزین کنند. این در حالى است 
که علیرغم اینکه در جهان تصفیه فاضالب به گونه اى 
انجام مى شود که براى شرب از آن استفاده مى کنند اما 

هنوز در جمهورى اسالمى ایران این چنین نیست. 
چیت چیان مى گوید: فوالد مبارکه با ســرمایه گذارى 
مطلوب، اجراى فاضالب در چندین شهر را در راستاى 
تکلیف شورایعالى آب و عمل به تکلیف اجتماعى خود، 
براى حفظ محیط زیست و سالمت در محدوده شهرهاى 

فوالد مبارکه، انجام داده است که جاى تشکر دارد. 
وزیر نیرو گفت: از زمان پیروزى انقالب تا ســال 92، به 
طور متوسط در هر سال پنج تصفیه خانه فاضالب جدید 
در کشور احداث شده و وارد مدار شد در حالى که از ابتداى 
فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون به طور متوسط در هر 
سال 11 تصفیه خانه فاضالب جدید احداث و وارد مدار 
شد که این نشان دهنده احســاس مسئولیت نسبت به 
سالمتى مردم و محیط زیست است. وى گفت: فعالیت ها 
شتاب گرفته است و وزارت نیرو نیز با مدیریت مناسب، از 

ظرفیت دیگر سازمان ها مانند فوالد مبارکه، شهردارى ها 
و .... استفاده کرده و ما این اقدامات را ارج مى نهیم. 

وى ادامه داد: در 3/5 ســال گذشــته بــه ازاى هر روز
 194 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت جدید تصفیه 
فاضالب ایجاد شــد که این میزان ظرفیت در 35 سال 
گذشــته به ازاى هر روز 99 هزار مترمکعب بود. ضمن 
اینکه طى 35 ســال گذشــته جمعیت تحت پوشــش 
شبکه هاى فاضالب 38/82 درصد بود که در سال هاى 
92 تا 95 این جمعیت تحت پوشش از مرز 45 درصد عبور 
کرد. این در حالى بود که در 35 ســال گذشته جمعیت 
تحت پوشــش کمتر از یک درصد بود که طى سه سال 
اخیر به بیش از 2 درصد افزایش یافته که بســیار قابل 
توجه بوده است و امید است بتوانیم خدمات مطلوب تر و 

بیشترى به مردم ارائه دهیم. 
وزیر نیرو اشــاره اى هم به وضعیت تأمین آب شــرب 
در روستاها داشــت و گفت: در حالى که روستائیان در 
گذشته براى تأمین آب شرب باید کیلومترها مسافت طى 
مى کردند و تا سال 92، ردیف بودجه اى براى آبرسانى به 
روستاها نداشتیم و در هشت سال قبل از دولت تدبیر و 
امید هم، هر سال 293 روستا آبرسانى مى شد اما از سال 
93 با تأکید شورایعالى آب، ردیف بودجه براى آبرسانى 
به روســتا تعیین و 300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
داده شد و فقط در سال 95 وزارت نیرو با افزایش اعتبار 
آبرســانى به روســتاها، بیش از 2 هزار و 985 روستا را 
آبرسانى کرد که امید اســت در سال هاى آینده استمرار 
داشته باشد تا همه روستاهاى کشور بطور کامل آبرسانى 

و داراى شبکه آب بهداشتى شوند. 
چیت چیان گفت: در 3/5 سال گذشته به بیش از 5200 
روســتا با جمعیتى افزون بر چهار میلیون نفر آبرسانى 

شده است. 
وى از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
خاطر انجام طرح هاى آب و فاضالب قدردانى کرد و او را 
مدیرى ارزشمند، پرکار و مخلص دانست و گفت: جا دارد 
از مدیرعامل آب و فاضالب روستایى استان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه که ســرمایه گذارى ارزشمندى براى رفاه 
مردم و البتــه تأمین آب مبارکه انجام داد و مســئوالن 

استان تشکر کنم. 
***

استاندار اصفهان نیز در آیین بهره بردارى از تصفیه خانه 
و شبکه فاضالب شهرهاى ورنامخواست و سده لنجان با 
خیرمقدم به وزیر نیرو گفت: 3/5 سال قبل و زمانى که در 
هیئت دولت براى رأى اعتماد به عنوان استاندار اصفهان 
رفته بودم از من پرسیده شــد بزرگ ترین چالش استان 
اصفهان چیست؟ و گفتم اولین، دومین و سومین چالش 
استان اصفهان، چالش زیســت محیطى است و امروز 
کامًال به این باور رســیدم که اصلى ترین چالش استان، 

مسائل زیست محیطى مى باشد. 
رســول زرگرپور با بیان اینکه وضعیت زیست محیطى 
اصفهان در ســال 92 بســیار شــکننده بود و اصفهان 
آلوده ترین شــهر کشور به شــماره مى رفت و آب نیز از 
نظر کمى و کیف با مشکالت عدیده مواجه بود گفت: در 
طول 3/5 سال گذشته با تالش هاى انجام شده، هواى 

اصفهان وضعیت مناسبى پیدا کرد. این در حالى بود که 
ما در اصفهان در سال 95، 225 روز هواى سالم داشتیم 
در حالى که روزهاى هواى سالم در سال 92، 75 روز بود 
البته این میزان کافى نیســت ولى روند فعالیت صحیح 
است. البته اصفهان در اجراى طرح کاهش آلودگى هوا، 
موفق ترین طرح در کشور شناخته شــد و این فرآیند تا 
دستیابى به 365 روز هواى سالم در سال و تبدیل آن به 

هواى پاك همچنان ادامه خواهد داشت. 
وى با بیان اینکه رویکرد فوالد مبارکه، ذوب آهن و دیگر 
صنایع استان حذف از لیست آالیندگى است گفت: امروز 

وضعیت شکنندگى بهتر شده و رو به تعادل است. 
استاندار اصفهان گفت: صنایع ماکه متهمین آلودگى هوا 
و آب بودند امروز عملکرد مثبت و کارسازى در کاهش 
مصرف آب و کیفیت آب داشــته و در این راستا هزینه 
مى کنند که شــرکت فوالد مبارکه در رأس آنهاست و 
ذوب آهن هم این اقدامات را شروع کرده و بدینسان یکى 
از اصلى ترین بندهاى طرح نه ماده اى شــورایعالى آب، 

تحقق یافته است.
زرگرپور از وزیر نیرو خواســت با توجه بــه اینکه از 70 
روستا، 20 روستاى استان مشکل فاضالب دارند، هزینه 
جمع آورى و تصفیه فاضالب این روستاها را تأمین کنند 

تا این مجموعه کامل و مشکالت برطرف گردد. 
وى با بیان اینکه فوالد مبارکه مشارکت هاى بسیار خوبى 
در تکمیل مصال، ورزشــگاه نقش جهــان، پروژه هاى 
فاضالب و تصفیه خانه فاضالب و... داشته است، از همه 
کسانى که در اجراى این پروژه ها سهیم بودند قدردانى 
و آنها را هدیه دولت به مــردم خوب، فهیم، والیتمدار و 

شهیدپرور شهرستان لنجان دانست. 
استاندار همچنین از مدیران عامل شرکت آب و فاضالب 
استان و شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان و 
همه همکارانشان و همه کسانى که در انجام این پروژه ها 

تالش مى کنند قدردانى و تشکر کرد. 
***

فرماندار شهرستان لنجان نیز گفت: شهرستان لنجان، 
شهرستانى صنعتى، کشاورزى، دفاعى و گردشگرى و 
کریدور چند استان کشور با جمعیتى افزون بر 264 هزار 
نفر اســت و رنگین کمان و جورچینى از اقوام مختلف 
در شهرســتان داشــته که در کمال آرامش، با یکدیگر 

همزیستى مسالمت آمیز دارند. 

ادامه در صفحه 16

با حضور وزیر نیرو در اصفهان صورت گرفت

بهره بردارى و آغاز عملیات اجرایى 
تصفیه خانه شبکه هاى جمع آورى فاضالب شرکت آبفا

,,

با بهره بردارى از 
تصفیه خانه و شبکه 
فاضالب شهرهاى 
ورنامخواست و سده 
لنجان و همچنین 
کلنگزنى عملیات 
اجرایى شبکه و 
تصفیه خانه فاضالب 
در شهرهاى دیزیچه 
و زیباشهر شهرستان 
مبارکه، کار بسیار 
بزرگى در زمینه 
فاضالب انجام شد

ساسان اکبرزاده
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اسپاتیفاى مى خواهد 
سخت افزار بسازد؟

 اســپاتیفاى همچنان در بازار اپلیکیشن هاى پخش 
موسیقى پیشتاز است و حاال ظاهراً به دیگر حیطه هاى 
فناورى نیز عالقه مند شده است. طبق اخبار و شایعات 
منتشر شده، اســپاتیفاى ظاهراً قصد دارد تا سخت 
افزارى با فناورى پوشیدنى تولید کند که البته هنوز 
مشخص نیست این ابزار چیست یا چه کاربردى دارد.

 این محصول ظاهراً در مراحل ابتدایى طراحى قرار 
دارد و اطالعات کمى درباره آن منتشــر شــده ولى 
چون این شرکت به تازگى درخواست جایگاه شغلى 
جدیدى منتشر کرده، شک همه را بر انگیخته است. 
این شرکت سوئدى به تازگى آگهى شغلى جدیدى 
معرفى کرده و در قسمت توضیحات آن اعالم کرد که 
به دنبال یک مدیر محصول وظیفه شناس و کارآزموده 
همراه با ابتکارعمل براى رهبرى پروژه در دست اقدام 
این شرکت و همچنین ارائه خدمات سخت افزارى 
مى گردد. اسپاتیفاى همچنین اعالم کرد شغلى که 
براى آن آگهى منتشر کرده اســت، به منظور تولید 
محصولــى در رده محصوالتى مانند آمــازون اکو، 

ساعت پبل و عینک هاى اسنپ چت قرار دارد.
به احتمال زیاد این شــرکت سوئدى قصد دارد مانند 
دیگر کمپانى هاى آمازون و اســنپ چت، ســخت 
افزارهاى انحصارى خود را تولید کند که به احتمال 

زیاد مرتبط به موسیقى خواهد بود. 

اپلیکیشن مسیریاب و گزارش 
جاده اى اندروید

تاکنون برنامه هاى مختلفى توسط توسعه دهندگان 
اندرویدى منتشــر شــده اســت که به کاربران این 
دستگاه هاى هوشــمند کمک مى کند تا با شناسایى 
مســیرهاى کم ترافیک زودتر به مقصد خود برسند. 
Waze – GPS, Maps & Traffic برنامه اى کامل 
و بى نقص در زمینه شناســایى ترافیک و جهت یابى 
براى سیســتم عامل محبوب و هوشــمند اندروید
 مى باشد که با توجه به سیســتم نوآورانه خود کمک

مى کند تا عالوه بر جهت یابى، زمــان کمترى را در 
 Waze .ترافیک جاده هــا و خیابان ها به ســر ببرید
بزرگ ترین جهــت یاب مبتنى بــر جمعیت جهانى 
مى باشد که داراى بیشترین استفاده در میان کاربران 
اســمارتفون هاســت. کاربران با نصب این نرم افزار 
خواهند توانســت موقعیت مکانى خــود را همراه با 
گزارشى کامل از ترافیک منطقه به اشتراك بگذارند 
تا دیگر رانندگان از ترافیک هر منطقه مطلع شــوند. 
عالوه بر ترافیک هر منطقــه جزئیاتى همانند مکان 
پلیس، حوادث و خطرات جاده اى قابل اشتراك گذارى 
مى باشند که یک رانندگى آرام و بدون درد سر را به براى 
شما فراهم مى کند. این اپلیکیشن تنها در موارد نام برده 
شــده کارآمد نبوده و عالوه بر این، جزئیات دقیق را از 
نقشه ها به صورت زنده به نمایش مى گذارد. به راحتى 
یک رستوران مجلل پیدا کرده و یا اینکه نزدیک ترین 

جایگاه سوخت را با ارزان ترین قیمت شناسایى کنید.

تپسى و ارائه سرویس ویژه 
بانوان و خودروهاى لوکس

  تپسى در به روزرســانى جدید خودش که به تازگى 
عرضه شــده دو ســرویس جدید «تپســى پرو» و

 «تپســى پرایم» را اضافه کرده است. با این تغییرات 
حاال سرویس هاى تپسى شامل سه سرویس اقتصادى
(با قیمت معمول)، پرو (بــراى خودروهاى لوکس) و 

بانوان خواهد شد. 
روى  تپســى   ً اخیــرا کــه  نوتیفیکیشــنى  در 
اپلیکیشــن خــود اعــالم کرد اشــاره به پورشــه 
به عنوان خــودروى پرو براى جابه جایى مســافران 

شده بود.
اما به جز اینها تپســى یکى دو تغییر دیگر هم در به 
روزرســانى جدید اپلیکیشــن خود دارد. یکى از آنها 
امکان تماس با راننده بدون مشــخص شدن شماره 
تماس اســت همچنین اضافه شــدن دکمه اعالم 

اتفاقات غیر منتظره است. 

 فروشگاه آنالین کتاب رایا به طیف گسترده اى از مخاطبان سرویس ارائه مى دهد و انواع مختلفى از کتب از جمله کتاب هاى 
درسى و کمک درسى براى دانش آموزان پایه اول ابتدایى تا پایه ششم ابتدایى و هفتم، هشتم و نهم متوسطه دوره اول، متوسطه 
دوره دوم، دبیرستان، پیش دانشگاهى و هنرســتان هاى فنى و حرفه اى و کاردانش، کتاب هاى دانشگاهى (در تمامى مقاطع 
کاردانى، کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترا) براى دانشجویان رشته هاى مدیریت، روانشناسى، حسابدارى، معمارى، حقوقى، 
فنى-مهندسى، پزشکى و...کتاب رمان، کتاب هاى روانشناسى عمومى، کتاب هاى آشپزى و شیرینى پزى براى کاربران عمومى،
کتاب هاى تأسیساتى و کاربردى براى کاربران فنى، کتاب هاى زبان انگلیسى، آلمانى، فرانسوى، اسپانیایى و...کتاب هاى کودك و 
نوجوان براى کاربران این گروه، امکان خرید اینترنتى نرم افزارهاى مهندسى و دى وى دى هاى آموزشى، فروش آنالین انواع لوازم التحریر 
و اقالم مرتبط و همچنین کتاب هاى مذهبى را دارا مى باشد. نقاط قوت این مؤسسه و وجه تمایز آن با مؤسسات مشابه آن «سرعت 
در تهیه و ارسال کتاب» ، «امکان خرید کتاب به صورت اینترنتى و تلفنى» ، «امکان تحویل اکسپرس (ارسال با پیک در همان روز) 
براى سفارشات داخل تهران» ، «ارسال 24 تا48 ساعته با ارسال تیپاکس (براى شهرستانى هاى عزیز)» و «خدمات خالقانه و جدید 
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 Real Steel HD بازى فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى رزمى، تخیلى و اکشن براى سیستم عامل اندروید مى باشد 

که در آن شما در نقش روبات هایى قدرتمند در دو حالت مسابقات و مبارزه آزاد به جنگ با روبات هاى دیگر مى روید. 
این بازى که به صورت تن به تن صورت مى گیرد از بهترین بازى هاى رزمى اندروید به شمار مى رود که داستان آن 
به آینده اى نزدیک برمى گردد، جایى که روبات هاى یک تنى در رینگ مسابقات با یکدیگر به رزم مى پردازند و تنها 
یک پیروز و یک زنده از آن خارج مى شــود! این بازى که بر اساس فیلم محبوب Dream works طراحى شده است 
و با دارا بودن گرافیک اچ دى به همراه کیفیت صداگذارى عالى تجربه بهترین بازى جنگ روبات ها در اندرویدفون 

شما به ارمغان مى آورد! 
برخى از ویژگى هاى بازى اکشن Real Steel HD اندروید :

*بازى به صورت دو حالت مسابقه اى و آزاد.*مبارزه با روبات هاى بسیار بزرگ و هیجان انگیز.*امکان ایجاد روبات 
اختصاصى توســط بازیکن.*بازى به صورت چند نفره با واى فاى و بلوتوث.*کنترلرهاى ساده براى کنترل آسان 

روبات ها.*کیفیت صداگذارى عالى براى افزایش هیجان.

معرفى محصول

سازنده PowerEgg که یک روبات پرنده تخم مرغى 
شکل اســت تازه ترین محصول خود را آماده ورود به 
بازار کرده و مرحله پیش فروش آن را آغاز کرده است. 
جدیدترین محصول این شرکت PowerRay نام دارد 
و یک ِدرون دوربین شناور است و کاربردهاى ویژه اى 
دارد.ِدرون PowerRay یک دستگاه ضدآب است و 
توانایى یافتن، جذب کردن و گرفتن انواع ماهى را دارد. 
قدرت حرکتى آن تا عمق 30 متر زیر آب است و حدود 
چهار ساعت در این عمق دوام مى آورد. از دیگر نکات 
قابل توجه آن، امکان استفاده در انواع آب یعنى شور، 

تازه یا کلر زده شده است.
Pow- این گجت عجیب نخستین بار توسط شرکت
erVision Technology Group و در جریــان 

رویداد CES در ژانویه 2017 در الس وگاس آمریکا 
به همگان معرفى شــد. بیشــترین کســانى که به

 PowerRay توجه نشان دادند عالقه مندان فناورى 

بودند ولــى باید منتظــر ماند و دید کــه عکس العمل 
طرفداران و فعاالن بیولوژى دریایى نسبت به آن چگونه 
خواهد بود و آیا مى تواند از ســوى آنها پذیرفته شود یا 

مانند خیلى از اختراعات و ابداعات دیگر رد مى شود.
پکیج اصلى آن به نام PowerRay Explorer به یک 
کابل 50 مترى مجهز است که آن را به یک ایستگاه 

روى آب وصل مى کند.
 ولى وظیفه این کابل تنها حفظ و مراقبت از این ِدرون 
در برابــر جریان هاى قوى آب نیســت بلکه از طرف 
ایســتگاه برق مورد نیاز را به این ِدرون مى رساند و از 
سوى دیگر فیلم هایى که توسط آن ضبط مى شود را به 

ایستگاه انتقال مى دهد. 
 4K  به یــک دوربین PowerRay همه گجت هاى
مجهز هستند. همه اجزا و قطعات اپتیکال این وسیله 

توسط ZEISS تأمین مى شود.
Pow- در کنار این پکیج، یک پکیــج رده میانى به نام

erRay Angler ساخته شــده که به ماهیگیر اجازه 

مى دهد تا ماهى ها را فریب دهد. این کار با وسیله اى 
Powerseeker Fish- تحت نــام

Finder انجام مى شود. 

کار آن تابانــدن نــور اســت و 
توســط Bait Drop Line کــه 

از راه دور کنترل مى شــود، طعمه 
بــه داخــل آب انداخته مى شــود تا 

ماهى هاى دیگر را جذب خود کند.
 PowerRay Wizard پکیج حرفه اى این شرکت

نام دارد و از یک هدســت واقعیت مجازى اســتفاده 
مى کند و با ایجــاد یک فضاى اکتشــافى در زیر آب 
به کاربر این امــکان را مى دهد تا با غوطه ور شــدن 
در آن فیلم هــاى در حال ضبط را تماشــا کند. قیمت 
دستگاه هاى PowerRay از 715/1 دالر تا 250/2 

دالر است  و فروش آنها در ابتدا از اروپا آغاز مى شود.
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فروشگاه اینترنتى 
کتاب رایا

بازى محبوب و 
هیجان انگیز «نبرد 
روبات ها» اندروید 

 
CPU کاهش مصرف

 در ویندوز 10
اگر از ویندوز 10 استفاده مى کنید و احساس مى کنید 
میزان مصرف CPU بیش از حد معمول اســت، این 
موضوع ممکن است به علت پروسه اى باشد که وظیفه 
فشرده ســازى حافظه  مجازى را بر عهده دارد. در این 
ترفند به نحوه  کاهش مصرف CPU در ویندوز 10 با 

غیرفعال کردن این پروسه مى پردازیم.
 ابتدا در منوى Start عبارت Powershell را وارد کنید. 
 Windows Powershell سپس در لیست نتایج روى
راســت کلیک کرده و Run as administrator را 

انتخاب کنید.
 در محیط Windows Powershell دستور زیر را وارد 

کرده و Enter بزنید:
Get-MMAgent

اکنون بررسى نمایید MemoryCompression چه 
وضعیتى دارد. اگر True بود به این معناســت که این 

فرآیند فعال است و مى توانید آن را غیرفعال کنید.
 براى غیرفعال کردن آن دســتور زیــر را وارد کرده و 

Enter بزنید:

Disable-MMAgent -m

 با تایپ مجدد دستور اولیه، مى توانید بررسى کنید که 
 False روى MemoryCompression وضعیــت

قرار گرفته است.
 اکنون با غیرفعال شدن این پروسه، از میزان مصرف 

CPU کاسته خواهد شد.

 در صورت تمایل به فعالسازى مجدد آن از این دستور 
استفاده نمایید:

Enable-MMAgent -m

دوربینى که مانند یک مشاور 
ُمد و لباس عمل مى کند!

شــرکت آمازون با بهره گیرى از هوش مصنوعى 
موفق به طراحى و ساخت یک دوربین شده که مانند 
یک مشاور تخصصى ُمد، براى داشتن ظاهرى بهتر 

به کاربران کمک مى کند.
این فنــاورى جدید کــه Echo Look نــام دارد، 
عکس هاى تمام قد و فیلم هاى کوتاهى را از کاربر 

در زوایاى مختلف مى گیرد.
این دوربین داراى یک اپلیکیشن همراه است که به 
کابر اجازه مى دهد تا پوشه اى از تمامى عکس هاى 

خود در ظواهر مختلف داشته باشد.
 Echo Look از یک الگوریتم ماشینى و توصیه هاى 

مشــاوران و متخصصــان مد براى ارائه مشــاوره 
استفاده مى کند.

این فناورى همچنین به دســتیار صوتى هوشمند 
آمازون «الکسا» مجهز بوده که کاربران از این طریق 
مى توانند موسیقى گوش کنند و حتى اطالعاتى در 

زمینه آب و هوا و ترافیک را به دست بیاورند.
 قیمت این فناورى جدیــد در حال حاضر 200 دالر 

است.

ترفند

فناورانه

«دِرون» ضد آبى که با سفر به اعماق دریا تصاویر خارق العاده ثبت مى کند
شــده که به ماهیگیر اجازه 
ب دهد. این کار با وسیله اى 

Powersee

ســت و 
B کــه 

د، طعمه 
مى شــود تا 

خود کند.
PowerRay Wizardتd

ت واقعیت مجازى اســتفاده 
ضاى اکتشــافى در زیر آب 
ى دهد تا با غوطه ور شــدن 
 ضبط را تماشــا کند. قیمت 
2 دالر تا 250/2 P از 715/1

ر ابتدا از اروپا آغاز مى شود.

ثبت مى کند

رامین مشکاه

آیا تا به حال در موقعیتى قرار گرفته اید که بــه یک آنتى ویروس نیاز 
ُمبرمى داشته باشــید اما هیچ ابزارى در اختیار شما قرار نداشته باشد؟ 
در چنین زمان هایى بهترین گزینه اى که پیش روى شــما قرار دارد، 
آنتى ویروس هاى آنالین هستند. ابزارهایى که به سادگى قادر هستند 
فرآیند اسکن تجهیزات و حتى سایت هاى اینترنتى را به خوبى مدیریت 

کنند.

شکار بدافزارها را آنالین تجربه کنید
اگر به دنبال یک پویشــگر 
ســریع و کارآمد هستید، چه 
گزینه اى بهتر از بیت دیفندر 
قادر اســت به این نیاز شــما 
پاســخ دهد. بســته امنیتى 
بیت دیفندر هر ســاله جایزه 
بهترین آنتى ویــروس را در 
زمینــه ســرعت، عملکرد و 
دقت باال از آن خود مى کند. 
اگر به هر دلیلى قادر نیستید 
نسخه ایستاى این محصول 
را استفاده کنید، نسخه آنالین 
همراه در اختیار شما قرار دارد. 
تنها چیزى کــه در این زمینه 
به آن نیاز داریــد یک ارتباط 

اینترنتى است.

اگر به دنبال ابزار آنالین و رایگانى 
هستید که بتواند تهدیدات را به 
شــیوه کارآمدى شناسایى کند، 
پیشنهاد ما به شما ESET است. 
از جمله قابلیت هــاى ویژه این 
ابزار مى توان به مکانیزم ســاده 
به کارگیرى، شناســایى و حذف 
بدافزارهــا، به روز بــودن بانک 
اطالعاتى و... اشاره کرد. زمانى 
که در صفحه این ابزار روى دکمه 
Scan Now کلیــک مى کنید، 

فایل اجرایى این برنامه که حجم 
کمى دارد دانلود مى شود. پس از 
اجراى این برنامه باید صبر کنید 
تا بانک اطالعاتى آن به صورت 

آنالین دانلود شود.
اگر در مدت زمان جســتجو این 
ابــزار تهدیداتى را شناســایى 
کند، آنها را فهرســت کرده و به 
شــما اجازه مى دهد کــه فرآیند 

پاك سازى آنها را انجام دهید.

هر چند VirusTotal را به صورت 
مستقیم نمى توانید مورد استفاده 
قرار دهید، اما واقعیت این است که 
نمى توان از این ابزار آنالین صرف 
نظر کرد. اگر یک فایل مشکوك 
را روى VirusTotal آپلود کنید، 
این سرویس با اســتفاده از 50 
آنتى ویروس مختلف فایل شما را 

مورد بررسى قرار داده و یک تحلیل بسیار عمیق روى فایل آپلود شده انجام مى دهد. در حالى که 
در بسیارى از موارد تعدادى از آنتى ویروس ها اعالم مى دارند فایلى سالم است، اما ممکن است 
تعداد دیگرى از آنها موارد مشکوکى را شناسایى کنند. در چنین حالتى بهتر است، دو روز صبر 
کرده و مجدداً با این سرویس فایل خود را بررسى کرده تا از صحت و سقم سالم بودن فایل خود 
اطمینان حاصل کنید. زمانى که فایلى توسط 50 آنتى ویروس مختلف مورد بررسى قرار مى گیرد 
طبیعى است کوچک ترین مورد مشکوکى در آن شناسایى مى شود. نکته جالب توجه دیگرى 
که در این زمینه وجود دارد این است که VirusTotal حتى قادر است ، آدرس هاى اینترنتى را به 

لحاظ مخاطره آمیز بودن مورد بررسى قرار دهد.  

پویشــگر آنالین دیگرى که در اختیار شما قرار 
دارد، F-Secure نام دارد. این ابزار به شما کمک 
مى کند تا بدافزارها و نرم افزارهاى جاسوسى را روى 
دستگاه خود شناسایى کرده و آنها را از میان بردارید. 
حتى اگر آنتى ویروس هایى را روى دستگاه خود 
نصب کرده باشید، این ابزار باز هم مى تواند کار خود 

را به خوبى انجام دهد.

موتور آنتى ویروس ها به طور معمول اقدام به شناسایى تهدیدات بر مبناى تطابق فایل ها 
با امضاى بدافزارها مى کنند. این الگو در ارتباط با تهدیدات شناخته شده به خوبى جواب 
مى دهد. اما مشکل زمانى به وجود مى آید که شما با یک بدافزار جدید روبه رو مى شوید. 

 Payload Security  یک سرویس آنالین بوده که از امضاى بدافزارها استفاده نمى کند، 
در عوض الگوى رفتارى فایل ها را براى شناسایى رفتارهایى همچون مخرب بودن آنها 
مورد بررسى قرار مى دهد. هر چند این فرآیند ممکن است کمى زمانبر باشد، اما در مقابل 
گزارش نهایى ارائه شده از سوى آن با جزئیات زیادى همراه است. این گزارش به وضوح 
اطالعاتى همچون ساختار فایل اجرایى، توابع استفاده شده، DNS یا درخواست هاى وب 
(web requests) ، ماژول هاى بارگذارى شده، فایل هاى باز شده، رشته هاى ایمیج و 

موارد متعدد دیگرى را به شما نشان مى دهد. 
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ى دارد. مثًال 
د؛ چرا که خواص تغذیه اى بى شمار

 و خورده مى شو
قرار مى گیرد

ورد استفاده 
تر کشورها م

ت که در بیش
ا گوسفند اس

ط معده گاو ی
سیرابى، مخا

ده مى گردد.
وسفند استفا

رابى گاو یا گ
سیرابى، از سی

التین و یا سوپ فرانسوى 
پ  در آمریکاى 

براى تهیه سو

تر سیرابى هاى تازه اى 
شود؛ مثل بافت النه زنبورى یا بافت صاف. بیش

ى و نامگذارى مى 
ه انواع مختلف طبقه بند

سیرابى براساس نوع بافت ب

شود، سفید رنگ است.
ا فروخته مى 

ر فروشگاه ه
که د
کلسیم

از روزانه به 
مقدار مورد نی

 FAO .م مى باشد
بدن به کلسی

د نیاز روزانه 
رد که 8 درص

سیم وجود دا
 میلى گرم کل

ابى، حدود 81
در هر 92 گرم سیر

راه منیزیم، 
ت که به هم

 و دندان هاس
 استخوان ها

ر حفظ سالمت
نى و ساختارى مهم د

ى از مواد معد
ت. کلسیم یک

یین کرده اس
 میلى گرم تع

کلسیم را 1000

ى کند و موجب آرامش فرد مى شود.
به انقباض عضالت بدن کمک م

ن و چربى
پروتئی

 سیرابى حاوى 4 گرم 
 همین مقدار

ه پروتئین است.
 روزانه بدن ب

 درصد از نیاز
که در واقع 18

ن وجود دارد 
1 گرم پروتئی

م سیرابى، 1/7
در هر 92 گر

شده مى باشد.
چربى اشباع 

چربى و 1/4 گرم 

ن سیرابى در 
ت. با گنجاند

 گاو و مرغ اس
وجود در گوشت

ین و چربى م
یمى از پروتئ

ریباً به اندازه ن
در سیرابى تق

ربى موجود 
 پروتئین و چ

در واقع،

ایى خود کاهش دهید.
ا در رژیم غذ

ى توانید مصرف چربى ر
غذایى خود م

وعده هاى 
سلنیوم

7 میکروگرم 
ن روزانه به 0

دن در روز) است. بد
دار مورد نیاز ب

گرم (یعنى 17 درصد مق
بى، حدود 1/8 میکرو

ر سلنیوم در 92 گرم سیرا
مقدا

ریق کانال هاى پاك کننده 
 و آنها را از ط

موم را خنثى
که تأثیر ســ

کسیدانى است 
چندین آنتى ا

یوم یکى از 
یاز دارد. سلن

سلنیوم ن

 دفع مى کند.
طبیعى بدن

، منجر به پیرى زودرس آنها مى شوند 
ایى سلول هاى سالم

 ساختار شیمی
ند که با تغییر

ى آزاد نام دار
ى، رادیکال ها

این مواد سم

ه خواهند داشت.
ى را به همرا

و در نهایت، التهاب و بیمار
روى

 ، FAO ت. طبق نظر
وزانه بدن اس

رصد از نیاز ر
ود دارد که 11 د

 میلى گرم روى وج
ى، حدود 1/7

در هر 92 سیراب

ت که به سالمت 
 مواد معدنى ضرورى بدن اس

م مى باشد. روى یکى از
نه بدن به روى تقریباً 15 میلى گر

نیاز روزا

طان پروستات در آنها 
بتال به ســر

فى، احتمال ا
التر، با مصرف روى کا

در ســنین با
ک مى کند و 

مردان کم

کاهش مى یابد.

 و عملکرد بیش از 50 
که در ساختار

ده در بدن است 
 هر سلول زن

 مى دانید، روى جزئى از
همانطور که

ستم ایمنى و 
 بویایى، تقویت سی

س چشایى و
ش اشتها، افزایش ح

ش دارد و براى افزای
آنزیم بدن نق

ئین موجود 
رد و نوع پروت

سایر مواد، روى بیشترى دا
 زخم مفید است. گوشت قرمز نسبت به 

بهبود

ى در بدن کمک مى کند.
وسفند به جذب رو

در گوشت گاو و گ

جود در غذاهاى حاوى گوشت راحت تر جذب بدن مى شود. 
ن بدان معناست که روى مو

ای

ى به نام فیتات و فیبر 
ى، مانند غالت و حبوبات حاوى مــاده ا

برعکس، غذاهاى گیاه

ش مى دهند.
ا در بدن کاه

ستند که جذب روى ر
ه

امروزه، فشار خون باال به عنوان یکى از بیمارى هاى شایع و خطرناك شناخته 
شده که  مصرف سیگار، کمبود خواب، استرس، غذاى پر نمک و چرب، چاقى 

علل مهم بروز این بیمارى هستند.
بهترین راه درمان براى کاهش فشــارخون تغییر ســبک زندگى اســت که 
اولیــن قدم آن مصــرف غذاهــاى ســالم بــوده و در نتیجه آن نیاز شــما

 به داروهاى فشارخون و عوارض ناشى از آنها کاهش مى یابد.
«لوهون ســن» متخصص طب چینى، طب فشــارى چین باستان را یکى از 

بهترین روش ها براى کاهش فشار خون مى داند. 
در اینجا ما به شما دو روش ماساژ ســاده، که جریان خون در بدن را تحریک

مى کند و موجب کاهش فشارخون مى شود، معرفى مى کنیم.
 با این روش فشارخون باال در کمتر از 5 دقیقه پایین مى آید.

نقاط1 و 2
این دو  نقطه در واقع یک خط را تشکیل مى دهند که از پشت غضروف گوش 
به قسمت استخوان مرکزى گردن کشیده شده و براى انجام ماساژ، به آرامى با 
نوك انگشتان خود این خط را لمس کرده و این روش ماساژ را ده بار در هر دو 

طرف سر تکرار کنید.

نقطه 3  
این خط از صورت شــروع و در نقطه اى هم 

سطح با الله گوش و به فاصله نیم دور اینچ از گوش به سمت 
بینى امتداد پیدا مى کندکــه باید این خط را براى یک دقیقه به آرامى فشــار

 دهید.
این روش به شــما کمک مى کند تا فشــار خــون باالى شــما کاهش پیدا 
کند اما این به معناى آن نیســت  که این بیمارى به طور کامل درمان شــده

 و باید با رعایت دستورات پزشک عوامل خطر را کاهش داده و سالمتى خود 
را حفظ کنید.

یافته هاى محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا 
کانادا نشان مى دهد مصرف بیشتر دانه ها 
و مغزیجات غنى از اُمــگا-6 و روغن هاى 
گیاهى نظیر روغن ســویا به شــکل قابل 
توجهى موجب افزایش رفتار بى تحرك در 

دختران نوجوان مى شود.
«سانجى گوش» عضو تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «مطالعه ما نشــان مى دهد 
وجود اسیدهاى چرب امگا-6 در رژیم غذایى 
ارتباط قوى اى با سبک زندگى بى تحرك در 
دختران نوجوان و ارتباط ضعیفى با دیابت در 

بین زنان بزرگسال دارد.»
 در این مطالعه، داده هاى به دست آمده از 21 
کشــور در اروپا که عمدتاً مربوط به دختران 
نوجوان و میزان گلوکز خون زنان بزرگسال 

بود بررسى شد.
آنها دریافتند ارتباط قابــل توجهى در نوع 
رفتار بى تحرك دختران 11 ساله و امگا-6 

در رژیم غذایى شان وجود دارد. 

به 7 دلیل حبوبــــــات
حتماً تاکنون بارها شنیده اید که اگر از یک رژیم کاهش وزن پیروى مى کنید،

 مصرف حبوبات برایتان مفید است، بنابراین اگر مراقب وزن خود هستید، حبوباتى نظیر لوبیا و عدس را به 
برنامه غذایى خود بیافزایید. حبوبات عالوه بر فواید متعدد، طعم دلپذیرى دارند. 

در این مطلب، هفت دلیل مهم براى گنجاندن حبوبات در برنامه غذایى روزانه را با هم بررسى مى کنیم:

حبوبات 
و افزایش عملکرد 
آنزیم هاى بدن

حبوبات سرشار از مس مى باشند. مس یک ماده معدنى کلیدى 
و ضرورى براى عملکرد مناسب بسیارى از آنزیم هاى بدن است. 
به عنوان مثال، مس کوفاکتور یک آنزیم اکسیداتیو کلیدى به نام 
سوپراکسید دیسموتاز مى باشد. این آنزیم مهم باعث خنثى و 

بى اثر کردن رادیکال هاى آزاد تولیدشده در میتوکندرى 
سلول ها مى شود.

حبوبات 
و دریافت 
آهن بیشتر

ن هســتند. آهن یک ماده 
منبــع خوبى از آه

حبوبات 

قل اکسیژن از ریه ها به 
لید هموگلوبین (نا

معدنى مهم است که براى تو

ن مى تواند منجر 
 بدن) مورد نیاز است. کمبود دریافت آه

سلول هاى

به همراه منابع خوب 
د. سعى کنید حبوبات را 

به بروز کم خونى شو

ه فرنگى) بخورید 
ند پرتقال، لیمو ترش و گوج

ویتامین C (مان

تا توانایى بدن براى جذب آهن افزایش یابد. 

حبوبات و 
کاهش احتمال بروز سرطان

تحقیقات نشان داده اند زنانى که حداقل دو بار در هفته حبوبات 
مى خورند، 25 درصد کمتر از کسانى که از حبوبات به میزان 
کمتر استفاده مى کنند، به سرطان ســینه مبتال مى  شوند. 
مصرف قندهاى ســاده باعث تغذیه سلول هاى سرطانى 
مى شود و زمانى که این مواد غذایى با حبوبات جایگزین 

شوند، قدرت بدن براى مقابله با سرطان افزایش 
مى یابد.

حبوبات 
و پیشگیرى از 

بروز دیابت نوع 2

فیبر محلول موجود در حبوبات به حفظ سطح قندخون کمک 
مى کند و در نتیجه از بروز دیابت نوع 2 پیشــگیرى 
مى نماید. میزان باالى فیبــر حبوبات باعث 

کاهش جذب قند به جریان خون و در 
نتیجه آزاد شدن آهسته و پیوسته 

انرژى در بدن مى شود.

حبوبات 
و کاهش احتمال بروز 

بیمارى هاى قلبى

 LDL حبوبات با دارا بودن میزان باالیى فیبر محلول، به کاهش کلســترول تام و
کلسترول (کلسترول بد) خون کمک مى کنند. فیبرهاى محلول به اسیدهاى صفراوى 

(براى هضم چربى ها مورد نیاز مى باشند) که توسط کبد از کلسترول ساخته مى شوند، متصل 
شده و آن را به روده منتقل مى کنند تا دفع شوند. در نتیجه کبد باید ذخایر اضافى کلسترول بدن 

را مصرف نماید تا اسیدهاى صفراوى جدید تولید کند. 
عالوه بر آن، حبوبات منبع خوبى از فوالت و منیزیم مى باشــند. فــوالت (از ویتامین هاى 
گروه B)، به کاهش میزان هموسیستئین کمک مى کند. مقدار زیاد هموسیستئین مى تواند 

باعث تخریب رگ هاى خونى و در نتیجه بروز حمله قلبى شود. از طرف دیگر، منیزیم 
به کنترل فعالیت هاى عصبى- عضالنــى قلب و ریتم منظم ضربان قلب کمک 

مى کند. همچنیــن منیزیم از بروز لخته هاى خونــى غیرطبیعى در قلب 
جلوگیرى مى کند و احتمال بروز حمله قلبى را کاهش مى  دهد.  

 بخورید

حبوبات 
و دریافت 
پروتئین بیشتر

روتئین مى باشند. مصرف 
بع گیاهى خوبى از پ

حبوبات منا

تئینى قابل مقایسه 
ى از قبیل برنج، پرو

حبوبات به همراه غالت

را تأمین مى کند که 
با پروتئین گوشــت و فرآورده هاى لبنــى 

ى حیوانى مانند کالرى 
مشــکالت پروتئین ها

باال و اسیدهاى چرب اشباع شده را 
حبوبات و نیز ندارد.

حفظ وزن با 
کاهش تمایل و ولع براى غذا خوردن

تحقیقات نشــان داده اند احتمال بروز چاقى در افرادى که حبوبات را به طور 
منظم در برنامه غذایى روزانه خود مى گنجانند، در مقایســه با کسانى که به طور 

منظم حبوبات مصرف نمى کنند، کمتر مى باشــد. همچنین این افراد، اغلب سایز دور 
کمر کمترى دارند. در واقع، فیبر محلول موجود در حبوبات موجب کند شدن فرآیند هضم 

و ایجاد احساس سیرى براى مدت زمان بیشترى مى شود.
به عالوه، حبوبات مواد غذایى انرژى بخشى هستند که از ترشح مقادیر اضافى انسولین 
توسط پانکراس جلوگیرى مى کنند. ترشــح مقدار زیادى انسولین موجب کاهش 

میزان قندخون و ایجاد ولع خوردن مى شود. برعکس، خوردن مواد غذایى مانند 
حبوبات از ترشح مقدار زیادى انسولین توسط پانکراس جلوگیرى مى کند 

که در نتیجه باعث مى شود قندخون در سطح مناسبى حفظ شود 
و به این ترتیب، به کاهش ولــع خوردن و ایجاد 

احساس سیرى مى انجامد.  

چگونه فشار خون را 
در 5 دقیقه

 پایین بیاوریم؟

2در هر 92گ
0کلسیم را 1000 میلى گرم

به انقباض عضالت بدن کم

ن و چربى
پروتئی

م سیرابى، 11/7گ
 گر

7
2در هر 92

ربى اشباع ش
4چربى و1/4 گرم چ

ربى موجود د
 پروتئین و چ

در واقع،

ى توانید مص
غذایى خود م

وعده هاى 
سلنیوم

یرابى، حدود
ر سلنیوم در 92 گرم س

مقدا
2

ى از چندین
د. سلنیوم یک

نیوم نیاز دار
سل

 دفع مى کند.
طبیعى بدن

زاد نام دارند ک
ى، رادیکال هاى آ

این مواد سم

به همراه خوا
و در نهایت، التهاب و بیمارى را 

روى

 میلى گرم روى وج
ى، حدود 1/7

7 سیراب
2در هر 92

ى گرم مى باش
نه بدن به روى تقریباً 15 میل

نیاز روزا
5

التر، با مصرف
در ســنین با

ک مى کند و 
مردان کم

کاهش مى یابد.

سلول زنده د
 جزئى از هر 

 مى دانید، روى
همانطور که

ش اشتها، افزایش حس
ش دارد و براى افزای

آنزیم بدن نق

ر  سایر مواد،
 زخم مفید است. گوشت قرمز نسبت به

بهبود

ى در بدن کمک مى ک
وسفند به جذب رو

در گوشت گاو و گ

جود در غذاهاى حاوى گوشت
ن بدان معناست که روى مو

ای

ى، مانند غالت و حبوبات حاوى مــ
برعکس، غذاهاى گیاه

ش مى دهند.
ا در بدن کاه

ستند که جذب روى ر
ه

یافته هاى محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا 
کانادا نشان مى دهد مصرف بیشتر دانه ها 
و مغزیجات غنى از اُمــگا-6 و روغن هاى 
گیاهى نظیر روغن ســویا به شــکل قابل 
توجهى موجب افزایش رفتار بى تحرك در 

دختران نوجوان مى شود.
«سانجى گوش» عضو تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «مطالعه ما نشــان مى دهد 
وجود اسیدهاى چرب امگا-6 در رژیم غذایى 
ارتباط قوى اى با سبک زندگى بى تحرك در 
دختران نوجوان و ارتباط ضعیفى با دیابت در 

بین زنان بزرگسال دارد.»
1 در این مطالعه، داده هاى به دست آمده از 21
اروپا که عمدتاً مربوط به دختران کشــور در

نوجوان و میزان گلوکز خون زنان بزرگسال 
بود بررسى شد.

آنها دریافتند ارتباط قابــل توجهى در نوع 
رفتار بى تحرك دختران 11 ساله و امگا-6

در رژیم غذایى شان وجود دارد.

بررسى ها نشان مى دهد مصرف محصوالت لبنى با درصد چربى 
پایین نه تنها به کنترل بزرگى دور شکم کمک مى کند بلکه براى 

حفظ سالمت روان هم مفید است.
محققان با مطالعه روى بیش از هزار فرد بزرگسال ژاپنى دریافتند 
افرادى که حجم بیشــترى شیر و ماســت کم چرب مصرف 
مى کنند نســبت به افراد دیگر کمتر احتمال دارد دچار عالیم 

افسردگى شوند.
افســردگى یکى از شــایع ترین اختالالت ســالمت روان در 
آمریکاست. طبق اعالم مؤسسه ملى ســالمت روان در سال 
2015 در آمریکا حدود 16 میلیون و صد هزار فرد بزرگسال طى 

مدت 12 ماه حداقل یک بار تجربه افسردگى را داشته اند.
همچنین در حالى که عالیم افســردگى از فردى به فرد دیگر 
متفاوت اســت وجود ناراحتى هاى مداوم، احساس ناامیدى و 
ناتوانى، حساس شدن، احساس خســتگى، بروز مشکالتى در 
خواب و فکر کردن به مرگ یا خودکشــى از نشــانه هاى این 

اختالل روانى هستند.
محققان ژاپنى اظهار داشــتند: در مطالعات پیشــین مصرف 
محصوالت لبنى با افســردگى مرتبط دانسته شده اگرچه تأثیر 

مثبت یا منفى آن قطعى نبوده است.
محققان دریافتند در مقایســه با افرادى که از محصوالت لبنى 
کم چرب مصــرف نمى کنند، افرادى کــه در هفته بین یک تا 
چهار نوبت ماست و شیر کم چرب مى خورند کمتر دچار عالیم 

افسردگى مى شوند. 

براى مقابله با 
افسردگى شیر 

کم چرب مصرف کنید

این روغن 
پر از خواص را نخورید

فواید سیرابى 
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فوتبال جهان

نیمار 
پیشنهاد یونایتد را لو داد

 نیمار در جمع دوستانش گفته باشگاه منچستریونایتد 
حاضر اســت رقم فســخ قــرارداد او را بپــردازد.

روزنامه «رکورد» در این باره نوشــت: نیمار ستاره 
برزیلی بارســلونا که قراردادش را این فصل تمدید 
کرد، به دوستانش گفته شیاطین سرخ حاضر هستند 
براي به خدمت گرفتنش رقم فسخ قرارداد 168/5 

میلیون پوندي او را بپردازند.
باشگاه بارســلونا از ترس جدایی نیمار قرارداد او را 
تمدید کردند و رقم فسخ باالیی براي او تعیین کرد اما 
باشگاه منچستریونایتد می تواند با پرداخت این مبلغ 

ستاره کاتاالن ها را به خدمت بگیرد.
منچســتریونایتد بــراي جانشــینی باشــگاه 
 زالتــان ابراهیموویچ، بازیکنان بزرگــی را در نظر 

گرفته است.

شادى جالب مدیران بایرن 
در حالــى کــه بازیکنــان بایــرن از پیــروزى 
خوشــحال  چنــدان  ولفســبورگ  مقابــل 
از  بعــد  باشــگاه  ایــن  مدیــران  نبودنــد، 
گلزنى هاى ســتاره هاى این تیم، حســابى شادى 

کردند.
بایرن در حالى با پیروزى 6 بر صفر مقابل ولفسبورگ، 
قهرمانى اش در رقابت هاى این فصل بوندس لیگا را 
قطعى کرد که ستاره هاى این تیم به دلیل کنار رفتن 
از چمپیونزلیگ و جام حذفى، چندان خوشــحال به 
نظر نمى رسیدند و حتى بعد از سوت پایان بازى هم 

چندان شاد به نظر نمى رسیدند.
 اما الى هوینس رئیس باشــگاه بایرن و معاونانش 
هم از مونیخ و در جمــع هواداران، بازى را تماشــا

مى کردند، بعد از گلزنى بازیکنان تیمشــان، به نحو 
جالب و عجیبى شادى شان را نشان مى دادند. البته 
براى هوینس این قهرمانى با قهرمانى ســال هاى 
قبل فرق داشت زیرا او قهرمانى هاى یکى دو سال 
گذشته را در زندان تماشا کرده بود اما این بار به عنوان 
رئیس باشگاه بایرن، قهرمانى باواریایى ها را جشن

 مى گرفت.

8 باشگاه بزرگ به دنبال 
موراتا 

به نظر مى رســد ســران رئال مادرید براى راضى 
نگه داشــتن آلوارو موراتا در پایان فصل جارى کار 

دشوارى دارند.       
ستاره گلزن رئال مادرید نمایش درخشانى در فصل 
جارى ارائــه داده و علیرغم نیمکت نشــینى هاى 
متوالى، باالتر از بنزما و بعد از رونالدو، بهترین گلزن 

رئال محسوب مى شود.
نشریه «آ.اس» ادعا مى کند که هشت باشگاه بزرگ 
اروپا براى جذب آلوراو موراتا در تابستان فصل جارى 

پیش قدم شده اند.
در لیگ برتر و با توجه بــه مصدومت طوالنى مدت 
زالتان، شــیاطین ســرخ قصد دارند او را به خدمت 
بگیرند. همچنین با توجه به اینکه احتماًال دیگو کاستا 
در پایان فصل به لیگ چین مهاجرت مى کند، چلسى 

نیز عالقه مند به جذب موراتاست.
 اما به جز یونایتد و چلســى، تاتنهام نیز عالقه مند 
به این مهاجم جوان اســت و قصد دارد او را به جاى 

یانسن نا آماده به ترکیب خود اضافه کند.
 در ایتالیا، هر سه باشــگاه میالن، اینتر و یوونتوس 
براى جــذب موراتا اقــدام کرده اند اما از شــانس

 پایین تــرى نســبت به مدعیــان لیــگ جزیره 
برخوردارند.

همچنین با توجــه به جدایى احتمالــى اوبامیانگ، 
دورتموند نیز براى خرید موراتا دســت به کار شده 
تا او یکى از مهمترین ســوژه هاى تابستان جارى 

لقب گیرد.

پاسخ نامزد 
ریاست جمهورى به زیدان 

 زیدان در مورد انتخابات ریاســت جمهورى فرانسه 
گفت:  پیام من مثل همیشــه است. همان است که 
سال 2002 گفتم. اعتقادات من بسیار با جریان راست 

افراطى فاصله دارد. 
زیــدان در ســال 2002 گفتــه بــود کــه بایــد

 از افراطى گرى جلوگیرى کــرد و به این افراد رأى 
نداد.

مارین لوپن نامزد راستگرا که به دور بعد رفته است، 
ســال 2002 و در جواب زیدان گفته بود که شهرت 
زیدان باعث شــده که افراد زیادى از نظر وى تأثیر 

بگیرند. 
لوپن این بار در واکنش به حرف هــاى اخیر زیدان 
گفت:  زیدان ثــروت زیــادى دارد و بخاطر همین 
دوســت دارد ماکرون انتخاب شــود و ثروتى که از 

استعدادش ساخته را حفاظت کند. 

 امیر قلعه نویى پس از دیدار تیم هاى سپاهان- تراکتورسازى 
در گفتگویى اختصاصى پاسخگوى سئواالت گروه ورزشى 

نصف جهان بود.
امیرخان!  شرایط دیدارهاى این هفته
به گونه اى رقم خــورد که ظاهراً جنگ 
نایب قهرمانى تا هفته پایانى براى تیم 

شما و استقالل تهران ادامه دارد.
بله به هر حال با نتایجى که در این هفته رقم خورد ما رتبه 
دوم را دوباره از دســت دادیم و اســتقالل به جاى ما آمد. 
امیدوارم هفته پایانى شرایطى داشته باشــد که ما با نایب 
قهرمانى مسابقات لیگ برتر را به پایان برسانیم و به کمترین 
استحقاقمان در این مسابقات برســیم. من اعتقاد دارم که  
تراکتورسازى مى توانست قهرمان این دوره از رقابت ها باشد 
و تا هفته پایانى با پرسپولیس در کورس کسب جام باشد که 
بالها و اتفاقات عجیب و پیش بینى نشده اى که افتاد این 
فرصت را از ما گرفت و قطعاً نایب قهرمانى کمترین استحقاق 

ما در این فصل است.
ُخب از حضور در ورزشگاه نقش جهان 
برایمــان صحبت کنید. ظاهــراً این 
ورزشگاه حســابى توجه شما را جلب 
کرده بود و در مصاحبه هاى بعد از بازى 
هم بارها به این موضوع اشــاره کرده 

بودید.
من یک بار دیگر به مردم اصفهان تبریک مى گویم. قبل از 
اینکه وارد ورزشگاه بشوم در مصاحبه هاى خودم این تبریک 
را گفته بودم و وقتى وارد استادیوم شدم و شکوه آن را با حضور 
هواداران دیدم واقعاً خدا را شکر کردم که مردم اصفهان به 
آنچه استحقاق داشتند، رسیدند. شأن مردم اصفهان و این 
استان بزرگ داشتن چنین ورزشگاه با کالس و زیبایى است 
که  پس از مدت ها این اتفــاق هم افتاد. جا دارد یادى کنیم 
از چند هوادار جوانى که سال هاى پیش در مسیر خطرناك 
و طوالنى ورزشگاه فوالدشهر بخاطر سانحه تصادف جان 
خود را از دست دادند و شــاید اگر همان موقع ما ورزشگاه 
نقش جهان را در اختیار داشتیم آن جوانان هم االن در کنار ما 
و خانواده هاى خود بودند. به هر حال آرزو مى کنم که روزى 
برسد که همه استان هاى ما صاحب ورزشگاه هایى در شکل 

و شمایل و ابهت  نقش جهان باشند.

شما بعد از اینکه از سپاهان رفتید، هر 
موقع که با تیم هاى استقالل و تراکتور به 
اصفهان آمده اید، حسابى مورد تشویق 
سپاهانى ها قرار گرفتید. ظاهراً خیلى 

هواداران این باشگاه دوستتان دارند!
این لطف و بزرگى مردم اصفهان و هواداران سپاهان است. 
چه در بازى اخیر و چه در سایر دیدارهاى قبلى  همانطور که 
شما گفتید هر موقع که براى دیدار با سپاهان به شهر شما 
آمده ایم حسابى ما را خجالت زده کرده اند و این بر مى گردد 
به فرهنگ باالى مردم اصفهــان. هم در کنفرانس خبرى 
و در استادیوم همه جوره ما را شرمنده کردند. من که سهم 

کوچکى در افتخارات و قهرمانى هاى ســپاهان داشتم اما 
این رفتار  مسئوالن و هواداران سپاهان نشان از قدرشناسى 
آنها مى دهد و باید دست یکایک آنها را بوسید. امیدوارم این 
فرهنگ قدرشناسى به سایرین هم منتقل شود و خیلى ها 
باید در این زمینه معرفت و فرهنگ قدرشناســى را از مردم 

اصفهان یاد بگیرند.
 آقــاى کرانچار ســرمربى ســپاهان در 
کنفرانــس خبــرى اعالم کــرده بود که 
بى شک امیر قلعه نویى بهترین مربى ایرانى 

است و شما هم  البته پاسخ او را دادید.
بله. این لطف  بیش از اندازه آقاى کرانچار است. خود آقاى 
کرانچار انسان بزرگى است که در جام جهانى و جام ملت هاى 
اروپا سرمربى بوده و مردم اصفهان هم خاطرات خیلى خوبى 
از او دارند. همه دنیا او را مى شناسند. لیاقت مردم اصفهان و 
باشگاه بزرگ سپاهان با این ورزشگاه شیک و مدرن، داشتن 
یک مربى بــزرگ و با کارنامه مثل آقاى کرانچار اســت و 
امیدوارم سال هاى سال با سپاهان موفق باشد. من در نشست 
خبرى هم جواب محبت آقاى کرانچار را دادم و عرض کردم 

که شاگرد ایشان هستم.
یکى از سئواالت خبرنگاران بعد از بازى 
در مورد شــایعه قرارداد داخلى شما با 

سپاهان براى فصل آینده بود.
بله . واقعاً از شایعه متعجب شدم. چند روز پیش برخى سایت ها 
نوشتند که من با پیکان قرارداد داخلى بستم. قبل از آن خبر از 
مذاکره من با سایپا داده بودند و حاال هم در مورد سپاهان این 
مطالب عنوان مى شود. من قسم مى خورم که هیچ قرارداد 
و مذاکره اى با هیچ باشگاهى در کار نبوده و در حال حاضر 
تمرکز خود را براى بازى آخر لیگ بــراى نایب قهرمانى و 

قهرمانى در جام حذفى گذاشته ایم.
ولى به هر حال نمى شــود از این نکته 
گذشت که یکى از بهترین سال هاى امیر 
قلعه نویى در عرصه مربیگرى حضور 
در سپاهان بوده است. هم قلعه نویى 
و هم سپاهان هر دو خاطرات خوبى از 

یکدیگر دارند.
اینکه 100 در صد و من بارها آن را اعالم کرده ام. دو ســال 
فوق العاده خوب و به یادماندنى در اصفهان داشــتیم که دو 
قهرمانى به دست آوردیم و همانطور که خود دوستان سپاهانى 
هم قبًال گفته اند غیر از این دو جام که آوردیم یک جام آسیایى 
هم به ما اجازه ندادند که با این تیم بگیریم و این موضوع قطعًا 
یکى از حســرت هاى بزرگ من است که چطور  تیمى که 
کامًال مشخص بود که در مسیر قهرمانى آسیا قرار گرفته باید 
در مقابل آن رفتارها قرار بگیرد و ایران و اصفهان از کسب جام 
لیگ قهرمانان آسیا محروم شوند. خاطرات خوبى در سپاهان 
داشته ایم  و همیشه یکى از افتخاراتم این بوده که دو سال 
سرمربى تیم بزرگ ســپاهان بوده ام ولى براى فصل آینده 
هیچ صحبت و قرارداد و مذاکره اى براى حضور در سپاهان 
نداشته ایم. سپاهان مربى بزرگى مانند کرانچار دارد و  قطعاً با 

ایشان مى تواند به روزهاى اوج بازگردد.

آن دو ســالى که در اصفهان بودید 
ســاکن خیابان آذر بودید . درســت 

است؟
بله. خیابان آذر یکى از خیابان هاى قشنگ اصفهان  است. 
خانه ما در این خیابان، هم نزدیک زاینده رود بود و هم اینکه 
همسایه هاى با محبت و خوبى داشتیم که از همینجا به همه 
آنها سالم مى رسانم. االن که به اصفهان آمدم و دیدم که 
آب دوباره در زاینده رود جارى شده است به یاد آن روزهایى 
افتادم که با همسرم به کنار رودخانه مى آمدیم. امیدوارم آب 

همیشه در این رودخانه جارى باشد.
 سپاهانى ها خیلى دوســت دارند که 
تیم شــما قهرمان جام حذفى شود تا 
در صورت اینکه بتوانند در نهایت رتبه 
چهارم را از آن خود نمایند به آسیا راه 
پیدا کنند. از طرفى دیگر این تیم در هفته 
پایانى با استقالل جدال دارد و مى تواند 
در نایب قهرمانى شما نیز نقش آفرینى 

کند. در این باره صحبت کنید.
بله . من اطمینان دارم  همانطور که ما در دیدار با سپاهان یک 
روز سخت را پشت سر گذاشتیم، استقالل هم در دیدار پایانى 
لیگ در ورزشگاه آزادى دیدار بسیار مشکلى با سپاهان دارد و 
نکته جالب این بود که سپاهان در این دو هفته نقش ویژه اى 
را در معرفى تیم دوم لیگ و به نوعى نایب قهرمان این فصل 
ایفا مى کند. امیدوارم همه شرایط به نوعى رقم بخورد که در 
نهایت در لیگ بتوانیم در رتبه دوم قرار بگیریم. در بحث فینال 
جام حذفى نیز ُخب ما در درجــه اول براى خودمان و اینکه 
بتوانیم قهرمان جام حذفى شویم و یک جام را به مردم تبریز 
هدیه دهیم تالش مى کنیم. اینجا با دو موضوع احساس و 
تعهد روبه رو هستیم که با اتکا به هر دوى آنها امیدوارم پیروز 
دیدار فینال باشیم. ان شاءا... شرایط به گونه اى پیش رود 
که سپاهان هم آسیایى شود و هواداران پرشور این باشگاه 

خوشحال شوند.
 ممنون امیرخان! این دومین گفتگوى 
اختصاصى روزنامه نصــف جهان در 
این فصل با شــما بود. سپاسگزاریم 
که همیشه به روزنامه ما محبت دارید.

صحبت هاى پایانى شما ؟
ممنون از سئواالت خوبتان. باز هم از معرفت مردم اصفهان 
و هواداران سپاهان تشکر مى کنم. هنگامى که در ورزشگاه 
نقش جهان تشــویق مى شــدم براى لحظاتى فراموش 
کردم که سرمربى رقیب ســپاهان در آن بازى هستم. باید 

قدرشناسى این مردم را ستود که نشان مى دهند فراموش 
کار نیستند و اگر احساس کنند که کسى براى آنها تالشى را 
انجام داده را از یاد نمى برند. البته باز هم تأکید مى کنم که من 
کوچک ترین نقش و سهم را در افتخارات سپاهان داشته ام اما 
درود بر معرفت اصفهانى ها و سپاهانى هاى عزیز که  نشان 
دادند آن روزهاى خوب را از یاد نبرده اند. براى شــما و همه 

اصفهانى ها بهترین آرزوها را دارم.
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آن دو ســالى که در اصفهان بودید
ســاکن خیابان آذر بودید . درســت 

است؟
بله. خیابان آذر یکى از خیابان هاى قشنگ اصفهان  است. 
خانه ما در این خیابان، هم نزدیک زاینده رود بود و هم اینکه 
همسایه هاى با محبت و خوبى داشتیم که از همینجا به همه 
دیدم که  االنکه به اصفهان آمدم و آنها سالم مى رسانم.
آب دوباره در زاینده رود جارى شده است به یاد آن روزهایى 
امیدوارم آب افتادم که باهمسرم به کنار رودخانه مى آمدیم.

همیشه در این رودخانه جارى باشد.
 سپاهانىها خیلىدوســت دارند که 
تیم شــما قهرمان جام حذفى شود تا 
در صورت اینکه بتوانند در نهایت رتبه 
چهارم را از آن خود نمایند به آسیا راه 
پیدا کنند. از طرفى دیگراینتیم در هفته 
پایانى با استقالل جدال دارد و مى تواند 
در نایب قهرمانى شما نیز نقش آفرینى 

کند. در این باره صحبت کنید.
بله . من اطمینان دارم  همانطور که ما در دیدار با سپاهان یک 
روز سخت را پشت سر گذاشتیم، استقالل هم در دیدار پایانى

لیگ در ورزشگاه آزادى دیدار بسیار مشکلى با سپاهان دارد و 
نکته جالب این بود که سپاهان در ایندو هفته نقش ویژه اى 
را در معرفى تیم دوم لیگ و به نوعى نایب قهرمان این فصل 
ایفا مى کند. امیدوارم همه شرایط به نوعى رقم بخورد که در 
نهایت در لیگ بتوانیم در رتبه دوم قرار بگیریم. در بحث فینال 
جام حذفى نیز ُخب ما در درجــه اول براى خودمان و اینکه 
بتوانیم قهرمان جام حذفى شویم و یک جام را به مردم تبریز 
هدیه دهیم تالش مى کنیم. اینجا با دو موضوع احساس و 
تعهد روبه رو هستیم که با اتکا به هردوىآنها امیدوارم پیروز

دیدار فینال باشیم. ان شاءا... شرایط به گونه اى پیش رود 
و هواداران پرشور این باشگاه  که سپاهان هم آسیایىشود

خوشحال شوند.
قدرشناسى این مردم را ستود که نشان مى دهند فراموش 
کار نیستند و اگر احساس کنند که کسى براى آنها تالشى را 
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گفتگوى اختصاصى نصف جهان با امیر قلعه نویى
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دارم  همانطور 
که ما در دیدار 
با سپاهان یک 
روز سخت 
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گذاشتیم، 
استقالل هم 
در دیدار 
پایانى لیگ در 
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مشکلى با 
سپاهان دارد

 مرتضى رمضانى راد

معرفت را ازمردم اصفهان 
یاد بگیرید

گادوین منشــا و آینده اش یکى از مهمترین ســوژه هاى فوتبال ایران است. 
در شــرایطى که گفته مى شــود مهاجم نیجریه اى پیکان علیرغم توافق با 
پرسپولیس، بخاطر مشکالت مالى این باشگاه قصد رفتن به این تیم را ندارد ، 
حاال صحبت از اضافه شدن یک باشگاه جدید به لیست مشتریان این بازیکن 

است.
 این بار نه خبرى از استقالل و سپاهان است و نه پیکان تصمیم جدیدى درباره 
مهاجمش گرفته بلکه الریان یکى از همگروه هاى پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
به دنبال جذب منشاست و با توجه به پیشنهاد خوبى که این باشگاه قطرى به 

گادوین داده، شاید او فصل آینده در فوتبال قطر توپ بزند.

 در جریان جدال حساس تیم هاى پرسپولیس- ذوب آهن اتفاق جالبى 
در دقایق پایانى نیمــه دوم رخ داد که باعــث عذرخواهى بازیکن جوان 

سرخپوشان از کاپیتان باتجربه اصفهانى ها شد.
مهدى رجب زاده کاپیتان باتجربــه و رکورددار گلزنى ذوبى ها در تاریخ 
لیگ برتر روز شنبه در اتفاقى جالب در نقش مدافع راســت براى این تیم مقابل 

قهرمان لیگ به میدان رفت و 90 دقیقه در این نقش دوید و جنگید تا بلکه زمینه موفقیت ذوبى ها را فراهم کند.
حضور رجب زاده در پست دفاع راست که سورپرایز کادر فنى ذوبى ها براى مقابله با پرسپولیس قلمداد شد در دقایق پایانى 

زمینه اتفاقى غیرمنتظره را فراهم کرد آن هم در صحنه اى که احسان علوان زاده جوان تعویضى پرسپولیس وقتى 
صاحب توپ شد با الیى انداختن به رجب زاده زمینه ساز یورشى از جناح راست ذوب و چپ تیمش شد .

در پایان بازى علوان زاده در اقدامى جالب در تونل ورزشگاه به سمت مهدى رجب زاده رفت و از 
کاپیتان ذوبى ها بخاطر صحنه الیى انداختن دلجویى کرد. رجب زاده که از این حرکت 

بازیکن پرسپولیس حسابى جاخورده بود با خنده اى بر لب از علوان زاده تشکر کرد و به 
او گفت:   «هر وقت که توانستى و فرصت داشتى باید به حریفت الیى بزنى پس من 

از تو ناراحت نیستم و امیدوارم که همیشه موفق باشى.»

مهرداد محمدى باز هم در مقابل تراکتورســازى 
چهره شاخص تیمش شد و نقش اصلى را در پیروزى 

زردپوشان ایفا کرد.
دیدار رفت برابر تراکتورسازى مهرداد محمدى پس 
از گرفتن توپ از احســان حاج صفى موفق شد با 
استارت یک نیمه اى خود، یکى از زیباترین گل هاى 
لیگ شانزدهم را به ثمر برساند.چپ پاى تکنیکى و 
سرعتى سپاهانى ها که پس از حضور کرانچار فقط 
یک بازى براى اثبات توانایى هاى خود نیاز داشت، 
در دیدار برگشت هم گربه سیاه تراکتورسازى شد و در 
شرایطى موفق به گشودن دروازه تیم میهمان شد که 
آنها به شکل فشرده اى در حال دفاع کردن بودند و 
قصد داشتند در ضد حمالت هم روى دروازه سپاهان 
خطرساز شوند اما در دقیقه 41 بازى مهرداد محمدى 
باز هم پاس مناسبى از حاج صفى دریافت کرد و پس 

از کنترل دیدنى توپ، موفق شد 
با یک حرکت فریبنده و گذراندن 
توپ از بین پاهاى سعید آقایى 
با اخبارى تک به تک شــود 
و با یــک ضربه پــاى چپ 
تماشایى، با دقت و محکم به 
تاق دروازه، طالیى پوشان 
را در نقش جهان از حریف 

پیش بیاندازد.
محمدى پــس از به 
ثمر رســاندن این گل 
فریاد بلندى سر داد تا 
ششمین جشن گل خود در 
این فصل را به شیوه اى متفاوت 
برگزار گند؛ در مرتبه هاى قبلى محمدى زمانى که 
گل حساسى را به ثمر مى رســاند، با خارج کردن 
پیراهن از تن به شــادى گل مى پرداخت. به نظر
 مى رسد محمدى روز به روز با تجربه تر و پخته تر 
مى شود و باید منتظر حضور او در تیم ملى هم با ادامه 

این روند باشیم.

مهرداد به تیم ملى 
شـــــــــــــمک 

 چ
 الریان هم اضافه شد

ه همیشه به روزنامه ما محبت دارید.
صحبت هاى پایانى شما ؟

بازهم از معرفتمردم اصفهان ئواالت خوبتان.
سپاهان تشکر مى کنم. هنگامى که در ورزشگاه 
تشــویق مى شــدم براى لحظاتى فراموش 
رمربى رقیب ســپاهان در آن بازى هستم. باید 

و برى بر ی ز وبر ى نروز
اصفهانى ها بهترین آرزوها را دارم.

ژه هاى فوتبال ایران است. 
 اى پیکان علیرغم توافق با 
صد رفتن به این تیم را ندارد ، 
یست مشتریان این بازیکن 

کان تصمیم جدیدى درباره 
رسپولیس در لیگ قهرمانان 
ى که این باشگاه قطرى به

پ بزند.

تفاق جالبى 
یکنجوان

استارت یک نیمه اى خود، یکى از زیب
لیگ شانزدهم را به ثمر برساند.چپ
سرعتى سپاهانى ها که پس از حضو
یک بازى براى اثبات توانایى هاىخ
در دیدار برگشت هم گربه سیاه تراکتو
شرایطى موفق به گشودن دروازه تیم
آنها به شکل فشرده اى در حال دفاع
قصد داشتند در ضد حمالت هم روى
1خطرساز شوند اما در دقیقه 41 بازى م
باز هم پاس مناسبى از حاج صفى دری

از کنترل دیدنى توپ،
با یک حرکت فریب
از بین پاها توپ
با اخبارى تک
و با یــک ضر
تماشایى، با د
تاق دروازه،
را در نقش
پیش بیان
محمدى
ثمررسـ
فریاد بلن
ششمین ج
این فصل را به ش
برگزار گند؛ در مرتبه هاى قبلى محم
گل حساسى را به ثمر مى رســاند،
پیراهن از تن به شــادى گل مى پر
 مى رسد محمدى روز به روز با تجر
مى شود و باید منتظر حضور او در تیم

این روند باشیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمک  چشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمهرداد به تیمم

 دقایق پایانى نیمــه دوم رخ داد که باعــث عذرخواهى باز
وشاناز کاپیتان باتجربه اصفهانى ها شد.

ب زاده کاپیتان باتجربــه و رکورددار گلزنى ذوبى ها در تاریخ
ر اتفاقى جالب در نقش مدافع راســت براى این تیم مقابل

 وجنگید تا بلکه زمینهموفقیت ذوبىها را فراهم کند.
ى ذوبى ها براى مقابله با پرسپولیس قلمداد شد در دقایق پایان

ى که احسان علوان زاده جوان تعویضى پرسپولیس وقتى 
ورشى از جناح راست ذوب و چپ تیمش شد.

زز از اه به سمت مهدى رجب زاده رفت و
د. رجب زاده که از این حرکت 

ز علوان زاده تشکر کرد و به 
ریفت الیى بزنى پس من 

یکن جوان 

خ 
ل 

نى

عذرخواهى بابت الیى!
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هفته سخت صبا و 
سیاه جامگان

اگـر بخواهیـم منطقـى بـه جـدول رده بنـدى لیگ 
برتـر نـگاه کنیم هنـوز سـه تیم شـانس سـقوط به 
لیـگ دسـته اول را دارند. سـایپا، صباى قم و سـیاه 
جامـگان تیم هایـى هسـتند که بـه لحـاظ امتیازى 
مى تواننـد در کنـار ماشـین سـازى بـه یک دسـته 
پایین تر سقوط کنند. اما بررسى بازى هاى هفته آخر 
نشان مى دهد که شـانس سـایپا براى ماندن بیشتر

 است.
در هفته آخر هر سـه تیـم میزبان هسـتند اما قدرت 
حریفانشان متفاوت است. سایپا میزبان ماشین سازى 
است که هیچ انگیزه اى ندارد. صبا در روز آخر میزبان 
استقالل خوزستان است که تیم خوب و قدرتمندى 
محسوب مى شود و در نهایت سیاه جامگان در مشهد 
باید با پرسـپولیس بازى کند. با این حساب سایپا که 
همین االن در جـدول باالتر از دو تیم دیگر شـانس 

بیشترى براى پیروزى و ماندن در لیگ برتر دارد.

  جدایى قطعى منتظرى و 
جبارى 

با بسته شدن پرونده این فصل باشگاه االهلى در پى 
ناکامى امیرکاپ شبکه قطرى از جدایى قطعى تمام 

خارجى هاى این تیم خبر داد.
االهلـى در ادامـه ناکامى هـاى این فصـل خود در 
جام حذفى قطـر (امیرکاپ) در ضربـات پنالتى 2-4 
مغلـوب الخریطیات شـد تـا به ایـن ترتیـب پرونده 
ایـن فصـل خـود را بـا یـک ناکامـى دیگـر ببندد.

در پى ایـن اتفاق شـبکه «الکاس» قطر با اشـاره به 
شرایط بحرانى باشـگاه االهلى از سونامى بزرگ در 
کادر فنـى و بازیکنان این تیم در تابسـتان خبر داد و 
نوشـت:  «تمام بازیکنان خارجى از جمله منتظرى و 
جبارى از االهلى کنار گذاشـته خواهند شد تا نفرات 
جدیـدى جایگزیـن آنهـا بـراى فصـل آینـده لیگ 

ستارگان قطر شود .»
 به این ترتیب باید منتظر ماند و دید دو بازیکن ایرانى 
براى آینـده خود چـه تصمیمى اتخـاذ خواهند کرد. 
بازیکنانى که گفته مى شـود یکى در مسیر بازگشت 
به اسـتقالل قرار دارد و دیگرى به علت مصدومیت 
هـاى متوالى تـا چند روز آینـده تصمیـم نهایى اش 
را در خصـوص خداحافظـى از دنیاى فوتبـال اتخاذ 

خواهد کرد.

کدام مربى به آبادان مى رود؟ 
از فراز کمالوند و عبدا... ویسى به عنوان گزینه هاى 

جدى تیم صنعت نفت آبادان یاد مى شود.
فیروز کریمى پس از باخت برابر فـوالد اعالم کرده 
بود فصل بعد در آبادان حضور نخواهد داشت. فیروز 
کریمى که تیم تازه لیگ برترى شـده را میانه راه در 
دست گرفت و آن را در انتها در لیگ برتر ماندنى کرد، 
در لیگ هفدهـم در آبـادان حضور نخواهد داشـت. 
حواشـى عجیب و غریب فیـروز در این تیـم جنوبى 
شاید باعث شـده اسـت تا این سـرمربى قید حضور 

در آبادان را بزند.
 بر اسـاس شـنیده ها فراز کمالوند و عبدا... ویسـى 
گزینه هاى تیم صنعت نفت براى فصل بعد هسـتند 
و حتى بر اسـاس اعالم برخى رسـانه ها عیسى زاده 
مدیرعامل صنعت نفت آبادان در هتل نیشکر جلسه 
اى پیش از بازى اخیر گسترش فوالد در اهواز داشته 
است. البته هیچکدام از طرفین در این باره صحبتى 

انجام نداده اند.

میزبانى از ایرانى ها در 
دوحه 

با توجـه بـه اینکـه شـرایط رقـم خـورده در جدول 
گـروه هاى مختلـف غرب آسـیا در لیـگ قهرمانان 
آسـیا احتمـال رویارویـى دوبـاره نماینـده هـاى 
ایـران و عربسـتان در مرحلـه حذفـى وجـود دارد 
باشـگاه هاى سرشـناس سـعودى تصمیم به تغییر 
محل میزبانى خود در صـورت رویارویى با ایرانى ها 

گرفتند.
بنا بـه اعالم اسـتاد الدوحه قطـر دو باشـگاه متمول 
االهلى و الهالل که صعودشـان به مرحله بعد تقریبًا 
قطعى شـده شـهر دوحه در قطر را به عنوان میزبان 
بازى هـاى حذفى خود بـا تیم هاى ایرانـى انتخاب 
و به کنفدراسـیون فوتبال آسـیا معرفـى کردند تا به 
این ترتیـب قید حضـور در عمان و شـهر مسـقط را 

بزنند.
الهالل که صدرنشـینى اش در گروه D قطعى شده 
در مرحلـه بعد بـه احتمال فـراوان حریف اسـتقالل 
خوزسـتان خواهد بود ضمـن اینکه االهلـى هم در 
صـورت عبـور از سـد ذوب آهـن و صدرنشـینى در 
گـروه C در مرحله حذفـى باید به مصاف اسـتقالل 
تهـران بـرود از همیـن رو هـر دو باشـگاه تصمیـم 
گرفتنـد در دوحـه از رقبـاى ایرانـى خـود میزبانـى 

کنند.

تایم اوت بررسى جنگ اصفهانى ها براى کسب سهمیه  در تحریریه نصف جهان
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نصف جهان  دو تیم بزرگ فوتبال شهرمان حاال وارد یک جنگ کامل و  تمام عیار شده اند: رقابتى 
جذاب براى کسب رتبه چهارم. اگر همچون این فصل، سهمیه ایران در لیگ قهرمانان 1+3 باشد و یا 

حتى به 2+2 تقلیل داده شود، همچنان چهار تیم راهى آسیا مى شوند. سه تیم قطعى، پرسپولیس و استقالل 
و تراکتورسازى هستند به عالوه قهرمان جام حذفى. تراکتورسازى به فینال جام حذفى رسیده و قهرمانى آنها یعنى پیشکش سهمیه به تیم 

چهارم جدول که هفته ها، ذوب آهن بود ولى حاال دیگر نیست و سپاهان شده است.
نظرات برخى از همکاران و اعضاى تحریریه گروه ورزشى نصف جهان را در مورد دوئل تیم هاى سپاهان و ذوب آهن براى کسب رتبه چهارم 

با هم مى خوانیم:
■  بهاره حیاتى: وقتى دیدار پرسپولیس- ذوب آهن آغاز شد و ذوبى ها جلو افتادند، با توجه به اعتصاب چند روزه پرسپولیسى ها، هم هواداران 
سرخ در ورزشگاه آزادى از خجالت تیم خودشان در آمدند و هم اینکه هواداران ســپاهان در فضاى مجازى بسیار عصبانى شده بودند و 
فوتبال پاك را به برانکو یادآورى مى کردند. من بازى سپاهان- تراکتورسازى را از تلویزیون دیدم و فکر مى کنم  بهترین لحظه براى 
هواداران سپاهان در ورزشگاه نقش جهان آن موقعى بود که فهمیدند پرسپولیس گل سوم را به ذوب آهن زده است. با اینکه 
سپاهانى ها از پرسپولیس متنفرند و  تا دنیا دنیاست فکر نزدیکى و دوستى هواداران این دو تیم موضوعى محال است، ولى در 
آن لحظه قطعًا سپاهانى ها به شدت حامى پرسپولیس بودند و دوست داشتند این تیم برنده نبرد  با تیم همشهریشان باشد. به 
هر حال دیدارهاى هفته پایانى غیر از جدالى که براى نایب قهرمانى وجود دارد، براى اصفهانى ها نیز بسیار حائز اهمیت است. 
■  الهه مهرى دهنوى: یک لحظه فکرش را بکنیدکه نفت تهران  قهرمان جام حذفى شود! آن وقت همه حرف ها و 
تحلیل ها و  رقابتى که براى رتبه چهارم جدول وجود داشت بر باد مى رود و نفتى ها به تیم چهارم لبخند مى زنند و خودشان 
شکوهمندانه گام به آسیا مى گذارند. البته اگر با این وضعیت مالى در سال آینده تیمدارى کنند. ولى این روزها سپاهانى ها 

و  ذوب آهنى ها  با این امید مبارزه مى کنند که تراکتورسازى قهرمان جام حذفى شود  و قطعًا پس از پایان لیگ، غیر از 
تبریزى ها، هواداران اصفهانى هم براى فینال جام حذفى حسابى حرص و جوش خواهند خورد.

■بابک باقرى: به نظر من در هفته پایانى، شــانس ذوب آهن را براى پس گرفتن رتبه چهارم بیشتر است. آنها        
میزبان هستند و باید با پدیده دیدار کنند که هر سه بازى آخرش را باخته است. سپاهان اما باید به تهران برود و برابر 

ل  ستقال قرار بگیرد که خودش براى از دست ندادن پله دوم، باید برنده شود. اگر سپاهان مساوى کند و ذوب آهن برنده ا
دو تیم 46 امتیازى مى شــوند ولى ذوبى ها به دلیل تفاضل گل بهتر به پله چهارم برمى شود، هر 
رتبه اى که آنها در تمام هشت هفته زندگى بدون بردشان از دست ندادند.گردنــد؛ 

■  ســعید نظرى: هفته بیســت و نهم هفته پر التهابى براى اصفهانى ها بود. دیدار پرســپولیس- 
ذوب آهن تا دقایق زیادى روى اعصاب هواداران سپاهان بود و خود را آماده کرده بودند که اگر بازى با 
ر باخت پرسپولیس به پایان برسد با موضوع انتقاد نسبت به عدم رعایت فوتبال پاك، شدیداً به نتیجه اى که  د

روزه پرســپولیس ورزشگاه آزادى رقم خورده اعتراض کنند اما تساوى 3-3، آنها را خوشحال کرد. به نظر من اگر اعتصاب چند 
رفت. با نتایج به دســت نبود آنها حتى مى توانستند ذوب آهن را شکست دهند و آن موقع سپاهان با خیال راحت ترى به دیدار استقالل مى 

آمده به نظر من هنوز کار ذوبى ها براى کسب رتبه چهارم راحت تر است.
■  محمدرضا محمدى: کرانچار در طول این چند هفته که به سپاهان آمده نشــان داده که مردى شکست ناپذیر است و واقعًا 

سخت مى بازد. هر رتبه اى که براى سپاهان به دست بیاید، کرانچار قهرمان سپاهانى هاست و باید حاال حاالها در این تیم بماند. 
سرمربى سپاهان یک بد بیارى هم آورده و آن این است که از موقعى که او سپاهان را متحول کرد، ذوب آهن هم البته با کمى 
تأخیر با زنجیره ناکامى هایش خداحافظى کرد و نتایج خوبى را کسب کرده اســت. هفته پایانى لیگ برتر هفته جالبى براى 

اصفهانى هاست. 
■  افسانه حقیقى: استقالل تهران در شرایط خوبى به سر مى برد و خیلى سخت است که سپاهان در ورزشگاه 

آزادى بتواند این تیم را شکســت دهد. اما در اصفهان ذوب آهن دیدار راحت تــرى را پیش رو دارد و 
احتمال کسب 3 امتیاز براى این تیم بسیار باالست. اگر در نهایت سپاهان بخاطر 

تفاضل گل رتبه چهارم و در نهایت سهمیه آسیا را از دست بدهد 
یک افسوس بزرگ براى آنها به شما مى رود. 

افسوسى که چند سال پیش 
نیــز آن را تجربه 

کردند. 

کار ذوب آهن راحت است ، ولـــى همه چیز از 
زالتکو بر مى آید

هف

اگـر بخواهیـ
نـگاه ک برتـر
لیـگ دسـته
جامـگان تیم
د د توانن م

بررسى جنگ اصفهانى ها براى کسب سهمیه  در تحریریه نصف جهان

کار ذوب آهن راحت است ، ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىى همه چیز ازکار ذوب آهن راحت است ، ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىى همه چیز از 
زالتکو بر مى آیددددددزالتکو بر مى آیددددددددددددددددد

سپاهان در آستانه یک بازى بزرگ قرار دارد؛ مسابقه اى 

د این تیم را آسیایى کند.
که پیروزى در آن مى توان

اما در آستانه این بازى حساس مقابل استقالل تهران، 

باید بیرون از زمین هم یک تصمیم 
مدیران ســپاهان 

هان با کرانچار قرارداد شش 
بزرگ بگیرند. مدیران سپا

هفته اى بسته اند تا در صورت رضایت از عملکرد کرانچار، 

قرارداد بلندمدت با این مربى کروات ببندند. کرانچار در 

هان نشسته، چهار برد و 
پنج بازى که روى نیمکت سپا

یک تساوى کسب کرده تا بیش از 86 درصد امتیازات 

کن را گرفته باشد و تیمش را در آستانه کسب مقام 
مم

چهارمى قرار دهد.

مدید قرارداد خود، یکسرى خواسته هاى 
کرانچار براى ت

ته و از آنها خواسته مطالبات 
عى از مدیران سپاهان داش

طبی

بازیکنان تا پایان فصل جارى پرداخت شود، با بازیکنان 

اردادشــان در آستانه انقضاست، قرارداد 
مهم تیم که قر

همچنین بودجه تیم در فصل آینده 
تازه امضا شــود و 

ف باشگاه سپاهان در فصل 
مشخص شود و البته اهدا

ب با بودجه این باشگاه اعالم شود. حاال همه 
آینده متناس

تظر هستند در آستانه بازى پایانى سپاهان 
در اصفهان من

در فصل جارى لیگ برتر، تصمیم هیئت مدیره سپاهان 

براى ادامه همکارى با مربى موفق کروات این تیم هم 

مشخص شود؛ مربى اى که 13 امتیاز از 15 امتیاز ممکن 

اران سپاهان را به تکرار 
را در پنج بازى اخیر گرفته و هواد

ش زردها امیدوار کرده است.
روزهاى خو

در راستاى اجراى ماده 225 قانون تجارت و پیرو آگهى انحالل منتشره در شماره 20730 مورخ 1395/02/20 روزنامه رسمى جمهورى 
اسالمى ایران بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه) به شماره ثبت 43957 
دعوت بعمل مى آید ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با در دست داشتن مدارك مثبته به نشانى کیلومتر 28 جاده 

اصفهان- تهران، جنب شرکت هسا، شرکت هسایاران، آقاى محسن جواهرى (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. 

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)

 به شماره ثبت 43957 و شناسه ملى 10260618224

(نوبت اول)(نوبت اول)

محسن جواهرى- مدیر تصفیه شرکت ساختمان و مسکن محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)

نقش جهان در هفته ماقبل پایانى لیگ شانزدهم میزبان 
پرتماشاگرترین بازى این هفته بود تا یک بار دیگر ثابت 
شود این ورزشگاه خیلى زودتر از این باید افتتاح مى شد.
 در هفته اى که میزان اســتقبال طرفــداران در بازى 
هاى حساس و مهم چندان چشمگیر نبود یک بار دیگر 
طرفداران سپاهان با حضور گسترده خود در ورزشگاه 
نقش جهان آن هم در روز غیر تعطیل و ابتداى هفته با 
وجود آب و هواى بارانى اصفهان ثابت کردند که سال ها 
در حق آنها اجحاف صورت گرفته و مستحق این بودند 

که زودتر صاحب یک ورزشگاه مدرن شوند.
تماشاگران سپاهان با وجود اینکه ساعاتى قبل از بازى 
باران شدیدى در اصفهان بارید و بازى هم در روز ابتداى 
هفته برگزار مى شد استقبال بسیار خوبى ازتیم محبوب 
خود در آخرین دیدار خانگى فصل داشــتند. شاگردان 
کرانچار که در کورس کســب ســهمیه احتمالى آسیا 
هســتند با بازى هاى خوب خود در چند هفته گذشته 
تماشــاگران را بیش از گذشــته به حضور در ورزشگاه 

تشویق کردند.
در هفته بیست و نهم، دیدار سپاهان و تراکتورسازى با 
15 هزار و 300 تماشــاگر، پرتماشاگرترین بازى هفته 
بود و بعد از آن پرسپولیس و ذوب آهن با 9 هزار و 500 
تماشاگر در رده دوم قرار گرفت. همچنین دیدار پدیده 

مشهد و استقالل با هشت هزار تماشاگر سومین دیدار 
پرتماشاگر هفته بود.

ســپاهان این فصل با نقل مکان به شمال اصفهان و 
ورزشگاه نقش جهان بیش از گذشته از حمایت هواداران 
خود برخوردار است و امیدوار است فصل آینده با تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان و راه هاى دسترسى به ورزشگاه، 
استقبال، بیشــتر از این هم بشــود تا با حمایت همین 
طرفداران، بار دیگر به کورس قهرمانى بازگشــته و به 

ششمین قهرمانى اش در تاریخ لیگ برتر برسد.

شکوه نقش جهان  
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چهل تکه

«بریتنى ماى لیون» 23 ساله به همراه نامزد خود به اتهام آزار 
جنسى دو دختر هفت ســاله جوالى سال گذشته در کارلزبد 

کالیفرنیا بازداشت شدند. 
پلیس با انتشــار عکس این دو نفــر از خانــواده  هایى که 
فرزندانشان توسط این دو نفر مورد سوءاستفاده جنسى قرار 

گرفته اند خواست با اداره پلیس تماس بگیرند. 
ماى لیون، آگهى خود را در ســایت هاى پرستارى از کودك 
منتشر مى کرد بنابراین ممکن است قربانیان بیشترى در این 
خصوص وجود داشته باشد. این پرســتار جوان هر دو دختر 
هفت ســاله را به بهانه تفریح به خانه نامزد خــود برده و از 
لحظه آزار جنسى دو قربانى توسط نامزدش «ساموئل کابررا 

جونیور» فیلم  گرفته است.

فیلم تکان دهنده اى از حمله یک گروه قلدر به دختر 12 ساله 
در سرویس بهداشتى مدرسه اى در کنتاکى منتشر شده است 

که خشم بسیارى از کاربران را در برداشت. 
«هولیه کینگ» مادر قربانى(صاحب عکس) اذعان مى دارد 
دخترش در پى این رفتار غیرانسانى از ناحیه شانه و سر دچار 
آسیب شده است. فیلم  هاى متعددى از این حمله انتشار یافته 
که در آن نشان داده مى شــود یکى از مهاجمان بر صورت 
قربانى چندین بار مشــت مى زند. خانم کینگ که بســیار 
عصبانى است در گفتگو با یکى از رســانه ها اذعان داشت 
دخترش 14 آوریل حدود ساعت 11 خون آلود در سرویس 
بهداشتى مدرسه رها مى شود و بسیار خوش شانس بوده که بر 

اثر شدت ضربات وارده خونریزى مغزى نکرده است.

تفریح خانم پرستار  در 
خانه قربانى

حمله وحشیانه به دختر 
در سرویس بهداشتى مدرسه دانشجو  «رجینالد کیمبرو» 23 ساله  به اتهام قتل یک دختر 22 ساله 0302

در آپارتمانش نزدیک دانشگاه تگزاس کریستین بازداشت شد.
«متیسون» 22 ساله در آپارتمانش در تگزاس بر اثر خفگى به کام 
مرگ رفت. جسد قربانى توسط مادرش «تریسى» 10 آوریل در 
حمام کشف شد. پدر و مادر قربانى مى گویند نحوه قتل به گونه 

ایست که نشان مى دهد قاتل فردى آشنا بوده است.
رجینالد با قید وثیقه 500 هزار دالرى در حال حاضر آزاد اســت. 
کیمبرو در دانشگاه آرکانزاس در رشته بازاریابى مشغول به تحصیل 
است، البته متیسون نیز تا سال 2015 نیز در این دانشگاه مشغول 
به تحصیل بود اما در سال 2015 از ادامه تحصیل انصراف داد. به 
رغم اینکه قربانى در دانشگاه تگزاس تحصیل نمى کرد اما یکى از 

واحدهاى خوابگاه این دانشگاه را اجاره کرده بود.

قتل دختر بازاریاب 
توسط همکالسى 01

پسر جوان که با همدستى مادرش پدرش را کشته در دادگاه سکوت کرد و به سئواالت هیئت قضائى پاسخ هاى بى ربط داد.مادر وى نیز منکر معاونت 
در قتل شوهرش شد.

یکم شهریور 94 یک پسر جوان به نام «امیر» با پلیس پیشوا جنوب تهران تماس گرفت و از کشته شــدن پدر 50 ساله اش به نام «عزت» خبر داد. 
پلیس وقتى به خانه مورد نظر رفت با جنازه خونین مرد میانسال که با ضربه هاى جسم سخت به ســرش از پا در آمده بود روبه رو شد. جنازه در حالى 
به پزشکى قانونى منتقل شد که پســر جوان مدعى بود پدرش در غیاب وى و مادرش از سوى افراد ناشناس کشــته شده است. پلیس در نخستین 
گام از تحقیقات به بازجویى از پسر و همســر قربانى پرداخت و آنها که در مســیر تحقیقات به بن بست رســیده بودند به جنایت خانوادگى اعتراف 

کردند.
پسر جوان گفت: «پدرم دو سال و نیم بود که بى کار شــده بود و مدام در خانه بود. بهانه گیرى هاى بى دلیل پدرم موجب شده بود مادرم از رفتارهاى 
او خسته شود. پدرم به دروغ به دوستان و اقوام گفته بود من یکى از نخبگان کشور و در شیراز دانشجوى رشته پزشکى هستم تا بتواند به بهانه فراهم 
کردن پول تحصیلم از آنها پول قرض کند. من و مادرم از رفتارهاى پدرم خسته شده بودیم به همین خاطر مادرم نقشه قتل او را کشید و از من خواست 

تا نقشه را اجرا کنم.»
وى ادامه داد: «من و مادرم براى خرید چاقو به یک قصابى در ورامین رفتیم اما مرد قصاب در مغازه اش نبود. به همین خاطر یک ســرنگ و مقدارى 
اسید تهیه کردیم. قرار شد مادرم در فرصتى مناسب مرا خبر کند تا نقشه مان را اجرا کنیم. ساعت 5 صبح یکم شهریور بود که مادرم باالى تختم آمد 
وگفت باید نقشه را اجرا کنیم. پدرم در خواب عمیق بود که با دمبل چندین ضربه به سرش زدم. مادرم هم پاهایش را با تسمه پالستیکى بست. مادرم  

ازمرگ پدرم مطمئن نبود. به همین خاطر از من خواست 
تا اسید به او تزریق کنم اما من که ترسیده بودم آمپول هوا 
و داروى مخصوص دام به پدرم تزریق کردم. من و مادرم 
پتوى خونین و دمبل را با تاکسى به حاشیه ورامین بردیم و 
در سطل زباله انداختیم وبرگشتیم. سپس با پلیس تماس 

گرفتم و به دروغ گفتم پدرم کشته شده است.»
به دنبال اعتراف هاى تکان دهنده پسر جوان، مادر وى به 
نام «معصومه» نیز به تشریح جزئیات جنایت خانوادگى 
پرداخت و اتهام معاونت در قتل را گردن گرفت. این مادر 
و پسر صبح شنبه - 9 اردیبهشــت ماه امسال- در شعبه 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاست قاضى و با 

حضور دو مستشار پاى میز محاکمه ایستادند.
در جلســه رســیدگى به این پرونده پدر و مادر قربانى در 
جایگاه ویژه ایســتادند و براى نوه و عروسشــان حکم 

قصاص خواستند. 
سپس امیر 24 ساله در جایگاه ویژه ایستاد و حرف هاى تازه اى مطرح کرد. این پسر گفت: «من پدرم را نکشتم و نمى دانم چه کسى او را کشته است. 
من خودم شاکى هستم و از دادگاه مى خواهم تا پیگیر پرونده قتل پدرم شود.» وى درباره اعتراف هاى اولیه اش در پلیس آگاهى و نزد بازپرس گفت: 

«تحت فشار اعتراف کردم و خودم جزئیات قتل را شرح دادم اما من قاتل نیستم و اعتراف هاى قبلى ام یک سناریوى دروغین است.»
معصومه 47 ساله نیز منکر معاونت در قتل شد و گفت: «من تحت فشار روانى در پلیس آگاهى به معاونت در قتل اعتراف کردم اما حاال مى گویم بى 

گناهم.»
سپس قضات از دو گواهى که در دادگاه حاضر شده بودند خواستند تا به تشــریح آنچه از زندگى قربانى مى دانند بپردازند. یکى از آنها گفت: «عزت 
مى گفت پسرش یکى از پنج نخبه برجسته کشورى است و حاال در شیراز درس مى خواند. او گفته بود تهیه بعضى از کتاب ها براى او 900 میلیون تومان 
هزینه دارد. او حتى خودش یکبار صد میلیون تومان پول به من داد تا آن را به پسرش برسانم. من که حرف هاى او را باور کرده بودم دوبار به عزت پول 
قرض دادم تا بتواند هزینه هاى تحصیل پسرش را پرداخت کند.»  شاهد دیگر گفت: «من هم حرف هاى عزت را باور کرده بودم  ویک مرتبه سه میلیون 

تومان پول به او قرض دادم اما هرگز فکر نمى کردم دروغ گفته باشد.»
در این بین امیر برخاست و گفت: «پدرم به همه گفته بود دانشجوى دانشگاه شیرازهستم به همین خاطر اجازه نمى داد از خانه بیرون بروم. او براى اینکه 

اقوام و بستگان حرفش را باور کنند و به او پول قرض بدهند بارها خودش به آنها پول میلیونى داده بود تا آنها پول را به دست من برسانند.»
قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.بنا به این گزارش، در پایان این جلسه هیئت 

قتل پدر به دست 
مادرو پسر
در جنوب تهران

سارق مســلح که در جریان درگیرى با مأمور پلیس در 
مشهد مجروح شده بود در بیمارستان به کام مرگ رفت.

ششم اردیبهشــت ماه مردى سراســیمه راهى یکى از 
کالنترى هاى مشــهد شــد و گفت که دزدان خودروى 
پرایدش را به ســرقت برده اند. او مدعى شــد که داخل 
خودرویش پر از بسته هاى ســیگار بوده و زمانى که وى 
ماشــین را کنار خیابان پــارك کرده بــود، دزدان آن را 

دزدیده اند.
از آنجا که خودروى این مرد مجهــز به جى پى اس بود، 
مأموران موفق شــدند محــل توقــف آن را در یکى از 
کوچه هاى شهر شناسایى کنند. یکى از مأموران پلیس به 
همراه شاکى پرونده راهى محل شد و وقتى به آنجا رسید 
دو مرد را دید که خودروى مسروقه را کنار پراید دیگرى 
پارك کرده و در حال انتقال بسته هاى سیگار به آن بودند. 
مأمور جوان شــماره پالك خودروى دیگر را هم از مرکز 
استعالم کرد که مشخص شد این خودرو نیز سرقتى است.

در چنین شرایطى وى وارد عمل شد و با نزدیک شدن به 
مردان جوان از آنها خواست دست هایشان را روى سرشان 
بگذارند اما در همین هنگام یکى از مردان جوان سالحى 
از زیر پیراهنش بیرون کشید و به طرف مأمور پلیس نشانه 
رفت. مأمور جوان به سرعت خود را به داخل جوى آب پرت 
کرد و طولى نکشید که درگیرى مسلحانه بین او و سارق 
جوان شروع شد. چندین گلوله رد و بدل شد تا اینکه مرد 
جوان و همدستش تالش کردند سوار بر خودرو متوارى 

شوند.
مأمور پلیس این بار خودرو را هدف گرفت و لحظاتى بعد 
خودرو متوقف و با رسیدن تیم کمکى پلیس، هر دو سارق 
دستگیر شــدند. در این میان مشخص شد سارق مسلح 
هدف گلوله قرار گرفته که فوراً به بیمارستان منتقل شد. 
از سوى دیگر ماجرا به کاظم میرزایى بازپرس ویژه قتل 
مشهد گزارش و در بررسى ها مشخص شد که سارقان دو 
برادر بودند که ســوابق متعددى از سرقت در پرونده شان 

ثبت شده بود.
درحالى که یکى از سارقان در بازداشت پلیس به سر مى برد، 
بعدازظهر جمعه به بازپرس جنایى خبر رسید سارق مجروح 
در بیمارســتان به کام مرگ رفته اســت. وى نیز دستور 
تحقیقات درخصوص رعایت قانون به کارگیرى سالح از 
سوى مأمور پلیس را صادر کرد تا مشخص شود وى هنگام 

شلیک به سارق این قوانین را رعایت کرده یا نه.

مرگ دزد مسلح در 
درگیرى با پلیس مشهد 

دختر پنج ساله اى در مشهد بر اثر ضرب و جرح و کتک کارى ناپدرى، 
دچار مرگ مغزى شد و عالیم حیاتى خود را از دست داد.

این دختر پنج ســاله که «رقیه» نام دارد هفتم اردیبهشــت از طریق 
اورژانس 115 به مرکز درمانى شهید هاشمى نژاد مشهد انتقال یافت و در 

بیمارستان بسترى شد. پزشکان در معاینات اولیه و از روى عالیم ظاهرى 
به اطالعاتى از وضعیت وخیم این دختر دست یافتند.

اگرچه جراحت هاى زیادى بر سر و صورت و اندام دختر بى گناه دیده مى شد 
اما تصویربردارى و اقدامات دیگر پزشکى نشان داد که رقیه، کودك معصوم 

که گفته مى شد در یک درگیرى خانوادگى آسیب دیده است شکستگى هاى 
متعدد در پا و لگن نیز دارد.

این درحالى بود که دختر مذکور به دلیل شــدت صدمات وارده وضعیت جسمى 
مناسبى نداشت تا اینکه به کما رفت و پزشکان تشخیص دادند که این کودك دچار 

مرگ مغزى شده است.
یکى از کادر درمانى بیمارســتان شهید هاشــمى نژاد در این باره گفت: «دختربچه 

مذکور چند ساعت بعد از آنکه دچار آسیب از ناحیه ســر شده و درحالى که هوشیارى 
بسیار کمى داشت به مرکز درمانى انتقال یافت و بالفاصله در بخش مراقبت هاى ویژه 

بسترى شد.»
اقدامات پزشــکى براى نجات جان این کودك درحالى به نتیجه نرسیده است که وى بنا 

به اظهارات کادر درمانى فقط با کمک دستگاه هاى پزشکى نگهدارى مى شود در 
همین حال پدر رقیه پس از شــنیدن ماجراى ضرب و جرح فرزندش به دادسراى 
عمومى وانقالب مشهد مراجعه و شکایتى را علیه ناپدرى کودك در شعبه 211 

دادسرا مطرح کرد. 
در پى اعــالم این شــکایت، بالفاصله به دســتور قاضى ویــژه قتل عمد، 
ناپدرى جوان دختر بچه پنج ســاله بازداشــت شــد و با صدور قرار قانونى 
در اختیار کارآگاهــان اداره جنایــى پلیس آگاهى خراســان رضوى قرار 

گرفت.
بررســى هاى مقدماتى کارآگاهان با توجه به ادعاهاى اطرافیان کودك 
و برخى اظهارات ناپدرى نشان مى دهد که ناپدرى مذکور با همسرش 
دچار اختالف شده و پس از مشاجره لفظى با او، فرزند ناتنى خود را چند 
بار به زمین کوبیده که این موارد موجب بروز آسیب هاى جدى و مرگ 

مغزى کودك شده است.
قاضى کاظــم میرزایى به همــراه عوامل بررســى صحنه جرم و 
کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى خراسان رضوى با عزیمت 
به بیمارستان شهید هاشمى نژاد مشــهد به تحقیق در این باره 
پرداخت. تحقیقات مقدماتى مقام قضائى نیز حاکى از آن است 
که دختر پنج ســاله بر اثر درگیرى خانوادگــى و ایراد صدمه 
توسط ناپدرى 38 ســاله دچار مرگ مغزى شده است مادر 
این کودك دو سال قبل، از همسرش طالق گرفته و سال 

گذشته به عقد موقت مرد 38 ساله درآمده بود. 
شایان ذکر است بررســى هاى بیشتر با صدور دستورات 
ویژه قضائى توسط قاضى میرزایى درباره زوایاى پنهان 

مرگ این کودك ادامه دارد.

ساعت 23 شامگاه دوم اردیبهشت ماه امسال یکى از اهالى مجتمع شهید بهشتى از مجتمع مسکونى 
خانه اش مشــاهده مى کند که جوانى با لباس قرمز رنگ، پس از زاغ زنى و اطمینان از عدم حضور 

ساکنان یک خانه ویالیى قصد ورود به آن را دارد که بالفاصله موضوع  به پلیس  110 اعالم شد . 
با حضور مأمورین کالنترى 122 دربند، مأمورین ضمن شناسایى خودروى پژو پرشیاى متعلق به 

دزدان، متوجه زن جوانى در داخل خودرو شدند که در حال زاغ زنى محل بود . 
با دستگیرى «فائزه»  32 ســاله مأموران با هماهنگى  قضائى وارد خانه شدند اما دزدان با اطالع از 
دستگیرى همدست خود و با رها کردن خودروى پژو پرشیا و بدون موفقیت درسرقت از خانه، از دیوار 

پشتى اقدام به فرار مى کنند . 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت خانه» و به دستور مقام قضائى دادسراى ناحیه یک 

تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران  قرار گرفت . 
فائزه پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران ، صراحتاً به ده ها  ســرقت خانه با همدستى 
نامزدش به نام «افشار» اعتراف کرد و عنوان داشت که خودروى توقیف شده نیز متعلق به همسرش 

است.  در شرایطى که افشار از مخفیگاهش در خیابان پیروزى متوارى شده بود، تحقیقات از 
فائزه در دستور کار مأموران قرار گرفت؛ همزمان کارآگاهان به ترددهاى مکرر خواهر فائزه 
جهت مالقات با خواهرش مشکوك شده، با انجام اقدامات پلیسى اطمینان پیدا کردند که بر 
خالف اظهارات خواهر این زن مبنى بر بى اطالع بودن از نامزد خواهرش، وى از مخفیگاه و 

محل هاى تردد افشار اطالع دارد. 
با بهره گیرى از اقدامات پلیسى و مراقبت هاى نامحسوس، سرانجام «افشار . ح» 35 ساله  

در خیابان خرمشهر شناسایى، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران  منتقل شد . 
بنا به این گزارش، ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهى 
تهران با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح این متهم به ده ها  سرقت منزل 
در شمال تهران، اقدامات جهت شناسایى مالباختگان و محل هاى سرقت در دستور کار 
کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته و متهمین با صدور قرار قانونى، جهت تکمیل تحقیقات 

در اختیار هستند .

راز شوم 2 خواهر در اتاق مالقات پلیس آگاهى

                          صیغـه مادرانــه                          صیغـه مادرانــه
                  قربــانــى                  قربــانــى

       کودك        کودك 55 سـاله سـاله
زن جوان با شلیک گلوله شــوهرش را در خیابان دولت 

تهران کشت.
پلیس در یک عملیات علمى توانســت در کمتر از هفت 
ســاعت این زن که صاحب دو فرزند اســت را بازداشت

کند.
ساعت 12 ظهر روزشــنبه از تماس اهالى محله خیابان 
دولت در جریان کشته شدن یک مرد حدود 40 ساله قرار 
گرفتند که در کنار خیابان با شلیک گلوله کشته شده بود.

تحقیقات نخســت تیم تخصصى قتل نشان مى داد که 
این مرد با شلیک ســه گلوله کشته شده است و مأموران 
با بررســى محتویات کیف این مرد متوجه شدند که وى 

40 ساله  و اهل کشور عراق است و «موسى» نام دارد.
بازپرس مدیر روستا -شعبه 6 دادسراى جنایى تهران- با 
توجه به اهمیت موضوع پــس از حضور در محل جنایت 
و بررســى مدارك موجود و تحقیقات کارآگاهان جنایى 
دستور داد تا دوربین هاى مدار بسته و مستقر در محدوده 

جنایت مورد بررسى قرار گیرد.
نتیجه این بررســى ها کمى عجیب بود و نشان مى داد 
که جنایت از ســوى یک زن صورت گرفته اســت. در 
فیلم ها نشان داده مى شــد که زن جوانى با این مقتول 
مجادله لفظى داشتند و پس از چند دقیقه زن اسلحه را از 
کیف در آورده و سه گلوله به سمت مرد شلیک مى کند و 

بالفاصله از محل دور مى شود.
اطالعات موجود از این مرد در ایران نشــان مى داد که 
وى با یک زن ایرانى ازدواج کرده است.همین اطالعات 
باعث شــد تا کارآگاهان بالفاصله خانــه پدرزن مقتول 
را در خیابان هــاى اطراف ســفارت انگلیس در قلهک 

شناسایى شود.
مأموران وقتى به خانه پدر زن مقتول مراجعه کردند زن 
موســى را تحت بازجویى قرار دادند چون این زن همان 

کسى بود که با شلیک گلوله وى را کشته بود.
این زن 22 ســاله که متوجه شــد راه فــرارى ندارد به 
کارآگاهان گفت: «شــوهرم زن آزار بود چند سال پیش 
با او ازدواج کردم و حاال دو فرزنــد دارم. پس از ازدواج با 
موسى به سلیمانیه عراق رفتم و مدتى با او در آنجا زندگى 
مى کردیم اما اختــالف فرهنگى ما زیــاد بود و همین 
موضوع باعث شــد که مدام شــوهرم مرا کتک بزند تا 
اینکه تصمیــم گرفتم به ایران بیایــم و در اینجا زندگى 
کنم.»وى ادامه داد: «چند روز پیش موسى به ایران آمد او 
اســلحه اى را هم باخود آورده بود. در فرصت مناســب 
اسلحه را از او گرفتم و با قرار گذاشتن با او در خیابان دولت 

با همان اسلحه او را پس از جرو بحث کشتم.»
این زن در حال حاضر تحت نظر است تا پرونده این قتل 

تکمیل شود. 

شلیک گلوله زن به شوهر در خیابان دولت 



فرهنگفرهنگ 15152926 سال چهاردهمدوشنبه  11 اردیبهشت  ماه   1396

امیرمحمد زند با انتشار تصویرى در اینستاگرام مدعى شد 
که او را تهدید به مرگ کرده اند. 

این بازیگر در توضیح این رویداد نوشــت: «این عکس 
درست موقعى گرفته شــده که شخصى حوالى مسجد 
سلیمان در حال تهدید من به مرگ بود جالب اینکه گروه 
تهیه و تولید کار صرفاً و تنها تماشاچى بودند. و جالب تر 
اینکه به جاى اینکه من شــاکى باشم از نداشتن امنیت 
جانى وسط بیابان گروه عزیز ادعاى شکایت مى کنند. اگر 
الزم باشد در آینده همه چیز را به مطبوعات و مردم عرض 
خواهم کرد. الزمه بگویم دلیل تهدید به مرگ شــدنم 
تنها چند ثانیه تأخیر در عکس گرفتن با آن مثًال آدم بود 
درست زمانى که وسط تمرین سکانسم بودم. افسوس و 
حیف از حرفه اى که هر روز بیشتر به قهقرا و ابتذال و بى 
نظمى و ...کشیده مى شود و افسوس به عمر نزدیک به 

20 ساله اى که براى این حرفه گذاشتم.»

بهرام رادان بازیگر مطرح ســینما، به 
تازگى عکســى از خود در کنار یکى 

از هرم هاى مصر منتشر کرده است.

عبدالرضا کاهانى با انتشار عکسى از 
پایان فیلمبــردارى آخرین اثرش در 

تایلند خبر داد.
جدیدترین فیلــم عبدالرضا کاهانى با 
عنوان «ما شما را دوست داریم خانم 
یایــا» باحضور رضا عطــاران، حمید 
فرخ نــژاد و امیــن حیایــى در تایلند 

فیلمبردارى شد.
در این فیلم نیتایا چایسرى بازیگر زن 

تایلندى هم حضور دارد.
کاهانى با انتشار عکسى از این بازیگر 
نوشــت: «پایان فیلمبردارى آخرین 
فیلمم؛ "ما شما را دوست داریم خانم 

یایا"  در تایلند.»

دندان هاى شــیرى مجموعــه اولیه 
دندانى شــامل 20 دندان هستند که 
به تدریج دندان هاى دایمى جانشــین 
آنها مى شود. تعداد دندان هاى شیرى 
ده عدد در هر آرواره اســت که به مرور 
مى افتند و 32 عدد دندان دایمى جاى 
آنها را مى گیرند. تکامل این دندان ها از 
دوره جنینى آغاز مى شود و بعد از تولد در 
سن شش ماهگى در مى آیند و تا سن دو 

و نیم سالگى تکمیل مى شوند. 
بیژن بنفشــه خــواه بازیگرســینما و 
تلویزیــون با این توضیــح  در صفحه 
اینستاگرامش تصویر جالبى  از جمجمه 
یک کودك تا قبل از افتادن دندان هاى 

شیرى اش منتشر کرد.
بنفشــه خواه نوشــت:«صورت یک 
کودك قبل از افتادن دندان هاى شیرى 
برام جالب بود گفتم شاید براى شما هم 

جالب باشه، ارادتمندم.»

 بهرام رادان در 
مصر

یک جمجمه عجیب 
در اینستاگرام 
بیژن بنفشه خواه

ما شما را دوست 
داریم خانم یایا ...

با گذشــت بیش از هشــت ســال از مــرگ دردناك 
یک ســتاره جوان هالیوودى و به مناســب انتشــار 
مستندى جدید در مورد زندگى او، خواهرش به یکى از 
اصلى ترین شایعه ها در مورد درگذشت او پاسخ داده و 

آن را رد کرده است.
بر خالف بــاور عمومــى و ایــده اى کــه خیلى ها 
آن را مطــرح کردنــد، تعهد هیــث لجر نســبت به 
ایفاى نقــش جوکــر در فیلــم «شــوالیه تاریکى» 
یکى از دالیلى نبود کــه منجر به مــرگ تراژیک او 
بخاطــر اوردوز دارو در ســال 2008 شــد و حدس و 
گمان هاى بســیارى که آن زمان در مورد ســالمت 
روانى او زده مى شــد، تا حدود زیادى بى پایه و اساس 

هستند.
به گفته کیت خواهر لجر، یک فیلم مستند جدید که با 
رضایت خانواده او در مورد این بازیگر فقید ساخته شده، 
بسیارى از شایعه هاى روزنامه هاى زرد در مورد این 
ســتاره را رد مى کند، مخصوصًا شایعه طوالنى 
مدتى که مى گوید شیوه بازیگرى خاص لجر در 
فیلم پرفروش «بتمن» باعث شد او بى خوابى 
بگیرد که در نهایت منجر به اوردوز کردن او 

روى داروهاى تجویزشده شد.
در پیش نمایش مستند «من هیث لجر 
هستم» در فســتیوال فیلم «ترایبکا»، 
کیت لجر این ادعاها را رد کرد و گفت: 
«من واقعًا شوکه شده بودم چون او 
در آن فیلم داشــت حال مى کرد. 

تمام گزارش هایى که بیرون مــى آمدند مى گفتند او 
افســرده بود و آن نقش داشــت تأثیر شدیدى رویش 
مى گذاشــت و راســتش ما دقیقًا نقطه برعکس آن را 
فکر مى کردیم. آنها نمى توانســتند بیشتر از آن اشتباه 

باشند.»
او اضافه کرد: «او یک حس شــوخ طبعى فوق العاده 
داشــت و شــاید فقط خانــواده و دوســتانش این را 
مى دانستند اما او داشــت خوش مى گذراند. در مورد 

جوکر افسرده نبود!»
مت آماتو تهیه کننده این فیلم هم گفت: «امیدوارم این 
پادزهرى براى بسیارى از شایعه هایى باشد که در این 
مورد وجود دارد. چیزهاى واقعًا افتضاحى در مورد هیث 

گفته مى شود.»
وقتى بدن بى جان لجر در آپارتمانش در نیویورك تنها 
چند ماه پیش از اکران «شــوالیه تاریکى» پیدا شد، او 
تنها 28 سال داشت. لجر در مورد مشکالت بى خوابى 
اش بعد از فیلمبردارى این پروژه با «نیویورك تایمز» 
در سال 2007 صحبت کرده بود و گفته بود ایفاى نقش 
یک شــخصیت منفى روانى تأثیراتى رویش گذاشته 
است. «هفته گذشــته من احتماًال به طور متوسط دو 
ساعت در شــب خوابیدم. نمى توانســتم دست از فکر 

کردن بردارم. بدنم خسته بود و ذهنم هنوز مى رفت.»
حدس و گمان ها مبنى بر اینکه این نقش روى سالمت 
روانى او تأثیر منفى گذاشــته است با حرف هاى جک 
نیکلسون شدت گرفت که بعد از شنیدن خبر مرگ لجر 
در اشاره به تجربه خودش در ایفاى این نقش گفته بود: 

«به او اخطار داده بودم.»
اما فیلم مســتند آشــکار مى کند که لجر مدت زیادى 
مشکل خواب داشت. مســتند «من هیث لجر هستم» 
نقدهاى مختلفى دریافت کرد که بسیارى از آنها از آن 
بخاطر صمیمیت فیلم هاى فیلمبردارى شــده خانگى 
لجر تجلیل کرده بودند اما از ایــن انتقاد کردند که چرا 
فیلم کمتر اشاره اى به مشکالت شخصى او یا ترکیب 

ناهمگون دارویى که باعث مرگش شد، نمى کند.
ورایتى گفت: «این فیلم تصاویــر و کلیپ هاى خارق 
العاده اى از لجر به نمایش مى گــذارد. فیلم حق دارد 
درســت به اندازه خود لجر به هنر توجه کند. اما البته او 
بخش هاى دیگرى هم داشت و آدم نمى تواند حس نکند 

که به این بخش ها بى توجهى شده است.»
در مســتند «من هیث لجر هســتم» مصاحبه هایى با 
خانواده، دوستان و همکاران این بازیگر انجام شده و در 
ضمن از فیلم هاى زیادى که او از خودش گرفته بود نیز 

استفاده شده است.
 آنونس این فیلم که براى گرامیداشت یاد و خاطره این 
بازیگر فقید ساخته شــده در روز تولد وى (4 آوریل) از 

«اسپایک تى وى» پخش شده بود.

سینا سرلک  در«زیر سقف دودى»

من هیـث لجـر هستم

سینا سرلک خواننده موسیقى ســنتى که به تازگى آثارى 
را در ســبک پاپ منتشــر کرده، در همکارى جدید خود 
با علیرضا افــکارى و روزبه بمانى براى فیلم ســینمایى 
« زیر ســقف دودى» به کارگردانى «پوران درخشنده» 
مى خواند. فیلمبردارى «زیر سقف دودى» مهرماه سال 95 
به پایان رسید و براى اولین بار در سى و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر به اکران درآمد. این فیلم در جشنواره فیلم فجر 
در شش رشته کاندیداى دریافت سیمرغ شد و در دو بخش 
بهترین بازیگر نقــش اول زن و بهترین چهره پردازى به 

سیمرغ بلورین جشنواره رسید.
سرلک در حالى قطعه اى را براى این فیلم خوانده که در 
فصل دوم سریال «شهرزاد» نیز در چهار قطعه به عنوان 
همخوان محسن چاووشى حضور دارد. وى تاکنون چند 
آلبوم موسیقى منتشــر کرده اما همخوانى با چاووشى به 
خصوص در قطعه «کجایى» باعث شد شهرت بیشترى 

پیدا کند.
این خواننده قطعــه «زیر ســقف دودى» را براى فیلم 

درخشنده خوانده اســت. ترانه این قطعه از سروده هاى 
روزبه بمانى و آهنگسازى آن برعهده علیرضا افکارى 

است. این ســه نفر پیش از این با همکارى یکدیگر 
قطعات «کوچه هاى عاشــقى» و «چه کنم» را به 

انتشار رسانده بودند.
درخشنده هفته جارى از اکران فیلم «زیر سقف دودى» 

از عید فطر خبر داد و گفت که این فیلم یک اثر اجتماعى 
است که موضوع طالق عاطفى زوجین را به تصویر کشیده 
است. فرهاد اصالنى، مریال زارعى، بهنوش طباطبایى، 
شهرام حقیقت دوست، حسام نواب صفوى، آزیتا حاجیان، 
ابوالفضل میرى و الله مرزبان بازیگران فیلم «زیر سقف 

دودى» هستند.
 با توجه به پخش قسمت نخست سریال «شهرزاد2» از 
29 خرداد و اکران فیلم «زیر سقف دودى» از عید فطر، 
به نظر مى رسد که این دو سریال و فیلم با صداى سرلک 
به طور همزمان در نمایش خانگى و سینماهاى کشور به 

نمایش درآید.

فرزند عزت ا... انتظامى با انتقاد از مصاحبه هاى جهت دار 
سیاسى و سوء استفاده برخى رسانه ها از آقاى بازیگر، 

نسبت به این روند با انتشار یادداشتى انتقاد کرد.
مجید انتظامى در یادداشــتى کــه در اختیار 
رسانه ها قرار داده، آورده اســت: « پدر من 
93 ســال ســن دارد و آدم ها در این سن و 
ســال تمرکز کافى روى موضوعات ندارند.
منظور ایشان از بیان این مسائل طرفدارى 
یا سرکوب سیاســتمدار خاصى نبوده است. 
انتظار ما از رســانه ها این است که در روزهاى 
نزدیک انتخابات از هنرمندانى که کهولت ســن 
دارند جهت اهداف سیاســى خود بهره بردارى نکنند. 
انتشار این حرف ها در شــأن هنرمندان صاحبنام نیست و به 
آرامش این افراد خدشه وارد مى کند. هنرمندان سالخورده به آرامش نیاز دارند و خلق این حواشى به بهاى 

سیاست رسم خوبى نیست.»
 اخیراً یکى از رسانه ها با انتشار مطلبى از عزت ا... انتظامى، از صحبت هاى وى علیه دولت یازدهم استفاده 

کرده بود و انتشار این مطلب، واکنش مجید انتظامى را به همراه داشت.

شعار فیلم سینمایى «ویالیى ها» اولین ساخته منیر قیدى به تهیه کنندگى سعید ملکان در آستانه اکران عمومى 
این فیلم رونمایى شد.

«ویالیى ها را با خانواده ببینیم» شعار فیلمى است که در سى وپنجمین جشنواره فجر مورد توجه مخاطبین و 
منتقدین قرار گرفت. هدف عوامل این اثر براى انتخاب شعار فیلم دعوت از خانواده هاى ایرانى است که آشتى 
دوباره اى با سینما کنند و این بار همه اعضا خانواده که قطعًا از نسل هاى مختلف هستند بتوانند به دیدن اثرى 
بنشینند که بخش مهمى از تاریخ این کشور و رشادت هاى زنان سرزمین ایران در حساس ترین برهه تاریخى 

به تصویر کشیده است.
«ویالیى ها» در جشنواره فیلم فجر در هفت بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و توانست جوایزى را هم 

از آن خود کند.
این فیلم از 20 اردیبهشت ماه در گروه سینمایى استقالل اکران عمومى مى شود.

در «ویالیى ها» که بازیگران هر کدام در نقش هاى متفاوتى حضور پیدا کرده اند، طناز طباطبایى، پریناز ایزدیار، 
آناهیتا افشار، على شادمان، با هنرمندى ثریا قاسمى و با حضور صابر ابر، بازیگران کودك فیلم امیر على ایمان 

وند، علیرضا داورى، هستى فرطوسى، سوگل و سوگند بارانى و آوین منصورى به ایفاى نقش مى پردازند.
در خالصه داستان این فیلم که با مشارکت بنیاد سینمایى فارابى تولید شده، آمده است: دوست نداشت من بیام 
اینجا... همیشه مى گفت: بمون درست رو تموم کن، حیفه... گفتم: حیف از اون زمانیه که ما مى تونیم کنار هم 

باشیم و نباشیم... 

واکنش مجید انتظامى به
 سوء استفاده سیاسى از صحبت هاى پدرش

 سیامک اطلسى: بودجه اى وجود ندارد

«ویالیى ها» را با خانواده ببینیم  

 تهدید به مرگ آقاى بازیگر

ه هاى 
کارى 

گر
 به 

دى» 
تماعى 
کشیده 
طبایى، 
جیان، 
 سقف 

د2» از 
د فطر،

سرلک 
شور به 

ســیامک اطلســى بازیگر و دوبلور درباره حضــور خود در 
سریال هاى تلویزیونى بیان کرد: من سابقه اى از گذشته 
دارم که با کارگردانان خوب کار کرده ام و االن دیگر 
نمى توانم هر فیلمنامه یا همکارى در هر کارى 

را بپذیرم.
وى ادامــه داد: «مــردم مــرا بــه گونه اى 
شــناخته اند که اگر بخواهــم نقش ضعیفى 
بازى کنم حســى را که به مــن دارند از بین 
مى رود به همین دلیل اســت که در هر کارى 
بازى نمى کنم.» این بازیگر کــه پیش از این 
با شــهرام شــاه حســینى و فریدون جیرانى در 
سریال هایشان همکارى داشته است، اظهار داشت: 
«طى دو ســال گذشــته با این کارگردانان در تلویزیون 
همکارى داشــتم و در کار فریدون جیرانــى علیرغم اینکه نقش 

کوتاهى داشتم اما بسیارى گفتند جالب بوده است.» 
بازیگر «پدرساالر» با اشاره به ســریال جدید خود نیز توضیح داد: «اکنون در سریالى به کارگردانى حسن 
هدایت با نام "نزدیکى هاى بهشت" بازى مى کنم که در خرم آباد تصویربردارى مى شود.» اطلسى اضافه 
کرد: «این سریال داستانى اجتماعى و درام دارد که در خرم آباد تصویربردارى مى شود و من حدود چند روز 
است که از خرم آباد به تهران آمده ام. حدود چند جلسه دیگر از بازى من باقى مانده است که باید دوباره 

به خرم آباد بازگردم.» 
این دوبلور درباره دوبله فیلم و سریال ها نیز بیان کرد: «آخرین کارى که دوبله کردم به قبل از عید مربوط 
مى شد و االن اصًال خبرى از دوبله نیست. به هر حال بودجه اى وجود ندارد و فیلمى هم وارد نمى شود 

بیشتر هم فیلم هاى و سریال هاى چینى و کره اى و ژاپنى دوبله مى کنیم.»
وى در پایان گفت: «من فقط قبل از سال 96 چند فیلم براى نوروز دوبله کردم و امیدوارم فیلم هاى 

بیشترى باشد تا بتوانیم دوبله کنیم.»

پاسخ کیت لیجر به شایعات درباره جوکر
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سیدمحسن سجاد خطاب به وزیر نیرو افزود: به شهرستانى 
گام گذاشــته اید که ایران کوچک با مردمانى بزرگ لقب 
گرفته و این شهرســتان، مدخل توزیع آب ُشرب و داراى 

9 شهر مى باشد.
وى با بیان اینکه از ســال 92 تاکنون، 200 کیلومتر شبکه 
جمع آورى فاضالب به تصفیه خانه وصل شده است گفت: 
امروز یکى از آرزوهاى مردم لنجان، تحقق یافته و علیرغم 
نبود منابع مالــى، افتتاح تصفیه خانه و شــبکه فاضالب 
شهرهاى ورنامخواست و سده لنجان، کارى محیرالعقول 
اســت که جا دارد از پشتیبانى هاى اســتاندار، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
و... تشکر کرد. فرماندار شهرستان لنجان همچنین از وزیر 
نیرو خواست تا دستور مساعد براى مشارکت مجدانه براى 
اجراى فاضالب در سه شهر باقیمانده که 100 کیلومتر است 

با مشارکت بخش خصوصى، به نتیجه برسد. 
سجاد گفت: براى فاضالب شهرهاى فوالدشهر، چرمهین، 
باغشــاد و باغبهادران با ذوب آهن مذاکره شــد و پیگیرى 

مى گردد. 
فرماندار شهرستان لنجان این را هم گفت که به رغم لغزندگى 
و طغیانى که در خاورمیانه حاکم است با تدابیر خیراندیشانه و 
منطق دولت، امنیت در جمهورى اسالمى ایران حاکم بوده و 

در اکثر شاخص ها به رشد قابل توجه رسیده ایم. 
وى اظهار امیدوارى کرد در انتخابات 29  اردیبهشــت ماه 
سالجارى شاهد حضور گسترده و حداکثرى مردم در کشور، 
استان و شهرســتان لنجان بوده و برگ زرین دیگرى را در 

تاریخ رقم بزنیم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم گفت: 
امروز همه، مشکل آب را با گوشت و پوست خود لمس کرده 
و یکى از نکاتى که مى تواند اصفهان را از خشکسالى نجات 
دهد بازچرخانى آب و استفاده از پساب است که در طرح 9 
ماده اى آب بر ان تأکید شده و از سیاست هاى اصلى شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان مى باشد. 
هاشم امینى افزود: صنایعى که دیروز مورد گالیه مصرف 
آب بودند امــروز در مدیریت مصرف آب و اســتفاده از آب 
متعارف، پیشقدم بوده و خوشبختانه امروز با مشارکت شرکت 
فوالد مبارکه، تصفیه خانه و شــبکه فاضالب شــهرهاى 

ورنامخواست و سده لنجان که مورد مطالبه مردم بود در بازه 
زمانى محدود و با سرعت انجام شد. 

وى بــا قدردانى از تالش هاى اســتاندار اصفهــان که از 
پروژه هاى مذکور حمایت و پشــتیبانى کرد گفت: شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با بهره گیرى از منابع مالى 
بخش خصوصى، فاینانس و مشارکت هاى مردمى در بُعد 
میزان سرمایه گذارى بخش خصوصى در سال هاى 88 تا 
91، 274 میلیارد ریال بود که این میزان در سال هاى 92 تا 

95  به 6762 میلیارد ریال رسید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اجراى این 
پروژه ها در شهرستان لنجان را از پروژه هاى اقتصاد مقاومتى 

برشمرد که بدست وزیرى جهادى، امروز به 
بهره بردارى رسید. 

امینى قول داد پروژه دوم تصفیه 
خانه شهرســتان خوانسار 
در اســتان اصفهان در دو 
ماه آینده به بهره بردارى 
رسیده و به مردم فهیم این 

خطه، هدیه گردد. 
وى افزود: شــرکت آب و 

فاضالب اســتان اصفهان در 
ســال هاى 92 تا 95، هزار و 156 

کیلومتر لوله گذارى فاضالب داشته، که 
این میزان در سال هاى 88 تا 91،  976 کیلومتر بوده است. 
مدیر ارشد فنى پشتیبانى شــرکت فوالد مبارکه نیز گفت:

فوالد مبارکه در کنار تولید که محورى ترین مأموریت ماست 
مســائل اجتماعى جامعه را مدنظر داشته و در اجراى طرح 
عملیات ذخیره برق با وزارت نیرو همکارى داشته که استان 

اصفهان، مقام اول را به ارمغان داشت. 
جواد نیلى افزود: فوالد مبارکه با سرمایه گذارى 200 میلیارد 
تومان بطور مســتقیم و 100 میلیارد تومان غیرمستقیم با 
شــرکت آب و فاضالب، اجراى پروژه هاى فاضالب و... را  
انجام، تا سهم برداشــت فوالد مبارکه از رودخانه کاهش 
یافته و از پساب استفاده کند و پایدارى تولید در فوالد مبارکه 

را برقرار نماییم. 
وى خاطرنشان کرد: اجراى این پروژه ها به پایدارى تولید در 
فوالد مبارکه کمک کرده و علیرغم اینکه در سال گذشته 

8 درصد افزایش تولید داشــتیم ولى 16 درصد در مصرف 
آب کاهش داریم، و قطعًا با خرید پســاب میزان برداشت 
فوالد مبارکه از آب زاینده رود کاهش قابل توجهى خواهد 

داشت که از اولویت هاى کارى ما به حساب مى آید. 
همچنین در مراسم کلنگزنى عملیات اجرایى شبکه و تصفیه 
خانه فاضالب شــهرهاى دیزیچه و زیباشهر مبارکه هم 
فرماندار شهرستان مبارکه با خیر مقدم به وزیر نیرو گفت: 
امروز انتظار دیرینه مردم شــهرهاى دیزیچه و زیباشــهر 
تحقق یافت و یکى دیگر از بندهاى 15 گانه محیط زیست 
و سیاست هاى دولت تدبیر و امید در راستاى حفظ محیط 
زیست و ارتقاى سالمت مردم کلنگزنى شد. تا با مشارکت 
فوالد مبارکه، در 15 ماه آینده به بهره بردارى 
برســد. على اصغر ذاکرى هرندى 
اجراى پروژه هــاى فاضالب 
در شهرهاى دیزیچه و زیبا 
شهر را بســیار بااهمیت 
خواند و گفت: استفاده از 
پساب در صنعت با هدف 
کاهــش مصــرف آب از 
زاینده رود و استفاده مجدد 

از پساب براى صنایع است.
وى اظهــار امیــدوارى کــرد ایــن 
پروژه ها،  هر چه سریع تر به بهره بردارى برسد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
هم از بهره بردارى دو طرح آبرسانى براى 52 هزار روستایى 
در شهرستان هاى مبارکه و فالورجان با حضور وزیر نیرو 
خبر داد و گفت: هدف از اجراى این طرح ها، تأمین آب سالم 
و پایدار براى بیش از 52 هزار نفر از اهالى روســتاهاى این 

شهرستان هاست. 
محمد حسین قر ائتى افزود: براى بهره بردارى از این طرح ها

 بیش از 116 میلیارد ریال هزینه شده است. و در این راستا 
42 کیلومتر خط انتقال آب، 30 کیلومتر اصالح و بازسازى 
شبکه هاى فرسوده توزیع آب، 20 کیلومتر اصالح و بازسازى 
شبکه هاى فرسوده، 5 ایســتگاه پمپاژ، 2 هزار و 550 متر 
مکعب مخزن ذخیره و سه حلقه چاه عمیق اجرا شده است. 

وى گفت: دولت یازدهم سال گذشته مبلغ 500 میلیارد ریال 
از اعتبارات صندوق توســعه ملى براى تکمیل طرح هاى 

آبرسانى روستایى و تسریع در بهره بردارى از آنها به استان 
اصفهان اختصاص داد. 

قرائتى خاطر نشــان کرد: در مجموع این طرح ها در سال 
گذشــته 28 پروژه آبرســانى به 65 هزار نفر از روستائیان 
اســتان اصفهان با اعتبارى بیــش از 610 میلیارد ریال به

بهره بردارى رسید. 
قرائتى گفت: کار جمعى مى تواند مدت زمان پروژه را کاهش 
داده و بهره بــردارى از پروژه ها را امکان پذیر ســازد و اگر 
همیارى دهیاران، شوراها، مشارکت مردم و مسئوالن نباشد 

این امر تحقق نمى یابد. 
وى با بیان اینکه توصیه مسئوالن آن است که اثرات اقدامات 

را در کمترین زمان مردم ببینند گفت: ایجاد آب 
سالم از اهداف مجتمع هاى آبرسانى 

بوده و رویکرد وزارت نیرو ایجاد 
مجتمع هاى آبرسانى است 
و امید اســت در تابستان 
ســالجارى، ما ســقایى 
سربلند در پیشگاه خداوند 

باشیم. 
معاون مهندسى و توسعه 

شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نیز در این  آئین گزارشى 

از پروژه هاى ایجاد تأسیسات فاضالب 
در منطقه مبارکه ارائه داد و گفت: در سال 91، سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى وقت، اعتبــار اختصاص یافته در 
بخش شبکه فاضالب را خاتمه یافته تلقى کرد. این در حالى 
بود که دو سوم شبکه هاى فاضالب اجرا نشده بود. بنابراین 
خشکسالى، ناسازگارى طبیعت در استان، مدیران صنایع را  

به فکر  واداشت تا به دنبال منابع باشند. 
امیرحســین حکمتیان افزود: بر اســاس نیازها و تعامل و 
همکارى بین شرکت آب و فاضالب استان و فوالد مبارکه 
قرارداد بیع متقابل در قبال تحویل پساب انجام، تا بتوانیم 
ارتقاى زیست محیطى را در شهرستان مبارکه داشته باشیم. 
وى ادامه داد: در ســال 92، قرارداد 50 میلیارد تومان براى 
مبارکه و کرکوند انجام و امسال نیز 58 میلیارد تومان براى 
شهرهاى دیزیچه و زیباشهر به صورت بیع متقابل و جمعًا 
108 میلیارد تومان انجام تا شبکه فاضالب در این دو شهر 

صورت گیرد. 
معاون مهندسى و توسعه شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: اگر قرار بود با اعتبارات قطره چکانى دولتى 

شبکه فاضالب انجام شود 30 سال زمان مى برد. 
حکمتیان افزود: با بهره بردارى از شبکه فاضالب زیباشهر   
و دیزیچه که طى دو سال به انجام مى رسد پساب تحویل 
فوالد مبارکه شده تا نیاز این شرکت به مصرف آب کاهش 

یابد. 
وى خاطرنشان کرد: این قرارداد که کلنگ عملیاتى آن امروز 
از سوى وزیر نیرو به زمین زده شد براى مردم منافع داشته و 
ارتقاى سطح بهداشتى را فراهم و پساب آن در فوالد مبارکه 

استفاده مى شود. 
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شــوراى اسالمى نیز 
گفت: یکى از شعارهایى که 
بعد از انتخابات فراموش 
مى شود قانون محورى 
و قانون مدارى اســت و 
دولتها باید همواره اجراى 
قانــون را مدنظر داشــته 

باشند. 
زهرا ســعیدى افزود: بسیارى از 
نابســامانى ها از عدم توجه به قانون و 
سلیقه اى عمل کردن دولت هاست و هر دولتى که بیاید 
باید با مجلس هماهنگ بوده و اگر رئیس جمهور منتخب 
مردم است باید مطیع قانون و مصوبات مجلس باشد. وى 
قانون مدارى را از ارکان دولت برشمرد و اظهار امیدوارى کرد 

قانون مدارى همواره رعایت شود. 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اسالمى 
با تشریح روند قرارداد اجراى طرح هاى شبکه آب و فاضالب 
در سطح شهرستان مبارکه با شرکت فوالد مبارکه گفت: از 
اینکه آرزوى مردم شهرستان، عملیاتى شده باید از همکارى 
همه دست اندرکاران به ویژه شرکت فوالد مبارکه، وزیر نیرو 

و... قدردانى کرد. 
سعیدى نقد منصفانه دولت را از وظایف نمایندگان خواند و 
گفت: وظیفه ماست که در سطح شهرستان مبارکه، از حقوق 

مردم دفاع کرده و آنها را تحقق بخشیم. 

وى بر شرکت گسترده و حداکثرى مردم در 29  اردیبهشت 
و انتخابات ریاست جمهورى تأکید و اظهار امیدوارى کرد 

اصلح انتخاب بشود. 
نماینده مردم شهرســتان مبارکه از وزیر نیرو خواست تا در 
اجراى فاضالب دیزیچه و زیباشهر تسریع و به کشاورزان 

توجه شده و مصوبات 9 ماده  شورایعالى آب اجرایى شود. 
معاون استاندار اصفهان هم آبرسانى به روستاهاى استان را از 

اقدامات مؤثر و باارزش دولت تدبیر و امید دانست. 
محمدعلى طرفه گفت: 400 روستا از نعمت شبکه آبرسانى 
در اســتان محروم بودند که در دولت تدبیر و امید به همت 
مدیران و پشتیبانى اعتبارى، امروز تعدادى از مجتمع هاى 

آبرسانى افتتاح و 23 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند. 
وى همچنین اجراى مصوبه 9 ماده اى شــورایعالى آب را 
از اقدامات مثبت در ابتداى فعالیت دولت برشــمرد و گفت: 
استفاده از پســاب در مصارف بخش صنعت و جایگزینى 
پساب فاضالب به جاى آب خام صورت گرفته و بهبود محیط 

زیست ره آورد آن است. 
طرفه با بیان اینکه بخش خصوصى در اجراى فعالیت بخش 
آب و فاضالب پیشرو است گفت: در سه سال اخیر، 12 پروژه 
با 10 میلیارد تومان سرمایه گذارى انجام شد که در این راستا 
40 درصد اعتبارات را بخــش غیردولتى هزینه کرد. وى از 
مشارکت شوراها، شــهردارى ها، دهیاران و ... که موجب 

تسریع در انجام پروژه ها شده و کمک کرده اند تشکر کرد. 
شایان ذکر است: تصفیه خانه و شبکه فاضالب شهرهاى 
ورنامخواست و سده لنجان با مشــارکت و سرمایه گذارى 
360 میلیارد ریالى شرکت فوالد مبارکه به بهره بردارى رسید 
و ظرفیت تصفیه خانه 4680 متر مکعب در روز است که 35 
هزار نفر تحت پوشش قرار مى گیرند. هزینه اجراى تصفیه 
خانه 110 میلیارد ریال بوده و 107 کیلومتر شبکه فاضالب 
اجرا شده اســت که هزینه اجراى شبکه 250 میلیارد ریال
مى باشد. همچنین عملیات اجرایى تأسیسات فاضالب شهر 
دیزیچه با مشارکت و سرمایه گذارى 620 میلیارد ریال براى 
تحت پوشش قراردادن جمعیتى بالغ بر 20 هزار نفر در افق 

طرح اجرا خواهد شد. 
عملیات اجرایى تأسیســات فاضالب شهر زیبا شهر هم با 
سرمایه گذارى 340 میلیارد ریال براى پوشش جمعیت 10 
هزار نفرى در افق طرح از سوى فوالد مبارکه انجام مى شود.   

بهره بردارى و آغاز عملیات اجرایى 
تصفیه خانه شبکه هاى جمع آورى فاضالب شرکت آبفا
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