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3 دلیل براى حفظ «موتـه» 

گوشى فرزندتان رابا Family Link کنترل کنید!انقالب ویسى علیه سپاهان بود18 هزار نفر در استان از بیمه بیکارى استفاده مى کنندهتل هاى زائران حج تمتع 96 رزرو شد حاال نوبت سرمایه گذارى در ایران است فناورىورزشاستاناجتماع

نماینده شاهین شهر و میمه خواستار حفظ معدن طال و نیز توجه به منطقه حفاظت شده مهم غرب اصفهان شد
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 مشموالن متأهل
 به مرز اعزام نمى شوند

ماجراى ازدواج کاندیداهاى 
ریاست جمهورى

هشدار! امکان نشت 
داروهاى مخدر 

به بازار

نقشه کثیف پلیس قالبى براى 
مسافران قطار

15

رسماً توقیف شد

مهمان متفـاوت شهر

کارگران ، صاحبان عزا در ایران کارگران ، صاحبان عزا در ایران 
«مدیران» در روز «کارگر» تعطیل بودند...!«مدیران» در روز «کارگر» تعطیل بودند...!
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امروز اصفهان میزبان آیدین آغداشلو یکى از تأثیرگذارترین هنرمندان معاصر ایران است

جهان نما

نگران نباشید که 
دانش آموزان 
محتواى آموزشى 
را یاد نمى گیرند 

4

وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان 
در رده هاى ابتدایى بسیار پرانرژى و شاد 
هستند اما معلمان و مسئوالن مدارس 

باید توجه داشته باشند که این نشاط 
و شادابى را از آنها نگیرند.فخرالدین 

احمدى دانش آشتیانى 
با بیان اینکه بسیار 

خرسندم که روز 
معلم را در کنار 
دانش آموزان ...

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به آلودگى باالى هواى کالنشهرها 
و چند شهر در ابتداى دولت گفت: امروزه 

30 میلیون نفر از هواى پاك و سالم 
استفاده مى کنند. 

معصومه ابتکار با بیان اینکه 
منشور مشاغل سبز به زودى 

ارائه مى شود، افزود: این 
منشور در راستاى...
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30 میلیون نفر 
از هواى پاك 
و سالم استفاده 
مى کنند

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکه  

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه  

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تائید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار 

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور 
ج) توانائى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار ؛ بصورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه 
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه 
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 1396/02/30

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: تا روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 1396/03/02

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 

مدت انجام کار برآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژه ردیف 

خرید، نصب و راه اندازى تجهیزات سامانه ثبت تخلف 1
3 ماه 4/000/000/000سرعت شهر مبارکه
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به بهانه دیدار 
حســاس و احتماًال 

جذاب تیم هاى فوتبال سپاهان اصفهان 
و استقالل تهران در هفته پایانى رقابت هاى 
لیگ برتر به سراغ علیرضا منصوریان  سرمربى 
آبى هاى پایتخت رفتیم. امــا قبل از اینکه 
مصاحبه با على منصور را تقدیم تان کنیم 
گفتیم که شاید دوست داشته باشید در مورد 
او و برخى عالیق و خصوصیاتش بیشتر بدانید. 

پس این قسمت را از دست ندهید.
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بهبهبهانهدیدار بهانه دیدار 
احتماًال االحســاس و ا احتماالا حســاس و

اهانجذاب تیم هاى فوتبال سپاهاناصفهان اصفهان الس هاىفوت جذابت
رقابتهاىو استقالل تهران در هفته پایانى رقابت هاى اواستقاللتهراندرهفتهپایان قا ا ا ف ا الل ا
ا برتر به سراغ علیرضا منصوریان  سرمربى ن ضا ل اغ ه ربىت ر ن وری یر رغ رب گلیگبر یل
اینکه. امــا قبل از اینکه از قبل امــا آبىهاىپایتخترفتیمآآبى هاى پایتخت رفتیم.
یم تان کنیم کنن تا یممصاحبه با على منصور را تقدیم را ور ى ب تقدمصاحب ا ن ل ا ه ا
ددرموردگفتیم که شاید دوست داشته باشید در مورد مکهشایددوستداشتهباش وگفت و م
ااو و برخى عالیق و خصوصیاتش بیشتربدانید. ا ال اووبرخىعالیقوخصوصیاتشبیشتربدانید.ا

د قسمت را از دست ندهید. اازدستنده ت زق ر نپس این نا پس

سپاهان- استقالل
 یک دربى بزرگ
 است

علیرضا منصوریان
 در گفتگوى اختصاصى

 با نصف جهان:
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رسماً توقیف ش

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره نسبت به فروش دو دستگاه ساختمان واقع در شهر چادگان 
هر یک به صورت یک جا و از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
مورخ 96/3/1 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیر کبیر مراجعه نمایند. بازگشــایى پاکات پیشنهادات 
مورخ 96/3/2 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل پنج درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده 
به حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد.کلیه 
هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، نقل و انتقاالت دفاتر اسناد رسمى به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

  روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

حدود اعیانحدود عرصهمبلغ پایه یکجاپروانه ساختسندتعداد واحدموضوع
668 متر332 متر6/180/000/000 ریالدارددارد-  بصورت کلىششساختمان چهار طبقه
337 متر330 متر4/100/000/000 ریالدارددارد-هر واحد مجزاسهساختمان سه طبقه

32673080 
  32673010

   www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :تلفن تماس:ایمیل سازمان  
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وزیر دفاع گفت: موضوع برگزارى انتخاب سالم و رعایت 
قانون در اجــراى تمامى مراحــل انتخابات و همچنین 
تمکین به قانون و گردن نهادن نامزدها به اعمال قانون و 
پذیرش نتیجه از دیگر مطالبه هاى انتخاباتى رهبر فرزانه 

انقالب از مردم و مسئوالن است.
سردار حسین دهقان همچنین برگزارى انتخابات در یک 
فضاى کامًال امن و آرام را نیز ضرورى برشمرد و گفت: 
دشمنان کور دل و شکست خوردگان در صحنه درگیرى 
با ملت، به هیچ وجه خواهان حضور با شــکوه، عظیم و 

گسترده مردم در این انتخابات نیستند.
وى افزود: آنها عالقه مندند کــه نغمه هاى منفى مبنى 

بر اینکه حضور در انتخابات براى مردم چه دســتاوردى 
داشــته را به جامعه القا و به عبارتى انگیزه هاى ملت را 

براى حضور با شکوه در انتخابات کمرنگ کنند.
وزیر دفاع تصریح کرد: در انتخابات پیش رو نیز به طور 
طبیعى دشــمنان نظام به ویژه تروریست هاى تکفیرى 
تالش هایى را براى ناامن ســازى کشور انجام خواهند 
داد، اما در این چند ساله اخیرى که منطقه درگیر جنگ، 
آشــوب و ترور بوده، ایران و مــردم آن در امنیت کامل 
قرار داشــته و همه اقدام هاى دشمن در نطفه خفه و در 
مواردى نیز که به مرحله احتمالى اقدام رســیده خنثى

 شده است.

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: شور و هیجان 
مردم در روزهاى منتهى به انتخابات ریاست جمهورى و 
تالش نامزدها همه بیانگر حاکمیت مردم ساالرى دینى در 
این کشور است و همه باید قدردان این نعمت الهى باشیم.

سردار پاسدار غالمحســین غیب پرور وظیفه نامزدها و 
طرفداران آنها را در صیانت از مردم ساالرى دینى خطیر 
دانست و گفت: اخالق مدارى،عدم تخریب یکدیگر و بهره 
نبردن ازشیوه هاى غلطى که درانتخابات کشورهاى غربى 
مرسوم است، اولین انتظارى است که مردم از نامزدها و 

طرفداران آنها دارند.
وى ضمن تأکید بر تالش بســیجیان بــراى برگزارى 

هرچه باشکوه تر انتخابات پیش رو گفت: امنیت و آرامش 
انتخاباتى درعین بروز و ظهور شــور و نشــاط نامزدها و 
طرفداران آنها،اصل مهمى است که همه باید به آن توجه 
نمایند و از هر حرکتى که منجر به خدشه دارشدن امنیت و 

آرامش جامعه و کشور مى شود،پرهیز کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین شاخص ها و مالك هاى 
تبیین شده ازجانب حضرت امام خمینى (ره) و رهبرمعظم 
انقالب اسالمى را راهگشا براى انتخاب صحیح و درست 
دانست وافزود: بهره گیرى از جوانان خالق و پر انرژى که 
درجامعه منتظر میدان عمل مى باشند، مهمترین شاخصى 

است که باید مدنظر انتخاب کنندگان قرارگیرد.

تالش تکفیرى ها براى 
ناامن کردن کشور در انتخابات

همه باید به آرامش انتخاباتى 
توجه کنند

اسبى  به نام«اردوغان»!
  آنا | طبق اخبار منتشر شده، «تمیم بن حمد 
آل ثانى» امیر قطر و مالک مرکز جهانى اسب سوارى 
«الشقب» که مرکزى شناخته شده در زمینه سرمایه 
گذارى ها براى خرید اسب و اسب سوارى است، اسبى 
را به قیمت 750 هزار پوند اســترلینى معادل چهار 
میلیون لیره ترکیه در سال 2015 خرید اما مسئله قابل 
توجه این است که وى بر این اسب نام «اردوغان» را 
گذاشته است. این اسب با توجه بسیار و توسط گروهى 

از متخصصان در انگلیس آماده شده است.

مرزبان ایرانى زنده است
  مهر | مرکز اطالع رسانى نیروى انتظامى با 
تکذیب خبر باز پس فرستادن پیکر مرزبان ربوده شده 
گفت: «رایزنى هاى دیپلماتیک در خصوص وضعیت 

این سرباز همچنان ادامه دارد.»
در پى حادثه تروریستى در مرز میرجاوه که منجر به 
شهادت 9 نفر از مرزبانان نیروى انتظامى و مجروح 
شدن سه تن از سربازان شــده بود، یکى از سربازان 
مرزبان در این حادثه مفقود شد که اخبارى مبنى بر 

بازپس گیرى جسد وى منتشر شد.

تغییر استراتژى حماس
روزدوشــنبه «خالد مشعل» رئیس    تابناك |
دفتر سیاســى حماس از اعالم رسمى سند سیاسى 
جدید این جنبش خبر داد که برپایى کشــور مستقل 
فلســطین در مرزهاى 1967 به عنوان یک توافق 
ملى مورد تأکید قرار گرفته است. سند جدید سیاسى 
حماس همچنین فراخــوان صریح بــراى نابودى 
اســرائیل را حذف کرده است.  یکى دیگر از تغییرات 
مهم اساســنامه جدید این اســت که بین اسرائیل و 

یهودیان فرق گذاشته شده است.

کار ما نبود!
  صراط | سعید حدادیان مداح مشهور در مورد 
حادثه سفارت عربســتان که جهانگیري در مناظره 
انتخاباتی به آن اشــاره کرد، با بیان اینکه بعضی از 
حرف ها هم بد نبود با تقبیح حمله به ســفارت گفت: 
ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست و هیچ بچه 

حزب اللهى اینگونه اقدامات را قبول ندارد.

اصفهانى ها علیه کرباسچى
  میزان | رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
از تشکیل پرونده براى غالمحسین کرباسچى دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگى به دلیل توهین به شهداى 
مدافع حرم خبر داد. احمد خسروى وفا گفت: «نسبت 
به اظهارات این فرد که جنبه جزایى داشته اعالم جرم 
و پرونده تشکیل شده است.»غالمحسین کرباسچى 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى در حاشیه مراسمى 
در اصفهان اظهاراتى نسبت به شهداى مدافعان حرم 

داشت که اعتراضات مردمى را در پى داشت.

آلرژى به دیپلماسى
وزیر امورخارجه گفت برخى از دوستان    ایسنا|
مقدارى به این موضوع آلرژى دارند که بپذیرند دیپلماسى 
مى تواند تأثیرگذار باشد.  محمدجواد ظریف تصریح کرد: 
این دوستان تصور مى کنند کســانى که از دیپلماسى 
صحبت مى کنند به دیگر ابعاد اقتدار ایران توجهى ندارند.

آزادى 6 آمر
وکیل على مطهرى گفت: شــش نفر    ایلنا|
از آمرین حمله به على مطهرى در شــیراز به دادسراى 
نظامى شیراز احضار شــدند و ادعا مى کنند که دستور 
ممانعت از ورود نایب رئیس مجلس به شیراز را نداده بودند 
و فقط دستور داده بودند که آن افراد در محل تجمع کنند.
مصطفى ترکى همدانى افزود: این شش نفر ادعا مى کنند 
که دستور خود را از یک فرد ناشناس از تلفنى مخصوص 
دریافت کرده  و به آنها دستور داده شده بود که در صحنه 
حضور یابند.  ترك همدانى خاطرنشان کرد: فعًال این 

شش نفر با قرار تأمینى آزاد هستند.

توئیتر

انتخابات در صدا و سیما

تا انتخابات ریاســت جمهورى دوازدهم زمان زیادى باقى نمانده اســت 
انتخابات این دوره شش کاندیدا دارد در کنار آشنایى با برنامه هاى نامزدها، 
دانستن اطالعات حداقلى در مورد خانواده هاى آنها خالى از لطف نیست. 

سید مصطفى آقا میرسلیم 
میرسلیم در ســال 49 ازدواج کرده ماحصل ازدواجش دو فرزند دختر به

 نام هاى مریم و مرضیه و یک پسر به نام مهدى است.  پسر میرسلیم در 
مورد نحوه ازدواج پدر و مادرش به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: پدرم 
در فرانســه تحصیل مى کرد و به مادر بزرگم گفته بود برایش همسرى 
مناســب پیدا کند مادر بزرگم بنا بر خصوصیات اخالقــى پدرم، مادر من 
را برایش انتخاب کرد مراســم ازدواجشان هم زود ســر گرفت و باهم به 

فرانسه برگشتند. 
مهدى میرسلیم لیسانس کتابدارى دارد، در سازمان صداوسیما کار مى کند 

و ازدواج کرده که ماحصل این ازدواج یک پسر و یک دختر است. 
مریم میرسلیم دکتراى حقوق جزا دارد در یک دفتر قضائى کار مى کند، 
متأهل است و هنوز فرزندى ندارد. مرضیه میرسلیم فوق لیسانس شیمى 
دریایى دارد و سردبیر یک مجله تخصصى است، متأهل است و یک پسر 

دارد. 

اسحاق جهانگیرى کوشایى   
کاظم چهره گشا رئیس دفتر جهانگیرى مى گوید: آقاى جهانگیرى چهار 
فرزند دارد دو دختر و دو پسر، دخترانش ازدواج کرده اند. پسر بزرگش دکترا 
دارد و پسر کوچکش هم دانش آموز است، یک دخترش فوق لیسانس و 
دیگرى لیســانس دارد.  جهانگیرى پدر بزرگ هم شده یک نوه پسر پنج 
ساله دارد. ازدواج دخترانش فامیلى و یا سیاسى نبوده بلکه ازدواجشان از 

طریق محیط دانشگاهى صورت گرفته است. 
همسر جهانگیرى فوق لیسانس دارد در عرصه سیاسى هم فعالیت چندانى 
 NGO از وى شــاهد نبودیم فقط به ما گفتند کــه وى در بنیاد خیریه و

فعال است. 

حسن روحانى    
رئیس جمهور فعلى در مصاحبه با روزنامــه اى گفته که با دختر خاله اش 
در سال 48 ازدواج کرده است.  در مورد ازدواجش، خانواده اصرار داشتند. 
خودش مى گوید:پــدرم اصرار کرد مادرم هم همینطــور، من هم خیلى 

بى میل نبودم و آمد و قبول کردم. 
نام همســرش صاحبه عربى و خانه دار اســت و گفته شده تحصیالت 
متوســطه دارد. سه دختر و دو پســر دارد البته یک پســرش در سال 76 
فوت کرده یکى از دخترانش به همراه خانواده مقیم اتریش اســت یکى 
از ســفرهاى روحانى به اتریش که همزمان با مذاکرات اســتانبول بود با 
حاشــیه هایى همراه بود به گونه اى که دفتر مرکز اســتراتژیک مجمع 

تشخیص مصلحت نظام که آن زمان ریاستش بر عهده روحانى بود طى 
اطالعیه اى اعالم کرد، سفر روحانى به اتریش خانوادگى بوده است. 

سید ابراهیم رئیسى    
 رئیســى با دختر آیت ا... علم الهدى امام جمعه مشهد ازدواج کرده است 
همسرش جمیله علم الهدى دکتراى فلسفه و تعلیم و تربیت دارد دانشیار و 
رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى 

است، دو دختر و دو نوه دارد. 

محمدباقر قالیباف     
در سایت ها آمده که قالیباف در سال 61 و در سن 21 سالگى ازدواج کرد 
همسرش زهرا ســادات مشــیر، زنى از محله طرقبه مشهد است صیغه 
عقدشان را امام (ره) خوانده که حاصل این ازدواج الیاس، اسحاق و مریم 

است. 

همسر قالیباف دکتراى جامعه شناسى دارد گفته شده شعر مى گوید و نقاشى 
مى کند.الیاس قالیباف فرزند ارشد خانواده و دانشجوى مدیریت فرهنگى 
است مى گوید در یک مجتمع آموزشــى کار مى کنم و گفته شده با دختر 
یکى از فرماندهان ســپاه ازدواج کرده که دو فرزند دارد. مى گویند مریم 
قالیباف با پسر یکى از همرزمان پدرش ازدواج کرده و در دانشگاه تهران 
درس خوانده است. اطالعات چندانى از پسر دیگر قالیباف در دست نداریم. 

سید مصطفى هاشمى طبا      
هاشــمى طبا در مورد ازدواجش گفته که به صورت سنتى ازدواج کردم 
همسرم را یکى از دوستانم معرفى کرده است. مهریه همسرم یک سکه 
است سه فرزند دارم؛ دو دختر و یک پســر. دختر بزرگم خانه دار و دختر 
کوچکم مهندس معمار است و تقریباً بیکار است پسرم فوق لیسانس دارد و 
در یک مؤسسه بین المللى کار مى کند. دو فرزندم متأهل هستند و مراسم 

ازدواجشان هم ساده برگزار شده است.

کمى متفاوت تر درباره این 6 نفر

ماجراى ازدواج کاندیداهاى ریاست جمهورى
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رادیو ایران

گروهى از قانونگذاران بریتانیا در گزارشــى اعالم 
کردند که بریتانیا بیشتر از این نمى تواند به سیاست 
آمریــکا در خاورمیانه تکیه کنــد و باید همکارى 
بیشترى با اروپا داشته باشد تا مطمئن شود که توافق 

هسته اى ایران پابرجا خواهد ماند.
به گزارش «رویترز»، توافق بین ایران و شش قدرت 
جهانى، تحریم هاى اقتصادى و نفتى بین المللى علیه 
ایران را در قبال محدود کردن برنامه هسته اى تهران 

لغو کرده است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا در دوران 
انتخابات ریاست جمهورى این توافق را «بدترین 
توافق» عنوان کرد و دولت او در حال بررســى این 
موضوع است که آیا لغو تحریم هاى آمریکا با منافع 

ملى این کشور همخوانى دارد یا خیر.
«دیوید هــاول» رئیس کمیته روابــط بین الملل 
مجلس اعیان پارلمان بریتانیــا گفت: «ما بیش از 
این نباید قبول کنیم که آمریکا لحن ارتباط غرب با 

خاورمیانه را مشخص کند.»
در این گزارش، کمیته به رویکرد ویژه ترامپ نسبت 

به ایران و مناقشه عرب- اسرائیل اشاره کرده است.
این گزارش افزوده اســت:  «دولــت جدید آمریکا 
پتانســیل بى ثبات کردن بیشــتر منطقه را دارد... 
رئیس جمهــورى آمریکا وضعیت غیرســازنده اى
 ایجاد کرده و حتى مى تواند مناقشــات را تشدید 
کند.»این گــزارش ادامه داده اســت بریتانیا نباید 
حضور در منطقه خاورمیانــه را کاهش دهد چراکه 
صادرات به خاورمیانه از صــادرات به چین و هند 
مهمتر است و سرمایه گذارى هاى منطقه در بریتانیا 

به نحو قابل توجهى مهم هستند.
این گزارش مى گوید بریتانیا باید با شرکاى اروپایى 
خود براى رفع محدودیــت بانک ها براى واگذارى 
پول به منظور ســرمایه گذارى در ایران و کمک به 
توسعه روابط تجارى با ایران کار کند که یک قدم 

مهم براى تجارت بعد از برگزیت است.
این گزارش افزود در حالى که ترامپ تالش مى کند 
که توافق هســته اى را نابود کنــد، عدم کاهش 
تحریم ها، ایران را به ســمت توسعه روابط تجارى 

با قدرت هایى مانند چین و روسیه سوق مى دهد.

خبرگزارى «بلومبرگ» در گزارشــى به اولین مناظره 
انتخاباتــى ایران پرداخــت و اســحاق جهانگیرى را 

شخصیت شگفت آور این انتخابات برشمرد.
به گزارش جام نیـــوز،  این منبع آمریکایى در این باره 
نوشــت: روحانى همانطور که مشخص بود با انتقادات 
ســختى در زمینه اقتصاد روبه رو بود و ابراهیم رئیسى 
و قالیباف به شدت از سیاست هاى اقتصادى وى انتقاد 
کردند. روحانى نیز تنها از سیاســت هاى اجرایى خود و 
همچنین کنترل تورم دفاع کرد که این موضوع بازهم با 

مقابله سخت شهردار تهران روبه رو شد.
این خبرگزارى در ادامه به چهره شگفت آور این مناظره 
پرداخت و نوشت: اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس 
جمهور ایران  در صحبت هاى خود اعالم کرد که براى 
حمایت از دولت اعتدال به میدان آمده و گفتنى است در 
این زمینه نیز توانســت قدرتمند ظاهر شود. حضور او 
توانست بســیارى از انتقاداتى که متوجه رئیس جمهور 
بود را خنثى کند. برخى از روزنامه هاى ایران حتى از وى 

تحسین کرده و مناظره اول را زلزله جهانگیرى نامیدند.
این خبرگزارى در ادامه به شــکننده شــدن آراء آقاى 
روحانى توسط جهانگیرى اشاره کرد و نوشت: برخى از 
تحلیلگران بر این باورند که جهانگیرى اکنون به عنوان 
نماینده اصالح طلبان شناخته مى شود و او نباید از این 
رقابت به نفع روحانى کناره گیرى کند. برخى نیز بر این 
باورند که ادامه حضور وى مى تواند رأى هاى روحانى را 

بشکند و راه را براى اصولگرایان هموارتر کند.

«شخصیت شگفت آور انتخابات ایران»
 از نگاه رسانه آمریکایى

پارلمان بریتانیا: 

گمرك ایران در پاسخ به اظهارات یکى از کاندیداهاى 
ریاســت جمهورى درخصوص واردات چوب بســتنى  
اعالم کرد:براســاس داده هاى موجود در سامانه جامع 
گمرکى مبنى بر واردات چوب بستنى از کشور چین در 
دولت یازدهم؛ واردکنندگان این کاال  شرکت هاى صنایع 
غذایى لبنى و بستنى بوده اند و تمامى واردات این کاال به 
شرکت هاى تولیدى اختصاص دارد و مجوزهاى آن نیز 

موجود است.
همچنین میزان واردات چوب بســتنى در سال 1395 

براساس ثبت سفارشات انجام شده و مجوزهاى قانونى 
بهداشت و سالمت اخذ شــده به وزن بالغ بر 617 تن با 
ارزش 993 هزار دالر بوده که از ســال 1384 تاکنون 
از کمترین میزان واردات برخوردار بوده اســت. واردات 
مذکور از کشورهاى چین، دانمارك و امارات متحده عربى 

صورت گرفته است.
بر اساس ارقام مربوط به کاالى مذکور،  در سال 1384 
بیانگر واردات بالغ بر یکهــزار و 614 تن به ارزش یک 

میلیون و 484 هزار دالر صرفاً از کشور چین بوده است.

جنجال «چوب بستنى»!

 حاال نوبت سرمایه گذارى در ایران است

مردم را مسخره نمى کنم!
   انتخاب | سید مصطفى آقامیرسلیم در حاشیه بازدید 
از شهرك صنعتى شکوهیه قم در پاسخ به سئوال خبرنگارى 
مبنى بر اینکه آیا درســت است که شــما به آیت ا... موحدى 
کرمانى قول داده اید که به نفع جمنا کناره گیرى کنید؟ گفت: 
«من چنین قولى نداده و مردم را هم مسخره نکرده ام و تا آخر 

ایستاده ام.» 

نماد انتخاباتى قالیباف 
   خبر آنالین | محمد باقر قالیباف کاندیداى انتخابات 
ریاســت جمهورى دوازدهم در برنامه گفتگــوى خبرى نماد 
انتخاباتى خود را «ساعت» اعالم کرد. قالیباف در برنامه ویژه 
خبرى سخنان خود را اینطور پایان داد که اى مردم من به شما 
تعهد مى دهم که همه وعده هایم را عمل کنم. یک عمر مثل 
ساعت کار کردم. مهمترین نیاز امروز ما توجه به زمان است. 
همین هم باعث شد بالفاصله شبکه هاى وابسته به قالیباف 
ساعت را به عنوان نماد انتخاباتى معرفى کنند؛ انتشار عکس 
ساعت مچى با این زیر نویس که ساعت خودتان را تنظیم کنید.

پیش بینى ضرغامى 
  تابناك | عزت ا... ضرغامى رئیس اسبق سازمان صدا و 
سیما در کانال تلگرامى اش نوشت: «رسانه ملى براى دور دوم 
انتخابات برنامه ریزى کند! ســه مناظره رو در رو! انتخابات با 
حضور رئیس جمهور مستقر تا به حال به دور دوم نرفته است 

ولى ظاهراً این بار متفاوت است!»

صالِح خائن! 
حجت االسالم و المســلمین مرتضى آقا     انتخاب |
تهرانى دبیرکل جبهه پایدارى انقالب اســالمى با بیان اینکه 
مطرح ساختن صالح مقبول یک انحراف است، خاطرنشان کرد: 
«سیره اهل بیت(ع) به ما گوشزد مى کند تحت هر شرایطى به 
دنبال معرفى اصلح باشیم و از آن حمایت کنیم از طرفى دیگر 
صالح اگر براى اصلح کنار نرود خائن است مشکل ما این است 
که بعضى مواقع چند نفر صالح در برابر هم قرار مى گیرند، اصلح 

را باید به میدان کشید.»

دانشگاه آزاد،ستاد انتخاباتى نیست
على اکبر والیتى رئیس هیئت مؤسس و هیات امناى    آنا|
دانشگاه آزاد اسالمى با بیان اینکه این دانشگاه ستاد انتخاباتى 
کاندیداها نیست گفت: «دانشجویان و اساتید مانند همه مردم 
در سرنوشت کشور شــرکت مى کنند اما دانشگاه، پایگاه این 

کاندیدا یا آن کاندیدا نخواهد بود.»

آنچه آقاى مداح گفته، کذب است
  بولتن نیوز | محمد هاشمى به ادعاى یک مداح 
که مدعى شده بود «هاشمى 48 ساعت پشت در اتاق روحانى 
معطل مى شد» واکنش نشان داد و گفت: «آنچه این آقاى مداح 
گفته، کذب محض است.» وى با اشاره به اینکه معموًال آقاى 
روحانى به دیدار حاج آقا مى آمدند نه بالعکس، افزود: «معموًال 
بین همه مسئوالن رایج است که اگر وقتى براى مالقات با حاج 
آقا مى خواستند تا به خدمتشان برسند از سوى دفاتر وقتى تعیین 
مى شد تا با توجه به جدول مالقات ها این مالقات ها در فرصت 
مناسبى صورت گیرد و آنچه این آقاى مداح گفته، کذب محض 
است.»  محمد هاشمى گفت: «این مالقات ها در منزل و یا دفتر 
حاج آقا صورت مى گرفت و کمتر مى شد که در مکان دیگرى 
باشد؛ گاهى هم در جاى دیگرى قرار مالقات گذاشته مى شد.»
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگى 
باالى هواى کالنشهرها و چند شــهر در ابتداى دولت 
گفت: امروزه 30 میلیون نفر از هواى پاك و سالم استفاده 

مى کنند. 
معصومه ابتکار با بیان اینکه منشور مشاغل سبز به زودى 
ارائه مى شود، افزود: این منشور در راستاى پیشبرد اهداف 

زیست محیطى و ایجاد اشتغال تدوین شده است.
وى بیان کــرد: در دولت یازدهم 14 الیحــه در رابطه 
مستقیم با محیط زیست یا به صورت قانون درآمده اند و 
یا در نوبت هستند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور خاطرنشــان کرد: امروزه گام هاى خوبى براى 

دستیابى به توسعه پایدار در محیط زیست برداشته شده 
است.اهداف حوزه محیط زیســت فرابخشى، مستمر و 
بلندمدت است. اقتصاد مى تواند بدون آلودگى و تخریب 

رشد قابل توجهى داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت کشور از احیاى 
80 درصدى هور العظیــم خبر داد و عنــوان کرد: باید 
تالش هاى بیشترى در حوزه رفع آلودگى هوا و احیاها 
انجام شود.وى با بیان اینکه براى مقابله با گرد و غبارها 
برنامه هاى متعددى داریم، افزود: تفاهمنامه اى با دولت 
عراق در این راستا انجام شــده و آموزش و توان افزایى 

کارشناسان عراقى در آن پیش بینى شده است.

مدیرعامل سازمان انتقال  خون ایران با اشاره به اعمال 
برخى محدودیت ها در اخذ خون از شــهروندان بعضى 
از استان هاى کشور تصریح کرد: در برخى از نقاط کشور 
کانون ماالریا گزارش شــده و براى جلوگیرى از اشاعه 
بیمارى ماالریا، افرادى که از اســتان هاى واقع در این 
نقاط، راهى شهرهاى دیگر مى شوند براى اهداى خون با 
ممنوعیت مواجه هستند و تنها مى توانند در شهرهاى پر 
خطر که براى جلوگیرى از بیمارى ها برنامه ریزى شده 

است، خون اهدا کنند. 
على اکبر پورفتح ا... ادامه داد: این محدودیت ها مشمول 
افرادى نیز مى شود که به تازگى به این شهرها سفر کرده 

باشند و ســاکن نقاط شناسایى شــده به عنوان کانون 
ماالریا نباشند. 

وى تصریح کرد: با توجه به عفونت هاى مختلف و شیوع 
ماالریا در کشورهاى عراق و افغانستان از تبعه هاى این 
کشورها نیز خون دریافت نمى شود ضمن اینکه از ایرانیان 
سایر کشورها که به ایران سفر مى کنند نیز خون دریافت 

نمى کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تأکید کرد: این روند، 
کامًال احتیاطى است و اینطور نیست که با این کار در پى 
اعمال تبعیض در میان شــهروندان برخى استان ها و یا 

تبعه هاى سایر کشورها باشیم.

محدودیت اهداى خون 
در برخى استان ها

30 میلیون نفر از هواى پاك و 
سالم استفاده مى کنند

ایران در ماه قبل، 2000 بار لرزید
شبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشورى مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فروردین ماه بیش از دو هزار 

زمین لرزه را در نواحى مختلف ایران ثبت کردند. 
در فروردیـن 96 تعـداد 26 زمین لـرزه با بزرگـى بیش از 
4ریشـتر در داخـل کشـور توسـط مرکـز لرزه نـگارى 
کشـورى به ثبت رسـیده اسـت که بـزرگ تریـن آنها در 
16 فروردین 96 با بزرگى 6 ریشـتر در سفیدسـنگ واقع 
در اسـتان خراسـان رضوى رخ داده اسـت. 16 مـورد از 
زمین  لرزه ها داراى بزرگى کوچک تر از 1 ریشتر، تعداد 982 
مورد از زمین  لرزه ها داراى بزرگى بین 1 و 2 ریشتر، تعداد 
830 زمین  لرزه داراى بزرگى بین 2 و 3 ریشتر، تعداد 191 
زمین  لرزه داراى بزرگى بین 3و4  ریشتر در مقیاس امواج 

زمین بوده اند.

جاسوسى 
به بهانه اخذ ویزاى حج

معاون دادستان مشهد خبر داد: شخصى که براى سازمان 
جاسوسى یک کشور عربى به طمع و بهانه اخذ ویزاى حج 
مبادرت بـه اقدام علیه امنیت کشـور از طریق جاسوسـى

 مى کرد، به حبس محکوم شد.
قاضى حیدرى گفت: شخصى که  براى سازمان جاسوسى 
یک  کشور عربى به طمع و بهانه اخذ ویزاى حج مبادرت به 
اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسى  مى کرد  پس 
از صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست توسط  شعبه هشتم 

دادگاه انقالب مشهد  به ده سال حبس محکوم شد.

تور ایرانگردى خانواده برانکو
همسر و فرزند برانکو در روزهاى کم دغدغه مربى قرمزها 
در ایـران هسـتند و از زیبایـى اش لـذت مى برنـد. بعد از 
قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر برانکو که سرش حاال کمى 
خلوت تر شده، خانواده اش را به تهران آورده است.  آنها از 
فرصت استفاده کرده و رفته اند به شیراز و اصفهان تا بتوانند 

از زیبایى هاى این دو شهر تاریخى کشورمان لذت ببرند.

مخالفت شدید با 
ویزاى گروهى اربعین

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به مشکالت 
پیش آمده ناشـى از ویزاى گروهى در اربعین سال گذشته 
متذکر شد: نیروى انتظامى شدیداً با ویزاى گروهى مخالف 
است و معتقد هستیم ویزا باید انفرادى صادر شود تا امکان 

سهولت دسترسى و کنترل بیشترى فراهم شود.
سردار محسـن فتحى زاده اظهار داشـت: درصدد هستیم 
با تعامـل و همـکارى مسـئوالن وزارت خارجه کشـور و 
هماهنگى با وزارت خارجه عراق، ویزاى هوشـمند صادر 
شـود تا زائران بتوانند در کمترین زمان ممکن از مرزهاى 

ایران و عراق عبور کنند.

مشموالن متأهل 
به مرز اعزام نمى شوند

معاون احضـار و اعـزام سـازمان وظیفه عمومـى نیروى 
انتظامى گفت: مشموالن متأهل به مراکز آموزشى مرزى 
اختصاص داده نمى شـوند. سـرهنگ رحمان علیدوست 
ادامه داد:  به منظور تحکیم بنیان خانواده، مشموالن متأهل 
به مراکـز آموزش مـرزى اختصـاص نمى یابنـد، مگر در 
مواردى که مشمول متأهل ساکن آن مناطق باشد که پس 

از طى دوره رزم مقدماتى به آن شهر اختصاص مى یابد.

همسریابى یا دوستیابى؟
یـک مـدرس دانشـگاه گفـت: بسـیارى از سـایت هاى 

همسریابى موجود، داراى نگاه همسریابى نیستند.
مرضیه شکورى اظهار داشت: ایران به اقتباس از الگوى به 
اصطالح جهانى شروع به طراحى سامانه اى کرد که قصد 
اولیه آن همسریابى بود اما وقتى این سایت و سامانه از روى 
یک سامانه غربى به نام دوستیابى است، الجرم مشخصاتى 
که در این سـامانه طراحى مى شـود، رنـگ و بوى همان 
مقصد اولیه را دارد لذا خیلى از سایت هایى که در حال حاضر 
وجود دارد، بعضاً داراى نگاه همسریابى نیستند و حتى این 
سـایت ها داراى مجوزهاى رسـمى و مصوب نیز هستند 
هر چند که سـایت هاى غیر رسـمى نیز در این میان رشد 

کرده اند.

چرك نویس

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط 
زیست اظهار داشت: سال گذشته 400 میلیون تومان 
غرامت ضرر و زیان به کســانى که از حمله پلنگ 

ایرانى متضرر شده بودند، پرداخت شده است.
على تیمورى افزود: به دلیل تلف شدن و کشتار پلنگ 
ایرانى به عنوان یک گونه در حال انقراض، شرکت 
بیمه «ما» از سال گذشته پلنگ ایرانى را بیمه کرده 
و مجموع ضرر و زیان این گونه درحال انقراض تنها 
در سال گذشته،  400 میلیون تومان بود که به کسانى 
که از حمله پلنگ متضرر شــده بودند پرداخت شده 
اســت که هنوز پرونده هایى در استان هاى فارس، 
لرســتان و کهگیلویه و بویراحمد وجــود دارد و در 
آینده اى نزدیک غرامت به گله داران و مردم محلى 

پرداخت مى شود. 
وى با بیان اینکه همچنین غرامت پلنگ هایى که 
در حوادث جاده اى تلف شــده اند به سازمان هاى 
مربوطه پرداخت خواهد شد، ادامه داد: بیمه شرکت 
بیمه «ما» تا پایان ســال 96 نیز تمدید شده است و 
هرگونه خســارت و ضرر و زیان نسبت به این گونه 
در حال انقراض رخ دهد بیمه گــذار آن را پرداخت 

مى کند.
مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه پلنگ ایرانى در چه مناطقى 
از کشور زیست مى کند، گفت: حدود 30 استان کشور 
از جمله استان هاى شــمالى ایران محل زیستگاه 
پلنگ ایرانى است و طبق سرشمارى هاى صورت 
گرفته بین 500 تا 600 قالده پلنگ در ایران وجود 
دارد که به دلیل سطح پراکنش این گونه، آمار دقیق 

ترى از آن در دست نیست. 
تیمورى ادامه داد: تنها در ســال 94 طبق آمارهاى 
استانى 20 قالده پلنگ تلفات داشته ایم که با بیمه 
کردن این گونه جلوى خســارت و از بین رفتن آن 

گرفته شده است .

به دنبال ســفر هیئت گردشــگرى فرانســه به ایران، 
گام هایى براى توســعه روابط گردشــگرى دو کشور 
برداشته شــد، هرچند طرف فرانســوى در این مسیر 

جدى تر است. 
«ژان مارك آیرو» وزیر امور خارجه این کشور که بهمن 
ماه 95 براى شرکت در همایش تجارى ایران و فرانسه 
به کشورمان ســفر کرده بود، از اقدام دولت کشورش 
در تســریع صدور ویزا براى اتباع ایرانى خبر داد.آیرو 
با بیان اینکه فرانســه خواهان تســهیل روادید براى 
ایرانیان اســت، تأکید کرده بود: «مــا تالش مى کنیم 
براى روادید، تسهیالت بیشترى داشته باشیم و صدور 
ویزا را راحت تر کنیم و این موضوع را به سفارت فرانسه 
در ایران اعالم کرده ام و ســفیر ما هم در این خصوص 

فعالیت زیادى دارد.»
به نظر مى رســد با سفر هیئت گردشــگرى فرانسه به 

ایران، این گفته وزیر امور خارجه فرانسه و تسهیل صدور 
روادید براى ایرانیان متقاضى سفر به آن کشور محقق 
شود. کارگزاران گردشگرى فرانسه در دیدار با همتایان 
ایرانى خود، از برنامه اى یکســاله ســخن گفته اند که 
طى آن قرار است شمار گردشگران ایرانى را به میزان

 80 هزار نفر در سال 2017 افزایش دهند.
«کریم میکاشــیرا» مدیر منطقه اى ســازمان توسعه 
گردشگرى فرانســه که در ادامه مأموریت هاى وزارت 
خارجه کشورش براى توســعه تعامالت گردشگرى به 
ایران سفر کرد، در کارگاه آموزشى که با هدف ارتقاى 
ورود گردشگران ایرانى به فرانسه در تهران برگزار شد، 
گفت: «تا پایان ســال 2016 میالدى بیش از 39 هزار 
روادید براى اتباع ایرانى که قصد سفر به فرانسه داشتند، 
صادر شــد. امیدوارم این میزان در آینــده اى نزدیک 
به 80 هزار روادید افزایش پیدا کنــد.» وى همچنین 

اظهار داشت: «افزایش گردشــگران ورودى از منطقه 
خاورمیانه، شمال آفریقا، به ویژه ایران و ترکیه در صدر 

برنامه هاى گردشگرى فرانسه قرار دارد.»
میکاشیرا ادامه داد: «ما در ارتباط با بازار ایران مطالعه 
کاملى انجام داده ایم و یکــى از دالیل مهمى که امروز 
دست اندرکاران گردشگرى شــهر پاریس و حومه در 
این هیئت حضور دارند، این اســت که متوجه شده ایم 
ایرانى هایى که به فرانسه سفر مى کنند، در ابتدا عالقه 
مندند حتماً بازدیدى از شهر پاریس داشته باشند و سپس 

به شهرها و سایر نقاط سفر کنند.»
در این هیئ ت گردشــگرى، نمایندگانــى از هواپیمایى 
فرانسه، شرکت هاى گردشــگرى پاریس و شهرهاى 
حومــه آن به همــراه مدیران پیســت هاى اســکى، 
دهکده هاى گردشگرى و شهر بازى این کشور حضور 

داشتند.

نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن، آب و بیابان» در شهر 
بن آلمان اواخر فروردین ماه افتتاح شد و تا مرداد ماه ادامه 

خواهد داشت. 
در طول ســال 95 اخبارى از برگزارى نمایشــگاه آثار 
تاریخى ایران در آلمان شنیده شــد که حاکى از انتقال 
محموله بزرگى از اشیاى باستانى ایران به این کشور بود 
آن هم بعد از ماجراهایى که براى برگزارى نمایشگاهى 
از تابلوهاى موزه هنرهاى معاصر در همین کشور مطرح 
شد و با مخالفت هنرمندان و نقاشان و حواشى به وجود 

آمده، ملغى شد.
اما در اســفند ماه 95 هیئت وزیران با خروج 446 قلم از 
آثار تاریخى و هنرى در 429 ردیف به صورت موقت براى 
برگزارى نمایشگاهى در آلمان موافقت کرد و مسئولیت 
آن را نیز به عهده سازمان میراث فرهنگى گذاشت. انتقال 
این محموله بزرگ میراثى به کشور آلمان که هنوز هیچ 
نمایشگاهى در ایران برگزار نکرده است، خود به تنهایى 

انتقاداتى را به چنین تصمیمى وارد مى کرد.
یک اینکه چرا کشــورهاى دیگر نمایشگاهى در ایران 
برگزار نمى کنند و تنها ایران اســت که آثار باســتانى و 
تاریخى خود را به خارج از کشور ارســال مى کند. دوم 
نرخ بیمه آثار بود، در فهرست منتشر شده مصوبه هیئت 
وزیران، میزان بیمــه هر یک از آثار و فهرســت اموال 
مشخص شد. در این فهرســت آمده که براى 429 اثر 

حدود 37 میلیون و 700 هــزار یورو معادل 150 میلیارد 
تومان بیمه در نظر گرفته شده است.

آثارى که براى برگزارى این نمایشگاه انتخاب شده بودند 
شامل پیکرك هاى گلى انسان و جانوران از هزاره هفتم 
پیش از میالد، آثارى از تپه سیلک کاشان مربوط به هزاره 
اول پیش از میالد، ظروف سفالى هزاره سوم از تپه حصار، 
ژتون هاى گلى چغامیش، آثار سنگى و مفرغى شهداد، 
ظروف سفالى شهر سوخته، ظروف سنگى شهر شوش 

آثارى از هفت تپه و چغازنبیل، ظروف ســنگى جیرفت، 
آثارى از کلماکره لرستان و آثار زرین جوبجى و رامهرمز 
هستند که از 200 یورو براى ژتون هاى گلى چغامیش تا 
400 هزار یورو براى آثار زرین هزینه بیمه در نظر گرفته 

شده است.
در این میان برخى از آثار ویژه در حوزه باستان شناسى و 
اشیاى موزه اى مانند چهار جام طال نیز به آلمان منتقل 
شده که فهرست آنها و بیمه در نظر گرفته شده براى آنها 

نیز به شرح زیر است:
 جام زرین حســنلو متعلق به نیمه نخســت هزاره اول 
پیش از میالد با سه میلیون یورو، جام زرین کالردشت 
متعلق به نیمه نخســت هزاره اول پیش از میالد با یک 
میلیون یورو، جام زرین عمارلو و رودبار هر کدام با یک 
میلیون  و 200 هزار یورو، دو جام زرین مارلیک هر کدام
 با یــک و نیم میلیون یــورو، یک جام زریــن مارلیک 
دیگر با 800 هزار یــورو و خنجر زرین کالردشــت با

 300 هزار یورو.
در این باره نیم نگاهى به فهرست بیمه آثار نشان مى دهد 
که جام هاى طال تنها یک و نیم یورو یعنى حدود هفت یا 
هشت میلیارد تومان بیمه شده اند که این رقم بیمه براى 
جام هایى که در نزد ایرانیان منحصر به فرد هستند بسیار 

کم به نظر مى رسد.
حسن قره خانى از پیشکســوتان حوزه میراث فرهنگى 
که در ارزش گذارى این محمولــه صاحب نظر بوده به 
خبرگزارى مهر مى گوید: این آثــار تاریخى براى خرید 
و فروش به آلمان نرفته است بلکه قیمت در نظر گرفته 
شده براى آنها در حقیقت اعتبارى است که براى بیمه آنها 
پیشنهاد مى دهند بنابراین معادل نرخ خرید و فروش آن 
آثار قیمتگذارى نمى کنند. از سوى دیگر باید به نحوى 
قیمت گذارى انجام مى شد که شــرکت هاى بیمه گذار، 

راضى به بیمه آنها مى شدند.

از 27 مرداد 94 که موضوع بخشــنامه  توزیع داروهاى 
مخدر در داروخانه ها رســانه اى شــد تا روز دوشنبه که 
مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، 
از توزیع داروى مخدر در برخــى داروخانه هاى منتخب 
با هدف ســهولت دسترســى بیماران به این دارو خبر 
داد، یکسال و هشــت ماه مى گذرد و نگرانى ها پیرامون 
چگونگى اجراى این بخشــنامه نه تنها کمتر نشده که 

بیشتر از قبل ادامه دارد.
با اینکه اکبر عبداللهى اصل براى انتخاب این داروخانه ها 
معیارهایى عنوان کرده و گفته تنها داروخانه هایى مجوز 
توزیع این داروها را دارند که از نظر عملکرد، کسب امتیاز، 
سیستم نسخه الکترونیکى و امکانات الزم از جمله نصب 
دوربین مدار بسته استاندارد و مطمئن باشند. با این حال 
هنوز هم هستند کارشناسانى که اجراى این بخشنامه را 
مساوى با خطر نشــت داروهاى مخدر به بازار مى دانند؛ 
داروهایى که طبق قوانین و کنوانسیون هاى بین المللى 
دارو، جزو داروهاى تحت کنترل هستند و دسترسى به 

آنها نباید راحت باشد.

اما و اگرهاى اجراى یک بخشنامه
در فهرست این داروها فعًال اکســى کدون، بوپرنورفین 
و نالوکســان در صــف اول ایســتاده اند؛ داروهایى که 
دکتر هومان نارنجى ها مدیرکل ســابق امور فرهنگى و 
پیشگیرى ســتاد مبارزه با موادمخدر و کارشناس اعتیاد 
درباره امکان توزیع آنها در داروخانه ها هشــدار مى دهد 
و مى گوید: مشکل بزرگ اینجاســت که در اجراى این 
بخشــنامه،  هم در بخش تجویز با نسخه پزشک و هم 
اعمال نظارت عالمت ســئوال وجــود دارد! نارنجى ها 
ادامه مى دهد: االن هم داروهاى مخدر در جامعه توزیع 
مى شوند اما در دانشگاه هاى علوم پزشکى و براى توزیع 
آنها ســاز و کار وجود دارد اما اینکه این شکل توزیع به 
هم بخورد و ایــن داروها در داروخانه ها توزیع شــوند، 

نگرانى هایى را به وجود آورده است.

این کارشــناس و پژوهشــگر حوزه اعتیاد با اشــاره به 
مشکالت موجود در زمینه توزیع متادون در کلینیک ها 
مى گوید: همانطور که االن کلى بخشنامه و برنامه براى 
توزیع متادون وجود دارد و ما باز مى بینیم که علناً متادون 
به بازار نشت مى شــود چه تضمینى وجود دارد که این 

اتفاق درمورد این داروها هم نیافتد؟!

ماجراى کشدار تخلفات داروخانه اى
این نگرانى وقتى بیشتر مى شود که در سابقه داروخانه ها 

تخلفات ریز و درشت زیادى را مى توان دید؛ تخلفاتى که 
به پاشنه آشیل داروخانه ها تبدیل شده اند و حاال به امکان 

نشت داروهاى مخدر به بازار دامن مى زنند.
نارنجى ها در ادامه مى گوید: نسخه جعلى، یکى از راه هاى 
دررو، براى گرفتن این داروهاســت که تنها با سیستم 

نسخه الکترونیکى مى توان جلوى آن را گرفت.
نگرانى از تخلفات داروخانه هــا، در صحبت هاى دکتر 
مرتضى خوشگفتار نیز دیده مى شود. مخصوصاً وقتى که 
این درمانگر و پژوهشگر اعتیاد به جام جم آنالین مى گوید: 

اگر نظارت دقیق و کامل باشد،  اگر سازوکار درستى براى 
اجراى این بخشنامه درنظر گرفته شده باشد، توزیع این 
داروها مشکل ساز نیست و امکان نشت آنها وجود ندارد 
اما وقتى ما ایــن موضوع را با بحث ترامادول مقایســه
مى کنیم،  مى بینیم که ممکن اســت همان بحث تکرار 
شود، نظارت به کنار برود و راه براى سودجویى باز شود. 
چرا که تجربه نشــان داده داروخانه ها هر چقدر هم که 
تحت کنترل باشــند باز هم نمى توانند توزیع عادالنه و 

قانونمندى را داشته باشند.

ابراز نگرانى کارشناسان حوزه اعتیاد از اجراى یک طرح جدید

هشدار! امکان نشت داروهاى مخدر به بازار

بزرگ ترین مجموعه آثار تاریخى ایران چگونه به آلمان رسید؟

وقتى یک گونه جانورى 
در حال انقراض
 بیمه مى شود

رئیس ســازمان حج و زیــارت با اشــاره به رزرو
 هتل هاى زائــران در مدینه و مکه از تکمیل روند 

ثبت نام ودیعه گذاران خبرداد.
حمید محمدى اظهار داشــت: تاکنــون نزدیک
 بــه 50 هــزار نفــر از دارنــدگان فیــش هاى

 اولویت دار تا ســى و یکم شــهریورماه 85 روند 
ثبــت نام خــود را در بانــک هاى ملــى تکمیل 

کرده اند.
وى افزود: بــا تــالش کارشناســان اعزامى به 
عربســتان کار اجاره هتل هاى اســکان زائران 
ایرانى در مدینــه پایان یافت و بــا توجه به اجاره 
نزدیک به 80 درصد منازل مورد نیاز در مکه انتظار 
مى رود که موارد باقیمانده هــم در روزهاى آینده 

تکمیل شود.
همچنیــن نویــدى مدیرعامل شــرکت شــهر 
فرودگاهى امــام خمینى (ره) نیز از تســهیالت 
فراهم شده براى اعزام حجاج، گزارشى ارائه کرد 
و گفــت: در برنامه ریزى امســال تحویل گرفتن

 بــار و گذرنامه زائران 24 ســاعت قبــل از آغاز 
ســفر و بدرقه حجاج در مســاجد و انتقال زائران 
با اتوبوس و بدون همراه به فــرودگاه پیش بینى 

شده است.
وى گفت: ترمینال «ســالم» ویــژه پروازهاى 
حوزه حج و زیارت نیز ان شــاءا... در سال آینده به 

بهره بردارى خواهد رسید.

هتل هاى زائران 
حج تمتع 96 رزرو شد

خیز فرانسه براى افزایش 
100درصدى 
گردشگران ایرانى
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خبر

اصفهان 
راه تاریک تهران را مى رود

رئیس کمیسیون امور اقتصادى شوراى شهر اصفهان، 
تهران را نمونه بارز عدول از ضوابط مهندسى در کشور 
دانست و گفت: این راه در شهر اصفهان نیز بدون توجه 

به آینده تاریک آن، طى مى شود.
فتح ا... معیــن با بیــان اینکه عدم تحقــق بودجه 
سالیانه شــهردارى براى اجراى پروژه ها و همچنین
 پیشــى گرفتن ضریب رشــد هزینه هاى جارى از 
اعتبارات عمرانــى یکى از اشــکاالت وارده در این 
خصوص است، اضافه کرد: شهردارى در حال حاضر 
براى اجراى برخــى از پروژه هایى که در گذشــته

 کلید خورده هنوز درگیر تأمین اعتبار است که از آن 
جمله مى توان به پروژه میدان امام على (ع) اشاره کرد 
که بیش از دو برابر زمان پیش بینى شــده براى آن 
زمان صرف شده و به طور جدى و مجزا هزینه هاى 

آن مشخص نشده است.
وى با بیان اینکه تفریغ بودجه سالیانه شهردارى جز 
در سه ســال اخیر کار در حد رفع تکلیف بوده است، 
اظهار داشــت: چگونه اســت که طى این ســال ها 
تخلفى از شهردارى گزارش نشده و هیچگونه رویه 

حسابدارى تغییر نکرده است.

پلمب واحدهاى
 پلى اتیلن غیراستاندارد 

3 واحد تولیــد پلى اتیلن غیراســتاندارد در اصفهان 
پلمب شد.مدیر کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتى 
استان اصفهان گفت: فعالیت این واحدهاى تولیدى 
به دلیل تولید محصول غیر استاندارد و نداشتن پروانه 

متوقف شد.
غالمحسین شفیعى افزود: بازرســان این اداره کل 
در بازرســى از کارگاه هاى تولیدى، خط تو لید این 
واحدها را که مشــغول تولید لوله هــاى بى کیفیت 
براى نصب در ســاختمان بودند، شناسایى و ضمن 
معدوم کردن، محصول این واحدها را نیز پلمب کردند.

وى گفت:پرونده حقوقى این تولیدکنندگان متخلف به 
مراجع قضائى تحویل داده شد.

احتمال بارش تگرگ
 در برخى از مناطق استان 

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از 
گذر متناوب امواج ناپایدار تا آخر هفته از روى استان 
خبر داد و گفت: احتمال بارش تگــرگ در برخى از 

نواحى مستعد این استان وجود دارد.
حسن خدابخش روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشــت: گذر متناوب امواج ناپایدار موجب افزایش 
ابر، وزش باد به نسبت شدید و رگبار و رعد و برق در 
اکثر مناطق استان به ویژه در مناطق جنوبى و جنوب 

شرقى خواهد شد.
وى بــراى هــواى کالنشــهر اصفهــان در روز 
چهارشــنبه(امروز)، غبار صبحگاهى، افزایش ابر و 
وزش باد به نسبت شــدید و رگبار و رعد و برق پیش 

بینى کرد.

پیشرفت فیزیکى 85 درصدى 
برج فناورى اصفهان

کار عملیات اجرایى برج فناورى مســتقر در شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان داراى پیشرفت فیزیکى 
85 درصدى اســت و زمان تحویل واحدهاى آن تا 

پایان سال 97 پیش بینى مى شود.
کارشناس مسئول پارك علم و فناورى شیخ بهایى 
با بیان این مطلب گفت:عملیات اجرایى برج فناورى 
در اردیبهشــت ســال 94 در اراضى پارك فناورى

 شیخ بهایى آغاز شد و تاکنون 85 درصد در عملیات 
سفت کارى پیشرفت داشته است.

امین نورى اظهار داشت: این برج با کاربرى تحقیق، 
توســعه و خدمات علمى و با هدف تأمین بخشى از 
فضاى تخصصى مورد نیاز شرکت هاى دانش بنیان 
در زمینى به مســاحت چهار هزار و 800 متر مربع در 

حال احداث است. 
وى در ادامه افزود: براى ساخت این برج با زیربناى 
22 هزار مترمربــع در 14 طبقــه و 125 واحد 50 تا 
150 مترمربعى در حدود 40 میلیــارد تومان اعتبار

 پیش بینى شده است.

معاون اجتماعى اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه براساس قانون کار و 
طبق جدول زمانبنــدى چنانچه کارگرى بر خالف میل 
خود بیکار شود تا کسب فرصت شــغلى جدید مى تواند 
از بیمه بیکارى اســتفاده کند، گفت: در حال حاضر در 
اســتان اصفهان 18 هزار نفر از صنــدوق بیمه بیکارى 

استفاده مى کنند.
احمدرضا پرنده با اشــاره بــه اینکه با توجــه به رکود 
اقتصادى سرمایه گذارى در بخش اشتغال نشانه توجه و 
عالقه مندى کارفرما به تولید داخلى کشور است، اظهار 
داشت: در راستاى ثبات اقتصادى و برطرف شدن موانع 

تولید در کشور باید مسئوالن تالش مضاعف انجام دهند.
وى با اشــاره به اینکه تحقق تولید و اشتغال، مدیریت 
جهادى، رعایت نظم و قوانین، در میدان عمل اســتوار 
ماندن و داشــتن روحیه انقالبى را مى طلبــد، افزود: در 
اســتان اصفهان یک میلیون و 70 هــزار نفر کارگر در

 صد هزار واحد صنفــى و صنعتى مشــغول به فعالیت 
هستند.

معاون اجتماعى تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهــان در پایــان مطرح کــرد: به مناســبت هفته 
گرامیداشت مقام کارگر در استان اصفهان از سوى ستاد 
بزرگداشت هفته کارگر بیش از 130 برنامه اجرا مى شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شود مبارزه با ِسن در 95 هزار هکتار 
از اراضى کشاورزى استان اصفهان تا پایان سال زراعى 

انجام شود.
حســنعلى رحیمى با بیــان اینکه اولین ریزش ســن 
دراسفندماه سال گذشــته در اردســتان و پس ازآن در 
شهرستان  هاى آران و بیدگل، کاشان و مناطق مرکزى 
مشاهده شد، اظهار داشت: با انجام اقدامات الزم، مبارزه 
با سن مادر در این مناطق از استان ابتداى امسال پایان 
یافت. وى اضافه کرد: طبق روال هرســاله ریزش آفت 
سن درمناطق کویرى در نیمه دوم اسفندماه، در مناطق 

گرمســیرى در دهه دوم فروردین ماه و در مناطق سرد 
استان در اواخر فروردین رخ مى  دهد.

رحیمى گفت: مبارزه با سن مادر درمناطق مرکزى نیز از 
16 فروردین ماه سال جارى در شهرستان هاى اصفهان، 
فالورجان و مبارکه آغاز شده و تا پایان هفته جارى ادامه 
دارد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اظهار داشــت: در مناطق سردسیر نیز از پنجم 
اردیبهشت ماه مبارزه آغاز شده است و تا دو هفته دیگر 
ادامه دارد.وى اعالم کرد: در مرحلــه بعد مبارزه با پوره 
(نوزاد ِسن) از هفته جارى آغاز مى شود و تا اواخر تیرماه 

ادامه مى یابد.

18 هزار نفر در استان از
بیمه بیکارى استفاده مى کنند

مبارزه با آفت ِسن در 
95 هزار هکتار از اراضى استان

 وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان در رده هاى ابتدایى 
بسیار پرانرژى و شاد هستند اما معلمان و مسئوالن مدارس 
باید توجه داشته باشند که این نشاط و شادابى را از آنها نگیرند.
فخرالدین احمدى دانش آشتیانى در آیین گرامیداشت روز 
معلم با بیان اینکه بسیار خرســندم که روز معلم را در کنار 
دانش آموزان اصفهانى هســتم، اظهار داشت: به درستى 
این ایام را که با شــهادت شــهید مطهرى تقارن دارد، روز 
معلم نامگــذارى کرده اند چراکه این شــهید، معلم بزرگ 
همه ما بودند.وى با اشاره به اینکه نقش معلمان در زندگى 
انسان ها بسیار تأثیر گذار اســت، افزود: همه دانش آموزان 
شعر «توانا بود هر که دانا بود» را شنیده اند، به همین دلیل 
باید مقام معلم را پاس بداریم چرا که معلم سعى در توانا کردن 

دانش آموزان دارد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آن چیزى که بیش از این 
دانش آموزان را توانا مى کند، دانایى است که اگر در زندگى 
کسى دانا باشد، یک زندگى موفقیت آمیزى خواهد داشت 

و کسى که مى تواند انسان را توانا و دانا کند، معلمان هستند.
وى با بیان اینکه باید نسبت به مقام معلمان سپاس داشته 
باشیم، تأکید کرد: خود بنده در تمام دوران فعالیتم که بیش 
از 40 سال از آن مى گذرد، در دوره کردن دوران زندگى خودم 
هرجا که موفق بوده ام در کالس درس بوده ام.دانش آشتیانى 

اضافه کرد: معلمان در این راه، با مشکالتى رو به رو هستند 
اما بخاطر عشق به معلمى این شغل را انتخاب کرده اند که 
با هیچ شغلى قابل مقایسه نیســت.وزیر آموزش و پرورش 
خطاب به معلمان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که هیچ 
شغلى بهتر از شغل معلمى نیست و هیچ مکانى بهتر از مدرسه 

نیست که باید معلمان این شغل را قدر بدانند.وى بیان کرد: 
دانش آموزان در رده هاى ابتدایى بسیار پرانرژى و شاد هستند 
اما معلمان و مسئوالن مدرسه باید توجه داشته باشند که این 
نشاط و شادابى را از آنها نگیرند.دانش آشتیانى اظهار داشت: 
خیلى نگران نباشید که دانش آموزان محتواى آموزشى را 
یاد نمى گیرند بیش از هر چیز باید توجه داشــته باشید که 
دانش آموزان در مدرســه اوقات خوشى را سپرى کنند.وى 
ابراز داشت: تنها سرمایه مادى که انسان دارد اگر در راه تعلیم 
و تربیت قرار بدهد مطمئن باشد که هم دنیا و هم آخرت را دارد 
چرا که این زمینه فراهم شده تا دانش آموزانى در این مراکز 
توانایى پیدا کنند و توانا شدن این دانش آموزان به اندازه نسل 
یک امت مهم است.وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره 
به فعالیت خیرین مدرسه ساز عنوان کرد: غبطه مى خورم که 
نمى توانم در مسیرى مانند مســیرى که خیرین اصفهانى 
انتخاب کرده اند و سرمایه خود را در زمینه تعلیم و تربیت خرج 

مى کنند، حرکت کنم.

معاون فنى وعمرانى شــهردارى نجف آبــاد گفت: با 
صرف اعتبارى بالغ بر ده میلیــارد ریال ازمحل تملک 
دارایى ها، به زودى در 20 مکان عمومى شهر نجف آباد

 دوربین هاى نظارت تصویرى نصب مى شود.
مهدى فاضل افزود: با این اقــدام درمجموع 24 میدان 
و چهارراه اصلــى در مرکز و ورودى هاى این شــهر، 
زیرپوشــش مرکز کنترل ترافیک قرار گرفته و هرگونه 

تخلف رانندگى با اعمال قانون مواجه خواهد شد.
وى اظهار داشت: هزینه اجراى این طرح از محل اعتبارات 
تملک دارایى تأمین شــده اســت و براى صرفه جویى 
درهزینه ها کارساخت پایه هاى فلزى و پى ریزى را نیز 
واحد امانى این معاونت بــا 50 درصد هزینه پیش بینى 

شده به اتمام رسانده است.
معاون فنى وعمرانى شهردارى نجف آباد گفت: تخلفات 
رانندگى همچون عبــور از چراغ قرمز و توقف روى خط 
عابر پیاده در این نقاط با حضــور نماینده راهور در مرکز 
کنترل ترافیک ثبت واعمال جریمه خواهد شد که قبوض 
آن نیز به صورت پستى به نشــانى صاحب وسیله نقلیه 

ارسال مى شود.

وى گفت: تجهیز تقاطع هاى پرتردد سطح شهر از جمله 
اقدامات زیرساختى محسوب مى شــود که با انجام آن 
عالوه برکنترل هوشــمند و نظارت بر ترافیک ســطح 
شهر،حضورفیزیکى مأموران راهنمایى و رانندگى نیز در 
سطح شهر کاهش پیدا کرده و امکان حضور این نیروها 
در ســایر نقاط مورد نیاز همزمان با کاهش چشــمگیر 

هزینه ها فراهم خواهد شد.

معــاون امور مشــارکت هــاى مردمى و مؤسســات 
خیریه و اشتغال اداره کل بهزیســتى استان اصفهان از

 بهره بردارى از پیشرفته ترین شیرخوارگاه خاورمیانه از 
حیث برخوردارى از استانداردها و امکانات تخصصى، در 

اصفهان خبر داد.
على اصغر شــاهزیدى افزود: این مرکز براى نگهدارى 
کودکان شیرخواره تا شش ســال در زمینى به مساحت 
9 هزار مترمربع و زیربناى شش هزار مترمربع، در شهر 

اصفهان در حال ساخت است. 
وى اظهار داشــت: براى احداث این شــیرخوارگاه که 
عملیات ساخت آن از ســال 90 آغاز شده، تاکنون 250 
میلیون تومان از محل اعتبارات دولتى بهزیســتى و در 
حدود چهار میلیارد تومان از محل کمک هاى مردمى و 

خیرین استان هزینه شده است. 
معاون امور مشــارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان افزود: این شیرخوارگاه ظرفیت پذیرش 

150 نفر شیرخوار را دارد. 
وى با اشاره به ویژگى هاى خاص این شیرخوارگاه گفت: 
تمام قسمت هاى این ساختمان به شکل سوئیت هاى 
مجزا و با سیستم گرمایشى یکنواخت ساخته شده است. 
شــاهزیدى، وجود فضاى ســبز و بازى مناسب براى 

کودکان را از دیگر امکانات این مرکز برشمرد .
معاون مشارکت هاى مردمى بهزیستى استان اصفهان 
افزود:در خوشبینانه ترین حالت، این شیرخوارگاه در ماه 
رمضان امسال و در صورت تأمین نشدن منابع مالى، در 

هفته بهزیستى به بهره بردارى مى رسد. 

«مدیران» در روز «کارگر» تعطیل بودند...!

کارگران ، صاحبان عزا در ایران
جمال نوروز باقرى

نبود امنیت شــغلى از یک طــرف و قراردادهایى 
که هیچ رنگ و نشــانى از قانــون اداره کار ندارند 
از ســوى دیگــر، روح فردى کــه به انجــام کار 
مشــغول اســت را مى آزارد. اما در ایــن بین اداره 
کار بــا اطــالع از این شــرایط و قوانیــن موجود 
هرســاله براى خــود احــکام جدیــدى تصویب
 مى کند که کارگــر باید چنین باشــد و کارگر باید 
چنان باشــد و زمانى که فرد از محیط کارى خود و 
کارفرماى خود شاکى است،وى را به ارائه مستندات
 و چه و چه فــرا مى خوانــد. حال با این تفاســیر 
باید یــاد کنیــم از روز کارگر که گذشــت ویا زنده 
نگه داریــم خاطره کارگرى را که حقــوق خود را با 
تأخیر چند ماهــه دریافت مى کند؟شــاید باید یاد 
کنیم از دولت خدمتگزار، تدبیــر وامید، دولت امید 
اعتماد و ثبات، مردم ســاالرى، دولــت معیار و... 

قرار است از کدام دولت یاد کنیم؟! 
به درستى لفظ کارگر به چه کسى اطالق مى شود؟

کارگر، در لغت به معناى کار کننده و کســى که در 
کارخانه یا کارگاه کار مى کند و مزد مى گیرد است، 

که در مقابل کارفرما قرار دارد. 
از نظر حقوقى «کارگر کسى است که به هر عنوان در 
مقابل دریافت حق السعى اعم از مزد، حقوق، سهم 
سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار مى کند».

بر پایه تعریف حقوقى کارگر، معیارهاى تشــخیص 
کارگر از دیگر شاغالن بدین شرح است:

داشتن شخصیت حقیقى: کارگر باید شخصیتى 
حقیقى باشد و نه حقوقى.

دریافت حق السعى(مزد) از کارفرما: کارگر 

باید به ازاى کارى که مى کند حق الســعى دریافت 
کند.

تبعیــت از کارفرما: کارگر بایــد از دیگرى در 
انجــام کار تبعیــت کند، یعنى کســى کــه براى 
انجام کار از کســى دســتور نمى گیرد و به صورت 

مســتقل براى خــود کار مى کند کارگر به شــمار 
نمى آید.

با این احتســاب کارمندان بخــش هاى خصوصى 
ونهادهایى که مســتقل از دولت عمل مى کنند را 
باید کارگر نام گذاشــت، زیرا این تعاریف آنها را نیز 

در بر مى گیرد.
حال پرسشى که مطرح مى شود نه براى گرفتن حق 
طبیعى، که براى  نشان دادن این موضوع است که تا 
چه میزان اداره کار وامور اجتماعى استان اصفهان نظارت 
دارد. حق طبیعى هر کارگر است که در روز کارگر تعطیل 

و از مرخصى این روز استفاده کند ولى آیا همه کارگران 
اصفهانى از آن استفاده کردند؟

البته برخــى کارگران اســتان اذعــان دارنــد آنها را 
قبــل از عیــد فرســتاده اند بــه مرخصــى طوالنى

 مدت! 
کارگران بخــش اعظمى از جامعه ایرانى را تشــکیل
 مى دهنــد و ســرمایه داران تعداد اندکى را شــامل

 مى شــوند.اما در این رویارویى، حق با آن تعداد اندك 
اســت و اکثریت محکوم به شکست هستند. شکستى 
که باعث رکود، تورم، بى ثباتى در بازار و تزلزل در اقتصاد 
مى شود و برندگان این میدان؛ دالالن، واسطه گران و 
افرادى از این دست هستند که صاحبان صنایع و بازار و 
اقتصاد در ایران مى شوند. ناگفته پیداست که این افراد 
در ارتباط ناگسســتنى با برخى افراد و صاحبان قدرت 
هستند.بى توجهى به خواسته هاى کارگران موجب آن

 مى شود که کارگر نیز نســبت به کار خود چندان میل 
و رغبتى نداشــته باشــد. کارگران امروز ایران به اجبار 
شــرایط را قبول مى کنند و  این جبر باعث مى شود که 
خود را فراموش کننــد. این فراموشــى در آینده ایران 
بى تأثیر نخواهــد بود.زندگى فقط بــراى زنده ماندن 
یک زنگ خطر براى مســئوالنى است که امروز صف 
کشــیده اند براى ریاســت بر جمهورى ایران،غافل 
هستند که خاصیت این نوع زندگى، بى تفاوتى نسبت 
به همه چیز است. زنده ماندن در هر شرایطى ارزشمند 
نیست و شــرایط نیز مى تواند تغییر کنند به شرط آنکه

 بى تفاوت نباشیم.کارگران اصفهانى از حق طبیعى خود 
براى مرخصى در روز کارگرگذشت کردند تا بتوانند در 
پایان ماه ، آن یک روز را با اضافه پرداختى دریافت کنند، 
به امید پرداختى کارگران و بیدارى مدیران وصد البته 

تدبیر مسئوالن...

وزیر آموزش و پرورش در اصفهان :

نگران نباشید که دانش آموزان محتواى آموزشى را یاد نمى گیرند 

نصب دوربین هاى نظارت تصویرى
 در 20 نقطه نجف آباد

امروز پس از پنج سال در راستاى توسعه سطح خدمات 
مســیر جدید اتوبوس هاى تندرو در خــط میدان امام 
على(ع) تا پایانه شــهداى ارغوانیه اصفهان راه اندازى 
و به واسطه آن 30 دســتگاه اتوبوس تندروى جدید به

 حمل و نقل شهر افزوده مى شود.
در حــال حاضر نصب دوربین ها، زیرســازى مســیر،
 ایمن ســازى، تکمیل ایســتگاه ها و نصب گیت هاى 
الکترونیکى خط سومBRT انجام و 50 درصد ناوگان 

مورد نیاز آن تأمین شده است.
این خط که به طول 10 کیلومتر و داراى 18 ایســتگاه 
است، طبق برآوردهاى صورت گرفته، روزانه 500 هزار 
مسافر را جابه جا خواهد کرد که حیطه این تردد از پایانه 

ارغوانیه تا میدان امام على(ع) است.
این خط، تردد شهروندان مناطق 3، 4، 10 و 15 با استفاده 
از اتوبوس هاى تندرو را آسان تر مى کند و خطوط حمل 
و نقل عمومى خیابان هاى اطراف جى نیز تحت شــعاع 

آن قرار مى گیرد.

 BRT فاصله زمانــى حرکت اتوبوس هاى خــط دوم
هم هــر دو دقیقه یکبار اعالم شــده که امید اســت با 
ویژگى هاى این خطوط شاهد کاهش سفر با خودروهاى 

شخصى باشیم.
تمامى برنامه هــاى صورت گرفته در حالى اســت که 
اســتقبال مردم از این اتوبوس ها با توجه به کم هزینه 
بودن، ســرعت مطلوب و امنیت باال، این وسیله نقلیه را 
جزو یکى از بهترین گزینه هاى حمل و نقلى مردم شهر 
اصفهان قرار داده است. ناگفته نماند که عملیات احداث 
خط ســوم اتوبوس تندرو و خرید 30 دستگاه اتوبوس با 
هزینه 400 میلیارد ریال اجرا شده است و امروز در قالب 
یکى دیگر از برنامه هاى هرهفته چند افتتاح به مردم شهر 

تقدیم مى شود.
گفتنى است؛ توســعه خطوط حمل و نقلى از مهمترین 
برنامه هاى مدون در سند چشم انداز اصفهان 1400 است 
که تا آن زمان، 55 درصد از ترددهاى شهر توسط وسایل 

نقلیه عمومى انجام شود.

از امروز و پس از 5 سال و با صرف هزینه اى بالغ بر 400 میلیارد ریال؛

اتوبوس هاى تندرو
ازمیدان امام على(ع)به پایانه  ارغوانیه مى روند

به زودى صورت مى گیرد؛

بهره بردارى از 
پیشرفته ترین 

شیرخوارگاه خاورمیانه
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تالش محققان 2دانشگاه براى 
ذخیره انرژى گرمایى با نانو

پژوهشگران دانشگاه دولتى شهرضا و دانشگاه صنعتى 
اصفهان با بررسى نقش نانوذرات در میزان افزایش 
بازدهى ذخیره  انرژى گرمایى، روشى را براى ذخیره 
انرژى براى صنایعى که نیازمنــد ذخیره و مدیریت 

انرژى گرمایى هستند ارائه کردند.
صادق مطهر عضــو هیئت علمى دانشــگاه دولتى 
شهرضا از مواد تغییر فاز دهنده به  عنوان محیط هایى 
براى ذخیره  انرژى گرمایى کــه داراى کاربردهاى 
گســترده اى هســتند یاد کرد و افزود: مــواد تغییر
 فاز دهنده به دلیل قابلیــت ذخیره انرژى گرمایى در 
سامانه هاى ذخیره  انرژى گرمایى خورشید، مدیریت 
انرژى ســاختمان و دفع شوك هاى گرمایى قطعات 

الکترونیک مورد استفاده قرار مى گیرند.
به گفته این محقق، در این روش با پراکنش نانوذرات 
دى اکسید تیتانیوم در ماده  تغییر فاز دهنده، رفتار این 

ماده در حالت مایع و جامد بهبود یافت.

حضور کشورهاى دارنده 
نیروگاه هسته اى در اصفهان

بیســت و چهارمین نشست رؤســاى نظام ایمنى 
 WWER کشورهاى دارنده نیروگاه هسته اى نوع
به میزبانى مرکز نظام ایمنى هســته اى کشــور و با 
حضور 12 کشــور عضو مجمع 13 اردیبهشــت ماه 
جارى(امــروز) همچنان در شــهر اصفهان در حال 

برگزارى است.
در این نشســت که براى اولین بار به میزبانى نظام 
ایمنى هسته اى کشــورمان برگزار مى شود، نماینده 

آژانس بین المللى انرژى اتمى نیز حضور دارد.

410 کیلوگرم مرغ 
درخمینى شهر معدوم شد

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان خمینى شهر 
گفت: 410 کیلوگرم گوشت مرغ غیر قابل مصرف در 

شهرستان خمینى شهر ضبط و معدوم شد.
سعید جان بخش اظهار داشت:  در طرح تشدید نظارت 
بر مراکز تولید و عرضه فرآورده هاى خام دامى ، مقدار 
410 کیلوگرم مرغ و فیله مرغ از یکى از ســالن هاى 

غذاخورى کشف شد.
وى بیان داشت: با توجه به مشکوك بودن محموله، 
نمونه گیرى و به آزمایشــگاه اداره کل دامپزشکى 
اصفهان ارسال و پس از تأیید غیرقابل مصرف بودن 
آنها، محموله از چرخه مصرف انسانى خارج و ضبط و 

معدوم سازى شد.

جایزه هاى بوسان براى 
نقاشان کوچک اصفهانى

نقاشان کوچک اصفهانى جایزه هاى مسابقه بوسان 
کره جنوبى را از آن خــود کردند.مهدى قربانى مدیر 
کل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان گفت: اعضاى مراکز فرهنگى-  هنرى کانون 
استان اصفهان پنج دیپلم افتخار چهاردهمین مسابقه 
بین  المللى نقاشــى«محیط زیست»بوسان کشور 

کره  جنوبى در سال 2016 را به دست آوردند.

شکسته شدن 
رکورد تولید در فوالد سبا  

رکورد جدید تولید واحد احیاى مستقیم فوالد سبا فوالد 
مبارکه با سه هزار و 326 ُتن بیشتر از ماه قبل به دست آمد. 
مدیر مجتمع فوالد ســبا گفت: رکورد جدید تولید آهن 
اسفنجى در واحد احیاى مستقیم فوالد سبا در فروردین 
امسال با بیش از سه هزار و 326 تن نسبت به تولید ماه 
گذشته به رقم 106 هزار و 313 تن رسید. احمد احمدیان 
همچنین با اشــاره به افزایش ســطح کیفى محصول 
تولیدى این واحد گفت: این رکورد در حالى به دســت 
آمد که در زمینه افزایش کیفى محصول آهن اسفنجى 
در این مدول نیز به موفقیت چشمگیرى دست یافتیم، 
به طورى که کیفیت محصول ویژه بــه 94/5 درصد، 
میانگین متالیزاســیون 94/8درصد و میانگین کربن 

به 2/3 درصد رسید.

خبر

استاندار اصفهان گفت: از یکسال گذشته تاکنون 77 هزار 
شغل در این استان تثبیت شده است.

رسول زرگرپور اظهار داشت: براســاس آمار مستند، در 
یکسال گذشته 32 هزار شــغل با مجموعه اقدام هاى 
انجام شده در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید و 45 
هزار شــغل با ارائه بســته حمایتى دولت در این استان 

تثبیت شده است. 
وى با اشــاره به گزارش اقدام هاى انجام شــده براى 
پرداخت تســهیالت به واحدهاى تولیدى در سال 95، 
افزود: اصفهان با پرداخت 874 میلیارد تومان تسهیالت 
به هزار و 110 واحد تولیدى کوچک و متوسط نسبت به 

دیگر استان ها باالترین جایگاه را دارد.
زرگرپور اضافه کرد: با احتســاب اعطاى تسهیالت به 
44 واحد بزرگ، در مجموع هــزار و 800 میلیارد تومان 
تسهیالت براى برطرف شدن مشــکالت این واحدها 

اختصاص یافته است.
استانداراصفهان در ادامه همچنین گفت: کوره هاى آجر 
که مشکالت زیست محیطى دارند باید سیستم آالیندگى 
خود را اصالح کنند و از شعاع 50 کیلومترى شهر خارج 
شوند. وى اظهار داشت: چنانچه این واحدها مصمم به 
تغییر کاربرى باشند براى ارائه تسهیالت به این واحد ها 

آمادگى داریم.

معاون حمل ونقــل اداره کل راهــدارى وحمل و نقل
 جاده اى اصفهان گفت: عامل انســانى در بررسى هاى 
به عمل آمده، علت حدود 70 درصد تصادفات در استان 

اصفهان است.
علیرضا صفاتاج اظهار داشت: بیان حساسیت تصادفات 
و تلفات ناشى از آن به نقش ویژه آموزش و آگاهسازى 
عموم جامعه در خصوص رعایت قوانین و مقررات ایمنى 
عبور و مرور بر مى گردد. وى بیان داشت: در نظر داریم 
چهارمین همایش فرهنگى آموزشــى یاوران راه ایمن 
را در کاشــان برگزار کنیم و پس از آن شرکت کنندگان 
این همایش به عنوان ســفیران و یاوران ایمنى راه در 

فرهنگسازى در میان عموم جامعه ایفاى نقش کنند.
صفاتاج افــزود: هدف از برگزارى ایــن همایش، ایجاد 
فرهنگسازى صحیح در رعایت قوانین است که با عدم 
رعایت، فرد خاطى یک فرد بى فرهنگ در جامعه تلقى 
مى شــود. وى اعالم کرد:  یکى از شاخصه هاى توسعه 
یافتگى هر کشورى نسبت به سوانح و تلفات و تصادفات 
به جمعیت هر کشور است که ایران با توجه به آمار باالى 

تلفات و سوانح جاده اى باید مورد توجه قرار گیرد.
صفاتــاج در خصوص آمــار 11 ماهه تلفــات جاده اى 
سال گذشته، افزود: در حدود 14 هزار و 790 نفر تلفات

 جاده اى در سال گذشته داشتیم. 

عامل انسانى؛علت 7 درصد 
تصادفات جاده اى اصفهان

تثبیت 77 هزار شغل در 
یکسال گذشته

 مهران موسوى خوانسارى

 آیدین آغداشلو شبیه هیچکس نیست. او هنرمندى است که تنها با خودش 
قابل مقایسه است. کدام هنرمند مشهور را مى شناسید که آثارش را نزدیک 
به نیم قرن در هیچ نمایشگاهى به نمایش نگذاشته باشد و تازه بعد از 40 
سال که دوســتدارانش را از هنر بى مثالش سیراب مى کند، خیلى راحت 
بگوید:« شاید اصًال نباید آن نمایشگاه را برگزار مى کردم. من که 40 سال 
نمایشگاه نداشتم، خب این را هم نمى گذاشتم. فکر کردم و دیدم خود این 

نمایشگاه و استقبال زیادى که از آن شد، به نوعى کسانى را آزرده کرد.» 
وقتى آثار یک هنرمند که مورد تأیید طیف گسترده اى از دوستداران حوزه 
هنر اعم از منتقدین تا عالقه مندان به هنر است، باعث ناراحتى کسانى(!) 
در داخل کشور مى شــود، یعنى این هنرمند نه با هم نسلى هایش، نه با 
نسل هاى بعدى اش و نه با نسل هاى قبلى اش قابل مقایسه نیست. در 
اثبات ارزشمند بودن هنر آغداشــلو فقط کافى است یادتان بیاید که یک 
تابلوى او در حراج تهران به مبلغ 200 میلیــون تومان به فروش رفت تا 
متوجه شوید که میزان عالقه به آثار یک هنرمند تا کجا مى تواند امتداد 
داشته باشد و به همان نسبت، تفاوتش با دیگران که گاهى وقت ها از زمین 

است تا آسمان.
اما شــهره به رنگ و قلم تنها دلیل یگانه بودن آیدین آغداشلو نیست. او 
احاطه قابل توجهى به سایر عرصه هاى هنر هم دارد تا جایى که هنرمندى 
با شهرت جهانى و در قواره محمد احصایى خوشنویس، گرافیست، نقاش و 
پایه گذار نقاشیخط گفته: «آیدین، راجع به هر موضوعى، مطلبى، مقاله اى، 
نقدى نوشته است. پر است از اطالعات گوناگون. آدم مى ماند این همه 
معلومات برایش چگونه حاصل شده است. مدت هاست دیگر خیالم را راحت 

کرده ام. هر چه مى خواهم بدانم به تکّدى به در خانه اش مى روم. در کار 
خود، این فقیر اگر چیزکى شده است، گردنم زیر بار مّنت اوست. یک تنه، 
تمام و کمال، یک دانشکده هنر است. این را از هزار و چند نفر شاگردانش 
بپرسید.»آیدین آغداشــلو از 11 ســالگى با حیطه هنر ایران زمین آشنا

 مى شــود. طوالنى مدت بودن آشــنایى او با هنر مدرن  باعث شده که 
دعوتنامه هاى فراوانى از اقصى نقاط جهان در دست داشته باشد و حتى از او 
خواسته باشند براى همیشه ترك دیار کرده و در فرنگ رحل اقامت افکند 

اگرچه به گفته خودش فقط دوبار از ایران دور شده اما خاك وطن، دوباره او 
را به نام خوانده است. بار دوم در سال 1394  بود که آیدین آغداشلو بیشتر 
به جهت آزمایشات پزشکى و نزدیک بودن به خانواده و هم رفع عطش 
ایرانى هاى مقیم غرب و البته خود غربى ها در شناخت هنر ایران جدید، 
9 ماه به فرانســه کوچ کرد با این ذهنیت که شاید بتواند براى همیشه در 
آن دیار ماندگار شود اما تاب نیاورد و دوباره به نداى وطن براى بازگشت 
به خانه پاســخ مثبت داد. حاال آیدین آغداشلو بعد از 60 سال کنکاش در 

هنر ایران زمین و همچنین مطالعات فراوان درباره هنر جهان، در کسوت 
نقاش، نویسنده، منتقد فیلم، طراح پوستر فیلم هاى مطرح سینماى ایران، 
کارشناس آثار هنرى، سفرنامه نویس، روشنفکر، آشنا به حوزه گرافیک و 
دارنده نشان شوالیه کشور فرانسه، در 77 سالگى مهمان اصفهانى هاست. 
این هنرمند نوگرا به دعوت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان، 
امروز 13 اردیبهشت جهت برگزارى یک کارگاه در خصوص هنر معاصر از 
ساعت 15 تا 18 به کتابخانه مرکزى مى آید تا دوستدارانش را از اطالعات 
کم نظیرش در حیطه هاى فرهنگى بى نصیب نگذاشته و در جشن امضاى 
کتاب هایش هم شرکت کند. شاید بد نباشــد بدانید یکى از آخرین آثار 
آیدین آغداشلو که به زیور طبع آراسته شــد، مجموعه جمع آورى شده 
از مقاالت منتشرشــده این هنرمند از دهه 50 به این سو است که پیش 
از این عمدتاً در مطبوعات منتشر شده است. روزگارى عباس کیارستمى 
هنرمند بى مانند عصر حاضر درباره تأثیر آیدین آغداشلو بر شناخته شدن 
خود گفته بود: «همه کسانى که از من خاطره دارند در واقع خاطراتشان 
مرهون چند مقاله اى اســت که آیدین نوشته. هیچکس در دانشکده مرا 
نمى دید و تصویرى که از من مى دهند چیزى اســت که آیدین، یکى دو 
جا نوشته است.»چهارشنبه 13 اردیبهشت براى عالقه مندان به هنر در 
اصفهان روز مهمى است. روزى که یکى از تأثیرگذارترین شخصیت هاى 
هنرى ایران (به گفته داریوش شایگان) به دیار زنده رود مى آید. شاید از بعد 
از 13 اردیبهشت 1396، هنر اصفهان و هنرمندان اصفهان نیز همچون 
کیارستمى، به دســت و زبان یکى از چند غول باقیمانده از بالیدگان دهه 
40در عرصه هنر و ادبیات، به شکلى به روزتر و مدرن تر به ایران و جهان 

معرفى شود.  

امروز اصفهان میزبان آیدین آغداشلو یکى از تأثیرگذارترین هنرمندان معاصر ایران است

مهمان متفاوت شهر

نهمین نمایشگاه مبلمان شهرى، فضاى سبز و خدمات 
شهرى و ششمین نمایشــگاه تخصصى گل و گیاه از 
14 اردیبهشــت(فردا)تا 18 اردیبهشــت ماه در محل 

نمایشگاه هاى استان برگزار مى شود.
در این دوره 114 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 
تهران، خراسان رضوى، فارس، البرز، کرمان، همدان، 
مازندران و آذربایجان شرقى در بیش از 9 هزار متر مربع 
فضاى نمایشگاهى به ارائه محصوالت و دستاوردهاى 
خود مى پردازند.انواع مبلمان شهرى و پارکى، تجهیزات 
زیباسازى و المان هاى شهرى، عالیم، تابلوها، تجهیزات 
ترافیکى و شــهرى، فضاى ســبز، انــواع گل و گیاه، 

تجهیزات گلخانه اى و باغبانى، انواع دانه، بذر، سم و کود، 
گل آرایى و درختچه هــاى تزیینى از جمله محصوالت 
و خدماتى هســتند که در این نمایشگاه عرضه خواهد 
شد.حضور دو مجموعه بازار گل و گیاه از شهر اصفهان در 
دو سالن مجزا براى ایجاد فضاى رقابتى بهتر، برگزارى 
مسابقه بهترین تولیدکننده گل هاى شاخه بریده توسط 
بازار گل و گیاه شهردارى با داورى اساتید دانشگاه هاى 
مرتبط، اتحادیه فروشندگان گل اصفهان، کارشناسان 
سازمان جهاد کشاورزى و نظام مهندسى کشاورزى و 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان از جمله 

ویژگى هاى جالب توجه این نمایشگاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 
گفت: برگزارى جشــنواره بین المللى فیلم کودکان 
و نوجوانان در تاریخ 13 تیرماه امســال در اصفهان 

قطعى شد.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى پیرامون 
آخرین جزئیات برگزارى جشــنواره بین المللى فیلم 
کودکان و نوجوانان در اصفهان، اظهار داشت: جشنواره 
بین المللى فیلم کودکان و نوجوانــان در اصفهان با 
همکارى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان، بنیاد 
سینمایى فارابى و شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 
درباره اعتبارات در نظر گرفته شــده براى برگزارى 
این جشنواره در اصفهان تصریح کرد: اعتبار برگزارى 
جشنواره فیلم کودك از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و شهردارى اصفهان تأمین مى شود که رقم 

دقیق آن متعاقباً اعالم مى گردد.
وى درباره کیفیت برگزارى این جشنواره بیان کرد: این 
جشنواره قرار است باکیفیت تر و قوى تر از دوره هاى 
قبل برگزار شــود که با توجه به عــدم برگزارى این 
جشنواره در سال گذشته، فیلم هاى بسیار زیادى به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در طول برگزارى 

جشنواره در اصفهان نمایش داده مى شود.

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان گفت: در عرصه هنر در 
اصفهان، روى آموزش کمتر کار شده است و متأسفانه از 
اندیشه و فرهنگ خودمان نتوانستیم اثرى ماندگار براى 

آیندگان بر جاى گذاریم.
مهدى احمدى فر با اشــاره به اهداف حــوزه هنرى در 
آموزش و تربیت جوانان اظهار داشــت: بایــد بتوان با 
تربیت جوانان و نوجوانان در حوزه هنرى استان اصفهان، 
هنرمندان برجسته و نخبه اى را پرورش داد که بتوانند در 

هنر این شهر جریان ساز باشند.
وى همچنین درباره آینده آموزشى حوزه هنرى استان 

اصفهان تأکید کرد: در ســال آتــى در زمینه آموزش، 
تغییراتى در ساختار اجرایى خواهیم داشت و برنامه ریزى 
توسعه در زمینه افزایش تعداد رشته ها و تعداد هنرجویان 
را برنامه ریزى خواهیم کرد که بیشــتر در رشــته هاى 
هنرهاى تجسمى مانند نگارگرى، خوشنویسى و... شاهد 

آن خواهیم بود.
احمدى فر گفت: در تمامى رشته هاى هنرى مورد آموزش 
حوزه هنرى باید ارتباط با هنرمندان برجسته بیشتر شود و 
متأسفانه گاه این رابطه هنرمندان با حوزه هنرى در بحث 
آموزش قطع شده اســت در حالى که اصلى ترین بخش 

آموزش همین ارتباط مؤثر و چهره به چهره بین اســتاد 
و شاگرد است.

وى با اشــاره به محیط هاى ناامن آموزشــى در سطح 
شــهر ادامه داد: اگر بتوانیم موســیقى اصیل و ســنتى 
خود را در ســطح جامعه و بــه خانواده ها بشناســانیم، 
مى توانیم با یک کار پژوهشــى، مدرنیته را با موسیقى 
ســنتى بیامیزیم و براى جوانان جذابیتــى از فرهنگ 
و موســیقى ســنتى خودمان ایجاد کنیم تــا آنها براى 
یادگیرى موســیقى غربى به محیط هــاى ناامن روى

 نیاورند.

برگزارى جشنواره فیلم 
کودك از 13 تیر ماه

رئیس حوزه هنرى اصفهان مطرح کرد؛
اردیبهشتى دیگر با نمایشگاه گل و گیاه در اصفهانسرمایه گذارى اندك آموزشى در عرصه هنر نصف جهان

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: جلســات زیادى با معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر صنعت و مسئوالن محیط زیست 
برگزار شده تا معدن طالى موته بتواند به کار خود ادامه 
دهد تا منافع آن هم براى کشــور و هم براى کارگران 

باشد.
حســینعلى حاجى دلیگانى با تأکید بر لزوم حفظ منابع 
طبیعى و حیات وحش منطقه موته در استان اصفهان 
اظهار داشت: روســتا، پارك ملى و حیات وحش موته 

براى استان اصفهان داراى جایگاه بسیار مهمى است.
وى تصریح کرد: حیات وحش موته از پارك هاى حیات 
وحش بزرگ کشور محسوب مى شود و بالغ بر 20 هزار 
رأس از انواع حیوانات کمیــاب در این پارك با آرامش 
مشغول تغذیه هستند؛ همچنین موته منطقه اى ویژه 

براى گردشگرى هم محسوب مى شود.
وى تأکید کرد: در سفر رئیس جمهور به اصفهان طرحى 
براى روستاى موته ارائه شد که مورد قبول دولت بود که 
با سرمایه گذارى بخش خصوصى بحث گردشگرى در 

حیات وحش موته انجام شود.
حاجى دلیگانى اضافه کرد: در این مدت مســئوالنى 
همچون مدیرکل محیط زیســت، مخابــرات، بنیاد 
مسکن و راه و شهرسازى به همراه معاون وزیر صنعت 
و معدن و دیگر مسئوالن در این روستا حضور پیدا کرده 
و در این سفرها مشکالت مردم این روستا نیز پیگیرى 

شده است.
وى بیان کرد: روســتاى موته از جهات مختلفى براى 
استان اصفهان داراى اهمیت است و مسئوالن استان 

باید توجه بیشترى به آن داشته باشند.

برداشت ماهانه 25 کیلو طال از موته
در همین ارتباط مدیر مجتمع طــالى موته، از تولید 

ســاالنه 300 کیلوگرم شــمش طال در مجتمع موته 
خبر داد.

علیرضا طاالرى گفت: مجتمع موته یکى از نخستین 
و بزرگ ترین تولید کنندگان شــمش طال در ایران با 

تولید ساالنه بیش از 300 کیلوگرم شمش طالست که 
به طور میانگین 25 کیلو طال در ماه را شامل مى شود.

وى افزود: فعالیت مجتمع طالى موته از سال 1372 با 
همکارى شرکتى استرالیایى آغاز شده و تاکنون 6/5 ُتن 

طال در این مجتمع تولید شده است.
طاالرى خاطرنشان کرد: 221 نفر و در سه شیفت کارى 
در مجتمع طالى موته مشغول کار هستند و این مجتمع 

فقط هفت روز در سال تعطیل است.

نماینده شاهین شهر و میمه خواستار حفظ معدن طال و نیز توجه به منطقه حفاظت شده مهم غرب اصفهان شد

3 دلیل براى حفظ «موته»
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزرنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 862 فرعى از 2 اصلى فضل آباد

رأى شماره 139660302008000303-96/01/24- فتانه مصدقى فرزند غفار ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 
862 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 170 متر مربع .تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/13 

م الف: 41 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا/1/613
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1-راى شماره 139560302008003372 – 95/5/26– فاطمه عباس پور فرزند کهیار ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

967/1 (که ب شماره 13403 تبدیل شده) فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 101/14 مترمربع .
2-راى شماره 139560302008004506 – 95/7/18– مسعود طاوسى فرزند ابراهیم 23 حبه و پنجاه و سه – یکصد و سى و 
هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 3769 فرعى از 3 اصلى موغان 

به مساحت ششدانگ 172/45 مترمربع .
3-راى شماره 139560302008004507 – 95/7/18– فرزانه یزدى فرزند محمدحسن 48 حبه و هشتاد و چهار – یکصد و 
سى و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 3769 فرعى از 3 اصلى 

موغان به مساحت ششدانگ 172/45 مترمربع .
4-راى شماره 139560302008004521 – 95/7/18– جمشید مهدیان فرزند امیرقلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 7744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 262/20 مترمربع .
5-راى شماره 139560302008004522 – 95/7/18– فردوس فردوسیان فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 7744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 262/20 مترمربع .
6-راى شماره 139560302008004595 – 95/7/25– خسرو بمانى فرزند سهراب ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 
496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 113 مترمربع در ازاء 115 سهم مشاع از 14520 سهم ششدانگ پالك 496 فرعى 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
7-راى شماره 139560302008004894 – 95/8/17– احمدرضا سالک فرزند ولى اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 139 مترمربع .

8-راى شماره 139560302008004895 – 95/8/17– مهدیه عابدى فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 139 مترمربع .

9-راى شماره 139560302008004911 – 95/8/9– سهیال صفیان فرزند ناصر ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 
170 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 181/90 مترمربع .

10-راى شماره 139560302008004912 – 95/8/19– سید علیرضا طباطبائیان فرزند خلیل ششدانگ یکباب خانه مفروزى 
از پالك 170 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 181/90 مترمربع .

11-راى شماره 139560302008004963 – 95/8/24– موسى حیدرى فرزند على ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 
1718 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ135/22 مترمربع.

12-راى شماره 139560302008005268 – 95/9/15– محمود اکبرى فرزند یوسف على ششدانگ یکباب خانه مفروزى 
از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 191/92 مترمربع .

13-راى شماره 139560302008005370 – 95/9/20– عیسى حیدرى فرزند على ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 
516 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 241/7 مترمربع.

14-راى شماره 139560302008005611 – 95/10/2– سیدامیر حسین اسدى فرزند سید رضا دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1385 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 207/95 مترمربع .

15-راى شماره 139560302008005612 – 95/10/2– شیرین منوچهرنیا فرزند اکبر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 1385 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 207/95 مترمربع .

16-راى شماره 139560302008005614 – 95/10/2– علیرضا مومنى فرزند فضل اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ :
الف) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 19/41 متر مربع که 
به انضمام قسمتى از پالك 2775 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو 
اشتراکى در ازاء چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى 

محمد آزادیپور.
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2775 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 12/02 متر مربع که به 
انضمام قسمتى از پالك 2778 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو 

اشتراکى در ازاء 2/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2775 انتقال عادى از طرف محمد آزادیپور.
17-راى شماره 139560302008005615 – 95/10/2– فهیمه ملکیان فرزند على اکبر دو دانگ مشاع از ششدانگ :

الف) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 19/41 متر مربع که 
به انضمام قسمتى از پالك 2775 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو 
اشتراکى در ازاء دودانگ مشاع از ششــدانگ پالك 2778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى 

محمد آزادیپور.
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 2775 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 12/02 متر مربع که به 
انضمام قسمتى از پالك 2778 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو 

اشتراکى در ازاء 1/1 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2775 انتقال عادى از طرف محمد آزادیپور.
18-راى شماره 139560302008006314 – 95/10/23– داود شهریارى فرزند گران ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از 

پالك 383 الى 387 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 38/64 مترمربع .
19-راى شماره 139560302008006317 – 95/10/23– امیررضا کفاش فرزند احمد 7/5 سهم مشاع  به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان آن و شیوا کفاش فرزند احمد3/75 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن و شادى کفاش فرزند احمد 
3/75 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از 61 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 214 مترمربع .
20-راى شماره 139560302008006318 – 95/10/23– حبیبه مهترى فرزند امراله 64 سهم مشاع به انضمام بهاء ثمنیه 
15 سهم آن از 61 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 214 

مترمربع .
21-راى شماره 139560302008006446 – 95/10/27– محمدرضا گیوى فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1307 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 122/95 مترمربع .
22-راى شماره 139560302008006447 – 95/10/27– کبرى اسدى فرزند اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 1307 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 122/95 مترمربع .
23-راى شماره 139560302008006561 – 95/11/1– ولى اله شجاعى فرزند على اکبر ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 201 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 177/13 مترمربع .
24-راى شماره 139560302008006577 – 95/11/1– غالمرضا منصف فرزند ید اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى 

از پالك 239 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 138/8 مترمربع .
25-راى شماره 139560302008006580 – 95/11/1– توران رضوان فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

833 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 66/10 مترمربع .
26-راى شماره 139560302008006585 – 95/11/1– موسى موسوى فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 231 مترمربع .
27-راى شماره 139560302008006587 – 95/11/1– پریوش شفیعى فرزند محمدهادى ششدانگ:

الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 1102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 192/25 مترمربع که به انضمام 
قسمتى از پالك 1068/1 فرعى که به شماره 5271 تبدیل شده است تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب) قسمتى از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1068/1 فرعى که به  شماره 5271 فرعى تبدیل 
شده است از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 148/75 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1102 فرعى جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
28-راى شماره 139560302008006588 – 95/11/1– حسین سالمى فرزند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 234 مترمربع .
29-راى شــماره 139560302008006594 – 95/11/1– منصور عسگرى فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 195 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 167/52 مترمربع .

30-راى شماره 139560302008006595 – 95/11/1– سهیال کاظمزاد فرزند مصطفى چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 195 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 167/52 مترمربع .

31-راى شماره 139560302008006604 – 95/11/1– افسانه السادات کسائى فرزند سید على ششدانگ:
الف) تمامت 3/2 71 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 102 فرعى 
از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه 

را داده است.
ب) تمامت نسبت 3690/239  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 101 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

دوطبقه را داده است.
32-راى شماره 139560302008006605 – 95/11/1– پروانه على عابدى فرزند اکبر ششدانگ:

الف) تمامت 3/2 71 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 102 فرعى 
از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه طبقه 

را داده است.
ب) تمامت نسبت 3690/239  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 101 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

دوطبقه را داده است.
33-راى شماره 139560302008006606 – 95/11/1– کامران سبزوارى فرزند حبیب اله ششدانگ:

الف) تمامت 456/395 27 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 102 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 7380/1367  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 
101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب 

خانه دوطبقه را داده است.
34-راى شماره 139560302008006607 – 95/11/1– محمدرضا سبزوارى فرزند حبیب اله ششدانگ:

الف) تمامت 456/395 27 سهم مشاع از 76/5 199 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 102 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 187/40 متر مربع که بانضمام قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

طبقه را داده است.
ب) تمامت نسبت 7380/1367  3 سهم مشاع از 12/50 سهم ششدانگ قسمتى از یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 
101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 27/10 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب 

خانه دوطبقه را داده است.
35-راى شــماره 139560302008006802 – 95/11/11– حسن بیغم فرزند رحیم 51حبه و هفده-بیست و هفتم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 107/50متر مربع که به 

انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 61/20 متر مربع کهبه انضمام 
قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است در ازاء 20 سهم و یک – نهم سهم مشاع از از 213 سهم  و یک 
– سوم سهم یکدانگ از 1280 سهم ششدانگ پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى از طرف قدرت اله طالب پور.

36-راى شماره 139560302008006810 – 95/11/11– رقیه بى غم فرزند ابراهیم 20حبه و هفده-بیست و هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ:

الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 101 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 107/50متر مربع که به 
انضمام قسمتى از پالك 102 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 61/20 متر مربع کهبه انضمام 
قسمتى از پالك 101 فرعى جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است در ازاء 20 سهم و یک – نهم سهم مشاع از از 213 سهم  و یک 

– سوم سهم یکدانگ از 1280 سهم ششدانگ پالك 102 فرعى از 2 اصلى فضل آباد انتقال عادى از طرف قدرت اله طالب پور.
37-راى شماره 139560302008006813 – 95/11/11– فروغ السادات علوى فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 112 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 208 مترمربع .
38-راى شماره 139560302008006838 – 95/11/11– زهرا بکیانى فرزند نصر اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

1033 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 197/10 مترمربع .
39-راى شماره 139560302008006840 – 95/11/11– سید ابوالفضل رضویان فرزند ولى اله سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1112,1 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 298/90 مترمربع .
40-راى شماره 139560302008006841 – 95/11/11– مهدیه حیدرپور شهرضا فرزند کرمعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1112,1 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 298/90 مترمربع .
41-راى شماره 139560302008006846 – 95/11/11– سید محمد بحرینى فرزند خلیل اهللا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2649 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 183 مترمربع .
42-راى شماره 139560302008006848 – 95/11/11– آسیه براهیمى فرزند رسول سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2649 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 183 مترمربع .
43-راى شماره 139560302008006854 – 95/11/12– على خیامى فرزند حجت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 8 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 145 مترمربع .
44-راى شــماره 139560302008006866 – 95/11/12– حجت اله شمسى سوالرى فرزند یداله ششدانگ یک واحد 

مرغدارى مفروزى از پالك 42 اصلى قوام آباد به مساحت 7914 مترمربع .
45-راى شماره 139560302008006873 – 95/11/12– محبوبه جمالى فرزند عبدالخلیل ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 756 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 212/78 مترمربع .
46-راى شماره 139560302008006910 – 95/11/16– کیان حیدرى فرزند على اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 
پالك 1 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 202/96 مترمربع در ازاء 202/96 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالك 

1 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف فروغ السادات مدنى احدى از ورثه حسام مدنى .
47-راى شماره 139560302008006914 – 95/11/16– محسن رضائى فرزند کیامرث ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 
پالك 1 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 160 مترمربع در ازاء 174 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالك 1 فرعى 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف احمدرضا مدنى احدى .
48-راى شماره 139560302008006919 – 95/11/16– ضرغام امیدى فرزند هرمز سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 42 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 146/16 مترمربع
49-راى شماره 139560302008006920 – 95/11/16– پروانه قادرى فرزند فتح اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 42 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 146/16 مترمربع .
50-راى شماره 139560302008006921 – 95/11/16– اکبر اسمعیلى شاهزاده على اکبرى فرزند کریم ششدانگ یکباب 
پارکینگ و زمین متصله مفروزى از پالك 68/1 اصلى میر آباد(که به 225 اصلى تبدیل شده است) به مساحت 49/85 مترمربع .

51-راى شماره 139560302008006922 – 95/11/16– نصیب اهللا جمالى فرزند قدرت اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 1778 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 253/96 مترمربع .

52-راى شماره 139560302008006923 – 95/11/16– زهرا بیگم رضویزاده فرزند ولى اله ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام مفروزى از پالك 1543 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 108/43 مترمربع .

53-راى شماره 139560302008006959 – 95/11/17– سیده صغرى موسوى فرزند سید رحمت اله ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 10131 الیى 10134 و 3517 که به شماره 13594 تبدیل شده فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

151,70 مترمربع .
54-راى شماره 139560302008006980 – 95/11/19– سید ابوالقاسم طیبى فرزند سید اسداله ششدانگ یکباب مغازه با 

ساختمان  فوقانى و تحتانى مفروزى از پالك 1029 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 61/61 مترمربع .
55-راى شماره 139560302008006990 – 95/11/19– سلیمه فرشیدفر فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2030 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 209 مترمربع.
56-راى شماره 139560302008006991 – 95/11/19– على قانع فرزند عبدالعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 2030 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 209 مترمربع.
57-راى شماره 139560302008006992 – 95/11/19– محمدرضا دشتبان فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 60 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 105/30 مترمربع .
58-راى شماره 139560302008006993 – 95/11/19– لیال اباذرى فرزند مهدى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 512و513 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

118/29 مترمربع .
59-راى شماره 139560302008006994 – 95/11/19– ثمین قنبرى به قیومیت مادرش لیال اباذرى فرزند محسن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن مفروزى از پالك 512و513 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 118/29 مترمربع .
60-راى شماره 139560302008007032 – 95/11/20– مجتبى نجفى فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 1450 (که به شماره 14055 تبدیل شده)  و 7093 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 251/56 مترمربع .
61-راى شماره 139560302008007064 – 95/11/21– سید محمد موسوى فرزند سید حسن ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 98 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 158/15 مترمربع .
62-راى شماره 139560302008007067 – 95/11/21– فاطمه طغرائى فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 940 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/43 مترمربع .
63-راى شماره 139560302008007078 – 95/11/23– رویا صالحیان فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از 

پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 31/02 مترمربع .
64-راى شماره 139560302008007090 – 95/11/24– جواد لطفى مهیارى فرزند نعمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك ش554 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 222/86 مترمربع .
65-راى شماره 139560302008007093 – 95/11/24– فاطمه طغرائى فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 3768 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 166/20 مترمربع .
66-راى شماره 139560302008007138 – 95/11/28– جالل قیام فرزند قلى ششدانگ یکدرب باغ مفروزى از پالك 505 

فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 50900 مترمربع.
67-راى شماره 139560302008007144 – 95/11/28– على عبدالى فرزند هدایت اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 10 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 117/8 مترمربع .
68-راى شماره 139560302008007158 – 95/11/30– مرتضى ره پیما فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء 

ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 64 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 92/36 مترمربع .
69-راى شماره 139560302008007162 – 95/11/30– احسان باوفا فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 228 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ212/90 مترمربع.
70-راى شماره 139560302008007163 – 95/11/30– زهره دهقان فرزند ولى اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 228 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ212/90 مترمربع.
71-راى شماره 139560302008007164 – 95/11/30– سعید بهارى فرزند محمد مهدى ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 14607 و 10000 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 92/80 مترمربع .
72-راى شماره 139560302008007194 – 95/12/3– رحمت اله صفاء فرزند نعمت اله 160 سهم و بیست و نه – سى و 
ششم سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان 
به مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع  در ازاء 14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 1471 فرعى انتقال عادى از طرف 

شهریار تهرانى.
73-راى شماره 139560302008007195 – 95/12/3– بهجت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و هفت – یکصدوهشتم 
سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
74-راى شماره 139560302008007196 – 95/12/3– عشرت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و هفت – یکصدوهشتم 
سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
75-راى شماره 139560302008007197 – 95/12/3– جنت صفاء فرزند رحمت اله 176 سهم و هفت – یکصدوهشتم 
سهم مشاع از 689 سهم ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه متصله مفروزى از پالك 1471 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 675/70 مترمربع.
76-راى شماره 139560302008007201 – 95/12/3– محمدحسین رجائى فرزند اسداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه با قدرالحصه از سه دانگ از ششدانگ راهرو اشتراکى با پالك 2536 فرعى از 1 اصلى ابنیه مفروزى از پالك 2158 فرعى از 

1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 252 مترمربع .
77-راى شماره 139560302008007202 – 95/12/3– افسر خانم رجائى فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه با قدرالحصه از سه دانگ از ششدانگ راهرو اشتراکى با پالك 2536 فرعى از 1 اصلى ابنیه مفروزى از پالك 2158 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 252 مترمربع .
78-راى شماره 139560302008007205 – 95/12/5– قاسمعلى پورحاجى حاجى دولو فرزند خضر ششدانگ :

الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 4588 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 126/77 متر مربع که به انضمام 
قسمتى از پالك 4589 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب) قسمتى ازیک باب خانه مجزى شده از پالك 4589 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 79/26 متر مربع که به انضمام 
قسمتى از پالك 4588 فرعى تشکیل یک باب خانه را داده است.

79-راى شماره 139560302008007206 – 95/12/5– صدیقه نادرى درشورى فرزند الماس ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 105 مترمربع .

80-راى شماره 139560302008007213 – 95/12/5– بهناز آقاسى شهرضا فرزند عبدالعلى ششدانگ یکباب خانه مفروزى 
از پالك 78 فرعى که به شماره 2480 تبدیل شده از 23 اصلى سود آباد به مساحت 668/48 مترمربع .

81-راى شماره 139560302008007214 – 95/12/5– امیررضا همت فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى 
از پالك 1068 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/15 مترمربع .

82-راى شماره 139560302008007221 – 95/12/5– شیرین فردوسیان شهرضا فرزند کیانوش ششدانگ یکباب خانه 
مفروزى از پالك 379 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 175/80 مترمربع .

83-راى شماره 139560302008007222 – 95/12/5– فردوس پایدار فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 147 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 181/02 مترمربع .

84-راى شماره 139560302008007223 – 95/12/5– محمد شایان فرزند مهدى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 208 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 79/69 مترمربع .

85-راى شماره 139560302008007224 – 95/12/5– مریم کبریتى فرزند نعمت اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 208 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 79/69 مترمربع .

86-راى شماره 139560302008007226 – 95/12/5– فائزه نصر فرزند محمد کمال دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 100 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 212/86 مترمربع .

87-راى شماره 139560302008007227 – 95/12/5– حامد حمیدیا فرزند محمد حسین چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 100 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 212/86 مترمربع .

88-راى شماره 139560302008007236 – 95/12/7– محمد موالپور فرزند على سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 106/40 مترمربع .

89-راى شماره 139560302008007239 – 95/12/8– مریم صدرى فرزند محمد رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 106/40 مترمربع .

90-راى شماره 139560302008007251 – 95/12/9– فاطمه براهیمى فرزند على اصغر ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزى از پالك 1068 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 106/31 مترمربع .

91-راى شماره 139560302008007255 – 95/12/9– زهرا حمیدیا فرزند حسین دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 229/60 مترمربع.

92-راى شماره 139560302008007256 – 95/12/9– علیرضا آقاسى شهرضا فرزند غالم چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 229/60 مترمربع.

93-راى شماره 139560302008007314 – 95/12/14– فردوس میربد فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب مغازه مفروزى 
از پالك 912و913و914 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 23/74 مترمربع در ازاء 0/53 سهم مشاع از 32/5 سهم ششدانگ 

پالك شماره 912و913و914 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف وراث فضل اله سالمى .
94-راى شماره 139560302008007354 – 95/12/15– فرنگیس آقائى فرزند شکر اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 
پالك 848 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 524/18 مترمربع که به میزان 9/91 حبه مشاع آن انتقال عادى از طرف ابراهیم 

و قربانعلى و معصومه و صغرى و فردوس و جنت و طاهره  شهرت همگى  خادم .
95-راى شماره 139560302008007391 – 95/12/16– مسلم عجمى فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 87/20 مترمربع در ازاء 43/5 سهم مشاع از 510 
سهم ششدانگ پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد مهدى رجایى و محمد على رجایى.
96-راى شماره 139560302008007392 – 95/12/16– محبوبه السادات میرباقرى دهاقانى  فرزند سید غالمحسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 87/20 مترمربع 
در ازاء 43/5 سهم مشاع از 510 سهم ششدانگ پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد 

مهدى رجایى و محمد على رجایى.
97-راى شماره 139560302008007397 – 95/12/16– حسین عجمى فرزند رحمت اله سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 128/25 مترمربع در ازاء 74 سهم و 
دو – سوم سهم مشاع از 510 سهم ششدانگ پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد 

مهدى رجایى و محمد على رجایى.

98-راى شماره 139560302008007398 – 95/12/16– هاجر اباذرى فرزند رحمت اله دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 322 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 128/25 مترمربع در ازاء 53 سهم و 
یک – سوم سهم مشاع از 510 سهم ششدانگ پالك 322فرعى انتقال  عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مریم سلیم و محمد 

مهدى رجایى و محمد على رجایى.
99-راى شماره 139560302008007504 – 95/12/19– سید مرتضى مهدوى شهرضا فرزند میرزا على اکبر ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 465 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 253/67 مترمربع .
100-راى شماره 139560302008007515 – 95/12/19– احمد خیامى فرزندحجت اله ششدانگ یکباب خانه خانه دوطبقه:

الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 6 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 201 متر مربع که بانضمام قسمتى از 
پالك 7 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 15 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 
6 فرعى جمعا تشکیل یک با خانه را داده است.

101-راى شماره 139560302008007574 – 95/12/22– محمدرضا کشورى شهرضا فرزند عطاءاله ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از پالك 707 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 121/98 مترمربع .

102-راى شــماره 139560302008007633 – 95/12/25– ابراهیم آقا بزرگى شهرضا فرزند عباس سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1466و1469و36 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 338/60 مترمربع در 
ازء تمامت 147 دویستم سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه هزار و سیصدم سهم ششدانگ و تمامت 653 یکهزار و چهارصد و 

سى ام سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه هزار و سیصدم ششدانگ انتقال عادى از طرف مهدى مدنى. .
103-راى شــماره 139560302008007637 – 95/12/25– اکرم الملوك دشتى فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1466و1469و36 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 338/60 مترمربع در 
ازء تمامت 147 دویستم سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه هزار و سیصدم سهم ششدانگ و تمامت 653 یکهزار و چهارصد و 

سى ام سهم مشاع از 17 سهم و 1147، سه هزار و سیصدم ششدانگ انتقال عادى از طرف مهدى مدنى. 
104-راى شماره 139560302008007651 – 95/12/25– منوچهر مردانى فرزند اسحق ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 8853 الى 8863 و 1694 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 281/08 مترمربع .
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/30  تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/02/13م الف»54   سیداسداله موسوى   رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك شهرضا/1/681
مزایده

شماره آگهى: 139603902127000005 شماره پرونده: 9204002127000097 آگهى مزایده اموال غیر منقول: به موجب 
پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9200099 تمامت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 
265 اصلى واقع در بخش دو ثبتى شهرضا که به موجب سند رهنى شماره 15597 مورخ 85/04/26 دفتر اسناد رسمى شماره 145 
شهرضا از طرف غالمرضا نرهء نسبت به نیم حبه مشاع افسانه نره ء نسبت به یک حبه مشاع، صغرى جهانگیرى نسبت  به دو حبه 
مشاع، داریوش نره ء نسبت به نیم حبه مشاع در رهن بانک کشاورزى شعبه شهرضا قرار گرفته و طبق اعالم بایگانى این اداره به 
موجب سند اجاره شماره 164292 مورخ 1384/09/16 دفتر اسناد رسمى شماره 3 شهرضا به مدت ده سال در اجاره بوده که مدت 
آن به اتمام رسیده و تا کنون فسخ نشده است و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ 
اجرائیه به درخواست بانک بستانکار قانون اصالح ماده 34   اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور مورد 
ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. مورد معرفى شده جهت 
ارزیابى تعداد پنج قطعه به شرح ذیل مى باشد. الف: قطعه اول زمینى است به مساحت حدود دو هکتار که تقریبا 5٪ هکتار آن به 
صورت دیم در سال زراعى گذشته به زیر کشت گندم رفته و 1/5 هکتار دیگر حدود ده سال مى باشد در آن کشت صورت نگرفته 
است و داراى آثار تجهیزات آبیارى بارانى مى باشد. ب: قطعه دوم به مساحت حدود یک هکتار داراى آثار تجهیزات آبیارى بارانى 
مى باشد و در سال زراعى گذشته به زیر کشت گندم دیم رفته است که آثار آن در زمین مشهود است. پ: قطعه سوم حدود 1/4 
هکتار در شیب واقع شده و فاقد هر گونه آثار کش مى باشد ولى داراى آثار تجهیزات آّبیارى قطره اى از گذشته است. ج: قطعه چهارم 
باغ سیبى است به مساحت 1/5 هکتار با آب مناسب و سیستم آبیارى قطره اى که داراى حدود 300 اصل درخت سیب ده تا دوازده 
ساله از نوع گلدن  و    رد   مى باشد. د: قطعه پنجم باغ سیبى است به مساحت 6٪ هکتار با آب مناسب و سیستم آبیارى قطره اى که 
داراى حدود صد اصل درخت سیب ده ساله از نوع رد و گلدن مى باشد. ه: مساحت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و حبه 
ششدانگ پالك 265 اصل واقع در بخش دو ثبتى شهرضا حدود 10/9 هکتار مى باشد که مساحت پنج قطعه تشریح شده فوق 
معادل 6/5 هکتار مى باشد و مابقى به مساحت 4/4 هکتار به صورت زمین بایر است که داراى ارزش چندانى از دید زراعى و باغى 
نمى باشد. ى: تامین آب ملک توسط دو رشته قنات پنجگانه به میزان شش اینچ آب در دور آبیارى شش روز به میزان نه ساعت مى 
باشد کًال به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى شده است. و مورد مزایده طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه مى باشد. 
در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/04/19 در واحد اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل مى گردد از 
طریق مزایده به فروش مى رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
مى گردد. مزایده از مبلغ کارشناسى چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار 
باشد فروخته مى شود. طالبین مى توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 4 جاده شهرضا- سمیرم هوك 
ابتداى روستاى هوك بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه ى قانونى اعم از هزینه هاى انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان ،آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى 
متعلقه بر عهده برنده مزایده مى باشد این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ  96/2/13 چاپ و منتشر مى گردد. 

م الف : 67 یوسفیان رئیس واحد  اجراى  اسناد  رسمى شهرضا/1/936
مزایده

شماره آگهى: 139603902133000002 شماره پرونده: 139404002004000135 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد 
رهنى) بر اساس پرونده اجرائى کالسه 9400038 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى یک هزار و هفتصد 
و هفتاد و یک فرعى مجزى شده از 790  اصلى واقع در قطعه هشت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق 
عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى آقاى پرویز آل مظفر فرزند خواجه حسین و خانم افسر خانجانى 
فرزند تقى که به موجب سند شماره 5186 مورخ 90/12/10 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 246  اصفهان در رهن بانک ملت 
شعبه خیابان عباس آباد اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 94121036755173 مورخه 94/11/21  اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد در صفحات 5 و 289 دفاتر جلد 554 و 265  امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 59302 و 128938 بنام نامبردگان سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت دویست و هفتاد و نه متر و پنجاه دسى مترمربع محدود است به: شماالً دیوار 
اشتراکى با پالك 790/1770 بطول 10/55 متر شرقا اول درب و دیواریست به کوچه بطول 1/5 متر دوم دیواریست اشتراکى با 
پالك 1772 بطول 25 متر جنوبا درب و دیواریست به خیابان دستغیب بطول 10/60 متر غربا دیواریست به حریم خیابان بطول 
26/50 متر و حقوق ارتفاقى ندارد، از ساعت 9 صبح تا 12 روز یک شنبه مورخه 96/02/31 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك 
شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و 
نهصد و شصت و نه میلیون ریال (1/969/000/000 ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیرقطعى به عهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب خانه مسکونى به مساحت 
دویست و هفتاد و نه متر و پنجاه دسى مترمربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد و چهار مترمربع اعیانى با قدمت ساخت حدود سى 
سال با دیوارهاى آجرى باربر، پوشش سقف تیرچه و بلوك، مصالح سطوح رویه: کف موزائیک فرش، دیوارها اندود گچ و نقاشى، 
پنجره ها پروفیل فلزى و دربهاى داخلى چوبى، آشپزخانه کابینت فلزى و داراى نماى سیمانى و داراى انشعابات آب، فاضالب، برق 
و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد ویالشهر انتهاى 
خیابان باهنر خیابان ولیعصر (عج) ابتداى خیابان دستغیب پالك 2 کدپستى 8581974741 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت 
در تاریخ 96/02/13 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز 
بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى 

قرار ندارد.  م الف: 2757  واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/146
مزایده

شماره آگهى: 139603902133000003 شماره پرونده: 139404002004000210 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد 
رهنى) بر اساس پرونده اجرائى کالسه 9400034 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى دو هزار و یکصد و هشتاد و 
چهار فرعى مجزى شده از هشتاد و هفت اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات 
و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى آقاى هوشنگ خسروى بابادى فرزند که به موجب سند شماره 2573 مورخ 
91/9/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 352 اصفهان در رهن بانک ملت شعبه سى و سه پل اصفهان قرار دارد و برابر نامه 
شماره 1395/12/321023 مورخه 95/10/23  اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 551 دفتر جلد 13 امالك بخش 
مربوطه بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت دویست و نود و پنج مترمربع محدود است به: شماًال 
بطول 11/85 متر درب و دیواریست به خیابان 8 شرقى، شرقا بطول 25 متر دیواریست مشترك به پالك 87/2183 ، جنوبا بطول 
11/75 متر خط مفروض است به دیوار پالك هاى 2212 و 87/2211 ، غرباً بطول 25 متر دیواریست مشترك با پالك 87/2185 
و حقوق ارتفاقى ندارد، از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه  شنبه مورخه 96/03/02 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان 
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ دو میلیارد و یکصد 
و پنجاه میلیون ریال (2/150/000/000 ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به 
عهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب خانه مسکونى به مساحت دویست و نود 
و پنج مترمربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد و پنج مترمربع اعیانى با دیوارهاى آجرى باربر، سقف تیرآهن (طاق ضربى)، بدنه اندود 
گچ، آشپزخانه و سرویس ها کاشى کارى، کابینت فلزى، درب و پنجره ها فلزى، کف موزائیک، نماى خارجى قسمتى آجر لفتون 
و قسمت فاقد نما و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد 
مزایده به آدرس: نجف آباد یزدانشهر بلوار مطهرى خیابان بهارستان 8 شرقى پالك 23 کدپستى 8519718113 دیدن نمایند. 
این آگهى در یک نوبت در تاریخ 96/02/13 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تحت 

پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. م الف: 2756 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/2/147
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794300011 شــماره پرونده: 9509986794301006 شماره بایگانی شعبه: 951010 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096794300090 و شماره دادنامه مربوطه 9509976794302386 محکوم علیه: 
سوسن على میرزایى محکوم  است به پرداخت مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/920/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 15/7/95 لغایت اجراى حکم 
در حق محکوم له: مصطفى قادرى زفره ئى فرزند على به نشانى: اصفهان- خ 24 مترى دوم کوچه بهارستان پ 44 همراه با نیم عشر 
دولتى. 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 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو 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: 2944 شعبه 13 حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/339
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420352400507 شــماره پرونده: 9409980352400936 شماره بایگانی شعبه: 941033 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه غیابى شماره 9509970352400884 این شعبه، محکوم علیه: ناصر کوزدانى فرزند 
غالمرضا محکوم  است به: 1- پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواست به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1394/9/22 لغایت زمان وصول محکوم به و همچنین مبلغ 6/455/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 6/000/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل همگى در حق محکوم له: شرکت سهامى بیمه ایران به نشانى: تهران- خ سعدى شمالى ك بیمه ساختمان 
مدیریت امور حقوقى و قراردادها با وکالت علیرضا بیگدلیان فرزند غالمعلى به نشانى: اصفهان- خیابان بزرگمهر ابتداى خیابان 
آراسته مجتمع ادارى تجارى تندیس طبقه سوم دفتر وکالت آقاى حمیدرضا سلمانى 2- پرداخت 5 درصد محکوم به بعنوان 
حق االجراء دولتى. 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 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 2933 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/2/340

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420352400494 شماره پرونده: 9209980352401047 شماره بایگانی شعبه: 921129 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه هاى شماره 9409970352401686 و 9509970352400731 این شعبه و دادنامه 
شماره 9509970368401724 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، محکوم علیهم: 1- محسن اسفندیارى به نشانى: خ 
اتشگاه بعد از پمپ بنزین نرسیده به اتش نشانى تعمیرگاه و فروشگاه لوازم پراید توسط آقاى مهدى اسفندیارى 2- محمد خلیلى 
فرزند مرتضى به نشانى: خ آتشگاه کوهانستان ك ش صابرى منزل مرتضى خلیلى 3- صفر حسن پور فرزند ابدال به نشانى: 
مجهول المکان (خ اتشگاه- جنب باسکول) 4- فاطمه خلیلى فرزند مرتضى 5- اقدس آغا کوچک حسینى 6- محبوبه خلیلى 
فرزند مرتضى 7- مریم خلیلى فرزند مرتضى 8- مرضیه خلیلى فرزند مرتضى همگى به نشانى: خ آتشگاه کوهانستان ك گلزار 
جنب کوچه شهید على صابرى منزل مرتضى خلیلى 9- مصطفى خلیلى فرزند مرتضى 10- حسین معروف به بهروز خلیلى فرزند 
مرتضى 11- داود خلیلى فرزند مرتضى همگى به نشانى: خ آتشگاه کوهانستان ك ش صابرى منزل مرتضى خلیلى محکوم به 
تخلیه مورد اجاره شامل ششدانگ یک باب مغازه جزء پالك ثبتى 6/196 بخش 5 ثبت اصفهان و پرداخت تساوى 6/390/000 
ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم لهم: سیدمرتضى عقیلى فرزند سیدحسن 2- رضوان نادراالصلى فرزند استادجواد 
3- بدرالسادات عقیلى فرزند سیدحسن 4- سیدحسین عقیلى فرزند سیدحسن 5- مهرى السادات عقیلى فرزند سیدحسن همگى 
به نشانى: خ اتشگاه ایستگاه خیام پ 607 با وکالت 1- محمدعلى باقرى زفره فرزند عباسقلى به نشانى: اصفهان- فلکه بزرگمهر 
ابتداى بزرگمهر جنب بانک صادرات نبش کوچه معراج ساختمان سجاد طبقه سوم نبش کوچه معراج ساختمان سجاد طبقه 
سوم و 2- محمدعلى رجایى زفره فرزند محمدحسن به نشانى: اصفهان- چهارباغ عباسى- نبش سید علیخان- بازار میهن 
طبقه اول دفتر آقاى فرهنگ دره شورى و همچنین پرداخت تساوى مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجراء دولتى مى باشند، 
محکوم لهم قبل از اجراى حکم و حداکثر تا تاریخ 1396/02/05 مى بایست مبلغ 320/000/000 ریال بابت نصف حق کسب و 
پیشه در صندوق دادگسترى تودیع و یا ترتیب پرداخت آنرا به محکوم علیهم بدهند. م الف: 2930 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/2/341
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420361700048 شــماره پرونده: 9409980361700417 شــماره بایگانی شــعبه: 940458 
بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090361700177 و شــماره دادنامه غیابى شماره مربوطه 
9509970361700622 محکوم علیهم: 1- صالح جمال زاده فرزند حسن 2- جواد جمال بافقى فرزند عبدالحر 3- نوریه 
توسلى فرزند صادق 4- یاسین جمال بافقى فرزند عبدالحر 5- مهدى جمال بافقى فرزند عبدالحر 6- زینب جمال بافقى فرزند 
عبدالحر همگى به نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- ایستگاه فتوت ك دانش ك مجلسى پ 142،  7- میثم جمال بافقى فرزند 
عبدالحر به نشانى: مجهول المکان 8- محمد جمال بافقى فرزند عبدالحر 9- مکیه جمال بافقى فرزند حسن 10- مسلم جمال 
بافقى فرزند حسن 11- على جمال بافقى فرزند عبدالحر 12- محمد جمال بافقى فرزند حسن 13- خدیجه جمال بافقى فرزند 
حسن 14- حکیمه جمال بافقى فرزند حسن 15- آمنه جمال بافقى فرزند حسن 16- مریم جمال زاده فرزند حسن 17- هانى 
جمال بافقى فرزند حسن 18- مایده جمال بافقى فرزند حسن 19- فاطمه زمانى 20- رحمه جمال زاده فرزند حسن 21- حبیب 
جمال بافقى فرزند حسن همگى به نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- ایستگاه فتوت ك دانش ك مجلسى پ 142 محکوم اند 
به تقسیم بهاى ملک موضوع ماترك به پالك ثبتى 40/1488 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث طرفین از 
طریق فروش آن پس از کسر مبلغ توقیفى و هزینه هاى اجرایى و نیز پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت. مشخصات محکوم لهم: 1- فاطمه جمال بافقى فرزند قاسم به نشانى: اصفهان- اتوبان چمران- خ 15 خرداد 
ك اسالمى نو پ 208 ك.پ 8149797466 ك.ملى 1272279596 تلفن 09132674428 ،  2- صدیقه برزگر اصل فرزند 
عزیز به نشانى: اصفهان- اتوبان چمران- خ 15 خرداد ك اسالمى نو پ 208 ك.پ 8149797466 ك.ملى 4723541799 
تلفن 09132674428 ،  3- سجاد جمال بافقى فرزند قاسم به نشانى: اصفهان- اتوبان چمران- خ 15 خرداد ك اسالمى 
نو پ 208 ك.پ 8149797466 ك.ملى 1142420833 تلفن 09132674428 ،  4- ســعید جمال بافقى فرزند قاسم به 
نشانى: اصفهان- اتوبان چمران- خ 15 خرداد ك اسالمى نو پ 208 ك.پ 8149797466 ك.ملى 1130058735 تلفن 
09132674428 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 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 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: 2996 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/345
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103723100530 شــماره پرونده: 9609983723100017 شماره بایگانى شعبه: 960017 آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى خواهان: ســمیرا ایرانپور مبارکه فرزند مرتضى به نشانى مبارکه خ بسیج جنوبى کوچه شهید نعمت اله 
ایرانپور بن بست نسترن با وکالت آقاى مهران ایرجى پور خوانده: امیر محمد زمانى فرزند منصور خواسته: طالق نظر به اینکه 
خواهان باال دادخواستى به طرفیت خوانده فوق به خواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم 
نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به خوانده ابالغ مى گردد در وقت مقرر 1396/3/20 در ساعت 
8/30 جهت رسیدگى به پرونده شما که به کالسه 960017 تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمناً مى توانید یک هفته قبل از 
وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 96/85 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مبارکه/2/390
حصر وراثت

حامد صفایى فرد فرزند صمد داراي شماره شناسنامه 1270434195 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 106/96  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صمد صفایى فرد فرزند عبداله به شناسنامه شماره 1746 
در تاریخ 1396/1/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- حامد صفایى فرد فرزند صمد شماره شناسنامه یا کدملى 1270434195 نسبت به متوفى (فرزند) 2- دختربس مظاهرى 
شورابى فرزند عبداله شماره شناسنامه یا کدملى 154 نسبت به متوفى (مادر) 3- مهناز نادرى سامانى فرزند آقامحمد شماره 
شناسنامه یا کدملى 4741 نسبت به متوفى (همسر) 4- مهسا صفایى فرد فرزند صمد شماره شناسنامه یا کدملى 1271032732 
نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/94 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/2/391
حصر وراثت

ناهید یزدانى فرزند حیدر به شماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 92/96 این شورا، درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حجت اله امیرى سرارودى فرزند سید حسین به شماره شناسنامه /ملى 
5419566125 در تاریخ 1386/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- ناهید یزدانى فرزند حیدر به ش.ش 4 (همسر متوفى) 2- سید حسین امیرى سرارودى فرزند سید حمزه به ش.ش 627 (پدر 
متوفى) 3- صدیقه ملکى دیزیچه فرزند عبدالغفار به ش.ش 1878 (مادر متوفى) 4- سید مهدى امیرى فرزند سید حجت اله به 
شماره ملى 1160026211 (فرزند متوفى) 5- معصومه سادات امیرى فرزند سید حجت اله به شماره ملى 5410112768 (فرزند 
متوفى) 6- مائده سادات امیرى سرارودى فرزند سید حجت اله به شماره ملى 5410259408 (فرزند متوفى) 7- مهناز سادات 
امیرى سرارودى فرزند سید حجت اله به شماره ملى 5419895277 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/91 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/392
حصر وراثت

پریسا ندافى فرزند خداداد به شماره شناسنامه 175 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 98/96 این شورا، درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طیبه فنایى فرزند عباس به شماره شناسنامه/ملى 5419468621 در 
تاریخ 1395/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- پریسا ندافى فرزند 
خداداد به ش.ش 175 (فرزند متوفى) 2- کبرى رنجبر قهنویه فرزند آقاجان به ش.ش 1496 (مادر متوفى) 3- عباس فنایى 
قهنویه فرزند رضا بــه ش.ش 1277 (پدر متوفى) 4- مهدى ندافى قهنویه یى فرزند خداداد بــه ش.ش 15 (فرزند متوفى) 
5- کرامت ندافى قهنویه فرزند خداداد به ش.ش 79 (فرزند متوفى) 6- شیوا ندافى قهنویه یى فرزند خداداد به ش.ش /ملى 
1160007047 (فرزند متوفى) 7- شــیرین ندافى قهنویه یى فرزند خداداد به شــماره ملى 1160007039 (فرزند متوفى) 
8- سمیه ندافى قهنویه یى فرزند خداداد به ش.ش 60 (فرزند متوفى) 9- خداداد ندافى قهنویه یى فرزند عباسقلى به ش.ش 61 
(همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد.  م الف: 96/92 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/393
حصر وراثت

سجاد حبیب زاده مبارکه فرزند امیر قلى به شماره شناسنامه/ملى 1160007837 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 105/96 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر قلى حبیب زاده مبارکه فرزند مهدیقلى  به 
شناسنامه شماره 87 در تاریخ 94/11/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- سجاد حبیب زاده مبارکه فرزند امیر قلى به ش.ش/ ملى 1160007837 (فرزند متوفى) 2- علیرضا حبیب زاده مبارکه 
فرزند امیرقلى به ش.ش 68 (فرزند متوفى) 3- غالمرضا حبیب زاده مبارکه فرزند امیرقلى به شماره ملى 5419149941 (فرزند 
متوفى) 3- فردوس ایرانپور مبارکه فرزند عبداله به شماره ملى 5419087006 (همسر متوفى) 5- حمیدرضا حبیب زاده مبارکه 
فرزند امیرقلى به ش.ش 292 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/88 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/394
حصر وراثت

نجاتعلى راسخ فرزند عوضعلى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 101/96 این شورا، درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عوضعلى راسخ فرزند محمد على به شناسنامه شماره 680 در تاریخ 
1395/10/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نجاتعلى راسخ فرزند 
عوضعلى به ش.ش 29 (فرزند متوفى) 2- فاطمه خانم راسخ مبارك آبادى فرزند غالمعلى به ش.ش 26 (همسر متوفى) 3- نیاز 
على راسخ فرزند عوضعلى به ش.ش 3 (فرزند متوفى) 4- قاسمعلى راسخ فرزند عوضعلى به ش.ش 35 (فرزند متوفى) 5- کرامت 
اله راسخ فرزند عوضعلى به ش.ش 17 (فرزند متوفى) 6- زهرا راسخ فرزند عوضعلى به ش.ش 17 (فرزند متوفى) 7- حاجیه 
بیگم راسخ فرزند عوضعلى به ش.ش 29 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/93 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/395
حصر وراثت

حجت اله یزدانى فرزند حشمت اله به شماره شناسنامه 124 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 78/96  این شورا، درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت اله یزدانى فرزند قاسمعلى  به شناسنامه شماره 5419289288 
در تاریخ 1395/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حجت اله یزدانى 
فرزند حشمت اله به ش.ش 124 (فرزند متوفى) 2- قدرت اله یزدانى فرزند حشمت اله به ش.ش 2533 (فرزند متوفى) 3- آیت 
اله یزدانى فرزند حشمت اله به ش.ش 216 (فرزند متوفى) 4- شهناز یزدانى فرزند حشمت اله به ش.ش 2645 (فرزند متوفى) 
5- فرحناز یزدانى فرزند حشمت اله به ش.ش 411 (فرزند متوفى) 6- مرضیه یزدانى فرزند حشمت اله به ش.ش 193 (فرزند 
متوفى) 7- شهال یزدانى فرزند حشمت اله به شماره ملى 5419924651 (فرزند متوفى) 8- طیبه اکبرى بیشه فرزند رمضان به 
ش.ش 15 (همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/89 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/2/396

احضار
آقاى محمد على عابدى فرزند محمد باقر در پرونده شماره 960060 این شعبه به اتهام 
توهین ترك انفاق تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این 
شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى 
و اظهار نظر مى شود. م الف: 2990 شــعبه 42 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/346



آگهىآگهى 07072928 سال چهاردهمچهارشنبه  13 اردیبهشت  ماه 1396

حصر وراثت
مصطفى یزدانى دیزیچه فرزند اسد اله به شماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 117-96  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله یزدانى دیزیچه به شناسنامه شماره 60 در تاریخ 
95/03/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عصمت علیرضائى 
دیزیچه فرزند جعفر قلى به ش.ش 14 (همسر متوفى) 2- فاطمه یزدانى دیزیچه فرزند اسداله به ش.ش 57 (فرزند متوفى) 
3- زیور یزدانى دیزیچه فرزند اسداله به ش.ش 40 (فرزند متوفى) 4- نصرت یزدانى دیزیچه فرزند اسد اله به ش.ش 100 
(فرزند متوفى) 5- حبیب اله یزدانى دیزیچه فرزند اسداله به ش.ش 22 (فرزند متوفى) 6- مرتضى یزدانى دیزیچه فرزند 
اسداله به ش.ش 99 (فرزند متوفى) 7- مصطفى یزدانى دیزیچه فرزند اسداله به ش.ش 6 (فرزند متوفى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 96/90 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/397
حصر وراثت

ابراهیم باقرى خولنجانى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 9 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 91/96  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا مومن بیگ خولنجانى فرزند رجبعلى به 
شناسنامه شماره 28 در تاریخ 1395/7/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ابراهیم باقرى خولنجانى فرزند على اکبر به ش.ش 9 (شوهر متوفى) 2- جمشید باقرى خولنجانى فرزند 
ابراهیم به ش.ش 1281 (فرزند متوفى) 3- على باقرى خولنجانى فرزند ابراهیم به ش.ش 51 (فرزند متوفى) 4- فاطمه 
باقرى خولنجانى فرزند ابراهیم به ش.ش 228 (فرزند متوفى) 5- حمیرا باقرى خولنجانى فرزند ابراهیم به ش.ش 571 
(فرزند متوفى) 6- شهین باقرى خولنجانى فرزند ابراهیم به ش.ش 1 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/87 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/398
اجراییه

شماره: 380/95 به موجب راى شماره 400 تاریخ 95/09/24 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه ها 1.سیداحمد رضوى تهرانى فرزند سیدحسین2.حسین دادخواه فرزند محمدعلى3.رضا عرب بیگى 
فرزند حسن به نشانى: هرسه مجهول المکان بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/07/27) لغایت اجراى حکم  براساس شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 3/205/000 بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان 
و راى صادره غیابى است و ضمناً محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجراى احکام 
حقوقى احتساب و اخذ مى گردد. مشخصات محکوم له: بانک انصار به نمایندگى محمود کربى به وکالت محمدعلى رضائى 
به نشانى: اصفهان خ بزرگمهر- ابتداى خ آراسته مجتمع تندیس طبقه سوم واحد 34 - 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: 4208 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان تیران و کرون (مجتمع شماره یک)/2/400
اجراییه

به موجب راى شــماره 310/94 تاریخ 96/02/04 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان مهردشت (به موجب راى 
شماره 192 تاریخ 95/05/31 شعبه اول دادگاه عمومى مهردشت) که قطعیت یافته است. محکوم علیه جواد هاشمى فرزند 
احمد به نشانى مجهول المکان محکوم است به تنظیم سند رسمى انتقال خودروى وانت نیسان مدل 1391 دوگانه سوز به 
شماره شهربانى 23-453 و شماره موتور 629133 به اضافه نیم عشر اجرایى مقوم به بیست میلیون ریال. مشخصات محکوم 
له: حسینعلى شاهمرادى فرزند حسنعلى به نشانى: ویالشهر-ابتداى بلوار امام على خ 104/4 - 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، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 4209 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/2/401
ابالغ وقت رسیدگى 

وقت رسیدگى حقوقى: کالسه پرونده: 469/94 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. وقت رسیدگى روز شنبه 96/03/27 
ساعت 9/30خواهان: رضا معصومى فرزند عباسعلى خوانده: 1.حسین علیزاده فرزند سعید 2.داووداللى فرزند رضا به نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان بااحتساب خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ مطالبه لغایت وصول و مطلق خسارات دادرسى ازجمله هزینه دادرسى و حق الوکاله گردشکار: خواهان 
مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت-وقت رسیدگى تعیین 
و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

م الف: 4210 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/2/402
حصر وراثت

ناصر یعقوبیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 909 به شرح دادخواست به کالسه 93/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین یعقوبیان نجف آبادى بشناسنامه 304 در تاریخ 1390/10/07  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-ناصر یعقوبیان نجف آبادى ش ش 909، 
2-محمد یعقوبیان نجف آبادى ش ش 128، 3-ابراهیم یعقوبیان نجف آبادى ش ش 229، 4-علیرضا یعقوبیان نجف آبادى 
ش ش 30380، 5-حسن یعقوبیان ش ش 720، 6-مهدى یعقوبیان ش ش 710، 7-زهرا یعقوبیان نجف آبادى ش ش 996، 
8-فاطمه یعقوبیان نجف آبادى ش ش 28242، 9-فرشته یعقوبیان نجف آبادى ش ش 3660، 10-فرزانه یعقوبیان نجف آبادى 
ش ش 125 (فرزندان متوفى) 11-رقیه سلطان براتیان نجف آبادى ش ش 863 (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: 4194 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/403
ابالغ اخطاریه

آقاى بهنام امینى ناغانى با وکالت آقاى سیدعلى حسینى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت جواد ناطقى و خدیجه 
مشکل پور به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 705/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/16 ساعت 5:30 تعیین گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.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: 181 

شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /2/405
ابالغ راي

شماره پرونده: 736/95 ش 9 ح شماره دادنامه: 908- 95/12/4 خواهان: پیام اورجنى لک به نشانى: شاهین شهر- خیابان 
فدك- مجتمع ارگ- طبقه 2 با وکالت حسن پرویزى بابادى به نشانى: شاهین شهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 شرقى- پالك 
17، خوانده: آقا فریبا به نشانى: مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به استناد یک فقره چک و 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست پیام اورجنى لک 
با وکالت حسن پرویزى بابادى به طرفیت آقا فریبا به خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
091574- 93/5/25 عهده بانک ملت از حساب جارى شماره 22163409 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده 
با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن 
ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل دین صادر مى نماید و به استناد تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 430/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 157 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/406

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973759201041 شماره پرونده: 9409983759200933 شماره بایگانی شعبه: 940970 خواهان ها: 1- 
خانم اعظم خیراللهى فرزند اکبر 2- آقاى محمد عزیزى فرزند عباس با وکالت آقایان امیرمحمد شمس و محمدعلى شمس هر 
دو به نشانى: اصفهان چهارباغ باال ورودى 2 طبقه سوم واحد 606 ، خواندگان: 1- آقاى مهدى مظاهرى فرزند صفدر به نشانى: 
مجهول المکان 2- آقاى مهدى مرادى فرزند حسن به نشانى: اصفهان خ زینبیه مجموعه مسکونى الله بن بست غنچه پالك 
78 کدپستى 81979- 14513 منزل حسن مرادى، خواسته : مطالبه خسارت، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست 1- آقاى 
محمد عزیزى فرزند عباس 2- خانم اعظم خیراللهى فرزند اکبر با وکالت آقایان 1- امیرمحمد شمس 2- محمدعلى شمس 
به طرفیت آقایان 1- مهدى مظاهرى فرزند صفدر 2- مهدى مرادى فرزند حسن به خواسته صدور حکم مبنى بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت خسارت ناشى از تصادف رانندگى به مبلغ 442/000/000 ریال و هزینه تأمین دلیل طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى و مطابق خسارات وارده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجراى حکم بدین توضیح 
از سوى خواهان ها به شرح دادخواست: حسب تصادف رانندگى در ساعت 8 صبح مورخ 94/5/28 یک دستگاه سوارى پراید به 
شماره انتظامى 112 ب 57  ایران 38 به رانندگى خوانده ردیف اول و یک دستگاه سمند به شماره انتظامى 454 س 98  ایران 53 
به رانندگى خوانده ردیف دوم با سوارى این جانبان تویوتا به شماره انتظامى 926 ل 51  ایران 13 برخورد و موجبات ورود خسارت 
شدید گردیده در همین راستا طبق گزار 5 نفره ماموران و کارشناسان رسمى اظهار نظر نموده و علت تامه تصادف بى احتیاطى از 
سوى راننده سوارى پراید به علت تغییر مسیر ناگهانى به سمت چپ تعیین و بطور 100 درصد مقصر معرفى گردیده است سپس 
پرونده استنادى به کالسه 9409983761501307 و به شماره بایگانى 950711) از شعبه 101 کیفرى دو شاهین شهر مطالبه 
و با مالحظه پرونده استنادى موضوع پس از اعتراض به نظریات یک نفره، سه نفره، پنج نفره، هفت نفره، به هیات کارشناس نه 
نفره ارجاع گردیده و مطابقه نظریه هیات کارشناسان اخیرالذکر علت تامه حادثه بى احتیاطى از جانب راننده سوارى پراید به شماره 
انتظامى 112 ب 57  ایران 38 (آقاى مهدى مظاهرى) به علت تغییر مسیر به چپ از بین خطوط عبورى ناشى از سبقت گرفتن 
از وانت بار پیکان نقص مدلول ماده 119 آئین نامه راهور تشخیص داده شده و نظریه مذکور از هرگونه ایراد و اعتراض مصون 
مانده است على هذا دادگاه با توجه به نظریه هیات نه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى و کارشناسان تامین دلیل پیوست پرونده 
و عدم حضور و ارایه ى هرگونه دفاعى از سوى خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى دادگاه دعوى خواهان را نسبت به خوانده 
ردیف اول ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و ماده 331 و 335 قانون مدنى و مواد 198، 515، 
519 ، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده ردیف اول (آقاى مهدى مظاهرى) به پرداخت 
مبلغ چهارصد و چهل و دو میلیون ریال (442/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهارده 
میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
94/10/12 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى  احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد و اما در خصوص دعوى خواهان ها به طرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نظریه هیات کارشناسان نه نفره خوانده ردیف دوم آقاى مهدى مرادى راننده 
سوارى سمند به شماره انتظامى 454 س 98 ایران 13 مقصر حادثه شناخته نشده است لذا دعوى خواهان ها متوجه نامبرده 
نبوده و مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قاون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعواى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره در خصوص قسمت اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت و همچنین نسبت به قسمت دوم قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان میباشد. م الف: 182  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/2/407
ابالغ راي

شــماره پرونده: 96/95 ش 11ح شــماره دادنامه: 136- 95/12/22 خواهان: عبدالرحمان عباسى فرزند بهرام به نشانى: 
شاهین شهر- ردانى پور- خ امامت- فرعى 7 شرقى پ 136، خوانده: محمد امیر رسولى فرزند محمد به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه چک. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه 
نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى عبدالرحمان عباس به طرفیت محمد امیر رسولى به خواسته مطالبه مبلغ (150/000/000 ریال) یکصد و پنجاه 
میلیون ریال به استناد یک/1 فقره چک به شماره (155633- 95/09/13) عهده بانک صادرات شعبه اصفهان (شهر زاینده رود) 
و مطالب مطلق هزینه دادرسى و تاخیر تادیه، نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم دادخواست 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 مستنداً به مواد 198، 515، 519، 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 خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (یکصد و پنجاه میلیون ریال) بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ (2/650/000 ریال) دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ (90/000 
ریال) بابت هزینه الصاق تمبر ضمائم دادخواست خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/09/13) لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان صادر و اعالم مینماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 

175 طباطبائى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/408
اجراییه

شماره: 776/95ش9ح به موجب راي شماره 903 تاریخ 95/11/30 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
که قطعیت یافته است محکوم علیه سید امین میرلوحى فرزند سید مجتبى به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال 
قطعى سند خودروى پراید به شماره انتظامى ایران 926/13ه56 به نام خواهان ماه رخ جنتى فرزند على بابا به نشانى شاهین 
شهر- خ عطار- چهار راه عطار- خ شهید شریفى- بن بست 10 جنوبى پالك 72 و پرداخت مبلغ 162/500 ریال هزینه 
دادرسى، هزینه عملیات اجرایى نیز بر عهده محکوم علیه است. 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:183 

اسالمیان قاضى شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر2/409
اجراییه

شماره: 618/95ش5ح به موجب راي شماره 865  تاریخ 95/11/9 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه نوید بابادى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 2 فقره 
سفته و مبلغ 375/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/6/9 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له زهره 
ناصرى اورك به نشانى مسکن مهر-آپارتمان هاى زاینده رود پ 131 واحد 44. پرداخت هزینه هاى اجرا 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: 184 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 2/410

ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 1066/95 ش 2 ح- 1396/2/3 نظر به اینکه خواهان خانم مینا بختیارى زاده دادخواستی مبنى بر فک پالك 
خودرو به طرفیت خوانده آقاى غالم عباس حسینى در این مرجع به شماره کالسه 1066/95 ش2ح مطرح  نموده اند و 
وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/4/5 ساعت 5 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به 
اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا 
چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 178 شعبه دوم 

حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/411
حصر وراثت

نوید چنانه بشناسنامه شماره 1902 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
39/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عزیز چنانه بشناسنامه شماره 3254 در تاریخ 95/11/1 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- نوید چنانه فرزند عزیز شماره شناسنامه 1902 نسبت با متوفى 
(فرزند) 2- فلور چنانه فرزند عزیز شماره شناسنامه 130 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فرید آریان متین فرزند عزیز شماره 
شناسنامه 251 نسبت با متوفى (فرزند) 4- صغرى آریان نژاد فرزند عبده شماره شناسنامه 675 نسبت با متوفى (همسر).  
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: 173 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/412
ابالغ راي

شماره پرونده: 887/95 ش 5 ح شــماره دادنامه: 66- 96/1/30 خواهان: آقاى سعید عسگرى شبادرانى فرزند مهدى به 
نشانى: اصفهان انرژى اتمى اصفهان روستاى سروشبادران خ امام ك باغها پ 215، خوانده: آقاى 1- هادى بشیر خیاط به 
نشانى: شاهین شهر خیابان عطار فرعى 13 شرقى پ 235- فرخ زمانى فرزند عبدالرضا به نشانى: مجهول المکان، موضوع: 
الزام به تنظیم سند و انتقال قطعى خودرو پراید به شماره انتظامى 153 ب 17- ایران 67 به انضمام خسارت قانونى و هزینه 
دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در 
حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید: 
راي شورا: در خصوص دادخواست سعید عسگرى سرشبادرانى به طرفیت 1- هادى بشیر خیاط 2- فرخ زمانى به خواسته 
الزام به تنظیم سند و انتقال قطعى خودرو پراید به شماره انتظامى 153 ب 17- ایران 67 به انضمام خسارت قانونى و هزینه 
دادرسى به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است که طى مبایعه نامه عادى در تاریخ 
96/7/23 خودرو مذکور را از خوانده ردیف اول خریدارى و ثمن معامله را پرداخت ولى انتقال ســند صورت نگرفته اســت. 
خواندگان علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور ندارند. با توجه به اظهارات خواهان نظر به اینکه خواهان مستندى در ارتباط 
با وجود رابطه قراردادى بین خوانده ردیف اول و دوم ارایه نداده است و صرفاً قولنامه تنظیمى با خوانده ردیف اول را ارایه داده 
است و صریحاً اظهار داشته با خوانده ردیف اول معامله نموده است و به این وسیله رابط معاملى در سلسله مراتب خواندگان 
ردیف اول و دوم در پرونده منعکس نیست، همچنین کارت شناسایى خودرو بنام خواهان است، لذا دعوى به کیفیت مذکور 
مسموع نیست به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر مى قرار صادره حضورى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 174 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/413

اجراییه
شماره: 719/95ش9ح به موجب راي غیابى شماره 824 تاریخ 95/11/9 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
که قطعیت یافته است محکوم علیه سیف اله صادقى فرزند سردار به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند یک 
دستگاه موتور سیکلت به شماره ایران 87769/623، هزینه عملیات اجرایى نیز بر عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم 
له: منصور دارش فرزند احمد به نشانى شاهین شهر-بلوار طالقانى بین 10 و 11 پالك 36 نیم فرعى اول 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 صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 176 اسالمیان قاضى شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 2/414
ابالغ راي

شماره دادنامه : 9609970351500117  شماره پرونده : 9509980351501016 شماره بایگانى شعبه: 951201 خواهان: 
آقاى علیرضا خسروى فرزند اصغر به نشانى اصفهان- شهرستان اصفهان-شهر اصفهان-خ رباط –خ بهار-ك مسجد الرضا1 
پالك 16 خوانده: آقاى احسان اصالنى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به انشا راى مى نماید. راى دادگاه:  آقاى علیرضا خسروى فرزند اصغر به طرفیت آقاى احسان اصالنى 
فرزند محمد دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 421639-94/7/11 از 
جارى 30580012804 به عهده بانک سپه  به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه تقدیم نمود است. خوانده على رغم ابالغ 
قانونى اخطاریه در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و ایرادى نسبت به مستندات تقدیم ننموده است. با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مستنداً به مواد 198،515،519،522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته؛ خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبناى تغییر شاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت 
دادرسى از جمله هزینه دادرسى با وصول از خواهان پس از خروج از اعسار در مرحله اجرا (با توجه به معسر بودن خواهان به 
موجب قانون) در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
دادگاه و سپس مدت بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهى قابل تجدید اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف 3058 راجى رئیس شعبه 15 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان/2/415
حصر وراثت

غالمرضا ممتاز داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 95/46  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ستارعلى ممتاز همگینى بشناسنامه 38 در تاریخ 95/11/10  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمداسماعیل ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 729 متولد 
1354 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- ابراهیم ممتاز فرزند ســتارعلى ش.ش 807 متولد 1357 صادره از دهاقان (پسر 
متوفى) 3- مهدى ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 43 متولد 1359 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- غالمرضا ممتاز فرزند 
ستارعلى ش.ش 27 متولد 1350 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- ام البنین ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 38 متولد 1342 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- سهیال ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 54 متولد 1341 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
7- فرخنده ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 5 متولد 1335 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- رخساره ممتاز فرزند ستارعلى 
ش.ش 32 متولد 1338 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 9- گل خنده ممتاز فرزند ستارعلى ش.ش 20 متولد 1337 صادره از 
دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/39 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/428

حصر وراثت
کریم یعقوبى همگینى داراي شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 96/41  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمداسماعیل یعقوبى بشناسنامه 156 در تاریخ 96/1/18  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فریده الیقى فرزند قدرت اله به ش. شناسنامه 329 
متولد 1357 صادره از لردگان (همسر متوفى) 2- محمدرحیم یعقوبى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 9 متولد 1344 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- کریم یعقوبى همگینى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 44 متولد 1340 صادره 
از شهرضا (پسر متوفى) 4- لطافت یعقوبى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 5 متولد 1329 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) 5- صغرى یعقوبى همگینى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 26 متولد 1332 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
6- نزاکت یعقوبى همگینى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 15 متولد 1338 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- افسانه 
یعقوبى همگینى فرزند محمداسماعیل به ش. شناسنامه 12 متولد 1349 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/43 شعبه 

دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/429
حصر وراثت

شهربانو احمدیان داراي شناسنامه شماره 100 به شرح دادخواست به کالسه 96/37 ش ح 2  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله رفیعى بشناسنامه 361 در تاریخ 93/9/22  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهربانو احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129566645 
متولد 1322 (همسر متوفى) 2- اصغر رفیعى دهاقانى فرزند عزیزاله کدملى 5129625641 متولد 1345 (پسر متوفى) 3- اکبر 
رفیعى دهاقانى فرزند عزیزاله کدملى 5129634195 متولد 1348 (پسر متوفى) 4- شکوفه رفیعى دهاقانى فرزند عزیزاله 
کدملى 5129612231 متولد 1341 (دختر متوفى) 5- بتول رفیعى دهاقانى فرزند عزیزاله کدملى 5129617002 متولد 
1342 (دختر متوفى) 6- طوبى رفیعى دهاقانى فرزند عزیزاله کدملى 5129639766 متولد 1350 (دختر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

96/41 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/430
حصر وراثت

عبدالحسین احمدیان داراي شناسنامه شماره 5120063853 به شرح دادخواست به کالسه 96/36 ش ح 2  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمیله اسمعیلى دهاقانى بشناسنامه 2107 در تاریخ 
93/8/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالحسین احمدیان فرزند 
نعمت اله کدملى 5120063853 متولد 1323 (پسر متوفى) 2- محمدحسن احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129575938 
متولد 1327 (پسر متوفى) 3- محمدعلى احمدیان دهاقانى فرزند نعمت اله کدملى 1817736310 متولد 1331 (پسر متوفى) 
4- یوسف احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129592451 متولد 1334 (پسر متوفى) 5- اسماعیل احمدیان فرزند نعمت اله 
کدملى 1818055872 متولد 1339 (پسر متوفى) 6- شهربانو احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129566645 متولد 1322 
(دختر متوفى) 7- اشرف احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129571411 متولد 1324 (دختر متوفى) 8- منیجه احمدیان 
دهاقانى فرزند نعمت اله کدملى 1817786598 متولد 1332 (دختر متوفى) 9- فردوس احمدیان دهاقانى فرزند نعمت اله 
کدملى 1198976365 متولد 1336 (دختر متوفى) 10- ایران احمدیان فرزند نعمت اله کدملى 5129614518 متولد 1336 
(دختر متوفى) 11- اقدس احمدیان دهاقانى فرزند نعمت اله کدملى 5129621158 متولد 1344 (دختر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/42 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/431

مزایده
شماره: 950352 بنابه دستور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى یک قطعه ملک واقع در نجف آباد-بلوارفجر خ بشارت 
نبش کوچه رضا داراى عرصه 209 مترمربع و داراى سوابق ثبتى 10003/8 قطعه 3 بخش11 ثبتى اصفهان مورد ارزیابى 
کارشناس آقاى مهندس معین قرارگرفته و بارزش 2/717/000/000 ریال تعیین گردید و موضوع مزایده قرارگرفت. 
که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/02/25  ساعت 11 صبح درهمان محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 
2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج 

روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4256   اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/489

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970353700075 شــماره پرونده: 9509980366300328 
شماره بایگانى شعبه 950955 شــاکى: خانم اکرم شیرانى شمس آبادى فرزند اصغر 
به نشانى اصفهان- اصفهان- خ نیکبخت شرقى خ ش ســلیمانى ك ش بابائى پ 
63996 متهمین : 1- خانم صفورا تیمورى جروکانى فرزند احمد به نشانى اصفهان-

اصفهان- چهار باغ باال ماکان 2 ط 4 واحد 13 2- آقاى نــادر صفوى متوارى اتهام 
ها: کالهبردارى- معاونت در کالهبردارى- تظاهر به وکالت گردشکار: دادگاه ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص اتهامات آقاى نادر صفرى متوارى دائر بر تظاهر به وکالت- کالهبردارى به 
میزان 60/000/000 ریال و خانم صفورا تیمورى جروکانى فرزند احمد- متولد 1361 
شغل وکالت-ساکن اصفهان مبنى بر معاونت در کالهبردارى، با این توضیح که شاکیه 
خانم اکرم شیرانى شمس آبادى فرزند اصغر اذعان نموده (صفحات 16-17 پرونده) در 
دادگسترى یک خانم اسم و مشخصات نادر صفرى را به وى داده و گفته وکیل هستند 
که به وى مراجعه کرده و قرارداد نوشتند و مبلغ 60/000/000 ریال به حساب شخصى 
وى واریز کرده  بعد از دو یا سه جلســه که به دفتر وى رفته، مشارالیه به شاکیه گفته 
که خانم صفورا تیمورى از این به بعد وکیل شما هست و اینکه روز اول که آقاى نادر 
صفرى با وى قرارداد منعقد کرده روى برگه قرارداد وکالت امضاء کرده مهر خانم صفورا 
تیمورى بود و بعد از توافق با همسرش پول وى را مسترد ننموده است و چند برگه بعد 
از توافق با همسرش به وى داده اند که امضاء کرده است و مبلغ 10/000/000 ریال 
را به وى استرداد کرده است و خود را وکیل معرفى کرده است که مجدداً در صفحه 19 
گفته که نادر صفرى خود را وکیل معرفى نکرد و مدرکى نیز به عنوان وکیل به وى ارائه 
نداده است. با عنایت به تحقیق انجام شده توسط نیروى انتظامى (برگ شماره 21) که 
در دفتر وکالت خانم صفورا تیمورى حاضر شده اند که نادر صفرى حضور داشته و تحت 
عنوان ارباب رجوع و مشکل حقوقى و مهریه سوال شده که در خصوص تنظیم شکوائیه 
در دادسرا و پیگیرى شکایت توضیح داده است ولى در مورد قبول وکالت، بیان نموده 
که وکیل نمى باشم و باید خانم تیمورى وکالت شما را بگیرد و توجهًا به اظهارات خانم 
تیمورى، نادر صفرى با وجود داشتن مجوز موسسه حقوقى ثبت شده و داشتن مدرك 
کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دخالت در امر وکالت ندارد و شغل ایشان ساختمان 
سازى و انجام پروژه هاى ســاختمانى و عمرانى مى باشد و جهت مطالعه کتاب هاى 
حقوقى به دفتر وکالت وى مراجعه مى کند و مالک ساختمان (دفتر کار) نیز مى باشد و 
اینکه وى به شاکیه گفته که پول بابت حق الوکاله به حساب آقاى صفرى واریز نماید 
(به علت بدهى به آقاى نادرى صفرى) و با التفات به قرارداد خرید دفتر محل کار متهمه 
وکالت اعطایى بین متهمین و اظهارات خانم زهرا نادرى طهرانى فرزند رحمت اله که 
شاکیه را جهت انعقاد قرارداد وکالت به خانم تیمورى معرفى نموده است (صفحه 81 
پرونده، بنده همسایه خانم اکرم شیرانى هستم و چون چند پرونده نزد خانم تیمورى 
داشتم ایشان را معرفى کردم و جلسه اول که مى خواست به دفتر خانم تیمورى برود، 
همراه ایشــان خانم تیمورى رفتم و خانم تیمورى در دفتر وکالت بود، من خانم اکرم 
شیرانى را معرفى کردم و برگشتم ولى در جریان اینکه قرارداد بستند یا خیر و چه طور با 
هم قرار گذاشتند و چه پولى دادند، من اطالعى ندارم و نظر به دفاعیات خانم تیمورى 
و انکار وى و به لحاظ فقد ادله کافى- عدم احراز وقوع بزه هاى معنونه، مســتنداً به 
ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى مصول 1392 و استظهار از اصل 37 قانون اساسى 
راى برائت متهمین صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
3017  بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو اصفهان (111 جزایى سابق)/2/350

ابالغ راي
شماره دادنامه 9609970353700064 شــماره پرونده: 9509980360201292 
شماره بایگانى شعبه 951427 شاکى: خانم محبوبه شــیبک خالقداد فرزند غالم به 
نشانى اصفهان-اصفهان بلوار آتشگاه خ اله اکبر محله گلستان ك بنفشه جنب دکل 
مخابرات متهم آقاى محمدرضا فریادرس فرزند على به نشانى مجهول المکان اتهام: 
ترك انفاق گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمد 
رضا فریادرس فرزند على، متوارى دائر بر ترك انفاق همسرش خانم محبوبه شکیب 
خالقداد فرزند غالم، با توجه به شکایت شاکیه-اظهارات گواهان- رونوشت مدارك 
زوجیت و نظر به اینکه متهم به رغم احضار وى از طریق نشر آگهى در روزنامه در جلسه 
دادرسى 96/1/19 حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است و با امعان نظر به 
کیفر خواست صادره-سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابى از 
ناحیه متهم محرز و مسلم است. لذا دادگاه با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب سال 1391 ناظر به ماده 19 (درجه شش) قانون مجازات اسالمى سال متهم را 
1392 به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. در مورد دیگر اتهام متهم 
مبنى بر ممانعت از مالقات طفل، به لحاظ میزان مجازات قانونى که حسب ماده 54 
قانون مار الذکر و بند ح ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 رسیدگى 
به موضوع در صالحیت شوراى حل اختالف است لذا مقرر است دفتر بدل مفید تهیه 
و جهت رسیدگى به مرجع ذى صالح ارســال گردد. راى صادره د مورد محکومیت 
متهم غیابى و و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این دادگاه 
و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان میباشد. م الف: 3018 بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو اصفهان 

(111 جزایى سابق)/2/349

ابالغ راي
شماره دادنامه 9609970353700109  شــماره پرونده: 9409980365301755 
شماره بایگانى شعبه: 951450 شــاکى: آقاى علیرضا ملکیان جبلى فرزند غالمرضا 
به نشانى اصفهان-اصفهان –خ محتشم کاشانى ك شهید زارعى پ 15 متهم آقاى 
سعید یعقوب ترکى به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادى 
2- تخریب عمدى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهامات آقاى 
سید یعقوب ترکى هرچگانى فرزند ابوالفضل دایر بر الف –توهین ب- تخریب عمدى 
قفل درب، با عنایت به شکایت شاکى آقاى على رضا ملکیان جبلى فرزند غالمرضا- 
اظهارات گواهان و نظر به اینکه متهم به رغم احضار وى از طریق روزنامه در مراحل 
تحقیق و دادرسى (96/11/21) حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و با امعان 
نظر به کیفر خواست صادره-سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، ارتکاب بزه هاى 
انتسابى از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به مواد 608 -677 
قانون تعزیرات مصوب 1375 و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمى سال 1392 
متهم را از حیث اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدى در حق دولت 
و از جهت اتهام ردیف ب به تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید مجازات 
اشد قابل اجراء است. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهى در مرجع 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3019 بهرامى رئیس شعبه 111 

دادگاه کیفرى دو اصفهان (111 جزایى سابق)/2/348

راي اصالحى
پرونــده:  شــماره   9609970353700021 اصالحــى:  رأى  شــماره 
9409980365301771 شماره بایگانى شعبه: 950853 شاکى: آقاى احمد حیدرى 
فرزند ابراهیم به نشــانى: اصفهان- زینبیه- کوى باتون- کوى شــهرزاد- روبروى 
مدرسه شهید زاهدى- بن بست گلچین پالك 23 درب سبزرنگ، متهم: آقاى ناصر 
کریمى نیا فرزند على به نشــانى: متوارى، اتهام: ایراد صدمــه بدنى غیرعمدى بر اثر 
تصادف رانندگى، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى تصحیحى 
مى نماید. راى اصالحى: در مورد دادنامه شماره 1765- 95/9/22 مبنى بر محکومیت 
آقاى ناصر کریمى نیا فرزند على از حیــث اتهام بى احتیاطى در رانندگى منجر به ایراد 
صدمه بدنى غیرعمدى با وصف فرار از صحنه جرم نسبت به آقاى احمد حیدرى فرزند 
ابراهیم به پرداخت دیه و تحمل چهارماه و نیم حبس تعزیــرى، با عنایت به تکلیف 
دادگاه دائر بر اعمال مجازات جایگزین حبس، مستنداً به مواد 10- 68- 70- 83 (بند 
ب)- 86 (بند ب) قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را عالوه بر پرداخت دیه 
ضمن تعیین مجازات حبس به میزان ذکر شده به پرداخت 18/000/000 ریال جزاى 
نقدى در حق دولت به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این دادگاه و بیست 
روز پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهى در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف: 3020 بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /2/347

ابالغ  
شماره درخواست: 9610460365600010 شماره پرونده: 9609980365600139 
شماره بایگانى شــعبه: 960141 پیشنویس آگهى ابالغ اســماعیل نادرى به اتهام 
ترك انفاق فرزند و همسر و تهدید به قتل و ...، از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
960141 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده اســت بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه 37 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شد. م الف: 2950 شعبه 37 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/344

ابالغ  
شماره درخواست: 9610460365600009 شماره پرونده: 9609980365600137 
شماره بایگانى شــعبه: 960138 پیشــنویس آگهى ابالغ صالح کرمى پور شکورى 
به اتهام توهین و ترك انفاق از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 960138 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 37 دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م 
الف: 2951 شعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/2/343

ابالغ راي
شــماره دادنامه : 9609970354200027 پرونده کالســه : 9409980359500809 
شماره بایگانى شعبه: 951373 شاکى: آقاى سید محمد حسینى زفره فرزند سید کمال به 
نشانى شهرستان اصفهان فالورجان خ شهید سید ناصر حسینى ك معلم متهم : آقاى اکبر 
سلیمانى فرزند سلیمان به نشانى در حال حاضر مجهول المکان اتهام: کالهبردارى شبکه 
اى گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید: راى دادگاه: در خصوص اتهام اکبر سلیمانى فرزند سلیمان دائر بر کالهبردارى رایانه 
اى به مبلغ 12/750/000 ریال موضوع شکایت شاکى سید محمد حسینى زفره فرزند سید 
کمال نظر به محتویات پرونده کیفر خواست دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شکایت 
شاکى خصوصى پاسخ استعالمات انجام شده از شرکت مخابرات و بانک ملى ایران و عدم 
حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ هاى مکرر و قرائن و امارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکارى نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده 741 قانون 
مجازات اسالمى (بخش جرائم رایانه اى) حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 4 سال 
حبس تعریزى و رد مبلغ مذکور در حق شاکى صادر و اعالم مى دارد این راى غیابى تلقى 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض (واخواهى) در این دادگاه مى باشد.م الف 2906 

نجفى رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو اصفهان (116 جزایى سابق)/2/342

ابالغ  
پیشــنویس آگهى ابالغ آقاى حســین شاهســون فرزنــد خدامراد بــا کدملى 
0063548046 علیــه علیرضا حیاتى فرزند یوســف به اتهام خیانــت در امانت و 
تحصیل مال از راه نامشروع از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 941206 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابر بن عبداله انصارى 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 2932 شعبه 21 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/338

ابالغ  
پیشــنویس آگهى ابالغ شــکایت آقاى حمید خلیلى فرزند رمضانعلــى با کدملى 
1287182739 علیه سیدمرتضى موسوى فرزند ســیدمراد دایر بر خیانت در امانت 
نسبت به سه فقره چک از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960014 تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 2934 شعبه 21 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/337

ابالغ  
پیشــنویس آگهى ابالغ شــکایت آقایان محســن طاهرى فرزند ابراهیم با کد ملى 
1282863363 و عباس رنجبر فرزند قاســم با کد ملى 1189821060 علیه رسول 
استکى به اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى با ســالح سرد از طرف این دادسرا در پرونده 
کالســه 950075 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در 
امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابر بن 
عبداله انصارى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 2924 شعبه 
21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/336

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100370000417 شماره پرونده: 9509983761801555 شماره 
بایگانی شعبه: 960011 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: جواد سلمانیان فرزند عبدالکاظم 
کد ملى 1815828838 به نشانى مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/03/27 ساعت 
حضور: 9:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455، در خصوص شکایت صمد سردارى علیه شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 3033 شعبه 2 دادگاه 

کیفرى یک استان اصفهان (16 کیفرى استان سابق)/2/224
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پیامبــر(ص) براى تشــریح حقایــق آیین الهــى انتخــاب، و به
 ارزش هاى ویژه اخالقى گرامى داشته شد. او را براى رساندن 
رسالت هاى کریمانه اش برگزید، نشانه هاى هدایت به وسیله 
او آشــکار، و تاریکى هاى جهل و گمراهى با نــور هدایت او از 

میان رفت.
موال على (ع)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

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

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/2/13

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/31

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

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

(داخلى 335)

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

کلکتور اصلى فاضالب شاهپورآباد31- 1- 96
 (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
8/109/831/942406/000/000خزانه اسالمى)

لوله گذارى فاضالب شهر دستگرد دولت آباد 32- 1- 96
(ملک الشعرا و میالد) (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
7/804/112/094391/000/000خزانه اسالمى)

«آگهى مناقصه»«آگهى مناقصه»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان 

نوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/40 مورخ 96/01/29 جهت اجراى پروژه زیر از طریق 
برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/02/19 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمایید.

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر فالورجان
محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 5/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه 

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد نوع فهرست بها: راه و باند سال 1396 

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى. 

2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان. 
3- آبپاشى، پخش، تسطیح و کوبیدن قشرهاى خاکریزى و زیراساس و اساس. 

4- تهیه مصالح سنگى و اجراى آسفالت سطحى با سنگ شکسته از مصالح کوهى 12- 0، 19- 0 و 25- 0 . 
سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1396. 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اىآگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
امور تدارکات و انبارها

تاریخ بازگشایى شماره مناقصه موضوع مناقصهردیف 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى پاکات 
مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

مناقصه خرید انواع 1
9/30956/250/500 صبح 1536/9696/02/26یراق آالت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه 
عمومى دو مرحله اى خریدارى نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/02/12 تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/02/16 
در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شــده به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 

0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 96/02/17 لغایت ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/02/26 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت 
نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى ســپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر 

از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى ایران و نصف جهان بعهده برنده مناقصه 
میباشد. 

2- مناقصه گران بایستى داراى تاییدیه فنى از توانیر باشند. 
3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4275 

واحد مناقصات تماس حاصل نمایند. 
4- اســناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در ســایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى میباشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت 
پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شرکت توزیع برق استان 

اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد. 
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك 
گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 

شرکت توزیع برق
 استان اصفهان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

به استناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى) 
از اعضاى اتحادیه صنف درب و پنجره سازان آلومینیومى شهرســتان اصفهان دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) 
روز شنبه مورخ 96/2/23  از ساعت 8  الى 12 به ساختمان اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و البراتوارداران شهرستان اصفهان به نشانى: میدان 
فیض- ابتداى خیابان آپادانا- جنب بانک پارسیان مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر خود را 

(با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند. 
*** اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد ***

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى: 
* وکالت براى دادن رأى ممنوع مى باشد. (تبصره بند 6 ماده 13 آیین نامه) 

* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، پنج نفر اصل و دو نفر 
على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى 

عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک 
نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) 

برگزار مى شود. (ماده 22 قانون)
* بر اساس ماد 23 آئین نامه، در هیأت مدیره هاى هفته نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیأت مدیره است. 

* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها ازطریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین مى شود. 
(تبصره 3 ماده 22 قانون)

* براساس بند (1) ماده (17) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه روز 
کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 

* براساس ماده (15) آیین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مى یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم 
حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت مى یابد و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مذکور، رأى گیرى براى آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم 

تکرار مى شود.  در صورت عدم دستیابى به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواســت داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى 

واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. 
* باتوجه به تبصره (5) ماده (12) قانون، چنانچه هر یک از اعضاى هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفى خود را حداکثر به مدت شش ماه 
تعطیل کنند، مى بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند 

شد. (تبصره بند 3 ماده 18 آئین نامه) 
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند: 

1- اعضاى معزول هیأت مدیره 
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. 

آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى 
شهرستان اصفهان (شماره:  شهرستان اصفهان (شماره:  324324//9696 تاریخ:  تاریخ: 99//22//9696))

اسامى داوطلبان هیأت مدیره 
1- محمد انصارى طادى

2- محمدتقى باقریان 
3- اکبر پوریاى ولى 
4- حسن خسروى 

5- محمدرضا خسروى 
6- حسن صدیقى 

7- اصغر طاهرى آفارانى 
8- علیرضا طباطبائیان 

9- وحید فارسى 
10- مجتبى کیانى اشترجانى 

11- امین مختارى باغکمه
12- محسن نکوگل 

اسامى داوطلبان بازرسان 
1- اردشیر آزاده بروجنى                  2- حسین خسروى                    3- ابراهیم قنبریان                        4- مهدى هاشمیان کربکندى

* تعداد مورد نیاز *
هیأت مدیره: پنج (5) نفر اصلى- دو (2) نفر على البدل                                         بازرسان: یک (1) نفر اصلى- یک (1) نفر على البدل 

قابل توجه نامزدهاى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان و انتخابات میان دوره اى 
مجلس شوراى اسالمى در شهر اصفهان   

این روزنامه بهترین امکان براى معرفى برنامه هاى شما  به مردم است
 ما آماده ایم برنامه هاى شما را به مردم معرفى کنیم
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روباتى که 14 ساعته 
خانه  مى سازد

تولدت مبارك 
هرکول پوآرو

کاهش فشارخون با 
رژیم غذایى حاوى موز

اشتباه برادر کوچک،
اصغر را زندانى کرد

هادى عقیلى در برنامه زنده تلویزیونى:

 انقالب ویسى 
علیه سپاهان بود

گوشى فرزندتان را 
1015با Family Link کنترل کنید!

رضا درمیشیان : 
من عصبانى 
نیستم  

 یک دربى بـــــــزرگ است

esfejahan.netesfejahan net
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هادى عقیلىدر برنامه زندهتلویزیونى:

 انقالب ویسى 
علیه سپاهان بود
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شما  کــــــــــــى روش
 الزمید!

وزیر نیرو روز پنجشــنبه هفته قبل با حضور در اصفهان  
در مراســم بهره بردارى از دو طرح آبرســانى روستایى 
فخرآباد شهرستان مبارکه و فاز اول 19 روستاى شهرستان 
فالورجان  گفت: با اجراى طرح هاى آبرسانى طى سه سال 
و نیم گذشــته، چهار میلیون و 100 هزار نفر از روستائیان 

کشور از آب شرب سالم بهره مند شده اند.
وى افزود: فقط در سال 95 به بیش از 2 هزار و 985 روستا 

توسط وزارت نیرو آبرسانى شده است.
وى ابراز امیــدوارى کرد: اجراى طرح هاى آبرســانى به 

روستاهاى کشور در سال هاى آینده نیز، ادامه یابد. 
چیت چیان با بیان اینکه وزارت نیرو تا سال 92 هیچگونه 
ردیف اعتبارى و بودجه براى آبرسانى به روستاهاى کشور 

در اختیار نداشت، افزود: در دولت فعلى با تاکید شوراى عالى 
آب، ردیف اعتبارى 300 میلیارد تومانى براى آبرسانى به 

روستاها اختصاص یافت.
وزیر نیرو با اشــاره به کمبود آب و اهمیت حفظ منابع آبى 
کشور گفت: متوسط بارش در کشور ما یک سوم متوسط 
بارش در دنیاست و نشاندهنده این است که کشور ما از نظر 

منابع آبى در محدودیت جدى قرار دارد.
وى گفت: صرفه جویى در مصرف آب و اســتفاده درست 
و بهینه در تولید، توزیع و مصرف آب وظیفه شرعى، ملى، 

قانونى و انسانى همه ماست.
چیت چیان با بیان اینکه بى توجهى به مصرف آب تبعات 
نگران کننده اى براى مردم و نسل هاى آینده دارد، افزود: 

امروزه دیگر کمیت آب مطرح نیست بلکه با خشک شدن 
رودخانه ها، تاالب ها و پایین رفتن ســطح آب هاى زیر 

زمینى کیفیت آب اهمیت بیشترى پیدا کرده است.
وى با تاکید بر اینکه مشکل امروز جهان فقط کمیت آب 
نیست بلکه کیفیت آب از اهمیت بیشترى برخوردار است 
گفت: در برخى از مناطق کشور آب کافى وجود دارد اما به 
دلیل پایین آمدن کیفیت آن نمى توانیم از آن استفاده کنیم.
وزیر نیــرو با بیــان اینکه بــى توجهى بــه کیفیت آب 
گرفتارى ها و مشکالت جدى را براى کشور ایجاد خواهد 
کرد افزود: در گذشته امکان حفر چاه هاى جذبى در مناطق 
مختلف شهرها وجود داشت اما امروز با تمرکز جمعیت و 
پدیده شهرنشینى و توسعه شهرها، میزان ورودى فاضالب 

به طبیعت بسیار افزایش پیدا کرده است و دیگر زمین قدرت 
پاالیش این حجم زیاد فاضالب را ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
نیز در حاشــیه افتتاح این طرحها، هدف از اجراى آنها را 
تأمین آب شرب ســالم و پایدار براى بیش از 50 هزار نفر 
از اهالى روســتاها عنوان کرد و افزود: براى بهره بردارى 
از آن ها مجموعًا اعتبارى بالغ بر 116 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
"محمدحسین قرائتى" در خصوص اقدامات صورت گرفته 
براى اتمام این پروژه ها اظهار داشت: مجتمع آبرسانى 22 
روستاى شهرستان مبارکه با هدف تأمین آب شرب براى 
24 هزار نفر از اهالى 22 روســتاى این شهرستان از سال 

1385 آغاز شــد و براى بهره بــردارى از آن 42 کیلومتر 
خط انتقال آب، 20 کیلومتر اصالح و بازسازى شبکه هاى 
فرسوده توزیع آب، 5 ایســتگاه پمپاژ، 2550 مترمکعب 

مخزن ذخیره و 3 حلقه چاه نیمه عمیق اجرا شده است.
قرائتى ادامه داد: طرح آبرسانى به 19 روستاى شهرستان 
فالورجان با جمعیتى بالغ بر 19 هزار نفر نیز در قالب مجتمع 
آبرسانى 19 روستا از ســال 1390 آغاز شده و براى آماده 
سازى فاز یک آن، خط انتقال آب به طول 30 کیلومتر و 8 

کیلومتر اصالح و بازسازى شبکه توزیع انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
با اشاره به تأمین 28 میلیارد ریال اعتبارات این پروژه ها از 
محل صندوق توســعه ملى گفت: در سال گذشته دولت 

مبلغ 500 میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توســعه ملى 
براى تکمیل پروژه هاى آبرسانى روســتایى و تسریع در 
بهره بردارى از آن ها به اســتان اصفهان اختصاص داد و 
این شرکت 33 مجتمع آبرسانى روستایى و 47 پروژه تک 
روستایى را از محل این اعتبارات در تمامى شهرستان هاى 

استان اجرا کرده است.
وى افزود: از مجموع این پروژه ها، در سال گذشته 28 پروژه 
آبرسانى به 65 هزار نفر از روســتائیان استان اصفهان با 
اعتبارى بالغ بر 610 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید و دو 
پروژه تأمین آب شرب 41 روستاى شهرستان هاى مبارکه 
و فالورجان نیز به یارى خدا صبح روز 7 اردیبهشت ماه و به 

دست وزیر نیرو افتتاح شد.

با بهره بردارى از مجتمع هاى آبرسانى روستایى فخرآباد و 19 روستا با حضور وزیر نیرو؛

52 هزار روستایى شهرستان مبارکه از آب آشامیدنى سالم 
و پایدار برخوردار شدند

بدترین روغن ها براى سرخ کردن و پخت و پز 

بدترین روغن ها براى سرخ کردن و پخت و پز 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اسپیکر «هارمن کاردن» با 
دستیار صوتى 

 کمپانى مایکروسافت و شــرکت «هارمن کاردن» 
در حال همکارى جهت تولید دســتیار شــخصى با 
استفاده از فناورى صوتى کورتانا هستند. این دستیار 
کــه «Harman Kardon Invoke» نــام دارد، از 
پلتفورم هاى مختلف موزیک، از جمله اســپاتیفاى 

پشتیبانى خواهد کرد.
اخیراً مایکروسافت آپدیت جدیدى براى اپلیکیشن 
کورتانا در اندروید منتشــر کرد. ایــن آپدیت برخى 
از کارایــى و توانایى هــاى هوش مصنوعــى را به 
کاربران نشان مى دهد. در این به روزرسانى، بخش 
«Device» و یکســرى اطالعــات جدیــد درباره 
کارایى هاى دســتیار صوتى invoke به اپلیکیشن 

کورتانا اضافه شده است.
کاربران مى توانند از Invoke بخواهند که با مخاطب 
مورد نظرشان از طریق برنامه اسکایپ تماس گرفته و 
 Groove یا موزیک مورد عالقه آنها را از طریق برنامه
Music پخــش کند و حتى مرورى بــر اخبار جدید 

داشته باشد. رابط کاربرى جدید امیدوارکننده به نظر 
مى رسد اما هنوز هم برخى ضعف هاى کوچک در آن 
دیده مى شود. با دیدن چنین ضعف هایى این ذهنیت به 
وجود مى آید که مایکروسافت هنوز آمادگى رونمایى 
از این فناورى را ندارد.انتظار مى رود مایکروسافت در 
رخداد Build 2017 که ماه آینده در ســیاتل آمریکا 
برگزار مى شود، جزئیات بیشترى از این پروژه از جمله 

قیمت و تاریخ رونمایى از آن را اعالم کند.

اپلیکیشن پیش بینى دقیق
 آب و هوا

Today Weather – Forecast Premium  نــام 

برنامه اى ســاده و زیبا براى پیش بینى دقیق آب 
و هــواى نقاط مختلــف دنیا براى اندروید اســت. 
این اپلیکیشن با اســتفاده از فناورى بى نظیر خود 
اطالعات را به گونه اى بسیار ساده در اختیار کاربران 
خود قرار مى دهد که بــراى درك آنها نیاز به هیچ 
دانش خاصى نبــوده و خواهید توانســت آنها را به 
 Today آسانى تجزیه و تحلیل کنید. در هر اجراى
Weather خواهید توانســت به هــزاران عکس از 

طبیعت بــا کیفیتى فوق العاده دسترســى داشــته 
باشید و آنها را مشاهده و یا دریافت نمایید. توانایى 
پیش بینى آب و هواى منطقه اى هر کســى را قادر 
مى سازد تا از وضعیت هوا در هفت روز آینده مطلع 
شده و جزئیات دقیق نوع آب و هوا را در 24 ساعت 
آینده مشــاهده نماید. در این نرم افزار مى توانید به 
صورت همزمان چندین مــکان مختلف را انتخاب 
کرده و براى مشاهده اطالعات آب و هوایى مکان هاى 
مورد نظر خود را با یکدیگر ســوئیچ نماید. عالوه بر 
این در صورت وجود شــرایط آب و هوایى سخت و 
دشوار در 24 ساعت آینده هشدار در برنامه به نمایش 
در آمده که در بسیارى از موارد بسیار کاربردى است.

ال جى جى6 در ایران
 رونمایى شد

 شــرکت ال جــى از پرچمــدار جدید خــود یعنى
 ال جى جى 6 در تهران رونمایــى کرد. ال جى جى 
6 یک گوشى هوشمند با صفحه نمایش 5,7 اینچى 
است و از همان روز اول با اندروید نوگت به بازار عرضه 

خواهد شد. 
شیشه صفحه نمایش این موبایل گوریال گلس 3 و 
پنل پشت آن گوریال گلس 5 است که مقاومت بسیار 
خوبى در برابر ضربه دارد. در پشت این دستگاه دو لنز 
قرار دارد که از یک سنسور 13 مگاپیکسلى مشترك 

استفاده مى کنند.
 لنز دوم دوربین ال جى جى 6 واید اســت و زاویه دید 
بســیار خوبى دارد. این پرچمدار جدیــد یک باترى 
3300 میلى آمپــرى دارد و در کنار اســنپ دراگون

 821 بــراى رم هــم 4 گیگابایت حافظــه درنظر 
گرفته شده است. 

به منظور بهره گیرى هرچه بیشــتر و برداشتن گام هاى عملى در راســتاى ارائه راهکار براى کاربردى نمودن مباحث 
تخصصى صنعت IT در ایران، سایت رایانه پایه گذارى شد و با عنایت به اهمیت روزافزون زمینه هاى کاربردى فناورى 
اطالعات و نقش بسیار مؤثر آن درحل معضالت و چالش هاى موجود و در راســتاى تأمین نیازهاى جامعه از این بازار 
جدید، جایگاه این پایگاه اطالع رسانى فارسى در راستاى اقتدار ملى و توسعه صنعت IT در کشور و رقابت با بازار بزرگ 
جهانى و مشتریان بالقوه کاالها IT و خدمات ایرانیان در سرتاسر دنیا این کنسرسیوم با محوریت مجموعه رایانه شکل 

گرفت.
استفاده بهینه از توانمندى هاى علمى، تخصصى و تجارى بیش از ده شرکت در ارائه آخرین دستاوردهاى تحقیقاتى و 
ارائه راهکارهاى افزایش بهره ورى و توسعه پایدار صنعت IT و فراهم کردن فضاى بحث و تبادل نظر بین متخصصین 
این صنعت و بررسى چالش ها، تنگناها و ارائه راهکارهاى عملى در صنعت IT پایه و اساس ایجاد سایت رایانه در کشور 

بوده است.
https://www.rayaneh.com :وب آدرس

 Brown بازى محبوب و فوق العاده زیباى رالى و مســابقه اى (رسینگ) از اســتودیوى بازیسازى Rush Rally 2 
monster Limited براى دستگاه هاى اندروید است و از پرطرفدارترین بازى هاى ماشین سوارى اندروید به شمار 

مى رود! دیوانه شوید، مانورى تازه دهید و دیوانه وار برانید، رقیبان را از میدان به در کرده و بار دیگر نشان دهید پیروز 
این میدان شما و تنها شما هستید! 

سرى اول بازى باال به پایین ماشین ها را نمایش مى داد اما Rush rally 2 حالت کالسیک بازى هاى مسابقه اى را 
تداعى مى کند و دوربین از پشت ماشین همراه شماست، این زاویه خاص رو در رو با واقعیت، هیجان بازى را دو چندان 
مى سازد! راش رالى 2 به سمت شبیه سازى شتافته و مى توان گفت تا حدودى موفق شده است، نزدیکى ماشین به 
شما و عناصر بازى یکسره احساس دشــوارى را انتقال مى دهند اما صبور باشید و خود را گرم کنید، کمى که بگذرد 
احساس بد جاى خود را با رضایتى عجیب تغییر مى دهد؛ شــاید این موضوع بخاطر کنترلر بى نقص راش رالى 2 به 
همراه وجود هیجان زیاد در اتمسفر بازى باشد! اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى هستید به هیچ وجه 

Rush Rally 2 را از دست ندهید!

معرفى محصول

 درست زمانى که همه گمان مى کردند شــیائومى تصمیم دارد 
 Mi  سومین نسل از دســتبند هوشمند این شــرکت را با عنوان
Band 3 معرفى کند، این شرکت ساعت هوشمند خود را تحت 

برند WeLoop عرضه و مشــتریان خــود را غافلگیر کرد. این 
ساعت هوشــمند که WeLoop Hey S3 نام دارد، در بازار چین 
و به عنوان نمونه جایگزین و مقرون بــه صرفه اى از اپل واچ به 

فروش مى رسد.
شیائومى، حکم برند اپل را در کشــور چین دارد. استارت آپى که 
تحت مدیریت Hugo Barra، (که البته چندى قبل خبر از ترك 
این شرکت داد) بسیار رشد کرد و خود را فقط محصور بازار موبایل 
نکرده است. با وجود این، تأثیر از برند اپل به روشنى در طراحى 

ساعت هوشمند WeLoop Hey S3 مشهود است.
ایــن ســاعت هوشــمند ماننــد دیگــر محصوالت مشــابه 
بازار، بــراى کاربــران فعــال و ورزشــکار کاربرد بیشــترى 
دارد. این ســاعت بــا صفحه 1.28 اینچى همیشــه روشــن 
بــا رزولوشــن 176*176 پیکســل و محافــظ شیشــه

 Gorilla Glass 3 عرضه مى شود. شیائومى اعالم کرد که ساعت 

وى لوپ تنها 38 گرم وزن دارد، اندازه آن 46.21*35.66*11.15 
میلیمتر است و در رنگ هاى مختلف عرضه خواهد شد.

صفحه این ساعت قادر اســت با تم هاى متعددى  تنظیم شود و 
همچنین زمــان، تاریخ و میزان باتــرى را نمایش مى دهد. این 
محصول همچنین با کمک شتاب سنج، قطب نماى الکتریکى، 
ژیروسکوپ و سنسور ضربان سنج قلب قادر است تعداد قدم هاى 
کاربر را بشمارد، مسافت طى شده را بسنجد، میزان ضربان قلب را 
مشخص کند و آمار تحلیلى از داده هاى دریافت شده عرضه کند.

اما این نخستین بار نیست که شیائومى به سراغ ساعت هوشمند 
مى رود. این شرکت قبًال ساعت هوشمند Amazfit را تحت برند 
Huami عرضه کرد اما هــم Amazfit  و هم ویلوپ هى نیز به 

صورت پیش فرض سیســتم عامل اندرویــد را روى خود نصب 
ندارد. بلوتوث نسخه 4.2 این محصول این امکان را مى دهد که 
این ساعت هوشمند به گوشى همراه کاربر متصل شود و اطالعیه 
تماس ها، پیغام ها و رخدادهاى شبکه هاى اجتماعى را به او عرضه 
کند. صاحبان ساعت هوشمند ویلوپ هى از طریق ساعت خود 
قادر خواهند بود به تماس ها پاســخ دهند و یا موسیقى در حال 

پخش روى گوشــى خود را 
کنترل کنند. این محصول 

همچنین ضد آب اســت 
و قادر است تا عمق 50 

مترى زیــر آب دوام 
بیاورد.

طبق گفتــه خود 
شرکت شیائومى، 
مهمتریــن ویژگى 

این ساعت این است 
که مى تواند در صورت 

اســتفاده نرمال، با یک بار 
شارژ تا 30 روز روشن باقى بماند که 

براى اثبات این ادعا باید تا زمان عرضه رســمى و آزمایش 
آن در دنیاى واقعى صبر کنیم. مانند دیگر محصوالت شــرکت 
شیائومى، این ساعت نیز با قیمت نه چندان زیاد 78 دالر عرضه 

خواهد شد.
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خرید آنالین
 سخت افزار

بهترین
 بازى رالى 
اندروید 

 
درآمدزایى با نقشه گوگل 

  نقشه گوگل یکى از سرویس هاى محبوب شرکت 
گوگل اســت اما براى درآمدزایــى، بخش چندان 
قدرتمندى براى این شــرکت محسوب نمى شود. 
مســئوالن گوگل نیز بر این امر واقف هســتند که 
درآمدزایى ســرویس نقشــه اخیراً کند بوده است. 
«ساندرا پیچاى» مدیر عامل گوگل در پاسخ یکى 
از تحلیلگران وال استریت در این مورد، عنوان کرد 
که براى افزایش درآمدزایى مپ برنامه هاى طوالنى 

مدتى دارند.
پیچاى در ســخنان خود جزئیات زیــادى در مورد 
برنامه هاى درآمدزایى نقشه گوگل عنوان نکرد اما با 
دقت در گفته هاى وى مى توان تقریبًا فهمید که چه 
در سر دارد: «مطمئنم تاکنون متوجه تغییرات اعمال 
شده در برنامه گوگل مپ در ماه هاى اخیر شده اید. 
اگر قصد داشته باشید به مکان خاصى سفر کنید، مپ 
مى تواند براى این ســفر کمک زیادى به شما کند، 
مکان هاى خوبى معرفى کند کــه مى توانید از آنها 
استفاده کنید و امکانات بســیار دیگر. ما امیدواریم 
با دریافت بازخوردهاى کاربران از پیشنهادات ارائه 
شــده، کیفیت این قابلیت را در طــول زمان بهبود 

ببخشیم.»
کاربران مى توانند با استفاده از این فناورى، زندگى 
روزمره خــود را درون برنامه هایى مانند مپ تلفیق 
کنند، مثًال تصور کنید که با نگاهى به خیابان بتوانید 
رتبه مغازه ها را مشــاهده کنید و قطعًا شرکت هاى 
مختلف حاضرند براى باالرفتن رتبه خود در چنین 

فضایى، پول هاى هنگفت پرداخت کنند.

روباتى که 14 ساعته خانه  
مى سازد

محققان دانشگاه ام.آى.تى آمریکا روباتى ساخته اند 
که قادر است با اســتفاده از چاپ فناورى سه بعدى، 

ظرف 14 ساعت یک بنا را به طور کامل بسازد.
محققان در تالشند تا قابلیت هایى را به این روبات 
اضافه کنند که بتواند کلیه امور ســاخت و ســاز، از 
انتخاب زمین و پاکســازى آن گرفتــه تا طراحى و 
تأمین مواد اولیه و ساخت خانه را بدون نیاز به دخالت 

انسان به انجام برساند.
پیش از این قابلیت هاى فوق العاده چاپ ســه بعدى 
در مقیاس بزرگ آشــکار شــده اســت و تنها در 
مدت 24 ساعت شاهد ســاخت ده خانه مسکونى

 بــا اســتفاده از چاپگرهاى ســه بعدى قابل حمل 
بوده ایم.

اکنون محققان ام.آى.تى قصد دارند روبات خانه ساز 
خود را که در حال حاضر توســط یک کامیون حمل 
مى شود، به یک وسیله خودکفا و مستقل تبدیل کنند 
که توان موردنیاز را از نور خورشید تأمین مى کند و 
قادر است در مناطق دوردست بدون کمک انسان، بر 
اساس ویژگى هاى محیطى و شرایط منطقه، نقشه 

خانه را طراحى کند و بسازد.

کلیک

فناورانه

گوشى فرزندتان را 
با Family Link کنترل کنید!

این روزها استفاده از اســمارتفون ها و تبلت ها به شدت 
در بین کــودکان رواج یافته اســت. اگرچه به کارگیرى 
فناورى مى تواند در برخى جنبه ها براى کودکانمان مفید 
واقع شود اما افراط در این زمینه مطمئنًا اثرات سوء را به 
همراه خواهد داشت. بنابراین بســیار جالب مى شد اگر 
مى توانستیم تعامل فرزند دلبندمان را با اسمارتفون وى 

کنترل کنیم. 
براى مثال براى استفاده مداوم وى از گوشى هوشمندش 
بازه زمانى مشخصى تعیین کنیم یا از قابل استفاده بودن 
اسمارتفونش در ساعات خاصى از شب و روز جلوگیرى 

نماییم.
گوگل به تازگى از اپلیکیشــن اختصاصى تحت عنوان 
Family Link رونمایى کرده که به بهترین شکل ممکن 

امکان کنترل تعامل کودکان با اسمارتفون را براى والدین 
آنها محقق مى کند.

 متأسفانه این اپلیکیشــن در حال حاضر فقط در ایاالت 
متحده منتشر شده و به روش خاص  قابل استفاده است 
اما پیش بینى مى کنیم که در آینده شاهد انتشار سراسرى 

این برنامه جالب باشیم.
اپلیکیشــن Family Link قابلیت هــاى متعددى را در 
اختیار والدین قرار مى دهد. نکته قابل توجه در این است 
که پروسه کنترل و اعمال محدودیت روى اسمارتفون 
فرزندتان با استفاده از اپلیکیشن Family Link به طور 
مستقیم توسط گوشى هوشمند خود شما صورت مى گیرد. 
بنابراین شما نیازى به گرفتن گوشى فرزندتان از دست 
او ندارید. برخى از اصلى ترین قابلیت هاى اپلیکیشــن

 Family Link به شرح زیر هستند:
والدین مى توانند مدت زمان دقیقى که فرزندشــان در 
تعامل با اپلیکیشن هاى مختلف گوشى خود صرف کرده 
را مشــاهده کنند. براى مثال مى توانید ببینید که فرزند 
شما در 24 ساعت گذشته چند ســاعت با مرورگر کروم 
به وبگردى پرداخته یا چند ساعت را صرف انجام بازى 

خاصى کرده است.
والدین مى توانند مــدت زمان مشــخصى را به عنوان 

حداکثر زمانى که فرزندشان در طول 24 ساعت مى تواند 
از اسمارتفون خود استفاده کند، مشخص سازند. به عنوان 
مثال؛ مى توانید حداکثر زمان استفاده از گوشى طى هر 
24 ســاعت را براى فرزندتان برابر با پنج ساعت در نظر 
بگیرید. در این شــرایط فرزندتان در هر 24 ساعت فقط 
مى تواند پنج ساعت از گوشى براى انجام بازى، وبگردى 

و... استفاده کند.
 والدین مى توانند ساعت مشــخصى از روز یا شب را به 
عنوان ساعت غیرفعال شــدن گوشى مشخص نمایند. 
براى مثال مى توانید با اپلیکیشن Family Link استفاده از 
گوشى فرزندتان بعد از ساعت 10 شب را غیرممکن کنید.

والدین مى توانند به طور مستقیم روى اپلیکیشن هایى که 
فرزندشان براى نصب آنها اقدام مى کنند، کنترل داشته 
باشند. به عنوان مثال زمانى که فرزندتان تمایل داشته 
باشد از گوگل پلى استور (Google Play Store) بازى 
خاصى را دانلود کند، این عمل تا زمانى که شما از طریق 
گوشى هوشمندتان آن را «قبول»(Approve)  نکنید، 

انجام پذیر نخواهد بود.
بنابراین اپلیکیشن Family Link قابلیت هاى متعدد و 
بســیار جالبى را در اختیارتان قرار مى دهد. همانطور که 
پیش از این هم اشاره داشتیم، اپلیکیشن مذکور امکان 
مدیریت اینچنینى را از طریق گوشى هوشمند خود شما 
برقرار مى ســازد. این تعامل مســتقیم منجر مى شود تا 
اپلیکیشن Family Link از سایر اپلیکیشن هاى مشابه 

متمایز شود.
پیش نیازها

اپلیکیشــن Family Link توسط شرکت گوگل توسعه 
یافته و با سیستم عامل اندروید سازگارى دارد. به منظور 
استفاده از این برنامه باید شــرایط و ضوابط زیر برقرار 

باشند:
-گوشــى هوشــمند والدین بایــد حداقــل از اندروید

 4.4 کیت کت بهره مند باشد.
-گوشى هوشمند فرزند شما باید از اندروید 6.1 مارشمالو 

یا اندروید 7 نوقا بهره مند باشد.
همانطور که پیش از این اشــاره داشــتیم، اپلیکیشــن

 Family Link در حال حاضر به طور عمومى منتشــر 
نشــده و فقط در ایاالت متحده و به روش خاصى قابل 

دانلود است.
اگر شروط فوق در گوشى هوشمند فرزندتان و همچنین 
گوشى هوشمند شما برقرار است، مى توانید از اپلیکیشن 
Family Link استفاده کنید. سپس نوبت به راه اندازى 

این اپلیکیشــن مى رســد. مراحل راه اندازى اپلیکیشن
Family Link به شرحى است که در ادامه اشاره مى کنیم.

Family Link راه اندازى اپلیکیشن
در قدم نخســت باید اپلیکیشــن Family Link را در 
گوشى هوشمند خود (پدر یا مادر) اجرا کنید. پس از طى 
کردن چند مرحله ســاده در این برنامه باید یک اکانت 
اختصاصى گوگل براى فرزندتان بســازید. گوگل اشاره 
مى کند که ساخت این اکانت براى کودکان زیر 13 سال 
مناسب است. بدین منظور باید نام، نام خانوادگى و سایر 

مشخصات فرزند خود را وارد کنید.
پس از انجــام این عمل نوبت به راه اندازى اپلیکیشــن 
Family Link در گوشى هوشــمند فرزندتان مى رسد. 

ابتدا اکانت جیمیلى که براى وى ساخته بودید را در گوشى 
الگین (Log in) کنید. سپس اپلیکیشن Family Link را 
اجرا کنید. در این شرایط ارتباط مورد نیاز به طور اتوماتیک 
و ضمن اتصال به اینترنت صورت مى پذیرد. البته در این 
بین نیاز به طى کردن چند مرحله ساده وجود دارد که از 

شرح آنها صرف نظر مى کنیم.
به همین صورت مى توانید تا چهــار نفر را در یک گروه 
مدیریت کنید. بنابراین اگر دو فرزند دارید و تمایل دارید 
تا گوشى هر دو را به همین طریق مورد بررسى و کنترل 
قرار دهید، کافى اســت که آنها را به گروه ساخته شده 
در اپلیکیشــن Family Link ملحق یا اصطالحًا جوین 

(Join) کنید.
با طى کردن مراحل فوق هر زمان که تمایل داشته باشید 
از طریق گوشــى اندرویدى خودتان قادر به مشاهده و 
بررسى وضعیت تعامل فرزند یا فرزندانتان با اپلیکیشن 
Family Link خواهید بود. اطالعات بسیار جامعى توسط 

این اپلیکیشن ارائه مى شوند و شما به صورت مستقیم قادر 
به کنترل گوشــى فرزندتان خواهید بود. تصور کنید که 
براى کودك خود بازه زمانى 30 دقیقه اى براى استفاده 
مداوم از اسمارتفون را تدارك دیده اید. در این شرایط اگر 
او براى 30 دقیقه مداوم از اسمارتفون خود استفاده کند، 
اپلیکیشن Family Link به صورت اتوماتیک صفحه اى 
را به نمایش در خواهد آورد و از او مى خواهد تا استراحتى 
داشته باشد و در ساعت تعیین شده شما بار دیگر از گوشى 

خود استفاده کند.

کالم آخر
بنابرایــن اپلیکیشــن Family Link یکــى از بهترین 
رویکردهاى موجود به منظور ردیابــى و کنترل تعامل 
فرزندان با اسمارتفونش را ارائه مى کند. همانطور که اشاره 
کردیم، با اپلیکیشن مذکور مى توانید از اعتیاد فرزندتان به 

اسمارتفون ها پیشگیرى کنید!

ساعت هوشمند 78 دالرى شیائومى

ورىورى

گوشى فرزندتان را 
kباFamilyLinkکنترلکنید!

مى ساز
شما و عناصر بازى یک

احساس بد جاى خود را با رضایتى عجیب
همراه وجود هیجان زیاد در اتمسفر بازى باشد! اگر از

Rush Rally2 را از دست ندهید!
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براى اثبات این ادعا باید تا زمان عرضه رســمى و آزمایش 
اى واقعى صبر کنیم. مانند دیگر محصوالت شــرکت  دن
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رامین مشکاه

,,
والدین 
مى توانند به طور 
مستقیم روى 
اپلیکیشن هایى که 
فرزندشان براى 
نصب آنها اقدام 
مى کنند، کنترل 
داشته باشند
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امروزه داشــتن لبخند زیبا و بى نقص بــه یکى از 
آرزوهاى مردم جهان تبدیل شــده است و بسیارى 
از افراد براى داشــتن دندان هاى زیبا و سالم تالش 

مى کنند. 
در همین زمینه، یکى از مطالعات اخیر نشان مى دهد 
که مزیت هاى داشــتن دندان هاى ســالم فقط به 
لبخند زیبا محدود نمى شــود،  بلکه ُعمر زنان را هم 

طوالنى تر مى کند. 
یافته هاى این مطالعه حاکى از آن هستند که ابتال به 
بیمارى لثه با افزایش 12 درصدى خطر مرگ بر اثر 

بیمارى ها و علت هاى مختلف مرتبط است.
حتــى زنانى که همــه دندان هاى طبیعى شــان را 
از دســت مى دهنــد،  ایــن خطــر را بــه 17 

درصدمى رسانند. 
به عالوه، این زنان با خطر باالى ابتال به بیمارى هاى 
قلبى مواجه هســتند و کمتــر از دیگــران هم به 

دندان پزشک مراجعه مى کنند.
 به گفته محققان، داشــتن مشکالت ناچیز در زمینه 
سالمت دهان و دندان لزومًا منجر به حمالت قلبى 
نمى شــود و زنان نباید بخاطر ایــن موضوع نگران

 باشند.
 اما مراجعه منظم به دندان پزشــک براى بررســى 
هرگونه مشــکل احتمالى و رعایت بهداشت دهان 
و دندان، دو اصل کلیدى و الزامى براى زنان و همه 

افراد دیگر به شمار مى روند. 

دندان هاى سالم
عمر زنان را طوالنى مى کند 

به گفته محققان مصــرف میوه و ســبزیجات نه تنها به 
تناسب اندام کمک مى کند، بلکه مى تواند موجب کاهش 

فشارخون هم شود.
محققان دریافتند خوردن مواد خوراکى سرشار از پتاسیم 
نظیر موز، سیب زمینى شــیرین، آووکادو، اسفناج و لوبیا 
عالوه بر کاهش مصرف نمک، به کاهش فشارخون هم 

کمک مى کند.
در این تحقیق، تیم مطالعه به بررسى چندین پژوهش در 
مورد بررسى مصرف پتاسیم افراد پرداخت. سپس محققان 
نحوه تأثیــر مصرف پتاســیم را بر ســایر فاکتورها نظیر 

فشارخون و مصرف سدیم بررسى کردند.
آنها همچنین در مدل موش ها هم به بررسى تأثیر پتاسیم 
بر فشارخون پرداختند. نتایج، آشکار ساخت مصرف بیشتر 
پتاسیم با کاهش فشارخون، بدون توجه به میزان مصرف 

سدیم، همراه است.
تیم تحقیق بر این باور است که تأثیر پتاسیم بر فشارخون 
ممکن است ناشى از تالش مداوم بدن ما براى حفظ تعادل 

بین نمک و پتاسیم باشد.
«آلیشــیا مک دونا» سرپرســت تیم تحقیق، در این باره

 مى گوید: «زمانى که میزان پتاسیم مصرفى باال باشد، کلیه 
ها نمک و آب بیشــترى دفع مى کنند که موجب افزایش 
دفع پتاسیم مى شود. از این رو مصرف رژیم غذایى سرشار 

از پتاسیم همانند مصرف مّدر است.»
 محققــان توصیــه مــى کننــد عــالوه بــر مصرف
 میوه ها و سبزیجات سرشــار از پتاسیم، راه هاى دیگرى 
هم براى کاهش طبیعى فشــار خون وجــود دارد که از

 آن جمله مى توان به حفظ وزن ســالم و کنترل استرس 
اشاره کرد.

تیغ وســیله مناســبى براى اصالح صورت نیست. 
همایون مژدهى آذر با بیان اینکه تیغ وسیله مناسبى 
براى اصالح صورت نیســت، اظهار داشت: وقتى 
صورت با تیغ اصالح مى شــود، موهاى آن به جاى 
اینکه از پوست بیرون بیایند، زیر پوست رشد کرده 
و به دور خود مى پیچند و بیشــتر مى شوند بنابراین 
طبیعى است که برجستگى هایى به صورت جوش 
نمایان شده که  باعث حساسیت و آسیب به پوست و 

در مواردى منجر به زخم نیز شوند.
وى اســتفاده نکردن از تیغ براى اصالح صورت را 
بهترین راه درمان جوش ها دانست و افزود: اگر کنار 
گذاشتن تیغ براى اصالح صورت کار سختى است 
مى توان از یک ســوزن پاك و استریل براى بیرون 
آوردن موهاى زیر پوست استفاده کرد اما این نکته 
را هم باید در نظر داشت که با اصالح دوباره صورت 

توسط تیغ جوش ها دوباره باز مى گردند.
وى ادامه داد: مى توان از موبرها براى اصالح صورت 
کمک گرفت اما این روش هم ممکن اســت باعث 
تحریک پوست صورت شود بنابراین بهتر است که 
هر هفته فقط یک یا دو بار از این روش براى اصالح 

صورت استفاده کرد.
یه گفته این متخصص پوست و مو باید از تیغ هاى 
اصالح برقى و ماشــین ریش تــراش براى اصالح 

صورت استفاده  کرد.

مدتى اســت که در مورد ماهى تیالپیا 
شایعات و حرف و حدیث هاى زیادى از 
گوشه و کنار شنیده مى شود و این بار ادعا 
مى شــود که پرورش دهندگان، جهت 
رشد این ماهى از هورمون و آنتى بیوتیک 
زیادى استفاده مى کنند که جذب گوشت 
این ماهى شده و چون میزان اسید چرب 
امگا 3 این ماهى پاییــن و توازنى میان 
امگا 3 و امگا 6 ایــن ماهى وجود ندارد، 
سبب نابارورى مردان و مشکالتى چون 
آلزایمر، التهاب روده و مشــکالت قلبى 

مى شود.
ایــن ادعاها را یک متخصــص علوم و 
صنایع غذایى مورد بررسى و تحلیل قرار 
داده و گفت: علت استفاده از هورمون در 
ماهى تیالپیا، به جهت تغییر جنســیت 
این ماهى بــه جنس نر اســت، زیرا در 
این نوع ماهى، جنس نر نسبت به ماده 
ســریع تر رشــد کرده و زودتر به وزن 

فروش مى رسد.
به گفتــه دکتر آراســب دباغ مقــدم این 
هورمون به طــور معمــول در اولین روز 
خارج شــدن ماهــى از تخم -کــه هنوز 
جنســیت مشــخصى ندارد- اســتفاده 
مى شــود و اثرات آن تــا 34 هفته بعد که 
زمان فــروش ماهــى بالغ اســت از بین
 مى رود و اثرات سوئى بر سالمت افراد ندارد.

این متخصص صنایــع غذایى تصریح 
کرد: استفاده از آنتى بیوتیک منحصر به 
ماهى تیالپیا نیست و در پرورش انبوه هر 
موجود زنده اى که احتمال بیمارى باال 
مى رود، براى درمان و گاهى پیشگیرى،  

از آنتى بیوتیک استفاده مى شود.
دبــاغ مقــدم بــا اشــاره بــه اینکه 
تیالپیاهایــى کــه اصولى و درســت 

تغذیه شده باشــند، از مقادیر مناسب
 امــگا 3 برخوردارند گفــت: مقدار 

امــگا 3 تیالپیا از برخــى انواع 
آبزیــان ماننــد میگو بیشــتر، 

امــا از ماهــى ُتــن و ســالمون 
کمتــر اســت و ادعــاى بــروز 
نابــارورى در مــردان و ابتــال به

بیمارى هاى دیگــر با مصرف این 
ماهى فاقد مستندات است.

 وجود لکه هاى ســیاه و پف هاى زیر چشــم همواره یکى 
از ناراحتى هاى دائمى افراد اســت که در هر سن و جنسى 
ممکن است با آن مواجه شــوند. در این نوشته مى توانید از 
9 راه درمان ســاده و خانگى براى رفع این لکه هاى ســیاه 

و پف ها باخبر شوید. 
9 راه معالجه  ســاده و خانگى براى لکه هاى سیاه و پف زیر 

چشم: 

 ورقه هاى خیار را به مدت 10 تا 15 دقیقه روى 
چشم هاى بسته تان قرار دهید.

دو قاشق فلزى را در یخچال قرار دهید. وقتى به 
اندازه کافى سرد شــدند، آنها را روى چشمانتان 

بگذارید.

 ورقه هاى ســیب زمینى را 10 تا 15 دقیقه روى 
چشم هاى تان بگذارید.

 پیش از خواب، مقدار کمى روغــن بادام روى 
لکه هاى سیاه دور چشمانتان بمالید، و آن را صبح 

روز بعد با آب سرد بشویید.

نعناع را بکوبید و به مدت 5 تــا 10 دقیقه روى  
لکه هاى سیاه بگذارید سپس با دستمال مرطوب 

آنها را کامًال پاك کنید.

مخلوطى از سبزیجات منجمد را روى دستمال  
تمیز بریزید و آن را تا کنید، و 10 تا 15 دقیقه روى 

چشمان تان بگذارید.

در طول روز آب فراوان بنوشید.  

خواب شبانه  کافى داشته باشید. 

همواره غذاى سالم مصرف کنید.   

ماءالشعیر از جوانه جو تهیه مى شود. به جوانه جو، «مالت» مى گویند که در مرحله جوانه زنى، 
به دلیل عملکرد آنزیم هاى مختلف موجود در جو، مواد مغذى بسیارى در آن تشکیل مى شود 
و یا افزایش پیدا مى کند از قبیل ویتامین هاى گروه B و اسیدهاى آمینه ضرورى. براى تولید 
ماءالشعیر،ابتدا جوانه جو (مالت) را مى جوشانند و به آن «رازك» و مواد خوراکى دیگر اضافه 

مى کنند.
یکى از مواد افزودنى در ماءالشعیر، عصاره رازك مى باشد که خواص طبى زیادى از قبیل دفع 
سنگ کلیه، ضدعفونى کننده دستگاه گوارش و دســتگاه تنفس و... دارد. مزه تلخ ماءالشعیر، 
مربوط به رازك اســت. رازك همچنین خاصیت آنتى بیوتیکى دارد که به پایدارى ماءالشعیر 

کمک مى کند.
ماءالشعیر عالوه بر رفع تشنگى، روى کارکرد کلیه اثر بسیار خوبى دارد و از تشکیل سنگ کلیه 

جلوگیرى مى کند و همچنین باعث رفع خستگى اعصاب مى گردد.
این نوشیدنى حاوى انواع ویتامین هاى گروه Bشامل B6 ،B3 ،B2 ،B1، اسید پانتوتنیک 
(B5)، بیوتین، اســید فولیک، B12 و ویتامین C مى باشد که براى رشــد مو و جلوگیرى 
از ریــزش آن مى توانند مفید باشــند. این ویتامین ها محلول در آب مى باشــند و در ســنتز 

واسطه هاى عصبى نقش مؤثرى دارند که در رفع استرس و بسیارى از اختالالت 
عصبى دیگر تأثیرگذارند. ماءالشــعیر حاوى ترکیباتى از قبیل ساکارز، گلوکز، 

مالتوز و ویتامین C، ویتامین هاى گروه B، اسیدهاى آلى، انواع آمینواسیدها، 
امالح، اسید نوکلئیک و آب گازدار مى باشد.

عصاره مالت جو حاوى فیبرهاى غذایى محلول مى باشد که در رفع التهاب 
روده، یبوست و فتق معده بسیار مؤثر است.

فیبرها اثرات زیادى در بدن دارنــد، از قبیل اینکه باعث تنظیم عملکرد روده، 
کاهش خطر بیمارى هاى قلبى و بعضى انواع سرطان مى گردند.

ماءالشــعیر با دارا بودن ویتامین هاى گروه B و اسید آمینه براى پوست و مو بسیار 
مناسب است و خواص درمانى بسیارى براى خانم هاى باردار و شیرده دارد و تا حدودى 

در افزایش ضریب هوشى مؤثر است.
ماءالشعیر غنى از انواع فیتوکمیکال ها مانند فالوونوئیدها، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها 

مى باشد که در بهبود عملکرد خون رســانى قلب و کاهش ابتال به پرفشارى خون و سالمت 
کلیه ها، محافظت از بدن در برابر بروز سرطان ها، سکته هاى قلبى و مغزى بسیارمؤثر مى باشد.

این روزها صحبت هاى بســیارى پیرامون انواع روغن ها براى سرخ کردن و پخت و پز بین مردم مطرح
 مى شود اما بهتر است در این بین با بدترین روغن ها براى پخت و پز و سرخ کردن آشنا شوید.

 یکى از اعضاى هیئت علمى انستیتو تغذیه و صنایع کشور گفت: در رابطه با روغن ها معضلى که وجود دارد 
به خصوص در بحث روغن زیتون این است که یک نوع زیتون در بازار موجود است که با پرس کردن زیتون 
روغن آن را استخراج مى کنند که این نوع از روغن بهترین نوع روغن زیتون شناخته شده اما نکته اى که 
وجود دارد این است که در استخراج کردن این روغن مقدار تفاله از زیتون ها باقى مى ماند که با افزودن 
برخى از حّالل هاى ناشناخته و قرار دادن آنها در حرارت هاى فراوان روغن زیتون دیگرى را تولید مى کنند 
که مشکل اساسى همین حّالل ها هستند چرا که نمى دانیم ترکیبات این مواد از چه درست شده اند و از 

طرفى احتمال سرطان زا بودن این ترکیبات حّاللى بسیار زیاد است.
به گفته او نوع دیگر روغن زیتون، روغن تصفیه شده اســت که نسبت به روغن زیتون هاى دیگر قیمت 
کمترى دارند اما برخى مى پندارند روغن تصفیه شــده روغن بدون خاصیت اســت که این تصور کامًال 

اشتباه است.
وى تأکید کرد: مردم اطالعات روى روغن هاى خریدارى شده را با دقت مالحظه کنند لذا نوع آن روى 
بسته درج شده اســت و در مصارف خوراکى به هیچ عنوان از روغن زیتون هایى که هیچ ارزش غذایى 
ندارد استفاده نکنند و بدانند که این روغن زیتون ها در کشــور غیر مجاز هستند و به صورت قاچاق وارد 

ایران مى شوند.
عضو هیئت علمى انستیتو تغذیه و صنایع کشور اظهار داشت: چندى پیش سفرى به بانه کردستان  داشتم 
در آنجا کاالهاى قاچاق بسیارى را مشــاهده کردم که هیچگونه نظارتى روى این قبیل کاالها صورت
 نمى گیرد، چه خوب است وزارت بهداشت که متولى سالمت مردم است پاسخگوى اینگونه تخلفات از 

سوى سودجویان باشد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مصرف روغن یک نکته کلیدى وجود دارد، مردم باید بدانند براى 
چه مصرفى چه روغنى استفاده کنند و اســتفاده از یک نوع روغن براى تمامى پخت و پز ها کامًال اشتباه 
است چرا که یک زمانى نیاز به مقاومت باال در سرخ کردن داریم که در اینجا باید روغن هاى سرخ کردنى 
استفاده کنیم حتى اگر در آن پالم داشته باشــد زیرا مى دانیم روغن پالم بهترین روغن در مصارف سرخ 
کردنى است همچنین زمانى که به حرارت مالیم نیاز بود قطعاً روغن زیتون، هسته انگور و کنجد بهترین 

گزینه ها هستند.
الزم به ذکر است روغن کنجد براى ســرخ کردنى هاى خیلى سنگین با دماى باال بر خالف آنچه عموم 
جامعه مى پندارند روغن مناسبى نیست. در رابطه با روغن هاى ناسالمى چون روغن هاى جامد، به عنوان 
روغن هاى اشباع و با اســید چرب ترانس، بدترین نوع روغن ها شناخته مى شــوند که افزایش ابتال به

 بیمارى هاى قلب و عروق، سکته هاى قلبى و مغزى، گرفتگى عروق و ... را به همراه دارند.

براى ها 
روغن  ن 

بدتری

پز  و  پخت  و  دن 
کر سرخ 
 

آنها همچنین
بر فشارخون
پتاسیم با کاه

تیغ وســی
همایون مژ
براى اصال
ت صورت با
اینکه از پو
و به دور خ
طبیعى اس
نمایان شد
در مواردى
وى اســت
بهترین راه
گذاشتن ت
مى توان از
آوردن مو
باید را هم
توسط تیغ
د وى ادامه
کمکگرف
تحریک پو
هر هفته ف
صورت اس

یه گفته این
اصالح برق
صورتاس

دبــاغ مقــدم بــا اشــاره بــه اینکه 
تیالپیاهایــى کــه اصولى و درســت 

تغذیه شده باشــند، از مقادیر مناسب
3 امــگا 3 برخوردارند گفــت: مقدار 

از برخــى انواع 3امــگا 3 تیالپیا
آبزیــان ماننــد میگو بیشــتر،

امــا از ماهــى ُتــن و ســالمون 
کمتــر اســت و ادعــاى بــروز 
نابــارورى در مــردان و ابتــال به
بیمارى هاى دیگــر با مصرف این

ماهى فاقد مستندات است.

شایعات
درباره«تیالپیا»

حقیقت دارد؟

,,

مردم اطالعات روى 
روغن هاى خریدارى 
شده را با دقت 
مالحظه کنند لذا نوع 
آن روى بسته درج 
شده است و در 
مصارف خوراکى به 
هیچ عنوان از روغن 
زیتون هایى که 
هیچ ارزش غذایى 
ندارد استفاده 
نکنند و بدانند که 
این روغن زیتون ها 
در کشور غیر مجاز 
هستند و به صورت 
قاچاق وارد ایران 
مى شوند

تالالت 
لوکز، 

ها،

ب

روده، 

 و مو بسیار 
 و تا حدودى 

و آنتوسیانین ها 
ت ال خ ا

 همه آنچه درباره ماءالشعیر نمى دانید

لکه هاى سیاه زیر چشم را با این 9 روش درمان کنید  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9 هموارهغذاى سالم مصرف کنید.چشم هاى تان بگذارید.
3.9

کاهش فشارخون با رژیم غذایى حاوى موز

اصالح صورت با تیغ  
ممنوع 
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فوتبال جهان

نصف اروپا به دنبال دیباال  
پیرپائولو تریولتزى مدیربرنامه هاى دیباال تأکید کرد که 
تیم هاى زیادى به دنبال جذب این بازیکن جوان هستند.

دیباال به تازگى قرارداد خود را با بیانکونرى ها تمدید کرد 
اما این اتفاق نیز باعث کاهش شایعه احتمال پیوستن او به 

یکى از دو تیم بزرگ اللیگا نشده است.
 مدیر برنامه دیباال گفت: «تیم هاى بسـیارى به دنبال 
جـذب دیبـاال هسـتند و اگر شـما بنویسـید که بیشـتر 
تیم هاى اروپایى عالقه مند هسـتند دیباال را به خدمت 
بگیرند حقیقت را نوشته اید. اما از نظر من تمدید قرارداد 
دیباال پیام روشـن و مهمى به هـواداران دیبـاال و دیگر 
تیم ها بوده است. ثابت شد که پائولو و خانواده اش از ماندن 
در یوونتوس راضى هستند و در هر بازى این موضوع به 
اثبات رسیده است. رسیدن به بازیکنى مانند لیونل مسى 
دشوار اسـت و او مثل مارادونا مى ماند اما من این دسته 
مقایسه ها را کار رسـانه ها مى دانم و دیباال تنها به فکر 

تمرین فراوان براى پیشرفت همیشگى مى باشد.»

چرا پیشنهاد بارسا را 
رد کردم؟ 

داریو سـرنا هافبک باتجربه شـاختار دونتسک اوکراین 
از تمدید قرارداد با این تیم و رد پیشـنهاد بارسلونا سخن 

گفت.       
در تابستان امسال اخبار زیادى مبنى بر تمایل بارسا براى 
به خدمت گرفتن سرنا شنیده شـد اما تمدید قرارداد این 

هافبک 35 ساله به همه شایعات پایان داد.
 داریو سـرنا گفت: «من بسـیار خوشـحالم که قـرارداد 
خود را با شـاختار تمدید کردم و زمانى که رئیس باشگاه 
این پیشـنهاد را به من داد، تشـکر تنها واکنش من به او 
بود. من هر شرایطى را پذیرفتم و احتماًال شما داستان من 
و بارسلونا در تابستان را شنیدید اما قلب من براى ساختار 
مى تپد. من در این باشگاه احساس خوشحالى مى کنم 
و بعد از 14 سـال عضویت در این تیم احساس مى کنم 

عضوى از یک خانواده محسوب مى شوم.»

 براى سویا مى میرم !
پس از اخراج بائوسـا از نیمکت آرژانتین، سـامپائولى به 
عنوان جدى ترین گزینه هدایت آلبى سلسته معرف ى شد و 
فدراسیون آرژانتین به دنبال جذب اوست. حال سامپائولى 
از صحبت راجع به آینده اش طفره رفت و گفت که فعًال 

قصد ندارد راجع به این موضوع صحبت کند.
او گفت:«بارها گفته ام که دوست ندارم از چیزى که مرا 
هیجان زده مى کند جدا شوم. امروز، راجع به حال حاضر 
هیجان زده هسـتم. من براى این باشـگاه کـه من را به 
خدمت گرفت، مى میرم. اگر ناکام باشـم، به علت تعلق 
خاطرم نیسـت بلکه بخاطر توانایى هایم خواهد بود. در 

حقیقت من شیفته تیم هستم.»

وعده عجیب بوفون   
جان لوئیجى بوفون دروازه بان افسـانه اى فوتبال ایتالیا 
و باشگاه یوونتوس، به پایان دوران ورزشى خود نزدیک 
مى شـود. بوفون کـه در کارنامه ورزشـى اش قهرمانى 
چمپیونزلیگ دیده نمى شود، پس از حذف بارسلونا بسیار 

امیدوار است که به این مهم دست یابد.
او در مصاحبه با اسـکاى اسـپورتس گفـت: «به رئیس 
باشـگاه و هم تیمى هایم گفته بودم که اگـر در دو بازى 
رفت و برگشـت از بارسـا و مثلث MSN گل نخورم، در 
پایان فصل از فوتبال خداحافظـى خواهم کرد. در انجام 
این مأموریت موفق بودم ولى آنیلى(مالک یووه) به من 
گفت که به جاى زدن حرف هاى احمقانه، نگاهت رو به 

جلو باشد. »
بوفون افزود:  «فعًال هدفم خداحافظى از فوتبال پس از 
جام جهانى 2018 اسـت. باید بگویم کـه دوران فوتبالم 
خیلى سریع طى شد. با فوتبالیست هاى دهه 70 شروع 
کردم و حـاال در حال اتمام با بازیکنان متولد سـال هاى 

2000 هستم .»

  مثل یک رهگذر  
جیمـى ردنـپ اسـطوره لیورپـول و تحلیلگـر شـبکه

 SKY Sports، به انتقاد از مسوت اوزیل پس از شکست 
مقابل تاتنهام پرداخت.

تاتنهام  با گل هاى دله آلى و هرى کین موفق شـد 2بر 
صفر آرسنال را شکست داده و طلسم باالتر قرار گرفتن 
از این تیم را پس از 22 سـال بشـکند. اوزیـل در جریان 
بازى عملکرد بسـیار ضعیفى داشـت و کامًال در میدان 
گم شده بود و ردنپ او را «رهگذرى در زمین» خواند. او 
گفت: «همـه از اوزیل انتظار جـادو دارند ولـى او کارى 
نمى کرد. من و فرانک لمپارد، هر دو او را رهگذر دانستیم، 
در دربى شـمال لندن نمى توان یک رهگـذر را در داخل 
زمین قرار دارد. آرسـنال باید این رویکـرد را براى فصل 
بعد تغییر دهد. خیلى بازیکنان در زمین بودند که با لباس 
سرخ و سفید احساس راحتى مى کردند و شایسته حضور 
در زمین نبودند. فکر مى کنم آرسنال حداقل به پنج یا شش 

بازیکن نیاز دارد.»

,,

خیلى خوشحالم که 
یک مربى جنتلمن و 
با کارنامه مثل آقاى 
زالتکو کرانچار بار 
دیگر به لیگ برتر 
ایران بازگشته است.  
فوتبال ما تشنه چنین 
مربیان بزرگى است  که 
بتوانند فوتبال ایران 
را در مسیر پیشرفت 
و توسعه قرار دهند. 
شما به خوبى مى توانید 
تأثیرات کرانچار در 
سپاهان را در 
هفته هاى اخیر 
مشاهده کنید

علیرضا منصوریان در 
گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

سپاهان- استقالل 
یک دربى بزرگ 
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مرتضى رمضانى راد
به بهانه دیدار حســاس و احتماًال جذاب تیم هاى فوتبال 
ســپاهان اصفهان و اســتقالل تهران در هفتــه پایانى 
رقابت هاى لیگ برتر به سراغ علیرضا منصوریان سرمربى 
آبى هاى پایتخت رفتیم. اما قبل از اینکه مصاحبه با على 
منصور را تقدیمتان کنیم گفتیم که شاید دوست داشته باشید 
در مورد او و برخى عالیق و خصوصیاتش بیشتر بدانید. پس 

این قسمت را از دست ندهید:

آشپز درجه یک
بر خالف بسیارى از مرد ها، علیرضا در زمینه آشپزى مهارت 
دارد و مى توان او را یک آشــپز خوب به حساب آورد. البته 
اوج هنر او زمانى اســت که براى انواع کباب دست به کار 
مى شود. از کوبیده و برگ و چنجه گرفته تا جوجه و قفقازى و 
ســلطانى و... خالصه هر چه کباب است، علیرضا مهارت 

خاصى در درست کردن آن دارد.

سفر، آلمان و مجید
علیرضا براى سفر خیلى به شهرهاى ایران نمى رود چون به 
اندازه کافى به بهانه فوتبال جاى جاى ایران را رفته است. 
او براى مسافرت حتماً ســالى یک بار به کشور آلمان سفر 

مى کند و هر سفر او به آلمان حدوداً 20 روز طول مى کشد.
علیرضا با مجید معصوم بیگى که از بازیکنان ســابق تیم 
اکباتان تهران مى باشــد و سال هاست ساکن آلمان است 
دوستى نزدیکى دارد و سالى یکبار که به آلمان مى رود نیز 
مهمان آقا مجید معصوم بیگى مى باشد. البته طبیعى است 
که آقا مجید هم هرگاه به ایران بیاید قطعاً مهمان خانواده 

علیرضا مى باشد.

زمین میالن
زمین میالن را تقریباً همه بچه هاى جنوب شــهر تهران 
مى شناســند. یک زمین خاکى که دقیقاً ســر بلورسازى، 
روبه روى امامزاده معصوم  (س) مى باشــد و از این زمین 
شاید باالى 50 فوتبالیست مطرح و ملى  پوش کشور بیرون 

آمده باشند.
تقریباً هیچ یک از بچه هاى محله هاى امامزاده معصوم(س)، 
امامزاده حســن(ع)، دوراهى قپان، هفت چنار، عباســى، 
بلورسازى، جوادیه، راه آهن، گمرك، راه پیما و... را نمى توان 
پیدا کرد که در این زمین فوتبال بازى نکرده باشند. حسین 
فرکى، حمید درخشان، رسول غنى زاده، مجتبى محرمى، 
رضا حسن زاده، منوچهر شفقتیان، کاظم سیدعلى خانى، 
جالل بشــرزاد، جالل بیات، فرهاد عباسى، رضا عباسى، 
ناصر عباسى، برادران نورمحمدى، على چینى و خیلى هاى 
دیگر که شاید یاد کردن از همه آنها در این مقال محال باشد، 
فوتبالیست هاى مطرحى هستند که در زمین خاکى میالن 

فوتبالیست شدند.
علیرضا منصوریان هم یکى از همین دست فوتبالیست هایى 
است که بارها در زمین میالن فوتبال بازى کرده و در این 
زمین خاکى قدیمى تهران با الفباى فوتبال آشنا شده است.

هرچند که دیگر از زمین میالن اثر چندانى نمانده و به لطف 
ساخت و ساز هاى بى رویه، این زمین هم کوچک شده و هم 
البته آسفالت و بعید است که دیگر امثال منصوریان ها از این 

زمین به دنیاى فوتبال معرفى شوند.

عشق فیلم
علیرضا یک عشق فیلم واقعى است. او عالقه بسیار زیادى 
به تماشاى فیلم دارد. به خصوص فیلم هاى خارجى و زبان 

اصلى.
بد نیست بدانید که فیلم دیدن علیرضا هم با یک عادت هاى 
خاص توأم اســت. از جمله اینکه صداى فیلم را آنقدر زیاد 
مى کند که شــاید تا یکى دو تا خانه آنطرف تر هم صداى 
فیلم را بشــنوند. معموًال در این مواقع ساعت و زمان هم 

خیلى اهمیت ندارد.

 پلى استیشن
یک پلى استیشــن باز قهار و حرفه اى که همه بازى هاى 
پلى استیشن را بارها به انتها رسانده و آنها را دوره کرده. از 
عالیق خاص او، انجام بازى هاى کامپیوترى با پســرش، 

امیر است.

مرگ بر موبایل...
موبایل، موبایل و موبایل... همه دوستان، نزدیکان، آشنایان 
و خالصه هر آنکسى که علیرضا را مى شناسد و با او ارتباط 
دارد، قطعاً مى داند که او از موبایل متنفر است و تنها به جهت 

کارهاى خیلى ضرورى اش از آن استفاده مى کند.
علیرضا هیچ اعتقادى به جواب دادن به تلفن همراه ندارد و 
معموًال از این وسیله به عنوان دکور استفاده مى کند. موبایل 
او 99 درصد مواقع سایلنت است و حتى به میس کال هاى 
زیادى نگاه هم نمى کند. کسى نمى داند، اما شاید بارها آرزو 

کرده باشد که قبل از اختراع موبایل زندگى مى کرد.
البته شاید هر کســى هم به جاى اون بود و روزانه بیش از 
200 بار تلفن همراهش زنــگ مى خورد به همین عارضه 

مبتال مى شد.

بیزینسمن
علیرضا غیر از فوتبال بیزینس هــاى دیگرى هم دارد که 
شاید شاخص ترین آن، رستوراندارى باشد. او در حال حاضر 
دو رستوران و یک کافى شاپ در شمال غرب و شمال شرق 
تهران دارد که البته این دو رستوران بیشتر حالت فست فودى 
مى باشد. شاید علیرضا به این موضوع فکر مى کند که روزى 

رستوران هایش را به حالت زنجیره اى در آورد.
قبل از آن هم در سال هاى نسبتاً دورتر، یک رستوران سنتى 
در شمال غرب تهران داشت که البته خاطرات چندان خوبى 
از این رستوران سنتى ندارد و این کاسبى به زندگى او ضرر و 

زیان هاى زیادى وارد کرد.

عاشق امام حسین(ع) و قارى قرآن
شاید جالب باشد بدانید که منصوریان یک قارى زبردست 
قرآن است و قرآن را با قرائت و به زیبایى تالوت مى کند و 
در دوران نوجوانى و جوانى در مسابقات قرائت قرآن کشور 
نیز شــرکت مى کرده و عناوینى نیز در این زمینه داشته 
است. همچنین او عاشق اهل بیت(ع) و به خصوص، امام 
حســین(ع) اســت و در دهه اول محرم هرکارى داشته 
باشــد، حضور در هیئت هاى عزادارى را از قلم نمى اندازد. 
به خصوص او تعصب خاصــى روى هیئت قدیمى محل 
پدرى اش دارد و هرکجاى دنیا باشد براى تاسوعا و عاشوراى 
حسینى خودش را به هیئت قدیمى رسانده و در کنار بچه 

محل هاى قدیمى اش عزادارى مى کند.

استقاللى – رئالى...
علیرضا منصوریان یک اســتقاللى- رئالى واقعى است. 
او همانقدر که روى اســتقالل تعصب دارد، روى رئال هم 
تعصب دارد. جالب اینجاست که امیر پسرش هم مثل پدرش 
یک استقاللى-رئالى متعصب است اما باز هم جالب تر این 
است که محمدرضا برادرش، یک پرسپولیسى- بارسائى 

است و در زمینه فوتبال 180 درجه با علیرضا تفاوت دارد.

دسِت بِزن...
مى گویند علیرضا در دوران کودکى به شــدت دسِت بزن 
داشته و هیچ بچه اى اعم از دختر و پسر در محل نبوده که از 
او کتک نخورده باشد. همین االن هر وقت به محل قدیمى 
مى رود کمتر بچه محلى اســت که او را ببیند و یاد کتک 

کارى هاى دوران بچگى نیافتد.

کشتى
باور کنیــد که اگر علیرضا فوتبالیســت نمى شــد، حتمًا 
کشتى گیر مى شد و اگر کشتى گیر مى شد هم مثل فوتبال، 

یک کشتى گیر موفق بود و حتى شاید موفق تر از فوتبال.
خیلى ها مى گویند اگر علیرضا به جاى فوتبال به ســمت 
کشتى مى رفت حتمًا قهرمان المپیک مى شد. زمانى که 
در استقالل بازى مى کرد، با همه هم تیمى هایش کشتى 
مى گرفت و هیچ کدام از هم تیمى هایش نمى توانستند على 

را زمین بزنند.
البته هماورد علیرضا در زمینه کشتى در تیم استقالل محمود 
فکرى بود که او هم مى توانست یک کشتى گیر موفق باشد. 
این را هم بدانید که علیرضا و محمود فکرى هیچگاه با هم 

کشتى نگرفتند.

دوستان صمیمى
علیرضا خیلى دوســت و رفیق باز نیست و 

تعداد دوســتان خیلى نزدیکش 
محدود است. از فوتبالى هایى 
که خیلى با او رفیق هستند و 
رفت و آمــد خانوادگى دارند، 
مى توان به محمــد خرمگاه، 
علــى چینى، على ســامره و 
بهزاد غالمپور اشاره کرد، اما 
اگر بخواهیم از نزدیک ترین 
دوســت فوتبالــى اش نــام 
بیاوریــم، بى گمــان باید به 
نــام حمید بابــازاده اشــاره 

کنیم.

باشگاه خانگى
علیرضا هنوز هم به شدت تمرین و ورزش مى کند. او عالوه 
بر اینکه همزمان با تمرینات تیمش با شدت تمرین و ورزش 
مى کند، در منزلش نیز تقریبًا یک باشگاه بدنسازى کامل 
دارد. او یک اتاق را اختصاص داده به تجهیز کردن توسط 
دستگاه هاى بدنسازى و امکان ندارد که روزى یک ساعت 

را به صورت حرفه اى و جدى ورزش نکند.
■■■

«حاال اگر از خواندن این عالیق منصوریان لذت بردید و 
برایتان جالب توجه بود، با گفتگوى اختصاصى نصف جهان 

با این مرد محبوب آبى هاى ایران همراه ما باشید.»

على آقا! در آســتانه دیدار سپاهان- 
استقالل هستیم و ما هم به همین بهانه  
به سراغ شما آمدیم. در مورد این بازى 

براى خوانندگان ما صحبت کنید.
من در ابتدا الزم مى دانم که نتایج خوب هفته هاى اخیر تیم 
فوتبال سپاهان را به هواداران این تیم تبریک و شادباش 
بگویم و خوشحالم که سپاهان مثل سال هاى پیش دوباره 
چهره اى جذاب تر را به خود گرفته است. با احترام و سپاس 
از زحمات مربیانى  همچون آقاى ویسى، خیلى خوشحالم 
که یک مربى جنتلمن و با کارنامه مثل آقاى زالتکو کرانچار 
بار دیگر به لیگ برتر ایران بازگشته است.  فوتبال ما تشنه 
چنین مربیان بزرگى اســت  که بتوانند فوتبال ایران را در 
مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند. شما به خوبى مى توانید 
تأثیرات کرانچار در سپاهان را در هفته هاى اخیر مشاهده 
کنید. در مورد این بازى هم درست است که ما در جایگاه 
دوم قرار داریم اما تراکتورسازى تبریز همچنان تهدید بزرگى 
براى مقام نایب قهرمانى ما محسوب مى شود و براى اینکه 
خیالمان بابت تثبیت رده دوم راحت باشد باید که در دیدار 
با سپاهان پیروز میدان باشــیم از طرفى دیگر رتبه چهارم 
سپاهان هم توسط تیم همشهرى اش در معرض  تهدید 
است و اگر در دیدار با ما، سپاهان ببازد یا مساوى کند این 
احتمال وجود دارد که در نهایت جاى خود را به ذوب آهن 
بدهد و قطعاً آقاى کرانچار و تیم بزرگ سپاهان به راحتى با 
این مسئله کنار نمى آیند و آنها هم به شدت به دنبال برد 
هستند. به هر تقدیر اعتقاد دارم که دیدار سپاهان- استقالل 
مانند یک دربى بزرگ است و قطعاً مخاطبان زیادى خواهد 

داشت.
با وجود اینکه پرســپولیس قهرمان 
زودهنــگام این رقابت ها شــد ولى 
رقابــت بــراى نایــب قهرمانى و 
مقــام چهارمــى باعث 

شــده تا همچنان تنور لیگ داغ داغ
 باشد.

بله. دقیقاً همینطور اســت. شــما نگاه کنید هم تیم هاى 
اصفهانى با توجه به اینکه رتبه چهارم احتمال دارد که در 
معرض سهمیه آسیا قرار بگیرد به شدت به دنبال این رتبه 
هستند و هم ما با تراکتورسازى هفته هاست که براى نایب 
قهرمانى مى جنگیم و این باعث شده با وجود اینکه قهرمان 
این دوره از رقاب ها چند هفته زودتر معرفى شد، همچنان 
تا هفته پایانى اوج هیجان بر رقابت ها حاکم باشد. ضمن 
اینکه در پایان جدول نیز این هیجان براى بقا حســابى در 

جریان است.
على آقا! سال گذشــته که با تیم نفت 
تهران بــه اصفهان آمــده بودید در 
ویدئویى که از شــما منتشر شده بود 
حسابى از باشگاه سپاهان تمجید کرده 
بودید. دلیل آن همه تعریف و ستایشتان 

چه بود؟
بله در خاطرم هست که پارســال کنفرانس خبرى ما در 
محل سالن باشگاه سپاهان برگزار شــده بود و ما پس از 
اینکه تمرینمان را در مجموعه این باشگاه برگزار کردیم به 
سمت ساختمان ادارى ســپاهان رفتیم که واقعًا از دیدن 
مجموعه هاى این باشگاه و ساختمان آن لذت بردم و آن 
روز هم گفتم که سپاهان  یک باشگاه با عمده استانداردهاى 
الزم است؛ از مجموعه زیبا و زمین هاى تمرینى متعددى 
که در اختیار دارد تا ساختمان ادارى اش. به نظر من اگر یک 
مهمان خارجى در رابطه با امور فوتبالى بخواهد به ایران بیاید 
باید حتماً بازدیدى از مجموعه هاى سپاهان هم داشته باشد 

که حسابى آبرودارى شود.
در آن ویدئو گفته بودیــد که آرزوى 
هر مربى ایرانى مــى تواند مربیگرى 
سپاهان هم باشد، البته شما خودتان 
همیشه از ســرمربیگرى استقالل به 
عنــوان آرزوى بزرگتان نــام برده 

بودید.
بله سپاهان باشگاه بزرگى اســت  که من هنوز هم حرف 
قبلم را تکرار مى کنم و اعتقاد دارم سرمربیگرى در این تیم 
مى تواند آرزوى هر مربى ایرانى باشــد. ُخب من با توجه 
به عشقى که به رنگ آبى و باشگاه استقالل داشته و دارم 
همانطور که بارها هم بعد از خداحافظى از فوتبال به عنوان 
بازیکن عنوان کرده بودم، آرزو داشتم که سرمربى استقالل 
شوم و با این تیم بتوانم قهرمانى هاى دیگرى را به دست 
بیاورم. اما اگر در اســتقالل نباشم، قطعاً مربیگرى در تیم 

سپاهان هم یک افتخار بزرگ خواهد بود.

شما غیر از بحث مسابقات فوتبال براى 
تفریح هم به اصفهان آمده اید؟

بله!چندیــن و چند بار. من بــا توجه به اینکه ســه تن از 
دخترعموهاى مادر خانمم با ســه اصفهانى عزیز ازدواج 
کرده اند و ســاکن این شــهر هســتند زیاد به شهرتان 
مى آییم و با این عزیــزان رفت و آمد زیــاد داریم. خیلى 
از خیابان هــاى اصفهــان از  مرداویج و شــیخ صدوق 
گرفته تا خیابــان زینبیه را هم تا حدودى بلــدم و البته در 
سال هاى گذشــته نیز که مى آمدیم خیلى دوست داشتم 
که به خیابان چهارباغ عباســى بیایم و در این خیابان قدم 
بزنم. به نظرم یکى از خیابان هاى قشنگ اصفهان است هر 
چند که ماشاءا... همه جاى اصفهان قشنگ است و حرف 

ندارد.
دیدار رفت ســپاهان- اســتقالل در 
ورزشگاه نقش جهان دیدارى بود که 
فشارها روى شما زیاد بود اما با تساوى 
در آن دیدار و نتایج خوبى که بعد از آن 
گرفتید، اوضاع برایتان به خوبى پیش 

رفت.
بله در خاطرم هست. همیشه گفته بودم که اجازه نمى دهم 
بالیى که بر سر برخى مربیان استقالل مثل زنده یاد ناصر 
حجازى آوردند و بى اینکه به آنهــا فرصتى بدهند آنها را 
از تداوم حضور روى نیمکت اســتقالل محروم کردند را با 
من انجام دهند. در مقاطعى از جمله قبــل از همان دیدار 
رفتمان با سپاهان همین فشــارهایى که شما گفتید زیاد 
بود. ما در دیدار رفت با ســپاهان خوب بازى کردیم. گلر 
جوانمان واکنش هاى خوبى داشت و چند توپ خطرناك 
سپاهانى ها را مهار کرد. ما دو توپ هم به تیر دروازه زدیم و تا 
ثانیه هاى پایانى بازى با نتیجه یک بر صفر عقب بودیم که 
خدا را شکر در لحظات پایانى، بازى تساوى شد. خوشحالم 
که در نهایت مبارزه ما با حمایت هواداران آبى به ثمر نشست 
و افرادى که در کمین بودند تا به استقالل ضربه بزنند با نتایج 
ما ناکام شدند. راستى گفتید ورزشگاه نقش جهان با توجه به 
اینکه دیدار رفت ما با سپاهان از جمله اولین دیدارهایى بود 
که پس از افتتاح نقش جهان برگزار مى شد، راه اندازى این 
استادیوم زیبا را به مردم خوب اصفهان هم تبریک مى گویم.
و پیش بینى تان از دیدار روز پنج شنبه؟

با احترام به تیم بزرگ ســپاهان و هــواداران این تیم، ما 
به شــدت به دنبال برد و نایب قهرمانى هستیم تا بتوانیم 
کمترین پاســخ را به محبت هــاى هوادارانمان بدهیم و 
امیدوارم ما با حمایت پرشــور هوادارانى که ســکوهاى 
آزادى را مملــو از حضور خود مى کنند، پیــروز این دیدار

 باشیم.
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 شجاع رسماً شکایت کرد 

 دستیار کى روش در  استقالل 
علیرضـا منصوریـان در لیـگ شـانزدهم بابـت دیر 
اضافه شدن استیو جونز به عنوان بدنساز به کادرفنى 
استقالل لطمات زیادى دید و به همین جهت تصمیم 
دارد تـا فصل آینـده را بـا یک مربـى بدنسـاز نامدار 

شروع کند.
رضـا افتخارى دربـاره تقویـت کادرفنـى منصوریان 
بـراى لیـگ هفدهـم مـى گویـد: آقـاى منصوریان 
خواهـان حضـور یـک دسـتیار خارجـى شـدند کـه 
سمتشـان بدنسـاز اسـت. او مى خواهـد کـه مربـى 
بدنسـاز یک دوره با تیـم کار کند و ظاهـراً این مربى 
مى خواهـد بعـد از مدتـى بـه جـاى دیگـرى بـرود.  
اشـاره رضا افتخارى مدیرعامل اسـتقالل به حضور 
احتمالى میک مک درموت در کنار منصوریان است. 
سـرمربى اسـتقالل فصل گذشـته نیز تالش زیادى 
براى حضور دسـتیار پیشـین کى روش در اسـتقالل 
داشت اما در نهایت با از دست دادن زمان نتوانست او 
را استقاللى کند و حاال مى خواهد پیش از شروع فصل 

کار حضور مک درموت را نهایى کند.

  انحالل ماشین سازى؟  
بعد از سقوط ماشین سازى به لیگ دسته اول شایعات 
زیـادى دربـاره انحالل ایـن باشـگاه مطرح شـد اما 
شـهردار تبریز همان زمان قویًا این شایعه را تکذیب 
و اعالم کرد این تیم با قـدرت در لیگ یک به کارش 

ادامه مى دهد.
حاال اما موضوع جدیدى مطرح شده است؛ اینکه تیم 
شـهردارى تبریز در آسـتانه صعود به لیگ دسته اول 
قرار گرفته و گفته مى شـود اگر این تیـم صعود کند، 
ماشین سـازى که با اسپانسرى شـهردارى تبریز در 

مسابقات شرکت مى کند، منحل خواهد شد.
مدیـران باشـگاه ماشـین سـازى امـا این مسـئله را 
تکذیب مى کنند. سپهر، مدیررسانه اى ماشین سازى 
در این باره  گفت:  هرگز بحث انحالل وجود ندارد و ما 
قویا این موضوع را تکذیب مى کنیم. شهردارى تبریز 
همه جوره از ماشین سازى حمایت خواهد کرد و این را 
دکتر نجفى شهردار نیز در فرمایشات خود اعالم کرد. 
من قویًا اعالم مى کنم حتى اگر شهردارى تبریز هم 
به لیگ دسته اول صعود کند، ماشین سازى به کارش 

ادامه مى دهد. 

عاقبت تلخ عالیشاه
امید عالیشاه به احتمال زیاد باید سـال آینده در لیگ 
یک بازى کند. او که بـراى گذرانـدن دوران خدمت 
سربازى اش به تراکتورسـازى رفته بود با محرومیت 
این تیـم از جذب بازیکن جدید نتوانسـت بـراى تیم

 امیر قلعه نویى بازى کند. عالیشاه امیدوار بود با صعود 
ملوان به لیگ برتر، فصل آینده هم در لیگ برتر حضور 
داشته باشد اما با توجه به ماندن ملوان و فجرسپاسى 
در لیگ یک و ادامه محرومیت تراکتورسازى از جذب 
بازیکن جدید، به نظر مى رسد که عالیشاه چاره اى جز 

بازى در لیگ یک نداشته باشد.

لیست دوم برانکو
 اینطـور کـه بـه نظـر مـى رسـد برانکـو فقـط یک 
لیسـت خرید ندارد. لیسـت اصلـى او مدتهاسـت که 
رسانه اى شده و نام نفراتى نظیر گادوین منشا، شجاع 
خلیل زاده و سعید آقایى در آن دیده مى شود اما انگار 
لیسـت دومى هم وجود دارد که سرمربى پرسپولیس 
نـام بازیکنـان مورد نظـرش را در آن نوشـته اسـت. 
شنیده مى شود خالد شفیعى، سـینا عشورى و محمد 
ابراهیمى، از تراکتورسـازى در صدر فهرسـت خرید 
برانکـو قـرار دارنـد. همچنیـن از سـیامک نعمتى از 
پیکان و پیمان شـیرزادى از اسـتقالل خوزسـتان به 
عنوان دیگر گزینه هاى سرمربى پرسپولیس در فصل 
نقل وانتقاالت نام مى برند.حتى شـنیده شده مدیران 
باشـگاه پرسـپولیس براى جذب این بازیکنـان وارد 

عمل هم شده اند.

پاداش ویژه براى شکست سرخ ها
سیاه جامگان براى حفظ شانس بقاى خود چشم به دیدار 

پایانى و جدال برابر پرسپولیس دوخته است.
مسئوالن سیاه جامگان نمى خواهند عمر حضور آنها در 
لیگ برتر به دو سال بیانجامد و به دنبال پیروزى در جدال 
پایانى و حفظ شانس بقاى خود هسـتند. بر این اساس 
آنها پاداش ویژه اى بـراى بازیکنان و کادرفنى این تیم 
براى پیروزى برابر پرسـپولیس در نظر گرفته اند و قرار 
اسـت در صورت پیروزى به هر بازیکـن و کادرفنى دو 
سکه پاداش دهند. این پاداش پیروزى برابر پرسپولیس 
اسـت و در صورتى که نتایج دیگر تیم ها نیز منتهى به 
بقاى نماینده مشـهد شـود، آنها پاداش دیگرى نیز به 
حکم بقا بـه اعضاى ایـن تیم خواهنـد داد. بایـد دید با 
این شارژ مالى بازیکنان این تیم قادر خواهند بود از سد

 رقیب خود کـه قهرمانى لیگ را ثبت کـرده عبور کنند 
یا خیر.

تایم اوت

 با پیشنهاد روابط عمومى باشگاه استقالل مراسم خداحافظى برهانى احتماًال روز پنج شنبه برگزار مى شود.
آرش برهانى دومین ستاره استقالل بود که در جریان لیگ شــانزدهم ترجیح داد کفش هاى خود را بیاویزد. 
برهانى که در ابتداى فصل از اســتقالل جدا شــده بود، پس از نیم فصل حضور در پیکان از دنیاى حرفه اى 

خداحافظى کرد تا حاال مسئوالن استقالل به دنبال برگزارى مراسم تجلیل از او پیش از پایان فصل باشند.
رضا افتخارى مدیرعامل استقالل در این باره مى گوید: آرش برهانى روز شنبه دو ساعت پیش من بود و با هم 
صحبت کردیم. ما به دنبال برنامه اى بودیم تا در بین دیدار تیم مان برابر االهلى یک مراسم تقدیر برایش برگزار 

کنیم که سازمان لیگ موافقت نکرد و گفت AFC با این قضیه مخالف است.
بعد از منتفى شدن برگزارى مراسم تجلیل در جریان دیدار با االهلى، حاال زمان جدیدى براى این مراسم معرفى 
شده است. افتخارى در این باره گفت: حاال با پیشنهاد روابط عمومى باشگاه، به دنبال این مسئله هستیم. اگر 
بشود این کار را در بازى با سپاهان انجام خواهیم داد.به این ترتیب آرش برهانى در دیدار استقالل برابر سپاهان 

در روز پنج شنبه با هواداران استقالل وداعى از جنس رضا عنایتى خواهد داشت.

هادى عقیلى در گفتگوى زنده در برنامه 90 درباره خداحافظى اش از فوتبال، جدایى جنجالى 
از تیم ملى و فراز و فرودهاى دیگر زندگى فوتبالى اش صحبت کرد.

هادى عقیلى در گفتگوى حضورى با برنامه 90 درباره این یکسال و نیم دورى اش از فوتبال 
گفت:«یکسال و نیمى که گذشت براى من وحشتناك بود، امیدوارم براى هیچ فوتبالیستى 
اتفاق نیافتد، مشورتى که با یکسرى مربیان عزیز که پیش از این با آنها کار کرده بودم و یکسرى 

از دوستان داشتم و به این نتیجه رسیدم که جدا شوم.»
بازیکن سابق تیم ملى در ادامه اینچنین توضیح داد: «دوشب قبل از بازى با سایپا بود که توسط 
مدیر باشگاه کنار گذاشته شدم، تماسى با رئیس هیئت مدیره داشتم تا جدا شوم، من از چین 
پیشنهاد داشتم(!) و مى خواستم ادامه بدهم. به من گفتند صبر کن و پس از آن نیم فصل دوم 
را از دست دادم و پس از آن اجازه تمرین را نداشتم. در آن زمان همه چیز را بخشیدم و گفتم 
چیزى نمى خواهم. وقتى حرف هاى ضد و نقیض مى شنیدم مجبور شدم صبر کنم، در انتهاى 
سال که من مسافرت بودم، لیست مازاد را خواندند. بعد از چندین و چند بار تماس گرفتن و نامه 
نگارى به من رضایتنامه ندادند. بعد از آن درخواست بخشیدن مبلغ قرارداد سال قبل را کردند و 

من مجبور بودم که در آنجا بمانم.»
وى در انتهاى بخــش اول گفتگوى خــود افزود: «نیازى بــه بازى خداحافظــى ندارم، 
فوتبالیست ها دوست دارند در زمین بازى خداحافظى کنند. خداحافظى وقتى بخواهد نمادین 
و سودجویانه باشد، دوست ندارم اتفاق بیافتد، مى خواستم وقتى که سر حال باشم مثل اکنون، 

دوست داشتم در زمین بازى خداحافظى کنم که متأسفانه نشد.»
هادى عقیلى در ادامه درباره اختالفش با سرمربیان گفت: «اختالفى با آقاى استیماچ نداشتم 
و مطمئناً کار مدیریت وقت بود، کسى نیست که این موضوع را نداند که آقاى استیماچ با من 
مشکلى نداشت و قبل از اخراج من برخورد خیلى خوبى با من کرد. بعد از آن ماجرا نمى دانم چه 

اتفاقى افتاد که کنار گذاشته شدم.»
وى در ادامه افزود: «من با آقاى ویسى کار نکرده بودم که بخواهم مشکل داشته باشم، شما 

مى توانید مصاحبه هاى ضد و نقیض او را ببینید. من 
ابتدا در لیست مازاد بودم، پس از آن در برنامه "ورزش 

و مردم" گفتند مشکل هادى عقیلى با مدیریت 
است. او در اولین بازى در جواب خبرنگارى 

گفت، مــن احتیاجى به عقیلــى ندارم و 
مى خواهم در ســپاهان انقالب ایجاد 
کنم.نمى دانم چرا مى خواســتند به 
یکباره همه مارا کنــار بگذارند، این 
انقالب به ضرر تیم سپاهان شد، من  در 

هفته پنجم و ششــم دیدم تیم سپاهان 
نمى تواند قهرمان شــود. تیم ســپاهان 

همیشه جزو سه تیم اول بوده و شما کدام تیم را 
دیده اید به اسم جوانگرایى اینگونه همه بازیکنان 

را از تیم جدا کنند.»
مدافع سابق تیم ملى فوتبال ایران در ادامه افزود: «سه 

سال پیش آقاى کرانچار جوانگرایى کرد، مهدى شریفى در 
تراکتور است، على کریمى لژیونر است، امین جهان عالیان را 

نابود کردند، امیرحسین کریمى در پیکان است، مرادمند در پدیده 
است. رضا میرزایى، ســعید قائدى فر و یا محمد روشندل را آقاى 

استیماچ به سپاهان آوردند. خیلى دوست دارم اسامى که آقاى ویسى به 
سپاهان آورده اند را نام ببرند، وقتى آقاى جباروف به تیم اضافه شد، گفت 

اگر قرار باشد جباروف را من بگیرم چرا عقیلى را نگه نداشتید، هفته بعد از آن 
به تیم برگشت و جباروف که هم سن من است بازى هم کرد.»

مدافع تیم سپاهان از مجرى جنجالى صداوسیماى تبریز شکایت کرد.
چند روز قبل بود که ویدئویى از یک برنامه تلویزیونى ورزشى در شبکه 
تلویزیونى سهند منتشر شد و جنجال هاى زیادى را ایجاد کرد. در آن 
برنامه  یکى از مجریان به موضوع قهرمانى پرســپولیس در لیگ برتر 
اشاره و به طعنه اعالم کرد در این قهرمانى محسن بنگر و شجاع خلیل 
زاده دو بازیکن سابق تراکتورسازى نیز نقش داشتند. همین امر ناراحتى 
این دو بازیکن را در پى داشت و باعث شد آنها مصاحبه هاى تندى علیه 
مجرى جنجالى و صداوسیماى آذربایجان شرقى انجام دهند و تهدید 

به شکایت کنند.
حاال اما شجاع خلیل زاده به حرفش عمل و از مجرى جنجالى شکایت 

کرد. 
وکیل خلیل زاده در این باره گفت: «ما در دادسراى عمومى تبریز از آن 
مجرى شکایت کردیم و خواهان برخورد قضائى هستیم. همچنین در 

تهران نیز از صداوسیما شکایت خود را انجام دادیم.» 

انقالب ویسى 
علیه

 سپاهان
 بود

,,
من با آقاى ویسى 
کار نکرده بودم 
که بخواهم مشکل 
داشته باشم، شما 
مى توانید
 مصاحبه هاى ضد و 
نقیض او را ببینید. 
من ابتدا در لیست 
مازاد بودم، پس از 
آن در برنامه «ورزش 
و مردم» گفتند 
مشکل هادى عقیلى با 
مدیریت است

هادى عقیلى در برنامه زنده تلویزیونى:

 شجاع رس

ى آ لرا رو م ی و ر ى
ى دوست دارم اسامى که آقاى ویسى به 

قتى آقاى جباروف به تیم اضافه شد، گفت 
ننننننننن آن رم چرا عقیلى را نگه نداشتید، هفته بعد از

م سنمن است بازى هم کرد.»

مداف
چند
تلویز
برنام
اشار
زاده
این
مجر
به ش
حاال
کرد

وکیل
مجر
تهرا

تهدید، فلسفه ساده اى دارد. آنقدر ســاده، که نتوان با توجیه هاى عجیب و پیچیده روى آن سرپوش 
گذاشت. تهدید، یعنى شخصى قوى تر قدرتش را به رخ طرف ضعیف تر مى کشد. به او یادآورى مى کند 
قدرت بیشترى دارد و اگر از این قدرت استفاده نمى کند، از سر لطف و بزرگوارى است. تهدید مى کند، 

تا بدون زحمت و بدون دعوا، طرف ضعیف تر حساب کار دستش بیاید و عقب نشینى کند.
 تمجید، لیاقت کسى است که وظایفش را درست انجام داده است. کسى که زحمت کشیده و توانسته 
یک فصل سخت و پرفشار را با موفقیت تمام کند. تمجید، حق اوست اما اى کاش در کنار این همه 
تمجید، جایگاهشان هم به آنها یادآورى شود. یادشان بیاید اگر عضو تیم قهرمان هستند، چه افتخار 
بزرگى نصیبشان شده و اگر به عنوان مهمترین نقل و انتقال سال پیراهن آبى را مى پوشند، چه فرصتى 
براى تغییر سرنوشت شــان پیدا کرده اند. بدانند و بفهمند، قبل از اینکه مهدى رحمتى شوند و با چند 

جمله، همه رؤیاهاى شان را به باد بدهند.
مهدى طارمى بعد از بى مسئولیتى و خراب کردن پنالتى چیپ، جاى عذرخواهى به هواداران معترض 
هیس نشــان مى دهد. از آنها مى خواهد اگر امروز معترض هستند، در جشــن قهرمانى هم شرکت 
نکنند. کاوه رضایى فراموش کرده فصل نقل و انتقاالت تمام شده و بعد از خراب کردن هر موقعیت 
و طوالنى تر کردن انتظارش براى گلزنى، تهدید به جدایى مى کند. از باشگاه چینى حرف مى زند که 
در دو راهى خرید او و الکساندر پاتو قرار گرفته است! ژولیو ســزار، بعد از یک اشتباه مقابل بایرن از 
سن سیرو تا خانه را پیاده رفت اما بیرانوند بعد از کلکســیون اشتباهات، مى گوید هواداران لیاقتش را 

ندارند.
شاید همه آنها، نیاز به یک کى روش داشته باشند. کسى که بعد از اولین کلمه، اولین توهم بزرگى و 
بزرگ تر شدن از تیم، آنها را کنار بگذارد. جاى بیرانوند را با رشــید مظاهرى پر کند و به جاى کاوه، 
بیت سعید کم ادعا را بخرد. با بازیکنان جدید، براى بازیکنان کوچک بزرگى کند. تا بیرانوند و کاوه و 
طارمى، بروند پیش رضاییان و در کنار هم، پاى تلویزیون بنشینند و حسرت یک بار دیگر، فریاد زده 

شدن نامشان روى سکوهاى آزادى را بکشند.

شما کــــــــــــــــى روش
الزمید!

نستوه بزرگى

تجلیل از برهانى  در دیدار با سپاهان 
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چهل تکه

دادگاه عالى قطــر پس از چهارســال محاکمــه، یکى از 
شــهروندانش را به اتهام قتــل و تجاوز به زن گردشــگر 

انگلیسى به اعدام محکوم کرد. 
« هاشم خمیس» متهم است اکتبر 2013 «الرن پترسون» 
24 ســاله را در دوحه ربوده و پس از شکنجه و تجاوز او را با 
ضربات چاقو به قتل رسانده است. عامل جنایت سپس جسد 

را به بیابان برده و به آتش کشیده بود.
این درحالى اســت که وکالى مدافع این شــیطان صفت 
مدعى بودند هاشم در زمان قتل دچار جنون شده و در دفاع 
از خود دســت به این جنایت زده است چراکه مقتول پس از 
شکنجه هاى این مرد قطرى قصد خودکشى و حمله به او را 

داشته که کشته شده است.

«داریل اینگرام» 49 ساله به اتهام آزار فرزندش در آریزونا 
توسط پلیس دستگیر شد.

وى فرزند 11 ساله اش را به دلیل عدم تکمیل مشق هایش 
با شوکرتنبیه مى کرد که پرسنل مدرسه که آثار این تنبیه 
را روى بدن این پسر مشاهده کردند با اداره پلیس تماس 

گرفتند.
این پسر اذعان داشت پدرش بارها وى را با عصاى فلزى 
مورد ضرب و شــتم قرار داده اســت. وى افــزود پدرش 
براى شــکل مجازات براى وى گزینه تعیین کرده بود که 
مى توانســت بین عصاى فلزى و تفنگ بى حس کننده 

انتخاب کند.
این پدر سابقه خدمت در ارتش را داشته است.

پلیس آرکانزاس از ناپدید شــدن یک پسر 9 ســاله بعداز کشف 
جسد مادر، خواهر و عمویش خبر داد. پلیس جستجو را براى پیدا 
کردن «ریلى اســکاربروت» آغاز کرده اســت. پلیس تحقیقات 
خود را هنگامى شروع کرد که جســد «بتانى وسترن» 43 ساله 
مادر این پســر را در نهرى پیدا کرد. به عالوه جســد «اســتیون 
پین»66 ساله عموى بزرگ ریلى روز پنج شنبه نیز نزدیک شهر در 
خانه اش کشف شد. بدن بى جان «آســیالین وسترن» دو ساله 
خواهر ریلى نیز در منطقه اى جنگلى توســط پلیس هنگامى که 
گزارش وجود یک شىء مشکوك در منطقه نزدیک محل کشف 
جسد مادرش دریافت شد، پیدا شد. نکته جالب این است شخصى 
در تماس با اداره پلیس اذعان داشته ریلى زنده است و پیدا مى شود. 

حتى وى گفته براى صحت این موضوع قسم مى خورد.

اعدام هاشم 
بخاطر شکنجه زن گردشگر 

تنبیه ننوشتن مشق ها 
با شوکر 

ناپدید شدن پسر 9 ساله در 
قتل خانوادگى  030201

رئیس پلیس راه آهن 
کشــور از دستگیرى 
کالهبــردار یــک 
 حرفه اى خبــر داد و 
گفت : متهم سابقه دار 
و با جعل عنوان اقدام 
به کالهبــردارى مى 

کرد.
ســردار علیرضا اکبر 
شــاهى در ایــن باره 
گفت: یکى از مسافران 
با مراجعه به کالنترى 
مرکز پلیس راه آهن تهران اظهار داشــت که فردى با معرفى خود به 
عنوان پلیس بیان داشته مى تواند برایش بلیت ارزان تر تهیه کند که در 
پى این ادعا، مسافر کارت ملى و مبلغ صدهزار تومان وجه نقد در اختیار 

وى قرار داده و اما از فرد مذکور خبرى نشده است.
وى افزود: پس از مدتى مجدداً فردى با مراجعه به دفتر پلیس ســالن 
ایستگاه راه آهن عنوان داشت که به فردى که خود را از عوامل حراست 
راه آهن معرفى کرد اعتماد کرده و به قصد تهیه بلیت ارزان تر، کارت 
عابر بانک به همراه رمز را در اختیارش قرار داده و پس از انتظار در سالن 
مسافران و عدم مراجعه فرد مذکور متوجه خالى شدن حسابش به مبلغ 

چهار میلیون و 500 هزار تومان شده است.
رئیس پلیس راه آهن کشور ادامه داد: در این رابطه پرونده هاى متشکله 
به منظور بررسى تخصصى، شناسایى و دستگیرى سارق کالهبردار، 
تحویل پلیس آگاهى راه آهن شــد که در تحقیقــات اولیه، مأموران 
بالفاصله نسبت به اخذ تصاویر دوربین هاى مدار بسته سالن ایستگاه 

اقدام کردند و مشخص شد سارق هر دو پرونده، یک نفر است.
این مقام عالى انتظامى ادامه داد: طى استعالم از موارد مشابه در سنوات 
گذشته، مشخص شد فرد مذکور اوایل سال گذشته با همین شیوه اقدام 

به کالهبردارى کرده و ضمن دستگیرى به زندان منتقل شده است.
سردار اکبر شــاهى تصریح کرد: در ادامه روند بررسى پرونده، ضمن 
شناســایى تصویر متهم، مراتب به مبادى ذیصالح و سایر یگان هاى 
پلیس راه آهن کشور اعم از پلیس پایانه هاى مسافرى (اتوبوسرانى)، 
پلیس فرودگاه و ... به منظور هوشیارى و پیشگیرى از تکرار موارد مشابه 

ارسال شد.
رئیس پلیس راه آهن اشاره کرد: همزمان با روزهاى پایانى سال گذشته، 
متهم با علم به اینکه مردم به قصد تهیه بلیت به سالن مسافران مراجعه 
مى کنند، با نیت اقدام مجرمانه وارد سالن ایستگاه شده که با هوشیارى 

مأموران شناسایى و دستگیر شد .
رئیس پلیس راه آهن تهران اضافه کرد: متهم داراى ســوابق کیفرى 
متعددى در زمینه کالهبردارى است، به طورى که در مرحله تحقیقات 
تکمیلى و میدانى مأموران دایره آگاهى این پلیس در اماکنى که احتمال 
حضور کالهبردار متصور بوده، مشخص شد؛ متهم در بیمارستان امام 

خمینى (ره) نیز اقدام به کالهبردارى هاى متعددى کرده است.
سردار اکبر شــاهى بیان کرد: در این رابطه نیز متهم داراى هفت فقره 
سابقه کیفرى به اتهام کالهبردارى در شهرهاى مشهد، تبریز، اردبیل 

و تهران است.

2 برادر نوجوان روز دوشنبه به اتهام حمل مواد مخدر و یک 
کلت کمرى در دادگاه اطفال محاکمه شدند. آنها که اشک
 مى ریختند ادعا کردند مواد مخدر و اسلحه را از داخل گودالى 
در بیابان هاى شهریار پیدا کرده بودند. رسیدگى به این پرونده 
از بیست و یکم مرداد 95 به دنبال بازداشت پسر 15ساله اى 
به نام «اصغر» در دستور کار پلیس شهریار قرار گرفت. پلیس 
که به رفتارهاى مرموز این پسر نوجوان مشکوك شده بود 
وى را بازداشت کرد و از خانه شان یک کلت کمرى به همراه 
هفت تیر جنگى، 48گرم شیشه و 19 گرم هروئین به دست 
آورد. پسر نوجوان در بازجویى ها گفت: «من و برادر کوچکم 
"جعفر" چون با یک مرد جوان اختالف داشتیم اسلحه را از 

یک قاچاقچى به نام "کامران" خریدیم.» 
تحقیقات پلیس آغاز شــده بود کــه دو روز بعد جعفر 13 
ســاله خودش را به پلیس معرفى کرد و گفت اسلحه و مواد 
مخدر متعلق به اوســت که آن را پیدا کرده است. به دنبال
 اعتراف هاى دو برادر نوجوان آنها در شــعبه چهارم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران که ویژه رسیدگى به جرائم اطفال 

است محاکمه شدند.

در جلســه رســیدگى به این پرونده که به ریاست قاضى 
اصغرعبداللهى و با حضور دو مستشار تشکیل شد.جعفر که 
حاال 14سال دارد و با قرار وثیقه آزاد است روبه روى قضات 
ایستاد و گفت:«پدرمان 20 ســال است که مریض است و 
نمى تواند کار کند. به همین خاطر من و برادرم از چند سال 
قبل با آدامس فروشــى زندگى خودمان، مادر و ســه برادر 
کوچکمان را مى گذراندیم، یکسالى بود که دستفروشى مى 
کردیم. یک روز صبح مى خواستم به خانه یکى از بستگان 
در نصیرآباد شــهریار بودم که یک مرد را دیدم که در حال 
دفن کردن چیزى در بیابان بود. در گوشه اى ایستادم تا مرد 
میانسال آنجا را ترك کرد. فکر مى کرد مرد میانسال پول دفن 
کرده است به همین خاطر باالى گودال رفتم و آن را کندم و 
یک پاکت سفید پیدا کردم. من بالفاصله به خانه آمدم و وقتى 
پاکت سفید را باز کردم با اسلحه و فشنگ و مواد مخدر روبه 
رو شدم. همان موقع اصغر سیلى به صورتم زد ، قسم خوردم 
که این پاکت را پیدا کرده ام و متعلق به خودم نیست. من که از 
رفتار برادر بزرگم ناراحت شده بودم خانه را ترك کردم و عصر 
وقتى به خانه برگشتم مادرم درحالى که گریه مى کرد  گفت 

مأموران پلیس برادرم را به اتهام حمل مواد مخدر و اسلحه 
دستگیر کرده اند. دو روز از ترسم از خانه بیرون نرفتم اما وقتى 
دیدم برادرم بخاطر اشتباه من گرفتار شده خودم را به پلیس 

معرفى کردم و گفتم من پاکت مواد مخدر را پیدا کرده ام.»
سپس اصغر که حاال16ساله است روبه روى قضات ایستاد 
و درباره اعتراف هاى اولیه اش گفت: «وقتى دستگیر شدم 
به دروغ گفتم اســلحه را از یک قاچاقچى خریده ام. برادرم 
13ساله بود و نمى خواســتم پایش به دادگاه باز شود اما او 
خودش بعد از دو روز خودش را معرفى کرد.» وى در حالى 
که اشک مى ریخت گفت: «من و برادرم بچگى کردیم اما 

حاال از دادگاه تقاضا دارم در مجازاتمان تخفیف قائل شود.»
ســپس وکیل دو برادر به دفاع پرداخــت و گفت: «به نظر 
مى رسد دو پسر نوجوان هنگام دستگیرى هنوز به سن رشد 
نرسیده بودند و سواد کافى نیز نداشته اند. به همین خاطر از 
روى کنجکاوى پاکت حاوى مواد مخدر و اسلحه را به خانه 

شان برده اند. از این رو تقاضاى تبرئه آنها را دارم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر 

کند.

اشتباه برادر کوچک،اصغر را زندانى کرد

,,

من و برادر 
کوچکم 
«جعفر» 
چون با یک 
مرد جوان 
اختالف 
داشتیم 
اسلحه 
را از یک 
قاچاقچى 
به نام 
«کامران» 
خریدیم

نقشه کثیف پلیس قالبى 
براى مسافران قطار

دزد خانه هاى اهالى مــالرد با اقدامات مأموران 
کالنترى 15 یوسف آباد زمینگیر شد.

رئیس پلیس شهرستان مالرد در تشریح این خبر 
گفت: در پى وقوع چندین فقره ســرقت خانه در 
شهرستان مالرد، مأموران کالنترى 15 یوسف 
آباد طى اقدامات گســترده اطالعاتى و پلیسى، 
شناســایى و دستگیرى سارق یا ســارقان را در 

دستور کار خود قرار دادند. 
سرهنگ برزو همتى تصریح کرد: مأموران پس 
از چند شبانه روز کار اطالعاتى و افزایش گشت 
هاى انتظامى، سرانجام موفق شدند سارق مورد 

نظر را شناسایى و دستگیر کنند. 
وى افزود: متهم در تحقیقــات و بازجویى هاى 
اولیه به 39 فقره ســرقت خانه در مالرد اعتراف 
کرده و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضائى 

معرفى شد.

25 دختر و پسر جوان که در یک پیتزافروشى در 
حال رقص و پایکوبى بودند توسط مأموران پلیس 

دستگیر شدند.
در پى دریافت خبر مبنى بر برگزارى پارتى شبانه 
تحت عنوان جشــن تولد در یکى از واحد هاى 
صنفى واقع در کالنشهر اهواز که باعث نارضایتى 
عموم ساکنین آن منطقه شده است موضوع در 

دستور کار پلیس استان قرار گرفت.
مأموران پلیس پــس از هماهنگى بــا مقامات 
قضائى و حضور در این واحد صنفى با 25 دختر و 
پسر که با پخش آهنگ هاى مبتذل در حال رقص 
و پایکوبى بودند روبه رو شدند و همه افراد در این 

مهمانى را دستگیر کردند.
گفتنى است این پیتزافروشــى توسط مأموران 
پلیس پلمب و متهمان دســتگیر شده به مراجع 

قضائى معرفى شدند. 

پایان دزدى هاى شبانه در 
خانه هاى مالرد 

رقص و پایکوبى
 در پیتزافروشى اهواز 

حذف رقیب
 با انتشار 
اکاذیب در 
فضاى سایبر

دزدى که با جلب اعتماد مردمغازه دار 150 میلیون تومان به سرقت برده بود دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: در پى گزارش سرقت از مغازه بدلیجات فروشى در شهر مشهد، با توجه به 

حساسیت موضوع تیمى از کارآگاهان براى بررسى موضوع وارد عمل شدند.
سرهنگ حمید رزمخواه افزود: در بررسى صورت گرفته از محل سرقت مشخص شد، سارق پس از نفوذ به داخل مغازه 
150 میلیون تومان انواع بدلیجات را از مغازه سرقت کرده است. کارآگاهان با بررسى دقیق محل سرقت و نیز اقدامات 
اطالعاتى نامحسوس، موفق شدند مخفیگاه سارق را در استان اصفهان شناسایى و ضمن هماهنگى با مقام قضائى، 

وى را دستگیر و در بازرسى از محل کلیه اموال مسروقه را کشف کنند.
وى ادامه داد: متهم که اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتى دارد، در بازجویى هاى پلیسى معترف شد پس از مدتى ارتباط 

با مالک مغازه و جلب اعتماد وى، در فرصتى مناسب با دستبرد کلیدهاى مغازه، نقشه سرقت را عملى کرده است.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى با اشاره به معرفى متهم به دادســرا، خاطر نشان کرد: سهل انگارى مالباخته در 
نگهدارى کلیدهاى مغازه و اعتماد  کاذب از مهمترین علل این سرقت بوده است که کسبه محترم مى بایست ضمن 

استفاده از تجهیزات ایمنى و بازدارنده از اعتماد بیجا به افراد سودجو خوددارى کنند تا مورد دستبرد قرار نگیرند.

جزئیات سرقت جزئیات سرقت 
150150 میلیون تومانى  میلیون تومانى 
از مغازه بدلیجات از مغازه بدلیجات 

مشهدمشهد

خواســتگار عاشق پیشه در یک ســناریوى آتشین در 
درگیرى با خانواده دختر مورد عالقه اش باعث مرگ 

پدر بزرگ دختر جوان شد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که صبح یک شنبه 10 
اردیبهشت ماه امسال در شعبه 10 دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى محمدباقر قربان زاده و 
با حضور دو مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان 

کیفرخواست را خواند.
وى گفت: «"آرش" 25 ساله که چندین سابقه شرارت 
و درگیرى در پرونده اش دارد متهم است 2 اردیبهشت 
93 به دنبال آتش زدن خانــه دختر مورد عالقه اش در 
محله قلعه مرغى تهران موجب سوختن پدربزرگ دختر 
جوان و مرگ وى شد. اکنون با توجه به مدارك موجود 

در پرونده براى وى اشد مجازات مى خواهم.»
سپس فرزندان قربانى در جایگاه ویژه ایستادند و براى 

آرش حکم قصاص خواستند. 
پسر بزرگ قربانى گفت: «آرش خواستگار خواهرزاده ام 
به نام "نیلوفر" بود. من در خانه پدرى ام خواب بودم که 
سر و صدا شنیدم. وقتى مقابل در خانه رفتم آرش را که 
پسر همسایه مان بود در حالى که قمه در دست داشت 
دیدم. همان موقع پدر و برادرم به سمت آرش رفتند و 

او قمه اش را به زمین انداخــت و یک بطرى بنزین را 
آتش زد و به ســمت ما پرتاب کرد. من از ناحیه دست 
و برادرم از ناحیه کمر دچار ســوختگى شدیم اما شدت 
سوختگى پدرمان زیاد بود. او به بیمارستان منتقل شد 

اما چند روز بعد جان ســپرد. ما هنوز نمى دانیم آرش با 
چه انگیزه اى مقابــل در خانه پدرمان آمد و قصد آتش 

زدن آنجا را داشت.»
سپس پسر جوان روبه روى قضات ایستاد و گفت: «باور 
کنید قصد کشــتن پدربزرگ نیلوفر را نداشتم. من به 

نیلوفر عالقه مند بودم و به خواستگارى اش رفته بودم 
تا اینکه مادر او با من  تمــاس  گرفت و گفت مادرم به 
او حرف هاى نامربوط زده است. همان موقع از مادرم 
گله کردم اما او گفت حرفى به مادرنیلوفر نزده اســت. 
مى خواستم مقابل در خانه شان بروم و ماجرا را پیگیرى 
کنم که از مقابل در خانه ســر و صدا شنیدم. چون چند 
ساعت قبل بخاطر نیلوفر با چند پسر جوان درگیر شده 
بودم گمان کردم پسران جوان براى انتقام جویى مقابل 
در خانه مان آمده اند. شمشیر تزیینى را که روى دیوار 
اتاق داشتم برداشتم و مقابل در خانه رفتم اما ناباورانه با 
پدربزرگ و دایى هاى نیلوفر روبه رو شدم. من شمشیر 
را زمین انداختم اما آنها شروع به ناسزا گویى کردند. آنها 
مى گفتند مادرم پشت ســر نیلوفر حرف هاى نامربوط 
زده است. آنها به سمت من حمله کردند و من براى دفاع 
از خودم بطرى بنزینى را که در حیاط داشتیم آتش زدم 
وبه ســمت آنها پرتاب کردم. ولى باور کنید هرگز فکر 
نمى کردم این ماجرا باعث مرگ پدربزرگ نیلوفر شود. 
من شرمنده آنهاهســتم و مى دانم این شرمندگى بى 

فایده است. فقط از آنها طلب بخشش دارم.»
بنا به این گزارش، در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد 

شور شد تا رأى صادر کند.

آتش عشق نیلوفر، پدربزرگ را آتش زد 
ســارق کابل هاى تلفن هنگام فرار با گلوله مأموران این 
فرماندهى زخمى و پس از آن دســتگیر و به بیمارســتان 

منتقل شد.
فرمانده انتظامى مشهد گفت: این سارق پس از سرقت 70 
متر سیم و کابل تلفن در منطقه گلشهر تحت تعقیب پلیس 

قرار گرفت.
سرهنگ محمد بوستانى بیان کرد : پلیس براى دستگیرى 
این فرد وارد عمل شــد اما سارق شــب رو بدون توجه به 
دستور ایست مأموران پا به فرار گذاشت و مأموران انتظامى 
پس از طى مســافت 2 کیلومتــر با اســتفاده از قانون به 
کارگیرى سالح اقدام به تیراندازى کردند. وى افزود: متهم 
که به ضربه گلوله پلیس زخمى شده بود دستگیر و بالفاصله 

به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ بوستانى خاطرنشــان کرد: این سارق خیابانى 
پس از مداوا با تشــکیل پرونده به مراجع قضائى معرفى 
شد و مأموران انتظامى در بازرسى از کیسه هایى که همراه 
این سارق خیابانى بود 70 متر سیم و کابل مسروقه تلفن 

کشف کردند .
وى گفت: تحقیقات از این ســارق خیابانى براى بررسى 
سوابق نشان مى دهد وى داراى هفت فقره سابقه کیفرى

 است. 

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوى گفت: با طرح شکایت آقایى مبنى بر مزاحمت فردى 
ناشناس در فضاى سایبر، رسیدگى به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار 
گرفت. سرهنگ جواد جهانشیرى  افزود: شــاکى در اظهارات اولیه به کارشناسان پلیس فتا 
گفت، همسرم را چندى پیش از دست داده ام و براى تجدید روحیه و زندگى مجدد قصد ازدواج 
با یکى از مشتریانم را داشتم اما به ناگهان متوجه شدم وى از سوى فردى ناشناس مورد تهدید 
واقع شده و قصد برهم زدن این رابطه  را دارد. این مقام انتظامى ادامه  داد: کارشناسان پلیس 
فتا پس از اقدامات فنى توانستند رد متهم را در فضاى سایبرى شناسایى و با هماهنگى قضائى 

متهم که زنى جوان بود را دستگیر کردند.  سرهنگ جهانشیرى ادامه داد: متهم که زنى 36 ساله 
بود در مواجهه با ادله فنى جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد، مدت چهار سال است که منشى 
شاکى هستم و خیال مى کردم پس از دست دادن همسر بیمارش، حتماً من کاندیداى براى 
همسرى وى خواهم بود اما پس از اینکه متوجه شدم شاکى قصد ازدواج با فرد دیگرى را دارد 
از همین روى با اخذ سیمکارت سرقتى و عضویت در شبکه اجتماعى و به دست آوردن شماره 
نامزدش، تعدادى فیلم و کلیپ براى وى ارسال کردم و وانمود کردم شاکى فردى بى مسئولیت 

و خوشگذران است و در نهایت با تهدید از وى خواستم تا از ازدواجش منصرف شود.

دستگیرى دزد کابل 
با گلوله پلیس 
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در پى انتشار مصاحبه اى به نقل از رضا درمیشیان،این کارگردان سینما آن 
را رد کرد.

رضا درمیشــیان در این باره گفت: مــن این حرف ها را نــزده ام. بعید هم 
مى دانم این مصاحبه از سوى روابط عمومى سازمان سینمایى باشد چرا که

روابط عمومى سازمان سینمایى آنقدر محترم هستند که از قول من مصاحبه 
کذب و دروغ منتشر نکنند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: من به غیر از ســازمان سینمایى هیچ سازمان 
دیگرى را براى دریافت پروانه نمایش و ســاخت نمى شناسم که نسخه اى 
از فیلمم را به آنجا ارائه کنم و به هیچ عنوان به هیچ شخص یا نهاد دیگرى 
نسخه اى از فیلمم را نداده بودم و بارها کتبًا از سازمان سینمایى درخواست 
کرده بودم نسخه بازبینى ام را پس دهند. قصد اتهام یا تهمت زدن به کسى 
را هم ندارم ولى این اتفاق برایم بسیار ســخت، ناگوار و دردناك است و به 
هیچ عنوان راضى به قاچاق فیلم مجوزدارم نیســتم و تنها خواستار کشف 

حقیقت هستم.
درمیشیان درباره تشکیل کمیته بررسى قاچاق نسخه بازبینى فیلم «عصبانى 
نیستم» یادآور شد: به دعوت جناب آقاى شاهسوارى مدیر عامل محترم خانه 
سینما جلسه اى داشتیم. در این جلسه که در دفتر مدیرعامل خانه سینما برگزار 
شد، آقاى فرجى مدیرکل سینماى حرفه اى ارشاد و آقاى ابطحى رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق هم حضور داشــتند.مفصل گله کردم، از عدم نمایش فیلم 

مجوزدارم در این چهار سال و حاال بیرون آمدن نسخه فیلم.
او یادآور شد: آقاى فرجى اعالم کردند سازمان سینمایى پیگیر است تا دریابند 
نسخه بازبینى از چه مجرایى بیرون آمده است. آقاى ابطحى قول دادند تا با 
قاچاق فیلم مقابل کامل کنند و با تکثیرکنندگان و فروشنده ها برخورد کنند. 
بنده هم اعالم کردم همچنان خواستار اکران عمومى فیلمم هستم، بسیار 
هم از پیگیرى سازمان سینمایى استقبال مى کنم و خودم هم پیگیر قضائى و 
حقوقى هستم تا با کشف عامل قاچاق فیلمم شاید راه بر قاچاق سایر فیلم ها 

بسته شود.
گفتنى است روابط عمومى سازمان ســینمایى نقل قولى از رضا درمیشیان 
منتشر کرد مبنى بر اینکه«رضا درمیشــیان در کمیته اى ویژه بررسى ابعاد 
مختلف انتشار نسخه بازبینى «عصبانى نیستم» گفته است : نسخه بازبینى 
«عصبانى نیستم»؛ به غیر از شوراى پروانه نمایش به افراد دیگرى نیز ارائه 

شده است.

«دیوید سوِشى» بازیگر نقش «هرکول پوآرو» جشن تولد 
70 سالگى اش را در حالى برگزار مى کند که همچنان در 

عرصه سینما و تلویزیون پرکار است.
دیوید سوِشى که بین ایرانیان دیوید ساچت شناخته شده 
اســت، 2 ِمى 1946 در محله پدینگتون لندن در کشــور 

انگلستان به دنیا آمد.
ساچت در سن 18 سالگى به تئاتر ملى جوانان انگلستان 
بزرگ پیوســت. سپس در آکادمى موســیقى و هنرهاى 
نمایشى لندن به تحصیل پرداخت. در دهه 1970 در قالب 
نقش هاى کالسیک در نمایش هاى «رومئو و ژولیت» و 

«تاجر ونیزى» ظاهر شد.
 پس از آن بود که بازى در تلویزیون را آغاز کرد. او پیش از 
نقش آفرینى در فیلم هاى سینمایى و تلویزیونى، در تعدادى 
از مجموعه هاى تلویزیونــى انگلیس در قالب نقش هاى 
مهمان، حضور داشــت. در دهه 1980 در فیلم سینمایى 
«چیلى در زندان» و مجموعه تلویزیونى «یک داستان از دو 

شهر» ایفاى نقش کرد.
او در طول دهه 1980 حرفه اش را بــا بازى در فیلم هاى 
سینمایى و مجموعه هاى تلویزیونى ادامه داد. ساچت در 
طول دوره حرفه اى اش در تلویزیون و ســینما چندین بار 
نقش کارآگاه یا باز پرس را به نمایش گذاشته است. در سال 
1983 براى نخســتین بار در فیلم سینمایى «ترنچکت» 

نقش یک کارآگاه را بازى کرد.
او در به نمایش گذاشتن شخصیت هاى متنوع و شیوه هاى 

گفتارى آنها مهــارت دارد وایــن موضــوع در کارنامه 
حرفه اى اش به وضوح مشــاهده مى شود. به عنوان مثال 
تروریست خاورمیانه در فیلم «دختر طبل زن کوچک» و 
نماینده مخفى روسى در فیلم «شاهین و آدم برفى» که در 

آن با «شان پن» و «تیموتى هاتن» همبازى بود.
استعداد او در ایفاى نقش چهره هاى معروف نیز ستودنى 
است. از جمله مى توان به ایفاى نقش پدر علم روان شناسى 
در مجموعه تلویزیونى «فرویــد» و دیکتاتور ایتالیایى در 
مجموعه تلویزیونى «موسولینى: داستان ناگفته» اشاره 
کرد. همچنین در ســال 1985 با بازى نقش یک سرباز 
اروپاى شرقى در مجموعه هاى تلویزیونى کمدى «بالت در 
دور نما» در شبکه BBC توانایى بازیگرى اش را بر همگان 
آشکار کرد. دیوید ســاچت پیش از آنکه در مجموعه هاى 
تلویزیونى در نقش کارآگاه هرکول پوآرو ظاهر شــود، در 
ســال 1985 در مجموعه تلویزیونى «سیزدهمین نفردر 

شام» نقش «بازپرس جپ» را ایفا کرد.
چهار سال بعد در 1989 بازى در نقش هرکول پوآرو را آغاز 
کرد. بنا به گفته مخاطبان در حالى که بازیگران بسیارى 
نقش پوآرو را ایفا کرده اند اما بازى ساچت بهترین تصویر 
از این کارآگاه افسانه اى اســت. او پیش از تصویربردارى، 
براى به نمایش گذاشتن این شــخصیت هیجان بسیار 
داشت و به منظور گسترش ویژگى هاى شخصیتى پوآرو 

مطالعه مى کرد.
او با مطالعــه کتاب هاى جنایــى و معمایى، خصوصیات 

اخالقى و شــیوه گفتارى این نقش را گسترش داد. بدین 
ترتیب حاصل تــالش و دقت نظــر او کاراکترى خوش 
لباس با چهره اى قابــل باور و واقعى بــود. بازیگر نقش 
کارآگاه افسانه اى پوآرو تا سال 2006 تقریبًا 60 مرتبه در 
اپیزودهاى تلویزیونى این شخصیت را به نمایش گذاشت. 
البته ساچت در آن سال ها مجدداً به صحنه تئاتر بازگشت و

موفقیت هایى نیز در این زمینه به دست آورد.
شایان ذکر اســت که این بازیگر تواناى انگلیسى در دوره 
حرفه اى اش، تهیه کننده تلویزیون نیز بوده است. دیوید 
ساچت اکنون عضو انجمن آکادمى موسیقى و هنرهاى 
نمایش لندن است. او در نوامبر سال 2013 اعالم کرد که در 
آخرین قسمت از سریال پوآرو بازى خواهد کرد و پس از آن 

براى همیشه از این نقش خداحافظى خواهد کرد.
او در مورد خداحافظــى با این شــخصیت گفت: خیلى 
غم انگیز است. من دارم با شخصیتى خداحافظى مى کنم 
که در تمام این 25 سال او را شناخته و به نوعى خود او بوده ام. 
مثل خداحافظى با یک دوست قدیمى است، خداحافظى با 
کسى که من در قالب بازیگرى با او آشنا شدم. ولى هر چیزى 
دوره خود را دارد و فکر مى کنــم که این وقت خوبى براى 
پایان است. دیگر داستانى از «آگاتا کریستى» باقى نمانده 
که بتوان آن را به فیلم بدل کرد.  او که بسیارى از وسایل 
مربوط به پوآرو به عنوان یادگارى با خود نگه داشته است، 
در آخرین روز فیلمبردارى این فیلم گفت: امروز سخت ترین 

روز زندگى حرفه اى من است.

همزمان با فــروش 16 میلیارد تومانى «گشــت 2» در ایــران، اکران جهانــى این فیلم از
 14 اردیبهشت ماه آغاز مى شود.

«گشت 2» آخرین ساخته سعید سهیلى که گفته مى شود، عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماى ایران را به خود گرفته است، 14 و 15 اردیبهشت ماه با اکران در دبى با حضور حمید 

فرخ نژاد بازیگر این فیلم، نمایش هاى جهانى خود را آغاز مى کند.
همچنین پس از آن در اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا هم اکران عمومى مى شود.

اولین نمایش هاى خارجى این فیلم که از فردا پنج شــنبه 14 اردیبهشت ماه در دبى آغاز 
مى شود، تمام بلیت هایش پیش فروش شده است.

داستان سرى دوم این فیلم از زمانى آغاز مى شود که عباس و حسن پس از پنج سال از 
زندان آزادشده وبه سراغ عطا مى روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگى به هوش 
آمده و به زندگى عادى بازگشته است. این ســه رفیق دوباره با هم همراه شده و در پى 

کارى شرافتمندانه مى گردند اما پس از تالش هاى بسیار سرانجام ناچار مى شوند دوباره...
در این فیلم حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلى، پوالد کیمیایى، بهاره افشارى، ترالن پروانه، سارا سهیلى، ساناز طارى، امید 

روحانى و ... به ایفاى نقش مى پردازند.

به دنبال ارائه شــکایت پنج شــرکت عرضه کننده 
قانونى سریال ««عاشــقانه» » به دستگاه قضائى، 
دستور توقیف DVD و لوح فشرده سریال «عاشقانه»  
صادر شد.در روزهاى گذشته اخبارى پیرامون توقیف VOD سریال 
«عاشقانه»  که پیش از این شش قســمت آن در نمایش خانگى توزیع شده، در فضاى 
 VOD مجازى منتشر شد.محمد صراف (رئیس انجمن صنفى شرکت هاى عرضه کننده
و آى پى تى وى) با تأیید این مطلب افزود: به دنبال ارائه شکایت پنج شرکت عرضه کننده 
قانونى سریال «عاشقانه»  به دستگاه قضائى، دستور توقیف DVD و لوح فشرده سریال 
«عاشقانه»  صادر شد.وى ادامه داد: براساس پیگیرى هاى ما؛ این دستور توسط بازپرس 
محترم شعبه 2 دادسراى فرهنگ و رسانه به سازمان سینمایى ارائه شده و سازمان سینمایى 
باید آن را به سازندگان سریال «عاشقانه»  ابالغ کند. صراف افزود: با ابالغ این دستور؛ 
اجازه انتشار و عرضه سریال «عاشقانه»  به شکل DVD و لوح فشرده مقدور نخواهد بود 

تا موضوعات و مشکالت مربوط به VOD مرتفع شود.
پیش از این با دستور قضائى انتشار سریال «عاشقانه»  به صورت قانونى در شرکت هاى 

عرضه کننده VOD و آى پى تى وى ممنوع شده بود.

گفته مى شود اکبر نبوى یکى از گزینه هاى پیشنهادى 
براى اجراى برنامه «هفت» اســت گرچــه او، خود 
این خبر را تکذیــب کرده و مى گوید حاضر نیســت 
ادامه دهنده راهى باشــد که بهروز افخمى آن را آغاز 

کرده است.
بعد از پایان پخش برنامه «هفت» بــا اجراى بهروز

افخمى، گمانه  زنى هــا براى انتخــاب تهیه کننده و 
مجرى جدیدى براى این برنامه آغاز شده است.

اکبر نبوى با رد موضوع حضورش در برنامه «هفت» 
گفت: نمى دانم آنچه مطرح شــده گمانه زنى است یا 
پیوست خبرى دارد. آنچه به من مربوط مى شود این 
است که از تصمیمات مدیران ســیما در این باره خبر 

ندارم ضمن اینکــه هیچ صحبتى ازســوى مدیران 
صداوسیما براى اجرا و تهیه کنندگى برنامه «هفت» با 

من انجام نشده است.
وى ادامه داد: اگــر با من نیز صحبتى بشــود؛ قبول 
نمى کنم زیرا افخمى براى «هفــت» آبرویى باقى 
نگذاشته است که کسى چون من بخواهد اجراى آن 

را قبول کند. مگر آنکه اجازه داشته باشم؛ ساختار آن را 
بازتعریف کنم و نامش را نیز تغییر دهم. یعنى برنامه اى 
روى آنتن ببــرم که با تعریفم از فعالیت رســانه اى و 
جایگاه رفیع تلویزیون و سینما همخوانى داشته باشد. 
«هفت» افخمى همه فضیلت هاى برنامه ســازى را 

مخدوش کرده است.
اکبر نبوى منتقد و نویسنده سینمایى است و هم اکنون 
بخش ســینمایى برنامه «چشم شــب روشن» را از 
شبکه 4 ســیما در حال پخش دارد و پیش از این نیز 
کارشناسى و اجراى سلسله برنامه هاى «برداشت دو» 

را برعهده داشته است.
«برداشــت دو» شــامل گفتگوهاى تفصیلــى او با 
یک ســینماگر بود که به بررســى و تحلیل آثار آنها 
مى پرداخت. او همچنین سردبیرى ماهنامه فیلم ویدئو 

را برعهده داشته است.

«کوئنتیــن تارانتینــو» دارنده جایزه اســکار بهترین 
کارگردانى به همراه عوامل فیلم «سگ هاى ذخیره» در 
گردهمایى بیست وپنجمین سال اکران این فیلم حضور 

یافتند و خاطره گفتند.
عوامل فیلم از جمله «تیم روث»، «اســتیو باسِکمى»، 

«هــاِوى کیتل» و «مایــکل مدســن» در بخش 
«گپ و گفت ترایبکا» در ســالن بیکن نیویورك 

حضور یافتند.
تارانتینو در این برنامه گفت: «دقیقًا تمرین دو 

هفته اى قبل از فیلمبردارى را به خاطر دارم و همچنین 
میزبانى شام هارِوى کیتل در منزلش در مالیبو. آن زمان 
با مادرم زندگى مى کردم بنابراین چنانچه اهل کالیفرنیا 
باشــید حتمًا مى دانید که یک بلوار طوالنى از منطقه 
گلندال تا مالیبو اســت. تا آنجا رانندگى کردم و 
رســیدم پیش هارِوى که االن هم پیشش 
هستم و کنار هم نشســته ایم و واقعًا به 
هم ارادت و عالقه داشــته و تا کنون 

نیز داریم.»

تولدت مبارك

یک دختر شــش ســاله نیویورکى با 
نقاشــى و نامه اى به حمایت از حقوق 
حیوانات پرداخت. این عمل وى بازتاب 

گسترده اى  در فضاى مجازى داشت.
پرویــز پرســتویى بازیگر ســینما و 
تلویزیــون نیــز در تازه ترین پســت

 اینســتاگرامى اش نامــه ایــن دختر 
نیویورکــى را کــه به به بــا غ وحش 

نیویورك فرستاده بودرا منتشر کرد. 
پرستویى نوشت:  «نامه دخترك شش 
ساله به باغ وحش نیویورك:باغ وحش 
شما یه زندانه! قفس ها اونقدر کوچک اند 
که ببر گریه مى کنه!من از تماشا کردن 
اونا متنفرم.گاهى بچه ها حکیمانه تر از 

آدم بزرگ ها فکر مى کنند.»

مازیار فالحى با انتشار عکسى خبر از 
چاپ کتاب ترانه هایش داد.

نامه یک دختر 
نیویورکى 

کتاب خواننده 
محبوب پاپ 

چرا حمید فرخ نژاد به دبى مى رود؟

رضا درمیشیان : من عصبانى نیستم  

رى، امید 

به دنبال ارائه شــکایت پنج شــرکت عرضه کننده 
قانونى سریال ««عاشــقانه» » به دستگاه قضائى، 
لوحفشردهسریال«عاشقانه» توقیفDVDو Dدستور
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«عاشقانه» رسماً 
توقیف شد 

افخمى آبرویى براى «هفت» باقى نگذاشته است 

یره» 
هاى ذخ

حضور «تارانتینو» همراه با «سگ 
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub           منبع: قدس آنالین

بابک، بهانه «توانا» شد
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احمد رضا ( بابک ) کودك معلولى که به همت خانم شیخ احمدى و خیرین و حاال با تالش و پیگیرى مادرش راه درمان را طى چند سال گذشته طى کرده و این روند درمان همچنان با کمک 
خیرین ادامه دارد انگیزه اى براى خانم شیخ احمدى شد تا در شهر تربت جام، خیریه اى به نام «توانا» با هدف کمک به معلولین آموزش پذیر و قابل درمان تأسیس نماید . این خیریه که 
با مجوز رسمى سازمان بهزیستى فعالیت خود را آغاز کرده است نتیجه همت گروهى از تحصیلکرده هاى رشته روا نپزشکى و جمعى از خیرین دلسوز است که در هیئت مدیره این خیریه 

مهربانانه خدمت مى کنند .در حال حاضر این خیریه 130کودك معلول آموزش پذیر و قابل در مان را تحت پوشش دارد.


