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شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/3/11 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

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

آگهى مناقصه عمومى    نوبت اول

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

چاپ اول 

اعتبارموضوع
7/900/000/000عملیات اجرایى احداث پارك محله اى طیب 

9/500/000/000عملیات اجرایى احداث میدان شهدا و فنداسیون المان مربوطه 

کورس براى تصاحب 13 کرسى 

دامنه دار شدن رکود واحدهاى پولکى و نبات اصفهان خاطره جهانگیرى از استاندارى اش در اصفهان یادگارى نویسى دزدان با ماژیک قرمز!چرا باید به فرزند، شیر مادر داد؟اگر مى خواهید نام خانوادگى تان را تغییر دهید... استان حوادثسالمتاجتماع

بعد از اعالم اسامى نامزدهاى اصولگرایان، اصالح طلبان هم نامزدهاى خود براى شوراى شهر اصفهان را معرفى کردند
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 ایجاد پردیس هاى سینمایى 
چندمنظوره در اصفهان

عرب ها گوى سبقت را از 
چشم روشن ها ربوده اند!

ریش سفیدهاى 
اصولگرا 

به آخر خط رسیده اند؟

سابقه بازیگرى در میان 
کاندیداهاى ریاست جمهورى

15

فیلمنامه نویس ایرانى
با «آدم برفى» در اسکـار 

راند آخر دوئل بى رحمانه سپاهان- ذوب آهنراند آخر دوئل بى رحمانه سپاهان- ذوب آهن
کدامیک گیم آور مى شوند؟کدامیک گیم آور مى شوند؟

 13

«دخترها معتاد نمیشن» اگر... ! 

 گفتگوى اختصاصى نصف جهان با ستارگان استقالل و سپاهان در آستانه مسابقه بزرگ

جهان نما

پرداخت 
حقوق هاى 
جدید
 از اردیبهشت

3

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى جزئیات 
افزایش حقوق مستمرى بگیران این سازمان 

در سال جارى را اعالم کرد.
سید تقى نوربخش گفت: کمک هزینه
عائله مندى براى سال جارى، 42 هزار 

تومان، همسر متکفل فرزند 19 هزار 
و 598 تومان، اوالد 12 هزار و 156 
تومان، معیشت مستمرى بگیران 

43 هزار تومان و حق مسکن 
18500 تومان است.

چند روز پس از خبرکشف محموله مظنون به 
قاچاق از منزل یک وزیر دولت، 

وزیر دادگسترى تأکید کرد 
که اصًال کاالى قاچاقى در 

کار نبوده است.مصطفى 
پورمحمدى افزود: روز 

شنبه 9 اردیبهشت 
خبري با عنوان 

«کشف محموله 
مشکوك...

2

وزیر دادگسترى 
سخنان اژه اى
را تکذیب کرد

55

! اگر نمیشن» معتاد ر«دخترها ن ر

در عکس هاى قدیمى دوران قاجار اگر سر بچرخانید 
در عقب تصویر و یا گوشه اى از آن و یا حتى فیگور 
فرد نیز با این وســیله صورت مــى گرفت تا بتواند 
عکسى خوش نقش از خود به یادگار بگذارد. فرقى 
هم نمى کرد زن باشد یا مرد این وسیله مشترك بود 

براى همه و از آن استفاده مى کردند.

تابلوهاى 
شهرونـــدى

 با فاصله از شهروند

صندوق کارآفرینی امید به منظور تأمین نیروي انسانی موردنیاز خود در سطح استان 
از متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاري آزمون علمى و مصاحبه دعوت به همکاري 

می نماید: 
داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران  *

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي آقایان  *
*  عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و دخانیات

نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر  *
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند.  *

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري   *
اسالمی ایران.

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  *
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي حسابدارى، بانکدارى،   *

اقتصاد، مالى، بازرگانى، مهندسى صنایع، کارآفرینى و مدیریت هاى مرتبط
حداقــل معــدل 14 (جهت فــارغ التحصیالن دانشــگاه هاي دولتــی) و 15   *

(جهت فارغ التحصیالن دانشگاه هاي آزاد و...)
متقاضیان بومى،در اولویت استخدام خواهند بود.  *

دارا بودن حداکثر 30 سال براي مقطع لیسانس و 35 سال براي مقطع فوق لیسانس.  *
(سوابق کارى مرتبط و تمام وقت متقاضیان، مشروط به پرداخت حق بیمه به حداکثر 

سن مذکور اضافه خواهد شد).

دعوت به همکارى

   www.Karafariniomid.ir  داوطلبان می توانند حداکثر تا تاریخ 1396/02/16به سایت
مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. 

زمان آزمون از طریق سایت مذکور به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

سیستم تشخیص 
چهره چگونه 
کار مى کند؟

سپاهان و ذوب آهن امروز در مصاف آخر با حریفانشان به جایگاه چهارمى جدول مى اندیشند 

این یک فینال است
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چند روز پس از خبرکشف محموله مظنون به قاچاق از 
منزل یک وزیر دولت، وزیر دادگســترى تأکید کرد که 

اصًال کاالى قاچاقى در کار نبوده است.
به گزارش خبرآنالین، مصطفى پورمحمدى افزود: روز 
شنبه 9 اردیبهشــت خبري با عنوان «کشف محموله 
مشکوك به قاچاق در منزل یکی از وزرا» روي خروجی 
یکی از ســایت ها قرار گرفت. روز دهم اردیبهشت نیز 
در نشست ســخنگوي قوه قضائیه این موضوع سئوال 
می شود و او تأیید می کند که چنین موضوع مشکوك 
به قاچاق به ســازمان تعزیرات ارائه شده است. این در 
حالی اســت که هیچ پرونده اي به وزارت دادگستري 

ارائه نشده بود. 
پورمحمدي بــا بیان اینکه پــس از آن محل مذکور با 
حضور مدیرکل تعزیرات، فرمانده نیروي انتظامی منطقه 
و معاون گمرك بررسی شــد، خاطرنشان کرد: صاحب 
کاال اعالم کرد که نمایندگی یک شــرکت خارجی را 
داشته و مغازه اش در حال حاضر تعطیل شده است. از 
این رو موقتًا تا ایجاد جاي دیگر، البسه را در این محل 

نگه داشته است.
وزیــر دادگســتري تأکیــد کــرد: قاضــی موضوع

را بررســی کرده و نهایتًا حکم به رفــع پیگرد و آزادي 
کاال داده است.

سخنگوى کمیسیون تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهورى مستقر در سازمان صدا وسیماگفت: دو 
مناظره بعدى هم به همین شکل که درجمعه قبل اجرا 

شد به صورت شش نفره برگزار مى شود.
احسان قاضى زاده هاشــمى در گفتگو با میزان تصریح 
کرد: هر کاندیدایى که از وقتش کمتر اســتفاده کرده در 
این دوره، همان زمانى که حــرف نزده به وقتش اضافه 

مى شود.
قاضى زاده یادآور شد: همچنین در جلساتمان به دنبال این 
هستیم تا کارهاى فنى اى انجام شود که زمان کاندیداها 

براى صحبت از آن وقت قانونى تعیین شده فراتر نرود.

وى اضافــه کرد: در زمــان پایانى مناظره اول نشــان 
داده شــد که هرکدام از کاندیداها چــه وقتى را صرف 
کرده انــد و براســاس همــان زمانى که ثبت شــده، 
وقت هاى جدید براى صحبت کردن کاندیداها را اعمال 

مى کنیم.
سخنگوى کمیسیون تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهورى مستقر در سازمان صدا وسیما در پاسخ 
به این سئوال که اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، 
برنامه اى براى برگزارى مناظره هایش دارید؟ گفت: در 
حال حاضر به این موضوع ورود نکرده و اظهار نظرى در 

این باره نمى کنیم.

وزیر دادگسترى سخنان اژه اى 
را تکذیب کرد

تغییرى در ترکیب مناظره 
ایجاد نشده است

متهم گریخت
  فارس| اواخر آذر ماه و اوایل دى ماه سال 95 بود 
که خبر دستگیرى یک ابَر بدهکار بر سر زبان ها افتاد.در 
ابتدا نام این فرد «ر.د» مطرح شده بود اما با کمى بررسى 
دقیق تر مشـخص شـد نام دقیـق وى «رسـول دانیال 

زاده» است.
با گذشـت مدت اندکى از زمان رسـیدگى به این پرونده 
مسئوالن دستگاه قضائى بازداشت این فرد را تأیید کرده و 
سخنگوى دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسى پرونده وى 
آغاز شده است. در همین راستا مشـخص شد که دانیال 
زاده در پرونده خود بدهى کالن بانکـى را دارد که برخى 
رقم آن را بیش از 2600 میلیارد تومان برآورد کرده بودند.

اما حاال با گذشـت قریب به چهار ماه از دستگیرى وى و 
برگزارى جلسات بازپرسى و تحقیق مشخص شده است 
یکى از متهمـان کالن این پرونده قضائـى که در چرخه 
فسـاد دانیال زاده نقش ایفـا مى کرده به خارج از کشـور 

گریخته است.

واکنش کرباسچى 
به اعالم جرم علیه وى

 ایلنا| غالمحسین کرباسچى در خصوص شکایت 
دادستان اصفهان از وى در خصوص توهین به مدافعان 
حرم گفت: «من در یکى از برنامه ها در اصفهان سخنرانى 
داشـتم اما پـس از برنامـه 28 ثانیـه از نوار پخش شـد و 
گفتند کرباسـچى به مدافعان حرم توهین کرده است.» 
کرباسـچى ادامه داد: «آن بخش از اظهارات من بیش از 
دو دقیقه است و فقط قسمت تقطیع شده آن، پخش شده. 
متن آن صحبت ها موجود است و به طور کامل همه چیز 

روشن است.»
وى در مورد احضارش توسط دادسـتانى اصفهان گفت: 
«من هم از طریق رسـانه ها متوجه این شـکایت شدم و 

هنوز هیچ احضاریه اى به دست من نرسیده است.»

رد صالحیت 10 هزار نفر
 ایسنا| رئیس هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اسالمى شـهر و روسـتا از رد صالحیت حدود

 ده هـزار داوطلـب ایـن انتخابـات پیـش از رسـیدگى 
هیئت هاى استانى خبر داد.

محمد محمودى شاه نشین گفت: «این تعداد رد صالحیت 
در مقایسـه با دوره قبل یک درصد افزایش یافته است.» 
وى افزود: «بررسـى صالحیت داوطلبان در هیئت هاى 

اجرایى باید به تأیید هیئت هاى نظارت برسد.»
وى گفـت: «تبلیغـات نامزدهـاى انتخابـات شـوراها از 
21 اردیبهشت به مدت هفت روز آغاز مى شود و چگونگى 

تبلیغات مجاز به نامزدها اعالم شده است.»

حمله تند نماینده سابق به 
جهانگیري

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران    آریا |
در مجلس با انتقاد از معاون اول رئیس جمهور در برگزاري 
مناظره اخیر انتخاباتی، گفت: «آقاي جهانگیري چند سال 
است به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد منصوب شده 
و باید گزارش بدهد که  به عنوان مسـئول ارشد مبارزه با 

فساد چه برخوردي با برادر خود کرده است؟»
وي در پایان متذکر شد: «سـئوال ما از معاون اول رئیس 
جمهور این است که چگونه برادر وي با مقدار اعتبار اندکی 
صاحب بانک گردشگري می شود درحالی  که مردم براي 
یک وام دو سه میلیونی باید مراحل بسیار سختی را طی 
کرده و تازه باز هم تنها برخی از آنها موفق به دریافت وام 

می شوند.»

پرونده سفارت عربستان 
19تیر ماه رسیدگى مى شود

وکیل مدافع تعدادى از متهمان پرونده حمله به سـفارت 
عربستان از تعیین وقت این پرونده در دادگاه تجدید نظر 
خبرداد. محمد نریمانى افزود: «این پرونـده براى تاریخ 
19تیرماه تعیین وقت رسیدگى شـده و قرار است در این 

تاریخ بررسى شود.»
28 و 29 تیر 95 بود که دو جلسـه رسـیدگى به اتهامات 
متعرضان به سفارت برگزار و 21 متهم تفهیم اتهام شده و 
دفاعیات آنها نیز اخذ شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه 
حکم این متهمان را صادر و 13 متهم را به حبس تعلیقى 

محکوم کرد. تعدادى از متهمان نیز تبرئه شدند.

توئیتر

انتخابات در صدا و سیما

2 تا پاس دادم!
سید مصطفى  میرسلیم  با حضور     انتخاب |
در جمع  دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ 
به سئوالى مبنى بر اینکه با توجه به اینکه  شما و آقاى 
هاشمى طبا در نظر سنجى ها  یک درصد  آراء را  به خود 
اختصاص نداده اید چرا از صحنه  انتخابات به نفع دیگر 
نامزدان  اصولگرا کنار نمــى روید ؟گفت: «ما در میان  
اصولگرایان متحدیم و مشکلى نداریم  و در مناظره هم  
من  به آقایان رئیسى و قالیباف  دو تا پاس دادم اما  آنها 

حواسشان  نبود که  آبشار بزنند.»

 
کاله زردها علیه روحانى

  تابناك | سهیال جلودارزاده در گفتگویى  درباره 
حواشى برنامه سخنرانى حسن روحانى در روز کارگر 
در جمع کارگران، توضیحاتى ارائه داد و گفت: «رئیس 
جمهور در جمع کارگران و در محل حرم مطهر امام(ره) 
حاضر شد و به ایراد سخن پرداخت. در خالل سخنرانى 
ایشان تعدادى که مشــخص بود سازماندهى شده اند 
مدام شــعارهایى مى دادند و حتى در زمانى که رئیس 
جمهور آمارهاى درستى از کشــور مطرح مى کردند 
فریاد مى زدند "دروغ است،  دروغ است". این افراد 50 
تا 60 نفر بودند که همگى با کاله هاى زرد به محض 
ورود به مراسم شعارهایى سرمى دادند. آنها به صورت 
سازماندهى، این شعارهاى از پیش تعیین شده را در میان 
جمعیت فریاد مى زدند که در نهایت نیز توسط کارگران 

ساکت شدند.»

برجام، خفت بار بود!
   انتخاب | على نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتى 
حجت االسالم والمسلمین رئیسى با اشاره به آثار و تبعات 
برجام عنوان کرد: «متأســفانه برجام چیزى جز خفت 
و خوارى براى ملت ایران نداشــت؛ برجام یک پیمان 
حقوقى بوده که مقام اجرایى با اذن مقام معظم رهبرى 
آن را اجرا مى کند و ایشــان موافق مذاکرات هسته اى 
نبوده اند و مى فرمودند من به این مذاکرات خوشــبین 

نیستم و متأسفانه عزت ایران و ایرانى به فنا رفت.»

قالیباف 
براى همیشه تمام خواهد شد 

جعفر فرجى معاون هماهنگى اقشار     انتخاب |
ستاد رئیسى در مطلبى علیه قالیباف در اینستاگرامش 
نوشت:  «دلم برایشان مى سوزد؛ هر دو به دست یک 
باند سوختند. قالیباف یکى از ظرفیت هاى این نظام بود 
همانطور که احمدى نژاد بود. یکى بخاطر محبت بیش از 
حد یک باند چهارنفره سوخت و یکى بخاطر کینه همان 

باند چهارنفره سوخت. 
قالیباف از ســال 84 تا االن در نظرسنجى ها حدود20 
درصد رأي دارد و هرکارى در طول این سالیان کرد و 
هر اقدامى کرد رأى منفى اش بیشتر شد و این درصد 
هیچگاه باال نیامد و  نخواهد آمد. دلیلش ســاده است. 
جماعتى که این دور قالیباف را آوردند در حقش خیانت 
کردند اگر او چند سال بى ســر و صدا کنارى مى ماند 
ممکن بود بتواند در آینده نزدیک، طلســم 20درصد 
نظرسنجى هایش را باطل کند. امان از محبت هاى خاله 
خرسى که ظرفیت قالیباف را براى سومین بار و براى 
همیشه خواهد سوزاند و او را براى همیشه تمام خواهد 
کرد. همانطور که ظرفیت احمدى نژاد محبوب ترین 

دولت از مشروطه تاکنون را سوزاند...»

اخیراً ســردار پاکپور فرمانده نیروى زمینى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى طى 
مصاحبه اى در خصوص اعزام نیــرو از یگان ویژه صابرین به ســوریه براى یارى 
رساندن به جبهه مقاومت گفته اســت: نیروهاى صابرین داراى تجربه بسیار خوبى 
هستند و از نظر علم نظامى، جایگاه بلندى دارند و این توانمندى را در مقاطع مختلفى 
نشان دادند. لذا اکنون برخى از آنها به عنوان مستشار در حوزه هاى تاکتیک و تکنیک 

مشغول هستند.
اما یگان ویژه صابرین چه ویژگى هایى دارد؟

یگان ویژه صابرین در ســال 79 با هدف انجام مأموریت هاى ویژه سپاه پاسداران 
تشکیل شد؛ نخستین فرمانده این یگان سردار جعفرى بود که هم اکنون فرمانده کل 
سپاه پاسداران است. مهمترین شاخصه نیروهاى یگان صابرین، ایمان و تعهد باالى 
آنهاست؛ عالوه بر این شاخصه اساسى، نیروهاى این یگان از توان رزمى و آمادگى 

جسمانى بسیار باالیى نیز برخوردارند.  
از آنجایى که نــوع نیرویى که به یــگان صابرین مى آید با دیگــر یگان ها تفاوت 
دارد؛ داوطلب ترین، شجاع ترین و با ســابقه ترین نیروهاى رزمى براى یگان ویژه 
صابرین انتخاب مى شــوند. اولین نکته اى که صابرین را از دیگر یگان هاى نظامى 
متمایز مى کند همین جذب داوطلبانه اســت.  قواى جسمى و روحى نیروهاى یگان 
صابرین براى اجراى مأموریت هاى خطرناك و ســخت داخلى و برون مرزى بسیار 
باالست؛ این نیروها در همه عرصه ها چه کوهستان،  چه چتربازى، چه دریایى،  چه 

پیاده و... دوره هاى آموزشــى ســختى را مى گذرانند. اولین ویژگى که یک نیروى 
نظامى باید براى حضور در یگان ویژه صابرین داشــته باشــد، اعــالن داوطلبانه 
اســت. ویژگى دیگر پذیرش کارها و مأموریت هاى سخت است؛ زیرا آموزش هایى 
که رزمندگان در صابرین مى بیننــد براى هر نیرویى قابل تحمل نیســت. یکى از
 موفق ترین عملیات هاى یگان ویژه صابرین موفقیت مقتدرانه در عملیات «پژاك» 

بود.

«بلومبرگ» نوشت: حسن روحانى که براى انتخابات 
آماده شده است از ســوى رئیس مجلس پر نفوذ ایران 
حمایت شــد. او در ســخنرانى اخیر خود کاندیداهاى 
اصولگرا را به دادن وعــده هاى غیر قابل تحقق متهم 
کرد.به گزارش انتخاب، این رســانه ادامــه داد على 
الریجانى در ســخنرانى اخیر خود در شــهر قم گفته: 
دولت توانایى باالبردن یارانه ها را تا دو  سه برابر ندارد. 
از آنجایى که درآمد دولت و هزینه هایش امکان افزایش 
را ندارد این اتفاق یعنى دو سه برابر کردن یارانه ها نیز 

بى معنى است.الریجانى که از یک خانواده اصولگراى 
پرنفوذ در ایران است مى تواند به طور مستقیم بر تقویت 
و حمایت از رئیس جمهور تأثیرگذار باشد. رقیبان اصلى 
روحانى در این انتخابات ابراهیم رئیسى و محمد باقر 
قالیباف شــهردار تهران هســتند. این رقباى روحانى 
هر دو وعده هایى درباره چنــد برابر کردن یارانه هاى 

نقدى داده اند.
در آخرین نظر ســنجى منتشر شــده در روز دوشنبه، 
روحانى از سایر رقباى خود پیش بود. رئیسى هم گفته 

او به دنبال ریشه کن کردن فقر و چند برابر کردن میزان 
یارانه هاست.شهردار تهران که از جریان اصولگرا نیز 
هست گفته اگرانتخاب شوم پرداخت ماهیانه ایرانى ها 

را از 45 هزارتومان به 150 هزارتومان خواهم رساند.
روحانى هم تــالش کرده که این یارانــه هاى نقدى

 فقط در دست کســانى قرار بگیرد که به آن بیشترین 
نیاز را دارنداما منتقدان و برخــى تحلیلگران گفته اند 
این میزان یارانــه هزینه هاى زندگى آنهــا راتأمین 

نمى کند.

   خبر آنالین | درست یکســال قبل از انتخابات 
ریاســت جمهورى، یعنى 29 اردیبهشت 1395، اولین 
زمزمه ها از جلســات غیرعلنى جامعــه روحانیت مبارز 
درباره انتخابات 96 به رسانه ها درز کرد. درست زمانى که 
اصولگرایان اندك اندك از شوك انتخابات مجلس دهم 
بیرون مى آمدند، غالمرضا مصباحى مقدم ســخنگوى 
جامعه روحانیت مبارز درباره انتخابات ریاست جمهورى 
دوازدهم گفت که ممکن اســت این تشکل از نامزدى 
حســن روحانى حمایت کند؛ اظهارنظــرى که برخى 
چهره هاى عضو جامعه روحانیت مبارز آن را برنتابیده و 
دبیرکل این تشکل گفت سخنگو، نظرات شخصى خود 

را گفته است. 
چند کیلومتر دورتر از جامعه روحانیت، این جامعه مدرسین 
بود که برخالف همــراه همیشــگى اش یعنى جامعه 
روحانیت، در الك سکوت فرو رفته بود و بنایش را بر عدم 
ورود مستقیم به انتخابات قرار داده بود. گویى آنکه تجربه 
دوره هاى قبل و تک روى ها و وحدت شکنى ها هر دو 

تشکل روحانى اصولگرا را محتاط کرده بود.
یکسال پس از آن جلسه و ضدونقیض گویى هاى اعضاى 
دو تشکل روحانى تهران نشین و قم نشین، روز سه شنبه 
همین هفته جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم باالخره مواضع خود دربــاره انتخابات را بیان 
کردند و جامعه مدرسین با بیانیه و جامعه روحانیت با اعالم 
نظر یکى از اعضایش، باالخره نــام کاندیداى اصلح و 

مورد نظرشان را علنى کردند؛ «سیدابراهیم رئیسى».

جامعه روحانیت؛ فقط تأیید «جمنا» 
جامعه روحانیت مبارز، سال هاست یکى از خبرسازترین 
تشکل ها در انتخابات ریاســت جمهورى ایران است اما 
حاال سال ها پس از نقش آفرینى در عرصه انتخابات، این 
تشکل این روزها چندان در عرصه رقابت هاى انتخاباتى 
فعال نیست. پربیراه نیست اگر بگوییم ریشه این سکوت 
نصفه و نیمه را باید در ناکامى هاى پیاپى اصولگرایان در 
عرصه انتخابات ریاســت جمهورى دانست؛ چه در سال 
92 که ریش سفیدهاى اصولگرا نتوانستند وحدتى بین 
کاندیداهاى اصولگرا ایجاد کنند، چه در ســال 84 که 
هرچند در ظاهر یک کاندیداى مورد حمایت اصولگرایان 
پیروز میدان شــد اما کیســت که نداند کاندیداى مورد 
حمایت جامعتین در آن سال نه محمود احمدى نژاد، بلکه 

على الریجانى بود.
در سال هاى اخیر عدم حضور چهره هایى چون مرحوم 
اکبر هاشمى رفسنجانى، حسن روحانى و على اکبر ناطق 
نورى در جلسات جامعه روحانیت مبارز، به انشقاق درونى 

این تشکل دامن زده است. ارتحال آیت ا... مهدوى کنى 
نیز ضربه اى دیگر بر پیکــره اثرگذارى جامعه روحانیت 
وارد کرد و شــاید براى همین اســت که امروز جامعه 
روحانیت مبارز محوریتى پررنگ در تصمیمات نیروهاى 
اصولگرا ندارد و بیشتر در جایگاه مشورتى نشسته است تا 
تصمیم ســازى. چنانچه وقتى اصولگرایــان با تابلوى 
«جمنا» در انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم حاضر 
شدند و آیت ا... موحدى کرمانى دبیرکل جامعه روحانیت 
در جمع اعضاى آن ســخنرانى کرده و از حمایت جامعه 
روحانیت از این جبهه خبر داد، براى همه روشن شد که 
در این دوره انتخابات قرار نیست جامعه روحانیت نقش 
پررنگى در فرآیند وحدت نامزدهاى اصولگرا و بسیج آراء 
اصولگرایان داشته باشــد و حاال هم تنها بر انتخاب اول 

«جمنا» صحه گذاشته است.

موضع انتخاباتى جامعه مدرسین باالخره 
صراحت یافت

در سال هاى گذشته، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم دوشــادوش یکدیگــر مواضع انتخاباتى 

خود را اخذ کرده و در قالب «جامعتیــن» به ایفاى نقش 
مى پرداختند. هرچند در مواردى چون انتخابات 92 نظر دو 
تشکل روحانى یکدست نبود و سازهاى متفاوتى از درون 

آن شنیده مى شد.  
با وجود اینکه پیش بینى مى شد جامعه مدرسین هم همراه با 
جامعه روحانیت، از جبهه مردمى نیروهاى انقالب حمایت 
کند اما اسفند سال پیش بود که یک عضو این تشکل روحانى 
گفت که جامعه مدرسین رسمًا از جمنا حمایت نکرده و در 
آخرین روز فروردین نیز یکى از خبرگزارى ها اعالم کرد که 
جامعه مدرسین در روزهاى پایانى مانده به انتخابات درباره 
رقابت هاى انتخاباتى اعالم موضع خواهد کرد، حاال ظاهراً 
آنها هم به این نتیجه رسیده اند که باید از موضع مبهم خود 
خارج شوند و ابراهیم رئیســى را این بار مورد حمایت خود 

قرار دهند.

سکوت، پس از شکست
واقعیت این است که جامعتین از سال 76 تا کنون به مدت 
دو دهه، شانســى در فرآیند انتخابات ریاســت جمهورى 
نداشته است. در انتخابات ریاست جمهورى هفتم و هشتم، 

نامزدهاى مورد حمایت این دو تشــکل شکست خوردند. 
در ســال 84 نیز نامزد اصولگراى جامعتین از یک نامزد 
اصولگراى دیگر شکست خورد و تنها در سال88 در شرایط 
خاص سیاســى آن ســال، نامزد نزدیک تر به دو تشکل 
روحانى توانســت بار دیگر به پاستور برســد که البته این 
حضور در پاستور پرحاشیه بود. در نهایت در سال 92 نامزدى 
در انتخابات پیروز شد که هرچند عضو جامعه روحانیت مبارز 
بود ولى رقیب جامعتین محسوب مى شد و به این ترتیب در 
آستانه انتخابات دوازدهم، شاید همین شکست هاى پیاپى 
باعث شده تا جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، بیش 
از آنکه نقش ریش سفیدى برعهده گیرند، سعى کرده اند 
با حمایت خود، جوان تر هــاى اصولگرا را کمک کنند تا به 
ایفاى نقش بپردازند و این شاید آغازى بر پایان چهار دهه 
اثرگذارى انتخاباتى ریش ســفیدهاى اصولگرا و ورود به 
دورانى جدید باشد. دورانى که روحانى اصولگرا بیشتر در 

جایگاه مشورتى تکیه زده باشد تا تصمیم سازى.
آیا شکل گیرى «جمنا» به جاى جامعتین را مى توان شورش 
پسران اصولگرا بر پدران دانست؟ و آیا این حمایت پدرانه 

تالشى براى کتمان این شورش است؟
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تحلیلى بر پایان سکوت سیاسى جامعتین

ریش سفیدهاى اصولگرا به آخر خط رسیده اند؟

سه شنبه شب، ســخنان اســحاق جهانگیرى معاون 
اول رئیس جمهــور و نامــزد دوازدهمیــن انتخابــات 
ریاست جمهورى در برنامه با دوربین شبکه یک پخش 
شد. او در این سخنان از جمله اشاره اى هم به اصفهان 
داشــت و گفت: «من در دوره سازندگى و بعد از مجلس 
سوم استاندار اصفهان بودم و در اصفهان یاد گرفتم که 
چگونه مى شود با گروه هاى مختلف سیاسى کار کرد و کار 
را پیش برد. وقتى استاندار اصفهان بودم، آیت ا... منتظرى 
خواست به نجف آباد سفر کند. من رئیس شوراى تأمین 
استان بودم. عده اى گفتند که برویم در مبادى خروجى 
شهر و اجازه ندهیم وارد شهر بشود. اما ما از حضور آیت ا... 
منتظرى در نجف آباد استقبال کردیم. سخنرانى آیت ا...

منتظرى در نجف آباد بدون کوچک ترین حاشیه اى برگزار 
شد. در آن سخنرانى کوچک ترین تنشى براى نظام ایجاد 
نشد و ایشان از اســالم، اخالق و ارادت به امام رضا(ع) 
سخن گفت. من در آن مقطع گفتم همه مسائل کشور را 

مى توان اینگونه حل کرد.»

خاطره جهانگیرى از
 استاندارى اش در اصفهان

روایت بلومبرگ از حمایت یک اصولگراى بانفوذ از روحانى 

از یگان ویژه صابرین چه مى دانید؟
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مدیرکل دفتر ســالمت و روان وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکى با بیان اینکه عــدم توجه به درمان 
اختالالت روانى، افسردگى را به یک بحران عمیق تبدیل 
مى کند، گفت: شیب افسردگى در ایران 12 درصد است.

احمد حاجبى خاطرنشــان کرد: در کشور ما هم به ازاى 
هر ده نفرى که مبتال به اختالالت روان پزشکى هستند، 
سه و نیم نفر از خدمات درمان بهره گیرى مى کنند و  این 
نشــان مى دهد که 65 درصد افراد مبتال به این بیمارى 

خدمات درمانى نمى گیرند.
حاجبى با بیان این مطلب که در برخى از کشورها از هر 
ده نفر مبتال به افسردگى، تنها یک نفر هست که درمان 

مناسب دریافت مى کند، گفت: در کشور ما طبق آخرین 
پیمایش صورت گرفته، شیب افسردگى حدود 12 درصد 

است.
مدیرکل دفتر ســالمت و روان وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکى تصریح کرد: شواهد نشان مى دهند 
که بین 85 تا 100 درصد افرادى که اقدام به خودکشى 
مى کنند، با یک عامل روانشــناختى و افسردگى همراه 
بوده اند.حاجبى با بیان این مطلب که اگر به این موضوع 
به درستى پرداخت نشود، افسردگى به یک بحران عمیق 
تبدیل مى شود، گفت: در ساده ترین شکل ما باید عالیم و 

نشانه هاى افسردگى را به عموم جامعه بشناسانیم.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى جزئیات افزایش 
حقوق مستمرى بگیران این ســازمان در سال جارى را 

اعالم کرد.
سید تقى نوربخش گفت: کمک هزینه عائله مندى براى 
سال جارى، 42 هزار تومان، همســر متکفل فرزند 19 
هزار و 598 تومان، اوالد 12 هزار و 156 تومان، معیشت 
مستمرى بگیران 43 هزار تومان و حق مسکن 18500 
تومان است. اگر میزان افزایش این پنج آیتم را هم درنظر 
بگیریم مى توان گفت که سقف دریافتى حداقلى بگیران 
تا 22/5 درصد رشد پیدا مى یابد. وى درباره زمان اعمال 
افزایش حقوق ها، اظهار داشت: از اردیبهشت ماه افزایش 

حقوق ها اعمال مى شود. ماده 96 باید در هیئت وزیران 
تصویب مى شد که زمانبر بود و مراحلى داشت و معموًال 
هر سال تا اردیبهشت طول مى کشد. اکنون مصوبه ابالغ 
شده و تعهداتمان را مى پردازیم و مابه  التفاوت فروردین 

ماه در خرداد ماه واریز خواهد شد.
نوربخش درباره افرادى که کمتر از 30 روز حقوق دریافت 
مى کنند، گفت: اینکه اگر شــخصى کمتــر از 30 روز 
حق بیمه پرداخته و بازنشســته شده اســت را مشمول 
افزایش حقوق مانند حداقلى بگیران کنیم از عدالت به دور 
است اما با این حال حقوق افراد بازنشسته با ده روز حقوق 

هم امسال 14/5  درصد افزایش پیدا مى کند.

پرداخت حقوق هاى جدید
 از اردیبهشت

شیب افسردگى در ایران
 12 درصد است

تبدیل خانه به باغ وحش 
فردى که بــه صورت غیر مجاز اقــدام به نگهدارى 
مارهاى بســیار خطرناك در منزل خــود در تهران 
مى کرد، دستگیر شد. در بازرسى از محل سکونت این 
متهم که تبدیل به باغ وحش انواع و اقسام حیوانات 
اهلى و وحشى شده بود، ده حلقه مار از انواع گونه هاى 
مار پیتون، مار تگو آرژانتینى، مار برمس اکسنو، مار 
کورن اسنک کالیفرنیا و اجزاى حیوانات مانند جمجمه 
پلنگ، جمجمه خرس، کله عقاب طالیى، شاخ آهو و 

پنجه شیر کشف شد.

فعالیت 3000 ایرانى در عراق
کربال، نجف،  ســامرا و کاظمین؛ ســه هزار ایرانى 
سال هاست در این چهار شهر کشور عراق، با فعالیت 
در عرصه ساخت و ساز و در شاخه هاى مختلف فنى در 
پروژه هاى بازسازى و توسعه اى اعتاب مقدسه، عشق 

و ارادتشان را به اهل بیت(ع) نشان مى دهند.
ســتاد بازســازى عتبات عالیات، حدود 13 ســال

 پیش فعالیت خود را در عرصه ساخت و ساز و توسعه 
فضاهاى حرمین شریف در عراق آغاز کرد و تاکنون 
بسیارى از طرح ها به اتمام رســیده و بسیارى نیز در 

حال تکمیل و ساخت است.

شهرهاى متخلف را بشناسید
رئیس مرکــز اجرائیــات پلیس راهــور ناجا گفت: 
استان خراســان رضوى در سال گذشــته بیشترین 
میزان کنترل و برخورد با تخلفات جاده اى را به خود 

اختصاص داده است. 
سرهنگ کرمى اســد در این باره توضیح داد: پس از 
این استان به ترتیب استان هاى اصفهان،خوزستان، 
شــمال اســتان فارس و قم، در رتبه هــاى بعدى
 قرار گرفته و بیشــترین فراوانى برخورد با تخلفات 
جاده اى سال 95 را داشته اند. وى افزود: از نظر فراوانى 
برخورد با مجموع تخلفات بــه ترتیب تهران، داراى 
رتبه اول؛ خراســان رضوى، دوم؛ اصفهان، ســوم؛ 
فارس، چهارم و خوزستان، داراى رتبه پنجم تخلفات 

درون شهرى است.

2 اصفهانى 
در میان دانشمندان برتر 

نتایج جدید رتبه بندى دانشمندان، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتى برتر دنیا مربوط به ماه مارس سال 2017 
میالدى نظام رتبه بندى ESI اعالم شــده است و 
تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکى کشور که در گروه 
یک درصد دانشمندان ُپراســتناد دنیا قرار گرفته اند 
به 39 نفر افزایش یافته است.ســهم دانشگاه هاى

 علوم پزشکى کشور از این دانشمندان، شامل 22 نفر از 
دانشگاه علوم پزشکى تهران، سه نفر از دانشگاه هاى 
علوم پزشکى تبریز، مشــهد و بقیه ا...(عج)، دو نفر از 
هریک از دانشگاه هاى علوم پزشکى شهید بهشتى، 
اصفهان، شیراز و یک نفر از هریک از دانشگاه هاى 

علوم پزشکى ایران و زنجان است.

سنگک باکیفیت
رئیس اتحادیه نانوایان قم گفت: در حال حاضر حدود 
800 واحد نانوایى در قــم فعالیت مى کنند که از این 
تعداد 200 واحد نانوایى سنگک است. سید جواد دهناد 
با اشــاره به مباحثى که پیرامون کیفیت نان سنگک 
قم مطرح مى شود، گفت: نان ســنگک این استان

 بر اساس آخرین نظرســنجى هایى که در سال 95 
صورت گرفته اســت رتبه اول را در کشــور از لحاظ 

کیفیت دارد.

10درصدى ها!
پژوهش هاى سال هاى اخیر وزارت بهداشت نشان 
داده کــه 10 درصد از ایرانى ها در ســال به ســراغ 
فالگیر، رمــال و دعانویس مى رونــد.  رئیس پلیس 
آگاهى اســتان تهران و البرز دو ســه ســال پیش

 گفته بود که دستمزد رمال ها و فالگیران بنابر شهرت 
و اعتبارشــان از 20 هزار تومان تا 300 هزار تومان 

است.

چرك نویس

برخى به نام خانوادگى خود عالقه ندارند حال ســئوال 
اینجاست که آیا امکان تغییر نام خانوادگى وجود دارد؟

در موارد ذیل مى توان نام خانوادگى را تغییر داد:
1- نام خانوادگى، از دو کلمه بیشتر باشد مانند: فرشچى 

اصل امامى، ناصرى محمدى مطلق و...
2- نام خانوادگى، بیش از یک کلمه و یک عدد باشــد 

مانند: چهل تنان محمودى، جعفرى هفت برادران و...
3- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند: آحسینى نژاد، 

ق قنبرى پور و...
4- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدى نژاد 

مطلق، موسوى فرد متدین و...
5- نام خانوادگى از واژه هاى مستهجن و ناپسند، ترکیب 

شده باشد مانند: گداپور 
6- نــام خانوادگــى از واژه هاى خارجى باشــد مانند: 

ویلیامز،کارتر، میچل و...
7-  هرگاه نــام خانوادگى مذموم و نکوهیــده و مغایر 
ارزش هاى ایرانى - اسالمى باشد مانند: بى ایمان، پول 

پرست، کافر و...
8-  هرگاه نام خانوادگى، اسم یک محل به طور مطلق 
باشد مانند: تهرانى، اصفهانى، شیرازى، تبریزى، کرجى 

و...
6- هرگاه در نام خانوادگى، اســم یک محل به صورت 
پسوند وجود داشته باشــد: مانند حسینى تبریزى، وثیق 
تهرانى، مهدوى کرمانى که در این موارد، پســوند (نام 

محل)، قابل حذف است.
7- در هر مورد که افراد، به هر دلیل شخصى، مایل باشند 
نام خانوادگى خود را تغییر دهند، مشروط به آنکه کسى 

که قبالً  آن نام خانوادگى را دارد، معترض نباشد.

ســازمان غذا و دارو در اطالعیــه اى فرآورده هاى 
 KIRSAL غذایى روغن زیتون با نــام تجارى
(Alaa )محصول کشــور ترکیــه و عسل اعال
خــوانسار، پشمک وحبوبات اهورا، نان خرمایى با 
نام تجارى ثامن و رنگ خوراکی ممتاز با نام تجارى 
صمیم را به دلیل نداشــتن مجوزهاى بهداشتى، 

غیرمجاز و تقلبى معرفى کرد.
در این اطالعیه همچنین محصوالتى چون مرباى 
هویج شرکت حکاك با نام تجارى نوبر، بامیه سنتی 
مهدى، قند کلوخه با نام تجارى جام نقده، زردچوبه 
با نام تجارى مهستان، پنیر پیتزاى پرچرب شرکت 
فرآورده هاى لبنى خاور، کنجد عسلى با نام تجارى 
ساجی عســلى، پیراشکی و دونات شرکت صنایع 
غذایی ممتاز، پنیر سفید لیقوان 40 گوسفندى 
محرم زاده، ادویه  جات شرکت اخوان چاشنی ساز، 
چاشنی با نام تجارى پارسا به دلیل جعل مستندات 
مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابى فرآورده هاى 
غذایى، آرایشــى و بهداشتى ســازمان غذا و دارو 

غیرمجاز شمرده مى شوند.
سازمان غذا و دارو در ادامه با اعالن اینکه این معرفى 
اسامى به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز 
در ســطح عرضه صورت مى گیــرد؛ از افرادى که 
محصوالت نامبرده را در مراکز فروش مشــاهده 
مى کنند خواســت که معاونت هاى غــذا و داروى 
دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور و نیروى 
انتظامى را مطلع سازند تا نسبت به جمع آورى آنها 

اقدام الزم را به عمل آورند.

گفته مى شود دماى ایران 1/5 برابر دماى جهان افزایش 
یافته است به طورى که در حال حاضر کشور ما در حال 
تجربه افزایش دمایى معادل 1/8 درجه است. این واقعیت 
تلخى است که اخیراً در کنفرانس تغییرات اقلیمى ایران و 
اتحادیه اروپا مطرح شده است. کارشناسان محیط زیست 
عوامل مختلفى را در بروز ایــن پدیده مؤثر مى دانند که 
مهمترین آن انتشــار بى رویه گازهــاى گلخانه اى و از 
دســت دادن منابع آبى اســت که مدیریت مناسبى نیز

 بر نحوه تولید آن صورت نمى گیرد.
حسین آخانى استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست 
در گفتگو با جام جم آنالین در این باره، اظهارداشــت: 
ایران چون در کمربند خشک کره زمین قرار دارد معموًال 
تغییرات اقلیمى خود را شــدیدتر نشــان مى دهد. لذا

 کوچک ترین تغییر اقلیمى در این منطقه موجب تسریع 
در بیابان زایى مى شود و هرچقدر مناطق بیابانى کشور 
توسعه بیابد به همان میزان گرماى هوا نیز بیشتر مى شود.
وى با اشاره به اینکه این معضل فقط به ایران اختصاص 
ندارد و تمام خاورمیانه نیز با این پدیده رو به رو اســت، 
افزود: از این رو است که افزایش دما در این منطقه یک 

دوم تا دو برابر متوسط جهانى است.دلیل عمده آن قدمت 
این منطقه به لحاظ سکونت انسانى است در واقع از زمین 
در این منطقه بیش از نقاط دیگر اســتفاده شده است و 
اثرات منفى آن در کشورهایى مثل ایران که بیش از حد از 

منابع طبیعى استفاده کرده اند بیشتر نمود دارد.

آخانى ادامه داد: طبیعى است وقتى حدود 60 تا 70 درصد 
تاالب ها را طى دو دهه از دســت بدهیم و از 80 درصد 
آب هاى تجدیدپذیر اســتفاده کنیم مســلّمًا با افزایش 
گرماى هوا مواجه مى شویم. البته یکى دیگر از مشکالت 
موجود ساخت بى رویه سد بر روى رودخانه هاست. طبیعتًا 
وقتى سدى ساخته مى شــود جلوى جریان آب گرفته 
مى شود زیرا رودخانه ها به مانند شبکه رگ هاى طبیعت 
هستد که وظیفه اصلى آنها تعدیل آب و هوا و رساندن آب 

به اجزاى مختلف طبیعت است.
این کارشــناس محیط زیســت غیر از شــرایط اقلیمى 
دخالت هاى بى رویه انســانى را در بروز این پدیده مؤثر 
دانست و گفت: خشک شدن تاالب ها، بروز پدیده ریزگردها 
و از بین رفتن پوشش هاى گیاهى از عواملى است که توسط 
ما انسان ها صورت گرفته است و طبیعت هم همواره پاسخ 
سنگینى با این بى مهرى ها مى دهد. همانطور که در طول 
تاریخ هم داشتیم که بســیارى از سلسله ها و تمدن ها بر 
اثر خشکسالى از بین رفتند. لذا چنانچه تصمیمات جدى 
و ســختگیرانه اى در این خصوص اعمال نشود آن وقت 

کشورمان را قربانى قهر طبیعت خواهیم کرد.

آمارهاى ارائه شده از میزان ورودى گردشگران خارجى 
به کشور متفاوت است اما با توجه به آمارى که سازمان 
گردشگرى و صنایع دستى ایران از ده سال پیش اعالم 
کرده است مى توان به رشد آرام ورود گردشگر خارجى 
به ایران پى برد. بر اساس آمار ارئه شده در سال 84 یک 
میلیون و 162 هزار و 14 نفر وارد ایران شده اند در حالى 
که به عنوان مثال در ســال 88 دو میلیون و 276 هزار و 
575 نفر، سال 91 تعداد ســه میلیون و 729 هزار نفر و 
باالخره سال 94 پنج میلیون و 250 هزار نفر وارد ایران 

شده اند.

گردشگران چه کشــورى بیشتر به ایران 
مى آیند؟

اگر فکر مى کنید چند ســالى اســت که گردشــگران 
چشم روشن را بیشتر در شــهرهایتان مى بینید بنابراین 
اروپایى ها در صدر گردشــگران خارجى هســتند اشتباه 
مى کنید! چراکه همچنان گردشگران حوزه خلیج فارس 
رکورددار سفر به ایران هستند. همین دو روز پیش عبدالرضا 
مهاجرى نژاد مدیــرکل دفتر برنامه ریــزى و حمایت از 
توسعه گردشــگرى درخصوص بیشترین ورود گردشگر 
به کشور گفت: بیشــترین مســافران ورودى به کشور
 طى پنج ساله گذشته به ترتیب از کشورهایى چون عراق، 
آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکســتان، ترکمنستان، 
بحرین، هندوستان، کویت و چین بوده است. از ده کشور 
اعالم شده به گواه این آمارها تنها یک کشور (ترکیه) آنهم 
با اغماض اروپایى است و انگیزه این مسافران به ایران دیدار 

از جاذبه هاى تاریخى و طبیعى نیست.

سیاحت با طعم زیارت
انگیزه ســفر مســافران به ایــران متفاوت اســت. اما 
گردشگران زیارتى در ایران رکورددار هستند. به عنوان 

مثال عراق به دلیل ورود مسافران زیارتى رتبه نخست 
ورود گردشــگر را به خودش اختصاص داده است. براى 
کشور عراق در ابتداى ســال 90 تعداد مسافران ورودى 
به کشور بیش از 629 هزار نفر بوده که این روند با رشد 
چشمگیر در ســال 95 به رقم یک میلیون و 392 هزار و 

243 نفر رسیده است.
گردشگران ورودى از کشور آذربایجان طى سال 90 تا 

95 افزایش 309 هزار و 425 نفرى، افغانستان رشد 264 
هزار و 194 نفرى، ترکیه رشــد 206 هزار و 417 نفرى، 
پاکستان رشد 74 هزار و 83 نفرى و در نهایت ترکمنستان 

رشد 18 هزار و 982 نفرى داشته است.
انگیزه اولیه مســافران براى ورود به ایران زیارت بوده 
اســت، دومین انگیزه اما جالب توجه است، گردشگرى 
درمانى حاال یکى از شــاخه هاى توریســم اســت که

 مى تواند ایران را به مقصد ایده آلى تبدیل کند.
در ایــن رابطــه قائــم مقــام وزیــر بهداشــت در
 امور بین الملل گفته اســت که بیشــترین گردشگران 
ســالمت ورودى به ایران هم از کشــور عراق اســت. 
هر چند محسن اسدى الرى معتقد اســت که ایران از 
نظر زیرساخت ها در این حوزه بســیار عقب تر از ورود

 گردشگران است.

بیشترین گردشگر از چه کشورى به ایران مى آید؟

عرب ها گوى سبقت را از چشم روشن ها ربوده اند!
فرآورده هاى غذایى که 

نباید بخرید

افزایش گرماى هواى ایران،  بحرانى جدى است اگر مى خواهید نام خانوادگى تان را تغییر دهید...

اصالح «آیین نامه اجرایى مــاده 20 اماکن عمومى» 
باعث شده تا نیروى انتظامى فقط مسئول پاسخگویى 
به استعالم هاى وزارت ارشاد باشد و دیگر مستقیمًا در 
ماجراى برگزارى یا لغو کنسرت ها ورودى نداشته باشد.

فــرزاد طالبــى مدیــرکل دفتــر موســیقى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى درباره مسئله لغو کنسرت ها 
توســط نیروى انتظامى گفــت: با دو اتفاق، مســئله
 نیروى انتظامــى و کنســرت ها رفع شــد؛ تفاهم با

 نیروى انتظامى با وجود آیین نامه اجرایى ماده 20 اماکن 
عمومى در واقع بى معنى بود؛ به دلیل اینکه در آیین نامه 
مذکور اجازه مخصوص به نیروى انتظامى در این زمینه 
داده شــده بود و تفاهمى هم که وجود داشت بر همین 

اساس بود.
وى در ادامه افزود: کارى که ما کردیم این بود که ماده20   
را اصالح کردیم؛ سپس این آیین نامه اجرایى به هیئت 
دولت رفت و در آنجا به تصویب رســید. براساس این 
مصوبه هیئت دولت، قانون دیگر بــه نیروى انتظامى 
اجازه مخصوص براى برگزارى کنســرت یا ممانعت از 

آن نمى دهد.

مدیرکل دفتــر موســیقى همچنین گفــت: در واقع
 نیروى انتظامى پس از اصالح این آیین نامه فقط پاسخ 
اســتعالمى را مى دهد که از آنها خواســته شده است؛ 
یعنى نیروى انتظامى طى یک هفته فرصت دارد نتیجه 
استعالم را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بدهد. اگر 
هم پاسخ این استعالم منفى باشــد آن وقت ما دلیلش 
را از نیروى انتظامى جویا خواهیم شــد و دلیلشان نباید 

غیرانتظامى و غیرترافیکى باشد.
طالبى ادامه داد: اصالح این آیین نامه حدود شــش ماه 
قبل اتفاق افتاده است و از آن زمان به این سمت دیگر 

شاهد چنین اتفاقى ازسوى نیروى انتظامى نبوده ایم.
مدیرکل دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همچنین عنوان کرد: وقتى مجوزى ازســوى اداره کل 
استان ها صادر مى شــود در واقع یعنى این مجوز پس 
از دریافت استعالم از نیروى انتظامى صادر شده است.

 بر همین اســاس نیروى انتظامى دیگــر نمى تواند از 
برگزارى چنین برنامه اى جلوگیرى کند؛ مگر اینکه ورود 

دادستان در این بین اتفاق بیافتد.
وى افزود: مباحث مربوط به دادستان و استان خراسان 

رضوى و مسائل خاصشان مســئله دیگرى محسوب 
مى شود و یک رفتار عجیبى است که حتى در این بین 
رفتار قضائى نیــز اتفاق مى افتد. ولــى مطمئنًا نیروى 
انتظامــى دیگر هیــچ مداخله اى بــراى جلوگیرى از 
کنسرت ها ندارد. این مســائل کامًال رفع شده و انصافًا 
هم نیروى انتظامى همــکارى خوبــى در این زمینه 

داشته است.

آیین نامه اصالح شد
 پلیس براى لغو کنسرت ها  مداخله نمى کند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه 
کوکائین، جوانان ایران را تهدیــد مى کند از همکارى 
با پلیس ســایر کشــورها براى دســتگیرى سرکرده 

قاچاقچیان خبر داد.
سردار محمدمسعود زاهدیان  با اشاره به عملیات مشترك 
پلیس ایران با سایر کشورها براى دستگیرى قاچاقچیان 
بین المللى گفت: مواد مخدرى ماننــد کوکائین که در 
خارج از کشــور تولید مى شــود با ورود به داخل کشور 
تهدیدى براى جوانان ما محسوب مى شود که ما روى 

مبارزه با آن تمرکز کرده ایم.
وى ادامــه داد: ایــن موضــوع منجر به این شــد که 
پلیس ایران با همــکارى اطالعاتى بــا پلیس  یکى از 
کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس موفق به دستگیرى 
خانــم بولیویایى شــود که قصــد داشــت؛ 7/5 کیلو 
کوکائین را از طــرق فرودگاه بین المللــى تهران وارد

 کشور کند.
رئیــس پلیس مبــارزه بــا مواد مخــدر ناجــا در این 
خصــوص ادامه داد: دســتگیرى این خانــم از طریق

 وزارت امور خارجه به سفارت کشور بولیوى اطالع داده 
شده و این موضوع در دست پیگیرى است.

سردار زاهدیان با اشــاره به اهداف افزایش همکارى ها 
با پلیس کشــورهاى همســایه عنوان کرد: هدف ما از 
همکارى با پلیس  کشــورهاى دیگر، ضربــه زدن به 
سرکرده  قاچاقچیان و باندهاى بزرگ قاچاق مواد مخدر 

در منطقه است.
وى تأکید کرد: هدف اصلى مــا ضربه زدن به باند هاى 
قاچاق مواد مخدر است، چه آنهایى که مواد مخدر را از 
کشور خارج مى کنند و چه آنهایى که مواد مخدر را وارد 

کشور مى کنند.
ســردار زاهدیان با اشــاره به همکارى کشــورهاى 
حاشیه خلیج فارس گفت: خوشبختانه در حوزه مبارزه با
 مواد مخدر همه کشورهاى حاشــیه خلیج فارس با ما 

همکارى خوبى دارند.

تمرکز بر مقابله با ورود «کوکائین» به کشور
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نذر 24 هزار جلد کتاب 
توسط مردم 

مدیر کتابخانه مرکزى شـهردارى اصفهان گفت: از 
سال گذشـته تاکنون نزدیک به 24 هزار جلد کتاب 
توسط مردم اصفهان به کتابخانه مرکزى اهدا شده 

که این کتاب ها در موضوعات مختلف بوده اند.
حمیدرضا میر پویا اظهار داشت: نزدیک به یکسال و 
نیم از اجراى طرح «نذر کتاب» در اصفهان مى گذرد 
و در این مدت مـردم اصفهان از این طرح اسـتقبال 

خوبى داشته اند.
وى افزود: هفته اى دو بار سـازه نذر کتاب بازگشایى 
مى شـود کـه کارشناسـان نسـبت بـه جداسـازى و 
دسته بندى کتاب ها اقدام مى کنند برخى از کتاب ها 
صحافى و به مناطق محروم، جمعیت هاى حمایتى، 
ارگان هـا و مراکزى کـه به کتـاب نیاز دارنـد توزیع 

مى شوند.

گره عاشقى بر تارو پود فرش 
اهدایى حرم ابوالفضل(ع)

زنـان بافنـده اصفهانى ،گـره هـاى ارادت خـود به 
حضرت ابو الفضـل(ع) را بر فـرش اهدایى حرم آن 

حضرت رج زدند.
مجرى و طـراح فرش حـرم حضـرت ابوالفضل(ع) 
گفـت: این فـرش با مشـارکت مـردم و هشـت نفر 
بافنده بـا سـه میلیون گـره و بـه نیت گره گشـایى 
2 متـر بافتـه  1در 30/ بعـاد 5/ از اشـتغال در ا

مى شود.
داریوش دادخواه افزود:جنس این فرش از ابریشم و 
کرك است وبه طور تابلو فرش بافته و بر دیوار حرم 
آن حضرت نصـب مى شـود. وى گفـت: دور تا دور 
این فرش، گل و بوته و میانـه آن گنبد و بارگاه حرم 

ابوالفضل (ع) بافته مى شود.

مرمت نقاشى مجلس بزم 
شاه طهماسب در چهلستون

مرمت و پاکسازى نقاشى مجلس بزم شاه طهماسب 
اول، نقـش بسـته بـر دیـوار سـاختمان کاخ مـوزه 

چلستون اصفهان آغاز شد.
کارشـناس مرمت سـازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: با همکارى 
سه نفر از کارشناسان و استادکاران این سازمان،کار 
مرمـت و پاکسـازى نقاشـى مجلـس پذیرایـى
شـاه طهماسـب اول از همایـون پادشـاه هنـد

آغاز شد.
منصور زیرك با بیان اینکه موزون سازى رنگى این 
نقاشى ها با کمترین هزینه و کیفیت باال در کمترین 
زمان انجام مى شـود، افزود: این نقاشى که ارتفاعى 
در حدود 4 در 6 متر دارد یکى از شش نقاشى بزرگ 
و اصلـى در عمارت کاخ چهلسـتون اسـت که پیش 
بینى مى شـود تا چهار ماه آینده مرمـت آن به پایان 

برسد.

سازش در 6 پرونده قضائى 
در شوراهاى حل اختالف 

روابط عمومى شوراهاى حل اختالف استان اصفهان 
از صلح و سازش در شش پرونده با کمک شوراهاى 
حـل اختالف شهرسـتان اصفهـان در هفتـه جارى 

خبر داد.
در این راسـتا با تالش اعضاى شـعبه 2 شوراى حل 
اختـالف مجتمـع شـماره یـک مرکزى شـوراهاى 
حـل اختـالف شهرسـتان اصفهـان، دو پرونـده
 به میـزان 36 میلیون ریال با صلح و سـازش خاتمه 

یافت.
همچنین در چهار فقره، با تالش اعضاى شـعبه 31 
شوراى حل اختالف با مبلغ 313 میلیون ریال، صلح 

و سازش انجام شد.
مهـدى رسـتگارى رئیس شـوراهاى حـل اختالف 
اسـتان اصفهـان گفـت: شـوراهاى حـل اختـالف 
اسـتان با ایجـاد سـاز و کار مناسـب براى اسـتفاده
 از ظرفیـت مددکارى در موضوع گذشـت و رضایت 
شـاکیان و اصالح ذات البین در زمینه حبس زدایى، 

اقدامات مفیدى انجام مى دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
تا پایان ســال جارى دوربین هاى متحرك براى ثبت 
تخلفات رانندگى در سطح شهر اصفهان افزایش مى یابد.
علیرضا صلواتى اظهار داشت: شــهروندان باید قانون و 
مقررات رانندگى را براى پیشــگیرى از هر گونه حوادث 
تلخ رعایت کنند.وى افزود: در سال گذشته اعمال قانون 
تخلف رانندگانى که روى خط عابر پیــاده توقف و یا از 
چراغ قرمز عبــور مى کردند به صــورت جدى دنبال و 

عملیاتى شد.
صلواتى با اشاره به اینکه در ســال جارى دوربین هاى 
متحرك براى اعمال قانون رانندگان متخلف در سطح 

شــهر تردد مى کنند، ادامه داد: ایــن دوربین ها روى 
خودروها نصب هســتند و افرادى که خودروهاى خود 
را در محل هاى غیــر مجاز مانند ایســتگاه اتوبوس و 
تاکسى، حریم تقاطع ها، محل پارك خودروهاى جانبازان 
و معلوالن متوقف و یــا خودروى خــود را دوبله پارك 

کرده اند، جریمه مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه اکنون دوربین هاى متحرك در 
مناطق 5 و 6 شــهردارى اصفهان تردد مى کنند، اعالم 
کرد: تا پایان سال جارى، پنج دوربین متحرك جدید به 
دوربین هاى قبلى اضافه مى شــود تا تخلفات رانندگان 

را ثبت کند.

مدیر ســازمان تعاون روستایى اســتان اصفهان گفت: 
امسال، خرید تضمینى گندم و جو از کشاورزان این استان 

در 51 مرکز انجام مى شود.
ســلیمان میرزایى با اشــاره به اینکه این مراکز در حال 
تجهیز و آماده سازى است، اظهار داشت: خرید تضمینى 
گندم و جو از کشــاورزان اصفهان در ســال گذشــته،

 اواخر اردیبهشــت آغاز شــد اما زمان خریــد گندم از 
کشاورزان این استان در ســال جارى هنوز اعالم نشده 

است.
وى بیان داشت: این ســازمان در ســال گذشته 168 
هزار ُتــن گنــدم در قالــب تضمینى و بیــش از 440 

هزار ُتن محصــوالت کشــاورزى اعم از جــو، ذرت، 
کنجاله ســویا، کلزا، پرس علوفه، ســیب زمینى و پیاز 
را به صورت توافقى از کشــاورزان اصفهانى خریدارى 

کرده است.
گفتنى است؛ سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
قیمت خریــد تضمینى گندم معمولى را در ســال 96-

95هزار و 300 تومان، گندم دوروم را هزار و 330 تومان و 
جو را یکهزار و 30 تومان اعالم کرد.

مدیر سازمان تعاون روســتایى استان اصفهان پیش تر 
پیش بینى کرده بود که امســال 276 هزار ُتن گندم از 

کشاورزان اصفهان خریدارى شود.

افزایش تعداد دوربین هاى 
متحرك ثبت تخلف 

خرید تضمینى گندم و جو از 
کشاورزان در 51 مرکز 

پولکى و نبات بــا قدمت کهن یکى از ســوغات هاى 
ســنتى و معروف اصفهان محسوب مى شود که با ثبت 
در فهرست ملى میراث معنوى به شهرت جهانى دست 

یافته است.
صادرات ســاالنه  چهار هزار و 500 ُتن پولکى و نبات 
از اســتان اصفهان با 13 هزار دالر ارزآورى از کشــور 
به شــهرت جهانى این ســوغات اصفهانى هزاران بار 

افزوده است.
در گذشــته هاى نه چندان دور با فعالیت بیش از 500 
واحد تولیدى پولکى و نبات در اســتان اصفهان ساالنه 
45 هزار ُتن محصول با کیفیت، عالوه بر مصرف داخل 
به کشورهاى آمریکایى، اروپایى و حاشیه خلیج فارس 

صادر مى شد.
اما این روزها سوغات شیرین و کهن اصفهان شیرینى 
گذشــته را ندارد، زیرا اوضاع اقتصادى ســبب شده تا 
تولیدکنندگان این سوغاتى سنتى کمرنگ تر از گذشته 

به فعالیت خود ادامه دهند.
در حال حاضر اکثر کارگاه هاى سنتى گز و پولکى و نبات 
اصفهان روى به تعطیلــى آورده و عمده پولکى و نبات 
اصفهان در کارخانه ها و کارگاه هــاى بزرگ به روش 

صنعتى تولید مى شود.
از بازار قنادها در بازار بزرگ اصفهان که در گذشته یکى 
از کانون هاى تولید و فروش نبات و پولکى اصفهان بود، 
جز نام، چیزى باقى نمانده و اکنــون حجره هاى آن به 

عطارى و لباس فروشى تغییر یافته اند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با اشــاره به ثبت ملى روش تولید سنتى 
پولک و نبات اصفهان مى گوید: هدف از ثبت ملى معرفى 

در سطح بین المللى و حفظ اصالت فناورى تولید پولک 
و نبات اصفهان است.

فریدون اللهیارى افزود: با ظرفیت روبه رشد این صنعت، 
برندسازى، صنعتى سازى و بســته بندى مناسب گامى 

دیگر براى دستیابى به بازارهاى جهانى است.
با این اوصاف امروز شــرایط خوبى بر صنعت ســنتى 
پولکى در اصفهان حاکــم نیســت، تولیدکنندگان از 
اوضاع بد اقتصادى و تصمیماتى که براى ادغام اتحادیه 

تولیدکنندگان پولک و نبات گرفته شده انتقاد مى کنند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولــک و نبات اصفهان 
با تأکید بر اینکــه پولکى به عنوان ســوغات اصفهان 
ثبت ملى شده اســت، گفت: با ادغام این اتحادیه با گز 
و شیرینى؛ سوغات سنتى اصفهان نابود مى شود و فقط 

یک نام از پولکى و نبات باقى مى ماند.
علیرضا شیروانى با اشــاره به تصمیم سازمان صنعت 

و معدن براى ادغــام ایــن اتحادیه بــا اتحادیه گز و 
شیرینى اصفهان، اظهار داشــت: طى جلسات مختلف 
صحبت هایى براى ادغام دو اتحادیه شده است اما چنین 
مسئله اى براى ما قابل هضم نیست، زیرا این محصول 

شرایط تولید خاصى دارد و شغلى تخصصى است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولــک و نبات اصفهان 
خاطرنشــان کرد: رکود بازار پولک و نبات نیز همگام با 
رکود در سایر بخش هاى تولیدى کشور به وجود آمد و 
براى رفع آن مسئوالن باید از تولید داخل حمایت کنند، 
چرا که تمام مشاغل جامعه مانند رنجیر به هم متصلند و 
اگر در بخشى رکود به وجود بیاید، به سایر بخش ها نیز 

منتقل مى شود.
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر دلیل ادغام اتحادیه 
پولک و نبات با گز و شیرینى اصفهان، گفت: مسئوالن 
مى گویند تعداد واحدهاى صنفى ما اندك اســت، باید 

200 واحد فعال داشته باشید، اکنون با رکود اقتصادى در 
بازار، 259 واحد فعال در سایت اتحادیه ثبت شده است.

شیروانى ادامه داد: طى سال هاى گذشته بیش از 500 
واحد تولیدى پولک و نبات در اســتان اصفهان فعالیت 
مى کردند اما اکنون به دلیل گرانى مواد اولیه شــکر و 
افزایش هزینه هاى جانبى حامل هاى انرژى بیشتر این 

واحدها تعطیل شده اند.
وى اظهار داشــت: این شــغل بــا تمام ســختى ها و 
درآمدهاى اندك بســیار مورد بى توجهى و بى مهرى 
قرار گرفته و با فشــارهاى زیاد هم براى ادغام اتحادیه 
با اتحادیه گز و شیرینى، بقیه واحدها رغبت خود براى 
ادامه فعالیت را از دست مى دهند و جز نام چیزى از این 

سوغاتى سنتى باقى نخواهد ماند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان با 
بیان اینکه 100 درصد تولید محصوالت ما وابســته به 
شکر است، افزود: امسال قیمت شــکر نسبت به سال 
گذشته 200 تا 300 تومان گران تر شد و فقط این میزان 
رشد نرخ بر بهاى مواد اولیه تأثیرگذار بوده و هیچ گونه 
افزایشــى در قیمت پولک و نبات نداشته ایم.وى ادامه 
داد: براى نمونه شکر از کیلویى دو هزار و 300 در سال 
گذشــته به دو هزار و 520 تومان طى امسال افزایش 
قیمت داشته و علت آن هم نبود مواد اولیه و انحصارى 
بودن توزیع این محصول در دست اشخاص خاص است.

شیروانى با بیان  اینکه عده اى ســودجو منتظر افزایش 
قیمت ها هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکل 
خاصى در بازار پولک و نبات وجود ندارد به جز افزایش 
قیمت مواد اولیه کــه امیدواریم جلــوى این افزایش 

قیمت ها گرفته شود.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان گفت: 30 درصد مساحت این استان را بیابان 
تشکیل مى دهد که یک میلیون و 90 هزار هکتار آن 

کانون بحران فرسایش بادى است.
عبدالرضا مهاجرى اظهار داشــت: استان اصفهان 
بیش از 10 میلیون هکتار وسعت دارد که در حدود سه 

میلیون هکتار آن را بیابان تشکیل مى دهد.
وى تصریح کرد: در پنج دهه گذشته 300 هزار هکتار 
از کانون هاى بحران استان نهالکارى شده است که 
اگر مى خواســتیم امروز این کار را انجام دهیم بیش 

از500 میلیون دالر هزینه در بر مى داشت.
وى با بیان اینکه عواملى که سبب بیابانزایى شده است 
عمدتاً طبیعى و انسانى است، افزود: در سه دهه گذشته 
زمان زیادى صرف آمــوزش و تحقیقات در مناطق 

بیابانى کردیم.
مهاجرى با اشاره به ظرفیت تشکل هاى مردمى در 
حفاظت از عرصه هاى منابع طبیعى بیان کرد: استفاده 
از این ظرفیت باعث شده است تا در زمینه حفاظت از 

عرصه ها مشکلى نداشته باشیم.

مدیر روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
و دبیر ســتاد برگزارى هفته هالل احمر در استان با اعالم 
جزئیات برنامه هاى هفته هالل احمر امسال با شعار «دنیایى 
در انتظار صلح» از برگزارى برنامه هاى متتنوع در این هفته 

خبر داد .
شهریار انصارى اظهار داشت : بر این اساس روزهاى هفته 
هالل احمر به ترتیب با عناوین «توانبخشى؛ حلقه مکمل 
زنجیره سالمت»، «امدادگران؛ فرشتگان صلح»، «تولید 
و اشــتغال؛ بالندگى و اســتقالل»، «داوطلبان؛ خادمان 
مهرورزى»، «آموزش همگانى؛ راهى بــه ایران آماده»، 
«جوانان؛ جویندگان صلح» و «سفیران صلح» نامگذارى 

شده است.
انصارى تصریح کرد: عالوه بر تخفیف 20 تا 25 درصدى 
معاینات در مراکز توانبخشى هالل احمر استان در این هفته، 
معاینات و سنجش سالمت عمومى و ویزیت مراجعان در 
تمامى مراکز توانبخشى با 20 تا 25 درصد تخفیف انجام 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه در این هفته به همت داوطلبان و خیرین 
جمعیت استان ،کاروان سالمت به مناطق کمتر توسعه یافته 
و روستاهاى محروم اعزام خواهند شد،افزود: در روز جمعه 
15 اردیبهشت و مصادف با سومین روز هفته هالل احمر 
طرح «جمعه، ایمان و ایمنى» اجرایى خواهد شد و چادرهاى 
سالمت و امدادى هالل احمر در مسیرهاى برگزارى نماز 
جمعه در سراسر استان ، برپا و خدمات آموزشى و سنجش 

فشار و قند خون به نمازگزاران ارائه مى شود.
دبیر ستاد برگزارى هفته هالل احمر در استان با اشاره به 
فراخوان عضویت و  برگزارى دوره هاى آموزش کمک هاى 
اولیه  و اجراى طرح ملى خادم « خانواده آماده در مخاطرات» 
و کمک به آمادگى مردم در مواجهه با حوادث در هفته هالل 
احمر، گفت: برگزارى مانورهاى امدادى در راستاى ارتقاى 
توانمندى نجاتگران و امدادگران استان نیز از جمله برنامه 

هاى امدادى این جمعیت مى باشد .
به گفته وى، غبارروبى و عطرافشانى گلزار شهداى امدادگر، 
برگزارى مسابقات ورزشى و کتابخوانى ، کاشت نهال به نام 
شــهداى امدادگر در محوطه ادارى  و پایگاه هاى امدادى 
توسط امدادگران، جوانان و داوطلبان و تبلیغات محیطى از 

دیگر برنامه هاى هفته هالل احمر است.

نابودى سوغات کهن؛

دامنه دار شدن رکود واحدهاى پولکى و نبات اصفهان
وجود یک میلیون هکتار

 کانون بحران فرسایش بادى 
در اصفهان

سرپرســت اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان 
گفت: عشایر اســتان اصفهان نقش بسیار مؤثرى در 
فعالیت هاى اقتصادى و تولیدى این اســتان دارند تا 
جایى که 30 درصد از گوشت قرمز این استان را جامعه 

عشایرى تولید مى کنند.
مختار اسفندیارى عنوان کرد: در حال حاضر در استان 
اصفهان 27 هزار نفر ایل قشــقایى شــامل پنج هزار 
خانوار، 24 هــزار نفر ایل بختیارى شــامل چهار هزار 
خانوار و ســه هزار نفر عشــایر عرب جرقویه زندگى 

مى کنند.
وى اظهار داشت: عشــایر استان اصفهان یک میلیون 
رأس دام دارند و در سال ده هزار ُتن گوشت قرمز یعنى 
در حدود 30 درصد از مایحتاج اســتان اصفهان به این 

محصول را تولید مى کنند.
وى بیان کرد: عشایر اســتان یک سوم صنایع دستى 
اســتان را تولید مى کنند، این در حالى است که جامعه 
عشایرى ســالیانه 30 هزار مترمربع صنایع دستى نیز 

تولید مى کنند.
سرپرست اداره کل امور عشایر استان اصفهان با اشاره 
به تملک عشایر اســتان اصفهان بر 22 هزار هکتار از 
اراضى کشاورزى، گفت: عشایر اســتان سالیانه 120 
هزار ُتن سیب درختى، 30 تن عسل و بیش از 50 هزار 

ُتن انواع لبنیات را تولید مى کنند.
اسفندیارى در بخش دیگرى از سخنان خود، تسطیح 
راه هاى عشایرى را از جمله مهمترین خدمات ادارات 
امور عشایرى استان برشمرد و افزود: سالیانه در حدود 

هزار و  500 کیلومتر از این راه ها اصالح مى شود.
وى ادامه داد: عملیات اجرایى اسکان عشایر استان در 
حال اجراست و عشایر داوطلب شــرکت در این طرح 
مى توانند از مزایاى آن اســتفاده کنند البته اداره امور 
عشــایر قبل از هرچیزى به دنبال ایجاد شغل و منبع 

درآمد پایدارى براى اینگونه افراد است.
سرپرست امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد: یکى 
از برنامه هاى ابالغى در برنامه ششــم توسعه، تجهیز 
ســالیانه هزار تا هزار و 500خانوار عشایرى به پکیج 
خورشیدى از جمله تکالیف این اداره در این برنامه است.

وى اضافه کرد: بر اســاس تکلیف برنامه ششم توسعه 
امسال 150 میلیارد تومان تسهیالت بانکى به عشایر 
داده مى شود، زیرا هر ســیاه چادر عشایرى یک مرکز 
تولید محصوالت مختلف فرهنگى و خوراکى و صنایع 

دستى است، پس باید از آن حمایت کنیم.

اسفندیارى در بخش دیگرى از سخنان خود، با تأکید 
بر ضرورت ارائه خدمات مناســب و مفید به عشــایر، 
بیان کرد: میانگین شــاخص هاى خدمات در بخش 
عشایرى 52 درصد اســت، در حالى که این میزان در 
بخش روســتایى80 درصد و در بخش شهرى بیش از 

90 درصد است
وى عنوان کرد: جامعه عشــایرى یکى از فعال ترین و 
در عین حال کم توقع ترین جوامع کشور است که سهم 

بسیار زیادى در تولید و اقتصاد کشور ایفا مى کند.
وى اظهار داشــت: امام خمینى (ره) عشــایر را ذخایر 

انقالب مى دانســتند و رئیس جمهور کشــورمان نیز 
بر ضرورت ســودآور بودن فعالیت هاى عشایر تأکید 
دارد و بــراى تحقق ایــن منظور باید اصــول اقتصاد 
مقاومتى را در زندگى عشــایر منطقه و استانمان اجرا 

کنیم. 

ساماندهى عشایر استان در دو راهى دریافت تسهیالت یکجانشینى یا اتراق زیر سیاه چادر

اسکان عشایر استان اصفهان
در مسیر جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان عنوان کرد: با توجه به توانمندى باالى اعضاى هیئت علمى و منابع و امکانات موجود در دانشگاه از جمله آزمایشگاه ها و کارگاه هاى مجهز، گلخانه هاى صنعتى و مزرعه مى توانیم از درآمد هاى غیرشهریه اى بهره  مند شویم و نمونه بارز 
آن راه اندازى کلینیک دندانپزشکى در آینده اى نزدیک خواهد بود.

محمد امیرى با تأکید بر اهمیت اصل صرفه جویى و مدیریت هزینه ها خاطرنشان کرد: رمز موفقیت هر سازمانى در گرو برنامه ریزى جامع و دقیق، آینده نگرى و رعایت تناسب بین درآمدها و هزینه هاست و رعایت این تناسب و استفاده بهینه از امکانات سبب پیشرفت 
دانشگاه و عبور از سد مشکالت مى شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان گفت: رسیدن به اهداف عالى دانشگاه نیاز به اتحاد، همفکرى و همدلى همه کارکنان و اعضاى هیئت علمى دارد و با کار گروهى مبتنى بر خرد جمعى مى توانیم از سد مشکالت عبور کرده و به موفقیت هاى روزافزون دست یابیم.
دبیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان تأکید کرد: کیفیت بخشى و برنامه محورى رمز ماندگارى و موفقیت دانشگاه است و مالك قضاوت افکار عمومى کیفیت و نحوه ارائه خدمات است و انتظار ما از مدیران اجرایى دانشگاه این است که همراه و همگام با 

سیاست هاى مجموعه باشند.

اعالم برنامه هاى هفته
 هالل احمر در اصفهان

راه اندازى کلینیک 
دندان پزشکى 
دانشگاه آزاد 

اصفهان در آینده  
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پیش بینى 964 شعبه اخذ 
رأى در شهرستان اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: انتخابات اردیبهشت ماه، یک 
رویداد ملى مهم اسـت و با اسـتناد به قانون انتخابات، 
کلیه دستگاه ها موظف به همکارى الزم در برگزارى 

انتخابات هستند.
احمد رضوانى با اشاره به اهم وظایف مجریان انتخابات، 
عنوان کـرد: برنامه ریزى صحیح، بسترسـازى جهت 
مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات و قانونگرایى و 
حرکت بر محور قانـون، ازجمله وظایف مهم مجریان 
انتخابات است که زمینه را براى برگزارى انتخاباتى سالم 
فراهم مى سـازد.وى با اشـاره به اهمیت سه انتخابات 
پیِش رو و 964 شعبه اخذ رأى و 20 ستاد انتخاباتى در 
شهرستان اصفهان، خاطرنشان کرد: از این تعداد شعبه، 
692 شعبه در کالنشهر اصفهان، 116 شعبه در بخش 
مرکزى و از این تعداد ستاد نیز 16 ستاد در قالب 15 ستاد 
در شهردارى هاى مناطق 15گانه اصفهان، یک ستاد 
سیار در سـازمان هالل احمر و چهار ستاد دیگر نیز در 
بخش مرکزى مستقر خواهند بود که این خود مستلزم 

برنامه ریزى کامل و امکانات بسیارى است.

آغاز به کار جشنواره هفته 
فرهنگ شهروندى در کاشان

جشنواره هفته فرهنگ شـهروندى در کاشان فعالیت 
خود را آغاز کرد. جشنواره «هفته فرهنگ شهروندى» 
فعالیت خـود را در زمینه هاى حمل و نقـل و ترافیک، 
محیـط زیسـت و هـواى پـاك، آپارتمـان نشـینى و 

همسایگى، بازیافت و... آغاز کرده است.
«شهروندنامه» عنوان منشور آپارتمان نشینى است که 
توسط فرهنگسـراى عالمه فیض کاشانى در مناطق 
4 و 5 این شـهر با هدف تبیین هنجارهـاى اخالقى و 
رفتـارى زندگى آپارتمانـى در مناطقى نظیر شـهرك 
خاتـم االنبیـا(ص)، مجتمع سـایپا و...به مرحلـه اجرا 

گذاشته مى شود.
عالوه بر این فرهنگسـراى عالمه فیض کاشـانى در 
نظر دارد نمایشگاه شـهروندى را در قالب کاریکاتور تا 
نیمه اردیبهشـت ماه با موضوع حمل و نقل و ترافیک 
در مناطق یک و 3 شهرى به عنوان برنامه دیگر هفته 

فرهنگ شهروندى برپا کند.
«ایستگاه شهروندى» برنامه دیگر این هفته است که با 
دربرگیرى بخش هایى چون همایش، کارگاه آموزشى 
و مسـابقه در شـامگاه 14 اردیبهشـت ماه(امشـب) از 

ساعت 20و 30 دقیقه در پارك ملت برگزار مى شود.
«بادکنک هـاى شـهروندى» عنوان جشـنى هنرى 
نمایشـى اسـت کـه در 15 اردیبهشـت ماه(فـردا) از 
ساعت 17 در پارك بزرگ این شهر با هدف حمایت از 

محیط زیست و هواى پاك صورت مى گیرد.

آغاز عملیات پیاده روسازى و 
تجهیز پارك شهروند 

عملیـات اجرایى و آماده سـازى پارك شـهروند هرند 
براى پیاده رو سـازى، ایجاد محل اسـتراحت و نصب 

سطل هاى زباله آغاز شد.
سـعید نوجوان معاون شـهردار هرند با اعالم این خبر 
گفت: بلوك فـرش پیاده روهـاى پارك شـهروند که 
در حدود چهار هزار متر مربع مى باشد هزینه اى بیش 
از 500 میلیون  ریال در بر دارد که پس از آن نسـبت به 
ایجاد محل هاى اسـتراحت و نصب سطل هاى زباله 

اقدام خواهد شد.

اتصال ناایمن و انفجار گاز
 سـاعت 4و 35 دقیقه بامداد چند روز پیـش یک مورد 
انفجـار گاز در منزلى مسـکونى واقـع در فیروزآباد به 
سامانه 125 شهردارى نجف آباداعالم شد که بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه شماره 2 و 3 به محل اعزام شدند. 
انفجار به علت نشت گاز از شیلنگ گاز متصل به بخارى 
ایجاد شده بود که متأسـفانه با توجه به حضور یک نفر 
از سـاکنین منزل در ایـن حادثه مردى 56 سـاله دچار 

سوختگى 95 درصدى شد.
در منزل مسکونى فوق اکثر شیلنگ هاى گاز متصل به 
وسایل گاز سوز فاقد بست فلزى بودند که این امر باعث 
نشت گاز در محل شده و با روشن شدن یخچال انفجار 

ایجاد مى شود.

خبر

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان 
با بیان اینکه ظرفیت تولید برق کشــور 53 هزار مگاوات 
است، گفت: براى تابستان امسال پیش بینى مصرف 57 تا

 58 هزار مگاوات در بعضى از ســاعات مى شود و اگر این 
اختالف مدیریت نشود باید شاهد خاموشى گسترده باشیم.

محمدمهدى عسگرى تعداد مشترکین شهرستان اصفهان 
تا پایان سال گذشته را یک میلیون و 106 هزار و 388 عنوان 
کرد و اظهار داشت: میزان مصرف انرژى در شهر اصفهان 
در سال گذشــته پنج میلیون و 305 هزار و 945 مگاوات 
ساعت اســت. به گفته وى، 36 درصد این میزان توسط 
مشترکین خانگى، 11 درصد مشترکین عمومى، 13 درصد 

مشترکین کشاورزى، 26 درصد مشترکین صنعتى و 12 
درصد مشترکین تجارى مصرف شده است. عسگرى خاطر 
نشان کرد: میزان مصرف در تابستان در ساعات 12تا 16 هر 
روز افزایش مى یابد که باید این میزان مصرف را مدیریت 
کرد، زیرا میزان تولید برق جوابگوى نیاز این چهار ساعت در 
طول روز نیست. وى با بیان اینکه امیدواریم براى تابستان 
امسال 100 مگاوات مدیریت بار داشته باشیم، گفت: در این 
بخش براى حوزه صنعت طــرح مدیریت بار برنامه ریزى 
شده، همچنین طرح ذخیره ســازى عملیاتى و طرح قطع 
بار اضطرارى و طرح به کارگیرى ژنراتور اضطرارى در نظر 

گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
نگاه سازمان سینمایى این است که سالن هاى سینمایى را 
به صورت پردیس سینمایى چندمنظوره در نقاط مختلف 

شهر و استان اصفهان ایجاد کند.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى درباره توزیع 
متوازن سالن هاى سینمایى در شــهر و استان اصفهان 
اظهار داشت: ما براى ایجاد ســالن سینمایى به سمت 
بخش خصوصى حرکت کرده ایم که بتوانیم با همکارى 
این بخش فضاى سینمایى استان را افزایش دهیم. وى 
افزود: در اســتان اصفهان با همکارى بخش خصوصى 
توانســتیم در طول دو سال گذشته ســاخت و توسعه 

سالن هاى سینمایى را داشته باشــم و با وجود افزایش 
تعداد تماشاگران سینما، افزایش مطلوب سالن سینمایى 

در استان نداشتیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با بیان 
اینکه در بسیارى از شهرستان هاى استان حتى یک سالن 
سینمایى وجود نداشــت، گفت: ما توانستیم با همکارى 
بخش خصوصى، مجموعه هایى را در قالب ســینما به 

ظرفیت سالن هاى استان اضافه کنیم.
وى ادامه داد: در شهر اصفهان نیز در مجموعه سیتى سنتر 
هفت سالن سینمایى در حال تجهیز است که قرار است 

این سالن ها در قالب پردیس سینمایى افتتاح شود.

ایجاد پردیس هاى سینمایى 
چندمنظوره در اصفهان

پیش بینى مصرف 58 هزار 
مگاواتى برق در تابستان 

120 میلیارد؛ درآمدهاى 
اختصاصى دانشگاه کاشان 
رئیس دانشـگاه کاشـان بـا تأکیـد بـر افزایش 
درآمدهـاى اختصاصـى، گفـت: درآمدهـاى 
اختصاصى این دانشگاه هم اکنون 120 میلیارد 

ریال است.
عباس زراعت اظهار داشت: 40 درصد این مبلغ 
بـراى فعالیت هـاى آموزشـى، 20 درصـد امور 
پژوهشـى و بقیه براى موارد دیگر هزینه خواهد 

شد.
وى اسـتقالل مالى را از جمله نیازهاى دانشگاه 
کاشـان بیان کرد و افزود: اسـتادان بایـد به این 
پرسش پاسخ دهند که این مرکز چه برنامه اى را 
باید براى اینکه دانشگاه مستقل شود، پیاده سازند.

فعالیت یک واحد پستى به 
ازاى هر 4800 نفر 

در استان
مدیرکل پست استان اصفهان گفت: به ازاى هر 
چهار هزار و 802 نفـر و هـر 105 کیلومتر مربع 
مسـاحت، یک واحد پسـتى در اسـتان اصفهان 

فعالیت دارد.
سعید رجالى اظهارداشت: اداره کل پست استان 
اصفهان یکى از ادارات کل شاخص با هزار و 16 
واحد پستى بوده و پوشش جمعیتى آن به صورتى 
اسـت که به ازاى هر چهار هزار و 802 نفر، یک 

واحد پستى در استان اصفهان فعالیت دارد.
وى ادامه داد: 682 نفر نیروى انسانى در شرکت 
پست اسـتان اصفهان فعالیت دارند که سه برابر 
این تعداد در مجموعه هاى مرتبط آن فعال است و 
به طور متوسط روزانه 40 هزار مرسوله پستى وارد 
و 45 هزار مرسوله پستى از استان اصفهان خارج 

مى شود.
 

 علیرضا خواجویى
درســت جایى که خیابان کمال، گذر ماهى فروش ها 
یکى از دو گذر اصلى محله جوباره کــه از محل دروازه 
جوباره آغاز مى شود و در راســتاى منار سلجوقى چهل 
دختران امتداد یافته و به میدان عتیق مى رســیده است 
را قطع مى کند، مقبره کمال الدین اســماعیل شــاعر 
اصفهانى بلند آوازه قرن هفتم در جوار کنیسه مالیعقوب 
یکى از چندین کنیســه گذر تاریخى فــوق قرار گرفته 
است، شــاعرى که از بخت بد، نفرین مســتتر در ابیات

 تاریخى اش به حقیقت پیوســت و شــهر مورد غارت 
و چپاول مغوالن قــرار گرفت و خود نیز بنــا بر روایات 
تاریخى به طرز فجیعى به قتل رسید، در همین محلى که 
مقبره اش بنا شده اکنون دوباره نظاره گر اتفاقاتى است که 
در این گذر تاریخى شاهد آنیم، شاهد تکرار دوباره تاریخ، 
تخریب و نابودى یکى از قدیمى ترین گذرهاى تاریخى 
شهر که تا چند ماه پیش نیز کم و بیش به شکل اصلیش 
موجود بود، محورى که توانایى بالقوه براى تبدیل شدن 
به یکى از مهمترین محورهاى گردشــگرى ملى حتى 
جهانى را با وجود آثار متعدد تاریخى و ارزشمندش از منار 
سلجوقى چهل دختران گرفته تا خانه حکیم شفایى شاعر 
و حکیم مخصوص شاه عباس، مقبره ساروتقى، مقبره 
پیر پینه دوز، مســجد شیشــه گرى، مرکز محله ماهى 
فروشان، ده ها کنیسه و خانه تاریخى ارزشمند را داشته و 
دارد. تخریب این گذر تاریخى، بخشى از پروژه تخریب 
گسترده بخش جنوبى محله تاریخى جوباره در مجاورت 
میدان به اصطالح سوم اســت که به بهانه ایجاد آن نیز
 ده ها اثــر تاریخــى از جمله کاروانســراى موســوم 
به کاروانســراى میدان میــر، گذر تاریخــى هارونیه، 
ســقاخانه و حمــام تاریخى ایــن گذر نیــز تخریب 
شــده اســت، که با طرح تجارى ســازى هــاى بى 

حســاب و کتاب در ایــن بخــش در آینــده نزدیک 
کل محلــه تاریخى از بیــن خواهد رفــت. تخریب و 
تعریض گذر جوباره در همین راســتا و جهت تســهیل 
دسترسى به انبوه تجارى سازى هایى صورت مى گیرد، 
که در تقابل با ظرفیت محدود بافت تاریخى و در تضاد 

کامل با آن در حال اجرا ست. 
شــهر تاریخــى اصفهان که پــس از قطع شــاهرگ 
حیاتى اش زنده رود، کمر خم کرده با ضرباتى از این دست 
که در تمامى نقاط شهر از چهارباغ عباسى گرفته تا شاه دژ 
از دردشت گرفته تا جوباره در جریان است و حتى اجراى 
طرح طاق نصرت تجارى بر روى خیابان باغ گلدسته نیز 
دور از انتظار نیست، هویت تاریخى اش بیش از پیش رنگ 
مى بازد. چنین رفتارى با شهرى که سهم بزرگى از میراث 
جهانى را بر عهده دارد فاجعه آمیز است. اشغالگران شهر 
از یک طرف تخریب شهر تاریخى را در تمامى وجوه به 
مسابقه گذاشته اند و از طرف دیگر با بزرگ کردن شهر و 
قراردادن کاردستى هاى بزرگ و کوچک در گوشه و کنار 
شــهر و برپا کردن ده ها همایش، نشست و بزرگداشت 
براى عوام ژســت فرهنگى مى گیرنــد. در این میان با 
کمال تأسف میراث فرهنگى که متولى حفظ ارزش هاى 
فرهنگى و تاریخى شهر است سال هاست از جایگاه اصلى 
اش قلب بافت تاریخى به حاشیه شهر پناه برده و درتعاملى 
یک ســویه تا آنجا پیش رفته که در مقابل این اقدامات 
مخرب به ناظرى منفعل بدل شده است، انتظار مى رود به 
منظور جلوگیرى از تخریب کامل شهر تاریخى، میراث 
فرهنگى بنا بر وظیفه و به پشتوانه قوانین قاطع و شفاف، 
حفاظت آثار تاریخى به جایگاه اصلى اش باز گردد و وظیفه 
تاریخى اش را انجام دهد و شــهر بى دفاع اصفهان را از 
اشغال لودرها و سایر ادوات مکانیکى قبل از تخریب کامل 
نجات بخشد. برگزارى هفته نکوداشت اصفهان بى اختیار 
روایت تاریخى قتل هنرمند و خطاط برجسته عصر صفوى 
میرعماد را به یاد مى آورد که به امر مستقیم شاه صفوى به 
قتل رسید و سپس به دستورش مجلس نکوداشتى جهت 

تجلیل از ارزش هاى واالى استاد برگزار گردید.

اصفهان و
 میراث فرهنگى 

در خطر

جمال نوروزباقرى
در عکس هاى قدیمى دوران قاجار اگر سر بچرخانید در 
عقب تصویر و یا گوشه اى از آن و یا حتى فیگور فرد نیز 
با این وسیله صورت مى گرفت تا بتواند عکسى خوش 
نقش از خود به یادگار بگذارد. فرقى هم نمى کرد زن 
باشد یا مرد، این وسیله مشترك بود براى همه و از آن 

استفاده مى کردند.
قلیان پیش تــر آداب مخصوص به خود را داشــت. 
مورخان مى گویند در عصر قاجار قلیان آنقدر اهمیت 
داشــته که مردم هیچ مجلــس و میهمانى اى اعم از 
روضه خوانى، مجلس فاتحه، عزا، شــیرینى خوردن، 
خواستگارى، بله بران، مجالس عقد و عروسى و شب 

نشینى را بدون آن برگزار نمى کردند.
در این میــان قلیان کشــیدن کــه کارى اعیانى به 
حســاب مى آمده آدابى نیز براى خود پیدا مى کند و 
بیشــتر در جامعه ایرانى نفوذ مى کنــد مثل اینکه اگر 
در میهمانى نخســتین قلیان به میهمان تعارف شود 
دلیل بر خوشــامدگویى صاحب پذیرایى به آن فرد و 

اگر قلیان دوم و ســوم به طرف پیشکش شود معناى 
خداحافظى است.

از سوى دیگر قلیان درکنار نفوذى که در جامعه عصر 
قاجار به عنوان وسیله اى رایج در دست مردم مى یابد 
ابعاد زیبایى شناســى نیز پیدا مى کند و کنده کارى بر 
روى بدنه و نقش و نگارهــاى روى کوزه، آن قلیان را 
به شىء زینتى نیز تبدیل مى کند. عکس هاى عبدا... 
قاجار، آنتوان ســوریوگین و چند عکاس ناشناس در 
عین آنکه جایگاه قلیان در جامعه عصر قاجار را بیشتر 
نشان مى دهد بعضًا این وجه زیبایى شناسى و دکورى 
را نیز به تصویر مى کشــد. در این عکس ها قلیان از 
دربار گرفته تــا کوچه و خیابان و اندرونى در دســت 
شــاهان و درباریان گرفته تا مردم عادى و زن و مرد 
دیده مى شود؛ در کنار آن عکس هاى آتلیه اى نیز وجود 
داشته که در آن قلیان به عنوان وســیله اى زینتى و 

دکورى حضور دارد.
رفته رفته قلیان در مرور زمان جایگاه خود را از دست 
داد اما هیچگاه از بین نرفت.امروز از آن میراث قاجارى، 

هم دود مانده و هم قل قل قلیان امــا یک تفاوت به 
وجود آمده و آن هم تنباکوهاى مصرفى اســت. دیگر 
امروز کمترى کسى سراغ تنباکوى برازجان ویا هکان 
ویژه مى رود. امروز ذائقه مردم در همه امور تغییر کرده 
و متصل به آن، ذائقه دودشان نیز امروز یا دوسیب است 

یا دوسیب آلبالو و شاید خامه پرتقال!
مصرف قلیان توسط زنان دیگر مانند دوره قاجار نیست 

امروز زمانه دیگرى است و مصرف قلیان توسط بانوان 
حکم دیگر دارد. حال با بسته شدن قهوه خانه در شهر 
اصفهان و جمع شدن قلیان ها، مسئولین شهرى دیگر 
خیالشان تخت تخت است که کسى در این شهر دود 

هوا نمى کند. 
در کنــار آبى زاینــده رود و در گذار از بوســتان هاى 
اصفهان آنچه بیش از بقیه در این هواى اردیبهشــتى 

مى چســبد، یک قلیان خوشکام اســت!باور ندارید 
لطفــًا ســرى بــه ســبزه زارهــاى شــهر بزنید. 
چنان دود مى کنــد که قمرى خوش انــدام به وقت 

مستى آوازنکرده است.
مصــرف قلیان و ســیگار در بیــن زنــان و دختران 
اصفهانى جدا از کافه هاى شهر که محل تجمع روشن 
اندیشان شــهر است، در سطح شهر بســیار به چشم
 مى آید. اما نکته، نگاه مردم به این افراد اســت که به 
تصور خود فکر مى کنند این افراد داراى انحرافات و یا 
شــغل هاى خاص هستند. به درســتى معلوم نیست 
ســطح فرهنگى مردم به دوران قاجار برگشته و یا در 
دوران قاجار زیست مى کنیم اما تصور مى کنیم درسال 

96 هستیم؟!
تبلیغات کمیته امورشهروندى در سطح شهر از جمله 
دیگر عجایب است؛ یک کفش راحتى دخترانه که پر 
شده از فیلترهاى سیگار و درشــت نوشته شده است: 

دخترها معتاد نمیشن...  
این جملــه یا در کتمان حقیقت اســت و یــا در حال 
تمسخر این حقیقت؛ که با توجه به این تصویر گزینه 
دوم صحیح اســت. حال باید پرســید با این تصویر 
سعى داشــته چه فرهنگى را به شــهروندان آموزش 
بدهند؟! چه چیز را اطالع رسانى کنند؟! آیا مردم ناآگاه 
هستند و یا اینکه مسئوالن فکر مى کنند مردم اطالع 
کافى ندارند و این وظیفه بر عهده آنها گذاشــته شده 

است؟! 
اعتیاد دختران ریشه در بدرفتارى هاى اجتماعى با آنها 
دارد. ریشه در مشکالتى دارد که خواسته ویا ناخواسته 
اجتماع ، خانواده و سیاستگذاران چه در جزء و چه کل 
نخواســته اند آنها را ببینند و امروز ماحصل آن اعتیاد 
دختران است. این جمله ناقص است و باید نوشته شود: 

دخترها معتاد نمیشن اگر...
اگر به خواسته هاى آنها احترام گذاشته شود.

اگر جایگاه اجتماعى آنها فقط در حد شعار و چند تابلو 
نباشد.

و اگر به  زن و مرد در جامعه ایرانــى نه تنها در حرف 
که در عمل، فارغ از جنسیت به مثابه دو آدم و موجود 

زنده  نگاه شود. 
با نگاه به تاریخ ایــران متوجه مى شــویم که زنان، 

قربانیان همیشگى این تاریخ بوده اند.

«دخترها معتاد نمیشن» اگر...! 

تابلوهاى شهروندى
 با فاصله از شهروند

پایگاه اطالع رســانى تابناك دیروز اعــالم کرد که 
براســاس تصمیم کمیته سیاسى شــوراى هماهنگى 
جبهه اصالحات اصفهان، یک لیست 26 نفره به این 
شــورا معرفى شــده تا از میان آنها 13 نفر را براى 13 

کرسى شوراى اسالمى شهر اصفهان انتخاب کنند.
اسامى این 26 نفر به اســتناد خبر تابناك به شرح زیر 

است:
معین: اســتاندار ســابق خوزســتان و عضــو فعلى 
شــورا، تواهن: معاون عمرانى ســابق کردســتان، 
نصــر: عضو شــوراى انجمن اســالمى، واشــیانى: 
تنهــا زن عضو شــوراى چهــارم، طغیانــى: هیئت 
علمى دانشــگاه شهرســازى زنــان، جوادى:رئیس 
برشــان:  امــام(ره)،  خــط  پزشــکى،  نظــام 
دبیــر خانــه کارگــر حــزب کار، خســروى:

علم و فناورى و عدالــت آزادى، محمدى: اتحادملت 
و بنیاد و مردم ســاالرى، ملت: اتحاد ملــت و بنیاد، 
رئیســى: ناشــناس، مقــدرى: دبیــر کل عدالت و
 آزادى، کورنگ بهشــتى: مدیر اجرایى شــهردارى، 

شــریعتى: اعتماد ملى فرماندار ســابق، شــیرازى: 
دکتراى اقتصــاد، از نداى جوانــان، مهدى مزروعى: 
حقوقــدان از نــداى جوانــان، روحانــى: کارگزاران 
جوانان، حســین یارمحمدیان:بنیاد امید، نیک نشان:
حــزب عدالــت و آزادى، شــفیعى پور:کارگــزاران،
جوانــان، درخشــان: اعتمــاد ملــى، فردوســى:
خط امام(ره)، زندآور: حزب مردم ســاالرى و شهردار 
ســابق فالورجان، فتوحى: ناشــناس، کمال: اتحاد 
ملــت و ســپهرى: حــزب عدالــت و آزادى وفعال 
محیط زیســت.پیش از این هم تابناك لیست اسامى 
جبهه متحد اصولگرایان اصفهان در انتخابات شوراى 
شهر اصفهان را به شرح زیر اعالم کرده بود: عباس حاج 
رسولیها، ابوالفضل قربانى، سردار کریم نصر اصفهانى، 
کمال حیدرى، رســول میرباقرى، راضیه امام جمعه، 
وحید فوالدگر، غالمحسین صادقیان، حجت االسالم 
والمسلمین حسین مهروى پور، بابک حیدرى، محمد 
بیک و ابوالقاســم گلستان نژاد. نفر ســیزدهم متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.

کورس براى تصاحب 13 کرسى

خانه ادبیات حوزه هنرى استان اصفهان، نهمین همایش فصلى شعر به ساعت اصفهان را با موضوع مهدویت برگزار مى کند.
در این همایش که با هدف معرفى شــعراى توانمند اصفهان آغاز به کار خواهد کرد، سعید بیابانکى به عنوان مجرى برنامه 

حضور دارد.
نهمین همایش فصلى شعر به ساعت اصفهان با دعوت از شاعران برجسته کشورى (حامد عسگرى، قاسم صرافان و...) اعتبار 

ویژه اى در میان شعراى اصفهان دارد و شاعران جوان اصفهانى در کنار شعراى مطرح کشورى به شعرخوانى مى پردازند.
همایش فصلى به ساعت اصفهان امروز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه سال جارى ساعت 17  در مجتمع فرهنگى- هنرى سوره 

در میان جمعى از شعراى اصفهان برگزار خواهد شد.

امروز؛ برگزارى همایش فصلى
 «شعر به ساعت اصفهان»  
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ابالغ 
شماره 1008/95موضوع: تأمین دلیل و تعیین خسارت عطف به پرونده کالسه 1274- 95 ح/14 مورخ 95/7/16 
در خصوص درخواست آقاى على جبارزاده (خواهان) به عنوان کارفرماى و مالک پرونده ثبتى 4- 4296 واقع در 
بخش 2 ثبتى اصفهان به طرفیت آقاى بهنام بخشش (خوانده) به عنوان پیمانکار عملیات ساختمانى ملک خواهان، 
مبنى بر تأمین دلیل و تعیین میزان خسارات وارده به جهت عدم توجه عوامل اجرایى در پیاده کردن نقشه به هنگام 
شروع عملیات ساختمانى اینجانب کارشناس منتخب در معیت خواهان از محل متنازع فیه واقع در اصفهان چهارراه 
تختى- چهارباغ پایین- کوى شماره 14 (پشت بارو)- کوچه شهید بحرینیان- جنب بن بست گل رز- پالك آخر 
(62)- منزل مسکونى سه طبقه نوساز و تمام کار بازدید و معاینه به عمل آورده و به استناد مدارك ارائه شده گزارش 
مذکور را بشرح زیر تقدیم میدارم. مشخصات کلى ملک: ملک مورد نظر بشماره پالك ثبتى 4- 4296 واقع در 
بخش 2 ثبتى اصفهان داراى پروانه ساخت 1/94/1413 مورخ 94/2/7  از منطقه 1 شهردارى اصفهان میباشد. 
سازه منزل مسکونى فوق الذکر از نوع بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك در حد سه طبقه مستقل از یکدیگر بصورت 
آپارتمان مسکونى (شامل: طبقه 60- و طبقه همکف و طبقه اول) بوده و بحالت در تو ساخت با نماى آجر پالك 
قرمز و درب ورودى اصلى از نوع فلزى و پنجره هاى آلومینیومى میباشد، و  هم اکنون توسط مالک در حال بهره 
بردارى میباشد. مشاهدات عینى از عملیات ساختمانى انجام یافته: بر اساس پروانه ساخت متعلقه (به دلیل رعایت 
عرض کوچه بن بست 4 مترى) میزان عقب نشینى ملک مذکور از دیوار مقابل میبایستى به اندازه 4 متر باشد. 
لیکن براساس اندازه گیرى به عمل آمده، عرض فعلى کوچه بن بست بجاى 4 متر به میزان 4/53 متر میباشد. 
فلذا عرض کوچه به میزان 0/53 متر بیشتر از مقدار الزم میباشد، که توسط عوامل اجرایى صورت گرفته است. 
فلذا: 1- مقدار 2/12 مترمربع از زمین خواهان بدون استفاده در معبر عمومى قرار گرفته است. 2- متعاقباً خواهان 
مقدار 6/36 مترمربع از زیربناى کل ساختمان مربوطه را از دست داده است و از این حیث به مشاره الیه خسارت 
ریالى وارده شد است (براى هر واحد مسکونى 2/12 مترمربع). تعیین ارزش خسارات اعمال شده به کارفرما از بابت 
معایب یاد شده: با توجه به عدم استفاده خواهان از فضاى مفید ساختمان در طبقات (منهاى 60- اول- دوم) میزان 
خسارت وارده جمعاً به مبلغ 93/000/000 ریال (معادل نه میلیون و سیصد هزار تومان) برآورد و اعالم نظر میگردد. 

م الف: 2984 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/259
ابالغ راي

شماره ابالغنامه: 9610100361700766 شماره پرونده: 9509980361700405 شماره بایگانى شعبه: 950484 
در خصوص اعتراض شخص ثالث آقاى امیر ایزدى نجف آبادى به طرفیت 1- موسسه مالى و اعتبارى عسکریه 
2- خانم مهناز نادرى 3- خانم بلورناز خوشخو 4- آقاى امیر نادرى نژاد 5- خانم فردوس شهابى 5- آقاى بهرام 
خوشخو نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 29ج394ایران53 رفع توقیف آن 
در پرونده اجرایى این دادگاه به شماره بایگانى 930642 دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از خواندگان 
خانم مهناز نادرى طى سند رسمى شماره 113546 مورخ 91/3/21 تنظیمى از سوى دفتر اسناد رسمى شماره 39 
فالورجان اقدام به اعطاء وکالت بالعزل در فروش و انتقال خودرو موضوع خواسته به شخص ثالث نموده است و 
متعاقب آن این اختیارات طى سند دیگرى با همان شرایط به خواهان تفویض گردیده است فلذا تنظیم سند رسمى 
وکالت بالعزل از سوى مالک رسمى را بر اساس عرف حاکم بر معامالت خودرو دلیل انتقال مالکیت از سوى مالک 
و واگذارى آن به واسطه به خواهان دانسته فلذا با احراز تقدم واگذارى خودرو مذکور از سوى مالک رسمى نسبت 
به زمان توقیف اعتراض نامبرده را ثابت و وارد تشخیص مستنداً به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم به 
رفع توقیف از خودرو موضوع خواسته صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف:2998 حاجیلو رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/352
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609970350100036 شماره پرونده:9509980350100645 شماره بایگانى شعبه:950761 
خواهان: آقاى احمدرضا توتونچى تبریزى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ آپادانا اول –جنب بانک پارسیان- ساختمان 225 کد پستى 8165634951 کد ملى 1282291981 
همراه 09132655323 خوانده: آقاى داود آقا باقرى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسى 
5- تامین خواسته دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعواى آقاى احمدرضا توتونچى تبریزى به طرفیت آقاى داود آقاباقرى به 
خواسته ى اعسار از پرداخت هزینه دادرسى دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیم و استشهادیه کتبى ضمیمه 
شده به دادخواست خواهان مؤداى گواهى گواهان آقایان میالد برنجى و احسان جمشید نژاد و نوع شغل و میزان 
درآمدى خواهان که همگى داللت بر عدم تمکن خواهان به پرداخت هزینه دادرسى تا میزان شش میلیون ریال 
را داشته دعوى خواهان را تا میزان مذکور وارد دانسته و مستندا به مواد 504 و 505 و 506 از قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به معافیت و اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى تا میزان شــش میلیون ریال صادر و اعالم 
مى گردد. ولى نسبت به مازاد بر آن دعوى خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ى 1257 قانون مدنى حکم به 
بطالن دعواى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3063  شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/353
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970350201861 شماره پرونده: 9409980350201192 شماره بایگانى شعبه:941368 
خواهان: اداره تصفیه امور ورشکستگى به نشانى اصفهان خ نیکبخت اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
خواندگان: 1- آقاى علیرضا طاهرى دولت آبادى به نشانى اصفهان خ توحید ربروى بانک سامان کوچه شهیدان 
کاظمى پالك 4 طبقه 4 2- خانم آزیتا نادریان به نشانى اصفهان- خ مرداویج بعد از فارابى جنوبى مجتمع پرستو 
3 طبقه 5 3- آقاى علیرضا نگهبان اصفهانى با وکالت آقاى سید محمد اطیابى فرزند سید ضیا به نشانى اصفهان 
بلوار دانشگاه اصفهان بلوار خانه ى کارگر مجتمع ادارى شوکا طبقه سوم واحد 3 دفتر وکالت 4- آقاى محمد على 
طاهرى دولت آبادى به نشانى دولت آباد خ مطهرى کوچه بوستان پالك 5 خواسته: ابطال مزایده  دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به طرفیت خواندگان 1- محمد على 2- علیرضا شهرت هر دو 
طاهرى دولت آبادى 3- علیرضا نگهبان اصفهانى 4- آزیتا نادریان بخواسته ابطال مزایده مورخ 91/9/14 نسبت 
به پالکهاى ثبتى 34،36 فرعى از 2171 اصلى و ابطال سند انتقال اجرایى به شماره 130041 مورخ 91/12/08 
و سند تنظیمى شماره 33373 مورخ 92/02/11 و سند شماره 33328 مورخ 92/02/03 در دفترخانه شماره 106 
اصفهان و تحویل و استرداد هر دو پالك ثبتى با این توضیح که خواهان اعالم نموده حسب دادنامه شماره 106 
اصفهان و تحویل و استرداد هر دو پالك ثبتى با این توضیح که خواهان اعالم نموده حسب دادنامه شماره 900200 
مورخ 94/02/14 شعبه 9 دادگاه حقوقى اصفهان حکم ورشکستگى آقاى على اصغر بدیعى صادر و تاریخ توقف 
آن 88/04/19 اعالم گردیده و خوانده ردیف اول اقدام به توقیف پالکهاى ثبتى فوق که از اموال ورشکسته آقاى 
اصغر بدیعى بوده نموده است و در تاریخ 91/09/01 پالکهاى موصوف در جلسه مزایده به فروش رفته است و چون 
در تاریخ فروش مالک ورشکسته بوده است تقاضاى ابطال مزایده و اسناد انتقال بعدى را نموده است علیهذا نظر 
به این که حسب دادنامه شماره 301631 مورخ 95/11/06 شعبه 11 دادگاه محترم تجدید نظر حکم ورشکستگى 
آقاى اصغر بدیعى به شماره دادنامه 900200 مورخ 94/02/14 نقض گردیده و دعوى ورشکستگى ایشان ابطال 
گردیده است لذا دادگاه دعاوى خواهان را وارد ندانسته حکم به بطالن دعاوى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 3060  حقیقى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/354
ابالغ راي

  9509986825300306 پرونــده:  شــماره   9609976825300100 دادنامــه:  شــماره 
نــژاد  ایــران  میــالد  آقــاى  خواهــان:   950396 شــعبه:  بایگانــى  شــماره 
ورنوســفادرانى فرزند اصغربا وکالت آقاى مهدى خیرى فرزند على به نشانى اصفهان-هتل پل-چهار باغ باال 
مجتمع کوثر فاز اول طبقه 4 واحد 602 دفتر وکالت آقاى مرتضى عابدى –همراه 09132091407 خوانده: آقاى 
مسعود حاج هاشمى ورنوسفادرانى فرزند محمد حسین به نشانى استان فارس-شهرستان شیراز-شیراز-جاده 
اردکان-باالتر از ورودى دوم شهرك بهشتى-جنب باغ شقایق-سنگ نماى اصفهان مسعود حاج هاشمى-کد 
پستى 7189967368 خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
دادرسى راى دادگاه : در خصوص دعوى آقاى میالد ایران نژاد ورنوسفادرانى فرزند اصغر با وکالت آقاى مهدى 
خیرى به طرفیت آقاى مســعود حاج هاشمى ورنوسفادرانى فرزند محمد حســین مبنى بر مطالبه مبلغ چهار 
صد و شصت میلیون ریال بابت هفت فقره چک به شــماره هاى 32-778141-1270 مورخ 25-07-94 و 
18-778142-1270 مورخ 25-08-94 و 56-778139-1270 مورخ 25-05-94 و 1270-778137-33 
مورخ 25-03-94 هر کدام به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 125739-67 مورخ 20-07-94 و 125740-67 مورخ 
20-08-94 و 125741-67 مورخ 20-09-94 هر کدام به مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواســت تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه 
به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى 
چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
و مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه به صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى خواهان 
مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسى را فورا به خزانه دولت پرداخت نماید. این 
راى غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 3054 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/356
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509976825301792 شماره پرونده: 9509986825300719 شماره بایگانى شعبه: 950875 
خواهان: خانم شهین سلطانى بابوکانى فرزند عبدالرحمان به نشانى استان اصفهان-شهرستان اصفهان –شهر 
اصفهان- خیابان عالمه امینى- فلکه پردیس خیابان شهداى کرد آباد بن بست یاس –درب روبرو زنگ 3 کد 
پستى 8199948661 خوانده: آقاى جعفر باقرى فرزند رحمت اله به نشانى مجهول المکان خواسته : اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم شهین سلطانى بابوکانى فرزند عبدالرحمن به طرفیت 
آقاى جعفر باقرى فرزند رحمت اله مبنى بر صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى در پرونده 
کالسه 950875 این دادگاه نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و مؤداى اظهارات گواهان در 
جلسه دادرسى مورخ 95/12/3 همگى داللت بر صحت ادعاى خواهان مبنى بر عدم استطاعت مالى کافى جهت 
پرداخت هزینه دادرسى در پرونده فوق دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نشده و در 
قبال دعوى خواهان ایراد یا دفاعى مطرح ننموده لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 504 و 508 و 
513 قانون آئین دادرسى مدنى ضمن احراز صحت ادعاى خواهان، حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسى در تمام مراحل رسیدگى مربوط به این دعوى را صادر و اعالم مى نماید چنانچه مدعى اعسار در دعوى 
اصلى محکوم له واقع گردد به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه دادرسى به خزانه دولت مى 
باشد. این راى حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر 

استان اصفهان است. م الف: 3053 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/357
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426836700016 شــماره پرونده: 9509986836700476 شــماره بایگانی شعبه: 
950541 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096836700154 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976836701643 محکوم علیه جلیل عصار زادگان فرزند مهدى به نشانى شاهین شهر- گز و برخوار- بلوار 
کشاورز- خیابان نواب- کوچه پاکدل-پالك 15- منزل احمد على یزدانى و خانم مریم پاالهنگ محکوم است 
به پرداخت مبلغ 100/070/000 ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1393/4/19 لغایت تاریخ صدور راى دادگاه 
به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 2/508/000 ریال بابت خسارات دادرسى و کارشناسى در حق محکوم 
له بهجت اتحادى ابرى فرزند اکبر به نشانى اصفهان-خانه اصفهان-چهارراه نیروى هوایى خ ارغوان کوچه یاس 
کورى ماه گل بن بست تاك پالك 3 طبقه 3 کد پستى 8196663715 همراه: 09137967742 پرداخت حق 
االجرا به مبلغ 5/003/500 ریال در حق صندوق دولت «محکوم له حین اجراى حکم مکلف به پرداخت مابه 
التفاوت هزینه دادرسى به مبلغ 994/450 ریال مى باشد» «راى صادره غیابى است و رعایت تبصره 2 ماده 306 
الزامى مى باشد» محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 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 مــاده 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:3036

شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/2/358
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106836700574 شماره پرونده: 9509986836701038 شماره بایگانی شعبه: 951154 
خواهان فریبا انار فرهاد فرزند صفر دادخواستى به طرفیت خوانده حمید رضا پور سلیمانى فرزند على به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه7 دادگاه 
(خانواده) شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ میرفندرسکى (خ میر)- حد فاصل چهار 
باغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9509986836701038 
ثبت گردیده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت در وقت مقرر فوق (هفت روز) جهت معرفى داور واجدالشرایط خود که 
متاهل، باالى سى سال سن و از بستگان نزدیک آشنا به مسائل شرعى و اجتماعى و خانوادگى باشد، حاضر گردد. 

م الف: 3037 شعبه هفتم دادگاه (خانواده) شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /2/359
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609970350800032 شماره پرونده: 9509980350800156  شماره بایگانى شعبه: 950195 
خواهان: آقاى حسن سیاوشى فرزند امیرقلى با وکالت آقاى رهام جویا فرزند اصغر به نشانى اصفهان بلوار آیینه 
خانه جنب مسجد النبى ساختمان آیینه واحد 60 2- آقاى عباس سیاوشى فرزند حسن به نشانى اصفهان- خیابان 
زینبیه –خیابان آیت اله غفارى- کوچه شــهید منتظرى- پالك 513 خوانده: شــرکت آرمه سقف به نشانى 
اصفهان- خ کاوه-خ گلستان – خ وحدت- ك الله- پ 10 خواسته ها: 1- صدور حکم ورشکستگى 2- مطالبه 
خسارت دادرسى دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاى راى مى نماید. راى دادگاه: در این پرونده خواهان ها آقایان عباس و حسن 
سیاوشى با وکالت آقاى رهام جویا دادخواستى به طرفیت خوانده شرکت ارمه سقف به خواسته صدور حکم به 
اعالم ورشکستگى شرکت خوانده تقدیم و بیان کرده که حسب دادنامه هاى شماره 1392/07/01-920810 
صادر از شــعبه 4 دادگاه حقوقى اصفهان و 9300057-1393/01/16 صادره از شــعبه 21 دادگاه تجدید نظر 
اصفهان 1120316587 ریال از خوانده طلبکار که با وصف صدور اجراییه دیون و خسارات پرداخت نشده و مالى 
هم جهت استیفاى طلب از خوانده به دست نیامده است که درخواست صدور حکم به اعالن ورشکستگى خوانده 
را دارد خوانده در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعى بیان نکرده است، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان 
و نظر به اینکه خوانده شرکت سهامى خاص بوده و تاجر محســوب مى گردد که حسب ماده 20 قانون تجارت 
تجارى محسوب مى گردد و نظر به اینکه شرکت حسب مستندات و دادنامه هاى ابرازى به خواهانها مدیون و 
در پرداخت دیون خود متوقف و قادر و تادیه دیون خود نمى باشد و نظر به اینکه حسب ماده 412 قانون تجارت 
ورشکستگى تاجر در پرداخت دیون وى حاصل مى گردد بنابراین توقف و ورشکستگى شرکت خوانده به نظر 
دادگاه ثابت بوده و مســتند به مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 433 و 536 و 537 قانون تجارت و ماده 1 قانون 
اداره تصفیه و امور ورشکستگى حکم به اعالن ورشکستگى شرکت ارمه سقف سهامى خاص به شماره ثبت 
4381 با تاریخ توقف 1392/07/01 (تاریخ صدور دادنامه بدوى) صادر و اعالم مى گردد. و ضمن صدور حکم 
قرار مهر و موم اموال خوانده صادر و اعالم مى گردد تا توسط اداره تصفیه نسبت به اجراى مهر و موم و تصفیه 
اموال ایشان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا ختم تصفیه اقدام گردد. راى صادره موقتاً قابلیت اجرا داشته 
و حسب مواد 536 و 537 قانون ظرف ده روز قابل اعتراض و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه 
و از طرف اشــخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض مى باشــد ضمناً نوع 
ورشکستگى با توجه به عدم تقدیم دادخواست ظرف ســه روز از تاریخ توقف ورشکستگى به تقصیر مى باشد. 

م الف: 3038 شمس رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/360
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350300043 شماره پرونده: 9409980350300806 شماره بایگانی شعبه: 940910 
بموجب درخواست اجراي حکم غیابى مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350300143 
محکوم علیهم 1- جعفر على شفیعى فرزند عباسعلى به نشــانى اصفهان- شهرستان اصفهان- خوراسگان- 
ارغوانیه- کوى عرفان- پــالك 50 2- محمد على حیدرى کمال آبادى فرزند براتعلى به نشــانى اصفهان- 
شهرستان اصفهان- خوراسگان –ارغوانیه –شــرکت حمل و نقل باربر سپاهان- کد پستى: 8159658314 
3- علیرضا کریمى طهمور سانى فرزند حسن به نشانى مجهول المکان 4- احمد شریعتى کمال آبادى فرزند 
محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خوراسگان- ارغوانیه- دانشگاه پیام نور خوراسگان- کد 
پستى: 8379144791 محکوم است به بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 97/089/965 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارات ناشى از تاخیر مطابق قرارداد تا تاریخ 94/8/12 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل طلب بر اساس مبلغ 
64710867 ریال از تاریخ 94/8/12 تا زمان پرداخت مطابق قرارداد استنادى که توسط اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3792699 ریال به عنوان هزینه دادرسى و تمبر و مبلغ 3500000 
ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم له صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى 
به نشانى اصفهان- خ بزرگمهر-خ هشت بهشت غربى-حد فاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک با وکالت بهنوش 
باریک رو به نشــانى اصفهان- خ خاقانى- روبروى پارکینگ خاقانى-ســاختمان پارس واحد یک و پرداخت 
4/854/498 ریال بابت حق االجرا 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: 3044 

موسوى رئیس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/361
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351300406 شماره پرونده:9409980351301335 شماره بایگانى شعبه: 941370 
خواهان: آقاى عبدالرسول آقاعلیان دستجردى فرزند على با وکالت آقاى سعید مهرابى کوشکى فرزند محمدرضا به 
نشانى اصفهان-خیابان عطار فرعى 8 شرقى مجتمع تجارى کوثر طبقه دوم واحد 4 خوانده: آقاى جمشید نوروزى 
فرزند على به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسى 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 دعوى عبدالرسول آقاعلیان دستجردى با وکالت سعید مهرابى کوشکى 
به طرفیت جمشید نوروزى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 031175 مورخ 94/8/20 به مبلغ 
دویست و ده میلیون ریال بانک سپه به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و مستندات ابرازى اشتغال ذمه خوانده را ایجاب مى نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگى از 
طریق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده است لذا اشتغال ذمه خوانده را ایجاب مى نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگى از طریق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه 
به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى مواد 310 الى 315 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و نهصد و بیست هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا زمان 
تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز  قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 3051 طاوسى رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/363
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351300038 شــماره پرونده: 9509980351300633 شــماره بایگانی شعبه: 
950714 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090351300244 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351301464 محکوم علیه: محمد امامى فرزند رمضانعلى به نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم کوى بهار 
مقابل مجتمع مسکونى مشتاق مواد غذایى محمد به کدپستى 8175735513 محکوم  است به پرداخت مبلغ 
سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 95/6/11 تا زمان تادیه آن در حق 
خواهان سپنتا خداداده فرزند مهران به نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ جى شیر خ سروستان کوى بوستان کوى 
گلشن منزل سوم کدپستى 8134845894 با وکالت مسرور گیتى فر فرزند مهدى به نشانى: اصفهان اصفهان 
خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پ 781 و محبوبه بیراوند فرزند غالمحسن به نشانى: 
اصفهان نیکبخت شرقى بعد از بانک ملى امالك ساحل ط 2 ضمناً حق االجرا ماخذ محکوم به بر عهده محکوم 
علیه است (حکم غیابى). 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: 3050 

شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/364
مزایده

شماره نامه: 9610113623300080 شماره پرونده:  9309983623100808 شماره بایگانى شعبه: 950275  اجراى 
احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 950275 مدنى 
که به موجب آن آقاى محمدحسن عطارى فرزند یوسف محکوم است به پرداخت مبلغ 5/770/000/000 ریال به 
عنوان خسارت وارده  و مبلغ 174/730/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 23/500/000 ریال هزینه کارشناسى و 
تاخیر تادیه انجام تعهد موضوع قرارداد در حق آقاى محمدرضا شاهین فرد و پرداخت مبلغ 288/500/000 ریال به 
عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعاً در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده 
است فلذا مشارالیه را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: - یک دستگاه لودر مستعمل اوراق شده 
LonGGonG  zLSOEXK  ساخت شرکت تیراژه به مبلغ 800/000/000 ریال – یک دستگاه جرثقیل 
دروازه اى مستعمل با ظرفیت 20 تن به مبلغ 250/000/000 ریال- دو دستگاه سیم برش مستعمل بدون الکتروموتور 
به مبلغ 120/000/000 ریال – یک دستگاه کمپروسور مستعمل ATLAS  copco شش سیلندر به مبلغ 
110/000/000 ریال – یک بیل بلدوزر مستعمل به مبلغ 35/000/000 ریال پروانه بهره بردارى معدن تخت سرخ 
به شماره 104/22960 داراى اعتبار تا تاریخ 1397/10/21 واقع در 80 کیلومترى شمال شرق اصفهان روبروى 
کارخانه سیمان اردســتان داراى ذخیره معدنى به ظرفیت 500/000 تن سنگ تراورتن با 35 درصد کوب دهى و 
داراى ساختمان و موتورخانه مستهلک و فونداسیون نیمه کاره جهت احداث سوله و سه مخزن- در محل معدن 
چندین تن سنگ کوب مستخرجه وجود دارد که به لحاظ قرار گرفتن در محل آفتاب فاقد کیفیت مناسب مى باشد با 
توجه به جمیع موارد مذکور ارزش معدن به مبلغ 4/650/000/000 ریال اعالم میگردد. متقاضیان خرید مى توانند 
در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال/ملکى را که آگهى شده مالحظه 
نمایند. اموال/ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. 
تاریخ مزایده: 96/3/1 روز: دو شنبه ساعت: 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

اردستان. م الف: 50  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/2/432

حصر وراثت
آقاي خداکرم رضوانى چمگردانى داراي شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 46/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایاز على رضوانى چمگردانى بشناسنامه 
631  در تاریخ 96/01/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- منور خدادادى چمگردانى فرزند محمد آقا ش.ش 1452 ت.ت 1309 صادره از لنجان(همسر متوفى) 2- نعمت 
اله رضوانى چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 9 ت.ت 1337 صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- فاطمه رضوانى 
چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 34 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مونس رضوانى فرزند ایاز 
على ش.ش 86 ت.ت 1340 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- شهناز رضوانى چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 
61 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- اعظم رضوانى چمگرد انى فرزند ایاز على ش.ش 8919 ت.ت 
1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فریبا رضوانى چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 274 ت.ت 1350 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 8- انیس رضوانى چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 98 ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 9- خداکرم رضوانى چمگردانى فرزند ایاز على ش.ش 88 ت.ت 1332 صادره از لنجان (پسر متوفى) و 
الغیر. 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: 105 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان لنجان2/433
حصر وراثت

امیر الوندى سده بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 608 بـه شـرح دادخواست به کالسه 48/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرناز الوندى سده بشناسنامه 1160728739 در 
تاریخ 94/03/09  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیر 
الوندى ســده فرزند على اکبر ش.ش 608 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پدر متوفــى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 107 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/434
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640200128 شماره پرونده: 9509983640200701 شماره بایگانی شعبه: 950726 
جناب آقاى رضا کریمى فرزند بهرام بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 ق آ د م 
بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى خانم زهرا بیگى فرزند حبیب اله به طرفیت شما مبنى بر به کالسه بایگانى 
950726 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/03/16 ساعت 11/30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده 
است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل 
سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر 

شوید. م الف: 102 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/435
مزایده

آگهى مزایده نوبت دوم :اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 
9502508 له خانم اعظم احمدیان با وکالت خانم لیال پوالدى علیه محسن لک فرزند ابولقاسم جلسه مزایده اى به 
منظور فروش اموال منقول شامل آالت و ادوات موسیقى سنتى و غیر سنتى به شرح ذیل به منظور وصول تعداد 
514 سکه تمام بهار آزادى بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 2550000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت در مورخ 1396/3/2 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نمایید. اموال منقول 
شامل آالت و ادوات موسیقى سنتى و غیر سنتى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى عبارتند از: 1- تنبک: 
پنجاه و هشت عدد تنبک ساخت کارگاههاى آونگ-مهزیار-صمد شیرانى-یار-مجى-رحیم شیرانى-(اصفهان 
شیرانى) در سایزهاى کوچک-متوسط-بزرگ-ساده-منبت کارى-خاتم کارى شده و همگى با بدنه چوبى طبق 
صورتجلسه تنظیمى از سوى کالنترى محترم محل کال به ارزش 150000000 یکصد و پنجاه میلیون ریال 
همگى سالم و نو مى باشند و بدون جعبه 2- تمپو: چهار عدد تمپوکه سه عدد آن معمولى و 1 عدد آن به نام باس 
و یکى از تمپوها فاقد پوست مى باشد کال به ارزش 3200000 ریال سه میلیون و دویست هزار ریال که همگى 
در حد نو مى باشند و بدون جعبه 3- کمانچه-سه تار-تار: تعداد هفت عدد کمانچه ساخت کارگاههاى مهزیار 
3 عدد-بنى مهدى 2 عدد-نریمان 1 عدد-120 ترکه 1 عدد و تعداد 5 عدد سه تار ساخت کارگاههاى ماهان 1 
عدد-تیمور 1 عدد-گوینده 2 عدد و 1 عدد سولیست و 2 عدد تار ساخت کارگاههاى سروش و کشاورز کال به ارزش 
81700000 ریال هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار ریال و فقط یکى از کمانچه ها جعبه داشت و جعبه آن نفیس 
بود و تعداد کمانچه ها در شمارش 6 عدد رویت گردید. 5 عدد سه تار و 2 عدد تار بدون جعبه بودند. 4- دف: تعداد 
10 عدد دف نوار قهوه اى کال به ارزش 3700000 ریال سه میلیون و هفتصد هزار ریال بدون جعبه 5- سازهاى 
خارجى از خانواده طبل ها: مینى کونگا (کونگیتا) دو قلو با پایه 1 عدد- کونگاى تایکون شماره 10 و 11 هر کدام 
1 عدد- تومبا جیم با او 4 تیکه (2 تیکه بزرگ و 2 تیکه کوچک که روى پایه هستند و پوسته یکى از آنها پاره شده 
است. فلورتام 1 عدد به رنگ نقره اى-کونگاى مینل بزرگ 1 عدد با پایه-طبل میکس شماره 12 و 13 از هر کدام 1 
عدد- طبل مپکس (ریز) 1 عدد-طبل مپکس با پایه 1 عدد (سایدرام 14) طبل بزرگ 250 میکرون 1 عدد-طبل 
ریز مکستون 2 عدد با کاور- پوسته طبل 3 عدد کال به ارزش 98000000 ریال نود و هشت میلیون ریال ضمناً یک 
پایه اضافى کونکا نیز جزء ردیف 5 مى باشد و فقط 2 عدد طبل مکستون کاور داشتند و بقیه بدون کاور بودند. توضیح 
مهم: سازهاى مینى کونگا-کونگاى تایکون و تومبا جیم با اووکونگاى (مینل و طبل هاى مپکس و مکستون جزء 
اقالم خارجى هستند که در بازار از سازهاى سنتى کمتر هست و تقریباً به دالیل شرایط خاص وارداتى بیشتر نقدى 
معامله مى شوند که سازهاى ایرانى در بازار مدتى هم خرید و فروش مى شود. 6- انواع ترومپت و ساکسیفون و 
... تعداد 28 عدد ترومپ ساخت کشور چین که 27 عدد آن طالیى رنگ و 1 عدد مارك سوزوکى به رنگ استیل.

ساکسیفون سوپرانو طرح پیپ به تعداد 3 عدد کوچک متوسط و بزرگ و فلوت کلیدى 1 عدد ساکسیفون سوپرانو 
معمولى 4 عدد که 2 عدد بزرگ 1 عدد طالیى و دیگر ســورمه اى رنگ و 2 عدد کوچک به رنگ طالیى. کلیه 
ترومپتها داراى جعبه مرغوب و مارك سوزوکى آن داراى جعبه فلزى خیلى خوب به رنگ نقره اى و ساکسیفون ها 
به جز طرح پیپ (بزرگ) و 3 عدد ساکسیفون معمولى طالیى رنگ بدون جعبه بودند کال به ارزش 208500000 
ریال دویست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال کلیه ترومپت ها جعبه داشتند و 3 عدد از سوپرانو ها نیز جعبه 
داشتند بقیه بدون جعبه بودند. 7- پدال زیرپا: پدال زیرپا 1 عدد فلزى به رنگ نقره اى به ارزش 1100000 ریال 
یک میلیون و یکصد هزار ریال بدون جعبه 8- سنتور و میز سنتور: تعداد 9 عدد سنتور ساخت کارگاههاى طحانى 
3 عدد- مهزیار 2 عدد-بدون مارك 2 عدد (گردویى)-سولیست 1 عدد-افرا 1 عدد که در شمارش 7 عدد رویت 
گردید-4 عدد میز سنتور که 3 عدد داخل کارتن و 1عدد بدون کارتن همگى در حد نو قابل استفاده کال به ارزش 
55400000 ریال از 7 عدد سنتور رویت شده یکى از آنها جعبه نداشت و یکى از جعبه ها نیز فرسوده و کهنه بود. 
9- گیتار: الکتریکى 1 عدد-الکتریکى برقى حرفه اى 1 عدد- آگوستیک حرفه اى 1 عدد- آگوستیک معمولى 1 
عدد- شیراز 1 عدد-یاماها سى 70 یک عدد-مریداتى 25 عدد 1 عدد با جعبه چرمى مرغوب-طرح آلمانى 4 عدد 
که در لیست توقیفى 2 عدد درج گردیده بود- تنور 1 عدد-یانجو 1 عدد کال به تعداد 11 عدد در لیست کمکى سالم 
نو به جز یکى از گیتارها بقیه بدون جعبه بودند کال به ارزش 88450000 ریال هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال. 10- ویالون: تى اف 142 سه عدد- تى اف 2/2 دو عدد- تى اف 3/4 یک عدد- آماتى 160 یک 
عدد- حرفه اى چینى 4 عدد-ربتو کوکونى 1 عدد-دانش آموزى تى اف 3/4 یک عدد- دانش آموزى تى اف 2/4 
یک عدد پشت چهره 1 عدد- 801 با سیم پیراسترو 1 عدد- آماتى 220 یک عدد- تى اف 148 با سیم پراسترو 1 
عدد- اوتلو 1 عدد کال به تعداد 19 عدد و به ارزش 120500000 ریال یکصد و بیست میلیون و پانصد هزار ریال. 
قابل ذکر است کلیه اجناس فوق نو مى باشند و کامال قابل استفاده. توضیحات: در شمارش و کنترل اجناس با 
لیست توقیفى مشخص گردید تعداد تنبکها 57 عدد و کمانچه 6 عدد به اضافه یک جعبه نفیس در شمارش رویت 
گردید و تعداد ویالونها 18 عدد-تعداد ترومپت ها 28 عدد-طبل میکس 1 عدد کمتر از لیست بود- تعداد سنتورها 7 
عدد یکى از آنها بدون جعبه و یکى یا جعبه شکسته و پاره- تعداد گیتارها در شمارش 2 تا اضافه تر بود و کلیه اجناس 
داراى جعبه نو بودند بجز تنبکها –فلوت کلیدى- 3 عدد از سوپرانوها- و فقط یکى از گیتارها جعبه داشت. قیمت 
پایه مزایده نسبت به اموال فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ پایه هر کدام براى مبالغ فوق شروع 
و هر کدام باالترین قیمت خرید را پیشنهاد دهد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده 
خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از اموال مورد مزایده واقع 
در آدرس پارکینگ شهردارى چمگردان بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه چهارم اجراى حقوقى 
دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 108 شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/2/436

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى فرهاد فرهادى سرتنگى-آقاى رسول محمدى 
فرزند ابراهیم  دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند خودروى سوارى سمند به شماره 227ب71-ایران81  
به طرفیت فرهاد فرهادى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 64/96 شعبه 3 ثبت گردیده 
و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود روز 96/3/8 ساعت 4 عصر در شعبه سوم حقوقى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 103 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/2/437
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مسعود لشــگرى فرزند شریف-آقاى رسول 
محمدى فرزند ابراهیم  دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند خودروى پژو به شماره 317ج71-ایران 95 به 
طرفیت مسعود لشگرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 65/96 شعبه 3 ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود 
روز 96/3/8 ساعت 4/30 عصر در شعبه سوم حقوقى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:104 شعبه ســوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/2/438
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى کریمى نسب –محمد قربانى فرزند امر 
اله دادخواستى به خواسته مطالبه خسارت وارده به یکدستگاه موتور سیکلت به طرفیت مرتضى کریمى نسب که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 39/96 شعبه 3 ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/3/8 ساعت 5 عصر در 
شعبه سوم حقوقى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف:109 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/439
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/231/26 سید على و سید مجتبى و سید ناصر و فخر السادات و قمر السادات و شهیر السادات و 
شهین سجادى جزى فرزندان و وراث مرحوم سید محمد باقر به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است سند مالکیت خود به شماره ى 87913 را که به میزان یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ به پالك ثبتى 437/893 واقع در بخش 16 حوزه ى  ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 
ى 373 دفتر 43 ذیل ثبت 2382 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 20946 مورخ 
1363/08/20 دفتر 54 گز به او انتقال یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و فاقد سند رهنى بوده و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده،  چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود  باشد از تاریخ 
انتشار آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم  و  اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود  
المثناى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف:146 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شاهین شهر/2/440
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
آقاى على اکبر الموتى به شوراى حل اختال ف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 158/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/27 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4216 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/441
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواها ن مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
آقاى آیت امامیان زالى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
161/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/30 ساعت 10/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 

المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4217 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/442
مزایده

در پرونده کالسه 960011 صادره از شعبه اول حقوقى بموجب دستور فروش پالك ثبت 852/6 واقع در قطعه 
6 نجف آباد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى مهندس لطفعلى محمودى مور د ارزیابى قرارگرفته به 
نشانى نجف آباد خ امیرکبیر کوى محبت کوچه شهید پورسعیدى پالك 18، کل دو واحد مسکونى به مساحت 
223/76 مترمربع مى باشد که قسمت اولیه با منظور نمودن انشعابات به مبلغ 1/737/450/000 ریال و قسمت 
دوم با منظور نمودن هزینه هاى اجرایى به مبلغ 109/300/000 مبلغى معادل 838/210/000 ریال . برآورد مى 
گردد. بنابراین بامنظور نمودن کلیه عوامل دخیل و تاثیرگذار ارزش کل واحد با انشعابات 2/603/660/000 ریال 
برآورد مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده 
از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/03/04 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش مى 
رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4219  اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/2/444

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970353700107 شماره پرونده: 9409980359600148 
شماره بایگانى شعبه: 940144 واخواه: آقاى علیرضا اعتماد فرزند حسین به نشانى 
اصفهان- مرغ بعد از پل راه آهن 500 متر جلوتر سمت راست کوى کاشانک منزل 
دوم سمت راست وا خوانده ها: 1- مهرداد کشانى فرزند اصغر به نشانى اصفهان 
خ هشت بهشت شرقى خ آزادى مجتمع گل ها کوى بوستان –پ 54 ، 2- مهدى 
گویا فرزند اکبر به نشانى اصفهان چهار باغ عباسى ط فوقانى بانک رفاه کافى نت 
گویا، 3- علیرضا حبیبیان مارنانى فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان-نظر غربى 
روبروى دبیرستان صفورا-امالك حبیبیان اتهام: سرقت- نگهدارى افشانه غیر 
مجاز-نگهدارى فشنگ جنگى گردشکار:  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى شورا:  در 
خصوص درخواست واخواهى آقاى علیرضا اعتماد فرزند حسین، نسبت به دادنامه 
شماره 2152-1395/10/27 در پرونده کالسه 940144 این دادگاه که نامبرده از 
حیث اتهام سه فقره سرقت به تحمل سه فقره چهار سال حبس-74 ضربه شالق 
تعزیرى و رد اموال مسروقه مسترد نشــده و از جهت اتهام غصب عنوان مأمور 
انتظامى به تحمل دو ســال و یک ماه حبس تعزیرى و به جهت اتهام نگهدارى 
افشانه غیر مجاز –نگهدارى فشنگ جنگى به تحمل دو فقره دو سال و یک ماه 
حبس تعزیرى محکوم گردیده اســت. دادگاه با عنایت به اینکه واخواه در جلسه 
رسیدگى واخواهى مورخ 96/1/21 حاضر نشــده و دلیل و مدرکى که موجبات 
نقص و بى اعتبارى دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 406-407 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب 1392 ضمن رد اعتراض 
معترض دادنامه مذکور را عینًا تایید مى نماید. راى صادره ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 3021 بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو اصفهان (111 

جزایى سابق)/2/362

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9610100354700607 ابالغنامــه:  شــماره 
9409989022500485 شماره بایگانى شــعبه: 951601 شاکى: آقاى خداداد 
داودى فرزند یارى به نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- کوچه فرمان 22 شهید 
وکیلى- مجتمــع نیکان- واحــد 1- طبقه اول- پ 60، متهــم: آقاى مجتبى 
گودرزى فرزند مصطفى به نشانى: مجهول المکان، اتهام : خیانت در امانت نسبت 
به وجوه نقدى، گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مجتبى گودرزى فرزند مصطفى مبنى بر خیانت 
در امانت نسبت به وجوه نقدى شاکى به مبلغ سه میلیون و هشتصد و شصت هزار 
تومان که بابت خرید امتیاز آپارتمان از شرکت تعاونى ارتش و سهامداران آن از 
شاکى تحویل گرفته است لیکن برخالف منظور شاکى استعمال و به نفع خویش 
تصاحب نموده اســت دادگاه از توجه به کیفرخواســت صادره و شکایت شاکى 
خصوصى و مالحظه فیش واریزى به حســاب متهم و اظهارات افراد مطلع در 
دادسرا نزد مقام قضائى و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از مراحل 
رسیدگى در دادسرا و دادگاه با وصف احضار از طریق جراید کثیراالنتشار و سایر 
محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده 674 
قانون تعزیرات مصوب 75 نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید راى دادگاه غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 3056 صیاف زاده رئیس شعبه 

121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق)/2/355

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610420353700001 شماره پرونده : 8009980353700001 
شماره بایگانى شعبه: 800001 به موجب درخواست اجراى حکم مدیریت شعب 
بانک ســپه منطقه اصفهان با نمایندگى آقاى على عظیمى مربوطه به پرونده 
کالسه 2257/78/ع/30 سابق که به شــماره پرونده جدید 800001/ك 111 
ثبت گردیده و شماره دادنامه 1838 موزخ 80/6/28 محکوم علیه بانک سپه ایران 
استان اصفهان به نشانى اصفهان-خ مطهرى جنب سینما قدس محکوم است 
به پرداخت مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى 
دادرسى و همچنین پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت مشخصات 
محکوم له: احمد چگونیان به نشانى مجهول المکان 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 اســتیفاء 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 بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده امــوال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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: 3016 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق)/2/351



آگهىآگهى 07072929 سال چهاردهمپنج شنبه  14اردیبهشت  ماه   1396

 مزایده
شماره نامه: 9610113730600082- شماره پرونده: 9409983730200552 در پرونده کالسه 950239  اجرایى 
و بموجب دستور 9409973730201067 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد خواندگان اجرایى آقاى: 1. علیرضا2. 
خانم مهرى3 . ریحانه 4.وجیهه 5. سمیه شهرت همگى رسولى ملزمند به فروش ماترك متوفى مرحوم مرتضى 
رسولى و تقسیم بین وراث با درخواست خانم شهناز رسولى احدى از وراث و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال نیم 
عشردولتى درحق صندوق که ماترك شامل یک قطعه زمین کشاورزى بشماره 983 و قسمتى از پالك 969 قطعه 
6 نجف آباد توسط کارشناس رسمى مهندس منوچهر جمشیدیان به مبلغ 10/400/000/000 ارزیابى گردید. ملک 
فوق که بصورت یک باغ مجزى و مجاور هم قرار دارد حدود 4000 متر مربع وسعت دارد و در جاده دانشگاه آزاد و 
داراى یک ساعت و نیم آب مى باشد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/02/27 ساعت 10 صبح و در همان محل به 
فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4220 اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/2/445
 مزایده

در پرونده کالسه 950101 ح 5  اجرایى و بموجب دادنامه 024-950 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى شرکت بهنام صنعت سپاهان و غالمرضا شــیخان و محمدعلى مهرابى محکوم است به پرداخت 
1/149/250/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 50/000/000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس منتخب آقاى مهندس سعیدرفیعى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1.یک دستگاه جوك 
CO2 تیپ SEM 650 مارك صبا با کلیه متعلقات. 2.یک دســتگاه جوش CO2 مارك گروه کاوه با کلیه 
متعلقات. 3. دو دستگاه رکتى فایر جوش مارك سپید 630TE تکنیک گام با کلیه متعلقات. 4.یک دستگاه پرس 
 632SIBTO هیدرولیک 40تنى از نوع دوازده اى به انضمام کلیه متعلقات. 5.دودستگاه رکتى فایرجوش مارك
به انضمام متعلقات. 6.چهار دستگاه رکتى فایرمارك 633EL به انضمام 15مترکابل و انبر و متعلقات. 7.یک دستگاه 
اره اتشى ساخت شرکت ابوطالب اصفهان با متعلقات. 8.یک دســتگاه جرثقیل سقفى 16تنى با کلیه متعلقات. 
9.الکترود جوش 10کارتن 16کیلیویى و الکترود جوش سایز 2/5 بتعداد 8 کارتن. 10.شیرقطع و وصل چدنى از 
1اینچ تا 6اینچ بتعداد 45عدد که جمعا بمبلغ 672/000/000 ریال تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
96/02/31 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا 
تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال و ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4221  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/446
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مهدى فقهى دادخواستى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده على 
شهریارى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1147/95 
ش ح12 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/03 ساعت 5/15 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4030 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/447
 مزایده

شماره نامه: 9610113730600094 شــماره پرونده: 9409983730200111 شماره بایگانى: 940488 حسب 
محتویات پرونده هاى 940488 و 940523 اجراى احکام مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد درخصوص 
محکومیت آقاى محمدرضا کاظمى نجف آبادى فرزند على و جهت استیفاء مطالبات محکوم له آقاى صفرعلى پاکدل 
پور، سهم محکوم علیه از پالك ثبتى 1 فرعى از 463 اصلى بخش 11 ناحیه 10 نجف آباد (بامشخصات ذیل) و به 
قیمت کارشناسى 1/700/000/000 ریال (یکصدوهفتاد میلیون تومان) از محکوم علیه توقیف و پس از طى مراحل 
اجرایى وفق ماده 1144 قانون اجراى احکام مدنى ازطریق مزایده عمومى درروز چهارشنبه مورخ 1396/03/03 
ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان نجف آباد به فروش مى رسد. جلسه مزایده درمحل اجراى احکام 
مدنى شعبه دوم دادگسترى نجف آباد برگزار و قیمت پایه از بهاى کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. برنده مزایده مکلف است 10 درصد مبلغ پیشنهادى را فى المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم و مابقى را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و درصورتیکه درموعد مقرر بقیه بهاى مال 
را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایدهتجدید مى گردد. متقاضیان شرکت دراین 
مزایده درصورت تمایل مى توانند درمدت 5 روز قبل موعد مزایده جهت مالحظه مال و کسب اطالعات به این اجرا 
مراجعه نمایند. مشخصات: ملک شامل یک باب مغازه سهم محکوم علیه از پالك ثبتى 1 فرعى از 463 اصلى واقع در 
نجف آباد-خیابان شهداء خیابان آزادگان-نبش کوچه شهید حجتى- پالکهاى 56 و 56/1-کدپستى 8518755168 
با مساحت عرصه 31/44 متر مربع اعیانى و طبقه همکف به میزان 31/44 مترمربع و طبقه اول مسکونى 40/43 
مترمربع با سقف تیرچه بلوك و نماى خارجى آجرنما مى باشد. مزایده به میزان محکوم به و خسارات و هزینه هاى 
اجرایى (مبلغ تقریبى 1/645/000/000 ریال) صورت مى گیرد. م الف: 4211 شکرالهى دادورز اجراى احکام مدنى 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/449
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان خدیجه احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
1.محمد طوسى پیکانى 2.حسین عیدى وندى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 81/95 ش ح 8 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/20 ساعت 4/30 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4212 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/450
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 1.حسین 
شریفى نژاد2.ولى عبدالهى فلکدهى به شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 75/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/21 ساعت 4/15 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4213 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/451
حصر وراثت

فاطمه احمدى داراى شناسنامه شماره 2285 به شرح دادخواست به کالسه 156/95 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروا ن ایران افشارى گشنیزگانى بشناسنامه 1713 در تاریخ 94/06/08 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- روح انگیز احمدى ش ش 
1، 2- فرنگیس احمدى ش ش 2206، 3- فاطمه احمدى ش ش 2285، 4- محمداحمدى ش ش 4 (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3899 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/452
 حصر وراثت

غالم عباس آسیابانى داراى شناسنامه شماره 2480 به شرح دادخواست به کالسه 111/96 ش ح10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اسحق آسیابانى بشناسنامه 27 در تاریخ 
95/12/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا 
آسیابانى ش ش 19561، 2-غالمعباس آسیابانى ش ش 2480، 3- رجبعلى آسیابانى ش ش 3128، 4- حمزه 
آسیابانى ش ش 2198، 5-رسول آسیابانى ش ش 3244 (پسران متوفى) 6- رقیه آسیابانى ش ش 239، 7- سمیه 
آسیابانى ش ش 479 (دختران متوفى) 8- طاهره جعفرى سامانى ش ش 4578 (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: 4188 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/453

 حصر وراثت
امین قاهرى داراى شناسنامه شماره 908 به شرح دادخواست به کالسه 122/96 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قاهرى بشناسنامه 439 در تاریخ 95/12/16 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شکوه قاهرى ش ش 183، 2-امین قاهرى ش 
ش 908، 3- سارا قاهرى ش ش 600 (فرزندان متوفى) 4- طاهره صالحى نجف آبادى ش ش 22038 (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: 4214 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/454
اجراییه

شماره: 1382/95ش ح5  به موجب راى شماره 1775 تاریخ 95/10/26 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است . محکوم علیه کمال عباسى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و شش هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى 
و نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از زمان اقامه دعوى 95/09/03 لغایت اجراى حکم درحق محکوم له شیرزاد 
سوارى به نشانى: امیرآباد-خ مفتح کوى فروغى-منزل بخشعلى چراغى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دادگسترى به مبلغ یک میلیون تومان مى باشد. 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: 4227 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)/2/455
 اجراییه

شماره: 1381/95ش ح5  به موجب راى شماره 1773 تاریخ 95/10/26 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه کمال عباسى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و یک هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از زمان اقامه دعوى 95/09/13 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى به مبلغ 
پانصد هزار تومان در حق صندوق دادگسترى نجف آباد. مشخصات محکوم له: شیرزاد سوارى به نشانى: امیرآباد-خ 
مفتح کوى فروغى-منزل بخشعلى چراغى- 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: 4226شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)/2/456
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423731500018 شماره پرونده: 950 9983731500412 شماره بایگانى شعبه: 950420 
بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره دادنامه 9509973731501059 محکوم علیه: 
رضا رحیم پور مجهول المکان محکوم است به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 
خسارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست (95/06/07) لغایت زمان اجرا بر مبناى شاخص اعالمى ازسوى بانک 
مرکزى و هزینه دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه درحق محکوم له: اسماعیل مطلبى فرزند:مهدى نشانى: نجف آباد- 
خ مولوى شمالى-ك سعادت پ 8 با وکالت مرجان منتظرى نجف آبادى فرزند محمدرضا به نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-خ امام -بعداز چهارراه شهردارى-مجتمع پرشیا-ط 5 واحد 26  اجرایى و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 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: 4169 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/2/457 
ابالغ رأى 

شــماره دادنامه: 9509973730401259 شــماره پرونده: 9509983730400794 شــماره بایگانى شــعبه: 
950806 خواهان: سیدمحمود اشرف پور اصفهانى فرزند سیدحســین به نشانى استان اصفهان- نجف آباد-خ 
کشــاورز کوى نرگس پ47 خواندگان:1-آقاى اقبال کاظمى فرزند ابدال 2- آقاى گنجعلى محبى نوالدین وند 
فرزند على جمعه همگى به نشانى3 - آقاى محمدعلى محمدى فرزند على با وکالت  خانم عفت صالحى نجف 
آبادى فرزند محمود نشــانى:نجف آباد-خ امام بعداز چهارراه رجایى معروف به رضایى روبروى بانک ملى (شعبه 
مولوى) خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرســى 2. الزام به تنظیم ســند خودرو 3 دادگاه با اعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى ســیدمحمود اشــرف پور بطرفیت محمدعلى 
محمدى با وکالت خانم عفت صالحى، اقبال کامى و گنجعلى محبى نوالدین وند بخواسته الزام به انتقال رسمى 
کامیون کمپرسى مدل 2009 بشماره انتظامى 774411 ایران23 و مطالبه خسارات دادرسى نظربه اینکه قرارداد 
92/07/23 تائید فروش از ســوى محمدى تصرف خواهان بر کامیون تعویض پالك بنام خواهان و صدور سند 
مالکیت ازسوى نیروى انتظامى بنام خواهان بر واگذارى خودرو به خواهان داللت دارد و سایر خواندگان نسبت به 
دعوى خواهان دفاعى نیز مطرح ننموده اند، لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانسته وبا استناد مواد 362 و 219 و 
35 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده (گنجعلى محبى نوالدین وند به حضور دریکى از دفاتر اسنادرســمى 
و انتقال رســمى کامیون موصوف به خواهان و محکومیت آقاى محمدى به پرداخت 5/170/000 ریال هزینه 
دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید نســبت به اقبال کاظمى بلحاظ عدم توجهدعوى قرار رد دعوى 
صادر گردد. راى نســبت به خوانده محبى غیابى وظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و نسبت 
به محمدى حضورى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در دادگاههاى تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 

م الف: 4215 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/458
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 14/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: محمود جوشیار نشانى: نجف آباد-خ15خردادجنوبى-ابتداى خ قدس غربى مغازه تعویض روغنى-

روبروى نانوایى بهرامى وکیل خواهان: فاطمه جوشیار به نشانى: نجف آباد-خ شریعتى-چهارراه مجاهد-مجتمع 
خورشید خوانده: ورثه مرحوم عباسعلى سلطانى،  حسینعلى-على-رضا-نرگس-محمد-رقیه-زهرا همگى سلطانى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 2087-78/03/05 جمعا به مبلغ 13/750/000 
ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
محمدجوشیار با وکالت فاطمه جوشیار به طرفیت ورثه مرحوم عباسعلى سلطانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/750/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 850/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4223 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/459
مزایده

شماره نامه: 9610113624300086 شماره پرونده: 9309980501700704 شماره بایگانى شعبه: 930320  اجراى 
احکام کیفرى دادگسترى اردستان در نظر دارد در اجراى نیابت ارسالى از شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى 
عمومى و انقالب ناحیه یک تهران موضوع محکومیت آقاى علیرضا حسن پور صحنه سرایى به پرداخت مبلغ دو 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت وجه اصل چک و پرداخت  خسارت و تاخیر تادیه چک به عنوان محکوم به و مبلغ 
هفتاد و هشت میلیون ریال بابت هزینه دادرسى در حق آقاى سید مسعود موسوى نسبت به برگزارى مزایده پالك 
ثبتى به شماره 381/13 به شرح ذیل اقدام نماید. تمامى ششدانگ قطعه زمین به شماره ثبتى 381/13 متعلق به 
آقاى علیرضا حسن پور صحنه سرایى که به صورت کارخانه بسته بندى روغن موتور مى باشد ششدانگ ملک داراى 
مساحت عرصه 15000 متر مربع داراى یک باب سوله به مساحت حدود 300 متر و با ارتفاع تاج حدود 5/20 متر که با 
استفاده از دیوارهاى باربر آجرى و سقف شیروانى با پروفیل هاى فلزى اجرا شده است که قسمت هاى شرقى سقف 
سوله تخریب شده است. همچنین در ملک مذکور ساختمانى با بلوك سیمانى و سقف تخته و چوب به مساحت 4/50 
متر مربع احداث شده و نیز ساختمان نگهبانى به مساحت حدود 21/50 متر مربع که با دیوارهاى بار بر و سقف تیرآهن 
و کف سرامیک احداث شده است. مورد مزایده داراى یک حلقه چاه عمیق و اشتراك برق سه فاز داراى پروانه بهره 
بردارى شماره 104/56075/1329189 جهت تولید محصوالت بسته بندى روغن موتور به صورت غیر فعال مى 
باشد. با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالك مذکور به مبلغ 5985000000 ریال اعالم 
مى گردد. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از مزایده از محل مربوطه 
بازدید نمایند. مورد مزایده به شخصى واگذار مى شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده بایستى ده درصد 
بها را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید و در صورتى 
که مابقى بهاى معامله را واریز ننماید سپرده واریز شده پس از کسر هزینه هاى قانونى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. زمان مزایده: 96/3/7 ساعت 10 صبح، مکان واحد اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اردستان. 

 م الف: 51 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اردستان/2/460
حصر وراثت

خاور نظرى کهنگى داراي شناســنامه شماره 774 به شــرح دادخواست به کالســه 96/50  ش/1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسکندر نظرى کهنگى بشناسنامه 812 در 
تاریخ 1394/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر 
دائمى به نام خاور نظرى کهنگى به شماره شناسنامه 774 نام پدر محمدعلى و پنج فرزند 2 فرزند پسر به نام هاي 
1- عبدالحمید نام پدر اسکندر به شماره شناسنامه 2 و رحیم نظرى کهنگى فرزند اسکندر به شماره شناسنامه 19 و 3 
دختر به نام هاى 1- محترم نظرى کهنگى به شماره شناسنامه 15 نام پدر اسکندر 2- منور نظرى کهنگى به شماره 
شناسنامه 1111 نام پدر اسکندر و مریم نظرى کهنگى به شماره شناسنامه 8096 نام پدر اسکندر 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 52 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/2/461
حصر وراثت

آقاي ناصر قلى ممتاز همگینى داراي شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 96/42 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رمضانعلى ممتاز همگینى بشناسنامه 16 در تاریخ 
1379/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناصر قلى 
ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى به ش.ش 15 متولد 1343 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 2- پرویز ممتاز همگینى 
فرزند رمضانعلى به ش.ش 36 متولد 1329 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- خسرو ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى 
به ش.ش 22 متولد 1334 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- محمود ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى به ش.ش 751 
متولد 1348 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- عصمت ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى به ش.ش 48 متولد 1330 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- افسانه ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى به ش.ش 752 متولد 1351 صادره از 
دهاقان (دختر متوفى) 7- شهناز ممتاز همگینى فرزند رمضانعلى به ش.ش /ملى 5120010431 متولد 1369 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) 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: 96/44 شعبه دوم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 2/462
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/03/359629 نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1856 
فرعى واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 2560 در صفحه 539 دفتر 29 امالك به نام 
شاهرخ مهرى صادر و تسلیم گردیده است، سپس مجید سالک احدى از ورثه با واسطه نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره 960319681284812-96/1/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
19245-96/1/6 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 53 

عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/463
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حافظ بساطى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 61/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/14 ساعت 6/15 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 3692 

شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/466
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به احسان اکبرى دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 42/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/11 ساعت 6/15 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 194 

شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/467
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759200003 شماره پرونده: 9609983759200117 شماره بایگانی شعبه: 960119 
خواهان سیدعلیرضا سیارى دادخواستی به طرفیت خوانده مجید آزادى نژاد فرزند نبى اله به خواسته تقاضاى مطالبه 
مبلغ پانصد میلیون ریال و تاخیر تادیه و اعســار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان 
اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9609983759200117 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/04 
و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. و جهت استماع شهادت شهود 

حاضر شود. م الف: 192 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/468
ابالغ راي

شماره دادنامه: 55- 96/2/6 خواهان: خانم الهام گودرزى فرزند حسین به نشانى: شاهین شهر خ فردوسى فرعى 16 
پالك 4، خوانده: آقاى مسعود سیستانى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به فک پالك 53- 294 ص62  
انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و 
تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
شورا: در خصوص دادخواست خانم الهام گودرزى به طرفیت آقاى مسعود سیستانى به خواسته الزام خوانده به فک 
پالك 53- 294 ص62  به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به  خوانده فروخته است و 
با عنایت به خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه 

خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از 
پلیس راهور مورخه 95/11/2 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 53- 294 ص62 متعلق به خواهان 
داللت دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد 
ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى رأى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره 
انتظامى 53- 294 ص62 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نه صد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال در حق خواهان صادر مى نماید. حکم صادره غیابی بوده 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 193  اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/469
مزایده

در پرونده 961274 و به موجب اجرائیه 388- 95 مورخه 95/10/28 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت هومن مفتول به پرداخت 8/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له على 
کریمى انالوچه و غیره و مبلغ 425/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یکدســتگاه ژنراتور برق اضطرارى گازسوز هلندى آمریکائى مارك 
WAUKESHA  DRESSER ابعاد تقریبى پکیج 9×3 ، 2×8 ،2 متر، ساخت سال 2004 میالدى، دستگاه 
 Combined  Heat & Power)) در حد نو با کارکرد کم، مجهز به سیستم تولید همزمان برق و حرارت
C.H.P. توسط 2 عدد مبدل حرارتى با حجم 47 لیتر از نوع صفحه اى مدل CDS VT20-10 ساخت شرکت 
GEA کشور آلمان بانضمام اتصاالت و کنترلرهاى مربوطه، داراى کاور یا کانوپى سایلنت (کاهش آلودگى صوتى، 
حفاظت فیزیکى کارگاهى، حفاظت در برابر گرد و غبار و بارش، کمک به خنک کردن دستگاه و...) مشخصات موتور: 
مارك WAUKESHA  DRESSER مدل GLD P48-200 با لوگوى تجارى VGF پایه گازسوز 
 01/C81020 خورجینى و 1500 دور بر دقیقه، توان 820 کیلووات، سوخت گاز شهرى، شماره سریال V 16 سیلندر
مشخصات ژنراتور: ســه فاز 400 ولت 50 هرتز 1500 دور بر دقیقه، مارك STAMFORD انگلستان مدل 
H1 634 HCI جریان خروجى 1350 آمپر، ضریب قدرت 8 ، 0 ماکزیمم توان تحویلى 752 کیلووات، شماره سریال 
179120/002، داراى سیستم AVR مدل  MX321   و سیستم تحریک آهنرباى دائم یا P.M.G.، ساخت سال 
2004 میالدى مشخصات سیستم کولینگ: ساخت کشور ترکیه مارك FRITERM سرى FYKS شامل 
3 ردیف 2 تائى فن خنک کن اکسیالى 2,2 کیلوواتى و رادیاتور مدار بسته با کویل هاى منصوب افقى و فلوهواى 
عمودى، ساخت سال 2004 میالدى با لحاظ نمودن جهات مؤثر در ارزیابى اعم از شرائط مزایده فروش، قیمت روز 
بازار، میزان شناخت و تمایل بازار به این مارك و برند، کارکرد کم دستگاه، مدل ساخت آن، مقایسه با موارد مشابه 
موجود در بازار و..... ارزش قیمت پایه مزایده دستگاه مبلغ 8/500/000/000 ریال (هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) 
برآورد و اعالم میگردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/3/3 ساعت 9 الى 10 محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام مدنى دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 191   اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر /2/470
اجراییه

شماره: 768/95 ش ح 4- 96/1/16 به موجب راي شــماره 926 تاریخ 95/10/27 حوزه 4 شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: سیدمراد سرداریان پور به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 101013760 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 1465000 ریال و هزینه نیم 
عشر دولتى مى نماید. مشخصات محکوم له: فرشاد حریت به نشانى: اصفهان خ جى خ تاالر کوچه بوعلى پارك 
شهید مغروز مجتمع بهار. 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: 3695 

شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/471
حصر وراثت

ناصر اقدامى داراى شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 24/96 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اقدامى بشناسنامه 6220021231 در تاریخ 96/1/13  اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناصر اقدامى به ش.ش 26 بیست و 
شش (پدر) 2- فاطمه صغرى خادمعلى به ش.ش 16 مى باشند و وراث دیگرى ندارد. 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 شد. م الف: 188 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/472
ابالغ راي

شماره پرونده: 784/95 ش 9 ح شماره دادنامه: 927- 95/12/21 خواهان: خدیجه هادیزاده به نشانى: آبادان- باواده 
شمالى- خ شوش- ردیف یک اِل، خوانده: حسن خسروى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 
90/000/000 ریال به استناد سه فقره سفته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت 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 
می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست خدیجه هادیزاده به طرفیت حسن خسروى به خواسته مطالبه 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد سه فقره سفته به شماره هاى 357458- 357455- 357457 
به مبلغ یاد شده، نظر باینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ 
اخطاریه و ضمایم آن در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته، شورا با 
استصحاب بقاى دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده، مستنداً به مواد 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده 309 ناظر به مواد 245 و 247 و 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر مى نماید. و مستنداً به قاعده تسبیب و مواد 515 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى به پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر مى نماید. رأى صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگى در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 195  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/474
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/52/26-96/1/16 آقاي حجت اله ضیایى جزى فرزند ابراهیم  باستناد یکبرگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 448869 را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 440/1145 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 173 دفتر 287 
بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 2894 مورخ 1392/09/24 دفترخانه 358 گز به 
او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 147 

صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك واحد شاهین شهر/2/476
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 700/95 ش ح13 تاریخ رسیدگى: 95/07/15 مرجع رسیدگى شعبه سیزده شوراى حل اختالف 
نجف آباد. خواهان: مریم جوزقیان نشــانى: نجف آباد-خ حکیم سنایى(شــهداى غربــى) کوچه میثاق پ36 
کدپ35843-85187 خوانده:عباس باقرى نشانى: اصفهان-ملک شهر-خ امینى کوى خانى پ13 (مجهول 
المکان) خواسته: اخذاستقراض موضوع ماده 1205 قانون مدنى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خانم مریم جوزقیان فرزند عبدالمحمود 
بطرفیت آقاى عباس باقرى فرزند نوراله مبنى بر اخذ استقراض موضوع ماده 1205 قانون مدنى باتوجه به راى دادگاه 
و فتوکپى مصدق نکاحیه علیرغم مجهول المکان بودن خوانده با درج آگهى در راستاى ماده 1205 به زوجه اجازه 
استقراض داده مى شود و شورا خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و سى و پنج هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى 
تحصیل و درمان فرزند مشترك در حق خواهان محکوم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و پس از آن به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 3918  شعبه سیزدهم حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/506
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759500473 شماره پرونده: 9509983759500574 شماره بایگانی شعبه: 950583 
خواهان علیرضا حیدرى دادخواستی به طرفیت خوانده مسعود محمدى به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 
و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500574 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/04/01 و ساعت 00 : 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مسعود محمدى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 197 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/507
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9610103759500514 شماره پرونده: 9509983759500797 شماره بایگانی شعبه: 950810 
خواهان نصرت افشارى دادخواستی به طرفیت خوانده على بیدرام و على صالحى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500797 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/03/20 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده على 
بیدرام و على صالحى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 201 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/ 2/508
ابالغ راي

شماره پرونده: 154 ش 10 ح شماره دادنامه: 184- 95/12/23 تاریخ رسیدگى: 95/12/9 مرجع رسیدگى: شعبه دهم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى مجید کیوانداریان فرزن غالمعلى به نشانى: شاهین شهر- مسکن 
مهر- خیابان خرداد- فرعى یک غربى بلوك 35 واحد 15، خوانده: آقاى حزب ا... قائدى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال (25/000/000 ریال) به استناد پرینت بانکى (بانک سپه) با احتساب 
مطلق خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مجید کیوانداریان فرزن غالمعلى 
به نشانى: شاهین شهر- مسکن مهر- خیابان خرداد- فرعى یک غربى بلوك 35 واحد 15 به طرفیت خوانده : آقاى 
حزب ا... قائدى به نشانى: مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال (25/000/000 ریال) 
به استناد پرینت بانکى (بانک سپه) با احتساب مطلق خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى شورا با توجه به پرینت 
بانکى که خواهان ارائه کرده است و به استناد پاسخ استعالم از بانک سپه مرکزى که تائید نموده مبلغ 25/000/000 
ریال به شماره کارت خوانده واریز شده است لذا مستنداً به ماده 198  قانون آئین دادرسى مدنى مصوبه 1379 رأى به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 765/000 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 198 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/509
ابالغ راي

شماره پرونده: 190/95 ش 10 ح شماره دادنامه: 49- 96/2/9 تاریخ رسیدگى: 1395/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: خانم لیال موجودى رنانى فرزند هوشنگ به نشانى: رهنان 
سه راه اسالمى کوچه اسالمى کوچه شهید محمود میرحسینى پالك 193، خواندگان: آقاى على ستاوى به نشانى: 

عطار فرعى 8 غربى مجتمع خشایار واحد 3 طبقه اول پ 37 و آقاى سیدایمان رضوى به نشانى: خ مخابرات فرعى 
14 شرقى پ 22 و خانم وحیده فلک زاده فرزند کریم به نشانى: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى 
بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 86 به شماره انتظامى ایران 22- 672 س 39 مقوم 
به 160/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات وارده قانونى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم لیال موجودى رنانى 
فرزند هوشنگ به نشانى: رهنان سه راه اسالمى کوچه اسالمى کوچه شهید محمود میرحسینى پالك 193 به طرفیت 
خوانده گان: آقاى على ستاوى عطار فرعى 8 غربى مجتمع خشایار واحد 3 طبقه اول پ 37 و آقاى سیدایمان رضوى خ 
مخابرات فرعى 14 شرقى پ 22 و خانم وحیده فلک زاده فرزند کریم مجهول المکان به خواسته تقاضاى صدور حکم 
مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 86 به شماره انتظامى ایران 22- 672 س 39 
مقوم به 160/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات وارده قانونى شورا با بررسى اوراق پرونده و پاسخ استعالم اداره 
راهور به شماره 1452/13/12/5771 مورخ 95/11/16 که مالکیت خودرو مورد معامله را به نام خواهان اعالم نموده 
است و خوانده ردیف اول و دوم در جلسه حاضر و آمادگى خود را جهت انتقال سند بنام خواهان را اعالم و خوانده ردیف 
سوم در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورد اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
به استناد به مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده ردیف سوم را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت 
فراهم نمودن مقدمات و انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو پاس مدل 86 به شماره انتظامى ایران 22- 672 
س 39 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 2/075/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد و 
به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده گان ردیف اول و دوم مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم حضورى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابى ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى 
شاهین شهر میباشد. م الف: 204 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/510
ابالغ راي

شماره پرونده: 603/95 شماره دادنامه: 53- 96/2/6 تاریخ: 96/1/27 خواهان: خانم عاطفه شریفى به نشانى: گلدیس 
خیابان سلمان 13 شرقى پ 27 واحد 3، خوانده: آقاى احسان بکرانى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به فک 
پالك انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شورا: در خصوص دادخواست خانم عاطفه شریفى به طرفیت آقاى احسان بکرانى به خواسته الزام خوانده به فک 
پالك خودروى پژو 405 به شماره شهربانى 645/43 ل 35 به انظمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان خودرو 
مذکور را به  خوانده فروخته است و با عنایت به خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به 
خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات 
ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 95/8/11 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 
خودروى پژو 405 به شماره شهربانى 645/43 ل 35 متعلق به خواهان داللت دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان 
و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219، 220، 
221 قانون مدنى رأى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 645/43 ل 35 صادر مى نماید. به استناد 
مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه صد و چهل و دو هزار و 
پانصد ریال در حق خواهان صادر مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 202  
اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/511

ابالغ راي
شماره پرونده: 315/95 شماره دادنامه: 741- 95/12/23 تاریخ رسیدگى: 95/12/4 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: جالل هادیان ف محمدعلى بوکالت محمدرسول علیمرادى جزى به 
نشانى: شاهین شهر خ عطار بین فرعى 3 و 4 شرقى پ17، خوانده: عبداله زرى باف اصفهانى ف حسین به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال باستناد هشت فقره چک بشماره هاى 235833 
مورخ 94/3/30 و 676833 مورخ 94/3/5 و 676834 مورخ 94/3/15 و 676832 مورخ 94/2/15 و 235834 مورخ 
94/4/30 و 235837 مورخ 94/3/17 و 235836 مورخ 94/4/10 و 235835 مورخ 94/4/15 همگى عهده بانک 
صادرات بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: جالل 
هادیان ف محمدعلى بوکالت محمدرسول علیمرادى جزى بطرفیت خوانده عبداله زرى باف اصفهانى ف حسین به 
خواسته مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال باستناد هشت فقره چک بشماره هاى 235833 مورخ 94/3/30 
و 676833 مورخ 94/3/5 و 676834 مــورخ 94/3/15 و 676832 مورخ 94/2/15 و 235834 مورخ 94/4/30 و 
235837 مورخ 94/3/17 و 235836 مــورخ 94/4/10 و 235835 مورخ 94/4/15 همگى عهده بانک صادرات 
بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى 
شامل هشت برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید 
و خوانده نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را 
ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سى و پنج هزار 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ سررسید هر یک از چکها لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره 
غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 199 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/512
اجراییه

شماره: 566/95 ش 8 ح- 95/12/25 به موجب راي شماره 719 تاریخ 95/10/11 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد بویرى فرزند عزت ا... به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به فک پالك به شماره انتظامى 372 د 32- 43 و پرداخت مبلغ 1/712/500 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق محکوم له: رضا حافظى بیرگانى فرزند عزیزخون به نشانى: مخابرات بین 12 و 13 شرقى پ3، هزینه عملیات 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. 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: 187 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/513
راي اصالحى

کالسه پرونده: 94-1531 شــماره دادنامه: 835 – 95/8/5 خواهان اصغر کریمى به نشانى: زینبیه دارك کوى 
طالب پ 22 خوانده: مرتضى کبیرى رنانى به نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى اصالحى قاضى شورا: پیرو دادنامه شماره 132 مورخ 95/2/5 موضوع 
محکومیت آقاى مرتضى کبیرى رنانى و امر بر پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک 249442 مورخه 
94/4/16 و خسارتهاى دادرسى در حق خواهان آقاى اصغر کریمى موضوع یک فقره چک نظر به اینکه در دادنامه 
مذکور تاریخ چک اشتباهاً 94/4/16 قید شده است لذا مســتندا به ماده 309 ق آ د م  تاریخ چک را از 94/4/16 به 
92/4/16 اصالح مى نماید تسلیم رونوشت راى اصلى بدون راى اصالحى ممنوع مى باشد راى صادره به انضمام 
راى اصلى ظرف بیست روز قابل واخواهى مى باشد. م الف: 35122 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/515
اجراییه

شماره: 750/95 ش 9 ح به موجب راي غیابى شماره 859 تاریخ 95/11/23 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: مهران دولتخواه فرزند سید فخرالدین احمد به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به انتقال سند خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 873 ط 16- ایران 49 به نام خواهان: هدایت اله 
بهرامى فرزند احمد به نشانى: شاهین شهر خ رودکى خ جامى فرعى 1 غربى پالك 23 و پرداخت مبلغ 165/000 
ریال هزینه دادرسى، هزینه عملیات اجرایى نیز بعهده 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: 208 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/517
مزایده

آگهى مزایده نوبت اول اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 950141 
بهمن ابن على با وکالت آقاى حمید سلیمیان علیه آقاى احمد باقرى فرزند على جلسه مزایده اى به منظور فروش 
یک قطعه باغ واقع در روستاى حسین آباد به مساحت حدود 400 متر مربع به منظور وصول مبلغ 278/440/000 
ریال بابت محکوم له و مبلغ 13/922/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 1396/2/27 
ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. قطعه باغ مورد نظر به مساحت 400 متر مربع محصور با 
دیوار بلوکى که در ضلع شمالى باغ یک ساختمان آجرى مربوط به شرکت ذوب آهن وجود دارد و داراى درختان میوه 
مثمر شامل آلوچه، زردآلو،گردو،آلبالو و غیره و داراى حق آبه از کانال آبیارى زاینده رود و با توجه به اینکه دیوار احداث 
شده قدیمى نبوده و جدیداً ساخته شده ارزش باغ به میزان پانصد میلیون ریال اعالم مى گردد. قیمت پایه مزایده 
نسبت به باغ فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ 500/000/000 ریال شروع و هر کس باالترین 
قیمت خریدار را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و 
شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس: روستاى حسین آباد 
بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه چهارم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 124 

شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/2/526
مزایده

در پرونــده کالســه 940457ح2 اجرایى و به موجــب دادنامــه 730-920 صادره از شــعب حقوقی عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت کاشــى نیلو محکوم اســت به پرداخت 65/628/000/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ  -  ریال نیم عشــر دولتــی در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراي احکام مدنى دادگســترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشــناس منتخب

 آقاي مهندس محمد تدین به شــرح ذیــل ارزیابی گردیده اســت. دو قطعه زمین زراعى تحت ســوابق ثبتى 
شــماره هاى 9 و 10 از 391 اصلى بخــش 9 ثبتى اصفهان و داراى مســاحتهاى به ترتیــب 18786 متر مربع 
و 35904 متر مربع واقع در گلدشــت بلوار معلم که جمعــا 65/628/000/000 ریال تعییــن گردید. لذا مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شــده از طریق اجراي احکام حقوقی 
نجف آباد و در تاریخ 96/2/27 ســاعت 11 صبح در همان محل اجراى احکام حقوقى مى باشــد. برنده مزایده 
شــخصی اســت که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب کــه بایســتى 10٪ آن را فی المجلس 
به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4270    اجراى احکام حقوقى دادگســترى  

نجف آباد/2/530

 احضار
پرونــده:  شــماره   9610103731000346 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983732000705 شــماره بایگانى شــعبه: 960052 در پرونده کالسه 
960052 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى شمس الهادى مرادى 
فرزند عبدالقادر، متهم اســت به ترك انفاق و ... نظر بــه اینکه متهم در آدرس 
اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى 
به متهم ابالغ مى گردد درجلسه مورخه 96/03/31 ساعت 9:30 صبح در شعبه 
101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى 
نمى باشد. م الف: 4173 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى 

سابق)/2/448
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اگر بنا باشد حق به سود کسى اجرا شود و زیانى نداشته باشد، این 
مخصوص خداى سبحان است نه دیگر آفریده ها، به خاطر قدرت 
الهى بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتى که فرمانش بر آنها 
جارى است، لکن خداوند حق خود را بر بندگان  خویش قرار داده 
و پاداش آن را دو چندان کرده است، از روى بخشندگى و گشایشى 

موال على (ع)که خواسته به بندگان عطا فرماید.

 بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به 
فروش دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده 
جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/2/30 به واحد مالى شهردارى مراجعه 
و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/2/31 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالکهاى مورد مزایده: 

 

    آگهى مزایده مرحله دوم

حسینعلى صادقى – شهردار دستگرد 

نوبت اول

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار آزادگان بن بست 6 مترىعادىمسکونى168 مترمربع33
واقع در بلوار آزادگان بن بست 6 مترىعادىمسکونى173 مترمربع34

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 96 در 
نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابانها 
و معابر سطح شــهر با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000ریال اقدام نماید، لذا 
پیمانکاران و شــرکتهاى واجد شــرایط مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/2/24 به شهردارى مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/25 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 7- 03142232006  

 آگهى مناقصه 

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

چاپ دوم

   جمعیت هالل احمراستان اصفهان در نظر دارد مکانهاى زیر در شهر اصفهان  را از طریق  برگزارى مزایده  
عمومى به صورت  اجاره از تاریخ 96/3/1  به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید  عالقمندان 
به شرکت درمزایده مى توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 96/2/17 جهت دریافت  اسناد مزایده 
با دردست داشــتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال  به  حساب جام شــماره 12244112/91 با شناسه 
9900680164127 بانک ملت   کلیه شعب سراسر کشور  به نام جمعیت هالل احمر  به دبیرخانه جمعیت هالل 

احمر استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه  نمایند.
قیمت کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

34/000/000 ریالمغازه واقع در خیابان کاشانى1
105/000/000 ریالساختمان واقع در خیابان آپادانا اول2

آخرین مهلت تحویل  اسناد  به دبیرخانه : حداکثر تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 96/2/27 
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه کارشناسى مربوطه و آگهى روزنامه به عهده برندگان  مزایده  مى باشد . 

آگهی مزایده اجاره       شماره ( 2-96) و (96-1 )

معاون منابع انسانى  و پشتیبانى

شهردارى کمشچه در نظر دارد به اســتناد مصوبه جلسه شماره 113 مورخ 
95/10/3 شوراى اسالمى شهر کمشــچه از طریق برگزارى مناقصه نسبت 
به عملیات زیرسازى، بهســازى و جدول گذارى معابر و کوچه هاى شهر با 
اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال و بر اساس فهرست بهاء سال 95  اقدام 
ن ماید. متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ درج آگهى همه روزه بجز 
ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به دفتر فنى شهردارى 
مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره 45488030 تماس 
حاصل نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى 96/3/2 

مى باشد.    

آگهى مناقصه   

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه

نوبت اول 
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راند آخر دوئل بى رحمانه سپاهان- ذوب آهن
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  خاطره دعواى 
منصوریان  با سپاهانى ها

فیلمنامه نویس ایرانى    
 با «آدم برفى»
 در اسکـار 

سرنوشت غمبار 
زن صیغه اى 

بازگشت امیر تتلو 
به زندان

این یک فینال است
 گفتگوى اختصاصى نصف جهان با ستارگان استقالل و سپاهان در آستانه مسابقه بزرگ

1110

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومى اقدام به فروش مینى بوس و 
سوارى نماید. متقاضیان از تاریخ 96/2/14 لغایت 96/2/21 جهت کسب اطالعات کامل و دریافت فرم شرایط 
و مشخصات به سایت ستاد ایران به آدرس Setadiran.ir مراجعه نمایند. شرکت در مزایده صرفاً از طریق 

سامانه مذکور امکان پذیر مى باشد. 

آگهى مزایده عمومى

اداره اطالع رسانى و روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
م الف:  39518

رحمانه سپاهان- ذوب آهن

سابقه بزرگسابقه بزرگ

11110

پست انتخاباتى 
رضا کیانیان:
 چه کسى خوب
 است؟!
15

13

قبل از خواب 
یک قاشق عســــل 

 بخورید

wwwwwww

یی
سیستم تشخیص چهره چگونه کار مى کند؟
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

آینده تبلیغات با پهپادها
 NTT Docomo آى تى ایران| اپراتور ژاپنى  
اخیراً از نمایشــگر جدید خود با نام «نمایشگر پهپادى 
 docomo کروى شکل» به عنوان بخشى از پروژه پهپاد
رونمایى کرده اســت. وزن این نمایشگر 3 کیلو و 400 
گرم و قطر آن 88 ســانتیمتر اســت. کیفیــت آن نیز 

136×144  پیکسل اعالم شده است.
 LED این پرنده  بى نام از یک فریم ســاده و ساختار
 LEDداخلى تشکیل مى شود. این ســاختار از 8 نوار
خمیده که از باال تا پایین ظاهر نیم کره اى پهپاد را پوشش 
مى دهد تشکیل شده و بدون دخالت در سیستم پره هاى 
پهپاد، وظیفه نمایش تبلیغات را بر عهده دارد. شرکت 
مى گوید ساخت چنین نمایشگرى که تأثیر و دخالتى در 
سیستم پرواز پهپاد نداشته باشد، چالشى بود که شرکت 

از عهده  آن برآمده است.
این پهپاد چرخش 360 درجه (بدون چرخش نمایشگر) 
دارد و با اســتفاده از پاهایى که براى آن تعبیه شــده، 
مى تواند پرواز و فرود را با امنیت کامل به انجام برساند. 
کمپانى Docomo قصد دارد از این پهپاد در سالن هاى 
بزرگ و ورزشگاه ها استفاده کند و به دلیل ساختار کروى 
شکل آن، مشــاهده تبلیغات از هر زاویه اى امکانپذیر 
خواهد بود. مسئولین برگزارى رخدادها مى توانند از این 
پهپاد نه تنها براى تبلیغات، بلکه براى نمایش پیام ها و 

اعالنات مورد نظرشان نیز استفاده کنند. 

کاهش مصرف باترى اندروید !
Cool Battery Saver Ad-Free برنامه اى کاربردى 
و عالى در زمینه کاهش مصرف باترى و صرفه جویى در 
 Shenzhen KHome Cloud Technology شارژ از
براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى 
منتشر شده و با کمک آن مى توانید گامى اساسى در زمینه 
کم کردن مصرف باترى گوشى و یا تبلت اندرویدیتان 
بردارید! این نرم افزار با مدیریت کلى دســتگاه و انجام 
کارهاى مختلف نظیر شناسایى برنامه ها و فرآیندهاى 
شارژخور، بهینه سازى سخت افزار گوشى، رفع مشکالت 
باترى و دیگر کارها به طرز عالى مصرف باترى شما را 
کاهش مى دهد! اگر به دنبال یکى از بهترین هاى این 
برنامه ها هستید Cool Battery Saver Ad-Free را 

از دست ندهید!
:Cool Battery Saver Ad-Free برخى از امکانات

 *تشــخیص مصرف برق: تســتى جامع بــراى رفع 
مشکالت مختلف باترى.

*بهینه سازى با یک کلیک: بهینه سازى بخش هاى 
مختلف دستگاه براى کاهش مصرف.

*رتبه بندى مصرف برق : لیســت کــردن برنامه ها با 
نمایش میزان شارژ مصرفى.

*حالت صرفه جویى انرژى: اعمال تغییراتى کم نظیر 
براى به حداقل رساندن مصرف شارژ.

*شارژ سالمت: ســه روش مختلف براى شارژ کردن 
دستگاه با امکان انتخاب توسط شما.

*اسکرین ســیور اختصاصى: نمایش صفحه اى فوق 
العاده زیبا در هنگام شارژ دستگاه.

5G؛ 100 مگابایت بر ثانیه
  ایتنا| در حالى که شرکت هاى مخابراتى در 
تالش براى ارتقاى سرعت شبکه هاى نسل چهارم 
خود هستند، اتحادیه بین المللى مخابرات ویژگى هاى 
یک شبکه استاندارد نسل پنجم مخابراتى را اعالم 

کرده است.
براساس پیش نویس تهیه شــده توسط این اتحادیه 
وابسته به ســازمان ملل متحد، ســرعت بارگذارى 
اطالعات با استفاده از این شبکه ها از طریق هر دکل 
مخابراتى باید حداقل 20 گیگابیت در ثانیه و سرعت 
آپلود یا ارسال داده ها با استفاده از آنها باید حداقل 10 
گیگابیت در ثانیه باشد. بدیهى است که این سرعت 
بین کاربران هر یک از دکل هاى یاد شــده تقسیم 
مى شود.همچنین سرعت بارگذارى اطالعات براى 
استفاده هر یک از مشترکان خدمات نسل پنجم تلفن 
همراه باید حداقل 100 مگابیــت در ثانیه و در مورد 

سرعت آپلود باید حداقل 50 مگابیت در ثانیه باشد. 

نیکوپى  ضمن احترامى که براى حریم شخصى کاربران قائل اســت، براى خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخى امکانات 
وبسایت اطالعاتى را از کاربران درخواست مى کند تا بتواند خدماتى امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد. براى پردازش و 
ارسال سفارش، اطالعاتى مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت هاى نیکوپى قانونى و 
مبتنى بر قوانین تجارت الکترونیک صورت مى گیرد و طى فرآیند خرید، فاکتور رسمى و بنا به درخواست مشتریان حقوقى 
گواهى ارزش افزوده صادر مى شود، از این رو وارد کردن اطالعاتى مانند نام و کد ملى براى اشخاص حقیقى یا کد اقتصادى 
و شناسه ملى براى خریدهاى سازمانى الزم است. مشتریان مى توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگرى را براى تحویل 
گرفتن سفارش وارد کنند و نیکوپى تنها براى ارسال همان سفارش، از این اطالعات استفاده خواهد کرد. همچنین نیکوپى 
ممکن است براى ارتباط با مشتریان، بهینه سازى محتواى وبسایت و تحقیقات بازاریابى از برخى اطالعات استفاده کند و 
براى اطالع رسانى رویدادها و اخبار، خدمات و سرویس هاى ویژه یا پروموشن ها، براى اعضاى وبسایت ایمیل یا پیامک 

ارسال نماید. 
 https://www.nikoopay.com :وب آدرس

 Flood of Light  بــازى جدیــد و ســرگرم کننده در ســبک بــازى هاى پــازل و فکرى از اســتودیوى 
بــازى ســازى Irisloft Studio بــراى دســتگاه هــاى اندرویــد اســت کــه در مارکت بــزرگ گوگل 
منتشــر شــده اســت. داســتان کلى بازى را اینگونه از زبان ســازنده بیــان مى کنیم: «شــما در نقــش دختر 
مرموزى هســتید که به شهر ســیل زده اى وارد مى شــود؛ شهرى که توســط باران زیر ســیل غرق شده است! 
این دختر مرموز توانایى کنترل نور را دارد که براى پیشرفت در طول بازى به شــما کمک خواهد کرد؛ شما با قدرت 
فراطبیعى این دختر قادر هستید تا معماهاى مختلفى را در قسمت هاى مختلف شهر حل کنید تا با فرونشانى سیل جان 
افراد این شهر را نجات دهید! با نجات جان افراد شهر کم کم به هدف این دختر مرموز در این شهر پى خواهید برد، حل 
پازل هاى گوناگون در این بازى شما را ساعت ها مشغول خواهد کرد و به طور کلى مأموریت اصلى شما نجات مردم 

سیل زده این شهر زیباست!» 
اگر از عالقه مندان و طرفداران بازى هاى پازل و فکرى هســتید بازى Flood of Light با ســاخت عالى اش 

نظرتان را جلب مى کند. 

معرفى محصول

اگرچه توتولینک برندى اســت که در بازارهاى جهانى 
قدمتى طوالنى دارد اما از سال 1395 به همت شرکت 
گرین وارد بازار ایران شده و محصوالت شبکه خانگى و 
SOHO آن عموماً مقرون به صرفه هستند. روتر بى سیم 
N300RT یکى از محصوالت این شرکت است که به 

تازگى وارد بازار ایران شده است.
محتویات درون جبعه روتر بى ســیم N300RT شامل 
روتر، آداپتور، کابل شــبکه، دفترچه راهنماى فارسى 
و انگلیســى، کارت گارانتى گرین و یک عدد شابلون 
کاغذى جهت مشــخص نمودن محــل پیچ ها براى 
نصب روى دیوار اســت. جنس بدنه آن از پالســتیک 
مات به رنگ سفید است و قسمت روى دستگاه نیز پنل 

آلومینیومى به رنگ مشکى و خط  دار پوشانده است. 
 ■  طراحى محصول

8 عدد نشانگر LED دســتگاه به رنگ آبى به گونه اى 
پنهان شــده اند که زمانى که این روترخاموش اســت، 
نمى توان محل آنها را تشخیص داد.گرماى تولید شده 

توسط ســخت افزار روتر، حتى هنگامى که مدت زمان 
زیادى روشن باشد ناچیز است که بیانگر جانمایى صحیح 
شیارهاى تهویه هوا در اطراف و زیر دستگاه مى باشد. 
روى بدنه دستگاه و زیر پنل، شیارهاى تهویه هوا وجود 
دارند و موجب گردش بهتر هوا در داخل روتر مى گردند. 
این نوع طراحى مناسب مواقعى است که دستگاه به دیوار 
متصل شده باشد. قسمت زیر دستگاه داراى شیارهایى 
براى اتصال به دیوار است. محل این شیارها را مى توانید 
با استفاده از شابلون کاغذى موجود در بسته بندى روى 

دیوار مشخص کنید.
 ■  مشخصات فنى روتر

در قسمت پشت دســتگاه، یک پورت WAN و چهار 
پــورت LAN به همــراه کلید روشــن/خاموش روتر 
وجود دارد و آنتن هاى ثابت 5 دســى بل آن نیز به این 
قســمت متصل شــده اند. روتر N300RT از فناورى 
ســخت افزارى WPS نیز پشــتیبانى مى کند و کلید 
مربوط به آن به صورت اشــتراکى با کلید Reset در 

بخش جلوى بدنه دستگاه قرار دارد. پردازنده مرکزى 
 REALTEK و ســاخت RTL8196E این روتر مدل

است. چیپ ست کنترل کننده سیگنال 
بى ســیم ایــن محصــول نیــز مدل 
RTL8192E مى باشــد. بــه کمک 
چیپ ست هاى فوق، این روتر قادر است 
در بانــد فرکانــس 2.4 گیگاهرتز نرخ 
انتقال داده اى برابر بــا 300 مگابیت را 
ارائه کند؛ همچنین نرخ انتقال داده در 
هر پنج پورت Rj45 این روتر نیز برابر 
بــا 100 مگابیت اســت. از آنجا که در 
محیط هاى شــهرى تداخل کانال در 
باند 2.4 گیگاهرتز بسیار محتمل است، 
قابلیت یافتن و انتخاب خودکار کانال 
آزاد باند 2.4 گیگاهرتز در محیط مورد 
استفاده موجب افزایش سرعت انتقال 

داده به صورت بى سیم مى شود.
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 پى هر کلیک

بازى پازل متفاوت 
«سیِل نور» اندروید

 
به اشتراك گذارى اطالعات به 

شیوه تله پاتى
سال گذشــته میالدى مارك زاکربرگ در یکى از 
شبکه هاى اجتماعى پســتى را منتشر کرد و اعالم 
کرد به دنبال آن است تا به مردم اجازه دهد از طریق 
تله پاتى اطالعاتشــان را با یکدیگر به اشتراك قرار 
دهند. یک رابط مغز و کامپیوتر پیشــرفته که واحد 

Building 8 فیسبوك به دنبال طراحى آن است.
اخبارى که از فیسبوك منتشر شده نشان مى دهند 
این شرکت حداقل به دنبال طراحى چهار محصول 
 Building مبتنى بر رابط مغز و کامپیوتر است. واحد
8 به دنبال آن است است تا محصوالتى را طراحى 

کند که همگى آنها با اتکا بر نیروى ذهن کار کنند. 
در همین ارتباط پژوهشــگران این واحد به دنبال 
کامل کردن محصولى به نام رابــط کاربرى بدون 
صدا (silent speech interface) هستند. رابطى 
که پس از پردازش سیگنال هاى مغزى قادر به تایپ 

100 کلمه در دقیقه خواهد بود.
رجینا دوگان مدیر بخــش Building 8 در جریان 
برگزارى کنفرانس توســعه دهندگان فیسبوك یاد 
آور شد: «در طراحى این رابط گفتارى از حسگرهاى 
غیرتهاجمى استفاده شده اســت. حسگرهایى که 
قادر هســتند صدها فعالیت مغــزى را در هر ثانیه 
اندازه گیرى کننــد. در نتیجه این فنــاورى کاربرد 
دوگانــه خواهد داشــت؛ هم بــه عنــوان یکى از 
زیرســاخت هاى واقعیت مجــازى مى تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد و هم در خدمت افــراد ناتوان 

باشد.» 

نخستین موبایل 
ضد دزدى اطالعات دنیا

جان مک آفى نخســتین تلفن هوشمند ضد دزدى 
اطالعات را مى سازد .به گزارش مهر، تلفن هوشمند 
مذکور با قیمت 11هزار دالر به بازار عرضه مى شود. 
این دستگاه مجهز به سوئیچ هایى است که به کاربر 
اجازه مى دهد به طور دســتى برخى بخش ها مانند 
آنتن واى فاى، بلوتوث و تشخیص موقعیت مکانى 

را خاموش کند.
 به گفته جان مــک آفى برنامه نویس و مؤســس 
شــرکت مک آفى این نخســتین تلفن هوشــمند 
ضددزدى اطالعات دنیاست و در سال جارى عرضه 
مى شود. تلفن هوشمند حاوى مجموعه اى از سوئیچ 
هاى مختلف است که به کاربر اجازه مى دهد به طور 
فیزیکى باترى، آنتن واى فاى بلوتوث، مکان یاب، 

دوربین و میکروفن را خاموش کند. 
 مک افــى درباره این تلفن هوشــمند مــى گوید: 
«این دســتگاه اجــازه اتصــال بــه هیچگونه از 
دستگاه هاى ردیاب و کنترل کننده موبایل را نمى 
دهد. عالوه برآن مجهز به فناورى است که هرگونه 
ردیابى جســتجوى کاربر در اینترنت را غیر ممکن 

مى کند.»

کلیک

فناورانه

رامین مشکاه
 درك دنیاى بصرى براى انســان ها آنقدر ساده است که 
تقریبًا تمامى عکس العمل هاى ما نسبت به محیط بصرى 
اطراف به صورت ناخودآگاه انجام مى گیرد. وقتى چیزى را 
مى بینیم، اغلب اوقات براى تشخیص آن نیازى به مطالعه 
(ذهنى) نداریم اما این مســئله در مورد کامپیوترها بسیار 
پیچیده اســت. تشخیص چهره  انســان از دیگر اجسام و 
موجودات محیط، براى کامپیوترها یک مشــکل بســیار 

بزرگ محسوب مى شود.
امروزه فناورى تشــخیص چهره و بینایــى کامپیوتر از 
اصلى ترین نیازهاى علم و صنعت به شمار مى آیند. پیشرفت 
بسیارى از فناورى هاى امروزى از جمله خودروهاى بدون 
راننده، نرم افزارهاى تشخیص چهره، کارخانه هاى هوشمند 
که بتوانند وجود خطا و ناهماهنگى در خط تولید را تشخیص 
دهند و نرم افزارهایــى که به شــرکت هاى بیمه امکان 
پردازش و دسته بندى اتوماتیک اســناد را بدهند، همگى 
به پیشرفت سیستم تشــخیص تصویر و بینایى کامپیوتر 

بستگى دارند.

تعلیم بینایى به کامپیوتر سخت و پرهزینه است
یکى از راه هاى مؤثر براى حل این مشــکل به کارگیرى 
فراداده ها براى دیتاهاى بدون ساختار است. شاید استخدام 
یک متخصص براى طبقه بندى و جداسازى آرشیو فیلم ها 
از آرشیو موسیقى کمى سخت به نظر برسد اما به کارگیرى 
همین افراد متخصص براى آموزش سیســتم مسیریابى 
یک خودروى بدون راننده جهت تشخیص عابرین پیاده 
از دیگر خودروها و یا شناسایى، دسته بندى و فیلترکردن 
تصاویر روزانه میلیون ها کاربر شبکه هاى اجتماعى تقریبًا 

غیرممکن است.
بنابراین اولین راه حل این مشــکل استفاده از شبکه هاى 
عصبى است. با اینکه از لحاظ تئوریک استفاده از شبکه هاى 
نورونى مرســوم جهت تحلیل تصاویر ممکن اســت اما 
از لحاظ عملى و محاسباتى بســیار پرهزینه خواهد بود. 
براى مثال تحلیل یک تصویر نســبتًا کوچک (50 × 50 
پیکســل) نیازمند 900 داده ورودى و بیش از نیم میلیون 
پارامتر خواهد بود. شــاید انجام این کار براى ماشین هاى 

محاسباتى امکانپذیر باشد اما زمانى که بخواهیم تصاویر 
بزرگ تر (500 × 500 پیکسل) را تحلیل و پردازش کنیم، 
تعداد ورودى و شبکه هاى نورونى مورد نیاز براى انجام این 

کار تقریباً غیرقابل شمارش خواهد بود.
چاره چیست؟خوشــبختانه با اعمال یکسرى تغییرات در 
ساختار شــبکه هاى عصبى، مى توان تصاویر بزرگ تر را 
نیز پردازش کرد. این نوع شبکه هاى عصبى تغییر یافته را 
«شبکه هاى عصبى پیچیده» (CNNs) مى نامند. یکى از 
مزایاى شبکه هاى عصبى، کاربردپذیرى آنها در مصارف 
مختلف است اما پس از به کارگیرى آنها در پردازش تصاویر 
مى بینیم که این مزیت به یک مشقت تبدیل مى شودولى 
با طراحى شــبکه هاى عصبى مختص پردازش تصاویر، 
مى توانیم ایــن مأموریت غیرممکن را تــا حدى ممکن 

بسازیم.
یکى از مزیت هاى شبکه هاى عصبى پیچیده، تشخیص دو 
پیکسل مجاور یکدیگر به عنوان دو پیکسل مرتبط است به 
همین دلیل براى پردازش پیکسل هاى مجاور از یک سلول 
عصبى استفاده مى شود. به بیان فنى تر، شبکه هاى عصبى 
پیچیده با فیلتر و تلفیق پیکســل هاى مجاور در تصاویر، 
پردازش تصاویر از لحاظ حجم محاسباتى را تا حد زیادى 
کاهش مى دهند. این در حالى اســت که در شــبکه هاى 
عصبى معمولى براى پردازش هر پیکســل از یک سلول 
عصبى استفاده مى شــود که همین مسئله یکى از دالیل 
اصلى افزایش تعداد نورون هاى عصبــى مورد نیاز براى 
پردازش تصویر خواهد بود. ناگفته نماند که افزایش تعداد 
نورون هاى عصبى موجب افزایش بار محاسباتى و درنتیجه 

کاهش دقت در محاسبات خواهد شد.
شــبکه هاى عصبى پیچیده به جاى اتصــال هر ورودى 
به یک نورون، با محدود کردن روابط بین پیکســل هاى 
تصاویر، هــر نورون را مســئول پردازش یک دســته از 
پیکسل ها مى کند (3×3 یا 5×5 پیکسل براى هر نورون). 
بدین ترتیب، هر نورون مسئولیت پردازش بخش کوچکى 
از تصویر را به عهده مى گیرد. این ســاختار کم و بیش به 
ساختار عصبى نورون هاى مغز که در آن هر سلول عصبى 
مسئولیت پاسخگویى به بخش خاصى از بدن را به عهده 

مى گیرند، شباهت هایى دارد.

ساختار درونى شبکه هاى عصبى
فیلترینگ پیکسل ها چگونه انجام مى گیرد؟ راز انجام این 
کار در اضافه شدن دو الیه جدید به این شبکه  عصبى است: 
الیه هاى درهم پیچیده و الیه هاى ادغام کننده. در ادامه 
مراحل پردازش را به طور کامل شرح داده ایم. این مراحل 
در اصل به یک شبکه عصبى طراحى شده جهت تشخیص 
اینکه یک زن ســالخورده در تصاویر وجــود دارد یا خیر، 
مربوط مى شود. قدم اول مربوط به الیه  درهم پیچیده است 

که این قدم خود شامل چند مرحله مجزا مى شود.
1. ابتدا تصویر یــک پیرزن را به یکســرى قطعات 3×3 

پیکسلى تبدیل مى کنیم.
2. در قدم بعدى هریک از این قطعات را براى پردازش به 

درون یک نورون عصبى تک الیه مى فرستیم.
3. ســپس مقادیر خروجى را به شکلى که از لحاظ عددى 
محتواى قســمت خاصى از تصاویــر را معرفى مى کنند، 
دسته بندى مى کنیم. هر پیکســل وظیفه تعریف ارتفاع، 
طول و رنگ (سه بعد مختلف) را برعهده دارد. بنابراین در 
این مورد، هر قطعه تعریفى 3×3×3 خواهد داشت. در ضمن 
براى پردازش ویدئوها، بُعد زمان نیز درنظر گرفته مى شود.

حال نوبت به الیه  ادغام کننده مى رسد که این دسته هاى 
ســه بعدى یا چهار بعدى را دریافت کرده ســپس آنها را 
به دسته هایى با ســایز و ابعاد کوچک تر تبدیل مى کند. 
محصول به دست آمده، دسته هاى ادغام شده اى هستند 
که تنها شامل بخش هاى با اهمیت مى شوند و بخش هاى 

مشابه به یکدیگر و کم اهمیت حذف شده اند.
در مرحله پایانى، دســته هاى تغییر ســایز یافته (کوچک 
شده) را به عنوان ورودى براى شبکه هاى عصبى استفاده 
مى کنیم. از آنجایى که سایز داده هاى ورودى در مرحله اول 
و دوم تاحد قابل توجهى کاهش داده شد، شبکه هاى عصبى 
معمولى هم مى توانند بدون هیچ دردســرى این داده ها را 
پردازش کنند. خروجى هاى به دســت آمده از این مرحله 
پایانى نشــان دهنده مقدار کارایى سیستم در تشخیص 

تصاویر فرد سالخورده داخل تصاویر خواهد بود.

به کارگیرى شبکه هاى عصبى
ســاخت شــبکه هاى عصبى پیچیده ممکن است زمانبر 

و بسیار پرهزینه باشــد. ناگفته نماند که اخیراً رابط هاى 
برنامه نویسى مختلفى براى ســازمان ها طراحى شده اند 
که به آنها امکان پردازش و تشــخیص چهره بدون نیاز 
به سیستم بینایى کامپیوتر شخصى یا تخصص در بخش 
یادگیرى ماشینى را مى دهد. در ادامه مهمترین برنامه هاى 

کاربردى در این بخش را برایتان نام برده ایم.
Google Cloud Vision: این محصول شرکت گوگل 
که برپایه فریم ورك TensoFlow و رابط برنامه نویسى 
REST عمل مى کند، قادر است اشــیاء و چهره افراد را 
تشــخیص دهد. این رابط مى تواند  با اســتفاده از موتور 
جستجوى تصویرى گوگل، تصویر مشابه به یکدیگر در 

سراسر وب را جستجو و پیدا کند.
IBM Watson Visual Recognition: این برنامه که 
 Watson Developer Cloud به عنوان بخشى از پروژه
شناخته مى شود، از امکانات پیش فرض خوب و کارآمدى 
برخوردار اســت. این برنامه نیز همچــون رابط کاربرى 
گوگل از سیستم OCR و تشــخیص NSFW برخوردار 
است. Clarif.ai مى گوید: این سرویس تازه  وارد به عرصه 
 REST تشخیص تصاویر است که از رابط برنامه نویسى
نیز پشــتیبانى مى کند. یکى از نکات جالــب این برنامه، 
پشتیبانى از ماژول هاى مختلفى اســت که مى توانند در 
ساخت الگوریتم هایى که قابلیت تشخیص شرایط مختلف 
از جمله جشن عروسى، مسافرت و غذا و رستوران را دارند، 

کمک کنند.
با اینکــه این رابط هــاى برنامه نویســى و طراحى براى 
کاربردهاى عمومى مناسب هستند اما براى انجام وظایف 
تخصصى احتماًال به تهیه تجهیزات و دستگاه هاى حرفه اى 
نیاز خواهد بود. خوشــبختانه کتابخانه هاى الکترونیکى 
امروزى با ارائه دیتاها به صورت از پیش محاسبه و بهینه 
شده، کار را براى دانشمندان امروزى بسیار آسان کرده اند 
و متخصصین مى توانند بدون نیاز به محاسبه و پردازش 
گام به گام داده ها، با خیال راحــت روى آموزش مدل ها 
 TensorFlow، تمرکز کنند. بسیارى از این مراکز از جمله
DeepLearning4J، Torch و Theano ســال هاست 
که با موفقیت و در زمینه هاى مختلف مورد اســتفاده قرار 

مى گیرند.  

یک محصول مقرون به صرفه براى کاربران آپارتمان نشین

سیستم تشخیص چهره چگونه کار مى کند؟سیستم تشخیص چهره چگونه کار مى کند؟
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عسل طبیعى فواید شــگفت انگیزى دارد و معموًال خوردن آن قبل از خواب پیشنهاد 
مى شود. عسل باعث مى شود کبد گلیکوژن الزم را براى شب تولید کند. وقتى قبل از 
خواب عسل مى خورید مغز در حالت جستجو براى سوخت قرار مى گیرد. عسل نیز با 
افزایش سطح انسولین و آزاد کردن تریپتوفان به مغز کمک مى کند.تریپتوفان تبدیل 
به سروتونین مى شود و بعدها به شــکل مالتونین در مى آید.همه ما مالتونین را به 
عنوان هورمون ســالمت مى شناسیم زیرا سیســتم ایمنى را تقویت مى کند و بافت 

سلول ها را در طول استراحت دوباره مى سازد. مالتونین، هم هنگام خواب به 
بدن کمک مى کند و هم بعد از بیدار شدن باعث مى شود احساس خوبى داشته باشید.

وزن کم مى کنید
ورزشکارانى که غذاهاى سرشار از فراکتوز (مثل عسل) مصرف مى کنند نسبت به 
دیگران ده برابر بیشتر چربى مى سوزانند و سطح استقامت خود را افزایش مى دهند. 
عسل به عنوان سوخت براى بدن عمل مى کند و کبد را قادر مى سازد تا گلوکز بیشترى 
تولید کند. وقتى گلوکز تولید مى شود به مغز هشدار مى دهد که سطح قند باالست و 
آن را مجبور مى کند که هورمون هاى ســوخت چربى را آزاد کند. براى اینکه متوجه 
تغییرات بیشترى در سیستم کاهش وزنتان شوید رژیم عسل را دنبال کنید و در تمام 
روز عسل را جایگزین شکر کنید. به عالوه قبل از خواب یک لیوان آب گرم با سه قاشق 

پر عسل بخورید.

احساس بهترى نسبت به خودتان خواهید داشت
فواید عسل فقط به داشــتن خواب خوب و کاهش وزن محدود نمى شود بلکه براى 

گلودرد نیز مى توان از آن به عنوان داروى سرفه 
استفاده کرد. دو قاشق عسل بدترین گلودردها 
را هم درمان مى کند امــا براى کودکان زیر 

یکسال پیشنهاد نمى شود.

از فواید دیگر عســل مى توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

از جرم Crime گرفتن دندان جلوگیــرى مى کند، به 
درمان آلرژى کمک مى کند، سیســتم ایمنــى بدن را تقویت 

مى کند و به کودکانى که دچار رفلکس اســید معده هســتند کمک 
مى کند.درست است که عسل خوشمزه است اما نباید در مصرف آن زیاده 

روى کرد. فقط به یک قاشق اکتفا کنید چون شکر آن باالست. پس زیاده روى 
باعث مى شود عسل دیگر مفید نبوده بلکه مضر باشد. مصرف عسل به دیابتى ها 
توصیه نمى شود. کسانى که مبتال به بیمارى دیابت هستند براى مصرف عسل ابتدا 

باید با پزشک مشورت کنند.

با آنکه بســیارى از مردم تصور مى کنند بین خوردن شــکالت و 
شادى ارتباط مســتقیم وجود دارد، کودکان در ایام تعطیل و عید 
که انواع شیرینى و شــکالت به وفور در دسترسشــان قرار دارد 

خوشحال نیستند.
 مطالعه محققان روى شــش هزار کودك ایــن نتیجه را در 
بر داشــت؛کودکان در تعطیــالت عید ناراضى هســتند 
زیرا آنها دوســتان خود را براى مدتــى نمى بینند و زمان

 بیشــترى را در مقابل یک صفحه نمایش کامپیوترى 
مى گذرانند.

این یافته ها نشــان مى دهد که تعطیالت آن اندازه که 
براى والدین مهم است براى کودکانشان اهمیتى ندارد 
و برخــالف تصور عموم، کــودکان در ایام تعطیل شــاد 

نیستند.
این در حالى اســت که بزرگســاالن و والدین این کودکان در 
ایام تعطیل بیشتر شــاد هســتند چرا که بر خالف کودکانشان 
که کنترل کمتــرى روى چگونگى ســپرى کردن و اســتفاده
 از زمانشان ندارند آنها مى توانند براى تعطیالتشان برنامه ریزى 

کنند.
طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه «اسکس»   کودکان در 
روزهاى تعطیلى از انجام فعالیت هایى که از آنها لذت مى برند باز 

مى مانند  و زمان کمترى را با دوستانشان مى گذرانند.
این مطالعه توسط «گوندى نیث» محقق دانشگاه اسکس و روى 

شش هزار کودك ده تا 15 سال به مدت پنج سال انجام شد.
در ایــن پژوهــش از کــودکان خواســته شــد در زمان هاى 
مختلف ســال، نسبت به میزان شــاد بودنشــان از 1 تا 7  امتیاز

 بدهند.
میزان رضایت از زندگى و شــادبودن کودکان بر اســاس طیف 
وسیعى از عوامل، از جمله درآمد خانواده، جنسیت، سن و قومیت 

اندازه گیرى شد.
بر این اساس شادترین زمان براى کودکان طول سال تحصیلى 
بوده، دورانى که کمتر شــاد بودند ایام تعطیل آخر هفته و بدترین 

زمان براى آنها ایام تعطیالت بود.
این مطالعه همچنین نشان مى دهد که برخى از کودکان در طول 
تعطیالت به دلیل عواملى مانند دسترسى کمتر وسایل حمل و نقل 

عمومى در خانه محبوس مى شوند.
این نشــان مى دهد که دولت بایــد به منظور بهبود ســالمت 
کــودکان روى ارائه خدمــات در طول زمان تعطیالت بیشــتر 
تمرکز کند.نیــث در این رابطــه گفت: «به تعطیــالت معموًال 
به عنوان ابــزارى مهم بــراى حفــظ کیفیت بــاالى زندگى 
نگریسته مى شــود بنابراین باید بیش از پیش به اهمیت آن توجه 

شود.»
وى افزود:«اســتفاده از رســانه هاى اجتماعــى نیز بــه عنوان 
یک عامــل تضعیف  کننده ســالمت روان کودکان محســوب 

مى شود.»

تغذیه کودك با شــیر مادر، براى مــادر و کودك، فواید 
بسیارى را به همراه خواهد داشــت. در این زمان، تغذیه 

مناسب، اهمیت بسزایى دارد.
مادر، در صورت عدم شیردهى به نوزاد نیز باید به صورت 
متعادل غذا بخورد تا مواد مغذى مورد نیاز بدن را دریافت 

نماید.
یکى از راه هایى که باعث مى شود وزن مادر به طور منظم 
کاهش یابد و هیچگونه خطرى هم بــراى نوزاد ندارد، 

شیردهى مى باشد.
مادرانى که نوزادان خود را شــیر مى دهند، روزانه 800 
کیلوکالرى بیشتر از سایر مادران، انرژى مصرف مى کنند.
مادران باید توجه نمایند که حداقل در شــش هفته اول 
بعد از زایمان حتى نباید به فکر کاهش وزن باشند، زیرا 
محدود کــردن آنچه فرد در هفته هاى اول تولید شــیر 

مى خورد، باعث کاهش تولید شیر مى شود.

فواید شیر مادر
- شیر مادر از نظر تغذیه اى بر هر شیر دیگرى برترى دارد.

- شیر مادر از نظر باکتریایى ایمن و همیشه تازه است.
- شــیر مادر حاوى عوامل ضدعفونت و ســلول هاى 

ایمنى است.
- شــیرمادر، هم براى نوزاد و هم براى مادر بسیار مفید 
است. در این کودکان، ناراحتى هاى شکمى، عفونت هاى 

گوش و سرماخوردگى ها، بسیار کمتر اتفاق مى افتد.
همچنین در آنها، احتمال بــروز آلرژى ها و بیمارى هاى 

مزمن از قبیل دیابت در دوران کودکى کمتر است.
 -شیر مادر همواره دماى مناســبى دارد، در دسترس و 
رایگان است و احتمال بروز مسمومیت غذایى با مصرف 

آن وجود ندارد.
- شیر دادن به نوزاد، یکى از بهترین راه هاى ارتباط مادر 

با نوزاد است.
-همچنین شیر دادن، به کاهش وزن مادر بعد از زایمان 
کمک مى کند. در طول باردارى، چربى در بدن مادر ذخیره 
مى شود.این چربى ذخیره شده، به تدریج در اوایل دوران 

شیردهى مصرف مى شود.
- تغذیه با شــیر مادر رشــد و نمو آرواره ها و دندان ها را 

بهبود مى بخشد.
- در نوزادانى که از شــیر مادر تغذیه مى کنند، احتمال 

بیش خوارى کمتر است.
- تغذیه با شیر مادر، معموًال راحت تر از سایر روش هاست.

تغذیه مناســب در دوران شــیردهى را 
فراموش نکنید

براى ترشح کافى شــیر، مادر باید به میزان مناسب غذا 

بخورد و استراحت کافى داشته باشد.
در اوایل شیردهى مادر شیرده تقریبًا به 500 کیلوکالرى 
انرژى و 11 گرم پروتئین بیش از قبل نیاز دارد. همچنین 
نیاز او به ویتامین هاى A، B، C، D و همچنین فسفر، 

روى، مس، منیزیم و سلنیوم بیشتر است.
داشتن یک رژیم غذایى متعادل با سهم هاى بیشترى از 
گوشت، ماهى، حبوبات و شیر مى تواند پروتئین، ویتامین 
B12، فســفر و روى مورد نیاز اضافــه در این دوران را 

فراهم نماید.
در این دوران، میزان از دست دهى کلسیم از راه ادرار کمتر 
است. در نتیجه مصرف سه سهم شیر، ماست یا پنیر در روز 
براى جایگزین شدن کلسیم از دست رفته از استخوان ها 

در طول باردارى کافى است.
مصرف دو برش اضافه از نان کامل گندم یا یک ســهم 
اضافه از غالت صبحانه در روز، مى تواند ســبب تأمین 
ویتامین B، منیزیم و ســلنیوم مورد نیاز در این دوران 

گردد.
دریافت کافى میوه هاى تازه و برخى از انواع سبزى هاى 
قرمز و نارنجى رنگ، همانند سبزى هاى برگدار سبز تیره، 
سبب تأمین ویتامین هاى A ،C و اسیدفولیک مى گردد.
ویتامین D، معمــوًال از طریق اثر نور خورشــید روى 
پوســت حاصل مى گردد. در صورتى که براى مدتى از 
منزل خارج نشوید یا پوستى تیره داشته باشید و یا پوست 
شما پوشیده باشد، ممکن اســت به دریافت مکمل نیاز 

داشته باشید.
از منابع غذایى خوب این ویتامین، مى توان به مارگارین، 

ماهى هاى چرب و تخم مرغ اشاره نمود.
در زمان شیردهى، ممکن اســت مادر احساس تشنگى 
بیشترى کند، بنابراین روزانه حتمًا هشــت تا ده لیوان 

مایعات (به ویژه آب) بنوشید.

قبل از خواب 
یک قاشق عســــل 

 بخورید
ه عنوان داروى سرفه 

ل بدترین گلودردها 
براى کودکان زیر

ســل مى توان به 

ندان جلوگیــرى مىکند، به
د، سیســتم ایمنــى بدن را تقویت 

چار رفلکس اســید معده هســتند کمک 
سل خوشمزه است اما نباید در مصرف آن زیاده 

ق اکتفا کنید چون شکر آن باالست. پس زیاده روى 
مفید نبوده بلکه مضر باشد. مصرف عسل به دیابتى ها 
ه مبتال به بیمارى دیابت هستند براى مصرف عسل ابتدا 

.

,,

عسل باعث 
مى شود کبد 
گلیکوژن الزم را 
براى شب تولید 
کند. وقتى قبل 
از خواب عسل 
مى خورید مغز در 
حالت جستجو براى 
سوخت قرار 
مى گیرد. عسل نیز 
با افزایش سطح 
انسولین و آزاد 
کردن تریپتوفان به 
مغز کمک مى کند

چرا باید به فرزند، شیر مادر داد؟ 

یک متخصص طب سنتى در ارتباط با فواید مصرف 
عصاره قلم گفت: «استخوان ها وقتى به مدت طوالنى 
در آب مى جوشــد تمامى مواد مغذى آنها خارج شده 
و عصــاره اى به دســت مى آیــد که بــه آن آب قلم 

مى گویند. 
آب قلم غنى از پروتئیــن و مواد معدنــى مختلف از 
جمله کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، فسفر و... است. 
عالوه بر آن، حاوى ویتامین هاى B نیز هست.بیشتر 
پزشکان مصرف این عصاره را به بیماران خود توصیه 
مى کنند زیرا عملکرد سیستم ایمنى را بهبود بخشیده 
و سیرکننده و انرژى دهنده اســت. از طرفى با تقویت 

سیستم ایمنى بدن، روند بهبود را تسریع مى کند.»
محمد مظاهرى در ادامه گفت: «آب جوشیده استخوان 

سرشار از مواد مغذى است که به تقویت استخوان ها، 
رباط ها، تاندون هــا و غضروف ها کمــک مى کند و 
مفصل ها را ســالم نگه مى دارد. این آب سرشــار از 
اسیدهاى آمینه به نام پرولین و گلیسین است که براى 
بافت هاى بدن الزم است. مبتالیان به التهاب مفصل 
و استخوان، مکمل هاى کوندرویتین سولفات مصرف 
مى کنند زیرا مانع از شکســتگى غضــروف مفصل 
مى شود اما آب قلم نســبت به مکمل غذایى سالم تر 
است. گلیسین، پرولین و آرژنین موجود در آب قلم در 

کاهش التهاب و درد مفصل مؤثر است.»
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
زنان باردار و شیرده که به احتمال زیاد دچار کاهش مواد 

معدنى مى شوند، مصرف هر روزه آب قلم را توصیه کرد 
و گفت: «این عصاره خونساز است و گلیسین موجود در 

آن تولید هموگلوبین را افزایش مى دهد. 
گلیسین نوعى اسیدآمینه است که در عملکرد سیستم 
مرکزى اعصاب نقش مهمــى ایفا مى کند. خلق و خو 
را تنظیم مى کند، حافظه را بهبــود مى دهد و با ایجاد 

آرامش، خواب آرام را تضمین مى کند.
 ژالتین که از کالژن استخوان ها به دست مى آید نیز 
به هضم آســان مواد غذایى کمک مى کند. این ماده 
عملکرد روده کوچک را بهبود مى بخشــد و سیستم 
گوارش را تقویت و سوخت و ساز پروتئین را تحریک 
مى کند تا بدن بتواند پروتئیــن را هضم کند. بنابراین 

توصیه مى شود افرادى که حساســیت غذایى دارند، 
عصاره قلم را به برنامه غذایى روزانه شان اضافه کنند.»

به گفته مظاهرى، کالژن موجود در عصاره استخوان 
نیز بر کیفیت مو، پوست و ناخن تأثیرگذار است. پرولین 
موجود در آن نیز، هم کاهنده سلولیت است هم پوست 

را نرم مى کند. 
آرژنین هم به عملکرد سیستم ایمنى و بهبود زخم ها 

کمک مى کند و سلول هاى آسیب دیده کبد را 
ترمیم مى کند. مصرف عصاره قلم 

حساسیت و عدم تحمل غذایى 
را برطرف مى کنــد و مانع از 
بروز بیمارى هاى خودایمنى 

است.

فواید آب قلم

خوردن فالوده و خربزه براى این افراد مضر است

محمد کاشانى کارشناس طب 
ســنتى، گفت: افرادى که به ما 

مراجعه مى کنند، تقریباً 50 درصدشان 
یا مبتال به کبد چرب هستند یا در شرف ابتال 

به آن بیمارى هســتند.افراد مبتال به کبد چرب باید در 
نظر داشته باشند که استفاده از گوشت ها، لبنیات، تخم مرغ 
به خصوص زرده  تخم مرغ که اشباع از کلسترول است، 
نوشــابه هاى گازدار، فالوده، آبمیوه هاى مصنوعى، 
کنسرو ها، ترشیجات و شیرینى جات که اشباع 
از چربى هســتند، مى توانند شیوع این 
بیمارى در بدن را گســترش 

دهند. همچنین 

زیاده روى در مصرف گرمى جات، خربزه، سیر و حتى نان و عادت هاى 
غذایى اشــتباه، مثل پراکنده غذا خوردن نیز مى تواند این بیمارى را 
تشدید کند.شکر جزو مواردى است که مى تواند ضرر هاى زیادى براى 
بدن داشته باشد، زیرا کبد ظرفیت محدودى براى متابولیسم شکر در 
بدن دارد. از طرفى مردم به طور متوسط روزانه 20 قاشق شکر مصرف 
مى کنند که این موضوع باعث مى شــود قند اضافى در بدن متابولیزه 

شود و بیمارى کبدى را به وجود آورد.
مصرف مقادیر باالیى از شکر به کبد چرب و دیگر مشکالت 

جدى تر منجر مى شــود و فروکتوز 
اضافى در بدن به دلیل مصرف شــیرینى 

جات مصنوعى ایجاد مى شود که از جمله این مواد 
مى توان به مصرف فالوده و نوشابه هاى گازدار اشاره کرد.

 فالوده در رفع اسهال ناشــى از حرارت و گرمازدگى کمک 
مى کند و ارزش غذایى باالیى دارد، ولى به افرادى که مبتال 

به کبد چرب هستند توصیه نمى شود، زیرا نه تنها در 
بهبود آن نقشى ندارد بلکه باعث تشدید این 

بیمارى مى شود.

چرا کودکان در روزهاى تعطیل 
خوشحال نیستند؟
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خره بازى کرد
اشکان باال

فوتبال جهان

 رئال از حاال در فینال است 
رئال بـا برترى 3بر صفـر بـر اتلتیکو در نیمـه نهایى 
لیگ قهرمانـان بیش از نیمـى از راه صعـود به فینال 

را طى کرد.
زیدان  گفته بود کـه به بازى برگشـت مقابل اتلتیکو 
فکـر نمـى کنـد و هـدف او تمـام کـردن کار روخى 
بالنکوس ها در بازى رفت اسـت. جالب اینکه دقیقًا 

همین اتفاق هم افتاد.
رئال به لطـف هت تریـک رونالدو و ارائـه یک بازى 
کامًال برتـر در برنابئو موفق شـد 3 بـر صفربر رقیب 
همشهرى پیروز شده و در آستانه صعود به فینال قرار 
بگیرد. آمارها نشـان مى دهند که تاکنون هیچ تیمى 
نتوانسته شکست 3 بر صفر از رئال را در بازى برگشت 
جبران کند و کهکشانى ها به گواهى تاریخ از حاال در 

فینال کاردیف هستند.

طعنه هواداران رئال 
به اتلتیکو   

رئالى ها پیش از شروع بازى تیم محبوبشان با اتلتیکو 
در نیمه نهایـى لیگ قهرمانان، با برفراشـتن یک بنر 

عظیم، طعنه سنگینى به هواداران اتلتیکو زدند.
روى این بنر بـزرگ، 11 قهرمانى رئـال در اروپا و دو 
فینالى که سـال هـاى 2014 و 2016 از اتلتیکو برده 

بودند، به رخ کشیده شده بود.
روى بنـر همچنیـن عبـارت« بگو به من چه حسـى 
دارى؟(که دو تا فینال رو باختى )» به چشم مى خورد.

با من مثل جنایتکاران 
برخورد مى شود 

یوتو ناگاتومو مدافع ژاپنى اینتر از انتقادهاى تندى که 
نسبت به عملکرد او شده ابراز گله کرد.

ناگاتومو در سال 2011 و با درخواست لئوناردو از چزنا 
به اینتر پیوسـت و علیرغم نارضایتى هاى عمومى از 
سـوى هواداران اینتر، طى این سـال ها حتى بازوبند 

کاپیتانى نراتزورى ها را نیز بر بازو بسته است.
اشـتباه عجیب ابتـداى هفتـه او برابـر ناپولـى روى 
صحنه گل مرتنس، انتقادهـا را از ایـن مدافع به اوج 

رسانده است.
ناگاتومو گفت: «در لیگ ایتالیا اگر شما عملکرد خوبى 
داشته باشید با شـما خیلى خوب برخورد مى شود اما 
اگر اشتباهى از شما سر بزند با شـما همانند مجرمان 

برخورد مى کنند.»
 

  شرایط میالن و اینتر 
تأسف آور است 

آندره پیرلو ستاره سابق تیم ملى ایتالیا و باشگاه هاى 
بزرگ سرى A، در مورد شرایط لیگ ایتالیا و افت تیم 

هایى مانند میالن و اینتر صحبت کرد.       
پیرلو سابقه پوشیدن پیراهن هر سه تیم بزرگ آتزورى 
را در کارنامه دارد. او ابتدا چند فصلى را در اینتر گذراند 
اما در اوایل هـزاره جدید راهى اردوى روسـونرى ها 
شد و سال هایى فراموش نشـدنى را در لباس میالن 

سپرى کرد.
حسن ختام نمایش درخشـان او در سرى A، تولدى 
دوباره با لباس یوونتوس و کمک به بازگشت این تیم 

به سطح اول فوتبال بود.
پیرلو گفت: «بدون شک یوونتوس امسال هم قوى ترین 
تیم سرى A است و ناپولى و رم براى قرار گرفتن در رتبه 
دوم مبارزه مى کنند.سعى مى کنم حداالمکان بازى هاى 
سرى A را دنبال کنم و از اینکه اینتر و میالن در چنین 
وضعیت دشوارى قرار دارند بسیار متأسفم اما اطمینان 
دارم که آنها هر چه سریع تر دوباره تبدبل به قدرت هاى 

بزرگى خواهند شد.»

مورینیو و 
وضع حکومت نظامى  

به نظر مى رسد ژوزه مورینیو براى فعالیت بازیکنانش 
در شـبکه هاى اجتماعى محدودیت هایـى را لحاظ 

کرده است.       
در طـول فصـل جـارى و خصوصـًا در مقاطعـى که 
بازیکنان یونایتد نمایش خوبى نداشـته اند، اسـتفاده 
مکرر آنها از شـبکه هـاى اجتماعى مـورد انتقادهاى 

شدیدى قرار گرفته است.
مورینیو معتقـد اسـت بازیکنـان نباید رونـد درمانى 
خـود در دوران آسـیب دیدگـى را به طور مسـتمر در 

شبکه هاى اجتماعى قرار دهند.
اخبار حاکى از آن اسـت که مجموع این نارضایتى ها 
باعث شده تا آقاى خاص قوانین جدیدى وضع کرده 
که بر طبـق آن، بازیکنـان دیگر حق ندارند عکسـى 
از تمرینات دو روز قبـل از بازى ها را در شـبکه هاى 
اجتماعى بارگذارى کنند و همچنین انتشار عکس از 
اتوبوس تیـم یا جلسـات خصوصى آنالیـز نیز ممنوع 

شده است.

دیدار سپاهان- اســتقالل مهمترین دیدار هفته پایانى 
رقابت هاى این فصل محســوب مى شــود. آبى هاى 
تهرانى مى خواهند نایب قهرمانى خود را قطعى کنند و 
یاران کرانچار هم در صددند با کسب رتبه چهارم، خود 

را براى پلى آف آسیا امیدوار نگه دارند.
در آستانه این دیدار بزرگ، روزنامه نصف جهان به سراغ 
برخى ستارگان ســابق و بازیکنان فعلى دو تیم رفت تا 

نظرات آنها را راجع به این دیدار حیاتى جویا شود.
با ما در این گفتگو ها همراه باشید.

آتیال حجــازى: این دیدار را از دســت 
ندهید

من به همه هواداران توصیه مــى کنم که چه با حضور 
در ورزشــگاه آزادى و چه  از طریق تلویزیون تماشاى 
این دیدار را از دست ندهند. اطمینان دارم که این بازى 
یکى از مســابقات زیباى لیگ برتر امسال خواهد بود. 
دیدارهاى ســپاهان- استقالل در بیشــتر مواقع جزو 
دیدارهاى زیباى لیگ بوده کــه تا مدت ها در مورد آن 
صحبت و بحث و کارشناســى در جریان بوده است. با 
توجه به اینکه هر دو تیم اهــداف مهمى براى به پایان 
رســاندن لیگ دارند و به نوعى براى اینکه خیالشــان 
بابت تثبیت جایگاه فعلى شــان راحت شــود، پیروزى 
مى خواهند، یک مســابقه هیجان انگیز در پیش است 
و خوشــحالم که حســن ختام لیگ، یک دیدار جذاب 

خواهد بود.

محمود کریمى: سپاهان مى برد
ســپاهان با کرانچار روزهاى فوق العاده اى را سپرى 
مى کند و مــن فکر مى کنم کــه در ایــن دیدار هم 
این تیــم اصفهانى خواهد بــود که برنــده این دیدار 
مــى شــود. واقعــًا بــراى دیــدن ایــن بــازى که 
فکــر مــى کنــم یکــى از زیباتریــن بــازى هاى 
ایــن فصــل از آب در بیایــد لحظــه شــمارى 
مى کنم. هم تیم منصوریان روزهاى خوبى را پشــت 
سر گذاشته و هم اینکه سپاهان در اوج به سر مى برد و 
باید منتظر یک  دیدار جذاب باشیم. تصور من پیروزى 
ســپاهان به عنوان تیم محبوبم در این بازى اســت و 

امیدوارم این اتفاق هم بیافتد.

محمد نوازى: خیلى سخت است
واقعًا پیش بینى این دیدار بسیار بسیار سخت است. دو 
تیم هفته هاى تقریبًا خوبى را پشت سر گذاشته اند و هر 
کدام نیز انگیزه هاى باالیى براى پیروزى دارند چرا که 
مى دانند در صورت کســب نتیجه اى غیر از پیروزى، 
جایگاه هایشان در جدول به شــدت تهدید مى شود و 
باید چشم به رقبایشان داشته باشند. من با احترام به تیم 
سپاهان، بخاطر عالقه اى که به استقالل دارم امیدوارم 

این تیم برنده این دیدار باشد.

فرشید طالبى:کرانچار فوق العاده است
از هنگامى که زالتکو کرانچار براى بار دوم به سپاهان 

آمده اســت، مى توان به خوبى روند بسیار 
محســوس رو به رشــد دراین تیم را 

مشاهده کرد. االن فکر مى کنم 
عمده هواداران ســپاهان 

افســوس مى خورند 
کــه چــرا این 
بتداى  مربى از ا

فصل و یــا حداقل از 
نیم فصل ســکان هدایت 

تیمشان را بر عهده نداشت. واقعًا 
آوردن کرانچار بهتریــن کار ممکن 

بــود که ســپاهان از آن وضعیــت نجات 
پیدا کند. دیدار استقالل- ســپاهان دیدار واقعًا 

مشــکلى اســت که مــن بــا احتــرام بــه آقاى 
منصوریان فکــر مى کنم که ســپاهان بتواند تیم برتر 

میدان باشد.

پرویــز مظلومى: همیشــه 
جذاب بوده است 

دیدارهــاى دو تیم ســپاهان 
اصفهــان و اســتقالل 

تهــران همیشــه 
جذاب بــوده و 
خیلــى از اوقات 

دو تیم در شرایطى به 
مصاف هم رفته اند که هر 

کدام به نوعى به شــدت نیازمند 
برد و پیروزى بوده انــد. از جام تخت 

جمشــید تا حاال دو تیم دیدارهــاى زیبا و 
هیجان انگیزى را پشت سر گذاشته اند. موقعى 

که من سرمربى استقالل بودم هم همیشه دیدارهاى 
زرد و آبى مثل یــک دربى ملى بود و همــه از کیفیت 
باالى آن تعریف و تمجید مى کردنــد. همه منتظرند 
تا پنج شــنبه(امروز) این دیــدار زیبــا را ببینند و از آن 
لذت ببرند. براى من خاطــره انگیزترین دیدار دو تیم 
دیدارى بود که در ورزشــگاه آزادى با نتیجه 4بر3 به 
سود اســتقالل به اتمام رســید و به نظر من آن بازى
یکى از فوق العــاده ترین دیدارهــاى تاریخ لیگ برتر 

ایران بود.

رضا عنایتى: جدال قهرمانان ایران
من در کنار ســال ها حضور در اســتقالل، یک فصل 
هم به همراه امیــر قلعه نویــى در ســپاهان بوده ام 
که آن ســال هــم قهرمان ایران شــدیم. هــر چند 
در آن ســال مشــکالت متعددى داشــتم ولى واقعًا 
مردم اصفهان را دوســت داشــتم و  در همان یکسال 
متوجه شــدم که ســپاهان چه باشــگاه بزرگى است. 
به نظر مــن باید به این دیــدار لقب دیــدار قهرمانان 
ایران را اطــالق کرد. دو تیــم جزو پــر افتخارترین 
تیم هاى لیگ برتر محســوب مى شــوند و در عمده 
ســال ها نیز مدعى قهرمانى بوده اند و خیلى کم اتفاق 

افتاده که در 
رتبــه هاى 
پایین جدول قرار 
بگیرند. امیدوارم یک 
دیدار خوبى برگزار شــود و 
آخریــن هفته رقابت هــاى این 
فصل، هم با بقاى صباى قم همراه شود 
و هم اینکه همه هواداران فوتبال از تماشاى 
دیدار جذاب دو تیم تهرانى و اصفهانى لذت ببرند و 

با یک دیدار جذاب لیگ به پایان برسد.

کریم قنبرى: جنگ انگیزه ها
سپاهان با زالتکو کرانچار جانى دوباره گرفته 
و به طور ویژه روحیه پیــروزى طلبى به این 
تیم تزریق شده است. همه بازیکنان سپاهان

مى خواهند مزد نهایى تــالش هاى بى وقفه 
چند هفته اخیرشــان را بگیرند و به همین جهت

انگیزه هاى فوق العاده اى براى پیــروزى دارند. البته 
فراموش نمى کنیم که انگیزه هاى اســتقالل تهران 
براى نایــب قهرمانى هم بســیار باالســت و جنگ
 انگیــزه ها باعث مى شــود تا دیــدارى جذاب رقم

 بخورد.

ســرور جباروف: باید آســیایى 
شویم

حیف است که ســپاهان با رکورد بیشترین 
حضور یک تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا 

بیش از این دور از این رقابت ها باشــد و 
غایب مســابقات فصل 

آتى هم لقب بگیرد.ما باید به نوبه 
خود و به عنوان کارى که از دســتمان بر 

مى آید هر طور شده رتبه چهارم را براى خود قطعى 
کنیم و چشم انتظار فینال جام حذفى باشیم. امیدوارم 
هواداران سپاهان به ورزشگاه آزادى بیایند و همچون 
حضور پر تعدادشان در استادیوم نقش جهان، در تهران 

هم از ما حمایت و پشتیبانى کنند.

خسرو حیدرى: دربى بهترین هاى ایران
ســپاهان یکى از بزرگان فوتبال ایران اســت که من 
یکسال پوشیدن پیراهن این تیم را نیز تجربه کرده ام. 
با توجه به افتخارات دو تیم، ایــن دیدار به نوعى دربى 
بهترین تیم هاى ایران است که البته یکى براى جایگاه 
دومى و دیگرى براى رتبه چهارمــى با همدیگر دیدار

 مــى کنند. ان شــاءا... بــا حمایت 
هواداران اســتقالل مــا این 
دیدار را با  پیروزى پشــت سر 
مى گذاریم و نایب قهرمانى 
را بــه هــواداران هدیه 
مى دهیم. البته مى دانیم 
که ایــن رتبــه کمترین 
کارى اســت کــه امســال 
توانســته ایم براى هــواداران 
انجــام دهیــم.  امیــدوارم  در ادامه

رقابت هــاى لیگ قهرمانــان هم به 
مراحــل نهایــى برســیم و 
هوادارانمان را خوشحال 

کنیم.

لئون استپانیان: 
کرانچــار شکســت 

نمى خورد
حضور کرانچار روى نیمکت سپاهان 
قطعًا کار اســتقاللى ها را بســیار سخت 

مى کند.

 

هــا  اســتقاللى 
دیده اند کــه در هفته هاى 

اخیر ســپاهان با آقــاى زالتکو 
کرانچار چه پیشــرفت محسوســى 

داشته و به نوعى شکست ناپذیر نشان داده 
است. من اعتقاد دارم سپاهان و کرانچار در این 

دیدار هم شکست نمى خورند. امیدوارم همه شرایط به
گونه اى پیش رود که سپاهان دوباره به آسیا بازگردد. 
حیف اســت که این تیم بــزرگ با ورزشــگاه زیباى 

خانگى اش از آسیا دور باشد.

مهدى کریمیان: سپاهان باید آسیایى 
شود

من با توجه به اینکه رابطه خوبى با هواداران ســپاهان 
دارم مى دانم که بــزرگ ترین غصــه و ناراحتى آنها 
دورى تیم محبوبشــان از آســیات و حق هــم دارند. 
تیمشــان این همه ســابقه حضور در لیگ قهرمانان 
را دارد و امســال با حســرت به این مســابقات نگاه 
کرده اند. دیدار ســپاهان- اســتقالل آخرین فرصت 
براى سپاهانى هاســت که همچنان به کسب سهمیه 
احتمالى آسیا امیدوار باشــند و جایگاه چهارم را براى 
خــود تثبیت کنند. مــن امیدوارم ســپاهان برنده این 
بازى باشــد و در نهایت آســیایى شــود. قطعًا در بین 
بازى هایــى که روز پنــج شــنبه(امروز) از تلویزیون 
پخش مى شود این دیدار را مى بینم و امیدوارم نتیجه 
به گونه اى رقم بخورد که هواداران ســپاهان در پایان 

شاد و خوشحال باشند.

 اشــکان دژآگه ســتاره ایرانى ولفسبورگ 
ســرانجام توانســت اولین بازى خود 
براى باشگاه آلمانى را انجام دهد 

دورى از میادیــن در یــک و طلســم 
بشــکند. کاپیتان تیم فصل گذشته را 

یــک روز بعــد ملى ایران درســت 
ولفسبورگ برابر از شکســت پرگل تیم اصلى 

بوندس لیگاى C بایرن مونیخ براى تیم سوم این باشگاه در 
کرد تا تیم زیر 23 به میدان رفت و با نمایش خوب خود کمک 

ساله هاى باشگاه به برد 3بر صفر برسد.
آندریاس یونکر سرمربى جدید باشگاه بعد از بهبودى اشکان تصمیم گرفت او را 
در اختیار تیم سوم قرار دهد تا رفته رفته به شرایط بازى برگردد از همین رو دژآگه 
براى تیم سوم ولفسبورگ 90 دقیقه بازى کرد تا طلسم دورى از میادین را بشکند. 
توییتر باشگاه آلمانى با تمجید از آمادگى این بازیکن مدعى شد که «اشه» آماده 

است تا از این هفته براى ولفسبورگ به میدان برود.

از هواداران پرسپولیس، احمدرضا عابدزاده که با وجود معذرت خواهى رسمى علیرضا بیرانوند 
بیرانوند حضور داشت هنوز دلخورى اش روزى به عنوان دروازه بان قرمزها در جایگاه 
نسبت به گلر این فصل برطرف نشده است. 

حرف هاى تنــد بیرانوند درباره هــواداران 
پرسپولیس و ســال ها انتظار آنها براى قهرمانى، به سادگى از 

خاطر بعضى پیشکســوتان و هواداران متعصب نمى رود. نمونه آن احمدرضا 
عابدزاده است که با نیش و کنایه نســبت به این دروازه بان حرف زده است. 

دروازه بان اسطوره اى پرسپولیس و تیم ملى درباره این اتفاقات و حرف هاى 
بیرانوند گفت: «ما هم باشگاه دستمزدمان را نمى داد. پیگیرى مى کردم 
تا بگیریم. تا همین پارسال دنبال حل و فصل مطالباتم بودم. چند سال 
دوندگى کردم ولى هیچ وقت کارى نکردم هوادار از من دلخور شود. من 
قصد توهین ندارم اما به عنوان یک پیشکسوت و یک هوادار مى گویم 
هرکس چنین تهدیدى کرده همین امروز برود. مرد باشد و پاى حرفش 

بایستد. کسى که براى تیم بزرگ با میلیون ها هوادار ناز مى کند لیاقت 
بودن در چنین تیمى را ندارد. اینکه کدام بازیکن به خودش اجازه داده از این 

حرف ها بزند را نمى دانم چون وقتم را نمى گــذارم ببینم یک بازیکن که تازه 
باالى لبش سیاه شده چه حرفى مى زند یا نمى زند، حتى اگر هم شما بگویید چه نفراتى 

از این حرف ها زده اند اهمیتى نمى دهم چون در شأن من نیست درباره بازیکنى که نصف من سن 
دارد حرف بزنم اما مى خواهم بگویم هنوز افتخار مى کنم براى پرسپولیس بازى کرده ام.»

 همین امـــــــــروز برو 

 گفتگوى اختصاصى نصف جهان با ستارگان استقالل و سپاهان در آستانه مسابقه بزرگ

فینالفینالاستاین یک
بهاره حیاتى- الهه مهرى دهنوى

شکان باالخره ب
ا

ن بــازى که 
ــازى هاى 
 شــمارى 
ى را پشــت 
سر مى برد و 
من پیروزى 
ى اســت و

ت
ت است. دو 
شته اند و هر

ارند چرا که 
 از پیروزى، 
د مى شود و 
حترام به تیم 
رم امیدوارم 

اده است
م به سپاهان 

که من سرمربى استقالل بودم هم همیشه دیدارهاى 
زرد و آبى مثل یــک دربى ملى بود و همــه از کیفیت 
باالى آن تعریف و تمجید مى کردنــد. همه منتظرند 
تا پنج شــنبه(امروز) این دیــدار زیبــا را ببینند و از آن 
لذت ببرند. براى من خاطــره انگیزترین دیدار دو تیم 
4دیدارى بود که در ورزشــگاه آزادى با نتیجه 4بر3 به
بازى اتمام رســید و به نظر من آن اســتقالل به سود
العــاده ترین دیدارهــاى تاریخ لیگ برتر  فوق یکى از

بود. ایران

رضا عنایتى: جدال قهرمانان ایران
در اســتقالل، یک فصل ها حضور من در کنار ســال
هم به همراه امیــر قلعه نویــى در ســپاهان بوده ام

که آن ســال هــم قهرمان ایران شــدیم. هــر چند 
در آن ســال مشــکالت متعددى داشــتم ولى واقعًا 
مردم اصفهان را دوســت داشــتم و  در همان یکسال 
متوجه شــدم که ســپاهان چه باشــگاه بزرگى است. 
به نظر مــن باید به این دیــدار لقب دیــدار قهرمانان 
ایران را اطــالق کرد. دو تیــم جزو پــر افتخارترین 
تیم هاى لیگ برتر محســوب مى شــوند و در عمده 
ســال ها نیز مدعى قهرمانى بوده اند و خیلى کم اتفاق 

و ببر ى ه ىو هر یم و ب ج ر ی
با یک دیدار جذاب لیگ به پایان برسد.

کریم قنبرى: جنگ انگیزه ها
سپاهان با زالتکو کرانچار جانى دوباره گرفته 
طلبى به این  و به طور ویژه روحیه پیــروزى
تیم تزریق شده است. همه بازیکنان سپاهان

نهایى تــالشهاى بى وقفه  مى خواهند مزد
چند هفته اخیرشــان را بگیرند و به همین جهت

ا. البته  انگیزه هاى فوق العاده اى براى پیــروزى دارند
فراموش نمى کنیم که انگیزه هاى اســتقالل تهران 
هم بســیار باالســت و جنگ براى نایــب قهرمانى
تا دیــدارىجذاب رقم  انگیــزه ها باعث مى شــود

 بخورد.

ســرور جباروف: باید آســیایى
شویم

بیشترین حیف است که ســپاهان با رکورد
ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا  حضور یک تیم

بیش از این دور از این رقابت ها باشــد و 
غایب مســابقات فصل 

 مــى کنند. ان شــاءا... بــا حمایت 
هواداران اســتقالل مــا این 
پدیدار را با  پیروزى پشــت سر 
مى گذاریم و نایب قهرمانى 
را بــه هــواداران هدیه 
مى دهیم. البته مى دانیم 
که ایــن رتبــه کمترین 
کارى اســت کــه امســال 
توانســته ایم براى هــواداران 
انجــام دهیــم.  امیــدوارم  در ادامه

رقابت هــاى لیگ قهرمانــان هم به 
مراحــل نهایــى برســیم و 
هوادارانمان را خوشحال 

کنیم.

لئون استپانیان: 
کرانچــار شکســت 

نمىخورد
حضور کرانچار روى نیمکت سپاهان 
قطعًا کار اســتقاللى ها را بســیار سخت 

مى کند.

ور ى م ر ی
گونه اى پیش رود که سپاه
حیف اســت که این تیم بـ
خانگى اش از آسیا دور باشد

مهدى کریمیان:
شود

من با توجه به اینکه رابطه
دارم مى دانم که بــزرگ
دورى تیم محبوبشــان از
تیمشــان این همه ســابق
را دارد و امســال با حســ

کرده اند. دیدار ســپاهان-
براى سپاهانى هاســت ک
احتمالى آسیا امیدوار باشــ
خــود تثبیت کنند. مــن ام
بازى باشــد و در نهایت آس
بازى هایــى که روز پنــج
ر پخش مى شود این دیدار
ه به گونه اى رقم بخورد که

شاد و خوشحال باشند.

ای  اشــکان دژآگه ســتاره
توانســت ســرانجام
براى باشگاه آلما

دورى از میاو طلســم 
بشــکفصل گذشته را 

یـملى ایران درســت 
واز شکســت پرگل تیم اصلى 

بوبایرن مونیخ براى تیم سوم این باشگاه در 
کربه میدان رفت و با نمایشخوبخودکمک 

3ساله هاى باشگاه به برد 3بر صفر برسد.
باشگاه بعد از بهبودى اشکان تص آندریاس یونکرسرمربى جدید
ا گبرگردد در اختیار تیم سوم قرار دهد تا رفته رفته به شرایط بازى 
0براى تیم سوم ولفسبورگ 90 دقیقه بازى کرد تا طلسم دورى از
توییتر باشگاه آلمانى با تمجید از آمادگى این بازیکن مدعى شد

است تا از این هفته براى ولفسبورگ به میدان برود.

عابدزاده کهرانوند  از هواداران پرسپولیس، احمدرضا
بیرانوند حضور داشت هنوز دلخورى اش گاه 
ت. 

اران 
قهرمانى، به سادگى از 

متعصب نمى رود. نمونه آن احمدرضا 
ت به این دروازه بان حرف زده است. 

ىهاى ى درباره این اتفاقات و حرف 
ن را نمى داد. پیگیرىمى کردم
صل مطالباتم بودم. چند سال

م هوادار از من دلخور شود. من 
کسوت و یک هوادار مى گویم 
ز برود. مرد باشد و پاى حرفش 

ون ها هوادار ناز مى کند لیاقت 
ازیکن به خودش اجازه داده از این 

ى گــذارم ببینم یک بازیکن که تازه 
 نمى زند، حتى اگر هم شما بگویید چه نفراتى 

ون در شأن من نیست درباره بازیکنى که نصف من سن 
ز افتخار مى کنم براى پرسپولیس بازى کرده ام.»

مـــــــــروز برو 
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 باز هم رایگان!
باشگاه صباى قم با عدم بلیت فروشــى در بازى با 
استقالل خوزســتان امیدوار به حمایت تماشاگران 

خود در این دیدار حساس است.
صباى قم حساس ترین مسابقه فصل خود را ساعت 
18 امروز در خانه برابر اســتقالل خوزستان برگزار 
مى کند کــه در صورت پیروزى قطعــًا در لیگ برتر 
مى ماند ولى با وجود این، حتى لغزش و عدم پیروزى 
سیاه جامگان برابر پرسپولیس نیز مى تواند آنها را در 

سطح اول فوتبال ایران نگه دارد.
صبا که همواره از رایگان کردن تماشاى بازى هاى 
لیگ برتر سود برده و موجب حضور تماشاگران قمى 
در ورزشگاه یادگار امام(ره) شده در دیدار با استقالل 
خوزستان نیز امیدوار اســت در حضور هواداران خود 

سهمیه این استان را در لیگ برتر حفظ کند.
با اعالم محمدرضا کشــورى فرد مدیر عامل باشگاه 
صبا تماشاى بازى تیم هاى صبا و استقالل خوزستان 
رایگان است تا با استقبال مردم قم، این تیم بتواند به 

پیروزى برسد.

جاى خالى اى 
که در سپاهان پر نشد

3 سال قبل که زالتکو کرانچار بازیکنى جوان به نام 
على کریمى را به زمین فرســتاد، کسى تصور آن را 
نداشــت که روزى جاى خالى او در ترکیب سپاهان 
احساس شــود. هافبک جوان و خالق سپاهانى ها 
بعدها به تیم ملى امید رســید و با ادامه درخشــش 
توانست راه اروپا را در پیش بگیرد. حضور در فوتبال 
کرواسى و تحمل رنج هاى زیاد براى بازى کردن در 
این کشور حاال شرایط را براى این هافبک اصفهانى 
فوتبال در تیم لوکوموتیو زاگرب خوب کرده است. این 
درحالى است که جاى خالى على کریمى در ترکیب 
سپاهان براى لیگ شانزدهم کامًال احساس مى شود. 
به غیر از چند هفته گذشته در اکثر مسابقات سپاهان 
در پست هافبک وسط ضعف داشته و در همین چند 

هفته نیز اکثر حمالت از کناره ها طراحى شده است.

بازگشت خسرو به دفاع راست  
مصدومیــت وریــا غفــورى و محرومیــت هرائر 
مگویان باعث شده که خســرو حیدرى مجبور شود 
در بازى با سپاهان در پســت دفاع راست به میدان

 برود.       
خســرو حیدرى در بازى با االهلى در پست هافبک 
راســت بازى کرد و یکى از بهترین بازى هاى این 
فصل خود را ارائه کرد ولى ظاهراً حضور او در پست 
تخصصى چندان طوالنى نیست و او باید در بازى با 

سپاهان دوباره به پست دفاع راست برگردد.

 شایعه جذاب درباره سایپا
  در شــرایطى که پیش از این گفته مى شد احتمال 
ادامه همکارى باشگاه ســایپا با حسین فرکى وجود 
دارد اما کماکان شــایعات زیادى درباره نیمکت این 
تیم به گوش مى رسد. یکى از این شایعات که فوق 
العاده جالب است به تصمیم مدیران سایپا براى فصل 
آینده برمى گردد. آنطور که 11 نیوز نوشته، سایپا قصد 
دارد از على دایى، خداداد و عابدزاده به طور همزمان 
در کادر مربیگرى اش اســتفاده کند. على دایى که 
دیگر خیلى وقت است مانند گذشته فکر نمى کند و با 
هم تیمى هاى قدیمى اش خوب کنار مى آید. عابدزاده 
هم که اگر پیشنهادى براى کار کردن در ایران داشته 
باشد به آمریکا نمى رود. خداداد هم که همیشه حاضر 

و آماده است.

حمله کعبى به ویسى
 یکى از عجیب ترین اتفاقات فوتبال ایران امســال در 
لیگ یک و با محوریت مدافع پیشین تیم ملى رقم خورد. 
حسین کعبى پس از دو سال دورى از فوتبال به سپیدرود 
رشت پیوست و در شرایطى که بسیارى بر این باور بودند 
که او در سن و سال فعلى نمى تواند کمکى براى این تیم 
باشد نه تنها در عمل خالف آن را ثابت کرد که حتى گل 
صعود تیمش به لیگ برتر را هم از روى نقطه پنالتى به 

ثمر رساند. 
آخرین حضور کعبى در لیگ برتر به لیگ ســیزدهم و 
زمانى بازمى گردد که این ملى پوش سابق در استقالل 
خوزســتان بازى مى کرد اما پس از آنکه عبدا... ویسى 
او را نخواســت بین این دو نفر اختالفاتى به وجود آمد.
صعود رؤیایى به لیگ برتر بهترین فرصت را براى مدافع 
سابق تیم ملى فراهم آورد تا با اشاره به اتفاقات این فصل 
سپاهان کنایه اى هم به سرمربى پیشین این تیم بزند: 
«کاش اتفاقى که آن سال در استقالل خوزستان رخ داد، 
نمى افتاد. اینکه من و چند بازیکن دیگر را به ناحق کنار 
گذاشتند. ببینید سر آن آقایى که ما را کنار گذاشت چه 
بالیى آمد. کسى که اشکم را در آورد، خدا اشکش را 

در آورد!»

تایم اوت

پرونده شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور امروز(پنج شنبه) با برگزارى هشت 
دیدار که به طور همزمان از ساعت 18 آغاز مى شود 
بسته خواهد شد، لیگى که قهرمان آن سه هفته زودتر 

مشخص شد اما رقابت در آن هنوز داغ داغ است. 
  به آخرین هفته شانزدهمین دوره لیگ برتر رسیدیم، 
هفته اى که در آن جنگ نایب قهرمانى، شانس کسب 
سهمیه آسیا و بقا در لیگ همچنان ادامه دارد. در زیر 
نگاهى خواهیم داشــت به دیدارهاى هفته ســى ام 

لیگ برتر:

استقالل تهران - سپاهان اصفهان
تنها دیدارى که نتیجه آن براى هر دو تیم مهم است، 
بازى استقالل و سپاهان خواهد بود، چرا که استقالل 
براى نایب قهرمانى و ســپاهان براى کسب سهمیه 
آسیا مى جنگد. شاگردان منصوریان به لطف شکست 
تراکتورسازى توسط ســپاهان و برترى مقابل پدیده 
خراســان دوباره به رده دوم بازگشتند و این فرصت 
را دارند تا خودشان را به عنوان نایب قهرمان معرفى 
کنند. خبر خوب بــراى منصوریان، بازگشــت امید 
ابراهیمى به تمرینات اســت. این بازیکن توانمند در 
بازى با پدیده و به هنگام گرم کردن مصدوم شد اما از 
دو روز گذشته به تمرینات اضافه شد و به احتمال زیاد 
در ترکیب آبى پوشان قرار مى  گیرد. بازى با سپاهان 
براى منصوریان یادآور خاطرات نیم فصل اول است. او 
که با استقالل نتایج خوبى در نیم فصل اول نگرفت و از 
جام حذفى هم کنار رفت، در دیدارى که تصور مى شد 
آخرین حضورش روى نیمکت استقالل باشد، بازیکنى 
چون مهدى رحمتى را روى نیمکت نشاند. منصوریان 
در آن بازى از بازیکنان جوان استفاده کرد، بازیکنانى 
که نیم فصل دوم بهترین عملکرد را داشتند و استقالل 
را تا این رده باال آوردند. بنابراین منصوریان دوســت 
دارد برخالف بازى رفت کــه دقایق آخر با گل بهنام 
برزاى از شکست گریخت، این بازى را برنده از زمین 
خارج شود. سپاهانى ها با آمدن کرانچار روزهاى خوبى 
را سپرى مى کنند. آنها به مانند استقالل نتایج خوبى 
در نیم فصل اول نگرفتند و پس از کنار گذاشتن عبدا...
ویسى، دوباره هدایت تیم را به کرانچار دادند. کرانچار 
هم نتایج خوبى با سپاهان گرفته و در پنج دیدار اخیر 
موفق به کسب 13 امتیاز شده است و مترصد این است 
که با شکست استقالل و کسب رتبه چهارم در صورت 
قهرمانى تراکتورســازى در جام حذفى سهمیه آسیا 

را کســب کند. 

استقالل با 54 امتیاز تیم دوم جدول است و سپاهان با 
45 امتیاز در رده چهارم ایستاده است.

قطعاً عنوان هیجان انگیزترین دیدار هفته را مى توان 
به این مســابقه به عنوان یکــى از دربى هاى بزرگ 

فوتبال ایران داد.

ذوب آهن اصفهان - پدیده خراسان
شــاگردان رضا مهاجرى که با پنج بــرد پى درپى در 
جدول لیگ خودشان را باال کشانده بودند، در مصاف 
با سه تیم باالى جدول شکست خوردند و ترمزشان 
کشیده شــد. آنها مقابل تراکتورسازى، پرسپولیس و 
سپس استقالل نتیجه را واگذار کردند تا نوار پیروزى 
هاى شان پاره شود. چه بسا اگر لیگ ادامه پیدا مى کرد، 
پدیده باید براى نیافتادن مى جنگید! براى آنها بازى 
مقابل ذوب آهن خیلى اهمیتى ندارد اما این بازى براى 
شاگردان مجتبى حسینى از اهمیت زیادى برخوردار 
است. ذوب آهن پس از هفته ها رده چهارم را از دست 
داده و باید منتظر لغزش همشهرى خود یعنى سپاهان 
مقابل استقالل باشد. شاگردان حسینى هفته گذشته در 
حالى که با نتیجه 3 بر یک از پرسپولیس پیش بودند، 
نتوانستند نتیجه را حفظ کنند و در نهایت به تساوى 
دســت یافتند. ذوب آهن با 43 امتیاز در رده پنجم و 

پدیده با 34 امتیاز یازدهم است.

سیاه جامگان مشهد - پرسپولیس
هر چقدر که این بازى براى قهرمان لیگ بى اهمیت 
باشد، براى سیاه جامگان دیدار مرگ و زندگى است. 
اکبر میثاقیان با آمدنش به تیم ســیاه جامگان سعى 
کرد به لحــاظ روحى و روانى بــا بازیکنان کار کند و 
نتایج نســبتًا خوبى هم به دســت آورد. با این حال، 
شــرایط به گونه اى پیش رفته که سیاه جامگان، هم 
باید پرسپولیس را شکســت دهد و هم منتظر لغزش 
صباى قم و سایپا باشد. ســیاه جامگان با 27 امتیاز در 
رده پانزدهم جدول اســت و با تیم صباى قم و سایپا 
یک و 2 امتیــاز اختالف دارد. در ایــن مدت حرف و 
حدیث هاى زیادى از سوى صبایى ها مطرح شده که 
پرسپولیس انگیزه زیادى مقابل سیاه جامگان ندارد اما 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ در بازى با ذوب آهن نشان 
دادند که دوســت ندارند در دیدارهاى تشریفاتى هم 
بازنده باشند. میثاقیان که در بازى با ماشین سازى مدام 
باال و پایین مى پرید، به طور حتم چهره ویژه این دیدار 
خواهد بود. بازیکنان پرسپولیس که بخاطر اعتصاب 
در تمرینات به دلیل عدم دریافت مطالباتشان سخت 

مورد انتقاد هواداران و اهالى فوتبال قرار گرفتند، باید 
با تمام قدرت برابر ســیاه جامگان بازى کنند، چون 
چشم امید صبا و سایپا به ساق آنها دوخته شده است. 
پرسپولیس 66 امتیازى در این دیدار سروش رفیعى را 
به دلیل محرومیت و وحید امیرى را بخاطر مصدومیت 

در اختیار ندارد.

گســترش فوالد تبریز - صنعت نفت 
آبادان

برنده این دیدار تنها چند پله در جدول رده بندى صعود 
خواهد داشت. گسترش از کسب سهمیه آسیا بازمانده 
و نفت آبادان هــم خیالش از مانــدن در لیگ راحت 
شده اســت. براى آبادانى ها جاى خوشحالى دارد که 
یک فصل دیگر تیم محبوبشان در لیگ برتر حضور 

خواهد داشــت، چرا که عادت کرده بودند تیمشان در 
سالیان اخیر همیشه در حال رفت و آمد به لیگ برتر و 
برگشت به لیگ دسته اول باشد. شاید مسئوالن نفت 
به این فکر باشند که با پایان فصل تیم بهترى براى 
رقابت هاى فصل آینده آماده کننــد. در طرف دیگر 
میدان هم فراز کمالوند هم قصــد دارد با بهبود رتبه 
تیمش بگوید که امسال بر خالف سال گذشته نتایج 
خوبى با گسترش کسب کرده است. شاگردان کمالوند 
با 35 امتیاز در رده نهم و شاگردان فیروز کریمى با 33 

امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفته اند.

سایپاى تهران - ماشین سازى تبریز
فصل کابوس وار حسین فرکى و شاگردانش به ایستگاه 
آخر رســید. شــاید زمانى که فرکى هدایت سایپا را 
برعهده گرفت، تصور نمى کرد روزى در انتهاى فصل 
باید براى نیافتادن تیمش تالش کند. سایپا برخالف 
خریدهایى کــه در نیم فصل دوم انجــام داد، نتایج 
مطلوبى کســب نکرد و اکنون بر لبه تیغ قرار گرفته 
و اگر لغزش داشته باشــد، به لیگ دسته اول سقوط 
خواهد کرد. فرکى خوب مى داند که مدیران سایپا از 
حاال به فکر ســرمربى فصل آینده هستند، چرا که از 
نتایج تیمشان راضى نیستند. فرکى براى اینکه فصل 
براى او به بدترین شکل ممکن تمام نشود، باید سایپا را 
در لیگ نگه دارد. هر چند آنها مقابل تیمى بازى دارند 
که سقوطش به دسته اول حتمى شده و انگیزه زیادى 
ندارد. سایپایى ها دوســت دارند در روزى که کاپیتان 
باتجربه ایــن تیم ابراهیم صادقى به طور رســمى از 
میادین فوتبال خداحافظى مى کند با یک برد شیرین 
ضمن بقا در لیگ برتر، خاطره خوشى نیز براى کاپیتان 
خود باقى بگذارند. ســایپا 29 امتیازى است و در رده 

سیزدهم قرار دارد.

فوالد خوزستان - پیکان
این دیدار هم مانند برخــى از بازى هاى هفته پایانى، 
تأثیرى در سرنوشت دو تیم نخواهد داشت اما همانطور 
که اشــاره کردیم هیچ تیمى دوســت ندارد رتبه اش 
پایین تر از جایگاه فعلى اش باشــد. شــاگردان نعیم 
سعداوى در هفته هاى گذشته شرایط بحرانى را پشت 
سر گذاشتند و بازهم بخاطر کســب نتایج ضعیف از 
سوى مدیریت باشــگاه 15 درصد از قرارداشان کسر 
شد. این تصمیم با واکنش تند سعداوى و شاگردانش 
روبه رو شد، آنها هفته گذشته نفت آبادان را شکست 
دادند تا ماندنشان در لیگ قطعى شود. از اظهارنظرهاى 
اخیر مدیرعامل فوالد و سرمربى این تیم اینطور به نظر 
مى رسد که بازى با پیکان آخرین حضور سعداوى در 
فوالد باشد. براى پیکان هم شرایط مشابه فوالد است. 
پیکان در مجموع نتایج خوبى در این فصل کسب کرد، 
اما مدیران باشگاه انتظار داشــتند با جذب بازیکنان 
خوب این تیم بتواند سهمیه آســیا را کسب کند. باید 
دید که پس از پایان این هفته، مدیران باشــگاه چه 
تصمیمى براى نیمکت پیکان خواهند گرفت. پیکان با 
41 امتیاز در رده ششم و فوالد 35 امتیازى در جایگاه 

دهم ایستاده اند.

تراکتورسازى تبریز - نفت تهران  
تراکتورسازى فصل عجیبى را سپرى کرد. آنها با جذب 
بازیکنان نامى، خودشان را به عنوان مدعى قهرمانى 
لیگ معرفى کردند اما محرومیتشان از نقل وانتقاالت 
در تعطیالت نیم فصل و مصدومیت بازیکنان شاخص، 
این تیم را در سراشــیبى قرار دارد. شــاگردان امیر 
قلعه نویى که از قهرمانى ناامید شدند، دو هفته پیش 
به استقالل خوردند که خودش را به آنها رسانده بود. در 
روزى که شانس با تراکتورسازى همراه بود، شاگردان 
امیر قلعه نویى اســتقالل را شکست دادند و دوباره به 
رده دوم بازگشتند. خیلى ها تصور مى کردند که جنگ 
نایب قهرمانى را تراکتورسازى برد اما شکست این تیم 
برابر سپاهان و برترى استقالل مقابل پدیده خراسان، 
بار دیگر شاگردان قلعه نویى را به رده سوم برد. جایگاه 
دومى در دستان تراکتورسازى نیست و عالوه بر اینکه 
باید نفت را شکست دهند، مى بایست منتظر شکست 
استقالل مقابل سپاهان هم باشــند. در سوى دیگر، 
على دایى و شــاگردانش هم فصل خوبى را سپرى 
نمى کنند. آنها مدعى هستند که اگر مشکالت مالى 
نبود، شاید نتایج بهترى کسب مى کردند. بازیکنان این 
تیم اعالم کرده اند که منتظر پایان فصل هستند تا تیم 
فصل آینده خود را انتخاب کنند. تراکتورسازى با 53 
امتیاز در رتبه سوم است و نفت هم با 36 امتیاز در رده 
هشتم قرار دارد. این بازى البته پیش بازى دو تیم قبل 
از رویارویى شان در فینال جام حذفى است، مسابقه اى 
که در هفته پایانى اردیبهشت ماه در خرمشهر برگزار 

خواهد شد.

صباى قم - استقالل خوزستان
یکى دیگر از تیم هایى که براى بقا مى جنگد، صباى 
قم است. ماندن شاگردان صمد مرفاوى در لیگ دست 
خودشان است و اگر برنده بازى خانگى مقابل استقالل 
خوزســتان باشــند، در لیگ مى مانند. تنها نگرانى 
شــاگردان مرفاوى تقابل سیاه جامگان با پرسپولیس 
بى انگیزه اســت اما صبایى ها نباید دلخوش به این 
بازى باشند و باید حریف خود را شکست دهند تا بدون 
حرف و حدیث در لیگ بمانند. این دیدار آخرین حضور 
رضا عنایتى به عنوان بازیکن اســت و او پس از بازى 
کفش هایش را مى آویزد. استقالل خوزستان هم که 
در میانه جدول جا خوش کرده، قصــد دارد با برترى 
مقابل صبا با روحیه خوب، خودش را براى آخرین بازى 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا آماده کند. صباى 
قم با 29 امتیاز در رده چهاردهم و استقالل خوزستان 

با 38 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارند.

کدامیک گیم آور مى شوند؟

راند آخر دوئل بى رحمانه سپاهان- ذوب آهن

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

امتیازبازیهاتیم

2966پرسپولیس1

2954استقالل 2

2953تراکتورسازى 3

2945سپاهان 4

2943ذوب آهن 5

2941پیکان 6

2938استقالل خوزستان 7

2936نفت تهران 8

2935گسترش فوالد 9

2935فوالد 10

2934پدیده 11

2933صنعت نفت آبادان 12

2929سایپا 13

2928صباى قم 14

2927سیاه جامگان 15

2916ماشین سازى تبریز 16

استقالل امروز مقابل سپاهان صف آرایى خواهد کرد و اگر حریف خود را ببرد، تحت هر شرایطى نایب قهرمان مى شود بدون اینکه نتیجه بازى تراکتورسازى با نفت تهران برایش تأثیرى داشته باشد.

 رویارویى استقالل و سپاهان طى تمام ادوار لیگ برتر با حاشیه هاى زیادى توأم بوده و جالب اینجاست که یکى از این حواشى، به خود منصوریان برمى گردد. جدال رفت فصل 84-83 استقالل و 

سپاهان که در استادیوم نقش جهان برگزار شد، با تساوى 2-2 به اتمام رسید. خود بازى حاشیه خاصى نداشت ولى اصل اتفاقات بعد از پایان مسابقه شروع شد. زمانى که افسران دوپینگ براى آزمایش 

گرفتن از منصوریان به رختکن استقالل مراجعه کردند و کار حسابى باال گرفت، طورى که حتى شاهد کتک کارى هم بودیم و... منصوریان چند سال بعد از آن هنگامى که همراه با ناصر حجازى 

فقید راهى اصفهان شده بود و اتفاقاً بازى استقالل - سپاهان دوباره به جنجال کشیده شد، طى مصاحبه اى جنجالى گفت: «ما این همه سال به اصفهان آمده ایم. شما بروید و تحقیق کنید که 

چرا هیچ وقت بازى هاى استقالل مقابل ذوب آهن مشکل دار نمى شود و اغلب حاشیه ها مربوط به دیدارهایى است که با سپاهانى ها  داریم.»

  خاطره دعواى منصوریان  با سپاهانى ها  خاطره دعواى منصوریان  با سپاهانى ها

هرمانى تراکتورســازى در جام حذفى سهمیه آسیا 
ا کســب کند. 

خواهد بود. بازیکنان پرسپولیس که بخاط
در تمرینات به دلیل عدم دریافت مطالبات

استقالل امرو
 رویارویى است
سپاهان که در
گرفتناز
فقید راه
چرا هیچ
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چهل تکه

پلیس آریزونا آمریکا با کشف دو جسد در حیاط خانه مادرى 
یک مرد، این مرد قاتل و همدستش را دستگیر کرد.

متهم «آلن متیو» با همدستى نامزد خود دو نفر را کشته و در 
حیاط خانه مادرش پنهانى دفن کرده است.

اطالعات پلیس نشــان مى دهد که قاتل، 66 ســال پیش 
قربانیان خود را خفه کرده سپس اجساد را درون یک جعبه 
بزرگ قرار داده و با ریختن آهــک روى آنها بخش هایى از 
بدنشان را از بین برده و ســپس در حیاط خانه مادرش دفن 
کرده است.پلیس معتقد اســت این متهم با توجه به جرایم 
مرتکب شده و شواهد موجود بدون شک به اعدام محکوم 

خواهد شد.

مرد جوان به جرم قتل زنى فرانســوى در جنوب کشــور 
فرانســه و آزارواذیت وى قبل ازمرگ به حبس ابد محکوم

شد.
بنا بر گزارش هاى پلیس فرانســه، قربانى از همسایگان 
متجاوز انگلیسى بوده و قاتل شیطان صفت، پس از شکنجه 

این زن، نقشه شوم خود را اجرایى کرده است.
اطالعات پلیس نشــان مى دهد قربانى قبل از مرگ براى 
فرار از دست مهاجم روانى قاتل، تالش زیادى کرده است 
اما نتوانسته خود را نجات دهد.زن قربانى مادر سه کودك 
3،6و 9 ساله بوده که با مرگ مادرشان از لحاظ روحى دچار 

مشکل شده اند.

یک مرد هندى که براى جراحى پنجه پایش به بیمارســتان 
رفته بود با صحنه 75 سوزن در بدنش روبه رو شد و هنوز هیچ 
بیمارستانى براى بیرون کشیدن این سوزن ها اعالم آمادگى 

نکرده است.
این مرد هندوســتانى که «بادریالل مینا» نام دارد و در ایالت 
راجستان زندگى مى کند،متوجه 75 سوزن در گردن، دست ها و 
پاهایش در بیمارستان مى شود. بادریالل مینا و خانواده وى از 
حضور سوزن ها اظهار بى اطالعى مى کنند اما کامًال واضح است 
که این مرد هندى از وارد شدن آنها در بدنش احساس درد کرده 
و در واقع مطلع بوده است. بررسى ها نشان داد حداقل 40 سوزن 

در گلوى وى فرو رفته که علت آن همچنان نامشخص است.

2 جسد
 در حیاط خانه مادرى  

مرد شیطانى
 در جنوب فرانسه  

پزشکان از جراحى
030201 مرد هندى مى ترسند

تحقیقات براى شناسایى هویت جسد نوزاد دو ماهه اى که 
کنار مسیل باختر در شرق تهران رها شده بود، ادامه دارد.

بعد از ظهر چهارشــنبه 20 اسفندماه ســال قبل بود که 
مأموران کالنترى 127 نارمک از کشــف جسد نوزادى 
در مسیل باختر قبل از خیابان گلســتان با خبر و راهى 

محل شدند. 
مأموران در محل حادثه نزدیکى سطل زباله داخل کارتنى 
با جسد نوزاد پسرى حدوداً دو ماهه روبه رو شدند که داخل 
پارچه آبى رنگى پیچانده شده بود. لحظاتى بعد از اعالم 
این خبر قاضى ایلخانى بازپرس ویژه قتل دادسراى امور 
جنایى همراه تیمى از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 

در محل حاضر شد. 
نخستین بررسى ها نشان داد، ساعتى قبل مرد معتادى 
به نام «بهادر» این کارتن را در این محل رها کرده است. 
یکى از شاهدان گفت: «همراه دوستم در نزدیکى محل 
کشف جسد بودیم که مرد معتاد کارتن خوابى به نام بهادر 
این کارتن را کنار مسیل باختر رها کرد و رفت. کنجکاو 
شدیم و به ســراغ کارتن رفتیم و وقتى در کارتن را باز 

کردیم، با جسد نوزاد روبه رو شدیم.» 
همزمان با انتقال جسد پسرك به پزشکى قانونى مأموران 
تحقیقات خود را براى شناسایى و دستگیرى بهادر آغاز 
کردند تا اینکه یک روز بعد از حادثــه بهادر را در پارکى 

دستگیر کردند. 
بهادر پس از دستگیرى گفت: «دیروز کنار خیابانى متوجه 
جعبه مقوایى شدم. با این تصور که داخل کارتن وسایل 
ســرقتى قرار دارد و مى توانم با فروش وسایل، پولى به 
جیب بزنم و خرج چند روزه موادم را جور کنم، کارتن را 
برداشتم اما چون کار داشتم، داخل آن را نگاه نکردم و با 
خودم گفتم سر فرصت وسایل آن را به فروش مى رسانم. 
در میانه راه در کارتن را باز کردم که با جسد نوزاد روبه رو 
شدم. خیلى ترسیده بودم و به همین دلیل تصمیم گرفتم 
در محل خلوتى کارتن را رها کنم تا اینکه به کنار مسیل 

رسیدم و کارتن را رها کردم.» 
همزمان با ادامه تحقیقات از متهم، قاضى دستور داد براى 
مشخص شدن نسبت نوزاد با مرد معتاد از آنها آزمایش 

DNA انجام شود. 
پزشکى قانونى به قاضى پرونده به صورت کتبى اعالم 
کرد، پس از انجام آزمایش DNAمشــخص شد نوزاد 

ناشناس هیچ نسبتى با بهادر ندارد. 
همچنین پزشــکى قانونى علــت مرگ را نارســایى 
تنفســى ناشــى از علل مختلف مانند قتل، بیمارى یا 
موارد دیگــر اعالم کــرد. تحقیقات براى شناســایى 
هویــت نوزاد فوت شــده به دســتور قاضــى ایلخانى

 ادامه دارد.

2 دزد حرفه اى پس از هر بار سرقت روى دیوار خانه ها 
اسم باندشان را با ماژیک قرمز مى نوشتند.

سرهنگ سید محسن تقى زاده رئیس پلیس آبادان با 
توجه به افزایش پرونده هاى سرقت در منطقه کارون 
دستور داد تا تیم ویژه اى براى دستگیرى عامالن این 

سرقت ها وارد عمل شوند.
مأموران دایره مبارزه با سرقت خانه پلیس آگاهى آبادان 
در گام نخســت تحقیقات پاى در محل هاى سرقت 
گذاشتند و با توجه به نزدیک بودن خانه هایى که هدف 
دزدان قرار گرفته بود فرضیه اینکه ســارقان در همین 
منطقه زندگى مى کنند در دستور کار تیم پلیسى قرار 

گرفت.
در این مرحله کاوش هاى فنى نشــان از آن داشــت 
که دزدان با آشــنا بودن به منطقه کارون با پرسه زنى 

در این مناطق زمانى که متوجه خالــى بودن خانه ها 
مى شدند براى سرقت وارد عمل شده اند و دزدان پس 
از هر ســرقت با ماژیک قرمز روى دیوار خانه ها اسم 

«شاهین» نوشته بودند.
کارآگاهــان در گام بعدى بــه ســراغ دوربین هاى 
مداربسته در محل هاى سرقت رفته و مشاهده کردند 
دو مرد در زمان هاى سرقت اقدام به پرسه زنى در این 
مناطق کرده اند که در بررسى هاى فنى خیلى زود دو 
متهم ســابقه دار که اعتیاد به هروئین دارند شناسایى

 شدند.
بدین ترتیب هماهنگى هاى پلیسى و مقام قضائى براى 
دستگیرى دو سارق خانه هاى منطقه کارون صورت 
گرفت و مأموران روز یک شنبه 10 اردیبهشت ماه براى 

دستگیرى دزدان دست به کار شدند.

مأمــوران زمانــى کــه بــراى دســتگیرى دو دزد 
حرفه اى وارد عمل شــدند خانواده و همســایه هاى 
دزدان براى فرارى دادن متهمان شــروع به ســنگ 
پراکنى به ســمت مأموران کردند که تیم پلیسى قبل 
از فرار دو ســارق جوان موفق به دستگیرى آنها شدند 
که در این درگیرى یکى از مأمــوران پلیس از ناحیه پا 

مجروح شد.
دو سارق حرفه اى ابتدا ادعا مى کردند که پس از آزادى 
از زندان دیگر به دنبال خالف و سرقت نرفته اند اما پس 
از چهار ساعت تحقیقات فنى زمانى که در برابر مدارك 
و فیلم هاى دوربین مداربسته قرار گرفتند به ناچار لب 

به اعتراف گشودند.
یکى از دزدان گفت: «پــس از آزادى از زندان بخاطر 
اعتیادمان به هروئین نیاز به پول داشتیم به همین خاطر 

یک باند دو نفره به نام شاهین تشکیل دادیم و هر بار 
پس از سرقت با ماژیک قرمز اسم باندمان را روى دیوار 

خانه ها مى نوشتیم.»
این ســارق حرفه اى ادامــه داد: «در محله پرســه 
مى زدیــم و زمانى که یکى از همســایه هــا از خانه 
خارج مى شــد با شــاهکلیدى که داشــتیم دست به 
کار شــده و وســایل بــا ارزش خانه ها را ســرقت

 مى کردیم.»
مأموران در ادامه پى بردند که دزدان وســایل سرقتى 
را به مردى در منطقه «تانکى ابالحســن» به فروش

 مى رســاندند که در این مرحله مالخر جــوان نیز در 
عملیات پلیسى دستگیر شد.

بنا به این گزارش، متهمان پس از اعتراف با قرار وثیقه 
روانه زندان شدند.

سرنخ هاى به دست آمده در رودسر دو برادر نقابدار را به دردسر انداخت. 
رئیس پلیس شهرستان رودسر با اعالم این خبر گفت: پس از وقوع یک فقره سرقت خانه در حوزه پاسگاه  انتظامى چنیجان، بررسى موضوع در دستور کار پلیس

 قرار گرفت.
سرهنگ رمضانعلى پور قاسم با بیان اینکه سارقان در این سرقت با اســتفاده از نقاب وارد خانه شده و اقدام به ســرقت طال به ارزش صد میلیون ریال کرده اند،

 اظهار داشت: کارآگاهان پس از چند روز تحقیقات پلیسى سرنخ هایى از سارقان به دست آوردند.
این مقام انتظامى با اشاره به شناسایى مخفیگاه و دستگیرى سارقان، تصریح کرد: دو متهم در بررسى هاى فنى پلیس صریحًا به انجام سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ پورقاسم تآکید کرد: دو برادر 35 و 45 ساله براى تکمیل پرونده به مقام قضائى معرفى شده اند.

شش عضو یک باند تبهکارى که با سفر به ده شهر کشور 
به مغازه ها و داروخانه ها به طور ســریالى دستبرد زده و 

تحت تعقیب پلیس بودند، بازداشت شدند.
7 اسفند سال گذشته صاحب مغازه لباس فروشى با حضور 
در پلیس آگاهى استان زنجان ازدســتبرد به مغازه اش 

خبر داد.
مأموران با حضور در مغازه او متوجه شدند که قفل آنجا 
تخریب شده و سارقان هر چه پوشاك و پول در مغازه بوده 

همراه دوربین مداربسته آنجا دزدیده اند.
مأموران در جستجوى سارقان بودند که با شکایت هاى 
مشــابهى رو به رو شدند که نشــان مى داد همان دزدان 
فرارى از مغازه هاى دیگرى از جمله پوشاك، اسباب بازى 

و ... سرقت کرده و هر چه اموال بوده با خود برده اند.
در ادامه تحقیقات، ردپاى افرادى ســابقه دار به دســت 
آمد و چند هفته پیــش یکى از آنها در کرج بازداشــت 
شد. او به اداره پلیس آگاهى اســتان زنجان منتقل شد 
و در بازجویى ها گفت: «من و پنج نفر از دزدان حرفه اى 
که ســرکرده مان مردى به نام "جابر" اســت با سرقت 
خودروهاى مدل باال براى دزدى به مغازه ها، فروشگاه ها و 
داروخانه ها مى رفتیم و با تخریب در ورودى هر چه اموال 
و پول داخل مغازه ها بود، سرقت مى کردیم. دزدى هایمان 

مربوط به شهر زنجان و 9 شهر دیگر است.»
سرکرده باند به نام جابر و چهار همدستش چند روز پیش 
در عملیات هاى جداگانه پلیســى در کرج، غرب تهران 
و زنجان بازداشت شــدند. این افراد داراى سوابق متعدد 
کیفرى بوده و سرکرده باندـ  جابر 31 سالهـ  داراى شش 

فقره سابقه کیفرى در ارتباط با سرقت از مغازه هاست.

ســرکرده باند به افســر تحقیق گفت: «دو سال پیش 
زمانى که از زندان آزاد شدم گروه جدیدى تشکیل دادم و 
دزدى هایمان را در کرج، غرب تهران، تهران بزرگ، قم، 
زنجان، اراك، قزوین و سه شهر دیگر انجام دادیم. حتى 
دوربین هاى مداربســته که تصویرهایمان را ثبت کرده 
بود هنگام دزدى با خود مى بردیم. در یکى از ســرقت ها 
به داروخانه اى در شهر دیگرى دستبرد زدیم و داروها و 

اموال را به ارزش 700 میلیون تومان سرقت کردیم.»
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتى رئیس پلیس آگاهى استان 
زنجان گفت: «مغازه داران و صاحبان داروخانه ها براى 
جلوگیرى از سرقت، دوربین هایشــان را در مکان هایى 
دور از مشاهده سارقان نصب کنند و پول هاى خود را در 
محل کارشان نگذارند. همچنین مردم خودروهاى خود را 
عالوه بر دزدگیر به قفل پدال و فرمان مجهز کنند تا مورد 

سرقت قرار نگیرد.»

چند روز کار اطالعاتى پلیس زابل منجر شــد تا آنها راز 
چندین سرقت از خانه را کشف کنند.

ســرهنگ غالمرضا نجابت رئیس پلیس شهرســتان 
زابل با اعالم این خبــر گفت: در پى وقــوع چند فقره 
سرقت خانه در شهرستان زابل، مأموران پلیس آگاهى 
طى اقدامات گســترده اطالعاتى و پلیسى، شناسایى 
و دستگیرى سارق یا ســارقان را در دســتور کار خود

 قرار دادند. 
رئیس پلیس شهرستان زابل تصریح کرد: مأموران پس 
از چند روز کار اطالعاتى و با استفاده از شگردهاى خاص 
پلیسى سرانجام، سرنخ هایى از سارقان به دست آوردند 
و با پیگیرى هاى مداوم، مخفیگاه سارقان را شناسایى و 

تحت کنترل ویژه پلیس قرار دادند. 
وى در ادامه بیــان کرد: با شناســایى ایــن متهمان 
دســتگیرى آنها در دســتور کار مأموران قــرار گرفت 
که طى عملیاتــى غافلگیرانه دو ســارق حرفه اى در 

مخفیگاهشان دستگیر شدند. 
ســرهنگ نجابــت افــزود: متهمــان در تحقیقات و 

بازجویى هاى تخصصى پلیس به ســه فقره ســرقت 
خانــه در شهرســتان زابــل بــه ارزش 500میلیون 
ریال اعتــراف کردنــد که پــس از تشــکیل پرونده 
جهت ســیر مراحــل قانونــى بــه مرجــع قضائى

 معرفى شدند. 

زن صیغه اى که همراه شوهر شیشه اى از دست مأموران فرار مى کرد هدف گلوله مرگ 
پلیس قرار گرفت.

شامگاه سه شــنبه پنجم اردیبهشــت ماه مأموران پلیس هنگام گشــتزنى در یکى از 
خیابان هاى جنوبى تهران به مردى که نایلون مشکى در دست داشت، مشکوك شدند و 

دستور ایست براى مرد مرموز صادر شد.
مرد جوان با دیدن مأموران به دستور ایست توجهى نکرد و پا به فرار گذاشت. بدین ترتیب 
تعقیب و گریز مأموران با متهم فرارى آغاز شد تا اینکه مرد جوان به داخل کوچه بن بستى 
رفت و  پشت فرمان خودروى پرایدى نشست که در صندلى جلوى آن زن جوانى نشسته 
بود. مرد جوان بالفاصله خودروى پراید را روشن کرد که مأموران داخل کوچه بن بست 
راه او را بستند. در چنین شرایطى متهم به صورت دنده عقب حرکت کرد و پس از برخورد 

با خودروى مأموران موفق به فرار شد.
مأموران پلیس با خودرو دوباره مرد فرارى را تعقیب کردند و براى توقف آن دستور ایست 
دادند اما راننده با سرعت زیاد به فرار خود ادامه داد و در حالى که راننده خودروى پراید با 
حرکات خطرناك قصد داشت مأموران را از تعقیب خود منصرف کند، مأموران با شلیک 
15 تیر هوایى به راننده خودرو هشدار دادند تا هر چه زودتر خودرویش را متوقف کند اما 
تیراندازى هوایى هم باعث توقف خودروى پراید نشــد تا اینکه مأموران الستیک هاى 
خودروى پراید را هدف قرار دادند و راننده پس از طى مسافت کوتاهى در حالى که متوجه 
شــده بود زن جوان هدف گلوله مأموران پلیس قرار گرفته مجبور به توقف شد. در این 
لحظه مرد جوان از خودرو پیدا شــد و دوباره فرار کرد اما ثانیه هایى بعد در دام مأموران 
گرفتار شــد. پس از پایان تعقیب و گریز، مأموران زن جوان را بالفاصله براى درمان به 

بیمارستان منتقل کردند اما زن جوان بر اثر شدت خونریزى تسلیم مرگ شد. 
متهم پس از دستگیرى گفت: «مدتى قبل زن فوت شده را صیغه کردم. او مثل من معتاد 

به شیشه بود به همین خاطر با هم آشنا شدیم و او را صیغه کردم. ساعتى قبل مقدارى 
شیشه  تهیه کردم و قرار بود مصرف کنم به همین دلیل به پارکى رفتم و وسایل مربوط 
به مصرف شیشه را که آنجا مخفى کرده بودم، برداشتم و در حال آمدن به طرف خودرو 
بودم که مأموران به من مشکوك شدند و دستور ایست دادند. از آنجایى که از قبل به علت 
ارتکاب جرمى تحت تعقیب پلیس بودم، فرار کردم و به طرف خودرو رفتم . وقتى سوار 
شدم، مأموران مرا محاصر ه کردند که با خودرویم به خودروى مأموران پلیس کوبیدم و 
فرار کردم اما مأموران دست بردار نبودند و شروع به تیراندازى هوایى کردند. من خیلى 
ترسیده بودم و به همین دلیل به ســرعتم افزودم تا از دست مأموران فرار کنم که یکى 
از تیرها به الســتیکم برخورد کرد و یکى هم به چراغ عقب خودرویم که از داخل چراغ 
عبور کرد و به زن صیغه اى ام که در صندلى جلو نشسته بود، برخورد کرد و مجبور شدم 

خودرو را نگه دارم.» 

یک مرد 28 ساله در اقدامى جنایتکارانه در الهیه 
کرمانشاه همسر و برادر زن خود را به گلوله بست 

و سپس خودزنى کرد.
معاون اجتماعى پلیس استان کرمانشاه با اعالم 
این خبر اظهار داشت: ساعت 18 و 56 دقیقه روز 
سه شنبه یک مورد تیراندازى در محله الهیه قلعه 

کهنه به پلیس 110 اعالم شد.
سرهنگ محمدرضا آمویى اضافه کرد: با حضور 
نیروها در محل مشــخص شد در این حادثه مرد 
جوان حدود 28 ساله اى با همسر و بردار زن خود 
درگیر شــده و با شــلیک گلوله آن دو را به قتل 

مى رساند.
این مقام انتظامى خاطرنشــان کرد: بعد از قتل 
همسر 23 ســاله و برادر زن 27 ســاله، این فرد 
اقدام به خودزنى کرده و در نهایت خود او نیز فوت 
مى کند. اختالفات خانوادگى علــت  این حادثه

 بوده است.

یادگارى نویسى دزدان با ماژیک قرمز!یادگارى نویسى دزدان با ماژیک قرمز!

دستبردهاى سریالى دزدان شب رو

دزدان خانه هاى زابل در دام پلیس  

وحشت آفرینى 2 برادر نقابدار در رودسر  

سرنوشت غمبار زن صیغه اى

قتل خانوادگى در کرمانشاه

هویت جسد نوزاد کشف شده در نارمک ، ناشناس ماند
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برزو ارجمند عکس دوران کودکى خود را 
در کنار عکس پسرش منتشر کرد.

از میان شش کاندیداى دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهــورى، یک 
نفر ســابقه بازیگرى در سینما را هر 
چند براى دقایقى کوتــاه دارد و آن 

«مصطفى هاشمى طبا» است. 
اگر نگاهى به لیست بلندباالى فیلم 
ســینمایى «جنگ اطهر» محصول 
ســال 1358 بیندازیم، در میانه اش 
به نامى مى رســیم که امــروز براى 
مردم آشناتر است و بعد از دوره هاى 
مدیریتى متعدد و حضور در چند دوره 
از انتخابات و پذیرش مسئولیت هایى 
مانند ریاست ســازمان تربیت بدنى 
دیگر شــاید خود به خاطر نیاورد که 
نقشــى کوتاه در فیلم ســاخته شده 
توســط محمدعلى نجفــى، خالق 

«سربداران» ایفا کرد. 
تولید این فیلم که از سال هاى پیش 
از انقالب و توسط عده اى از جوانان 
فیلمســاز انقالبى آغاز شــده بود به 
رابطه یک معلم بــا دانش آموزانش 

مى پردازد.

شباهت  پدرانه 

سابقه بازیگرى در 
میان کاندیداهاى 
ریاست جمهورى

پرستو صالحى با انتشــار عکسى در 
صفحه اینستاگرامش، تولد فرزند یغما 
گلرویى را تبریک گفت. یغما گلرویى و 
همسرش آتنا حبیبى به تازگى صاحب 

فرزند شدند.
پرســتو صالحى در پست خود نوشته: 
«یغما جان و آتنا جانم، تولد یاراِى عزیز 
رو بهتون تبریک مى گم، قدم نو رسیده 
مبارك عزیزانم، یارا گلرویى به جهان 
ما خوش آمدى... باشــد کــه رؤیاى 
پدرت به یارى تــو جان بگیرد؛ دنیاى 

بى کینه...»

یارا گلرویى

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آدم برفى» آخرین ساخته «توماس آلفردسون» 
و با بازى «مایکل فاسبندر» به پایان رسید.

توماس آلفردســون که پیش از این بخاطر کارگردانى فیلم «بگدار فرد 
درست وارد شود» نامزد جوایزى همچون گلدن گلوب شده بود 

این بار با داستانى جنایى به سینما بازگشته است. 
مایکل فاســبندر، ربکا فرگوسن، شــارلوت گنزبور، جى. 
کى. ســیمونز و وال کیلمر در این فیلم یه ایفاى نقش 

مى پردازند. 
 «آدم برفى» درامى جنایى بوده که به تعقیب و 
گریز هاى خاص این ژانــر مى پردازد. در این 
فیلم یک کارآگاه دائم الخمر نروژى شروع 
به تحقیق براى پیــدا کردن بزرگ ترین 
قاتل سریالى کشور مى کند اما مصرف 
بیش از حد باعــث ایجاد خلل در ادامه 

پیگیرى پرونده مى شود. 
بعد از فیلــم «بندزن خیاط ســرباز 
جاســوس» که به عنــوان یکى از 
بهترین فیلم هاى دهه اخیر سینما 
شناخته مى شود، خبرى از توماس 
آلفردســون نبود تا اینکه امسال 
با ســاخت یک فیلــم جنایى با 
نقش آفرینى فاســبندر دوباره به 

سینما ها باز خواهد گشت. 
فیلمنامه این فیلــم که از رمان 
«یو نسبو» اقتباس شده، نوشته 
«حســین امینــى» فیلمنامه 
نویس ایرانى اســت که یکى از 
شــانس هاى اصلى اسکار سال 
آینده محسوب مى شود. این فیلم 
13 اکتبر سال 2017 اکران خود 
را در سینماهاى آمریکاى شمالى 

آغاز مى کند.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آدم برفى» آخرین ساخته «توماس
و با بازى «مایکل فاسبندر» به پایان رسید.

توماس آلفردســون که پیش از این بخاطر کارگردانى فیلم
درست وارد شود» نامزد جوایزى همچون گلدن گلو
این بار با داستانىجنایى به سینما بازگشته است.
مایکل فاســبندر، ربکا فرگوسن، شــارلوت
کى. ســیمونز و وال کیلمر در این فیلم یه

مى پردازند. 
 «آدم برفى» درامى جنایى بوده که
گریز هاى خاص این ژانــر مى پر
فیلم یک کارآگاه دائم الخمر نر
به تحقیق براى پیــدا کردن
مى کند قاتل سریالى کشور
خ بیش از حد باعــث ایجاد

پیگیرى پرونده مى شود.
بعد از فیلــم «بندزن خی
جاســوس» که به عنــ
بهترین فیلم هاى دهه

شناخته مى شود، خبرى
نبود تا ا آلفردســون
با ســاخت یک فیلـ
نقش آفرینى فاســبن
سینما ها باز خواهد گش
فیلمنامه این فیلــم
«یو نسبو» اقتباس
«حســین امینــى
اســت نویس ایرانى
شــانس هاى اصلى
آینده محسوب مى ش
7 اکتبر سال 2017 13
را در سینماهاى آمریک

آغاز مى کند.

اولین تصاویر رسمى از فیلم «نقشه فرار 2» به کارگردانى «استیون میلر» و با بازى «سیلوستر استالونه» منتشر شد.
فیلم سینمایى «نقشه فرار 2» به کارگردانى استیون میلر از اوایل ژانویه 2016 پیش تولید خود را آغاز کرد و هم اکنون با پایان مراحل 

فیلمبردارى آماده اکران مى شود.
این فیلم ادامه اى بر زندگى «رى برزلین» با بازى سیلوستر استالونه است که به عنوان یک متخصص فرار از زندان به داخل بهترین 
زندان هاى امنیتى جهان رفته و از آنها فرار مى کند. در نسخه یک این فیلم «آرنولد شوارتزنگر» به عنوان بازیگر روبه رو به استالونه کمک 
کرده و هر دو از زندان مى گریزند اما در نسخه دوم حضور آرنولد به طور کلى منتفى شد. از اتفاقات جالب این فیلم مى توان به حضور 

خواننده معروف سیاه پوست یعنى «50 سنت» اشاره کرد.
همچنین پیش از این شــایعاتى مبنى بر حضور «جیسون استتام» بازیگر مشهور 
هالیوود در این فیلم به گوش مى رسید که با مشخص شدن پایان فیلمبردارى 
و نبود وى در گروه بازیگران تکذیب شد تا «دیو باپتیستا» به عنوان یکى 

دیگر از بازیگران شاخص فیلم معرفى شود.
این فیلم که پیش بینى مى شــود یکــى از پرفروش ترین 
فیلم هاى کریسمس سال آینده باشد، به احتمال زیاد ژانویه 

2018 اکران بین المللى خود را آغاز خواهد کرد.

امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو خواننده پر حاشیه 
موسیقى زیرزمینى ایران این بار در صفحه شخصى اش 
با انتشار پستى اعالم کرده است که مى خواهد خودش 

را تحویل پلیس بدهد.
سال گذشته او به واسطه انتشار صدایى که حاوى تهدید 
بازپرس پرونده اش بود به داســراى فرهنگ و رسانه 
احضار شد و پس از آن دستگیر شد و حدوود دوماه را در 
بازداشتگاه به سر برد. با آزادى او و پس از مدتى حرف از 
حکم ده ساله حبس براى او در رسانه ها منتشر شد. پس 
از آن بود که این خواننده فعالیت هاى موسیقى خودش 
را ادامه داد. اما حاال با انتشار این پست مشخص مى شود 
افرادى که براى او سند آزادى گذاشته اند صبرشان به سر 

آمده و احتماًال مطالبه سند خودشان را کرده اند.
تتلو در صفحه شخصى اش در اینستاگرام نوشت:

«شنبه صبح میرم خودمو تحویل میدم، میرم تو زندان! 
این عموهه هم سندشــو مى خواد ! واال ما واسه ده تا 
غریبه سند گذاشتیم که االن خودمون سند نداریم بعد 
این عموى ماست و کل ایرانم پر کرده و اینجورى هم 
مى کنه! مى دونم داستانو! گفتم که باید سر به نیست شم 
همین روزا! میرم تو تا سندش آزاد شه! تا شنبه هم خیلى 
کار دارم چون ممکنه دیگه هیچوقت زنده از زندان نیام 

بیرون! اوًال واسم دعا کنید و ثانیاً حاللم کنید ...»

فیلمنامه نویس ایرانى    فیلمنامه نویس ایرانى    
                                 با «آدم برفى» در اسکـار                                  با «آدم برفى» در اسکـار 
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رضا کیانیان در تازه ترین پست اینستاگرامى خود باز هم به موضوع انتخابات پرداخت.

ما خوبیم که دیگران بد و بدتر هستند!کیانیان نوشت: مدام مى نویسید مجبوریم بین بد و بدتر را انتخاب کنیم.ال ا... اال ا... آخر مگر همه 

مردمى که به راحتى دروغ مى گوییم و راحت حق بقیه را پایمــال مى کنیم! همین مردمى که مثًال به خدا اعتقاد 
داریم و به جز خودمان، خون بقیه مخلوقات خدا را حالل مى دانیم!

همین مردمى که به ظاهر از زورگویى بدمان مى آید اما خودمان تا جایى که زورمان برسد به همه زور مى گوییم!

همین مردمى که دزدى و کلک و کالهبردارى هاى کوچک مى کنیم و چون نمى توانیم اختالس هاى بزرگ بکنیم ناراحتیم... همین 

همدیگر را مى تراشیم...مردمى که حتى در ترافیک به هم رحم نمى کنیم؛ هیچ جا به هم رحم نمى کنیم ! صبح تا شــب داریم از روى هم رد مى شــویم و سر 
بد چه کسى است ؟و بدتر کیست ؟آن وقت مى گوییم باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم!

خودمان که از همه بدتریم! تا حاال چند بار در زندگى پوزش خواستیم؟
تا حاال چندبار مسئولیت کارهایمان را به عهده گرفته ایم؟

پس خودت چه!معتادمان مى گوید رفیق بد ما را به این روز انداخت.

ما اینچنین مردمى هستیم...باالخره پس چه کسى مقصر است ؟سیاسى مان مى گوید تقصیر آمریکا بود!اختالسگرمان مى گوید فریب خوردم!دزدمان مى گوید محتاج بودم.انگار دیگران محتاج نیستند؟پس شرافتت کجاست؟

مسئولیت هیچ کارى را به عهده نمى گیریم و فقط به بقیه مى گوییم بد و بدتر! یک نفر پاسخ بدهد، چه کسى خوب است ؟

دیگر شــاید خود به خ
نقشــى کوتاه در فیلم

توســط محمدعلى نج
«سربداران» ایفا کرد. 
تولید این فیلم که از س
از انقالب و توسط عده
فیلمســاز انقالبى آغاز
رابطه یک معلم بــا دا

مى پردازد.

پرستو صالحى با انتشـ
ت صفحه اینستاگرامش،
گلرویى را تبریک گفت.
همسرش آتنا حبیبى به

فرزند شدند.
پرســتو صالحى در پست
«یغما جان و آتنا جانم، تو
روبهتون تبریک مى گم
مبارك عزیزانم، یارا گلر
ما خوش آمدى... باشــ
پدرت به یارى تــو جان

بىکینه...»

یارا گلرو

مبنىبر حضور«جیسون استتام» بازیگر مشهور
مى رسید که با مشخص شدن پایان فیلمبردارى 
گرانتکذیب شد تا «دیو باپتیستا» به عنوانیکى

نشاخص فیلم معرفى شود.
 پیش بینى مى شــود یکــى از پرفروش ترین 
س سال آینده باشد، به احتمال زیاد ژانویه 

 خود را آغاز خواهد کرد.

 عتقاد 

از روى هم رد مى شــویم و سر ىبزرگ بکنیم ناراحتیم... همین  گوییم! م

سخ بدهد، چه کسى خوب است ؟

؟!؟!
و

دیگراز ب
این فیلم که
فیلم هاىک
2018

ز
کرده و هردو از

مگر همه ات پرداخت. آخر
ه ًال

 پیش
 کریسمس سال آی
 اکران بین المللى خ

کیانیان:
ت انتخاباتى رضا 

پس

کیانیان:
ت انتخاباتى رضا 

پس

چه کسى خوب است
  چه کسى خوب است

بازگشت 
امیر تتلو به 
زندان
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 * تعیین هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر.
*انتخاب آقایان محمدرضا عبدانى و حسینعلى صادقى به عنوان شهرداران دستگرد در  
دوره چهارم و معرفى ایشان به استاندارى جهت صدور حکم و انجام پیگیرى هاى الزم.
*برگزارى جلســه تودیع و معارفه شــهردارى با حضور مســئولین محترم استان و 

شهرستان.
*انتخاب و معرفى اعضا جهت شرکت در کمیسیون هاى مختلف شهردارى.

*پیگیرى و تحقق آرزوى دیرینه مردم شهر در برپایى نماز عبادى و سیاسى جمعه.
*پیگیرى دریافت مجوز و دریافت کد کالنترى شهر دستگرد و افتتاح کالنترى با حضور 

فرماندهى محترم انتظامى استان.
*پیگیرى درخواست مردمى براى دفن شهداى گمنام با هدف افزودن کمالى بر کماالت 

شهر.
*پیگیرى و کمک به تسریع فرآیند صدور اسناد منازل شهر.

*اجراى پروژه فاضالب شــهروندان با حمایت دولت و مسئوالن شهرستان و نماینده 
محترم.

*پیگیرى طرح خریدارى پساب فاضالب براى فضاى سبز و استفاده هاى غیر مثمر .
*اجراى جدولگذارى و سنگ فرش پیاده روها.

*پیگیرى ارائه خدمات براى بیمه کشاورزان مهاجر.
*نصب تابلوهاى معابر، خیابان ها و کوچه ها با اجراى طرح بومى و سنتى به منظور احیاى 

هنر ایرانى براى اولین بار در کشور.
*پیگیرى و تصویب و شروع عملیات زیرسازى و آسفالت باند کند روى منطقه کارگاهى.

*اجراى طرح کد گذارى و نصب پالك کدپستى منازل در تمام نقاط شهر.
*آزادسازى حمام شهر به عنوان یک اثر میراثى و  آغاز عملیات ترمیم و حفظ این میراث 

گرانبها با هدف دایر کردن موزه مردم شناسى.
*پیگیرى و صدور مجوز حذف مینى بوس ها و پرداخت حق امتیاز خط به مالک.

*تشویق بخش خصوصى براى خریدارى اتوبوس  به تعداد 7 دستگاه اتوبوس داراى 
GPSو کارتخوان.

*تفکیک خطوط مشترك خورزوق و دستگرد.
*صدور مجوز پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال براى بازسازى هر دستگاه اتوبوس.

*پیگیرى تثبیت داروخانه شبانه روزى شهر.
*پیگیرى رفع مشکالت مرکز بهداشتى و درمانى شهر.

* پیگیرى رفع مشکالت مرکز درمانى شبانه روزى شهر.
*محوطه سازى آسفالت چمن و رفع مشکل روشــنایى  و آبیارى و پیاده روسازى مرکز 

خدماتى درمانى و پایگاه سالمت شهر.
*واگذارى یک قطعه زمین در بخش شمالى شــهر براى پایگاه بهداشت شماره 2 و 
پیگیرى تأمین اعتبار توسط شبکه بهداشت شهرستان و آغاز عملیات ساخت در آینده 

نزدیک.

*همکارى در افتتاح و فعال شــدن مرکز درمانى و خدمات پزشــکى نورالهدى شهر 
دستگرد.

*پیگیرى تخصیص فوریت هاى پزشکى 115 به شهر دستگرد.
*برگزارى جلسات متعدد براى رفع مشکالت حوزه سالمت با مسئولین شبکه بهداشت 

و مدیران حوزه سالمت شهرستان و شهر.
*پیگیرى اخذ مجوز مرکز پرورش فکرى کودکان و نوجوانان شهرستان برخوار.

*همکارى با کلیه مراکز فرهنگى نهادها و مســاجد و پایگاه هاى مقاومت و مدارس در 
برگزارى همایش ها و فعالیت هاى فرهنگى.

*همکارى در برپایى شب شعر تئاتر و جشن هاى مردمى با گروه هاى هنرى شهر.
*همکارى با ستاد یادواره شهدا در برگزارى مراسمات شهدا.

* واگذارى زمین مصالى نماز جمعه.
*واگذارى زمین دفتر امام جمعه.

*همکارى در ساخت مصالى موجود شهر.
*کمک هاى فرهنگى و مالى به ستاد اقامه نماز.

*واگذارى محل کالنترى.
*همکارى در افتتاح و تجهیز و فعال کردن کالنترى شهر.

*همکارى در فعال شدن حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبى (ع).
*واگذارى دو قطعه زمین براى ساخت مدارس خیّرساز؛ 1. زمین جنب clc 2. زمین جنب 

ورزشگاه و همکارى در ساخت مدرسه پوریا رفیعى.
.clc بازسازى مدرسه *

*آسفالت محوطه هاى مدارس با کمک مدارس.
*کمک به شاداب سازى مدارس.

*واگذارى موقت ساختمان متعلق به شــهردارى جهت دایر کردن هنرستان بوعلى و 
جلوگیرى از انحالل هنرستان کاردانش بوعلى.

*تقدیر از معلمان آموزشگاه هاى سطح شهر در روز معلم.
*تأمین اعتبار انشعابات و راه اندازى سالن ورزشى پوریاى ولى.

*کمک به ورزش زورخانه اى شهر براى خریدارى تجهیزات و امکانات ورزش زورخانه 
اى و همکارى براى احداث مکان انجام ورزش زورخانه اى دستگرد.

*کمک به راه اندازى و بهره بردارى زمین چمن ( تأمیــن آب، خریدارى کود، کمک و 
همکارى واحد خدمات موتورى شهردارى).

*کمک به تیم هاى ورزشى.
*همکارى و پیگیرى اجراى طرح هاى آبیارى یکپارچه.

* کمک در برپایى همایش هاى آموزشى به منظور تشویق و ترویج کشت گلخانه اى.
*کمک در برپایى گردهمایى کشــاورزان مهاجر به منظور تشکیل و تشکل و پیگیرى 

مطالبات عمومى این قشر زحمتکش.
*همکارى براى صدور و ارائه خدمات بیمه کشاورزان در روزهاى شنبه.

*همکارى براى تسریع در صدور اسناد منازل و واگذارى بیش از 1500 سند از منازل 
شهروندان.

*تأمین نیرو براى تسریع در روند صدور اسناد.
*پیگیرى و تسریع همکارى با اداره آبفاى شهرستان براى تحقق خدمات آب و فاضالب 

شهروندان.
*همکارى براى رفع مشکل افت فشار آب با اداره شهرستان براى اجراى خط و لوله آبفا.
*پیگیرى درخواست شــهروندان براى دریافت خطوط تلفن ثابت در منطقه کارگاهى 

خیابان دکتر على شریعتى و محله ملک الشعراى بهار به تعداد دو هزار خط تلفن.
*پیگیرى رفع نیاز به دسترسى به اینترنت با همکارى اداره مخابرات.

*پیگیرى و همکارى با اداره برق شهرستان براى تأمین نیاز منطقه کارگاهى.
*پیگیرى اجراى طرح خطوط انتقال نیرو به شهرك صنایع غذایى.

*پیگیرى رفع مشکالت تیرهاى مزاحم و جابه جایى آنها.
*پیگیرى رفع مشکالت روشنایى شهر.

*تأمین اعتبار براى اجراى پروژه روشنایى جاده کمربندى دستگرد دولت آباد.
* پیگیرى و همکارى براى اجراى خط انتقال گاز شهرك صنایع غذایى.

*پیگیرى زیرساخت هاى شهرك صنایع غذایى اجراى خط انتقال گاز و تأمین اعتبار الزم 
براى خط انتقال برق شهرك صنایع غذایى و منطقه کارگاهى شهر.

*پیگیرى فراخوان طرح یادمان شهداى گمنام و تصویب طرح برگزیده.
*همکارى در حوزه ساماندهى گلزار شهدا و اجراى سقف.

*کمک در برگزارى مراسم شهید عبدالحسین یوسفیان شهید مدافع حرم.
*همکارى و حمایت از طرح هاى قرآنى با هدف جذب و گرایش نونهاالن و نوجوانان.

*خریدارى تجهیزات بخش آتش نشانى خدمات موتورى و ساماندهى بخش فضاى 
سبز.

*توسعه فضاهاى سبز و آزادسازى بخشى از زمین هاى پارك بزرگ شهر .
*کاشت تعداد 2000 اصله درخت و حذف درختان فرسوده و تقویت فضاى سبز موجود.

*پیگیرى و اخذ مجوز حفر چاه در فضاى سبز.
*آزاد سازى منزل تاریخى حیدریان به عنوان یکى از آثار باستانى.

* پیگیرى براى بازگشت و حفظ دفتر شــوراى حل اختالف شهر با حمایت مسئولین 
محترم شهرستان و نماینده محترم و ادامه فعالیت این حوزه قضائى در شهر دستگرد.

*همکارى با مراکز خیریه اى به ویژه دفتر نیکوکارى چهارده معصوم(ع) شهر دستگرد 
به عنوان اولین دفتر شهرستان برخوار و ارائه خدمات به نیازمندان.

*انتخاب اعضا جهت شرکت در جلســات و کمیســیون هاى مختلف فرماندارى در 
شهرستان.

*تشکیل جلسه با پزشکان شهر به منظور بررسى مشکالت بهداشتى درمانى شهر.
*پیگیرى و اجراى نهضت آسفالت براى کلیه معابر سطح شهر.

*تالش در جهت اصالح قیمت منطقه بندى شهر و تأکید به تفاوت قیمت منطقه بندى.

*پیگیرى انجام توافقات ساختمان هاى واقع در مسیر و طرح هاى شهردارى.
*پیگیرى الزم جهت راه اندازى دفتر نماینده محترم مجلس به منظور تسریع در حل 

مشکالت مردم.
*تصویب و نظارت بر کلیه امور شهردارى از جمله پروژه هاى عمرانى و پیگیرى در جهت 

بهبود کیفیت و رفع نواقص آن.
*تالش و نظارت بر اجراى هرچه بهتر بودجه شــهردارى و تأکید بر درآمد و دقت در 

هزینه ها.
*بررسى و پیگیرى مشکالت ترافیکى شــهر با همکارى نیروى انتظامى و راهنمایى و 

رانندگى.
*تشکیل جلسات عادى هفتگى به صورت منظم پاسخگویى به مراجعین محترم.

*تشکیل جلســات با مســئولین محترم، نماینده محترم مجلس،امام جمعه محترم، 
فرماندار محترم و دیگر مسئولین ادارات شهرستان.

*تصویب تخفیف عوارض محلى در مناسبت هاى ویژه.
*تخفیف و تقسیط عوارض بنا به پیشنهاد شهردارى به نیازمندان.

*پیگیرى اجرا و تکمیل میدان 11 آبان (میدان مشترك دستگرد- دولت آباد).
*پیگیرى طرح مشکالت آب شرب شهر و اصالح شبکه.

*تخصیص اعتبار جهت خرید کتاب براى مخزن کتابخانه عمومى اندیشه.
همکارى با آموزشگاه هاى سطح شهر و کمک به تجهیز مدارس.

*همکارى با ستاد اقامه نماز جمعه.
*شرکت و مشارکت در مراسم هاى مختلف ملى و مذهبى.

*شرکت در جلسات شوراى ادارى شهرستان و طرح مشکالت شهر دستگرد.
*دیدار ازخانواده محترم شهدا و جانبازان و ایثارگران شهر.

*تصویب بودجه شهردارى براى سال هاى 93 ، 94 ، 95 و 96.
*همکارى و مساعدت در امور فرهنگى بانوان.

*پیگیرى و حصول نتیجه تعداد کثیرى از پرونده هاى الینحل توافقات قبلى که از سال 
هاى گذشته باقى مانده است.

*پیگیرى مجوز سراى سالمندان شهر.
*تصویب در اختیار قراردادن بلوك فرش رایگان جهت زیباسازى شهر.

*تقدیر از کارگران شهردارى.
*پیگیرى تکمیل استخر فرهنگ.

*تصویب کمک هزینه کمپ با ارائه نامه از دادستان محترم شهرستان.
*پیگیرى و تصویب کمک هزینه طرح مطالعاتى قطار شهرى.

*پیگیرى و تصویب خرید تجهیزات ترافیکى و نصب در سطح شهر.
*تخصیص اعتبار جهت خرید یک دستگاه لودر و کمپرس.

*صدور مجوز تبدیل به احسن لودر خریدارى شده با یک دستگاه باالبر تلسکوپى و یک 
دستگاه ماشین پیشروى آتش نشانى.

ررگرددر دوره چهارممرورى بر مهمترین فعالیت هاى شوراى اسالمى شهر دستگرد  گگت تتس ررهرد ههش ىىمى الالسال ووشوراىا ااهاى تتیت ییل ااعا ععف ننین ررتر تتم ممه ههم رربر ااهارمررمرورى ههچ دردوره

افتتاح کالنترى دستگرد 

جلسه بررسى پرونده هاى تملکات

خرید یک دستگاه لودر

امضاى تفاهمنامه قرارداد خرید پساب

تقدیر از معلمان

مراسم تجلیل از ورزشکاران

اعضاى دوره چهارم شوراى اسالمى

تشکیل جلسه جهت دریافت مجوز کانون

مراسم کلنگزنى دفتر امام جمعه

همایش خانواده مهدوى در عصر غیبت

برگزارى نماز عبادى سیاسى جمعه

تشکیل جلسه احداث شهرك گلخانه اى

مراسم کلنگزنى مسجد امیرالمؤمنین(ع)

همایش پیاده روى عید غدیر

پیگیرى صدور اسناد منازل شهر

تشکیل جلسه بهسازى گلزار شهدا

مراسم کلنگزنى زورخانه شهر دستگرد


