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هر کس خالف امنیت کشور اقدام کنـد
  سیلى خواهد خورد

بادمجان را رژیمى سرخ کنیداختصاص 471 سهمیه حج تمتع به خانواده  هاى شاهد پارازیت مضر است15 نام در انتظار رأى اصفهانى ها بررسى صعود 3 تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا سالمتاستاناجتماع ورزش
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فرار قاتل ایرانى 
از زندان ترکیه
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بوى گرانى برنج
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 خرید اسمارتفون
 با قیمت باورنکردنى!

15 نام
 در انتظار رأى 
اصفهانى ها

رحم اجاره اى؛ 30 میلیون+ 
ماهى 500هزار تومان!
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نافرمانى «عاشقانه» از 
حکم دادسراى فرهنگ

حسن روحانى و داستان هاى سفرش به اصفهانحسن روحانى و داستان هاى سفرش به اصفهان
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استان

پاسخ وزیر
 آموزش و پرورش 
به اتهامات
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وزیر آموزش و پرورش استفاده دخترش 
از کارت بازرگانى یک روستایى را 
تکذیب کردو گفت: با وجود آنکه 

کارهاى دخترم ربطى به من ندارد 
اما موضوع را از او پرسیدم که 

او گفت این سخنان کذب 
است چرا که ...

وزیر اطالعات در مورد ماجراى 
تى شرت هاى تبلیغاتى گفت: همکاران ما 
متوجه شدند چند هزار تى شرت تولید شده 

که چهار نمونه آن کشف و ضبط 
شده  است در یک نمونه سه 

«خداحافظ» نوشته شده...

2

ماجراى 
تى شرت هاى 
تبلیغاتى

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع):

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  

چـــاپ
 دوم 

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

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

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى
 شهر الى بید

بشارتتان باد که خوش روزگارى از راه مى  رسد. 
مژده باد شما را که نوشیدن عطر عدالت دور نیست.  

منتظران! به گوش باشید که آن یگانه کارگردان 
جهان، منجى خود را براى شما خواهد فرستاد

 تا نیکى و عدل در جاى جاى عالم گسترده شود. 
نیمه شعبان سالروز والدت مهدى موعود (عج) 

مبارك باد

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر ورزنه

دیرى است که ما منتظر روى تو هستیم 
 ما بند نجابت به تن اسم تو بستیم

دیرى است که دلداده ما خانه نشین است 
جاى قدمش بوسه به صد چاك زمین است . . .

میالد مهدى(عج)، تصنیف سرخ ترانه هاى انتظار،
بر عموم مسلمین جهان مبارك باد

فرا رسیدن نیمه شعبانفرا رسیدن نیمه شعبان
 سالروز والدت حضرت  مهدى(عج) را به همه  سالروز والدت حضرت  مهدى(عج) را به همه 

شیعیان  تبریک مى گوییمشیعیان  تبریک مى گوییم
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وزیر آمــوزش و پرورش اســتفاده دختــرش از کارت 
بازرگانى یک روســتایى را تکذیب کردو گفت: با وجود 
آنکه کارهاى دخترم ربطى به من ندارد اما موضوع را از 
او پرسیدم که او گفت این ســخنان کذب است چرا که 
ازکســى کارت نگرفتیم بلکه قرارداد ترخیص کارى با 

شرکتى داشتیم.
فخرالدین دانش  آشــتیانى در جمع خبرنــگاران افزود: 
در حکم برائتى هم که صادر شــده آمده است که تمام 
هزینه هاى گمرکى، ارزش افزوده و مالیات را پرداخت 
کرده ایم. با وجود آنکه دادگاه حکم داده کاال از مبادى 
رسمى وارد شــده است هنوز در ســایت ها مطرح مى 

شــودکه قاچاق کاال بوده تا بتوانند از آن بهره بردارى 
انتخاباتى کننــد. تهمت هایى که به مــن و خانواده ام 
زده اند را به خدا واگذار مى کنم و حق شکایت را بر خودم 

محفوظ مى دانم. 
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که گردش 
حساب این شــرکت چه میزان بوده است؟ گفت:  خود 
این افراد اعالم کرده اند که این البسه دو محموله بوده 
و مجموعش 220 میلیون تومان است. واقعیت این است 
که چون ما کار شرکت را اصولى و با پرداخت هزینه جلو 
بردیم، اگر سودو زیان را ببیند متوجه خواهند شد که هر 

ماه ضرر بوده است.

وزیر اطالعات در مورد ماجراى تى شرت هاى تبلیغاتى 
گفت: همکاران ما متوجه شــدند چند هزار تى شــرت 
تولید شده که چهار نمونه آن کشف و ضبط شده  است 
در یک نمونه ســه «خداحافظ» نوشته شده و داخل آن 
نوشته شــده «دولت حرف»، در یک نمونه هم نوشته 
شــده« 4 ســال رکود و بیکارى» و یک نمونه هم به 
انگلیسى روى آن نوشته شده بود «من به روحانى رأى

 نمى دهم».
حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوى در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: برنامه این بود افرادى بروند اینها 
را در مناطق شمالى تهران بپوشــند و بعد با هماهنگى 

خودشــان تعدادى از افراد به عنوان موافقان وارد عمل 
شوند افرادى را تحت عنوان موافق دولت وادار به برخورد 
با اینها کنند و امکاناتى هــم در رابطه با تصویربردارى 
مهیا کرده بودند تا از ایــن صحنه درگیرى فیلم بگیرند 
و بعد در فضاى مجازى مطرح کننــد مدافعان دولت با 
مخالفان آن درگیر شدند و از اینها براى اهداف سیاسى 

خود استفاده کنند.
وى افزود: در برخى مراســم بعضى از کاندیداها حضور 
افــرادى را دیدیم که یــک نمونه از این تى شــرت ها 
پوشــیده بودند و مشــغول کار کردن روى این مسئله 

هستیم. 

پاسخ وزیر آموزش و 
پرورش به اتهامات

ماجراى 
تى شرت هاى تبلیغاتى 

اعتراض پاکستان به ایران
   عصر ایران | وزارت خارجه پاکستان ضمن 
احضار سفیر ایران در اسـالم آباد، یادداشت اعتراض 
آمیـزى را تسـلیم وى کـرد. دولـت پاکسـتان دلیل 
اعتراض را تهدیدات اخیر مقامات ایران درباره حمله 
به مراکز تروریست ها در داخل خاك پاکستان اعالم 
کرد. در همین باره امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان 
جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته بود: در صورت 
عدم اقـدام جدى دولت پاکسـتان، انهـدام النه هاى 
اشرار و تروریست ها را در هر عمقى که در خاك کشور 

همسایه باشند، حق مسلم و قانونى خود مى دانیم. 
 

بخشدار جوکار بازداشت شد
   جام جم  آنالین | مرکـز اطـالع رسـانى 
فرماندهى انتظامى اسـتان همدان اعالم کرد: فرهاد 
جهانیان بخشدار جوکار از توابع شهرستان مالیر،  در 
ارتباط با برخورد چندى پیش خودروى فرماندار مالیر 
با یک مأمور راهنمایى و رانندگى، به اتهام تمرد نسبت 
به مأموران در حین انجام وظیفه، توهین، ایجاد ضرب 
و جرح عمدى مأمور و تخریب اموال دولتى به همراه 
دو نفر از کارمندان فرماندارى مالیـر با قرار وثیقه در 

دادسراى عمومى انقالب همدان روانه زندان شد. 

دیدار روحانى با 
نمایندگان مجلس

  مهر | حسن روحانى دیروز در جلسه مشترك 
با نمایندگان حامیانش در ساختمان مجلس مشروطه 
حضور یافت. در این جلسـه روحانـى از عملکرد صدا 
و سـیما انتقاد و اعـالم کرده اسـت که صدا و سـیما 
باید تالش بیشـترى بـراى حضور حداکثـرى مردم 
در انتخابات کنـد. بخش مهـم سـخنان روحانى اما 
آنجا بود کـه یـادى از مرحوم هاشـمى کـرد و گفت 
مرحوم هاشـمى رفسنجانى به من سـپرده بود که در 
انتخابات حضور داشته باشـم و اگر نیایم شرایط بدتر 

از بد مى شود.
در این جلسـه على الریجانـى حضور نیافتـه بود اما 
عارف رئیس فراکسیون امید، مسعود پزشکیان نایب 
رئیس اول و على مطهرى نایـب رئیس دوم مجلس 

حضور یافتند.

استیضاح در آستانه انتخابات
  تسنیم| عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: بحث استیضاح وزیر آموزش وپرورش 

در دستور کار قرار گرفت. 
جبـار کوچکى نژاد با اشـاره بـه جریان افتـادن بحث 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: به دلیل 
دوشـغله بودن وزیر آموزش و پـرورش و حضور او در 
شرکت خصوصى واردات کاال، بحث استیضاح وزیر 
آموزش و پـرورش مطرح و به هیئت رئیسـه مجلس 

شوراى اسالمى تحویل شد.

آمار واجدان شرایط رأى دادن
  آریا | بیش از 56 میلیون و 410 هزارو 234 نفر 
واجدان شـرایط حضور در انتخابات 29 اردیبهشـت 
هستند که از این تعداد یک میلیون و 350 هزار و 294 
نفر رأي اولی خواهند بود. بر اساس قانون کلیه کسانی 
که متولد 29 اردیبهشـت 78 و قبل از آن هستند با در 
دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی می توانند 

در انتخابات شرکت کنند.

حمایت صداوسیما از
ابراهیم رئیسى

  آفتاب نیوز|  نـادر طالـب زاده در برنامه «اثر 
انگشـت» شـبکه افق دربـاره ویژگى هـاى انتخاب 

اصلح صحبت کرد. 
طالب زاده حامى سید ابراهیم رئیسى نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى اسـت. وى از جمله افرادى بود که 
رئیسى را در روز ثبت نام در وزارت کشور  همراهى مى 
کرد. این اتفاق در حالى اسـت که پیش از این حجت 
االسالم رئیسى در نامه اى به صدا و سیما مدعى شده 

بود که رسانه ملى از روحانى حمایت مى کند.

حذف عکس رئیس جمهور توئیتر
شنیده ها حاکى از این است که    آفتاب نیوز |
مستند دوم تلویزیونى حسن روحانى بیشتر از مستند اول 
او که چند شب پیش پخش شد، به تیغ سانسور گرفتار 
شده است. کسانى که به صورت زنده یا حضورى برنامه 
سخنرانى حســن روحانى در ورزشگاه شیرودى تهران 
را دیده اند، قبــل از آن کلیپى را مشــاهده کردند که در 
آن بخشى از قسمت هاى سانسور شده مستند روحانى 
وجود داشت. به خصوص عکس افطارى روحانى در کنار 

هاشمى و خاتمى که بسیار جلب توجه کرد.

خبر جالب کیهان
کیهان به نقل از وزیر اطالعات     خبر آنالین |
نوشــت: «در نظر ســنجى ها آراء آقاى روحانى تقریبًا 
حول 32 تــا 36 درصــد و آقاى قالیبــاف 15 درصد و 
حجت االسالم رئیســى نیز 12 درصد بوده که آراء او به 
سرعت رشد کرده است. گفتنى است گزارش نظرسنجى 
تلفنى ایسنا هم افزایش آراء رئیسى در برابر قالیباف را تأیید 
مى کند، اما نسبت آراء روحانى را حدود 10درصد باالتر 

ارزیابى مى کند.

مرباى چینى و یونجه! 
   مهر | حجت االسالم محمدرضا خدایى رئیس 
ستاد استانى حجت االسالم رئیســى در لرستان گفت: 
خیلى جالب است که دولت یازدهم مسئله حوادث معدن 
را متوجه نیروهاى بســیجى مى کند؛ دیگر نمى گوید 
اقتدارى که در سوریه و لبنان پیدا کرد و توان دیپلماتیکش 

در این کشورها به پشتوانه بسیج و سپاه است.
 وى گفت: امروز ما با این همه منابع و نیروى انســانى 
و با وجود شــما مردم پرشور و نشاط کشــاورز، مرباى 
چینى و یونجه را از کشــورخارج وارد مى کنیم که جاى 

تأسف است.

یارانه را قطع مى کنم
  ایرنا| سید مصطفى هاشمى طبا  گفت: رئیس 
جمهور شوم یارانه را قطع مى کنم چرا که شعارهاى یارانه 
ضد اقتصاد است. هاشمى طبا اضافه کرد: باید کارى کرد 
که سرمایه گذارى بیشترى صورت بگیرد در پنج سال 
اخیر ما 250 هزار میلیارد تومان پول در جامعه تقسیم شده 
است که مى توانستیم با آن هزار کارخانه بسازیم بنابراین 
پول را جاى دیگرى هزینه کردیم و تجمع سرمایه نداریم.

موضع گیرى على دایى 
  نامه نیوز | على دایى در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهورى مصاحبه اى جنجالى انجام داده 
اســت. دایى که در دوره گذشــته از حامیان حسن 
روحانى بود در این دوره نیز به نظر مى رسد انتخاب 

خود را تغییر نداده است.
 وى در این گفتگو اعالم کرد که مناظره ها را ندیده 
است و قصد دیدن آنها را هم ندارد چرا که تأثیرى در 
رأى وى نخواهد داشت و رأى خود را از حاال مشخص 

کرده است.

انتخابات در صدا و سیما
ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

2/21هاشمى طبا
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مراســم دانش آموختگــى دانشــجویان افســرى و 
تربیت پاســدارى دانشگاه امام حســین (علیه السالم) 
صبح دیروز با حضور حضرت آیــت ا... خامنه اى فرمانده 

معظم کل قوا برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، در 
این مراســم حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به عوامل 
اقتدار کشور و ملت ایران و علت مخالفت بدخواهان با این 
عوامل اقتدار، به تبیین «اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت» دشمنان نظام اسالمى پرداختند و با تأکید بر 
اینکه امنیت و آرامش موجوِد کشور در منطقه  پرآشوب، 
یکى از افتخارات جمهورى اسالمى است که مورد هدف 
قدرت هاى استکبارى نیز قرار دارد، کاندیداهاى انتخابات 
ریاست جمهورى را به چند موضوع مهم از جمله «اعالم 
صریح و قاطعانه  اینکه مسائل اقتصادى و معیشت مردم 
در اولویت آنها است»، سفارش کردند و گفتند: امنیت ملى 
و آرامش کشور بسیار مهم اســت و کاندیداهاى محترم 
مراقب باشــند به خاطر خطاى در تشخیص، گسل هاى 
اعتقادى، جغرافیایى، زبانــى و قومى را تحریک نکنند و 
در مسیر طراحى ناتمام دشمن قرار نگیرند، زیرا اگر کسى 
بخواهد برخالف امنیت کشور اقدام کند، قطعًا با سیلى 

سختى مواجه خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمى با تبریک ایام ســالروز والدت 
حضرت بقیه ا... (عجل ا...تعالى فرجه الشریف)، به عوامل 
اقتدار کشــور اشــاره کردند و با تأکید بر اینکه دشمنان 
همواره نسبت به عوامل اقتداربخش جمهورى اسالمى 
بغض و کینه دارند، افزودند: سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
یکى از عوامل اقتدار کشور است که نشانه  خشم و ناراحتى 
از آن، در تبلیغات بین المللى و اظهارات سیاسیون استکبار 

کامًال آشکار است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى، «علم و پیشــرفت علمى» 
را از دیگر عوامل اقتدار کشــور برشمردند و خاطرنشان 
کردند: به همین علت است که آنها با اعزام مزدوران خود، 
دانشمندان هســته اى ما را ترور کردند، چون نسبت به 

پیشرفت علمى ایران، غضب و کینه دارند.
ایشان با تأکید بر اینکه «اقتصاد قوى و مستقل» از جمله 
عوامل اقتدار است، گفتند: علت تحریم ایران و اتخاذ تدابیر 
گوناگون براى ضربه زدن به اقتصاد کشور، همین موضوع 
است و اى کاش اقتصاددانان مؤمن کشور، تدابیر مختلِف 
بدخواهان را به منظور ضربه زدن به اقتصاد، براى مردم 

کشور تشریح کنند.
رهبر انقالب اســالمى به «قدرت نظامــى» به عنوان 
یکى دیگر از عوامل اقتدار اشــاره و خاطرنشان کردند: 
جنجال هاى گســترده اى که در مورد توان موشــکى 
جمهورى اسالمى به راه انداخته مى شود، به دلیل خشم 

و کینه اى است که از این عامل اقتدار در دل دارند.
فرمانــده کل قــوا تأکید کردنــد: ما موشــک داریم و 
موشک هاى ما بسیار دقیق است و اهداف مورد نظر را از 
فاصله  هزاران کیلومترى با دقت باال هدف قرار مى دهد و 
این توانایى را با قدرت حفظ خواهیم کرد و با قدرت هم آن 

را افزایش خواهیم داد.
ایشان «عناصر نظامى فداکار» همچون شهیدان صیاد 
شیرازى و شوشــترى را از دیگر عوامل اقتدار دانستند و 
افزودند: «ایمان، حیا و اخالق جوانان» و همچنین «روحیه  
جهاد و مقاومت در ملت»، از دیگر عوامل اقتدار هستند و 
به همین علت است که به روحیه  مقاومت و جهاد، تهمِت 
«خشونت و تندروى» مى زنند و متأسفانه برخى هم این 

ادبیات استعمارى را در داخل تکرار مى کنند.
رهبر انقالب اســالمى «مجموعه هاى حافظ امنیت» 
از جمله «نیروهاى مســلح» را از دیگــر عوامل اقتدار 
برشمردند و تأکید کردند: بستر امنیت براى هر کشورى، 
الزم تر و مهم تر از هر چیزى است، زیرا اگر امنیت نباشد، 

پیشرفت علمى و اقتصاد هم وجود نخواهد داشت.
حضرت آیت ا...خامنه اى بعد از برشــمردن عوامل اقتدار 
به تبیین موضوع «دولِت مقاومــت» پرداختند و گفتند: 
امروز جمهورى اســالمى ایران، دولِت مقاومت است و 
دولِت مقاومت یعنى تسلیم زورگویى نشدن و در موضع 

اقتدار، ایستادن.
ایشان با تأکید بر اینکه دولت مقاومت با عنصر یا سازمان 
مقاومت در فالن کشور، قابل مقایسه نیست خاطرنشان 
کردند: دولِت مقاومت داراى سیاست، اقتصاد، نیروهاى 

مسلح، تحرك بین المللى و منطقه  نفوذ وسیع است.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه دولِت مقاومت 
همواره از طرف قدرت طلبان و نوکران آنها هدف دشمنى 
قرار دارد، گفتند: دولِت مقاومت، نه اهل ســلطه طلبى و 
دست اندازى به کشورها اســت و نه اهل قرار گرفتن در 

موضع دفاعى و انفعالى.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: برخى تصور مى کنند 
براى اینکه خود را از تهمِت ســلطه طلبى و اقتدارطلبى 
بین المللى و منطقه اى دور کنیم باید در الك دفاعى فرو 

برویم درحالى که چنین تفکرى اشتباه است.
ایشان با اشاره به آیاتى از قرآن کریم، خاطرنشان کردند: 
موضع دولت مقاومــت، «قدرت بازدارنــده» و «اقتدار 
بازدارندگى» اســت و جمهورى اسالمى ایران همچون 

گذشته، مسیر «اقتدار بازدارنده» را با اتکا به همت و تالش 
و ابتکار و استعدادهاى خود ادامه خواهد داد.

رهبر انقالب اسالمى هدف از سیاست «قدرت بازدارنده ى 
نظام اســالمى» را جلوگیرى از تصور تعرض به ایران 
از جانب زورگویان بین المللى دانســتند و تأکید کردند: 
دشمنان بدانند اگر به فکر تعرض به ایران بیفتند، با واکنش 
سختى مواجه خواهند شد زیرا همان طور که قبًال هم گفته 
شده، دوران «بزن دررو» گذشته است و آنها ممکن است 

شروع کننده باشند اما پایان کار دست آنها نخواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى سپس به تبیین اهداف دشمن در 
مقابله با جمهورى اسالمى پرداختند و افزودند: دشمن، سه 

هدِف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را در دستور کار 
خود قرار داده است که هدف کوتاه مدت آنها «برهم زدن 

امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه» است.
ایشــان با تأکید بر اینکه یکى از افتخــارات جمهورى 
اســالمى به وجود آوردن محیطى امــن در منطقه  پر از 
ناآرامى و دنیاى پر از تشــنج کنونى اســت، گفتند: این 
امنیت را ملت و مسئوالن دلســوز به واسطه  آگاهى ها و 

هوشیارى ها و به روز بودن ها ایجاد کرده اند.
رهبر انقالب اسالمى، موضوع «اقتصاد و معیشت مردم» 
را هدف میان مدت دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: 
در طراحى بدخواهان، اقتصاد کشــور نباید حرکت کند، 
معیشــت مردم باید لَنگ بماند، کار و تولید رونق نگیرد 
و بیکارى به عنوان یک بال بایــد عمومیت پیدا کند تا در 

نهایت، مردم از جمهورى اسالمى ناامید شوند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تنها راه مقابله با این هدِف دشمن 

را «اجراى شعار سال» و «عمل به سیاست هاى اقتصاد 
مقاومتى» و «رونق تولید ملى و ایجاد اشتغال» دانستند 
و تأکید کردند: اگر این مسیر دنبال شود، قطعًا دشمن به 

هدف خود نخواهد رسید.
ایشان هدف بلندمدت دشــمنان را «از بین بردن اصل 
نظام» بیان کردند و با اشاره به اینکه این موضوع برخالف 
ســال هاى اول انقالب، دیگر صراحتًا اعالم نمى شود، 
خاطرنشــان کردند: اکنون مقابله با اصل نظام از طریق 
«تغییر رفتار» در دستور کار آنها قرار گرفته است و تغییر 
رفتار هم یعنى با راه اسالم و انقالب و خط امام به تدریج 
زاویه ایجاد شــود و در نهایت، در مســیر مقابِل انقالب 

حرکت شود.
رهبر انقالب اســالمى ســپس به موضوع «انتخابات 
29 اردیبهشت» اشــاره کردند و گفتند: انتخابات یکى 
از زمینه هایى اســت که هم مى تواند مایه  اعتال و آبروى 
کشور شــود و هم مى تواند مایه  ضعف و سستى و ایجاد 

مشکالت شود.
حضرت آیت ا... خامنــه اى تأکید کردنــد: اگر مردم در 
انتخابات حضور یابند و این حضور همراه با «نظم و اخالق 
و رعایت حدود اســالمى و قانون» باشد، قطعاً انتخابات 
مایه  آبرو و عزت نظام جمهورى اســالمى خواهد شد، 
اما اگر در انتخابات، قانون شــکنى و بداخالقى شود و با 
حرف هاى خود، دشمن را امیدوار کنیم، انتخابات به ضرر 

ما تمام خواهد شد.
ایشــان با تأکید بر اینکــه نظام اســالمى در برگزارى 
انتخابات، تازه کار نیست و در 38 سال گذشته انتخابات 
متعددى را برگزار کرده و با محیط هاى فکرى و وسوسه ها 
آشنا است، گفتند: من چند توصیه به آقایان محترم نامزدها 
دارم؛ نخســت آنکه قاطعانه در برنامه ها و اظهارات خود 
بگویند «مسایل اقتصادى و معیشت مردم اولویت آنها 
است و براى حل مشــکالت اقتصادى تالش خواهند 

کرد».
رهبر انقالب اســالمى افزودند: توصیه  دوم آن است که 
باید در اظهارات و برنامه هاى نامزدها، موضوع «استقالل 
ملى و عظمت و سربلندى ملت ایران» خودنمایى کند و 

برجسته باشد.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: ملت ایران یک 
ملت انقالبى و سرافراز است و نباید این ملت را در مقابل 
قدرت هاى بزرگ به تسلیم واداشــت و آن را تضعیف و 
سرشکسته کرد، زیرا ملت ایران به اقتدار زنده است و اگر 
این اقتدار نبود، دشمن همچون برخى کشورهاى وابسته 

و مزدور منطقه، بر کشور مسلط مى شد.
ایشان گفتند: آقایان نامزدها باید صراحتًا نشان دهند که 
در مقابل زیاده خواهى آمریکا و خباثت صهیونیســت ها 

ایستاده اند.
توصیه  ســوم رهبر انقالب اســالمى بــه کاندیداهاى 
انتخابات ریاست جمهورى، «حفظ امنیت ملى و آرامش 

کشور» بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتند: آقایان کاندیداها مراقب 
باشند «گسل هاى اعتقادى، جغرافیایى، زبانى و قومى» را 

در کشور تحریک نکنند.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: دشمن، سال هاى متمادى 

به دنبال این هدف بوده است اما مردم مؤمن ُکرد، مردم 
غیور آذربایجان، مردم عرب خوزستان و مردم بلوچستان و 
ترکمن به عنوان صاحبان انقالب با مشت به دهان دشمن 

کوبیدند و در مقابل او با قدرت ایستادند.
ایشان با تأکید بر اینکه موضوع امنیت بسیار مهم است، 
افزودند: کاندیداها مراقب باشــند به خاطــر خطاى در 

تشخیص، طراحى نیمه کاره  دشمن را تکمیل نکنند.
رهبر انقالب اسالمى، مسئوالن امنیت و آرامش کشور 
به ویژه قوه  قضائیه، نیروى انتظامى و وزارت کشور را به 
مراقبت و حفظ کامل امنیت توصیه  مؤکد کردند و گفتند: 
اگر کســى بخواهد در انتخابات برخالف امنیت کشور 
اقدامى انجام دهد، قطعاً با واکنش و سیلى سختى مواجه 

خواهد شد.
حضرت آیت ا...خامنه اى با تأکید بر اینکه دشــمنان در 
ســال 88 حماقت به خرج دادند و کشور باعظمت ایران 
را با برخى کشــورهاى دســت چندم که قبًال با چند ده 
میلیون دالر در آنها آشــوب و ناامنى ایجاد کرده بودند، 
اشتباه گرفتند، افزودند: نتیجه  آن حماقت، برخورد با دیوار 

مستحکم اراده و عزم ملى مردم بود.
ایشان بار دیگر تأکید کردند: امنیت براى کشور و مردم 
و به تبع آن براى من بسیار مهم است و باید در انتخابات، 

امنیت به طور کامل حفظ شود.
رهبر انقالب اســالمى در بخش دیگرى از سخنانشان، 
ســپاهیان دانشــجو در دانشگاه افســرى امام حسین 
(علیه الســالم) را به مغتنم شــمردن فرصت ارزشمند 
تحصیل در این دانشگاه توصیه و خاطرنشان کردند: این 
دانشگاه مى تواند انسان هاى مستعد را به نقطه اى برساند 
که هر انســان بامعرفت و حکیم و عالمى به آن جایگاه 

غبطه بخورد.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین ماه شعبان را ماه بارش 
رحمت الهى خواندند و با ســفارش به همه  مردم به ویژه 
جوانان براى استفاده از برکات این ماه به ویژه اعمال شِب 
نیمه  شعبان، گفتند: ماه شعبان سراسر الطاف الهى و شادى 
است اما متأسفانه امسال با حادثه  معدن در استان گلستان 
و حادثه  شهادت مرزبانان در استان سیستان و بلوچستان 
مواجه شــدیم ولى به هرحال این ماه، ماه دلباختگى به 

اهل بیت (علیهم السالم) است.
ایشان توسل به امام زمان (عجل ا... تعالى فرجه الشریف) را 
وسیله اى براى اظهار ارادت و عبودیت در پیشگاه خداوند 
متعال دانستند و تأکید کردند: معتقدین به ظهور، هیچ گاه 
دچار یأس و ناامیدى نمى شــوند و مى داننــد که بعد از 
ظلمت، قطعاً خورشید طلوع خواهد کرد و این وعده  قطعى 

پروردگار است.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه ما مأمور به انتظار 
هستیم، خاطرنشــان کردند: انتظار به معناى بى صبرى 
کردن نیست بلکه انتظار به معناى «آماده باش دائمى» 
است و منتظر باید به گونه اى عمل و خود را اصالح کند که 

دل آن بزرگوار را شاد کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردنــد: قدرت و دل ها 
متعلق به خداوند متعال اســت و ملت ایــران با اتکا به 
لطف الهى مسیر خود را با قدرت طى خواهد کرد و در این 

مسیر، جوانان نقش برجسته اى دارند.

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع):

هر کس خالف امنیت کشور اقدام 
کند، سیلى خواهد خورد

امنیت ملى و آرامش 
کشور بسیار مهم است 
و کاندیداهاى محترم 
مراقب باشند به خاطر 

خطاى در تشخیص، 
گسل هاى اعتقادى، 
جغرافیایى، زبانى و 

قومى را تحریک نکنند 
و در مسیر طراحى 
ناتمام دشمن قرار 

نگیرند
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رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر از راه اندازى مرکز 
رصد فضاى مجازى خبر داده و مى گوید پلیس، فعالیت 
قاچاقچیان مواد مخدر را در شبکه هاى اجتماعى رصد 

مى کند.
سردار محمد مســعود زاهدیان با اعالم خبر راه اندازى 
مرکز رصد فضاى مجازى در پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اظهار داشــت: مرکز رصد فضاى مجازى مدتى پیش 
در پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تشــکیل شــد که با 
همکارى پلیس فتا بسترهاى آسیب زا در فضاى مجازى 
را شناســایى مى کند و هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد 

مخدر در این فضا را رصد مى کند.

وى در پاسخ به این ســئوال که کدام یک از شبکه هاى 
اجتماعى مورد اقبال قاچاقچیان اســت؟ گفت: تلگرام 
و اینســتاگرام بیشترین شبکه هایى هســتند که بیش 
از سایر شــبکه هاى اجتماعى مورد اقبال جوانان قرار 
دارند و از این رو بیشــترین تهدیــدات موجود در حوزه 
خرید و فروش مواد مخدر هم در این دو شــبکه وجود 

دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سئوال 
که آیا فعال شدن تماس صوتى در این شبکه ها و خدمات 
مدرن تر توسط آنها تهدیدزاســت؟ افزود: ممکن است 

اضافه شدن این امکانات کار ما را سخت تر کند.

معاون دولت الکترونیک ســازمان فناورى اطالعات با 
اشــاره به ایجاد 66 میلیون پرونده الکترونیک سالمت، 
از حذف دفترچه هاى بیمه در راســتاى توســعه دولت 

الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد.
رضا باقرى اصل با تأکیــد بر تالش براى حذف دفترچه 
بیمه در راستاى توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: 
پروژه حذف دفترچه بیمه به دستگاه هاى وزارت بهداشت 

و بیمه ها مربوط است.
وى ادامه داد: در حــال حاضــر در دوران گذار دفترچه 
هســتیم اما امکان بررســى آن وجود دارد که به مرور 
کًال دفترچه را حذف  کنیم. شیوه ســاده این است که با 

مراجعه بیمار، اسم شخص و کدملى را دریافت مى کنند، 
اطالعات از سیستم وزارت بهداشت وارد مرکز تبادل داده 
و به بیمه فرستاده مى شود و در نهایت استعالم مى کنند 
که مراجعه کننده از طرف بیمه اســتحقاق دارد یا خیر و 
اطالعاتش به مرکز درمانى داده مى شــود که در شبکه 

نیز ثبت شده است.
معاون دولت الکترونیک ســازمان فناورى اطالعات با 
بیان اینکه در حال حاضر بیمه آماده است، نظام سالمت 
در حال استعالم گیرى است و به تدریج مراکز درمانى هم 
به این سیستم وصل مى شــوند، گفت: بیمارستان ها به 

صورت آزمایشى به این طرح اضافه مى شوند.

جایگزینى کدملى با 
دفترچه هاى بیمه

رصد قاچاقچیان مواد مخدر در 
تلگرام و اینستاگرام

شجاعت سرباز وظیفه
اعضاى بانـد تبهکارى که با ارائه پیشـنهاد تحویل یک 
دستگاه خودروى گرانقیمت و مقادیر زیادى پول نقد در 
ازاى حمل موادمخدر توسط یکى از سـربازان به زندان 
قصد فریب وى را داشـتند با هوشـیارى سـرباز وظیفه 
در دام قانون گرفتار شـدند. سـرهنگ ایزدخواه فرمانده 
یگان حفاظت زندان هاى کشـور در تشـریح این واقعه 
گفت: افراد ناشناسى با مراجعه به طباطبایى سرباز یگان 
حفاظت که در مرخصى به سـر مى برد به وى پیشـنهاد 
وسوسـه انگیزى در ازاى حمل مواد مخدر از نوع شیشه 
در دو مرحله به زندان را نمودند که سرباز وظیفه شناس 
بالفاصله موضوع را به مافوق خود اطالع داد و طى یک 
نقشه طراحى شده و عملیات پلیسى – قضائى، افراد این 

شبکه مخوف دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند.

کارت سوخت مى ماند
نمایندگان مجلس شـوراى اسـالمى اسـتفاده از کارت 
هوشمند سوخت در جایگاه هاى عرضه بنزین و گازوئیل 
را با تصویب کلیات و جزئیات طرح اصالح ماده 1 قانون 
توسـعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت 
الزامى کردند. این قانون دیروز در مجلس تصویب شـد 
و از 220 نماینـده حاضـر، 121 نماینـده با ایـن مصوبه 

موافقت کردند.

خوِن رنگین آلمان ها 
حدود یـک هفتـه از واژگونـى مینى بوس گردشـگران 
آلمانى در ایـران مى گذرد، حادثـه اى که جـان دو تن را 
گرفت. 14 مصدوم آلمانى این سانحه بعد از درمان اولیه 
به کشورشـان برگشـتند، از آن جمِع 18 نفره حاال فقط 
مانده یک راهنما و یـک راننده که هنوز در بیمارسـتان 
بسترى هستند بى آنکه کسـى سراغ شان را بگیرد. پس 
از آن سـانحه، موجى از پیام هاى همـدردى براى مرگ 
دو گردشگر آلمانى راه افتاد و مسئوالن میراث فرهنگى 
و گردشگرى اسـتان فارس مأمور شـدند تا زمان خروج 
گردشـگران آلمانى از کشـور پیگیر اوضاع و احوالشـان 
باشند اما به محض اینکه آنها از کشور خارج شدند داستان 
به فراموشى سـپرده شد و کمتر کسـى از احوال راننده و 

راهنماى آن تور مطلع است.

ماجراى 2 مدرسه ساز
مدیرکل مشارکت هاى مردمى سازمان نوسازى مدارس 
کشـور، ماجراى چوپان و پیرزن فقیرى که در خراسان، 

خّیر مدرسه ساز شدند را تشریح کرد. 
محمدرضا جعفرى گفت: یک چوپان در استان خراسان 
رضـوى زندگى مى کنـد که فرزنـدان او دچـار بیمارى 
تاالسمى هستند و به شدت نیازمند است، اما این چوپان 
در یک تصادف یکى از فرزندانش را از دست داد و با پولى 
که بعداً دریافت کرد، در راه مدرسـه سازى گام برداشت. 
پیرزنى هم در خراسان تحت پوشـش کمیته امداد امام 
خمینى (ره) است و خانه محقرى داشت؛ وى در حادثه اى 
فرزند خود را از دست مى دهد و بابت پولى که به واسطه 
فرزند از دست داده شده دریافت مى کند، مدرسه مى سازد.

کشف آخرین پیکر 
اسـماعیل نجار رئیس سـازمان مدیریت بحران کشور 
گفت: پیکر آخرین معدنکار حادثه دیده روز سه شنبه 19 
اردیبهشت از زیر آوار بیرون کشیده شـد. به گفته نجار، 
این احتمال که پیکر دیگرى از معدنکاران کشـف شود 
بسیار ضعیف به نظر مى رسد چراکه در جریان کشف  43 
پیکر معدن کار حادثه دیده، تمام خانواده هاى آنان اعالم 

مفقودى کرده بودند و آمار مستندى وجود داشت.

تهراِن بى ظرفیت!
مدیـرکل دفتر نظـارت بر طرح هـاى توسـعه و عمران 
وزارت راه و شهرسـازى گفته: شـهر تهران بـا توجه به 
محدودیت هـاى جـدى منابـع آب و سـایر مباحـث 
زیست محیطى ناشى از موقعیت جغرافیایى شهر، امکان 
پذیرش جمعیت بیـش از 10/5میلیون نفـر را عمًال دارا 
نبوده است درحالى که درفرآیند تصویب طرح تفصیلى، با 
افزایش حدود 20 درصدى، سکونت پذیرى شهر تهران 

به 12/7میلیون نفر رسیده است!

چرك نویس

پایگاه اطالع رسانى جام جم آنالین دیروز گزارشى از 
بازار رحم هاى اجاره اى در ایران منتشر کرد که در آن از 
جمله گفتگویى با یک واسطه اجاره رحم هم آمده بود. 
خبرنگار جام جم آنالین با این دالل رحم تماس تلفنى 
برقرار مى کند و خود را یک مشــترى جا مى زند. این 

بخش از گزارش جام جم آنالین رابخوانید:

«باســالم. چنانچه دهنده و یا گیرنــده رحم اجاره اى 
هستید تماس بگیرید. ------- 0930».

«مانا» کاربرى است که یک شنبه هفدهم اردیبهشت 
این آگهى را در یکى از سایت هاى تبلیغ و آگهى رایگان، 
درج کرده؛ اما تلفن همراهش مدام اشغال است. باالخره 
بعد از چند بــار تماس، ارتباط برقرار مى شــود. صداى 
آن ســوى خط متعلق به زن جوانى است که مى گوید: 
هم کیس مناســب اهداکننده تخمک دارد و هم رحم 

اجاره اى.
مى گویم: اهداى تخمــک کارم را راه نمى اندازد. رحم 

اجاره اى دارید؟
صدایش را نــازك مى کند و مى پرســد: رحم اجاره اى 

مى خواستى؟ براى خودت یا آشناهایت؟
مى گویم: نه براى خودم. مى گوید : بازار خراب اســت 
گفته باشــم؛ از این ور عید قیمت ها باالتر رفته...قیمت 
دستت هســت دیگر؟! مى گویم: بله اما هرچقدر کمتر 
باشد برایم بهتراست. مى گوید: با شماره همراهت به من 
تک زنگ بزن؛کیس هارا برایت پیامک مى کنم. پشت 
تلفن نمى شود راحت صحبت کرد... قبل از قطع شدن 

ارتباط مى پرسد: کدام شهر هستى؟
مى گویم: تهران. مى گوید: تهــران چهارتا کیس دارم. 
سریع با شماره ات به من زنگ بزن برایت پیامک کنم. 
با تلفن همراهم تک زنگ مى زنم و چند دقیقه بعد چهار 

پیامک پشت سرهم برایم ارسال مى شود:
سپیده/ 25 ساله/ متأهل/ تهران/ یک فرزند 3 ساله پسر 

دارد/ 25 میلیون + ماهى 500.
حبیبى / 26 ساله/ متأهل/ تهران/ یک فرزند پسر دارد/ 

25 میلیون + ماهى 500.
؟؟؟/ 21 ســاله/ متأهل/ یک فرزند 5 ســاله دارد/ 27 

میلیون+ ماهى 500.
مهســا / 23 ســاله/ متأهل/ یک فرزند دارد/ تهران/ 

27میلیون + ماهى 500.
گزینه ها یا به قول خود خانم واســطه، کیس ها را یکى 
یکى نگاه مى کنم و دوباره با تلفن همراه واسطه تماس 
مى گیرم. مى گویم: قیمت ها خیلى باالست پارسال کمتر 
بود. مى گوید: بله دو سال به 20 میلیون هم نمى رسید، 
با 18میلیون معامله جوش مى دادم اما االن کسى حاضر 
نیست براى این رقم ها دردسر 9ماه باردارى را قبول کند.

مى گویم: قیمت پایین تر از اینها ندارید؟
مى گوید: نه... همین ها هم دیربجنبى از دستت مى روند. 

مشترى اجاره زیاد است.
مى گویم: همه اینها بار اولشان است تجربه باردارى با 

این روش را دارند؟
مى گوید: این چهارنفر بار اولشــان است. اما یک کیس 
دیگرهم دارم که یک بار تجربه رحم اجاره اى داشته و 

یک دوقلوى دختر وپسر هم تحویل داده، یک سه کیلو 
و یک سه و سیصد. اما قیمتش باالتر است؛ 30 میلیون 

+ ماهى 500.
دلیلش را که مى پرسم مى گوید: چون یک بار «سارو» 
شــده و موفق بوده اســت. البته چون شما مى خواهى 
هزینه بکنى بهتر است یکى دیگر را انتخاب کنى چون 
این خانم با بچه خودش، تا حاال سه بار سزارین شده و 

ریسک سزارین چهارم برایش باالست.
یک نگاه دیگر به پیامک هایــش مى اندازم و مى گویم 
این خانم سپیده به نظرم مناسب است، اما روى مبلغش 

شک دارم.
مى گوید: همه 25 میلیون را که یکجا پرداخت نمى کنى. 
ببین! روالش این اســت: بعد از بسته شدن قرارداد، روز 
انتقال، یک میلیون پرداخت مى کنــى. 17روز بعد اگر 

جواب آزمایش را گرفتى و مثبت بود باز هم یک میلیون 
پرداخت مى کنى. بعد روزى که صداى قلبش را شنیدى 
در سونوگرافى اول، یعنى حدوداً 45 روز بعد باز هم یک 
میلیون تومان مى دهى. بعد در غربالگرى اول دو میلیون 
و در غربالگرى دوم هم دو میلیون! مابقى هم مى ماند 

براى روز زایمان که با هم تصفیه کنید.
مى پرسم: قرارداد محضرى مى بندیم؟ ازکجا معلوم بعداً 

بچه را به من بدهد!
خانم واسطه که انگار دیگر از این سئوال و جواب خسته 
شده مى گوید: من محضر آشنا سراغ دارم. هردوتاى شما 
مى روید محضر و یک قرارداد مى نویسید، امضا مى کنید 

و همه چیز قانونى مى شود.
مى پرسم: یعنى یک قرارداد قانونى مى بندیم؟

مى گوید: شما از مرکزى که مى خواهى این کار انتقال 

را انجام بدهى، نامه پزشکى مى برى، این کار را انجام 
مى دهند. محضرها صیغه به نیت باردارى را سخت انجام 

مى دهند اما با این یکى مشکلى ندارند.
مى پرسم: هزینه محضر چقدر مى شود؟

مى گوید: مبلــغ زیادى نیســت. حــدود300 تا 400 
هزارتومان.

بعد از پایان تماس، پیامک مى زنم و مى گویم: ببخشید! 
ما باید به شــما هم به عنوان معرف هزینه جداگانه  اى 

پرداخت کنیم؟
جواب مى دهد: «عزیزم من یک میلیون تومان مى گیرم. 

آن مبالغى که گفتم براى خودشان است.»

گفتگو با واسطه اى که در یک بازار مخوف کار مى کند

رحم اجاره اى؛ 30 میلیون+ماهى 500هزار تومان!

گزینه ها یا 
به قول خود خانم 
واسطه، کیس ها را 

یکى یکى نگاه مى کنم 
و دوباره با تلفن همراه 
واسطه تماس مى گیرم. 
مى گویم: قیمت ها خیلى 

باالست پارسال کمتر 
بود. مى گوید: بله دو 

سال به 20 میلیون هم 
نمى رسید، با 18میلیون 
معامله جوش مى دادم 
اما االن کسى حاضر 

نیست براى این رقم ها 
دردسر 9ماه باردارى را 

قبول کند

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: بر اساس 
مطالعاتى که انجام شده پارازیت ها و امواج الکترومغناطیس براى سالمت افراد جامعه 

مضر هستند و باید در اولین فرصت قطع شود.
به گزارش ایرنا، دکتر رضا ملک زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نوع ضعیف امواج 
الکترومغناطیس از تلفن هاى همراه و بعد از آن از ماهواره ها ساطع مى شوند؛ امواج ارسال 
شده از ســوى ماهواره ها چون از فضا مى آید چندان قوى نیست اما پارازیت ها چون از 

زمین پخش مى شوند مى توانند عوارض جانبى زیادى براى سالمت افراد ایجاد کند.
وى افزود: درهیچ کشورى تا کنون در زمینه تأثیر این امواج مطالعه اى صورت نگرفته،زیرا 
کشورهاى دیگر کمتر از پارازیت استفاده مى کنند اما با توجه به مطالعاتى که تاکنون روى 

حیوانات صورت گرفته مضر بودن این امواج به اثبات رسیده است.
ملک زاده اظهار داشت: پارازیت ها عالوه بر آسیب هاى جدى به سالمت افراد مى توانند 

حتى منجر به تولد نوزادان ناقص و حتى سقط جنین شوند.
وى گفت: مطالعاتى در این زمینه در دست انجام است اما نتایج آن حدود ده سال دیگر 
مشخص مى شود و همچنین براى اینکه روند این مطالعات به درستى صورت گیرد در 

مرحله اول، بخش هایى که پارازیت تولید مى کنند باید با ما همکارى داشته باشند.
ملک زاده تأکید کرد: وزارت بهداشــت مضر بودن این امــواج را اعالم کرده و خواهان 
قطع آن شده است. همچنین کمیته اى در سطح ملى براى توقف این امواج از سوى این 

وزارتخانه راه اندازى شده است.

معاون وزیر بهداشت:

 پارازیت مضر است

«روپولــى»، «جنگ ســتارگان»، «فتح    مهر |
پرچم» و... این بازى ها دهه  شــصتى ها را پرت مى کند 
وسط یک دنیا خاطره  شیرین کودکى. بازى هایى که قبل 
از انقالِب بازى هاى دیجیتالــى، حرف اول و آخر دنیاى 
بازى را مى زدند. حاال یک گروه دهه  شــصتى دو آتشه 
تصمیم گرفته اند بازى هاى بوردِگیم یا به قول خودشان 
رومیزى را دوباره در ایران احیا کنند. البته این گروه فقط 
روى بازى هاى ایرانى تمرکز نــدارد و بیش از صد بازى 
رومیزى از سراسر دنیا جمع کرده اند تا دیگر کسى مدام 
سرش در گوشى اش نباشد. این گروه جوان جمعه  پیش 
براى دومین سال پیاپى مراســم روز جهانى بازى هاى 

رومیزى را در ایران برگزار کردند.
چهار سال است که دهم اردیبهشت به عنوان روز جهانى 
بازى هاى رومیزى انتخاب شده و در کل دنیا همه  کافه ها 
و مغازه هاى بازى فروشى مراســمى برگزار مى کنند و 
تخفیف هاى ویژه اى مى دهند تا مردم بیشــتر به خرید 
و انجــام دادن این بازى ها ترغیب شــوند. «امیر آئین» 
و دوستانش هم که عاشــق بازى هاى رومیزى هستند، 
یک ســایت اختصاصى بازى هاى بوردگیــم به آدرس 
roomizgames.ir راه انداخته اند تا ایرانى ها را هم 
با لذت بازى هاى رومیزى آشــنا کنند. بچه هاى سایت 
«رومیز گیمز» تصمیم گرفتند جمعه هشتم اردیبهشت، 

براى دومین بار مراسم ویژه  روز جهانى بازى هاى رومیزى 
را در ایران برگــزار کنند. براى همیــن، عالقه مندان را 
دعوت کردند تا روز جمعه ازساعت 10 صبح تا 8 شب در 
کافه ها و بنیادهاى بازى در سراسر کشور جمع شوند و در 
سانس هاى دو ســاعته بازى هاى رومیزى انجام دهند. 
این اتفاق به شکلى هماهنگ و در نزدیک به 20 مرکز، 
در شهرهاى تهران، شیراز، مشهد، گرگان، رشت، قزوین 
و الر برگزار شــد و حدود دو هزار عالقه مند بازى هاى 
رومیزى در سراسر کشور دور هم جمع شدند و بازى کردند 

و از کنار هم بودن لذت بردند.
خوبى بازى هاى رومیزى این اســت که تنوع بى حد و 
حسابى دارند و براى هر ســلیقه اى یک محصول تولید 
کرده انــد و هرکــس مى تواند براســاس عالقه اش به 
موضوعات ژانرهاى بازى، سبک مورد نظرش را پیدا کند 
و به همراه دوستانش چند ســاعتى در دنیاى بازى غرق 
شود. مسلم است که همه  این بازى ها در ایران وجود ندارند 
ولى بچه هاى رومیز گیمز تالش کرده اند تا مجموعه  قابل 
قبولى از بازى ها را جمع آورى کننــد و در روز موعود در 
اختیار عالقه مندان بگذارند. از آنجایى که درجه  سختى 
این بازى ها مثل هم نیستند و بعضى ها حسابى پیچیده 
مى شــوند، 50 داوطلب در محل هاى برگزارى مراسم 

حاضر شدند تا بازى ها را به تازه کارها آموزش بدهند.

بازگشت پرشکوه بازى هاى رومیزى

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: صبح روز پنج شنبه 
(امروز) اسامى 600 کاروان حج با هشت گروه قیمتى 

اعالم مى شود. 
حمید محمدى اظهار داشــت: همه واجدین شــرایط 
تشــرف به حج امســال که از 23 فروردین ماه تا 21 
اردیبهشــت ماه با مراجعه به شــعب بانک ملى براى 
ثبت نام اولیه تشرف به حج اقدام کرده اند، مى توانند از 
صبح یک شنبه 24 اردیبهشت ماه با مراجعه به سامانه 
haj.ir.haj96 یا با مراجعه مســتقیم به کاروان ها، 

براى نام نویسى در کاروان هاى حج اقدام کنند.
وى با اشاره به مرحله تکمیل ظرفیت حجاج باقیمانده 
نیز گفت: بعد از ایــن مرحله ما یــک مرحله ثبت نام 
مجدد داریــم که زمان و جزئیــات آن در اطالعیه اى 
که دفاتر حج و زیارت استان ها روز پنج شنبه مورخ 21 

اردیبهشت ماه صادر مى کند، اعالم خواهد شد.
محمدى افزود: کاروان ها در هشت گروه قیمتى با توجه 

به درجه هتل ها و نوع پروازها قیمتشان مشخص شده و 
بقیه خدماتى که به حجاج ارائه مى شود، یکسان است. 

وى گفت: ثبت نام کنندگان مرحله اول، در این مرحله 
براى انتخاب کاروان ها پنج روز فرصت دارند و ثبت نام 
کنندگان مرحله تکمیل ظرفیت باید از میان گزینه هاى 

موجود کاروان هایشان را انتخاب کنند.
رئیس ســازمان حج و زیارت گفت: ما در سال 94 که 
آخرین تشــرف به حج بود، 64 هزار نفر  اعزام داشتیم 
و امسال که 20 درصد به سهمیه همه کشورها اضافه 
شد، با توجه به عدم حضور کشورمان در حج 95، موفق 
شــدیم با پیگیرى به عمل آمده 35 درصد به سهمیه 
جمهورى اسالمى ایران اضافه کنیم و مجموع حجاج 

را به 86 هزار و 500 نفر برسانیم.
وى با بیان اینکه پروازهاى مــا از دوم مرداد با اعزام 
گروه هاى ســتادى، عوامــل آشــپزخانه ها و دیگر 
مجموعه ها آغاز خواهد شد، افزود: اعزام کاروان هاى 
مدینه قبل، از نهم مرداد آغاز خواهد شد، از 20 مرداد 
هــم کاروان هاى مدینه بعد مشــرف مى شــوند که 
اعزام ها تا سوم شــهریور طول خواهد کشید. بنابراین 
کل اعزام ها از 9 مــرداد تا 3 شــهریور ادامه خواهد 

داشت.

اعزام به حج از 9 مرداد تا 3 شهریور
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معرفى نامزدهاى
 اصالح طلبان اصفهان 

در جلسه شوراى هماهنگى جبهه اصالحات استان 
اصفهان، سید مجید موسویان احمدآبادى به عنوان 
کاندیداى اصالح طلبــان در انتخابات میان دوره اى 

مجلس از حوزه انتخابیه اصفهان شد.
بر اساس اعالم حیدرعلى حجتى سخنگوى شوراى 
هماهنگى جبهه اصالحات اســتان اصفهان، اصغر 
برشان، عباسعلى جوادى،کوروش خسروى، فریده 
روشن، احمد زندآور، پورمحمد  شــریعتى، شیرین 
طغیانى، کوروش محمدى، مهدى مزروعى، فتح ا... 
معین، مهدى مقدرى، نصیر ملت و علیرضا نصر به 
عنوان اعضاى لیســت 13 نفره اصالح طلبان براى 

انتخابات شوراى شهر اصفهان معرفى شدند.

حضور 76 هزار رأى اولى 
در انتخابات 

رســول زرگر پور اســتاندار اصفهان گفت: بیش از 
76 هزار رأى اولى در اســتان اصفهان امسال پاى 
صندوق هاى رأى مى روندکه با شرکت در انتخابات، 
اولین تجربه رســمى خود را در مشارکت اجتماعى و 

سیاسى به ثمر مى نشانند . 

اهداى 4 میلیارد ریال هدیه 
به زوج هاى جوان 

جشــن ازدواج زوج هاى جوان در اصفهان با اهداى 
چهار میلیــارد ریال هدیه به زوج هاى زیرپوشــش 

بهزیستى استان اصفهان برگزار شد.
در این مراسم 400 زوج جوان زیرپوشش بهزیستى 

اصفهان هدیه ازدواج دریافت کردند.

بهره بردارى از 9 پروژه 
عمرانى در مبارکه

آیین رونمایى، افتتــاح و بهره بــردارى از 9 پروژه 
عمرانى، خدماتى و فرهنگى شهردارى مبارکه آغاز 
شــد. در این برنامه، مجتمع فرهنگى- تفریحى باغ 
بانوان و جاده دسترســى، احیا و مرمت فاز اول ارگ 
تاریخى نهچیر، بلوار ســردار شــهید حمزه بابایى، 
مجموعه تجــارى فتــح المبین، ایســتگاه پلیس 
شهداى راهور، سیستم پایش تصویرى شهر مبارکه، 
زیباســازى و احداث آب نماهاى سطح شهر، پارك 
محله اى اباذر و رونمایى از طرح ســاماندهى گلزار 
شهداى مبارکه با اعتبارى بالغ بر 410 میلیارد ریال، 

رونمایى، افتتاح و بهره بردارى شد.

پایش سالمت کارکنان 
شهردارى گلپایگان

به منظور ارتقاى سطح سالمت کارکنان شهردارى 
گلپایگان پایش سالمت ویژه کارکنان برگزار شد.

این برنامه با همکارى واحد مبــارزه با بیمارى هاى  
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در ساختمان 
شماره 2 شهردارى برگزار شــد وجمعى از کارکنان  
واحد هاى مختلف شــهردارى مورد پایش و ارزیابى 
تست قند  وچربى خون، فشــار خون، قد و وزن قرار 

گرفتند.

شاهد اجراى «شکلک» 
در نجف آباد باشید

نمایش «شــکلک» به نویســندگى نغمه ثمینى و 
کارگردانى امیر قیطاســى تا 29 اردیبهشــت ماه در 
تماشاخانه انجمن هنرهاى نمایشــى نجف آباد به 
صحنه مى رود.کارگــردان این نمایش در خصوص 
جزئیات آن گفت: داستان «شکلک» روایتگر زندگى 
یک زوج جوان به نام نرگس و شریف است که به علت 
نداشــتن توانایى مالى مجبور به زندگى در یک خانه 
متروکه مى شوند. امیر قیطاسى تصریح کرد: در این 
متن تقابل انسان هاى معمولى در یک برهه تاریخى 
بهانه اى براى سرك کشیدن به حال و هواى امروز 
جامعه مى شود و دستاویزى براى دیدن گذشته اى 
که به ظاهر از ما دور است اما به همان نسبت نزدیک.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان از 
اختصاص سهمیه حج تمتع به 471 نفر از خانواده  هاى شاهد 

و ایثارگر استان اصفهان خبر داد.
داریوش وکیلى اظهارداشت: تعداد شش هزار سهمیه حج 
تمتع براى ثبت نام خانواده هاى شــاهد و ایثارگر به کلیه 
استان هاى کشور ابالغ شده اســت که از این میان سهم 
استان اصفهان 471 نفر است. وى افزود: به منظور فراهم 
آوردن شرایط و امکانات حمایتى در قبل، حین و پس از اعزام 
براى سالمندان و افراد کم توان جامعه ایثارگرى، اولویت در 
انتخاب واجدین شرایط با پدران و مادران شهدا خواهد بود، 
همچنین هر یک از خانواده هاى شهداى منا مى توانند دو نفر 

را براى اعزام به حج تمتع معرفى کنند .
وکیلى گفت: به علت محدودیت سهمیه و کثرت متقاضیان، 
اولویت اعزام به حج تمتع براساس شرایط سنى و وضعیت 
جسمى متقاضیان اســت؛ همچنین در مورد سهمیه هاى 
اختصاص یافته به خانواده هاى شهداى منا تصمیماتى اتخاذ 
شده تا با همکارى بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان حج 

و زیارت این امر محقق شود.
وى عنوان داشت: 40 درصد از این سهمیه با لحاظ کردن 
اولویت ســنى به پدران و مادران شهدا و 30 درصد از آن به 
جانبازاِن 70 درصد و همســران آنها و همچنین همسران 

شهدا اختصاص یافته است.

مدیر امور انرژى شرکت آبفاى استان اصفهان از برنامه 
این شرکت براى کاهش 10 درصدى انرژى در تأسیسات 

این شرکت خبر داد.
حســین مصطفوى پیرامون مدیریــت مصرف انرژى 
شرکت در ادارات، اظهار داشت: براساس بخشنامه وزارت 
نیرو باید طى سال هاى 96 – 95، بیست درصد از مصرف 
انرژى ادارات از طریق انرژى تجدیدپذیر تأمین شود که 
در این راستا پنل هاى خورشــیدى بهترین منبع براى 

استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر هستند.
وى تأمین پایدار انرژى را بســیار حائز اهمیت دانســت 
و افزود: در هر شــرایطى و چه در زمان پیک مصرف و 

چه در هنگام وقوع حــوادث و بحران هاى احتمالى باید 
انرژى تأسیسات تأمین شــود تا خللى در ارائه خدمات 
به مشترکین وارد نشود و بر این اســاس، آبفاى استان 
اصفهان با هماهنگى رابطین انــرژى و بهره برداران در 
صدد تأمین پایدار انرژى اســت و راهکارهاى الزم را در 

دستور کار قرار دادند. 
مدیر امور انرژى شرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: 
این درحالى اســت که مدیریت مصرف انرژى درزمان 
پیک مصرف که 15 خرداد تا 15 شهریور است، ازجمله 
اقداماتى بوده که شــرکت آبفا در این بازه زمانى مدنظر 

قرار داده است.

اختصاص 471 سهمیه حج 
تمتع به خانواده  هاى شاهد

برنامه کاهش 10 درصدى 
انرژى در تأسیسات ادارات 

نصف جهان تبلیغات نامزدهاى انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا به منظور راهیابى 13 نماینده به پارلمان شهر 
اصفهان از امروز رســماً آغاز مى شــود. همزمان، رقابت 
علنى نامزدها براى تصاحب تنها کرســى باقیمانده شهر 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى که با ابطال آراء مینو 
خالقى منتخب سوم مردم اصفهان توسط شوراى نگهبان 
در فروردین ماه 95 تا کنون خالى مانده اســت نیز امروز 
آغاز خواهد شد. چند روزى هم هست که بنرهاى بزرگ 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى در گوشه و کنار 
شــهر خود نمایى مى کند. این همه نشان مى دهد که تا 
روزهاى باقیمانده تا 29 اردیبهشت ماه، اصفهانى ها باید 
تصمیم بگیرند که از میان انبوه اسامى حاضر، کدام 15 نام 
را براى ریاست جمهورى، مجلس و شوراى شهر برگزینند. 

در این میان، مسئولین شهر و استان مشغول آخرین رایزنى 
ها هستند تا سه انتخابات پیش رو در شهر اصفهان بدون 
هیچگونه حاشیه اى برگزار شــود. در همین راستا اعالم 
شده که 70 هزار نیروى اجرایى و 15 هزار نیروى امنیتى 
در برگزارى انتخابات پیش رو در استان اصفهان فعالیت 
خواهند داشــت. بد نیســت بدانید که دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهورى و پنجمیــن دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روســتا در 24 شهرستان، 50 
بخش، 107 شهر و 131 دهستان در سطح استان اصفهان 
برگزار مى شــود. براى برگزارى ایــن انتخابات در حوزه 
شهرى دوهزار و 145 شعبه، در سطح روستاها  هزار و 59 
شعبه و در بخش عشــایرى نیز 42 شعبه پیش بینى شده 
است. انتخابات میان دوره اى دهمین دوره مجلس شوراى 

اسالمى در استان اصفهان هم فقط در شهرستان اصفهان 
و براى انتخاب یک نماینده برگزار مى شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشــاره به افزایش 400 میلیون مترمکعبى 
ذخیره سد زاینده رود، گفت: وضعیت بارش هاى امسال 
به گونه اى است که به لحاظ تأمین آب شرب در اصفهان 

مشکلى نخواهیم نداشت.
على بصیرپور با اشــاره به اینکه بــه دنبال بارش هاى 
مناسب طى دو هفته گذشته ورودى سد زاینده رود اندکى 
افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر حجم 
سد زاینده رود از 400 میلیون مترمکعب فراتر رفته است.

وى افزود: پیش از بارش ها ذخیره سد زاینده رود حدود 
350 میلیون متر مکعب بود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با تأکید بر اینکه با وضعیت بارش هاى کنونى 
امســال، به لحاظ تأمین آب شرب در اصفهان مشکلى 
نخواهیم نداشت، بیان داشت: از سوى دیگر آب بخش 
کشاورزى استان اصفهان نیز مطابق اعداد تعیین شده 

(معادل 526 میلیون مترمکعب) تحویل داده مى شود.
وى تصریح کرد: بنابر تصمیمات اتخاذ شــده تا اواسط 

خرداد مــاه آب زاینده رود تحویل کشــاورزان شــرق 
اصفهان داده مى شود همچنین کشاورزان غرب استان 
نیز تا پایان تابستان هر ماه و در یک نوبت ده روزه حقابه 

خود را تحویل مى گیرند.

بصیرپور در پاسخ به این ســئوال که به دنبال افزایش 
بارش ها و حجم ســد زاینده رود، آیــا رودخانه زمان 
بیشــترى در شــهر جارى خواهد ماند یا خیر؟ گفت: با 
افزایش ورودى سد زاینده رود، سعى در ذخیره بیشتر آب 
در پشت سد داریم و مطابق تصمیم قبلى دریچه هاى 
سد تا اواسط خرداد ماه براى کشاورزى شرق اصفهان و 

جریان رودخانه در شهر اصفهان باز است.
وى همچنین درباره  بارش هاى شــرق اصفهان وقوع 
ســیالب در منطقه جرقویه، اظهار داشــت: با اقدامات 
به موقع خطــر در این منطقه رفع شــد و بخشــى از 
ســیالب هاى شــرق اصفهان وارد تاالب گاوخونى

 شد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به اینکه میزان بارش ها در این مدت 
نزدیک به میانگین متوسط بوده است، بیان داشت: البته 
در اســتان اصفهان بارش ها کمتر از میانگین متوسط 
بود اما در سرشاخه هاى کوهرنگ نزدیک به میانگین 

(1400 میلیمتر) است.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: این استان، تنها تولیدکننده جنین 
منجمد گاو در ایران و تأمین کننده «تلیسه»(گاو ماده اى 
که هنوز گوساله نزاییده است) مورد نیاز سایر نقاط کشور 

محسوب مى شود.
امیرحسین افیونى اظهارداشت: مرکز تخصصى پرورش 
تلیسه در اصفهان، تأمین کننده تلیسه ممتاز براى سایر 

استان  هاست.
وى اضافه کرد: استان اصفهان براى اولین بار در سطح 
کشور در زمینه صادرات تلیسه شیرى اصیل، متناسب با 
استانداردهاى بین  المللى و همچنین صادرات شیر خام و 
تولید شیر حاوى اُمگا 3 موجب ارز آورى براى کشور شد.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان  در ادامه گفت: تولید جنین  منجمد از 
گاوهاى شــیرى با ارزش اصالح ژنتیکى باال، در حال 
حاضر در یکى از گاودارى  هاى استان آن هم براى اولین 

بار در سطح کشور در حال انجام است.
افیونى اظهار داشت: با توجه به کیفیت شیر تولیدى استان 
با قابلیت عرضه در بازار منطقه اى، سال گذشته سه هزار و 
700 ُتن شیرخشک تولیدى گاودارى هاى صنعتى استان 

به کشور روسیه صادر شد.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان تأکید کــرد: براى افزایــش راندمان 
تولید گوشــت قرمــز در واحدهاى دامــدارى کوچک 
روســتایى، با اســتفاده از نــژاد دو منظــوره گاوهاى 
«ســمنیتال» (نژادى از گاو که در مدت یکسال با600 
کیلو گرم وزن، آمــاده بهره  بردارى مى  شــود) و انجام 
تلقیح مصنوعــى برنامه هاى اصالح نــژادى در حال

 انجام است.
وى همچنین گفت: به منظور افزایش راندمان الشــه و 
بره زایى و تولید شیر در واحدهاى گوسفنددارى استان، 
برنامه هاى اصالح نژاد با استفاده از نژاد اصیل «رومانف» 
و استفاده از تکنیک هاى الپاراســکوپى در حال انجام 

است.
وى ادامــه داد: اصفهان یکى از قطب هــاى مهم تولید 
محصوالت دامى در کشور به شــمار مى رود، به طورى 
که داراى 2/9میلیون رأس گوسفند و بز(جز دام عشایر) 
و 430 هزار رأس گاو و گوساله و بالغ بر ده هزار نفر شتر 
اســت که معادل 6/8 میلیون واحد دامى(دام ســبک و 

سنگین) را شامل مى شود.

حسن روحانى و داستان هاى سفرش به اصفهان
جمال نوروزباقرى

فصل انتخابات براى نامزدها فصل سفراست، خصوصًا 
اگر نامزد ریاســت جمهورى هم باشید دیگر براى خود 
یک تور ایرانگردى است. اما مهمترین چیز در سفر، فارغ 
از مسائل مالى، استفاده از لحظه لحظه سفر است. حال 
مى خواهد سفرتفریحى باشد یا سفر نامزدهاى ریاست 
جمهورى؛ باالخره یک سفر است و ناگفته نماند بیشتر 
دیدار با مردم است که براى نامزدهاى ریاست جمهورى 

عشق به سفر را ایجاد مى کند.
در این چند ســاله سفرحســن روحانى به اصفهان بى 
حاشیه نبوده اســت.قصد داریم در این گزارش به مرور 
سفرهاى حســن روحانى به نصف جهان به بهانه سفر 
مجدد ایشان در روز یک شــنبه هفته آینده به اصفهان

 بپردازیم.

سفر 5 دقیقه اى به اصفهان 
دربخشى از خاطرات معاونت سیاسى سابق استاندارى 
اصفهان ناگفته هایى از سفر پنج دقیقه اى حسن روحانى 
به اصفهان دیده مى شود. دکتر اســماعیلى  مى گوید: 
«آخرین مشــکل جدى ما هم با فوت آیت ا... طاهرى 
در روزهاى نزدیــک انتخابات پیش آمــد که آن هم 
مى توانست براى ما مسئله ساز باشــد. ده روز مانده به 
انتخابات -یعنى 14 خرداد سال 92- همزمان با مراسم  
درحرم امام(ره)، مراســم تشییع جنازه آقاى طاهرى در 
اصفهان انجام شــد. آقاى روحانى کــه آن موقع نامزد 
انتخابات بودند، در این تشییع جنازه شرکت داشت. خب 
فضاى ملتهبى بود. ما هم به لحاظ امنیتى موافق حضور 
ایشان نبودیم و اعالم کرده بودیم که ممکن است حضور 
ایشان مشــکل ایجاد کند. آقاى روحانى هم وقتى که 
فضاى جمعیت را دیدند، پذیرفتند و به سرعت از جمعیت 
جدا شدند. شاید فقط پنج شش دقیقه در جمعیت بودند. 
چون فضا بسیار ملتهب بود، از جمعیت خارج شدند و زود 
هم از اصفهان رفتند و شاید هم در ایام انتخابات، دیگر 
به اصفهان نیامدند، یعنى بدین شــکل یک سفر ناقص 

براى شان پیش آمد.»

تعطیلى مدارس در اصفهان
گفته مى شود در بهمن 93 آموزش و پرورش اصفهان 

طى بخشنامه اى مدارس را در روز حضور رئیس جمهور 
در اصفهان تعطیل کرده و خواسته که دانش آموزان در 
مراسم اســتقبال از رئیس جمهور حضور داشته باشند. 
ناگفته نماند اصفهان با بیش از 700 هزار دانش آموز به 

استقبال رئیس جمهور در بهمن سال 93 رفت.

پخش شب نامه در اصفهان
ســفر رئیس جمهور به اصفهان در سال 93 کم حاشیه 
نبود. یکى از این حاشــیه ها البته مربوط به پخش یک 
شــب نامه در اصفهان مى شــود که در آن نوشته شده 
بود: «رهبرا! فتنه 88 هشــت ماه به طول انجامید ولى 
نمى گذاریم فتنه بزرگ تر کــه گفتید حتى یک روز هم 
طول بکشد» بیشتر این شب نامه درباره انجام مذاکرات 

و مسائل مربوط به برجام بود.

اصفهان پایتخت مواصالتى کشور
سفر حسن روحانى در سال 93 با گفته ها وناگفته هایى 

انجام شد. ایشان در بخشى از ســخنان خود پیرامون 
مشکالت استان اصفهان اظهار داشت: «هر بخشى را 
که به مردم واگذار مى کنیم مردم بهتر از دولت، آن کار 

را انجام مى دهند.»
رئیس جمهور با بیان اینکه «اســتان اصفهان در آینده 
ســازنده ریل در کشــور خواهد بود»، گفت: شــرکت

 ذوب آهن اصفهان در ســال هاى آینده به سمت تولید 
ریل حرکت خواهد کرد.

وى در جمــع اصفهانى هــا گفت: «زاینــده رود فقط 
مظهــر تمــدن اصفهانى هــا نیســت بلکــه مظهر 
تمــدن تمــام ایرانى هاســت و زاینــده رود باید زنده

 بماند.» 
وى ادامه داد: «با همه توان تالش مى کنیم تا اصفهان را 
آباد و سرزنده کنیم و از نظر آب و هوا و سایر نیازمندى ها 

به نقطه اى برسانیم که همه مردم خوشحال باشند.»
رئیس جمهور همچنین از اختصاص 40 میلیارد تومان 

براى مرمت آثار تاریخى اصفهان خبر داد. 

رئیس جمهور همچنین در سفرش به اصفهان به راه آهن 
سریع الســیر تهرانـ  قمـ  اصفهان اشاره کرد و گفت: 
«این خط باید سریع تر راه اندازى شود و براى این منظور 
دو میلیارد و 600 میلیون دالر، منابع آن را تأمین کرده ایم 
که با تکنولوژى جدید و سرعت 300 کیلومتر عملیاتى 

خواهد شد.»
حسن روحانى، از مهمترین دستاوردهاى سفر دو روزه 
خود در سال 93 به اصفهان را تصویب 28 پروژه با اعتبار 
شش هزار و 510 میلیارد ریال براى استان اصفهان براى 
ســال هاى 94 و 95 اعالم کرده بود و وعده داد که این 

پروژه ها در دو سال آینده اجرایى و راه اندازى شود.
پروژه هایى در زمینــه هاى آب، رفــع آلودگى هواى 
اصفهان، میراث فرهنگى-گردشگرى، صنعت و معدن 

و قطار سریع السیر  اصفهان - تهران اما... 

قطعه آخر سفر حسن روحانى 
حســن روحانى در ســال 92 یک میلیون و 17 هزار و 

516 رأى یعنى نزدیــک به 45 درصــد آراء اصفهان 
را کســب کرد و امید است او در ســفر پیش رو  جدا از 
برنامه هاى تبلیغاتى، سرى هم به پروژه هاى قبلى بزند 
و در جهت خشکى زاینده رود، هواى اصفهان، بیکارى، 
تعطیلى مراکزتولیدى و صنعتى و دیگر مشکالت عدیده 
اصفهــان که براى حل آنهــا وعده دوســاله داده بود، 

تدبیرى بنماید.

اصفهان، قطب تولید جنین منجمد گاو
 در کشور است

مشکلى براى تأمین آب نداریم

15 نام در انتظار رأى اصفهانى ها

حسن روحانى 
در انتخابات قبلى یک 

میلیون و 17هزار 
و 516 رأى، یعنى 

نزدیک به 45 درصد 
آراء اصفهان را کسب 
کرد و قول داد با همه 
توان تالش مى کنیم 
تا اصفهان را آباد و 
سرزنده کنیم و از 

نظر آب و هوا و سایر 
نیازمندى ها به

 نقطه اى برسانیم که 
همه مردم خوشحال 

باشند
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فرودگاه کاشان 
مجوز بهره بردارى گرفت

فرودگاه کاشــان مجوز بهره بردارى فرودگاهى را 
دریافت کرد. 

رئیس سازمان هواپیمایى کشورى در این باره گفت: 
این مجوز، اجازه اى به فرودگاه کاشان براى ورود به 
بازار کسب و کار اســت و بهره بردارى بهینه از این 
فرودگاه مســتلزم برخوردارى از ســاختار مدیریت 

مناسب است و باید براساس نوع ساختار عمل شود.
على عابدزاده افزود: ظرفیت کاشان به لحاظ موقعیت 
اقتصادى، گردشگرى و سیاسى بســیار باالست و 
برهمین اســاس باید طرح جامع مناسب براى این 
فرودگاه در نظر گرفته شود و پیشنهاد مى شود در این 

طرح برنامه درازمدت ترسیم شود.

برگزارى 59 رویداد کارگرى 
در استان 

رئیس هیئــت ورزش کارگران اســتان اصفهان از 
برگزارى 59 رویداد ورزش کارگرى در سطوح استانى 

و کشورى در سال جارى خبر داد.
جواد شیرانى اظهار داشت: این اســتان در سال 96 
میزبانى 14 رویداد و مســابقه کارگران کشــور را بر 
عهده خواهد داشــت.وى افزود: 30 رویداد ورزشى 
و انتخابى تیم اســتان در بخش آقایان و 15 رخداد 
ورزشى و انتخابى در بخش بانوان از دیگر برنامه هاى 

این هیئت در سال جارى به شمار مى رود.
شــیرانى، اجراى فعالیت هاى فرهنگى و برگزارى 
مسابقات براى خانواده هاى کارگرى بر اساس آخرین 
اســتانداردها را از دیگر برنامه هاى هیئت کارگرى 

استان در سال جارى برشمرد.
وى بــه رده بندى هیئــت هاى ورزشــى کارگرى 
نیز اشــاره کرد و افزود: اعزام تیــم هاى مختلف به

 رقابت هاى کشــورى، برگــزارى و میزبانى منظم 
مسابقات و برنامه هاى ورزشــى فراگیر باعث شد تا 
هیئت ورزش کارگران اصفهان از سوى فدراسیون به 
عنوان برترین هیئت در بین تمام هیئت هاى استانى 

معرفى شود.

آیت ا... مظاهرى درخصوص 
نامزدها نظرى ندارند

دفتر آیت ا...مظاهرى در اطالعیــه اى، با تأکید بر 
ضرورت حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات 
اعالم کرد: این مرجع عالیقدر در خصوص هیچیک 
از نامزدهاى ریاست جمهورى، اظهار رأى و نظرى 
نداشته و ندارند.دفتر آیت ا...مظاهرى اعالم کرد: این 
مرجع در خصوص هیچیک از نامزدهاى دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى ، اظهار رأى و نظرى 
نداشــته و ندارند و تنها بر ضرورت حضور گسترده و 
آگاهانه ملت در همه صحنه  هــاى انتخاباتى، تأکید 

و توصیه مى کنند.

فعالیت 590 مؤسسه و 
خانه قرآن در استان 

مدیرعامل مؤسسه مهد قرآن کریم و والیت استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان 231 مؤسسه قرآنى 
و 364 خانه قرآن فعالیت دارد.حســین خاکســارى 
هرندى اظهار داشــت: یکى از بخش هاى کارگروه 
قرآن و عترت، تربیت معلم قرآن جامعه قرآن بود که 
بر اساس ســهمیه، در اصفهان و گلپایگان این دوره 
برگزار شده است.وى با اشاره به اینکه از مربیان قرآنى 
در آموزش و پرورش و مراکز دیگر باید استفاده شود، 
گفت: در استان اصفهان 231 مؤسسه قرآنى و 364 

خانه قرآنى فعالیت دارد.

زمان دریافت مطالبات 
بازنشستگان معلوم نیست

مجتبى احمدى نماینده کانون هاى بازنشســتگان 
فوالد کشــور گفــت: زمــان مشــخصى درباره 
تاریــخ دریافــت مطالبــات بازنشســتگان فوالد 
وجود ندارد اما در صــورت تأیی د وزیــر تعاون، این 
مبلغ از صنــدوق بازنشســتگان فــوالد پرداخت 

مى شود.

خبر

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان اظهار داشت: 
اولویت اصلى مدیریت شهرى در ســال جارى تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام است ولى در حال حاضر 12 پروژه 
وجود دارد که عملیات انتخاب پیمانــکار آن را به زودى 

انجام مى دهیم.
ایرج مظفر با اشــاره به اینکه کالنشهرها به دنبال تغییر 
چهره و احداث ساختمان هاى بلندمرتبه هستند، گفت: 
شهردارى اصفهان ســعى کرده بر عکس کالنشهرها 
طبق تاریخ این شهر، ساختمان ســازى انجام دهد و در 
مورد ساختمان هاى فرسوده نیز ســعى بر این بوده که 
مرمت آن به صورت قبل ســاخته شــود. وى با اشاره به 

اینکه حسن اجراى پروژه هاى شــهرى این است که از 
تکنیک هاى جدید استفاده شود و ضمن تشکر از همراهى 
شهروندان در اجراى پروژه هاى عمرانى، افزود: در اجراى 
پروژه هاى عمرانى شــهر ممکن است شــهروندان با 
سر و صدا، گردو غبار و محدودیت هاى ترافیکى روبه رو 
شوند اما همیشه با صبورى شهردارى را در توسعه شهر 
همراهى کرده اند.مظفر با بیان اینکه شــهردارى با همه 
پتانسیل ها در سال هایى که با رکود  مواجه بود، سعى کرد 
با روش هاى غیر نقدى پروژه ها را به ســرانجام برساند، 
گفت: شهردارى ســاالنه 300 پروژه را آغاز و 300 پروژه 

را با اعتبارى بیش از 900 میلیارد تومان تکمیل مى کند.

اسناد موجود در سازمان اســناد و کتابخانه ملى منطقه 
مرکزى کشور نیازمند یک سرپناه مناسب است.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه مرکزى کشور 
با بیان این مطلب و با اشــاره به اینکه ساالنه تعداد قابل 
توجهى از اسناد ومقاالت پژوهشى از اصفهان به تهران 
ارسال مى شود ،گفت : متأسفانه سازمان اسناد و کتابخانه 
ملى منطقه مرکزى کشور تنها 100 متر مربع مکان در 
اختیار دارد کــه به علت کمبود فضا قــادر به نگهدارى 

اسناد نیست.
مختار باقرى افزود: باتوجــه به اینکه اصفهان عهده دار 
جمع آورى ونگهدارى اســناد ملى و اسناد دستگاه هاى 

دولتى در استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى، 
کهگیلویه و بویراحمد و مرکزى است نیازمند اختصاص 
فضاى مناســب اســت. وى با بیان اینکه اسناد حافظه 
تاریخى و هویت ملى کشور اســت، گفت: اصفهان بر 
خالف غنى بودن اســنادش، فضاى مناسبى در اختیار 
ندارد.مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملى منطقه مرکزى 
کشور اظهار داشــت: پس از گذشت 20سال مسئوالن 
اســتانى مصوبه اى در 31 فروردین مبنى بر اختصاص 
ساختمان جدید براى سازمان اسناد در نظر گرفته اند که 
امیدواریم در مرحله مصوبه باقى نماند واجرایى شــود تا 

اسناد ارسالى از تهران به اصفهان برگردد.

اسناد سرگردان
نیازمند نگهدارى مناسب

تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، 
اولویت برنامه هاى شهردارى 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: در پى 
بارش هاى مداوم، بیش از 600 نفر حادثه دیدگان از سیل و 

آبگرفتگى امدادرسانى شد.
محســن مؤمنى اظهار داشــت: در پى تداوم بارش هاى 
بهارى در استان اصفهان امدادرســانى به حادثه دیدگان 
ناشى از سیل و آبگرفتگى در سطح استان اصفهان صورت 

گرفت.
وى بیان داشت: مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان 
افزود: در این مــدت عالوه بر چهار مورد حادثه ســیل و 
آبگرفتگى، ده حادثه شامل پنج مورد حادثه جاده اى و پنج 
مورد خدمات حضورى دیگر توسط امدادگران و نجاتگران 

استان پوشش داده شد.
وى اعالم کرد: 62 تن از آسیب دیدگان نیز توسط نیروهاى 
عملیاتى اســکان موقت یافتند. مؤمنى با اشاره به انجام 
سه مورد عملیات رهاســازى، تصریح کرد: 59 نفر نیروى 
عملیاتى در قالب 17 تیم عملیاتى با همراه داشتن تجهیزات 
الزم امــدادى در عملیات هاى یاد شــده بــه کارگیرى

 شدند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دســتگیرى سه 
قاچاقچى صنایع دستى و کشف محموله اى به ارزش 37 
میلیارد ریال از مخفیگاه آنان در عملیات پلیس آگاهى این 

فرماندهى خبر داد.
عبدالرضا آقاخانى اظهار داشــت: در راســتاى اهداف 
و راهبردهاى ناجا قــرارگاه مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
فرماندهــى انتظامى اســتان تمرکز خــود را بر روى 
پرونده هاى کالن و به اصطالح دانه درشت هاى قاچاق 
و همچنین قاچاق محصوالتى که در داخل کشور تولید 
مى شود و مى تواند به تولید و اشتغال کشور ضربه بزند، 

معطوف ساخته است.

وى ادامه داد: در همین زمینه کارآگاهان پلیس آگاهى 
اســتان با اشــرافیت کامل خود از فعالیــت تعدادى از 
قاچاقچیان کاال در زمینه وارد کردن صنایع دستى خارجى 
به استان مطلع شد و بالفاصله تحقیقات وسیعى را در این 
خصوص آغاز کردند که در نهایت مشخص شد این عده 
ظروف مسى در قالب هاى مختلف را به صورت خام به 
یکى از کشــورهاى اطراف مى بردند و پس از طراحى و 
حکاکى با دستگاه روى آنها، به نام آن کشور وارد ایران 
مى کردند و در بین فروشگاه هاى صنایع دستى به فروش 

مى رساندند.
آقاخانى خاطرنشان کرد: با انجام تحقیقات کارآگاهان 

سرانجام ســه محل دپوى این کاالها در شهر اصفهان 
شناسایى شــد و مأموران به همراه کارشناسان بازرسى 
اصناف از این محل ها بازدید کردنــد که در نتیجه این 
عملیات 20 هزار و 200 عدد انواع ظروف مسى خارجى از 
قبیل قندان، گلدان، سینى، ساعت دیوارى، سماور، گالب 
پاش و... که همگى آنها فاقد مدارك گمرکى بودند، کشف 
شد. وى ارزش محموله کشف شده را 37 میلیارد ریال 
عنوان و تصریح کرد: در این رابطه سه تن از قاچاقچیان 
کاال دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونى 
تحویل مراجع قضائى شدند و اموال توقیفى نیز به سازمان 

جمع آورى و فروش اموال تملیکى منتقل شد.

شــهردار شــهرضا گفــت: براى نخســتین بــار در 
شــهردارى شــهرضا هزینه حــذف پارکینــگ جدا 
شــد و تا این لحظه هزینه ســاخت یک پارکینگ در 
محدوده میدان تاســوعا تا چهارراه شــهردارى تأمین 

شده است.
رحیم جافرى عنوان کرد: در ســال گذشته 60 درصد 
بودجه شهردارى شــهرضا محقق شــد، این در حالى 
بود که رکــود حاکم بر بازار ســاخت و ســاز و صنعت 
ســاختمان، درآمدهــاى شــهردارى ها را به شــدت 
کاهــش داده زیــرا 60 درصــد از 99  کــد درآمدى 
شــهردارى هــا از محل صنعــت ســاختمان تأمین

 مى شود.
وى اظهارداشت: بودجه شهردارى شهرضا به عنوان تنها 

بودجه در بین شهردارى هاى استان است که 22 درصد 
آن جارى و 78 درصد آن عمرانى اســت، این در حالى 
است که در عموم شهردارى ها، نسبت بودجه عمرانى به 

جارى 60 به 40 است.
جافرى در ادامه این مطلب افزود: در 17 ماه گذشــته 
با ختصــاص رقمى بالغ بــر 78 درصــد از بودجه کل 
شهردارى 17 پروژه عمرانى شامل باغ بانوان، خبایان 
شــهداى منا (برج عسگر)، میهمانســراى شهردارى، 
بلوار آیت ا... طالقانى، بلوار حکیم قشــقایى، تأســیس 
ایستگاه آتش نشــانى خیابان پاســداران، احداث باغ 
موزه، آســفالت بلوار گاز، نصب پنج المــان در مناطق 
مختلف شهر و خرید ست امداد نجات حوادث چاه انجام 

شده است.

این روزها بازار اصفهان حاکى از افزایش قیمت کاالهاى 
اساسى از جمله برنج ایرانى است. به گفته فروشندگان، 
انواع مختلف برنج ایرانى در مقایسه با برنج هاى خارجى 
تقاضاى بیشــترى دارند و به دلیل عرضه پایین آن در 
بازار و عدم ترخیص برنج وارداتــى، قیمت آن در حال 

افزایش است.
مطابق بررسى و گزارش هاى میدانى، برنج هاى ایرانى 
و خارجى با کیفیت و تنوع بســیار و البته بنابر بِرند خود 
با قیمت هاى متفاوت در سطح شــهر اصفهان عرضه 

مى شوند.
بر اساس گزارش ها، قیمت برنج ایرانى نسبت به اواخر 
سال گذشته و حتى ابتداى امسال با سیر مالیم در حال 
افزایش بوده و نرخ هر کیلو برنج ایرانى بین 12 تا 15 هزار 

تومان است.
براســاس این گزارش قیمت هر کیلو برنــج ایرانى در 
اصفهان به تفکیک بدین شرح است: هر کیلو برنج فالح 
15 هزار تومان، برنج فرشاد نصیرى 14 هزار تومان، برنج 
حسن صالحى 13 هزار و 500 تومان، برنج ضامنى 14 
هزار تومان، برنج طارم 12 هزار و 500 تومان، برنج دودى 
بین 13 تا 13 هزار و 500 تومان و برنج لنجانى بین 11 

هزار و 500 تا 12هزار تومان است.
همچنین قیمت انواع برنج خارجى (هندى و پاکستانى)  

بین 47 تا 50 هزار ریال است.

برنج هاى خارجى از گمرك ترخیص نشد
یکى از فروشندگان برنج در اصفهان در خصوص دالیل 
افزایش نرخ برنج گفت: هر ساله به طور طبیعى نرخ برنج 
افزایش مى یابد اما در حال حاضر شرایط به گونه اى شده 
که با گرانى برنج، فشــارها روى مردم براى خرید این 

محصول بیشتر شده است.
اختریان درباره دالیل افزایش قیمت برنج داخلى، افزود: 
در حال حاضر تقاضاى مردم براى خرید برنج ایرانى بیشتر 
از برنج خارجى است و از ســوى دیگر تولید برنج داخلى 

(شمالى) بسیار کم شده است.
وى گفت: درحال حاضر 80 درصد برنج هاى موجود در 

بازار، ایرانى و کمتر از 20 درصد خارجى است.
به گفته این فروشنده، تولیدکنندگان برنج شمال معتقدند 

که نرخ هاى کنونى براى آنهــا صرفه اقتصادى ندارد و 
قیمت هایى که اکنون بین 12 تا 15 هزار تومان است باید 

در حدود 15 تا 18 هزار تومان تعیین شود.
وى همچنین افزود: از ســوى دیگر برنج هاى وارداتى 
از گمرك ترخیص نشــده است و مســئوالن به دنبال 
افزایش تعرفه آن هستند و اگر برنج هاى خارجى (هندى 
و پاکستانى) ترخیص نشوند به یقین قیمت هر کیلو برنج 

ایرانى به 20 هزار تومان افزایش مى یابد.
اختریان بیان داشت: سال گذشــته تعرفه واردات برنج 
400 تومان بود که امسال به 550 تومان رسیده که در این 
شرایط براى واردکنندگان اصًال صرفه اقتصادى ندارد و 

بار برنج خارجى پشت گمرك معطل مانده است.

وى گفت: با تعرفه قبلى اگر هر کیسه برنج هندى درحدود 
47 هزار تومان بود امروز قیمــت آن به 52 هزار تومان 

افزایش مى یابد.
این فروشنده برنج با اشــاره به اینکه طى یک ماه و نیم 
گذشــته برنج داخلى در حدود5درصد و برنج داخلى 2 
درصد افزایش قیمت داشته است، تأکید کرد: اگر واردات 
برنج خارجى آزاد نشــود به یقین قیمت برنج داخلى در 

آستانه ماه رمضان در حدود 10 درصد گران خواهد شد.

افزایش تصاعدى نرخ برنج، تهدیدى براى 
حذف این کاالى استراتژیک

نماینده مردم ســمیرم در مجلس نیز درباره گرانى نرخ 

برنج، اظهار داشت: افزایش تصاعدى نرخ برنج تهدیدى 
براى حذف این کاالى استراتژیک از سفره غذایى اقشار 
کم درآمد جامعه  تلقى مى شود زیرا نرخ کنونى برنج هیچ 

سنخیتى با قدرت اقتصادى شهروندان ندارد.
اصغرسلیمى با بیان اینکه برخى از سودجویان با احتکار 
برنج، قصد دارنــد برنج خارجى را مهمان ســفره هاى 
اقشارکم درآمد جامعه کنند، گفت: اشــباع بازار برنج  با 
توسعه کشت هاى پرمحصول در شمال و جنوب کشور 

عملیاتى مى شود.
وى  ادامه داد: اشــباع بازار برنج با توســعه کشت هاى 
پرمحصول در شمال و جنوب کشور عملیاتى مى شود، 
این در حالى است که نرخ برنج داخلى باید همسو با توان 

اقتصادى تمام طبقات جامعه تعیین شود.

ضرورت حذف احتکار در بازار برنج
سلیمى با بیان اینکه افزایش تولید برنج باالتر از تقاضاى 
بازار، راهکارى بلندمدت براى به ثبات رساندن نرخ برنج 
در بازار کشــاورزى تلقى مى شــود، افزود: براى حذف 
احتکار در بازار برنج، باید کف عرضه وتقاضا به ســمت 

افزایش عرضه محصول سنگین شود.
وى تأکید کرد: جلوگیرى از احتکار برنج نیازمند نظارت 
ویژه دولت برانباردارى محصول استراتژیکى همچون 
برنج است تا هیچ فردى نتواندبا احتکار برنج  کسرى در 

بازار ایجادکند.

اعتبارى مجزا براى ساخت پارکینگ در شهرضا

بوى گرانى برنج
سودجویان با احتکار برنج، قصد دارند برنج هاى خارجى را مهمان سفره هاى مردم کنند

 قیمت هر کیلو 
برنج ایرانى در اصفهان 
به تفکیک بدین شرح 
است: هر کیلو برنج 

فالح 15 هزار تومان، 
برنج فرشاد نصیرى 14 
هزار تومان، برنج حسن 
صالحى 13 هزار و 500 
تومان، برنج ضامنى 14 
هزار تومان، برنج طارم 
12 هزار و 500 تومان، 
برنج دودى بین 13 تا 

13 هزار و 500 تومان 
و برنج لنجانى بین 11 

هزار و 500 تا 12هزار 
تومان

مســکن به  عنوان یکى از بخش هاى پیشــران اقتصاد، طى دهه هاى اخیر 
همیشه یکى از ارکان اصلى ایجاد رشد اقتصادى کشور بوده و با مرتبط شدن 
به 300 شغل به طور مســتقیم، نقش مؤثرى در ایجاد رونق و تولید شغل در 

اقتصاد دارد.
وضعیت بخش مسکن در سال هاى اخیر به دالیل متعددى بسیار وخیم بوده 
و شاخص هاى کشورى و آمارهاى رســمى در دوره پنج ساله، همگى بر افت 

ساخت وساز و معامالت و گسترش رکود داللت مى کنند.
در حال حاضر در شــهر اصفهان، قیمت هر مترمربع خانه به  طور متوســط 
2/5 میلیون تومان بوده و با درآمدهاى معمول خانوارهاى اصفهانى، منهاى 
هزینه هاى زندگى، دوره انتظار خانه دار شدن افراد از زمان اشتغال، عددى فراتر 

از 30 سال محاسبه مى شود.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، 25 درصد از اصفهانى ها از خانه اجاره اى 
اســتفاده مى کنند و 53/8درصد از هزینه خانوار اصفهانى صرف مســکن 

مى شود.
از این  رو قدرت خرید قسمت اعظمى از جامعه صرف سایر هزینه ها مى شود 
و توانى براى خرید مسکن وجود ندارد؛ نتیجه این شرایط، افت شدید تقاضا و 
ایجاد مازاد عرضه در بازار مسکن شده که به گفته معاون اول رئیس جمهور، 
ارزش آن به 250 میلیارد دالر مى رسد و تعداد آن بالغ بر سه میلیون خانه خالى 

از سکنه برآورد مى شود.

عدم توفیق سیاست هاى دولت
دولت در موضوع مســکن در ابتدا تمرکــز را بر تقویت تقاضا گذاشــت اما 
سیاست هاى دولت در این بخش از اقتصاد در مرحله اجرا به انحراف کشیده شد 

و از هدف اصلى خود دور ماند.
افزایش بدهى دولت بــه بانک ها و عدم توفیق دولــت در اجراى اصالحات 
بانکى موجب شد تا بانک ها توان الزم براى تخصیص اعتبار به بخش مسکن 
را نداشته باشند و باال ماندن نرخ سود تسهیالت نیز موجب شد تا استقبالى از 

طرح هاى تسهیالتى دولت و بانک مسکن صورت نپذیرد.

تداوم رکود در مسکن اصفهان
آمارهاى مسکن اصفهان نیز وضعیت رکودى این بخش از اقتصاد استان را 
به خوبى نمایان مى سازد. تعداد پروانه هاى صادرشده در پایان سال 1394 در 
حالى به 17 هزار و 319 عدد رسیده که این آمار براى سال 1392 برابر با 29 
هزار و 803 عدد بوده است و در بهار سال گذشته نیز تنها سه هزار و 580 پروانه 
ساخت در اصفهان صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 26 درصد 

کاهش را نشان مى دهد.

مساحت زیربناى تعیین شده در پروانه ها نیز دیگر شاخص مهم بازار مسکن 
است که در طى سال هاى اخیر در اصفهان وضعیت مناسبى نداشته و در بهار 
سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1394، در حدود 30 درصد کاهش را 

نشان مى دهد.
تعداد واحدهاى مسکونى تعیین شده در پروانه هاى ساختمانى نیز در اصفهان 

روند نزولى داشته و 18 درصد افت را تجربه کرده است.

پاى رونق از  بازار مسکن اصفهان کشیده شده است
تعداد پروانه ها  18 درصد کاهش یافت 

کشف و ضبط 20 هزار ظرف مسى خارجى در نصف جهان 

امدادرسانى
 به 600 حادثه دیده  
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به 

صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره   195761395603020260    مورخ  1395/11/12    آقاي امیر حمزه خوشگفتار به شناسنامه شماره 
171 کدملی 1249250994 صادره نائین فرزند ابوالحسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  101,70  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
2- راى شماره   139560302026020846مورخ  1395/11/26    آقاى جواد عبدالوند  به شناسنامه شماره 552  
کدملی 1286828090 صادره اصفهان  فرزندمحمدرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,76  مترمربع 
از پالك شماره 287 فرعى از 14915 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمودزارعى سودانى 
3- راى شماره   139560302026020029    مورخ    1395/11/16    آقاى محمد شاکرکاظم اباد به شناسنامه شماره 
367  کدملی 4449583671  صادره اردکان  فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 315,32  
مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عبدالرضافیلى میبدى 
4- راى شماره   139560302026019570    مورخ    1395/11/12    خانم مهین الوان سازیزدي به شناسنامه شماره 
53168 کدملی 1281628646 صادره اصفهان فرزند اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   198 مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
5- راى شماره   139560302026020994    مورخ    1395/11/27    خانم اقدس قصابی سینی به شناسنامه شماره 
75 کدملی 5110475679 صادره برخوار و میمه فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100,31  
مترمربع پالك شــماره 88  فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
6- راى شــماره   139560302026021003    مورخ    1395/11/27     آقاى ایرج سیستانى  به شناسنامه شماره 
1003  کدملی 1287647685  صادره اصفهان  فرزند سیف اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
114,95  مترمربع از پالك شماره 15169 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسام پهلوانى نژاد
7- راى شماره   139560302026019676 مورخ    95/11/13     خانم فرنگیس شهابی به شناسنامه شماره 58 
کدملی 5649650284  صادره جرقویه فرزند محمد حسین بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 161,40 مترمربع از پالك شماره  15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد 
8- راى شــماره   139560302026019670    مورخ    1395/11/13   آقاي  اســماعیل شهابی محمد آبادي به 
شناسنامه شماره 8 کدملی 5649618526 صادره جرقویه  فرزند حسین بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 161,40 مترمربع از پالك شــماره  15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
9- راى شــماره   139560302026021148مورخ    1395/11/28 خانم آغازهرا زارعی خوابجانی به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 1291286047 صادره اصفهان فرزند سیدرحیم بصورت ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه 
اعیانى به مساحت 116 مترمربع از پالك شــماره 13742 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
10- راى شــماره   139560302026022367 مورخ    1395/12/15   خانم زهرا غالمى  به شناســنامه شماره 
63686 کدملی 1281733652 صادره اصفهان فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
318,50 مترمربع از پالك شماره 740 فرعى از15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
11- راى شماره   139560302026019950 مورخ1395/11/14 آقاي  امیر کاغذ چی به شناسنامه شماره 1753 
کدملی 1288225067 صادره اصفهان فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
201,45 مترمربع از پالك شماره 54 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
12- راى شماره   139560302026019951مورخ1395/11/14 خانم سعیده معظم باباشیخعلی به شناسنامه 
شــماره 9745 کدملی 1293320129 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 201,45 مترمربع از پالك شماره 54 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
13- راى شماره   139560302026019035 مورخ    1395/10/29 آقاى تقى رمضانى به شناسنامه شماره 336  
کدملی 6309540981  صادره رودسر  فرزند محمدولى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148,32  مترمربع 
از پالك شماره 100 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمودزارع سودانى
14- راى شماره   139560302026017689    مورخ    1395/10/12   خانم عزت شاطرباشی مسعودي به شناسنامه 
شــماره 37850 کدملی 1280804114 صادره اصفهان فرزند سید علی نسبت به 15 سهم مشاع از 94,96 سهم 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  94,96  مترمربع پالك شــماره 435  فرعی از14458  اصلی که در اجراى 
استاندارد سازى به شماره 14458,13836 تبدیل شده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى خانم طاهره  دادخواه
15- راى شماره   139560302026017690    مورخ    1395/10/12   آقاي  فریدون امیري کردستانی به شناسنامه 
شماره 47576 کدملی 1282399047 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت به 79,96 سهم مشاع از 94,96 سهم 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  94,96  مترمربع پالك شــماره 435  فرعی از14458  اصلی که در اجراى 
استاندارد سازى به شماره 14458,13836 تبدیل شده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم طاهره  دادخواه
16- راى شماره   139560302026010025    مورخ    1395/6/11 آقاي عبدالرسول متین پور به شناسنامه شماره 
1467 کدملی 1286174236 صادره اصفهان فرزند غالمحســین در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 190  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
17- راى شــماره   139560302026019082    مــورخ    1395/10/29   و راى اصالحــى شــماره  
139560302026020789   مــورخ   1395/11/25    آقــاي علی نوروزي به شناســنامه شــماره 65 کدملی 
5110425590 صادره برخوار فرزند قاسم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  184,81 مترمربع پالك شماره  
78-79 فرعی از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسین شکرانى و خانم بدر ایران شکرانى
18- راى شــماره   139560302026014095    مورخ    1395/8/20   خانم باهره محقق نیا  به شناسنامه شماره  
59853  کدملی 1281696188  صادره اصفهان  فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96,17  

مترمربع از پالك شماره 14937 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
19- راى شماره   139560302026018424    مورخ    1395/10/20   آقاى على صانعى  به شناسنامه شماره 979  
کدملی 1286435544  صادره اصفهان  فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,10  مترمربع از 

پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
20- راى شماره   139560302026019063    مورخ    1395/10/29   آقاى غالمحسین رضائى رجانى  به شناسنامه 
شماره 9  کدملی 5659566545  صادره اصفهان  فرزند محمدرحیم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
187,60  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدپهلوانى خوابجانى
21- راى شماره   139560302026017666    مورخ    1395/10/12   آقاي   قدرت گودرزي به شناسنامه شماره 
1544 کدملی 1285955481 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 110,73   
مترمربع پالك شــماره 59  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اصغر بهمنى شمس آبادى و حسین شیخان شمس آبادى
22- راى شماره   139560302026019964    مورخ   1395/11/16   آقاى مسعود هاشمیان جزى  به شناسنامه 
شماره 2594  کدملی 1287252540  صادره اصفهان  فرزند امراله  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
20,92  مترمربع از پالك شماره 15128 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین هراتیان
23- راى شــماره   139560302026018974    مورخ    1395/10/28   اقاى حشمت اله احمدى دستگردى  به 
شناسنامه شماره 8  کدملی 6339809138  صادره شــهرکرد  فرزند غضنفر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 33,08  مترمربع از پالك شماره 76 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
24- راى شماره   139560302026021013    مورخ    1395/11/27   اقاى بهمن یاسى  به شناسنامه شماره 1769  
کدملی 1282948751  صادره خمینى شهر  فرزند عبدالرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,60  
مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مهران امین الرعایائى
25- راى شــماره   139560302026021225    مورخ    1395/11/30   آقاي محسن هاشم زاده دستجردي به 
شناسنامه شماره 14049 کدملی 1292532858 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در ششدانگ  یک باب ساختمان 
نیمه تمام   به مساحت  190  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
26- راى شــماره   139560302026018973    مورخ    1395/10/28   آقاى حشمت اله احمدى دستگردى  به 
شناسنامه شماره 8  کدملی 6339809138  صادره شــهرکرد  فرزند غضنفر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 34,10  مترمربع از پالك شماره 76 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
27- راى شماره   139560302026020979    مورخ    1395/11/27   آقاى مهدى خشوعى اصفهانى  به شناسنامه 
شماره 884  کدملی 1285752988  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
78,40 مترمربع از پالك شماره 207 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
28- راى شماره   139560302026019986    مورخ    1395/11/16   خانم سهیال نظرى به شناسنامه شماره 1143  
کدملی 1283293773  صادره اصفهان  فرزند صفر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 253,28  مترمربع 
از پالك شماره 479 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

29- راى شــماره   139560302026021187    مورخ    1395/11/30   خانم مائده محمدى ارانى  به شناسنامه 
شــماره 1271029626  کدملی 1271029626  صادره اصفهان  فرزند خلیل  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 100,70  مترمربع از پالك شماره 13744 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
30- راى شماره   139560302026020007    مورخ    1395/11/16   خانم عزت مومن پور به شناسنامه شماره 
28074  کدملی 1280280001  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 29,52  
مترمربع از پالك شماره 652 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
31- راى شماره   139560302026019578    مورخ    1395/11/12   خانم مهري رضائی جزي به شناسنامه شماره 
56 کدملی 5110470723 صادره برخوار فرزند رجب علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 95,75  مترمربع 
پالك شماره  986 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى سعید مجید
32- راى شماره   139560302026020038    مورخ    1395/11/16   اقاى بهروز صادقى على ابادى به شناسنامه 
شــماره 3  کدملی 6229904802  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
170,99  مترمربع از پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
33- راى شماره   139560302026022376    مورخ    1395/12/16   آقاي مهدي صابري علی آبادي به شناسنامه 
شماره 906 کدملی 1284904873 صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
167,20 مترمربع از پالك شماره  777 باقیمانده فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
34- راى شماره   139560302026020844    مورخ    1395/11/26    آقاى عباس قربانى چهارمحالى  به شناسنامه 
شماره 38  کدملی 5649603855 صادره اصفهان  فرزند جعفر  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى  به مساحت 
15,95  مترمربع از پالك شماره 210 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى مهاجرانى
35- راى شماره   139560302026020843    مورخ    1395/11/26   خانم مژگان مهرابى  به شناسنامه شماره 816  
کدملی 6609633355 صادره برخوار  فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 215  مترمربع 
از پالك شماره 986 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى سیاوش بیگلرى
36- راى شماره   139560302026019119     مورخ    1395/10/30   آقاى ابوالفضل اسعدى  به شناسنامه شماره 
5321  کدملی 1218784652  صادره گلپایگان  فرزند محمدتقى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220  
مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمود شیخان سودانى
37- راى شماره   139560302026010430    مورخ    1395/6/18    آقاي  حسین سلیمانی مرغملکى  به شناسنامه 
شماره 1586 کدملی 4620401625 صادره شهرکرد فرزند قدیر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  67,40  

مترمربع پالك شماره   15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
38- راى شــماره   139560302026019034    مورخ    1395/10/29   آقاى مجید مهرپرور به شناسنامه شماره 
1864  کدملی 1286871794  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 173,26  
مترمربع از پالك شماره 13560 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین زارعى
39- راى شــماره   139560302026010630    مورخ    1395/6/25   آقاي  مجید حمصیان اتفاق به شناسنامه 
شماره 952 کدملی 1284745376 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  34,22  
مترمربع پالك شماره  15182 و 15182,4  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى خانم زهره امین الرعایائى
40- راى شماره   139560302026017166    مورخ    1395/10/6   آقاي حسن پوریاي ولی به شناسنامه شماره 
1014 کدملی 1284486532 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
مسکونى تجارى   به مساحت  225 مترمربع پالك شماره  15182-15182,4 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
41- راى شــماره   139560302026017170    مورخ    1395/10/6       خانم زهره مختاري به شناسنامه شماره 
64686 کدملی 1281743712 صادره اصفهان فرزند امان اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
مسکونى تجارى   به مساحت  225 مترمربع پالك شماره  15182-15182,4 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
42- راى شماره   139560302026015980    مورخ    1395/9/20    آقاى عبدالرسول حق شناس  به شناسنامه 
شماره 4  کدملی 5110464537  صادره شاهین شهر  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
39,33  مترمربع از پالك شماره 986 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
43- راى شماره   139560302026018949    مورخ    1395/10/27 آقاي کمال زارع به شناسنامه شماره 1086 
کدملی 1819334228 صادره آبادان فرزند علیرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  80,88  مترمربع پالك 
شماره  493 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى اصغر امین الرعایائى
44- راى شماره   139560302026020861    مورخ    1395/11/26    آقاى بهرام رجائى چالشترى  به شناسنامه 
شماره 40  کدملی 4621927531  صادره شهرکرد فرزند امیدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160  
مترمربع از پالك شماره 13856 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى بانوماه بیگم زارعى خوابجانى
45- راى شماره   139560302026020031    مورخ    1395/11/16   خانم الهه نریمانى زمان ابادى به شناسنامه 
شماره 1548  کدملی 1291946632  صادره اصفهان  فرزند على رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
136,55  مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 15128 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین پهلوانى نژاد خوابجانى
46- راى شــماره   139560302026015999    مورخ    1395/9/20   آقاى عبداله عارف  به شناسنامه شماره 1  
کدملی 5499866430  صادره تیران وکرون  فرزند رضاقلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126,38  

مترمربع از پالك شماره 15167 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
47- راى شماره   139560302026021024    مورخ    1395/11/27    آقاي  علی اکبر روان بخش حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 57 کدملی 6609822451 صادره برخوار فرزند غالمحسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    
176 مترمربع پالك شماره 44 باقیمانده و 331 الى 333  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
48- راى شــماره   139560302026022085    مورخ    1395/12/11    خانم مهســا رنجکش به شناســنامه 
شماره - کدملی 1276870949 صادره اصفهان فرزند روح اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
194,45 مترمربع از پالك شماره 494 فرعى از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
49- راى شماره   139560302026021181    مورخ    1395/11/30   آقاى ناصر گرجى  به شناسنامه شماره 716  
کدملی 4171678625  صادره الیگودرز  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,35  
مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
50-راى شماره   139560302026018371    مورخ    1395/10/20   آقاي مجید تقی زاده اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1892 کدملی 1286791006 صادره اصفهان فرزند فضل اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  154,30  
مترمربع پالك شــماره 41  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى على ماهرانى
51- راى شــماره   139560302026020986    مــورخ    1395/11/27    آقاى محمدرضا مینا کاراصفهانى  به 
شناسنامه شماره 1229  کدملی 1284729826  صادره اصفهان  فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 162,50 مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
52- راى شماره   139560302026020987    مورخ    1395/11/27    خانم طاهره زمانى خرزوقى  به شناسنامه 
شماره 1813  کدملی 1286840716  صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 162,50 مترمربع از پالك شــماره 80 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
53- راى شماره   139460302026037074    مورخ   1394/12/21    خانم اعظم منصوریان قمبوانى به شناسنامه 
شــماره 144 کدملی 1289457591 صادره اصفهان فرزند کریم در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت     93    

مترمربع پالك شماره      15105     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
54- راى شــماره   139560302026017756    مورخ    1395/10/13   آقاي سیدعادل زمان منش به شناسنامه 
شماره 431 کدملی 4230280823 صادره یاســوج فرزند سیدغفار در ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه تمام به 
مساحت  152,85  مترمربع پالك شماره   32 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرحوم محمد صدیقی
55- راى شماره   139560302026017240    مورخ    1395/10/7   آقاي رضا امینی فیل آبادي به شناسنامه شماره 
62 کدملی 4679615265 صادره فارسان فرزند نعمت اهللا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  241,30  مترمربع 
پالك شماره  77 فرعی از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
56- راى شماره   139560302026021060    مورخ    1395/11/27    خانم تالن خدارحمی به شناسنامه شماره 103 
کدملی 6299769696 صادره بروجن فرزند عزیزاله بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 48,15 مترمربع از 
پالك شماره 259 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حمید دودى
57- راى شماره   139560302026021015    مورخ    1395/11/27   خانم معصومه افضلى ارانى  به شناسنامه 
شــماره 406  کدملی 1817421301  صادره آبادان  فرزند سیدحسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
177,19  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى اصغرشرافت دارگانى
58- راى شــماره   139560302026017674    مورخ    1395/10/12    آقاي  هدایت اهللا عباســی قلعه تکی به 
شناسنامه شماره 15 کدملی 6339614957 صادره شهرکرد فرزند روزعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
186,95  مترمربع پالك شــماره   81 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
59- راى شماره   139560302026021019    مورخ    1395/11/27    آقاى منوچهر یوسفى  به شناسنامه شماره 
804  کدملی 1262296722  صادره کاشان  فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 543,05  
مترمربع از پالك شــماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین امینى دهنوى
60- راى شماره   139560302026013517    مورخ    1395/8/13    آقاى مرتضى میرخانى دلیگانى به شناسنامه 
شماره  27  کدملی  5110467706  صادره  شاهین شهر  فرزند  حسن  نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت  
25  مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از 

مالک رسمى آقاى براتعلى اعظمى دولت ابادى
61- راى شماره   139560302026021182    مورخ    1395/11/30    آقاى سیدرسول موسوى زاهد  به شناسنامه 
شــماره 980  کدملی 1285434412  صادره اصفهان  فرزند سیدحبیب  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 503 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
62- راى شماره   139560302026015757    مورخ    1395/9/16    آقاي سعید نصر اصفهانی به شناسنامه شماره 
4150 کدملی 1291972668 صادره اصفهان فرزند هوشنگ در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 240  
مترمربع پالك شماره  4 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

63- راى شــماره   139560302026009497    مورخ    1395/6/3     خانم عزت خاتمی فرد به شناسنامه شماره 
60847 کدملی 1281706061 صادره اصفهان فرزند حســن در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    133,40     

مترمربع پالك شماره  13560       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
64- راى شماره   139560302026021147    مورخ    1395/11/28   خانم محترم علی پور  به شناسنامه شماره 
1089 کدملی 4689475636 صادره اردل فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  179,20  مترمربع 
پالك شماره 121  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى کیقانوش هایرپطیان
65- راى شماره   139560302026016012    مورخ    1395/9/20    خانم نسرین فرجى جونقانى  به شناسنامه 
شماره 905  کدملی 1819117510  صادره آبادان  فرزند عبدالرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 89,38  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
66- راى شــماره   139560302026020004    مورخ    1395/11/16    آقاي  عباس بهمنی شــمس آبادي به 
شناسنامه شماره 924 کدملی 1283961571 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در ششدانگ  یک باب ساختمان 
مصالح فروشى به مساحت  386,75  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
67- راى شماره   139560302026015434    مورخ    1395/09/13    خانم طاهره اکبري به شناسنامه شماره 4346 
کدملی 5110159335 صادره برخوار فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   138,36 
مترمربع پالك شماره 129  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

68- راى شــماره   139560302026015435    مورخ    1395/9/13   آقاي  رضا احمدیان خرزوقی به شناسنامه 
شماره 37 کدملی 5110488738 صادره اصفهان فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   138,36 مترمربع پالك شماره 129  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
69- راى شماره   139560302026013552    مورخ    1395/8/13   اقاى اکبر مستوفى  به شناسنامه شماره  1132  
کدملی  1285462831   صادره  اصفهان  فرزند  عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  251,91  مترمربع 
از پالك شماره  309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى رضا مهاجرى
70- راى شماره   139560302026012156    مورخ    1395/7/26    آقاي  حسینقلی قلعه سفیدي به شناسنامه 
شماره 288 کدملی 4650308534 صادره بروجن فرزند نجفقلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 163,57   
مترمربع پالك شماره 346  فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم مهرى فقیهى نیا 
71- راى شماره   139560302026021098    مورخ    1395/11/28    آقاي براتعلی غالمی دادگر به شناسنامه 
شــماره 1502 کدملی 4030423809 صادره کبوتر اهنگ فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 210,70 مترمربع از پالك شماره 74 فرعی از31 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
72- راى شماره   139560302026020563    مورخ    1395/11/21    آقاي حمیدرضا بادامی به شناسنامه شماره 
237 کدملی 1290965749 صادره اصفهان فرزند بمانعلی در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  302,23  
مترمربع پالك شماره 457  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد
73- راى شماره   139560302026019712    مورخ    1395/11/13     خانم پروانه خدادوستان به شناسنامه شماره 
3 کدملی 1284487008 صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 172,10 

مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
74- راى شماره   139560302026020509    مورخ    1395/11/20    آقاي احمد دیانى به شناسنامه شماره 141 

کدملی 1286356512 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 72,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
75- راى شــماره   139560302026020511    مورخ    1395/11/20   خانم منظربانو دیان به شناسنامه شماره 
38633 کدملی 1282313789 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 14,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب 
مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
76- راى شماره   139560302026020512    مورخ    1395/11/20      خانم مریم بانو دیان به شناسنامه شماره 
38634 کدملی 1282313797 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 14,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب 
مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
77- راى شماره   139560302026020513    مورخ    1395/11/20   آقاي  محمد دیان به شناسنامه شماره 38282 
کدملی 1280810300 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 29 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
78- راى شماره   139560302026020514    مورخ    1395/11/20     خانم لطیفه دیان به شناسنامه شماره 59 
کدملی 1287905821 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 14,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
79- راى شــماره   139560302026020992    مورخ    1395/11/27    اقاى رضا ابدال  به شناســنامه شماره 
5100103231  کدملی 5100103231  صادره برخوار  فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 163,12 
مترمربع از پالك شماره 418 فرعى از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى ابدال
80- راى شماره   139560302026018256    مورخ    1395/10/19   آقاي جواد حاتمی کمال به شناسنامه شماره 
563 کدملی 1970762012 صادره مسجد سلیمان فرزند صیدال در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 116,45   
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13983  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمحسین جبارزارع
81- راى شماره   139560302026020862    مورخ    1395/11/26    خانم فاطمه محمدى  به شناسنامه شماره 24  
کدملی 1291786872  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113,92  مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى غالمرضا باقرى دهنوى
82- راى شماره   139560302026021194    مورخ    1395/11/30    آقاى احمد شریفیان سیچانى به شناسنامه 
شــماره 1712 کدملی 1288873263 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
72,60 مترمربع از پالك شماره 545 فرعى از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
83- راى شماره   139560302026013748    مورخ    1395/8/16    آقاي سید حسن حسینی به شناسنامه شماره 
23 کدملی 0452334160 صادره تهران فرزند سید یحیی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  156,69  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 14956 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
84- راى شماره   139560302026020955    مورخ    1395/11/27    آقاى مسعود مسائلى  به شناسنامه شماره 
2442  کدملی 1285928768  صادره اصفهان  فرزند رســول  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
175,70  مترمربع از پالك شماره 36 فرعى از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
85- راى شــماره   139560302026018410    مورخ    1395/10/20     آقاى عباســعلى سقائیان اصفهانى  به 
شناسنامه شــماره 36  کدملی 1286475759  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 241,50  مترمربع از پالك شــماره 678 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
86- راى شــماره   139560302026019503    مورخ    1395/11/11    آقاي هادي حکیم داودي به شناسنامه 
شماره 3109 کدملی 1287113605 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  145,73  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که به بموجب سند 128115 مورخ  
1393/12/28  دفتر 82 اصفهان مقدار 1,5 قفیز مشاع از پالك 13900 به آقاى هادى حکیم داودى و حسین رضایت 
بالسویه انتقال قطعى شده و بموجب قولنامه آقاى حسین رضایت مالکیت خود را به آقاى حکیم داودى واگذار نموده 

و عدم دسترسى به وى توسط دفترخانه 435 اصفهان گواهى شده است
87- راى شماره   139560302026021293    مورخ    1395/12/1    آقاي  سعید پهلوانی نژاد خوابجانی به شناسنامه 
شماره 963 کدملی 1287018041 صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  45,04  
مترمربع پالك شماره 5  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى خانم صدیقه رنجبران
88- راى شماره   139560302026020834    مورخ    1395/11/26    خانم فهیمه مدح خوان  به شناسنامه شماره 
46761  کدملی 1280358742 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 7,2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
89- راى شماره   139560302026020836    مورخ    1395/11/26    آقاى مصطفى مدح خوان  به شناسنامه شماره 
301  کدملی 0057110743 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 14,4 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
90- راى شماره   139560302026020837    مورخ    1395/11/26    آقاى اصغر مدح خوان  به شناسنامه شماره 
490  کدملی 1284683958 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 14,4 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
91- راى شماره   139560302026020838    مورخ    1395/11/26     خانم فرشته مدح خوان  به شناسنامه شماره 
100  کدملی 1284584658 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 7,2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
92- راى شماره   139560302026020839    مورخ     1395/11/26     آقاى مجتبى مدح خوان  به شناسنامه شماره 
657  کدملی 1284562182 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 14,4 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
93- راى شماره   139560302026020840    مورخ      1395/11/26   آقاى مرتضى مدح خوان  به شناسنامه شماره 
820  کدملی 1284651428 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 14,4 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
 94- راى شماره  01403 1396603020260    مورخ    96/1/30 آقاي  محمود شریفی جندانی به شناسنامه شماره 8 
کدملی 5659853722 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115,5 مترمربع پالك 

شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
95- راى شــماره  139560302026014123 مورخ 95/8/20 خانم معصومه بوسعیدى اشترجانى به شناسنامه 
شماره  15638  کدملی 1282625659  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 137,85  مترمربع از پالك شماره 11  فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى شیر محمدى
96-راى شــماره  18965 1395603020260   مورخ  1395/10/28  خانم رقیه قجاوند بلتیجه  به شناســنامه 
شــماره 3688  کدملی 0052696278  صادره تهران  فرزند روح اله  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
216,42  مترمربع از پالك شــماره 475 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
97-راى شماره  17253 1395603020260   مورخ  1395/10/07  آقاي  رضا دوست محمدي به شناسنامه شماره 
219 کدملی 1284478580 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 220   مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که مالک رسمى فرشاد نریمانى زمان آبادى  
بموجب سند 86990  مورخ 1377/2/15   دفتر 9  اصفهان مورد ثبت صفحه 257 دفتر 225 خروجى بوده و بموجب 
وکالتنامه هاى 31675 مورخ 1381/04/30 دفتر 89 به سعید اعتدالى و 7683 مورخ 1381/4/31 دفتر 114 به علیرضا 
سالمى و 7776 مورخ 1381/05/08 دفتر 114 اصفهان به مهوش نادرى سامانى و 10325 مورخ 1381/11/29 دفتر 
114 به احمدرضا نریمانى زمان آبادى و وکالتنامه 10628 مورخ 1381/12/07 دفتر 114 به متقاضى واگذار شده و 

تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند و بدلیل عدم امکان انتقال قطعى مفروز شده است
98-راى شماره  20001 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى روح اله حیدرزاده جاوان به شناسنامه شماره 
176  کدملی 1290655650  صادره خمینى شهر  فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 427,20  مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان رجبى دهنوى
99-راى شماره  20005 1395603020260   مورخ  1395/11/16  خانم اکرم صادقى برزانى به شناسنامه شماره 
212  کدملی 1293110175  صادره خمینى شهر  فرزند على محمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 427,20  مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان رجبى دهنوى
100-راى شماره  22588 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي اصغر فرح بخش به شناسنامه شماره 
782 کدملی 1288038348 صادره اصفهان فرزند علی بصورت  73,20 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى  به مساحت 221,35 مترمربع ازپالك شماره 700 فرعی از 99 اصلی واقع در  بخش 16 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
101- راى شماره  22589 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي  مصطفی اصالنی به شناسنامه شماره 
2023 کدملی 6219282418 صادره بوئین میاندشــت  فرزند حسین بصورت  109,80 سهم مشاع از 220 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى  به مساحت 221,35 مترمربع ازپالك شماره 700 فرعی از 99 اصلی واقع در 

بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
102- راى شماره  04723 1394603020350   مورخ  1394/08/20  خانم اعظم اصالنی افوسی به شناسنامه 
شماره 1796 کدملی 6219198158 صادره بوئین و میاندشت فرزند مصطفی بصورت سى و هفت سهم ازدویست 
و بیست سهم از 3100 سهم ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 221,35مترمربع پالك شماره 700 

فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
103- راى شماره  19069 1395603020260   مورخ  1395/10/29  خانم مریم افضلى محمدابادى به شناسنامه 
شماره 1890  کدملی 1286814952  صادره اصفهان  فرزند کریم نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
153,35  مترمربع از پالك شــماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
104- راى شــماره  20972 1395603020260   مورخ  1395/11/27  خانم تهمینه باقرى  به شناسنامه شماره 
5641  کدملی 1287397743  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 240 مترمربع از پالك شــماره 4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
105- راى شــماره  20973 1395603020260   مورخ  1395/11/27  اقاى کاظم خدابخشى صادق ابادى  به 
شناسنامه شماره 14  کدملی 6209900161  صادره لنجان  فرزند درعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك شــماره 4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
106- راى شــماره  17684 1395603020260   مورخ  1395/10/12   آقاي اصغر یادگاري به شناسنامه شماره 
113 کدملی 1290510946 صادره اصفهان فرزند غالمحسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  225,10  
مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمود یادگارى دهنوى
107- راى شــماره  20968 1395603020260   مورخ  1395/11/27  اقاى على آزادى فر  به شناسنامه شماره 
1400  کدملی 1285465512  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,85 
مترمربع از پالك شماره 13995 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى رضا شلوق
108- راى شماره  21085 1395603020260   مورخ  1395/11/28   اقاى سید یحیى عبداللهى  به شناسنامه شماره 
26  کدملی 5499798605  صادره تیران وکرون  فرزند سیدنوراله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
122,10  مترمربع از پالك شماره 108 فرعى از 14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرحیم رجبیان
109- راى شــماره  23002 1395603020260   مورخ  1395/12/26   خانم نرگس باب الخانى نجف ابادى  به 
شناسنامه شماره 2560  کدملی 1091287635  صادره نجف اباد  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  

به مساحت 98,65  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله پاکفر

 م الف: 2905 تاریخ انتشار نوبت اول 96/02/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/02/21  ایروانى   رئیس منطقه ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان/2/161

مزایده
درپرونده کالســه 2958/95 اجرایى و به موجب دادنامه 1123 صادره از شــعبه شــوراى حل اختالف عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رســول آقابابائیان محکوم اســت به پرداخت هفتادوپنج میلیون ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و نیم عشــردولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب 
آقاى مهندس لطفعلى محمودى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. امالك مورد ارزیابى بر خرید قولنامه اى 
در مالکیت آقاى رسول آقابابائیان فرزند حسنعلى که با کاربرى کشــاورزى به ابعاد 200×100 متر و به مساحت 
20/000 مترمربع و دیگرى به صورت باغ چهاردیوارى درســمت شــمال غربى با حدود اربعه شماال با باقیمانده 
زمین جنوبا و غربا به خیابان و شرقا به زمین لطفى و به ابعاد 75×37 و مساحت 2775 مترمربع داراى درختان مو و 
انار و با عمر حدود پنج سال حصارکشى اطراف به ارتفاع 2/50 متر و استخر آب و یک ساختمان از نوع دیوار باربر 
با سقف تیرچه بلوك و کفپوش موزائیک بدنه تا ارتفاع یک متر ســرامیک و بقیه اندود گچ و داراى درب و پنجره 
هاى آهنى شیشــه خور و درحال بهره بردارى مى باشــد و ارزش پالك هاى فوق بهمراه مجموعه هاى جانبى 
ساختمان استخر دیوارکشــى و محوطه ســازى و ... جمعا به مبلغ افزون بر 2/300/000/000 ریال دومیلیارد و 
ســیصد میلیون ریال برآورد اعالم مى گردند. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/18 ساعت 10 صبح 
ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4165   اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/199
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951308 شــماره دادنامه: 9609976793700527- 96/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا کالهدوزان به نشانى: اصفهان- سه راه سیمین- مجتمع آرش- طبقه 
چهارم- واحد 402 با وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى: اصفهان- چهارباغ باال- مجتمع کوثر- طبقه هفتم- واحد 
908، خواندگان: 1- على اکبر شعبانى 2- غالمحســن حاتمى هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به 
انتقال یک دستگاه پراید سوارى مدل 84 به شــماره انتظامى 762 ب 44- ایران 18  به انضمام مطلق خسارات 
قانونى مقوم به بیســت و دو میلیون ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى محمدرضا کالهدوزان فرزند اکبر با وکالت 
خانم فاطمه مظاهرى به طرفیت آقایان 1- على اکبر شعبانى فرزند فرامرز 2- غالمحسن حاتمى فرزند محرم به 
خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى (انتقال رسمى) یک دستگاه پراید سوارى مدل 84 به شماره انتظامى 
762 ب 44- ایران 18 مقوم به بیســت و دو میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى. با توجه به محتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمى و تصویر مصدق قولنامه استنادى از ناحیه خواهان و وصول جوابیه استعالم از معاونت 
راهور مبنى بر اینکه مالکیت خودرو مورد ادعا بنام خوانده ردیف دوم مى باشد و همچنین تصویر مصدق بیمه نامه 
استنادى که بنام خواهان مى باشد و تصویر مصدق کارت خودرو و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 
95/12/2 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه دفاعیه اى به شعبه 
لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (آقاى غالمحسن حاتمى) به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى خودرو یک دستگاه پراید سوارى مدل 84 به شماره انتظامى 762 ب 44- ایران 18 بنام 
خواهان و پرداخت مبلغ /880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف اول مســتنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. و قــرار صادره 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى  باشد. و رأى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 4260 

شعبه 7 حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/614
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951750 خواهان ناصر هدایت نژاد با وکالت سیدمحسن نبى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت محمدرضا باتقوا تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/30 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4252 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/615

ابالغ وقت رسیدگى 
در خصوص پرونده کالسه 960074 خواهان بانک پارسیان با وکالت شرکت تأسیس اندیش پارس با مدیریت آقاى 
فرج اله باقریان با وکالت مریم صادقى دادخواستی مبنى بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت على محمد بابازاده مقدم-پیام 
آستانه تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی براى روز دوشنبه مورخ 96/4/12 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4251 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/616
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 951438 خواهان احسان جعفرى نیسیانى با وکالت آقاى رضایى دادخواستی مبنى بر 
(نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت محمود زارعى تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی مورخ 96/4/24 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالى نیکبخت چهار راه وکال شوراى 
حل اختالف شهداى مدافع حرم شعبه 8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طى فیش بانکى به شماره 214378 مبلغ 
120/000 ریال جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین 
دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 4250 

شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/617
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 951397 خواهان آقاي حســین حیدرى کوجانى با وکالت آقاى رضایى  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت ســید پژمان میر فرزند ســید مهدى تقدیم نموده اســت ؛ وقت رسیدگی براي 
روز یکشــنبه مورخ 96/5/1 ســاعت 9:30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى- چهار راه وکال مجتمع شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4247 شعبه 12حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره دو)2/618
اجراییه

شماره: 950948 ش 5- 1396/2/10 به موجب راي شــماره 1640 تاریخ 95/10/8 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرضا حسین پور آقایى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ /12/000/000 ریال بابت اصل خواسته بخشى از وجه چک به شماره 892/08732860- 
95/3/30 و پرداخت /1/280/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: محسن 
حمزیى به نشانى: اصفهان- خ معراج- روبروى تاالر رستوران مهرورزان- نبش بن بست میثم- دفتر ایزوگام اطمینان 
با وکالت حمید والى فر به نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر- روبروى بیمارستان صدوقى- ساختمان میرداماد- طبقه 
سوم شماره 17 دفتر وکالت. 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: 4266 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/619
اجراییه

شماره: 941425 ش 5- 1395/12/2 به موجب راي شــماره 225 تاریخ 95/2/20 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کرامت ایزدپناه به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته وجه چک به شماره 046206- 94/8/30 و پرداخت یک 
میلیون و سى هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر 
به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: آرش رستمیان به نشانى: اصفهان- نجف آباد- خ امام غربى- نبش 
چهارراه رجایى جنوبى خدمات ریش تراش صفا. 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: 4265 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/620
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1439/95 خواهان مسعود خان محمدى دادخواســتى مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مصطفى موهبت تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/4/12 ساعت 9/30 تعیین گردید. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراي 
حل اختالف اصفهان شــعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  

م الف: 4264 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/621
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1399/95 خواهان مسعود خان محمدى دادخواست مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
وحید کریمى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 96/4/7 ســاعت 11/30 تعیین 
گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى حد فاصل خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر- ساختمان مطهرى مجتمع شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـود.  

م الف: 4263 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/622
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 35/96 خواهان سید مجید عسگرى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- محمد 
عباسى فرزند تقى 2- محمد حسین پور آقایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دو شنبه مورخه 96/3/22 
ساعت 5/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال 
اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4262 شعبه 47 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/623
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103623100856 شماره پرونده: 9609983623100060 شماره بایگانی شعبه: 960068 
خواهان محمدرضا امیر شفیعى فرزند اکبر دادخواستى به طرفیت خواندگان مهدى نعمت اللهى فرزند رحمت ا... و 
رسول پورعزیزى نجف آبادى فرزند باقر به خواسته الزام خواندگان به انتقال و تعویض پالك و تنظیم سند قطعى 
خودرو اوپل آسترا به شماره انتظامى 194 م 26- 43 به انضمام کلیه خسارات و هزینه هاى دادرسى تقدیم دادگاه هاى  
عمومی شهرستان شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 9609983623100060 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/23 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 مى شود تا خواندگان 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: 68 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى شهرستان اردستان/2/947



آگهىآگهى 07072935 سال چهاردهمپنج شنبه  21 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ راي
کالسه پرونده: 819/95 شماره دادنامه: 9609976795800177-96/1/14 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجید لطفى به نشانى خ محتشم کاشانى، روبروى بیمه ایران، جنب میوه فروشى آذر-شرکت 
استقالل سپاهان خوانده: محمد جواد ترکان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 34/278/484 ریال بابت 
ضمانت وام به انضمام مطلق خسارات گردشــکار: 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 قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى مجید لطفى به طرفیت محمد جواد ترکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 34/278/484 ریال بابت ضمانت تسهیالت بانکى خوانده به انضمام مطلق خسارات هزینه دادرسى و تاخیر تادیه 
شورا با مالحظه اصول مستندات و اسناد ابرازى از سوى خواهان و صورتحساب واریزى مورخ 95/8/1 و استعالم بانکى 
به شماره 92189/229 مورخ 95/8/11 مبنى بر پرداخت مبلغ فوق توسط خواهان جهت تسهیالت خوانده و همچنین 
اظهارات خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 95/12/15 و عدم حضور خوانده با توجه به نشر آگهى و همچنین عدم ارایه 
الیحه از سوى خوانده شورا دعواى مطروحه را محمول بر صحت تلقى و مستند به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/278/484 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/725/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/10 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 4154 شعبه 28 حوزه قضائى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان/2/624
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 160/96 خواهان اسداله سجادى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا عاقلى یزدى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 96/4/7 ساعت 11 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى حد 
فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4153 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/625

اجراییه
شــماره: 95-890-96/2/11 به موجب راي شــماره 976 تاریخ 95/11/23 حوزه 53 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سهراب ام الصغیر خسروشــاهى فرزند اسد اله به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال شصت و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و یکصد و بیست هزار ریال بابت 
نشر آگهى از تاریخ سررسید چک موصوف 93/4/28 تا تاریخ اجراى احکام در حق محکوم له بهادر خالو اسماعیلى فرزند 
مجتبى شغل:آزاد به نشانى اصفهان-خ آذر-فرعى 29 بن بست کریمى پ 32 و نیم عشر اجراى احکام .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: 4152 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/2/626
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960156 خواهان علیرضا کهرنگى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت احمد شاه 
نظرى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي روز 4 شنبه مورخ 96/3/24 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4151 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/627
اجراییه

شماره: 257/95-96/2/11 به موجب راي شماره 997 تاریخ 95/11/9 حوزه 18 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسفندیار نعمتى چرمهینى فرزند نعمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سى و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال 37/800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزار ریال (685/000 ریال) به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان سهراب ســعیدى فرزند على شغل آزاد به نشانى 
اصفهان-خ کشاورزى بن بست آبان پ 187 و نیم عشر اجراى احکام صادر و اعالم مى گردد. 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: 4150 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/628
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1395/95 خواهان احمد موسوى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید زاهدى تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه مورخ 96/4/10 ساعت 10 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار اتوبان 
شهید خرازى حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع شماره سه شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4148 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/633
اجراییه

شماره: 950686-96/1/2 به موجب راي شماره 1458 تاریخ 95/8/29 حوزه 8  شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن حسینى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/640/000 
ریال بابت اصل خواسته و 941/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه آگهى به مبلغ 12/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/27 در حق محکوم له مسعود احمدى شاهدانى با 
وکالت مرتضى زارعى به نشانى اصفهان- خ کاوه- خ پل چمران ساختمان ادارى آفتاب طبقه اول واحد یک و نیم عشر 
حق االجرا. 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: 4155 شعبه هشتم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/636
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950905 شماره دادنامه: 9609976794100084- 96/1/20 مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف، خواهان: على اکبر جوادزاده به نشانى: خ رزمندگان کوى مسجد امام حسن- فرعى 1- پ 3 با وکالت علیرضا 
نجارى به نشانى: سه راه حکیم نظامى بلوار ارتش نرسیده به میدان ارتش کوچه 69- ساختمان پیمان- طبقه 2- واحد 
9،  خواندگان: 1- حسن عیاشى 2- مسعود جودى هر دو به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوى آقاى على اکبر جوادزاده با وکالت علیرضا نجارى به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو چک به شماره هاى 478133 و 58987 به عهده بانک کشاورزى و ایرانیان به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 
و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (95/2/1 و 95/1/15) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى  باشد. م الف: 4185 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/638
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1045/95 شماره دادنامه: 92-96/2/3 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف خواهان: محمد 
جعفرى به نشانی: اصفهان- خ امام خمینى دهنو کوچه شهید سیامک نیکخواه پ 749 ، خوانده: على اکبر مزروعى 
سبدانى به نشانی: اصفهان- مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوي آقاي محمد جعفرى به طرفیت آقاي على اکبر مزروعى سبدانى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه چک به شماره 013094- 95/7/30 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون و یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (95/7/30) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4184 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/640
ابالغ راي

کالسه پرونده: 816/95 شــماره دادنامه: 35- 96/1/15 مرجع رسیدگى: شــعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: علیرضا صالحى به نشانى: اصفهان- خ فیض- جنب کالنترى 16 پالك 199 با وکالت پویه پروانه به نشانى: 
اصفهان- سه راه حکیم نظامى- ابتداى خ ارتش- بن بست شهید عطائى پالك 71 واحد 3، خوانده: محمد جعفرى 
ارامنى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى علیرضا صالحى 
با وکالت پویه پروانه به طرفیت محمد جعفرى ارامنى به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال وجه چک به شماره  
149/481539- 94/6/21 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده  است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و 875/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف (94/6/21) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى  باشد. م الف: 4183 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/642
ابالغ راي

کالسه پرونده: 791/95 شماره دادنامه: 990-95/11/27 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان، 
خواهان: کمال سرجوقیان جوزدانى به نشانى: اصفهان- خ آتشگاه- مقابل بانک صادرات شعبه بهار- فروشگاه پالستیک 
اخوان سرجوقان با وکالت 1- پویه پروانه 2- فریبرز صالحى به نشانى: اصفهان- سه راه حکیم نظامى ابتداى خیابان 
ارتش بن بست شهید عطائى ساختمان 71 واحد 3، خوانده: محمد قربانى سینى به نشانى: اصفهان- مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
بصدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: دعوى کمال سرجوقیان جوزدانى با وکالت پویه پروانه و فریبرز صابرى بطرفیت 
محمد قربانى سینى بخواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک شماره 0459/274100- 95/3/20 عهده 
بانک صادرات ایران شعبه دستجرد به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونى (درج در نشریه نصف جهان مورخ 95/10/31) در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهى و 480/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى 
احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 4182 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/644

ابالغ وقت رسیدگى 
در خصوص پرونده کالسه 951509 خواهان فیروزه زادهوش دادخواستی به طرفیت رستم عظیمى مبنى بر مطالبه 
تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی مورخ 96/4/11 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى- نبش چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 

4181 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/2/646
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950770 شماره دادنامه: 9509976794402363- 95/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه چهارده شوراى 
حل اختالف، خواهان: فیروزه زادهوش به نشانى: خ آتشگاه بعد از خ وحدت روبه روى قرض الحسنه حجت، خوانده: محمد 
رمضانى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى فیروزه زادهوش به 
طرفیت محمد رمضانى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره  860308 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده  است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 
و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف (95/2/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 4180 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/647
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 960131 خواهان حسین على خسروى دهق دادخواستی مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه 
وجه یک فقره چک به طرفیت احسان کریم دوست تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی مورخ 96/3/27 ساعت 11/30 
تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهار راه وکال شوراى حل اختالف شهداى 
مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4179 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/649
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960166 خواهان حسینعلى خسروى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت محمد کردى 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/3/27 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4178 شعبه 45 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/651
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 176/96 خواهان حسینعلى خسروى دادخواستى مبنی بر الزام خوانده به تادیه یک فقره چک 
14174 به عهده بانک سپه به طرفیت محمد کردى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/3/27 
ساعت 9 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع 
شماره 3 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4177 

شعبه 101 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/652
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 171/96 خواهان حسینعلى خسروى دهقى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا 
محمدى پور تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه مورخه 96/4/10 ساعت 9/30 تعیین گردید. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- ساختمان مطهرى مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4175 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/653
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 176/96 خواهان حسینعلى خسروى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت جمشید سال روند، 
على موسوى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/11 ساعت 9 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى حد 
فاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4174 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/2/654
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 960151 خواهان حسین على خسروى دهق دادخواستی مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه 
چک به طرفیت محمد کردى تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی مورخ 96/4/13 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهار راه وکال شوراى حل اختالف شهداى مدافع حرم شعبه 8 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف: 4173 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/658
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 960158ش5 خواهان اکبر اورك شیرانى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت مختار خان 
محمدى نوغان سفالئى فرزند علیرضا تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی براى روز دوشنبه مورخ 96/4/12 ساعت 
8:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى- چهار راه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4172 شعبه 5 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /2/664
ابالغ راي

شماره پرونده: 950965 شماره دادنامه:9600268-96/2/11 خواهان: خانم سمیه زارعین به نشانى مشتاق دوم دنبال 
کانال آب خ جى شیر محله سنجوانمره پ 163 خوانده: مصطفى شفیعى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شور ا: در خصوص دعوى خانم سمیه زارعین 
به طرفیت مصطفى شفیعى به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 951352 
به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه 
تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و 970000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
نقض مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4169 شعبه 

12حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/666
ابالغ راي

کالسه پرونده: 870/95 شماره دادنامه: 9609976794600066- 96/1/28 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجید کنگازیان به نشانى: اصفهان پارك الله دینان کوچه برج بن بست شاهد پالك 333، 
خوانده: پروین نادرى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوى مجید 
کنگازیان به طرفیت پروین نادرى بخواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه چک شماره 504414- 90/12/20 
عهده بانک صادرات ایران شعبه شاهین شــهر- بلوار امام به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/245/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و سپس قابل 
اعتراض در محاکم حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 4168 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/668
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951069 شــماره دادنامه: 9609976793700694- 96/1/31 مرجع رسیدگى: شعبه 7 شوراى حل 
اختالف، خواهان: حمید على اکبرى به نشــانى: اصفهان رهنان خیابان سعدى صنایع چوب سعدى با وکالت عباس 
محمدجعفرى به نشــانى: اصفهان میدان آزادى ســاختمان فراز طبقه چهارم واحد 28 دفتر آقاى محمود یوسفى، 
خوانده: اصغر خالقى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى حمید على اکبرى به طرفیت آقاى اصغر خالقى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال وجه 
چک به شــماره  هاى 136067- 92/9/15- 30/000/000 و 136053- 92/10/15- 25/000/000 و 136061- 
92/11/25- 35/000/000 و 136069- 92/11/8- 25/000/000 و 136062- 92/12/25- 30/000/000 و 
271180- 93/2/1- 40/000/000 و 271189- 92/6/30- 37/000/000 به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده  
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پنج میلیون و دویست و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف (چکها) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 4167 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/670
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 960060 خواهان محمد آسایش دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت اکرم عاشق آبادى 
تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی براى مورخ 96/3/28 ساعت 18 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق - چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف: 4166 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /2/672
ابالغ راي

شماره پرونده: 333/95 شماره دادنامه:50-96/2/11 مرجع رسیدگى :شعبه 47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى اصغر قدمى زاده به نشانى اصفهان- خ جى-ایستگاه سروستان- صنایع حرارتى آراد خوانده: مهدى اسدى پور به 
نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت یکفقره چک به انضمام 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و  به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى 
شــورا: در خصوص دعوى آقاى اصغر قدمى زاده به طرفیت آقاى مهدى اسدى پور به خواسته محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره 332133 مورخه 91/01/26 عهده بانک انصار به 

انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه 
کثیراالنتشار در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد، که به استناد مواد 
310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 350/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک مورخه 91/01/26 تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه بوده و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:4164 قنبرى قاضى 

شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/675
ابالغ راي

شماره پرونده: 332/95 شماره دادنامه:96/3/11-49 مرجع رسیدگى :شعبه 47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى اصغر قدمى زاده به نشانى اصفهان- خ جى-ایستگاه سروستان- صنایع حرارتى آراد خوانده: آقاى امیر حسین 
باقرى به نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت دو فقره حواله و 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و  به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى اصغر قدمى زاده به طرفیت آقاى امیر حسین باقرى به خواسته محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت صدور دو فقره حواله به شماره هاى 192415 و 192416 مورخه 90/09/30 
و 90/10/30 عهده صندوق پس انداز و قرض الحسنه على ابن موسى الرضا (ع) به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط صندوق محال 
علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد، که به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 385/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخه 
95/11/17 و تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4163 قنبرى قاضى شعبه 47 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/677
ابالغ راي

شماره پرونده: 334/95 شماره دادنامه:51-96/2/11 مرجع رسیدگى :شعبه 47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى اصغر قدمى زاده به نشانى اصفهان- خ جى-ایستگاه سروستان- صنایع حرارتى آراد خوانده: آقاى غالمعلى بیدل به 
نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و  به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى اصغر قدمى زاده به طرفیت آقاى غالمعلى بیدل به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت صدور دو فقره چک به شماره هاى 169610 و 169609 مورخه 90/11/10 و 90/08/10 عهده 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه میدان قدس به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر 
مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد، که به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 
و 305 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 297/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها مورخه 90/11/10 و 90/08/10 و تا 
تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:4162 قنبرى قاضى شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/679
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950610 شعبه/18 خواهان بتول احمدى دستجردى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هشتاد 
میلیون ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت مجتبى پرویزى نسب تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/12 
ساعت 16:00 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 4161 شعبه 18 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/681
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالســه 960156 خواهان ســید محمد هاشــمى با وکالت اســماعیل عیدى وندى و رسول 
سیاهى دادخواســتی مبنى بر مطالبه به طرفیت غالمحسن اســدالهى تقدیم نموده اســت ؛ وقت رسیدگی براى 
مورخ 96/4/7 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق - چهار راه وکال شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 

م الف: 4216 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /2/683
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-1265 شــماره دادنامه: 108-96/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 53 شوراي حل اختالف اصفهان 
خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمد حسین نظر ى توکلى و مسعود مهردادى با وکالت محمد 
هدایت به نشانى خ جى-مقابل خ تاالر-تعاونى ثامن االئمه وکیل: جواد قاسمى فرزند عباسعلى به نشانى خ جى-خ 
تاالر-سرپرستى تعاونى ثامن االئمه خواندگان: 1- محمدرضا فروغى فرزند خیراله 2- محمد ترابى زیارتگاهى فرزند 
قاسم 3- مهدى منصورى فرزند محمد على 4- مریم رجائیان مونجانى فرزند نبى اله 5- نرگس کوه چین کوهى فرزند 
حسن به نشانى : همگى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال به نحو تضامنى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل و صدور قرار تامین خواسته. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى شوراى حل اختالف): در خصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه به 
نمایندگى آقایان محمد حسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى با وکالت جواد قاسمى به طرفیت آقایان 1- محمد رضا 
فروغى فرزند خیراله 2- محمد ترابى زیارتگاهى فرزند قاسم 3- مهدى منصورى فرزند محمد على 4- مریم رجائیان 
مونجانى فرزند نبى اله 5- نرگس کوه چین کوهى فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت بخشى 
از چک به شماره ى 593702 به عهده ى بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال خوانده 
ردیف اول به عنوان صادر کننده دارد و همچنین با مالحظه امضاهاى موجود در ظهر چک که وکیل خواهان اظهار مى 
دارد توســط مابقى خواندگان بابت ضمانت از چک درج گردیده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خواندگان على رغم نشر آگهى در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد 
که مستنداً به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و ماده واحده قانون استحضاریه تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور 
چک و به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 160/000/000 یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و 120/000 ریال بابت نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/4/6 تا تاریخ اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 4215 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/694

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1295/95 شــماره دادنامه: 111-96/1/31 مرجع رسیدگى :شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى نظرى و بهرامى به نشانى خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى و تعاونى ثامن 
با وکالت جواد قاسمى به نشانى خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى ثامن خواندگان: 1- محمد صادقى تقى آبادى 
2- منصور حسن زاده 3- ابوالفضل ابراهیمى هر سه به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال 
بابت چک به شماره 631207 بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات 
پرنده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به طرفیت  1- محمد صادقى تقى آبادى 
2- منصور حسن زاده 3- ابوالفضل ابراهیمى به خواسته مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 631207 
به عهده ى بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارند و هیچ گونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند دعوى خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/825/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى وهزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
موصوف (95/4/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف:4214 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/696
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1296/95 شماره دادنامه: 94-96/1/31 مرجع رسیدگى :شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه به مدیریت نظرى و بهرامى به نشانى خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى ثامن با وکالت جواد 
قاسمى به نشانى خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى ثامن خواندگان: 1- محمد یوسفى صدر 2- ندا رنجبر گشیزى 
3- محسن ایزدى هر سه به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال از چک به شماره 41547 
بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرنده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به طرفیت 1- محمد یوسفى صدر 2- ندا رنجبر گشیزى 3- محسن 
ایزدى به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000ریال وجه چک به شماره ى 041547 به عهده ى بانک تجارت به انضمام 
مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارند و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستندا به 
مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ 110/000/000ریال بابت اصل خواسته و 3/650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک موصوف (93/9/12) تا تاریخ اجراى حکم در حق در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن  قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:4213 شعبه 102 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)/2/698
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610100350401126 شماره پرونده: 9509980350400355 شماره بایگانى شعبه: 950389  
ابالغ نظریه کارشناس به آقاى سید حمزه هاشمى گل سفیدى فرزند سید محمدباقر نظر به اینکه در پرونده 950389  ح 
4 شعبه چهارم دادگاه حقوقى دادگسترى اصفهان موضوع دعوى آستان قدس رضوى اصفهان با وکالت آقاى مرتضى 
نهاوندى به طرفیت آقاى سید حمزه هاشمى گل سفیدى مبنى بر تقاضاى 1- ابطال سند 2- اعتراض به تصمیم واحد 
ثبتى (اعتراض به رأى شماره 52296- مورخ 1394/11/29 هیئت چهارم اداره ثبت اسناد و امالك منطقه غرب اصفهان 
در مورد 163 مترمربع از پالك 410 فرعى از 29 اصلى بخش 14 اصفهان به انضمام مطلق خسارات وارده قانونى و پس 
از صدور قرار کارشناسى، کارشناس نظریه خود را ارائه نموده است، لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق.آ. د. م با 
توجه به اینکه خوانده بنا بر اعالم وکیل خواهان مجهول المکان مى باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خواندگان 
ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر آگهى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى خود با وصول 
نظریه کارشناسى از مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبى نفیاً با اثباتاً در رابطه با نظریه کارشناسى دارند کتباً ارائه نمایند. 
این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از ادامه رسیدگى نیست. م الف: 4200 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/731
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 177/96 خواهان بهنام دانشور نژاد دادخواستى مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن نبى زاده 
خامنه تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/11 ساعت 8/30 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر 

اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4229 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/732
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 1016/95 خواهان ابوالفضل تقیان دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت حسین ذوالفقارى 
تقدیم نموده است ؛ وقت رســیدگی براى مورخ 96/3/27 ســاعت 3/45 بعد اظهر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق - چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4228 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره 2) /2/733
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951618 خواهان امیر ریاحى دادخواستى مبنى بر اعسار به طرفیت حمیدرضا نورى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/3/28 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید  منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4237 شعبه 45 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/734
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951617 خواهان فرشته مخلد دادخواستى مبنى بر اعسار به طرفیت حمیدرضا نورى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/3/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول 
ارباب-روبروى مدرســه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپســتى8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:4236  شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/735
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950836 خواهان على نباتى پور با وکالت آقاى مهران امیرى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
/150/000/000 ریال وجه طلب عادى به طرفیت سیف اله شاهین تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/11 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 4246 شعبه 15 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/736
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 951440ش5 خواهان امید احمدى با وکالت حمیدرضا مشتاقى دادخواستی مبنى بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت داریوش خوش میرصفا فرزند على تقدیم نموده است ؛ وقت رسیدگی براى روز شنبه مورخ 96/4/10 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالى ، چهار راه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را  اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4225 شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/737
ابالغ راي

شماره پرونده: 951268 شماره دادنامه:9609976796200359- 96/1/15 مرجع رسیدگى :شعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان:على اکبر محمدوند به نشانى انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع مسکونى 
مجتبى واحد همکف با وکالت آرزو حمید پور خوانده: احمد وحیدى دستجردى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه طبق رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دعواى على اکبر 
محمدوند با وکالت آرزو حمیدپور به طرفیت احمد وحیدى دستجردى به خواسته مطالبه مبلغ 114/000/000 ریال طبق 
رسید عادى مورخه 95/2/8 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 114/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/045/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/10/5 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4269 طاهرى قاضى شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/738
ابالغ راي

شماره پرونده: 95-1100 شماره دادنامه:960998679560084 مرجع رسیدگى :شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان:غالمرضا شفیعى به نشانى اصفهان- خ عبدالرزاق-روبروى مسجد امامى کوچه خجسته-فروشگاه عدالت 
خوانده: پیام کاظمى کرومى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى غالمرضا شفیعى به طرفیت آقاى پیام کاظمى کرومى به 
خواسته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال وجه ك فقره چک به شماره هاى 981864-95/5/25 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى 
به استناد مواد198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315 و 310 و 309 و 249 و 307 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/515/000ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/25 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و سپس مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 4230 شیروانى 

قاضى شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/739
ابالغ راي

شماره پرونده: 95-1092 شماره دادنامه:9609976797200068-96/1/28 مرجع رسیدگى :شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حسین اشرفى به نشانى اصفهان رباط-پل رباط-جنب داروخانه بزرگزاد-کوى نو بهار-روبروى 
مدرسه فردوس خوانده: عبدالرضا زمانى به نشانى خ طیب بنیاد شهید فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار:پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حسین اشرفى 
به طرفیت عبدالرضا زمانى به خواسته مطالبه مبلغ 24/500/000 ریال به همراه مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با 
این توضیح که خواهان با استناد به مستندات ابرازى مشتمل بر یازده برگ رسید کسر اقساط بانکى مدعى گردیده ضامن 
وام دریافتى خوانده گردیده است لیکن خوانده از پرداخت به موقع اقساط وام دریافتى امتناع ورزیده و بانک اقساط معوق 
وام را از حساب مشارالیه کسر نموده و آنرا مطالبه نموده است. از سوى دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى 
در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى که حکایت از انکار و تکذیب دعوى مطروحه باشد تقدیم ننموده و دفاعى هم 
به عمل نیاورده است. لذا شورا جهت احراز اصالت مستندات ابرازى خواهان مراتب را از بانک محال استعالم که آن بانک 
طى پاسخ شماره 10 مورخ 96/1/23 خواسته و ادعاى خواهان را تایید نموده است. لذا شورا با استناد به مستندات ابرازى 
و پاسخ بانک محال و اینکه خوانده هیچگونه دفاعى نسبت به خواسته خواهان به عمل نیاورده است دعوى مطروحه را 
ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و 
چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و بلغ 1/650/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ مطالبه (95/11/28) لغایت اجراى کامل حکم آگهى تا اجراى کامل حکم در حق خواهان محکوم مى 
نماید .راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف:4239 ترهى قاضى شعبه42 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/2/740
ابالغ راي

کالسه پرونده: 954/95 شماره دادنامه: 1632-950- 95/12/15 مرجع رسیدگی: شعبه بیستم شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آزیتا متین به نشانی: خ عباس آباد پالك 22 کدپستى 8133643831 با وکالت على دهقانى عشرت آباد 
به نشانى: خ پروین چهارراه صباحى (مسجدالرسول) ساختمان آفتابگردان ط اول واحد 3، خواندگان: 1- نبیاهو ماه گرفته 
به نشانى: خیابان عباس آباد روبروى رستوران شهرزاد ساختمان متین 2- مسعود اعتمادى به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: تخلیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در 
خصوص دعوى خانم آزیتا متین با وکالت على دهقانى عشــرت آباد به طرفیت 1- نبیاهو ماه گرفته 2- آقاى مسعود 
اعتمادى به خواسته صدور حکم تخلیه یکباب آپارتمان تحت پالك ثبتى 234/33 مجزى شده از پالك ثبتى 234/11 
بخش 1 ثبت اصفهان واقع در خیابان عباس آباد مقابل رستوران شهرزاد، نظر به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه  رسیدگى مالحظه اجاره نامه فى مابین و احراز رابطه استیجارى و اتمام مدت قرارداد و اینکه خواندگان علیرغم 
ابالغ و اطالع در شورا حاضر نگردیده و الیحه اى تقدیم ننموده اند و دلیلى بر تمدید قرارداد اجاره فى مابین ارائه نشده لذا 
مستنداً به رأى وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14 و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به تخلیه یکباب آپارتمان با مشخصات صدراالشاره بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می  نماید. راي صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4212 

شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/741
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/363753 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت پنج حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك ثبتى شماره 
965 فرعى از 2 – اصلى واقع در  بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 269 دفتر امالك جلد 541 به نام مهناز اختر 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره :92/12/25-19390 
دفتر خانه شماره 247- شهرضا به سید اسداله موسوى انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960918711307364 - 96/2/6 به  انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 96/2/6-9721 
دفترخانه 303 شهرضا رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 124   اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/2/906

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1396/09/363024 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت پنجاه و نه صدم سهم مشاع از هفده سهم 
ششدانگ ملک شماره 12-فرعى از 50  اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 190 دفتر 404 دفتر امالك به نام 
حمیدرضا نصیرى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره :88/5/2-86702 
دفتر دو شهرضا به پروانه موالئى انتقال گردیده سپس به موجب سند شــماره 491-89/2/25 دفتر 427 شهرضا به 
احمدرضا نصیرى انتقال که  نامبرده به موجب سند شــماره 3710-90/08/17 دفتر  303 شهرضا تمامیت یکدوم 
از مالکیت خود را به محمد حســین نصیرى انتقال نموده اینک احمدرضا نصیرى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده : 960918711315256-96/2/13 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
2943-96/2/13 به گواهى دفترخانه 427 شهرضا و به موجب اسناد شــماره 37130 و 3714 -90/8/17 دفتر 303 
شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا مى باشد مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/
سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف :  123   

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/2/907
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مواظب باشــید که اخالق نیکو را در هم نشــکنید و به رفتار 
ناپسند مبدل نسازید. زبان و دل را هماهنگ کنید. زیرا همانا 
این زبان سرکش، صاحب خود را به هالکت مى اندازد. به خدا 
سوگند، پرهیزکارى را ندیده ام که تقوا براى او سودمند باشد 
مگر آنکه زبان خویش را حفظ کرده بود، و همانا زبان مؤمن در 

موال على (ع)پِس قلب او، و قلب منافق از پِس زبان اوست. 

در آیینــى با حضور اســتاندار اصفهان، امام جمعه شــاهین شــهر، 
فرماندار شهرســتان شاهین شــهرومیمه، مســئوالن ادارات شهر، 
شــهردار و شوراى اسالمى شــاهین شــهر، معاونان مدیران عامل 
سازمان هاى تابعه شــهردارى، مدیران شــهردارى شاهین شهر و 
شهروندان شاهین شــهرى ســه پروژه عظیم فرهنگى، عمرانى و 

خدماتى شهردارى شاهین شهر به بهره برداري رسید.
استاندار اصفهان در این آیین ضمن ابراز خرســندى از سفر به شهر 
دانش و خالقیت شاهین شهر گفت: بنده در مدت تصدى خود به کرار 
براى افتتاح پروژه هاى عمرانى شــهردارى شاهین شهر به این شهر 
زیبا سفر نموده و از اینکه هربار در جمع بانشاط و پویاى مردمان این 

شهر قرار مى گیرم افتخار مى نمایم .
رســول زرگرپوردر ادامه تصریح نمود: مجموعه مدیریت شــهرى
 شاهین شهر اعم از شهردار و شوراى اسالمى شهر با برنامه ریزى هاى 
دقیق و کارشناسى شده در امر احداث پروژه هاى فرهنگى، عمرانى 
،خدماتى و رفاهى در شهر مى توانند الگوى بسیار مناسبى براى دیگر 
شهرهاى اســتان باشــند و بنده همواره در همایش هاى شهرداران 
اســتان توصیه مى نمایم در اقدامات عمرانى و زیربنایى شهر خود، 

شهرمدرن و زیباى شاهین شهر را الگو قرار دهند.
زرگرپور خاطر نشــان نمود: حدود 50 درصد از طرح ها و پروژه هاى 
عمرانى، فرهنگى، خدماتى و رفاهى در شاهین شهر با مشارکت بخش 
خصوصى احداث گردیده کــه این مهم یکــى از بارزترین  اقدامات 
مجموعه مدیریت شهرى شاهین شهر در توسعه و آبادانى شهر است 
که بار دیگر شهرداران اســتان را توصیه مى کنم در این بخش فعال 

گردند.
استاندار اصفهان همچنین اظهار داشت: خوشبختانه تمرکز مجموعه 
شهرى شاهین شــهر بروى پروژه هایى اســت که در بخش عمران 
شــهرى آنان را پروژه هاى برتر نامیده به همیــن علت بنده معتقدم 
برخى از طرح ها و پروژه هاى صورت گرفته در شاهین شهر حتى در 

شهر اصفهان نیز انجام نشده است.
وى اظهار داشــت: بحمدا... مجموعه مدیریت شــهرى شــاهین 
شــهر با تالش هاى فراوان و با منابع قابل قبول توانســته با احداث

 طرح هاى بزرگ و کوچک در جهت اعتالى زندگى شهرنشــینى و 
آبادانى شهر خود گام هاى اساسى برداشــته که این مهم را به مردم 

خوب و بافرهنگ شاهین شهر تبریک مى گویم.
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه دولــت در صحنــه هــاى مختلف 
سیاسى،امنیتى،اجتماعى،فرهنگى و اقتصادى خدمات و دستاوردهاى 
بسیارى داشــته که این مهم صرفا دســتاوردهاى دولت نبوده بلکه 
دستاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران است گفت: در این 
راستا اجراى 12700طرح و پروژه عظیم با اعتبارى بالغ بر 105 هزار 

میلیارد ریال در سطح استان اصفهان برگ زرینى از این ادعا است.
استاندار اصفهان در بخش دیگرى از سخنان خود به انتخابات مهم و 
سرنوست ساز ریاست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهروروستا اشاره 
نمود و گفت: انشاا... در روز انتخابات با حضور میلیونى مردم عزیز در 
پاى صندوق هاى رأى یک بار دیگــر عظمت و وحدت نظام مقدس 
جمهورى اسالمى و نیز تجدید بیعت با مقام معظم رهبرى را به منصه 

ظهور خواهد رسید.
***

فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه نیز در این آیین گفت: بحمدا... 
با تعامل، همدلى و هم زبانى بســیار خوب شوراى اسالمى و شهردار 
شاهین شهر اقدامات عمرانى ، فرهنگى ، خدماتى و رفاهى بیشمارى 
براى شهروندان عزیز در شهر انجام شده تاجائیکه هرسه ماه چندین 
پروژه عمرانى توسط شهردارى شــاهین شهر افتتاح مى گردد که در 

اینجا ازتالش هاى شبانه روزى آنان تشکر و قدردانى مى نمایم.
علیرضا بصیرى خاطر نشــان نمود: یکــى از بارزترین ویژگى هاى 
نظام جمهورى اسالمى ایران وحدت ، انسجام، امنیت ملى و پایدارى 
است، بنابراین براى حفظ این مهم مشارکت حداکثرى مردم در پاى 
صندوق هاى رأى در روز 29 اردیبهشــت سال جارى یک ضرورت 

اساسى است.
***

شهردار شاهین شــهر نیز در این آیین ضمن عرض خوش آمدگویى 
و تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: به لطف خداونــد و همت مجموعه 
شهردارى و نیز حمایتها و پشــتیبانى هاى شوراى اسالمى شهر سه 
پروژه عظیم شهرى دیگر، با دستان پرتوان استاندار اصفهان افتتاح و 

تقدیم شهروندان فهیم شاهین شهر گردید.
حسین امیري در ادامه افزود: باتوجه به اینکه نیمى از جمعیت شاهین 
شهر را بانوان ارجمند تشــکیل مى دهند با تصویب شوراى اسالمى 
شــهر مقرر گردید فرهنگســراى خانواده احداث گردد که این مهم 
خوشبختانه پس از 21 ماه کار و فعالیت شبانه روزى در مساحتى بالغ 
بر پنج هزار متر مربع در 4 طبقه و اعتبارى بالغ بر 95 میلیارد ریال به 

بهره بردارى رسید.
امیرى مجموعه ادارى،تجارى،خدماتى و پارکینگ عمومى شهردارى 
به مساحت 13 هزار متر مربع در 9 طبقه و ظرفیت 360 خودرو و اعتبار 
95 میلیارد ریال براى کاهش ترافیک خیابان فردوسى و نیز سکوى 
بارانداز زباله در مســاحت 10 هزار متر مربع با اعتبار 15 میلیارد ریال 
جهت صرفه جویى در وقت و انرژى از دیگر پروژه هایى بود که افتتاح 

گردید.
شهردار شاهین شهر خاطر نشان نمود: در چهار سال گذشته تاکنون 
بیش از 340 پــروژه عمرانى،فرهنگى، خدماتــى و رفاهى در قالب 

پروژه هاى بزرگ و کوچک با اعتبارى بالغ بر 7 هزار و 500 میلیارد 
ریال در شهر توسط شهردارى شوراى اسالمى شاهین شهر انجام و 

به بهره بردارى رسیده است.  
وى با بیــان اینکه شــاهین شــهر در حوزه هاى مختلف شــهرى 
خصوصا در زمینه ســرمایه گذارى با بخش خصوصى اســتعدادها و 
پتانســیل هاى زیادى دارد گفت: خوشبختانه شــهردارى و شوراى 
اســالمى شــاهین شــهر با طراحى 12000 میلیارد ریــال انواع
 ســرمایه گذارى در شــهر و نیز بیش از 3500 میلیارد ریال قرارداد 
سرمایه گذارى به اجراء درآمده و برخى از آنان به بهره بردارى رسیده 
که این حجم سرمایه گذارى در تاریخ شهردارى شاهین شهر سابقه 

نداشته است.
امیرى ســالن معراج بهشــت معصومه(س)، بازار روز میالد، پارك 
خلیج فارس، پارك فدك،ســالن آمفى تئاتر (نگارستان شهردارى)، 
کتابخانه مرکزى، مدرســه فدك،کالنترى گلدیس،یادمان شهداى 
گمنام، ســاختمان آتش نشــانى مجموعه مســکن مهر،الحاق 5 
دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانى زیرســازى،جدول گذارى و 
آسفالت معابر سایت ادارى، زیرسازى،جدول گذارى و آسفالت بلوار 
کمربندى مســکن مهر، بهره بردارى از پارك هاى محله اى تکمیل 
و بهره بردارى چمن ورزشــگاه ملت، طرح ایمن ســازى سیالبى،
 پیاده روسازى در سطح شهر، آســفالت تراشى و لکه گیرى آسفالت 
سطح شهر، اصالح هندسى معابر سطح شهر، اجراى روشنایى میادین 
و بلوارهاى سطح شهر،زیرسازى و احداث ایستگاه هاى اتوبوس در 
سطح شهر، بهره بردارى از ســاختمان ادارى اتوبوسرانى در سایت 
ادارى، خریــد و نصب عالئم ترافیکى خط کشــى معابــر و احداث 
سرعتگاه در ســطح شــهر،اجراى آبنماى پارك فدك، مقاوم سازى 
قسمتى از قنات خیابان صیاد شــیرازى،احداث سرویس بهداشتى در 
سطح شهر،زیرسازى،جدول گذارى و آســفالت معابر سطح شهر را 
برخى از پروژه هاى احداث شده توسط شــهردارى شاهین شهر در 

سطح شهر در دوره شوراى اسالمى و مدیریت شهرى عنوان نمود.
وى خاطر نشــان نمود: بحمدا... در آستانه اتمام فعالیت دوره شوراى 
اسالمى شهر و مجموعه مدیریت شهرى شاهین شهر تمام طرح ها 
و پروژه هاى شهرى شاهین شــهر تکمیل و به بهره بردارى رسیده 

که این مهم را به شهروندان ارجمند شاهین شهر تبریک مى گویم.
شهردار شاهین شهر از استاندار و معاونان وى، نماینده مردم در مجلس 
شوراى اسالمى، امام جمعه شهر ، فرماندار شهرستان، شوراى اسالمى 
شهر و دیگر مسئوالن شهرى که در توســعه و آبادانى شاهین شهر 

همواره حامى و پشتیبان شهردارى بوده اند تشکر و قدردانى نمود.
شهردار شــاهین شــهر همچنین از شــهروندان خوب و صمیمى 
شاهین شهر که در مدت اجراى پروژه هاى شهردارى صبر و شکیبانى

 نموده اند تشکر 
ویژه را دارم.

***
حجت االسالم والمسلمین 

مرتضى ملکیــان امام جمعه 
شاهین شــهر نیز در این آیین از 

تالش ها و اقدامات شــهردارى و 
شوراى اسالمى شاهین شهر در جهت 

توســعه و آبادانى شــهر و نیــز رفاه حال 
شهروندان تشکر و قدردانى نمود..

گفتنى است با حضور اســتاندار اصفهان و دیگر 
مسؤوالن، فرهنگســراى بزرگ خانواده، مجموعه 

ادارى،تجارى ،خدماتى و پارکینگ طبقاتى و ســکوى 
بارانداز زباله شهردارى شاهین شهر جمعا با اعتبارى بالغ بر 

دویست میلیارد ریال به بهره بردارى رسید .

استاندار اصفهان در آیین بهره بردارى از
 پروژه هاي شهرداري شاهین شهر عنوان کرد؛

شهر مدرن و زیباي 
شاه ین شهر،

 الگویی مناسب 
براي دیگر
 شهرهاي

 استان است

در چهار سال 
گذشته تاکنون بیش از 340 

پروژه عمرانى،فرهنگى، خدماتى و 
رفاهى در قالب پروژه هاى بزرگ و 

کوچک با اعتبارى بالغ بر 7 هزار و 500 
میلیارد ریال در شهر توسط شهردارى 
شوراى اسالمى شاهین شهر انجام

 وبه بهره بردارى
 رسیده است

3
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  قلعه نویى باز هم اصفهان را 
خوشحال مى کند؟

 ژنرال در جام حذفى ژنرال در جام حذفىدر انتظار قهرمانى ژنرال در جام حذفى

15«پسر جهنمى 3» بدون گیرمو دل تورو 

11

10

13

 در انتظار
 دوئل استقالل 
با قاتل ذوبى ها

کاهش ریسک ابتال به دیابت با مصرف میوه  
11

ر ب ب ی ب ب یشری ب بشر ربش یویوبی

بررسى صعود 3 تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا       12

مت
ا قی

ن ب
تفو

مار
د اس

خری

نى!
کرد

ورن
با

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر نایین

روابط عمومى 
شرکت 
آب و فاضالب 
روستایى 
استان اصفهان

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق مى شود
عاقبت غریب ترین دل نیز عاشق مى شود

شرط مى بندم زمانى که نه زود است و نه دیر
مهربانى حاکم کل مناطق مى شود.

اللهم عجل لولیک الفرج
میالد با سعادت منجى عالم بشریت حضرت 

قائم(عج) مبار ك باد

فرا رسیدن سالروز 
والدت حضرت قائم 

امام زمان(عج) بر عموم 
مسلمانان مبارك باد.

شهردارى کمشــچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلســه شماره 113 مورخ 
95/10/3 شــوراى اسالمى شــهر کمشــچه از طریق برگزارى مناقصه نسبت 
به عملیات زیرســازى، بهســازى و جدول گذارى معابر و کوچه هاى شــهر با 
اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال و بر اســاس فهرســت بهاء سال 95  اقدام 
ن ماید. متقاضیان واجد شــرایط مى توانند از تاریخ درج آگهــى همه روزه بجز 
ایام تعطیل جهت دریافت اســناد شــرکت در مناقصه به دفتر فنى شهردارى 
مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره 45488030 تماس 
حاصل نمایند. آخرین مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه شــهردارى 96/3/2 

مى باشد.    

آگهى مناقصه   

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه

نوبــت 
دوم

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 96/4/45 مورخ 96/02/10 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 
13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین- شهرك والیت با کاربرى 
مسکونى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى با قیمت پایه به شرح 
جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز سه شنبه مورخ 96/03/02 به واحد امور 
قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 96/03/03 
به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر اســت هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده 

خواهد بود. 

 بدینوسیله شهردارى دستگرد به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر 
دارد نســبت به فروش دو قطعه زمین با کاربرى مســکونى اقدام نماید. لذا 
شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/2/30 
به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/2/31 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالکهاى مورد مزایده: 

 

((آگهى مزایده نوبت اول))

    آگهى مزایده مرحله دوم
محسن جوادى– شهردار چرمهین  

حسینعلى صادقى – شهردار دستگرد 

چـــاپ
 اول

نوبــت
 دوم

قیمت کل پایه پالك به ریال بهاى پایه هر مترمربع به ریال متراژ پالك شماره پالكردیف 
175170/901/800/000307/620/000
276232/21/620/000376/164/000
377293/551/530/000449/131/000
478214/91/440/000309/456/000
579319/21/260/000402/192/000

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

ونننننننننننن
ووف ففت
ااماااااااااااااااااااررررررررررررررررررر
ممسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اااااااااا ددیدددد ر
ررخ

ککنککککککک ر
رو ا

ااب
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سخت  افزار

اندروید

رصد آنالین

بلندگوى هوشمند آمازون 
داراى نمایشگر مى شود

اطالعاتى که در مورد عملکرد شــرکت آمازون به 
دست آمده نشان مى دهد این شرکت قصد دارد یک 

نمایشگر به بلندگوى هوشمند صوتى اکو بیافزاید.
این بلندگو که قادر به درك فرامین صوتى و اجراى 
آنها و همینطور خرید آنالین و انجام جســتجوهاى 
مختلف است ممکن است به زودى همراه با نمایشگر 

عرضه شود.
ظاهراً اصلى تریــن کارکرد این بلندگــو برقرارى 
تماس هاى ویدئویى میان اعضاى خانواده و دوستان 
اســت و گفته مى شــود بلندگوى یاد شده با گوشى 
هاى هوشمند هم به همین منظور سازگارى خواهد 

داشت.
بلندگوى اکوى داراى نمایشگر تصویرى، Knight یا 
شوالیه نام خواهد گرفت و تا یک ماه آینده روانه بازار 
مى شود. یک دوربین ویدئویى براى تسهیل مکالمه 
ویدئویى هم در Knight نصب خواهد شد. مى توان 
انتظار داشت که از نمایشــگر یاد شده براى نمایش 
اخبار، وضعیت آب و هوا و تســهیل انجام خریدهاى 

اینترنتى استفاده شود.
با توجه به ارائــه خدمات ویدئویى توســط آمازون، 
احتماًال این ســرویس ها از طریق نمایشگر یاد شده 
در دســترس خواهد بود. هنوز مشخص نیست این 
نمایشگر چه ابعادى خواهد داشــت  اما بعید به نظر 

مى رسد از ابعاد نمایشگر تبلت ها فراتر برود.

Nova النچر بى نظیر
Nova Launcher یکى از زیباترین، حرفه اى ترین
اندرویــدى  النچرهــاى  تریــن  قدیمــى  و 
است که اســتودیوى TeslaCoil Software چند 
ســالى اســت که به صورت حرفه اى روى آن کار 
مى کنــد و از برترین و بهترین النچرها به شــمار

 مــى رود و محبوبیــت آن را مى توان بــه امکان 
شخصى ســازى واقعًا باالى آن نسبت داد! با نصب 
این النچر روى دســتگاه اندرویدى خود مى توانی د 
بهترین جایگزین صفحه خانگى را به اســمارتفون 
خود هدیه دهید! ایــن النچر فوق العــاده، امکان 
شخصى ســازى اینترفیس گوشى را به شما خواهد 
داد و قادر خواهید بود تغییرات گرافیکى و کم نظیرى 
را در همه بخش ها اعمال کنید. به طور کلى اگر از 
افرادى هستید که از اینترفیس تکرارى دستگاهتان 
خسته شــده اید و به تنوع نیاز دارید و به دنبال یکى 
از ســبک ترین شــیک ترین و پرامکانــات ترین 
النچرهاى اندرویدى مى گردید همین االن بدون 
 Nova Launcher درنگ به سمت نســخه پرایم
که براى دانلود قرار داده شــده بروید چرا که تحت 
هیچ شرایطى از دانلود خود پشــیمان نخواهید شد 
و این النچر نظر شــما را به خــودش جب خواهد 

کرد.

تولید برنامه هاى تلویزیونى 
توسط فیسبوك

 «مارك زاکربرگ» مدیرعامل فیســبوك در ماه هاى 
گذشته تصریح کرده بود که فیســبوك به دنبال تولید 
محتواى اختصاصى و اصیل اســت و قصد دارد از این 
طریق کاربــران بیشــترى را جذب خود کنــد. تولید 
برنامه هــاى تلویزیونــى منجر به جــذب تبلیغات و 
آگهى هاى بازرگانى بیشترى نیز براى فیسبوك خواهد 

شد.
بخشى از این برنامه هاى تلویزیونى مشابه با برنامه هاى 
تلویزیونى شــبکه هاى ســنتى خواهند بــود و زمان 
پخش طوالنى خواهند داشــت و براى تولید آنها هم 
سرمایه گذارى قابل توجهى به عمل مى آید. اما بخش 
دیگرى از این برنامه هــا در قالب ویدئوهــاى پنج تا 
ده دقیقه اى تولید مى شوند که مناسب استفاده در فضاى 
مجازى خواهند بود و ممکن است براى نمایش آنها یک 

زبانه پخش ویدئویى به فیس بوك اضافه شود.

خانه هوشمند هیووا خدمـــات برجسته و نــوین خود را در زمینه هوشمند سازى سرویس ها و خدمات رفاهى ارائه مى نمــاید؛ 
هوشمندسازى به معنى تجمیع و یکپارچه سازى عملوند ها و ســرویس هایى است که به صورت متمرکز کنترل و مدیریت 
مى شوند، استفاده از فناورى روز دنیا براى انجام پروژه ها به همراه هنر ادغام سرویس هاى گوناگون براى رفاه بیشتر و هزینه کمتر 

در تمام پروژه ها مورد توجه خواهد بود.
خدمات و امکاناتى که امروزه در دسترس کاربران وجود دارد، در صورتى که به طور اصولى مورد تحقیق و بررسى قرار گرفته باشد، 
مى تواند عالوه بر کاهش هزینه ها در وقت و انرژى نیز صرفه جویى چشمگیرى ایجاد نماید. هدف شرکت خانه هوشمند هیووا، 
ایجاد هماهنگى بخش ها و سرویس هاى گوناگون و ایجاد امکانات جدید براى باال بردن سطح رفاه کاربران و تأمین نیازهاى 
مدیریتى و کنترلى جهت راهبرى بهتر مجموعه ها مى باشد.از این رو تالش این مجموعه در راستاى ارتقاى فرهنگ استفاده 
از سرویس هاى هوشمند در جامعه به ارائه راهکارهاى هوشمندى انجامیده است که نتیجه سال  ها کاوش و تحقیق مدیران و 

مهندسین زحمتکش این شرکت در زمینه افزایش سطح هوشمندى خدمات متنوع مى باشد.
http://www.huva.ir :وب آدرس

 Crash Club بازى ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى ماشین ســوارى و اکشن از اســتودیوى بازى سازى
 Pretty great براى دســتگاه هاى با سیســتم عامل اندروید اســت. در ایــن بازى 25 نوع مختلف از ماشــین
 در اختیار شــما قرار داده مى شــود تا با بازیکنان آنالین سراســر جهان به مبارزه بپردازید، مبارزه هاى شــما با

 ماشــین هایتان صورت مى پذیرد یعنى این شماهســتید که مى بایست با ســرعت باال برانید، به سمت حریفان 
بمب پرتاب کنید و بــا از بین بــردن آنها به قــدرت خودتان بیافزاییــد! در این بــازى هیچ چیزى معنــا ندارد؛ 
هرجا که دوســت دارید برانید، همه چیز را بشــکنید و با از بین بــردن حریفان به افزایش امتیــاز خودتان کمک 
کنید! بازیکنان آنالین سراســر جهان منتظر شــما هســتند تا با قرارگیــرى در مقابل آنها شــما را محک بزنند!
 انواع ســالح ها و مهارت هاى مختلف در دســترس اســت که با پیش بردن بــازى مى توانید آنهــا را خریدارى

 کنیــد! اگــر از عالقه منــدان بــه بازى هــاى ماشــین جنگــى اندرویــد هســتید مطمئنــًا بــازى زیباى 
Crash Club با ســاخت عالى اش نظرتان را جلب مى کند و براى ساعت ها شــما را به گوشى میخکوب خواهد

کرد.

معرفى محصول

هرجاکه مى روى صحبت از چیزهاى هوشــمند است. 
موبایل هوشمند، تلویزیون هوشمند، کارت هوشمند، 
خودروى هوشمند را همه شــنیده ایم. حاال اما بحث از 
خانه هاى هوشــمند به میان آمده است. . راهکارى که 
دى-لینک در این زمینه تدارك دیده، با روشــى بسیار 
ساده قابلیت هاى جدیدى را به خانه ها اضافه مى کند. 
در پکیج دى-لینک، ســه قطعه اصلى قــرار دارند که 
شامل یک دوربین، یک سنســور حرکتى و یک پریز 
هوشمند هستند. ممکن اســت هرکدام از این قطعه ها 
عملکرد خاصى داشته  باشند و به تنهایى هم بتوان از آنها 
اســتفاده کرد اما در ذات طراحى قطعات، چیزى وجود 
دارد که مشترى را ترغیب مى کند هر سه آیتم مجموعه 
را خریدارى کند و حتى عالقه مند شود از برخى موارد 
به تعداد بیشترى در اختیار داشته باشد. مى خواهید بدانید 
هر کدام از این قطعات چه کارى انجام مى دهند و دقیقًا 
چطور این کار را انجام مى دهنــد؟ خب ادامه مطلب را 

DCH-» بخوانید. شرکت دى- لینک محصولى را با نام
100KT» روانه بــازار کرده که درواقــع مجموعه اى 
حرفه اى بــراى نظارت روى محیط اســت. این پکیج 
براى استفاده در قسمت داخلى خانه طراحى شده است. 
پکیج DCH-100KT شامل یک دوربین نظارتى، یک 
سنسور حرکت و یک پریز هوشمند است. مدل دوربین 
ارائه شــده در این پکیج DCS-935L بوده که از سایز 
حســگر 1.4 اینچى بهره مى برد. همچنین ســرعت 
فیلمبردارى این محصول به 30 فریم بر ثانیه مى رسد. 
شــرکت دى-لینک براى این دوربین یک میکروفن 
تعبیه کرده است که قادر به ضبط صداى محیط است. 
انرژى این دوربین از طریق پورت Micro USB تأمین 
مى شود و نیازى به کابل کشــى ندارد. سنسور حرکتى 
ارائه شده توسط شرکت دى لینک DCH-S150 است 
که مى تواند هر نوع حرکت مشکوك را بالفاصله به شما 
اطالع دهد. برد تشخیص حرکت توسط سنسور 8 متر 

است و هر نوع حرکتى را در این فاصله تشخیص 
مى دهد. کار اصلى این سنسور، تحریک کردن 
سایر دستگاه هاى هوشــمند متصل به شبکه 
دى-لینک است. با اســتفاده از پریز هوشمند 
DSP-W215 مى توانید از راه دور وســایل 

خانگى تان را روشن یا خاموش کنید. این قطعه 
درست مثل یک مصرف کننده به پریز دیوارى 
وصل مى شود و در ســمت دیگر یک پریز در 
اختیار شما قرار مى دهد که خروجى اش کامًال 

قابل کنترل است.
در اختیار داشتن وســایلى که امکان کنترل 

داشتن بر خانه را فراهم کند براى 
هر شــهروند دیجیتالى امروزى 
جذابیت دارد. قیمــت این کیت 
هم اکنون حدود 700هزار تومان 

است.

خانه هوشمند هیووا
 بازى اکشن و جالب 
«باشگاه تصادف» 

 
کاهش اقبال به تبلت ها 

تثبیت شد
 میزان عرضه جهانى تبلت ها در ســه ماهه اول سال 
2017 هم کاهش یافت. این ســى امین ماه متوالى 
است که شاهد کاهش اقبال به تبلت ها در بازارهاى 

جهانى هستیم.
اگر چه تبلت در ســال 2010 یــک محصول جدید 
و جذاب محســوب مى شــد اما آن روزهاى خوب با 
عرضه گوشى هاى هوشمند قدرتمند و نوت بوك ها 

و لپ تاپ هاى مناسب پشت سرگذاشته شده است.
بررســى هاى مؤسسه آى.دى.ســى نشان مى دهد 
میزان عرضه تبلت در سه ماهه اول سال 2017 نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل 5/8  درصد کاهش یافته 
است. این دهمین بار در بازه هاى زمانى سه ماهه است 
که شاهد این کاهش هســتیم. این در حالى است که 
بازار گوشى ها و ساعت هاى هوشــمند، لپ تاپ ها و 

دیگر سخت افزارهاى مدرن کماکان پررونق است.
کارشناســان این وضعیت را شکســتى قاطع براى 
محصولى مى دانند که تصور مى شد استفاده از آن به 

زودى به یک استاندارد غالب مبدل مى شود.
آى.پد اپل که در ســال 2010 عرضه شد، ابتدا مورد 
توجه قرار گرفت. اما حاال عرضه نمونه هاى مختلف 
آن چندان با اقبال خریداران مواجه نمى شود. در این 
میان شرایط تبلت هایى که فاقد صفحه کلید هستند، 
بدتر است. در مقابل تبلت هاى داراى صفحه کلید قابل 

اتصال وضعیت بهترى دارند .

جاده هاى هلند 
خودشان ترمیم مى شوند

 حفره هاى ایجاد شــده در جاده ها بزرگ ترین مشکل 
خودروهاست. این گودال ها موجب مشکالت زیادى 
همچون تصادف و دیگر حوادث در بزرگراه ها مى شوند. 
بنابر این دانشمندان هلندى مواد خود ترمیم شونده اى 
براى اصالح گودال هاى ایجاد شده در آسفالت تولید 
کرده اند. این ماده جدید تمامى منافذ آسفالت را پر کرده 
و دیگر مشکالتى مثل شکاف و حفره در آسفالت ایجاد 
نمى شود. «اریک چلنگن» دانشــمند مواد از دانشگاه 
فناورى «دلفت» ماده جدیــدى  با ترکیب الیاف هاى 
فوالدى با آسفالت ساخته است که ماده اى رسانا بوده 
و زمانى که یک ماشین القایى بزرگ از روى آن عبور 
مى کند با کمک حرارت تمامى شــکاف ها و ترك ها 
را از بین مى برد. ناگفته نماند که این آســفالت کامًال 
خودترمیمى نیست و این ماشــین به مرمت آسان تر 

آسفالت کمک مى کند.
این گروه همچنین در تالش هستند تا نوعى باکترى به 
بتن اضافه کنند تا کامالً  خودترمیمى شود. باکترى ها 
کربنات کلســیم تولید کرده و شکاف ها را پر مى کنند. 
این باکترى ها بیــش از 200 ســال در طبیعت باقى 
مى مانند بنابراین موجب افزایش طــول عمر بتن ها 

خواهند شد و براى انسان نیز بى ضرر هستند.

کلیک

فناورانه

رامین مشکاه

این روزها سایت هاى زیادى به 
عنوان یک استارتاپ و با ایده هاى 
نو شروع به فعالیت هاى آنالین مى کنند 
و کسب و کار آنالین به یکى از اصلى ترین 
منابع سرمایه گذارى تبدیل شده است اما براى 
کســب موفقیت در این زمینه نیازمند وجود یک 
ایده نو و خالقانه هســتیم! یکى از استارتاپ هایى 
که ما به تازگى با آن آشنا شــدیم، سایت دیجى حراج 
است. ایده این سایت به قدرى براى ما جالب بود که الزم 
دانستیم خدمات این سایت را به شما همراهان همیشگى 

معرفى کنیم.

دیجى حراج
سایت دیجى حراج توسط شرکت مبتکران برتر تدبیر آوازه 
توسعه داده شده است. به واسطه این سایت شما مى توانید 
در مزایده اسمارتفون هاى شــرکت هایى همچون اپل، 
سامسونگ، ال جى و... شــرکت کنید و با ثبت بیشترین 
مبلغ پیشنهاد، اسمارتفون مورد نظرتان را با قیمتى مناسب 

خریدارى کنید.براى هر گوشى که در سایت 
مذکور به مزایده و حراج گذاشته مى شود، یک قیمت 
پایه در نظر گرفته شده اســت .به عنوان مثال قیمت پایه 
گلکسى اس 7 اج مدل SM-G935FD سامسونگ در 
حراج این سایت برابر با یک میلیون و 500 هزارتومان در 
نظر گرفته شده است. کاربران نمى توانند در پیشنهادات 
خود قیمتى پایین تر از قیمت پایه هر محصول را ثبت کنند.
براى اتمام حراج هر محصول و مشــخص شدن برنده 
حراج یک حد نصاب شــرکت کننــدگان در نظر گرفته 
شده است. به عنوان مثال در حراج نسخه 128 گیگابایتى 
آیفون 7 اپل، حد نصاب شرکت کنندگان برابر با 10 نفر 
در نظر گرفته شده است. این موضوع به آن معناست که 
حراج آن آیفون فقط در شرایطى برنده خواهد داشت که 
حداقل 10 نفر در آن شرکت کنند. به محض اینکه تعداد 
شرکت کنندگان حراج از مرز 10 نفر عبور کند و زمان حراج 
به پایان برسد، کاربرى که بیشترین قیمت را براى خرید 

محصول ثبت کرده است، برنده حراج مى شود.
براى شرکت در حراج هاى سایت دیجى حراج باید در آن 
عضو شوید. پس از تکمیل مشــخصات مى توانید براى 
محصول مورد نظرتان پیشــنهاد ثبت کنید. شــما براى 
شــرکت در هر حراج باید یک بار مبلغ مشــخصى را به 
عنوان کارمزد شرکت در حراج پرداخت کنید تا بتوانید در 
حراج آن محصول پیشنهادات خود را به ثبت برسانید. به 
عنوان مثال براى شرکت در حراج آیفون 7 اپل باید یک 
بار هزینه اى برابر با 20هزار تومان را پرداخت کنید و سپس 

مى توانید هر تعداد پیشنهاد که مورد نظرتان باشد را در آن 
حراج ثبت نمایید. اگر تعداد شرکت کنندگان در حراج به 
حد نصاب نرسند یا محصول حراج شده توسط خریدارى 
مستقیمًا خریده شود، مبلغ پرداخت شما به عنوان کارمزد 

حراج به حسابتان عودت داده مى شود.
ســایت دیجى حراج این قابلیت را دارد تا از طریق ایمیل 
و پیامک، شما را در جریان وضعیت حراج هایى که در آن 
شرکت کرده اید قرار دهد. اما شاید تصور کنید که کیفیت 
کاالها یا اسمارتفون هایى که در سایت دیجى حراج براى 
فروش گذاشته مى شوند پایین اســت! اگر این تصور در 
ذهنتان ایجاد شده باید بگوییم که کامًال در اشتباه هستید. 
ســایت دیجى حراج کیفیت تمام محصوالتى که توسط 
این سایت به حراج گذاشته مى شوند را تضمین مى کند. 
همچنین ارســال رایگان کاالها به آدرس برنده حراج و 
تضمین هفت روزه بازگشت کاال در شرایط خاص هم از 
دیگر ویژگى هایى است که دیجى حراج براى جلب اعتماد 

مشتریان خود ارائه مى کند. 
دیجى حراج به طور کلى به دوبخش اصلى تقســیم مى 

شود:
الف) حراج هاى سایت: حراج و فروش کاالهایى که دیجى 
حراج از شرکت هاى ســازنده با گارانتى معتبر خریدارى 
کرده و براى ارائه به کاربران در ســایت قــرار مى گیرد 
این حراج ها به طور مستقیم و زیر نظر سایت برگزار مى 
شودب) حراج هاى کاربران که به دو بخش فرعى تقسیم 

مى گردد:

-1 حراج با همکارى ســایت:این بخش این امکان را به 
خریداران مى دهد تا زمانى که کاال را دریافت نکرده اند 
وجه پرداختى آنها در اختیار فروشنده قرار نخواهد گرفت 
و از طرف دیگر فروشندگان نیز کاالى خود را به باالترین 
قیمت پیشنهادى ســایرکاربران واگذار مى کنند و پس 
ازخرید مبلغ خود را مى توانند صرف خرید کاالى دیگر در 
سایت کنند یا به طور مستقیم درخواست برداشت و واریز 
وجه به حساب شخصى خود را به سایت ارسال کنند تا در 

کمترین زمان به حساب معرفى شده انتقال یابد.
-2 فروش شــخصى: کاربرانى که تمایل به اســتفاده از 
امکانات سایت جهت انتقال وجه کاال را ندارند مى توانند 
شــخصًا اقدام به ایجاد یک حراج تحــت عنوان فروش 
شــخصى کنند که در اینصورت سایت هیچگونه دخل و 
تصرف و نظارتى در ارتباطات بین خریدار و فروشنده ندارد 
و کلیه مسئولیت انجام معامله به عهده طرفین مى باشد در 
این روش کاربران خریدار مبالغ پیشنهادى خویش را ثبت 
نموده و کاربر فروشنده پس از بررسى مى تواند با هر یک 
از کاربران خریدار تماس حاصــل کند و کاالى خود را به 

فروش برساند.

کالم آخر
کاربران این سایت مى توانند با کمى دقت و چابکى، فقط 
با پرداخت هزینه اى ناچیز یک اسمارتفون، تبلت یا حتى 
لپ تاپ را بــا قیمتى به مراتب کمتــر از قیمت واقعى آن 

دستگاه خریدارى کنند. 
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کیوى را مسلّماً مى توان در یک برنامه غذایى سالم که براى کاهش 
وزن در نظر گرفته شده جاى داد.مانند دیگر میوه ها، کیوى کالرى 
پایینى دارد اما منبعى اســت از فیبر. کیوى را مــى توان به عنوان
 میان وعده اى سرشــار از مواد مغذى یا به عنوان بخشى از وعده 

اصلى میل کرد.
در یک تحقیق کانادایى محققان مدعى شدند مصرف روزانه کیوى 
در واقع تجویزى است براى حفظ سالمت بدن.کیوى چه سبز باشد 
چه طالیى حاوى مواد مغذى فراوانى اســت و مزایاى زیادى براى 

سالمت دارد.
کیوى مى تواند در یک برنامه غذایى کاهش وزن نقش مفیدى داشته 
باشد چون کالرى آن بسیار کم است. یک عدد کیوى معمولى حاوى 
حدود 40 کالرى و 2 گرم فیبر است و مى تواند بیش از 100 درصد 

نیاز بدن به ویتامین C را تأمین کند.

سرشار از آنتى اکسیدان
مانند دیگر میوه ها، کیوى منبع آنتى اکســیدان ویتامین C است. 
دریافت آنتى اکسیدان از غذایى که مى خوریم مى تواند سلول ها را 
از آسیبى که رادیکال هاى آزاد سببش هستند حفظ کند و در نهایت 

منجر به کاهش خطر بیمارى هاى مزمن شود.
کیوى همچنین منبع آنتى اکســیدان ویتامین E نیز هست. بسیار 
نادر است که غذایى بدون چربى مانند کیوى منبعى از ویتامین E نیز 
باشد. از ویژگى هاى خاص میوه کیوى مهیا کردن این ماده مغذى 

براى بدن است.
کیوى همچنین آنتى اکسیدان لوتئین را براى بدن مهیا مى کند. به 
گفته محققان آمریکایى خوردن غذاهاى سرشار از لوتئین مى تواند 
به پیشگیرى یا به تأخیر انداختن مشکالت چشمى مربوط به افزایش 

سن کمک کند.

کیوى سرشار از فیبر است
کیوى منبعى عالى از فیبر است. دو عدد کیوى با 80 کالرى حدود 8 
گرم فیبر به بدن مى رسانند. خوردن غذاهاى سرشار از فیبر مى تواند 
براى کاهش وزن مفید باشد چون به تداوم احساس سیرى پس از 

خوردنشان کمک مى کنند.
بسیارى از افراد با دریافت فیبر مورد نیاز خود در طول یک روز مشکل 
دارند. افرادى هم که برنامه غذایى کم کالرى استفاده مى کنند نیز 

ممکن است با دریافت کافى فیبر در طول روز دچار مشکل باشند.
خوردن کیوى مى تواند کمک کند بدون اینکه کالرى زیادى بگیرید 

فیبر مورد نیاز خود در طول روز را تأمین کنید. 

سالمت فشار خون
بر اساس تحقیقات یک وعده کیوى مى تواند پتاسیم بیشترى نسبت 
به یک موز به بدن برساند. اســتفاده از برنامه غذایى که سرشار از 
غذاهاى حاوى پتاسیم باشد براى کاهش دادن فشار خون توصیه 

مى شود.
بر اساس تحقیقات سال 2015 عالوه بر سرشــار بودن از پتاسیم، 
کیوى حاوى ترکیب دیگرى 
اســت که مى تواند براى 
فشار خون مفید باشد. در 
این تحقیق به نتیجه 
رســیده بودنــد 

افرادى که روزانه سه عدد کیوى میل مى کنند در مقایسه با افرادى 
که روزانه یک عدد سیب میل مى کنند فشار خون کمترى دارند.

کیوى ترکیب زیســتى فعال خاصى دارد که مى تواند فشار خون را 
پایین بیاورد و عملکرد اندوتلیال را بهبود بدهد.

شاخص گلیسمى پایین
برخى افراد ممکن است به این دلیل که میوه منبع قند است هنگام 

تالش براى کاهش وزن از آن دورى کنند.
ما پیوسته درباره تأثیر منفى قند و اینکه چگونه قند باال تأثیر منفى 
روى وزن مى گذارد مى شنویم. با این حال میوه با وجود داشتن قند 
حاوى فیبر نیز هست که قند خون سالم را حمایت مى کند. کیوى 
همیشه غذایى با شاخص گلیسمى پایین شناخته مى شده است. این 

یعنى تأثیر کیوى روى سطح قند خون بسیار کم است.
بنابراین خوردن کیوى به عنوان بخشى از یک رژیم متعادل براى 

افراد دیابتى یا کسانى که سعى در کاهش وزن دارند بى ضرر است.
اگر براى تنظیم قند خون از دارو اســتفاده مى کنید، با پزشــکتان 
صحبت کنید تا ببینید اضافه کردن کیوى بــه برنامه غذایى تان را 

تأیید مى کنند یا خیر.

کمک به هضم
کیوى ســبز به ویژه مى تواند بــه خوبى براى هضم مفید باشــد. 
کیوى سالیان زیادى است که به عنوان کمک کننده به هضم غذا 
مورد استفاده قرار مى گیرد. شــاید دلیل چنین تأثیرى آنزیم 

پروتئولیتیک اکتینیدین در بافت کیوى باشد.
در تحقیقى که سال 2010 انجام شد محققان 
متوجه شــدند اکتینیدین موجود در کیوى 
سبز به تحریک هضم انواع پروتئین کمک 

مى کند.
با اینکه کیوى شــاید نتوانــد بیمارى هاى 
گوارشــى را درمان کند، خوردن آن به عنوان 
بخشى از برنامه غذایى سالم مى تواند از سیستم 

گوارشتان حمایت کند.

جذب آهن
هر نوعى از ویتامین C مى تواند به جــذب آهن از غذاهاى گیاهى 
کمک کند. از آنجا که کیوى سرشار است از ویتامین C خوردن آن 
با غذاهاى گیاهى که حاوى آهن هســتند مى تواند به جذب هرچه 
بهتر آنها کمک کند. حتى برخى تحقیقات نشان داده خوردن کیوى 
طالیى در کنار وعــده هاى غذایى به افزایش ســطح آهن کمک 

مى کند.

راه هاى استفاده از کیوى
کیوى طعمى متمایز، شیرین و اســیدى دارد. مى توانید به عنوان 
یک میان وعده آن را پوست بکنید و میل کنید و یا حتى با یک منبع 
پروتئین یا چربى سالم مانند یک مشت آجیل ترکیب کنید تا احساس 

سیرى پیدا کنید.
در صورت امکان هم کیوى سبز میل کنید هم کیوى طالیى. کیوى 
را مى توانید به ساالد میوه خود اضافه کنید و در کنار دیگر میوه ها از 

خواصش لذت ببرید.
کیوى را مى توانید در اسموتى و یا حتى روى ماست هم به کار ببرید. 
فقط به خاطر داشته باشید که کیوى را هیچ وقت نپزید چون این کار 

ارزش غذایى اش را تا حدود زیادى کاهش مى دهد.

جمع بندى: آیا کیوى براى کاهش وزن مناسب است؟
جواب به نظر بله است. کیوى کالرى بسیار پایینى دارد، غذایى است 
سرشار از مواد مغذى که مى تواند بخشى از یک برنامه غذایى سالم 

براى کاهش وزن یا تثبیت آن باشد.
کیوى داراى ترکیبات خاصى است که به کاهش فشار خون و هضم 
غذا کمک مى کند. خوردن کیوى براى افراد سالم هیچ ایرادى ندارد.

اگر مشــکل کلیوى دارید قبل از اینکه کیوى را بــه برنامه غذایى 
خود اضافه کنید با پزشــک مشــورت نمایید چون کیوى سرشار

 است از پتاســیم. اگر هنگام خوردن کیوى در گلوى خود احساس 
خارش کردید یا کهیر زدید ممکن است نشانه آلرژى شما به کیوى 
باشد. اگر ثابت شود که به کیوى حساســیت دارید خوردنش را باید 

متوقف کنید.

گفته محققان آمریکایى خوردن غذاهاى سرشار از لوتئین مى تواند 
به پیشگیرى یا به تأخیر انداختن مشکالت چشمى مربوط به افزایش 

سنکمک کند.

ون ر
بر اساس تحقیقات یک وعده کیوى مى تواند پتاسیم بیشترى نسبت 
به یک موز به بدن برساند. اســتفاده از برنامه غذایى که سرشار از 
غذاهاى حاوى پتاسیم باشد براى کاهش دادن فشار خون توصیه 

مى شود.
پتاسیم، بودن از سرشــار 5بر اساستحقیقات سال2015 عالوه بر

کیوى حاوى ترکیب دیگرى 
اســت که مى تواند براى 
فشار خون مفید باشد. در 
این تحقیق به نتیجه 
رســیده بودنــد 

یعنى تأثیر کیوى روى سطح قند خو
بنابراین خوردن کیوى به عنوان بخ
دیابتى یا کسانىکه سعى در کا افراد
اگر براى تنظیم قند خون از دارو اسـ
صحبت کنید تا ببینید اضافه کردن

تأیید مى کنند یا خیر.

کمک به هضم
کیوى ســبز به ویژه مى تواند بــه
کیوى سالیان زیادى است که به عن
استفاده قرار مىگیرد. ش مورد
پروتئولیتیک اکتینید
در تحقیقى که
متوجه شــد
سبز به تحری

مى کند.
با اینکه کیوى
گوارشــى را در
بخشى از برنامه غ
گوارشتان حمایت کند

مطالعه جدید نشان مى دهد که داشتن فرزند با وجود بى خوابى هاى شبانه، نگرانى هاى پى در پى و مشکالت مالى، 
مى تواند طول عمر والدین را افزایش دهد.

در واقــع، پدران صاحــب فرزند بر خالف مــردان بى فرزند، مى توانند انتظار داشــته باشــند کــه نزدیک به 
دو ســال به عمرشــان افزوده شــود و این در حالى اســت که مادران در حدود 18 ماه از ایــن مزیت بهره مند 

خواهند شد.
دانشمندان بر این باورند که اثر بیولوژیکى،که نتیجه یک شبکه حمایتى است در زندگى آینده بسیار مهم است.

طبق این گزارش، بین فرد و خانواده یک ارتباط فوق العاده برقرار است که دانشمندان اصرار دارند که این گره و 
ارتباط همیشه فعال باشد و از آن مراقبت شود چرا که در سالمت روحى و روانى فرد بسیار تأثیرگذار است.

مطالعــات قبلــى در ایــن زمینه بیشــتر به موضــوع تنهایــى یا از دســت دادن یــک شــریک در زندگى 
آینــده مى پرداختنــد کــه مى توانــد مــرگ را تســریع کنــد یــا روى کــودکان یــک اثــر محافظتى

 داشته باشد.
دکتر «کارین مادینگ» از واحد اپیدمیولوژى مؤسســه پزشکى محیط زیست، مؤسســه کارولینسکا استکهلم 
سوئد،که این مطالعه را انجام داده است گفت: «داشتن فرزند با افزایش طول عمر در ارتباط است،به ویژه در مفهوم 

مطلق آن در افزایش سن مؤثر است.»
پشتیبانى فرزندان از پدر و مادر در سن پیرى نیز از اهمیت فوق العاده اى براى سالمت والدین برخوردار است و در 

طول عمر آنها بسیار مؤثر است.
والدین کهنسالى که از حمایت اجتماعى فرزندان خود بهره مند شوند از اســترس کمترى رنج مى برند و این در 

سالمت روحى و روانى والدین نقش بسزایى دارد.
1 میلیون نفر را که اوایل ســال 1911 به دنیــا آمده اند مورد مطالعه  محققان براى این پژوهــش نزدیک به 5
84 است و در  قرار دادند.بررسى جدید نشــان داده اســت که امید به زندگى در میان مادران به طور متوسط 6
83 است. تفاوت  مقایســه، امید به زندگى زنان بدون فرزند امید 1
حتى براى پدران به نسبت بیشــتر قابل توجه بود، چرا که 
امید به زندگى پدران در مقایسه با مردان بدون فرزند 
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 خوردن کیوى براى کاهش وزن مناسب است؟

بادمجان را رژیمى سرخ کنید
بادمجان سرخ کرده، غذایى است که هم به تنهایى و هم در قالب انواع غذاهاى لذیذ دیگر، کاربردهاى فراوانى دارد. 
محققان با بررسى علمى، روش هایى را براى ســرخ کردن بهتر این محصول گیاهى همراه با جذب روغن کمتر و 

حفظ رطوبت مناسب آن ارائه داده اند.
فناورى سرخ کردن به عنوان قدیمى ترین روش تهیه مواد غذایى، به طور وسیعى در مقیاس خانگى و صنعتى مورد 
استفاده قرار مى گیرد. با توجه به تمایل روزافزون مصرف کنندگان به استفاده از فرآورده هاى کم چرب، تالش هاى 

زیادى جهت کاهش جذب روغن در فرآورده هاى سرخ شده صورت پذیرفته و مى پذیرد.
بادمجان از جمله مواد غذایى اســت که اغلب به صورت سرخ شده مصرف مى شود. این محصول گیاهى به دلیل 
دارا بودن میزان رطوبت باال و بافت بسیار متخلخل، میزان روغن باالیى را حین فرآیند سرخ کردن جذب مى کند.

براى بررسى علمى این موضوع، گروهى از پژوهشگران کشورمان از دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان 
و دانشگاه فردوسى مشهد، تأثیر زمان هاى مختلف سرخ کردن و همچنین پخت را بر وضعیت انتقال روغن و رطوبت 

به بادمجان طى فرآیند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردن آن مورد آزمایش قرار داده اند.
بدین منظور برش هاى بادمجان، در زمان مختلف 90، 120، 150 و 180 ثانیه ســرخ کردن و1، 4، 7 و 10 دقیقه 

پخت بررسى شدند.
نتایج این آزمایشات نشان مى دهد که تغییرات محتوى روغن و رطوبت نمونه هاى بادمجان به طور معنى دارى 

تحت تأثیر زمان سرخ کردن و همچنین پخت قرار مى گیرد.
طبق این نتایج، پیش تیمار پخت در آب داغ و فشار اتمسفرى در مجموع و به طور میانگین مى تواند تا 60 درصد، 

میزان جذب روغن را نسبت به نمونه هایى که هیچ گونه فرآیند پخت قبل از سرخ کردن را نداشتند، کاهش دهد.
در این رابطه و با مقایسه بین زمان هاى مختلف پخت، مدت زمان پخت هفت دقیقه، بیشترین تأثیر را بر کاهش 

محتوى روغن نمونه هاى بادمجان داشته و باعث کاهش 72 درصد جذب روغن در این نمونه ها شده است.
بررسى هاى محققین نشان مى دهد که طى فرآیند ســرخ کردن عمیق بادمجان در دماى 180 درجه سانتیگراد، 
محتواى روغن نمونه ها، در اوایل فرآیند سرخ کردن به حداکثر مقدار خود رسیده و بعد از آن در ادامه، روندى کاهشى 

نشان مى دهد.
همچنین محتواى رطوبت نمونه هاى بادمجان نیز در اوایل فرآیند ســرخ کردن به سرعت کم شده و پس از آن، 

سرعت کاهش محتوى رطوبت نمونه ها کاهش مى یابد.
نتایج این پژوهش جالب مى تواند به پخت بهتر با جذب کمتر روغن در این غذاى پرکاربرد چه در مقیاس خانگى و 

چه در مقیاس صنعتى مورد استفاده قرار گیرد. 

محققان دانشگاه آکسفورد عنوان مى کنند مصرف یک کاسه میوه در روز ریسک ابتال به دیابت را تا 12 درصد 
کاهش مى دهد. همچنین در افراد دیابتى، مصرف میوه تازه بیش از سه روز در هفته با کاهش 17 درصدى 

ریسک مرگ مرتبط است.
 همچنیــن یافته ها نشــان داد مصــرف میوه توســط افــراد دیابتى موجــب کاهش بروز عــوارض و 
مشــکالت ناشــى از دیابت تأثیرگذار بر عروق بــزرگ خون مربوط بــه بیمارى قلبى وســکته و عروق 
ریز خــون مرتبط با بیمــارى هــاى کلیوى، بیمــارى هاى چشــمى و نوروپاتــى از 13 تــا 28 درصد

 مى شود.
در این مطالعه، محققان حــدود 500 هزار فرد را در چیــن ارزیابى کردند و دریافتند افــرادى که افزایش 
مصرف میوه تازه داشــتند در حــدود 0/2 درصد کاهش در ریســک ابتــال به دیابت در طول پنج ســال 

مشاهده شد.
همچنین مصرف بیشــتر میوه تازه در افراد دیابتى، منجر به کاهش ریسک مرگ تا 1/9درصد در طول پنج 

سال و همچنین کاهش ریسک مشکالت قلبى- عروقى مى شود.

کاهش ریسک ابتال به دیابت با مصرف میوه  

ر و 84 6 و ور ب ن ر ن ی ر ى ز ب ی ن ی ىج برر ر 6ر
83 است. تفاوت  1ممقایســه، امید به زندگى زنان بدون فرزند امید 1
حححححتتى براى پدران به نسبت بیشــتر قابل توجه بود، چرا که 
امید به زندگى پدران در مقایسه با مردان بدون فرزند 
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ارتباِط داشتن فرزند با افزایش طول عمر
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خرید بارسا!  دى ماریا در فهرست 

صعود 
مقتدرانه استقالل

شاگردان علیرضا منصوریان که پیش از این تا حدود 
زیادى صعود خود را مسجل کرده بودند در دوحه به 

مصاف التعاون عربستان رفتند و موفق شدند با نتیجه 
2 بر یک از سد این تیم بگذرند. پیروزى استقالل باعث 
شد رده دومى این تیم حفظ شود تا در مرحله بعد رقیب 

العین امارات شوند.در این گروه االهلى امارات  با 
پیروزى پرگل در روز پایانى رتبه نخست خود را در 

گروه حفظ کرد تا در مرحله بعد حریف رقیب سنتى 
خود در امارات یعنى العین نشود.

:A نتایج هفته ششم گروه   ■
التعاون عربستان یک - استقالل 2

االهلى امارات 4 - لوکوموتیو 
ازبکستان صفر

A گروه

بارسلونا براى فصل بعد قصد فروش «آردا توران» را دارد و براى جایگزینى وى نیز چند بازیکن را زیر نظر 
گرفته  است.

«موندودپورتیوو»  در گزارشى ویژه ادعا کرد که آردا روزهاى آخر حضورش در بارسلونا را پشت 
سر مى گذارد و احتماًال به تیمى در لیگ برتر انگلیس خواهد رفت. مسئوالن بارسا نیز از 
حاال در اندیشه پیدا کردن بازیکنى با کیفیت به جاى وى هستند. آردا که سال 2015 
و با تبلیغات فراوان پیراهن بارسا را به تن کرد، هرگز نتوانست به انتظارتى که از 
وى مى رفت پاسخ بدهد.بارسا در بازار نقل و انتقاالت به دنبال تقویت خود 
در سه منطقه است: در خط میانى، دفاع راست و نیز بال تهاجمى. براى بال 
تهاجمى چند بازیکن مدنظر قرار دارند که در این میان، توجهات بیشتر 

روى سه نام معطوف شده است: «دى ماریا، ویتولو و مارکو رویس».
«دى ماریا» دومین ســال حضورش در پى اس جى را پشــت ســر

 مــى گــذارد و ســابقه رئالــى او ایــن انتقــال را جنجالــى نیز 
خواهد کرد. او ســه فصــل دیگر بــا تیم پاریســى قــرارداد دارد 
و مــى تواند در هــر دو منطقــه میانــى و تهاجمى بــازى کند. به 
ادعــاى «موندودپورتیــوو»، از آنجــا که بارســا ســخت خواهان 
جــذب «مارکو وراتــى» از پارى ســن ژرمن اســت، بعیــد به نظر 
مى رســد که بتواند هر دو بازیکن را همزمان بــه خدمت بگیرد؛ پس 
شانس جذب دى ماریا چندان باال نیســت.  «ویتولو» نیز که از 2013 
براى ســویا بازى مى کند، تا 2020 با این باشــگاه قــرارداد دارد. او به 
طور متوســط بین ده تا 15 گل در هر فصل به ثمر مى رســاند؛ هرچند که 
در فصل جارى تنها چهار بار گلزنى کرده اســت. رابطه خوب بین بارســا و 
سویا، شــانس جذب ویتولوى ملى پوش را باال برده اســت.«مارکو رویس» 
نیز دیگر گزینه بارسلوناســت؛  ســتاره آلمانــى دورتموند، دو ســال پیش نیز 
مدنظر بارســا بود؛ ولى در نهایت ترجیح داد قراردادش را تمدید کند. شــانس او 
بیشــتر از دى ماریا و کمتر از ویتولو اســت. رویس تا 2019 با زردپوشــان قرارداد 

دارد.

بررسى صعود 3 تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا

فقط ذوب آهن زیادى بود؟! 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب با صعود سه تیم ایرانى به دور یک هشتم نهایى به پایان رسید.

هفته ششم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب با صعود دراماتیک پرسپولیس و البته حذف ذوب آهن با شکست برابر االهلى آغاز شد و سه 
شنبه شب با صعود قابل پیش بینى دو استقالل به پایان رسید.

ذوب آهن نماینده اصفهانى لیگ قهرمانان آسیا در حالى از صعود باز ماند که قبل از آغاز مسابقات هم پیش بینى مى شد کار سختى دارد زیرا 
گروهى که ذوب آهن در آن قرار داشت دشوارتر از سه گروه دیگر بود.

بدین ترتیب ایران با سه تیم در مرحله یک هشتم نهایى بیشترین نماینده را در غرب آسیا دارد، هرچند هرسه تیم به عنوان تیم دوم 
صعود کردند. همچنین امارات و عربستان دو نماینده و قطر یک نماینده در بین تیم هاى حاضر در مرحله یک هشتم نهایى 

دارند.

کارنامه موفق 
استقالل خوزستان در اولین 

تجربه آسیایى
تیم فوتبال استقالل خوزستان که مانند همنام تهرانى خود صعودش را 

تا حدود زیادى مسجل کرده بود در خانه به مصاف الجزیره امارات رفت و در 
پایان به تساوى یک بر یک رسید. استقالل خوزستان حتى در صورت شکست 
هم به عنوان تیم دوم صعود مى کرد زیرا در دیگر دیدار این گروه لخویاى قطر 

با نتیجه 4 بر یک از سد الفتح عربستان گذشت.
:B نتایج هفته ششم گروه   ■

استقالل خوزستان یک - الجزیره امارات یک
لخویا قطر 4 - الفتح عربستان یک

B گ

مرگ 
رؤیاهاى 

ذوب آهن در گروه مرگ
هرچند شاگردان حسینى در هفته هاى قبل نتایج 

خوبى نگرفته بودند اما پیروزى برابر االهلى عربستان 
مى توانست باعث صعود آنها شود اما در نهایت زور 

ذوب آهن به نایب قهرمان لیگ عربستان نرسید تا العین 
امارات و االهلى عربستان تیم هاى صعود کننده از این گروه 
باشند. ظاهراً فقط ذوب آهن در بین نمایندگان ایران زیادى 

بود تا به مرحله بعد صعود نکند.
:A نتایج هفته ششم گروه   ■

االهلى عربستان 2 - ذوب آهن صفر
العین امارات 3 - بنیادکار ازبکستان صفر

C

گرو

وه 
گر
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بررسى ص

فقط ذوب
مرحله گروهى لیگ قهرمانان
هفته ششم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در من
شنبه شب
ذوب آهن نماینده اصفهانى لیگ قهرمانان آسیا در
گروهى که ذوب
بدین ترتیب ایران با سه تیم در مرحله یک هش
صعود کردند. همچنین امارات و عربستان

االه
العین ام

 
صعود  پرسپولیس به 
لطف بازى جوانمردانه الهالل

مهیج ترین بازى هاى شب پایانى مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا در گروه D برگزار شد جایى که پرسپولیس با نتیجه پرگل 

4 بر 2 الوحده امارات را در هم کوبید تا به لطف پیروزى عجیب 
4 بر 3 الهالل عربستان برابر الریان قطر آن هم در خانه الریان، 
پرسپولیس به عنوان تیم دوم صعود کند. حاال تیم قهرمان قطر 

یعنى لخویا در مرحله یک هشتم نهایى رقیب تیم 
قهرمان ایران خواهد بود.

:D نتایج هفته ششم گروه   ■
پرسپولیس 4 - الوحده امارات 2
الریان قطر 3 - الهالل عربستان 4
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حدود سه سال ونیم از کسب اولین جام تاریخ تراکتورسازى در فوتبال ایران مى گذرد و سرخپوشان دیار ستارخان براى کسب دومین 
جام و باز هم جام حذفى تالش مى کنند. تراکتورسازى امشب مقابل نفت با هدف کسب جام قهرمانى به میدان مى رود و هوادارانش 
نیز بسیار به این مهم امیدوارند.بازى تراکتورسازى و نفت در فینال جام حذفى تداعى گر اتفاقات روز پایانى لیگ چهاردهم است؛ 23 
اردیبهشت 94 در روزى که تبریز مهیاى برپایى جشن قهرمانى لیگ برتر بود تراکتور مقابل نفت قرار گرفت؛ آن روز اما انگار همه 
چیز دست به دست هم داده بود تا تراکتورسازى قهرمان نشود. اگرچه هواداران جشن قهرمانى گرفتند(!) اما جام را کیلومترها دورتر 
در اصفهان، سپاهان باالى سر برد. آن هم در حالى که تراکتورسازى و نفت تهران مدعیان اصلى قهرمانى بودند اما تساوى 3بر3 و 

پیروزى سپاهان بر سایپا باعث شد تا زردپوشان قهرمانى به یادماندنى را از آن خود نمایند.
حاال تاریخ بعد از دو سال تکرار شــده و تراکتور در یک فینال دیگر مقابل نفت تهران قرار مى گیرد. با این تفاوت که این فینال در 
حذفى است و البته ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز میزبانش نیســت. از همه مهمتر اینکه رقیب سومى به نام سپاهان وجود ندارد تا 
جام را از تراکتور ونفت برباید. حاال همه چیز در 90 یا 120 دقیقه امشب مشخص مى شود و تراکتور مى داند همه چیز دست خودش 
است. برد در بازى فینال حذفى  دومین جام تاریخ تراکتورسازى را در فوتبال ایران به ارمغان مى آورد و این بار با امیر قلعه نویى این 

مهم حاصل مى شود.

این بار سپاهان نیست؛ با خیال راحت قهرمان شوید!

خرید بارس دى ماریا در فهر
بارسلونا براى فصل بعد قصد فروش «آردا توران» را دارد و براى جایگزین

گرفته  است.
«موندودپورتیوو»  در گزارشى ویژه ادعا کرد که آردا روزهاى
سر مى گذارد و احتماًال به تیمى در لیگ برتر انگلیس خ
حاال در اندیشه پیدا کردن بازیکنى با کیفیت به جاى
و با تبلیغات فراوان پیراهن بارسا را به تن کرد،
وى مى رفت پاسخ بدهد.بارسا در بازار نقل
در سه منطقه است: در خط میانى، دفاع ر
تهاجمى چند بازیکن مدنظر قرار دارند
روى سه نام معطوف شده است: «دى
«دى ماریا» دومین ســال حضورش

 مــى گــذارد و ســابقه رئالــى او ایــن انتقــال را جنجالــى نیز
خواهد کرد. او ســه فصــل دیگر بــا تیم پاریســى قــرارداد دارد
و مــى تواند در هــر دو منطقــه میانــى و تهاجمى بــازى کند. به
ااادعــاى «موندودپورتیــوو»، از آنجــا که بارســا ســخت خواهان
ججججــذب «مارکو وراتــى» از پارى ســن ژرمن اســت، بعیــد به نظر
مممى رســد که بتواند هر دو بازیکن را همزمان بــه خدمت بگیرد؛ پس
«ویتولو» نیز که از 2013 باال نیســت.  3شانس جذب دى ماریا چندان
براى ســویا بازى مى کند، تا 2020 با این باشــگاه قــرارداد دارد. او به
5طور متوســط بین ده تا 15 گل در هر فصل به ثمر مى رســاند؛ هرچند که
و در فصل جارى تنها چهار بار گلزنى کرده اســت. رابطه خوب بین بارســا
سویا، شــانس جذب ویتولوى ملى پوش را باال برده اســت.«مارکو رویس»
نیز دیگر گزینه بارسلوناســت؛  ســتاره آلمانــى دورتموند، دو ســال پیش نیز
مدنظر بارســا بود؛ ولى در نهایت ترجیح داد قراردادش را تمدید کند. شــانس او
قرارداد و کمتر از ویتولو اســت. رویس تا 2019 با زردپوشــان از دى ماریا 9بیشــتر

دارد.

ر
سا! 

نى وى نیز چند بازیکن را زیر نظر

 آخر حضورش در بارسلونا را پشت
خواهد رفت. مسئوالن بارسا نیز از
5ى وى هستند. آردا که سال2015
، هرگز نتوانست به انتظارتى که از
ل و انتقاالت به دنبال تقویت خود
راست و نیز بال تهاجمى. براى بال
 که در این میان، توجهات بیشتر

ى ماریا، ویتولو و مارکو رویس».
ش در پى اس جى را پشــت ســر
و ایــن انتقــال را جنجالــى نیز

گگرررووهه

ست 

فپیروزى عجیب ب امارات را در همکوبید د 2 بر2 الو 4
3 بر 3 الهالل عربستان برابر الریان قطر آن همدر خانه الریان، 4
پرسپولیس به عنوان تیم دوم صعود کند. حاال تیم قهرمان قطر 

یعنى لخویا در مرحله یک هشتم نهایى رقیب تیم 
قهرمان ایران خواهد بود.

:D نتایج هفته ششم گروهD ن■ 
2 - الوحده امارات2 4پرسپولیس4
4 - الهالل عربستان 4 3الریان قطر 3

ورزشورزش

فه

گ قهرمانان آسیا

دى بود؟! 
 هشتم نهایى به پایان رسید.

ذوب آهن با شکست برابر االهلى آغاز شد و سه 

ش بینى مى شد کار سختى دارد زیرا 

د هرسه تیم به عنوان تیم دوم 
ر مرحله یک هشتم نهایى 

کارنامه موفق 
استقالل خوزستان در اولین 

تجربه آسیایى
تیم فوتبال استقالل خوزستان که مانند همنام تهرانى خود صعودش را 

تا حدود زیادى مسجل کرده بود در خانه به مصاف الجزیره امارات رفت و در 
پایان به تساوى یک بر یک رسید. استقالل خوزستان حتى در صورت شکست 
هم به عنوان تیم دوم صعود مى کرد زیرا در دیگر دیدار این گروه لخویاى قطر 

4با نتیجه 4 بر یک از سد الفتح عربستان گذشت.
:B نتایج هفته ششم گروهB ن■ 

استقالل خوزستان یک - الجزیره امارات یک
4لخویا قطر 4 - الفتح عربستان یک

B گگ

ن 
ر 

عین
 گروه 
ادى 

CCصعود  پرسپولیس به ه
لطف بازى جوانمردانه الهالل

مهیج ترین بازى هاى شب پایانى مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
Dآسیا در گروه Dبرگزار شد جایى که پرسپولیس با نتیجه پرگل 

2 بر2 الوحده امارات را در همکوبید تا بهلطف پیروزى عجیب 4

D

رستفهر
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                      در انتظار دوئل استقالل با قاتل ذوبى ها

در انتظار قهرمانى ژنرال در جام حذفى

باز هم اصفهان را  خوشحال مى کند؟ قلعه     نـویـــــــــــــــــــــــــــى
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در انتظار قهرمانى ژنرال در جام حذفىدر انتظار قهرمانى ژنرال در جام حذفى

ر             در انتظ

الهه مهرى دهنوى
شاید در این  فینال حساس، اصفهانى ها هم مثل تبریزى ها شادمان 
شوند و البته در فصل بعد هم مربى قهرمان جام حذفى را براى خود 

بخواهند. 
تکلیف بودن یا نبودن ذوب آهن در دوره آتى لیگ قهرمانان آسیا پس 
از حذف این تیم از مرحله گروهى دوره جارى این رقابت  ها  امشــب 

مشخص مى شود.
ذوب آهن امسال براى دومین فصل متوالى به عنوان نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا حاضر بود اما برخالف دوره قبل موفق به صعود از 
مرحله گروهى نشد. تیم اصفهانى در حالى از گردونه رقابت هاى این 
فصل از لیگ قهرمانان کنار رفت که هنوز تکلیف حضورش در دوره 

آتى این مسابقات مشخص نیست.
سرنوشت آسیایى شدن سبزپوشان اصفهانى اما در دستان خودشان 
نیست. اینکه ذوب آهن براى سومین ســال پیاپى مجوز حضور در 
لیگ قهرمانان را به دست مى آورد یا خیر در واپسین ساعات امروز و 
پس از اتمام دیدار تیم هاى تراکتورسازى و نفت تهران در خرمشهر 

مشخص مى شود.
اگر قرمزهاى تبریزى که پیش از این خود سهمیه پلى آف آسیایى را از 
طریق کسب عنوان سومى لیگ شانزدهم به دست آورده اند قهرمان 

جام حذفى شوند مجوز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان سال 2018 
را کسب مى کنند و به این ترتیب سهمیه پلى آف آنها به ذوب آهن رده 
چهارمى مى رسد. در مقابل، شکست تراکتورســازى در فینال جام 
حذفى به این معنا خواهد بود که ذوب آهن دستکم تا سال 2019 دیگر 
رنگ لیگ قهرمانان را به خود نخواهد دید. همانطور که پیش تر در 
نصف جهان نوشته بودیم با توجه به شرایط متزلزل مجتبى حسینى 
در اردوگاه سبزپوشان و احتمال بسیار زیاد جدایى قلعه نویى از تراکتور 
پس از دیدار فینال، ژنرال شانس باالیى براى هدایت ذوب آهن دارد 
و چه بسا پس از اینکه با قهرمانى تراکتور ذوب آهن را آسیایى کند به 

این تیم هم بیاید.
 اما نگاهى هم داشته باشیم به دیدار امشب فینال جام حذفى:

فینال جام حذفى  امشب ساعت 20 و 30 دقیقه در ورزشگاه نفت و گاز 
اروندان خرمشهر بین دو تیم تراکتورسازى تبریز و نفت تهران برگزار 
مى شود. بازیکنان هر دو تیم از شــرایط مالى حاکم بر باشگاهشان 
ناراضى هستند. البته وضعیت نفت کامًال به هم ریخته است و طبق 
آنچه على دایى در مصاحبه هاى متفاوتش بیان کرده باشــگاه نفت 
تبدیل به تیمى محلى شده اســت که اصًال وضعیت مناسبى ندارد و 
حتى آنها نمى دانند با چه کسى در این باشگاه طرف حساب هستند! 
وضعیت تراکتورسازى البته اینگونه نیست و فقط بازیکنان تیم نسبت 

به پرداخت نشدن مطالباتشان گالیه مند هستند. به دلیل این شرایط 
اســت که اهالى فوتبال پیش بینى مى کنند که تراکتورسازى برنده 
فینال است و قهرمان خواهد شــد. به همین دلیل هم در لیگ برتر 
تیم ها براى کســب رده چهارمى تالش بسیارى کردند اما هواداران 
تراکتورسازى خاطره خوشى از پیش بینى قهرمانى ندارند و دو فصل 
پیش هم که آنها خود را قهرمان لیگ برتر مى دانستند مقابل همین 
تیم نفت تهران در تبریز جام را از دست دادند و در واقع جام قهرمانى از 

دست تراکتورسازان لیز خورد و به سپاهان رسید.
تقابل دو مربى سابق قرمز و آبى  که به احتمال فراوان لیگ هفدهم را با 
تیم هاى دیگرى آغاز مى کنند در فینال حذفى قابل توجه خواهد بود.

تراکتورسازى و نفت در لیگ شــانزدهم با مشکالت زیادى دست و 
پنجه نرم کردند و حاال تنها امیدشــان براى اینکه نتیجه اى خوب 
برجاى بگذارند، فینال حذفى اســت. بازى که تقابل تفکرات على 
دایى و امیر قلعه نویى خواهد بود.دو مربى که در ســال هاى گذشته 
روزهاى سختى داشــتند و چند سالى است دستشــان از جام کوتاه 
مانده است. آخرین بارى که على دایى جام گرفت در سال 90 روى 
نیمکت پرســپولیس بود که در رقابت هاى جام حذفى به موفقیت 
رسید و عنوان قهرمانى را به دســت آورد. قلعه نویى نیز آخرین جام 
قهرمانى اش به سال 92 و لیگ دوازدهم برمى گردد که با استقالل 

یک هفته مانده به پایان لیگ جام قهرمانى را از آن خود و تیمش کرد.
در چهار پنج سال گذشته قلعه نویى و دایى شرایطى را تجربه کردند 
که رنگ جام را ندیدند. سرمربى کنونى تراکتورسازى بسیار امیدوار 
بود امسال در لیگ برتر به قهرمانى برســد اما مشکالتى که براى 
این تیم در امر محرومیت فیفــا به وجود آمد این تیــم را از کورس 
قهرمانى دور کرد. دایى نیز بعد از بازگشــت ناکام به پرســپولیس 
در تیم هاى مربیگرى کرده که مشــخص اســت براى قهرمانى 
نمى جنگیدنــد. حاال این دو مربى فرصتى بســیار مناســب براى 
دورریختن اتفاقات چند سال گذشته را به دست آورده اند و امیدوارند 
با کسب قهرمانى جام حذفى به تیمشــان روحیه دوباره اى بدهند.

مسئله دیگرى که درباره دایى و قلعه نویى وجود دارد و قبًال نیز در مورد 
آن صحبت کرده ایم، جدایى آنها از نفت و تراکتورسازى است. این دو 
مربى شناخته شده فوتبال ایران به احتمال فراوان امشب براى آخرین 
بار روى نیمکت تیم هایشان مى نشینند و به همین خاطر دوست دارند 

با جام، جایگاه خود را به فرد دیگرى بدهند. 
غیبت و محرومیت على دایى شاید بزرگ ترین نکته منفى تیم نفت 
تهران در فینال باشد. حضور دایى در کنار زمین مى توانست بازیکنان 
تیم نفت را با اعتماد به نفس بیشترى به مصاف تراکتورسازى بفرستد. 

شاگردان قلعه نویى براى رسیدن به این مرحله تیم هاى ملوان انزلى، 

برق نوین شیراز و نفت و گاز گچساران را شکست دادند. در نیمه نهایى 
نیز در دیدارى جذاب که به وقت هاى اضافه نیز کشیده شد، توانستند 
با نتیجه 3 بر 2 ذوب آهن را در اصفهان شکست دهند و به فینال جام 

حذفى صعود کنند.
شاگردان دایى نیز در این فصل نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و 
با کسب 36 امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندى قرار گرفتند. نفتى ها 
که این فصل با مشکالت مالى روبه رو بودند، نتوانستند جایگاهى که 
در ابتداى فصل پیش بینى مى کردند را عملى کنند. نفت تهران براى 
مقابله با تراکتورسازى در فینال جام حذفى، میالد فخرالدینى، ارسالن 

مطهرى و ایمان مبعلى را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. 
شــاگردان دایى براى رســیدن به این مرحله نســاجى مازندران، 
شهردارى فومن و اســتقالل را از پیش رو برداشتند و در مرحله نیمه 
نهایى و در دیدارى جنجالى موفق شــدند با یک گل سپاهان را در 
ورزشــگاه نقش جهان شکســت دهند و راهى فینال این رقابت ها 
شوند. نکته جالب توجه این اســت که دو فینالیســت این دوره از
 رقابت هــا ، در مرحله نیمــه نهایى از دو تیم اصفهانــى آن هم در

کردند تا  ورزشگاه هاى فوالدشــهر و نقش جهان عبور 
به این دیدار حساس برسند. 

وبى ها

نین نکته منفى تیم نفت 
ن مى توانست بازیکنان 
 تراکتورسازى بفرستد. 
ه تیم هاى ملوان انزلى،

دو فینالیســت این دوره از دشوند. نکته جالب توجه این اســت که
ن رقابت هــا ، در مرحله نیمــهنهایى از دو تیم اصفهانــى آن هم در

کردند تا ف ورزشگاه هاى فوالدشــهر و نقش جهان عبور 
به این دیدار حساس برسند. 

استقالل حتى اگر با اختالف فاحش ترى هم از سد التعاون عبور مى کرد نمى توانست 
صدر جدول را به خود اختصاص دهد از همین رو مقام دومــى آنها در گروه A تقریبًا 

قطعى بود. جایگاهى که این تیم را در مرحله حذفــى به حریفى پرقدرت و مدعى از 
امارات مى رساند تا جدالى دشوار در انتظار استقاللى ها باشد. العین مسلمًا حریف 

دست و پا بســته اى براى منصوریان و شــاگردانش نخواهد بود به خصوص که 
طلسم ناکامى هاى این مربى در مقابل حریفان اماراتى در آسیا همچنان ادامه دارد 
به خصوص در مقابل همین العین که خاطرات خوشــى براى مربى جوان استقالل 

در پى نداشته است.
در فصل 2015 لیــگ قهرمانان آســیا نفت تهران بــا هدایت علیرضــا منصوریان 

در مرحلــه گروهى بــا العین هم گــروه بــود. در دو بــازى رفت و برگشــت جز یک 
تســاوى 1-1 در تهــران و شکســت ســنگین 3بر صفــر در امــارات نتیجــه دیگرى 

از رویارویى دو تیم رقــم نخورد تــا منصوریان و شــاگردانش در مرحله حذفــى باالجبار با 
قرعه اى دشــوار به مصاف االهلى عربســتان بروند. جدالى کــه با نتیجه رؤیایــى 2-2 در دو 

بازى رفــت و برگشــت به پایــان رســید و شــاگردان زردپــوش منصوریــان بخاطــر گل زده 
در خانه حریف به جمع هشــت تیم برتر آســیا رســیدند و در این مرحله بــه االهلى امــارات باختند.
در آن فصل العینى ها  تا مرحله یک هشــتم نهایى نیز پیش آمدند اما حذف شــدند تا سال بعد به تاخت 

و تازهاى آســیایى خود ادامه داده و با ســتاره اى همچون عمر عبدالرحمان به فینال آســیا رســیده و 
مقابل حریف کره اى نــاکام بمانند. تیــم بنفش پوش اماراتى کــه در مرحله گروهــى ذوب آهن را 

حذف کرد این بار هم در حالى بــه علیرضا منصوریان و شــاگردانش در اســتقالل برخورد کرد که 
مصاف این دو تیم مــى تواند یکى از جذاب ترین بــازى هاى مرحله حذفى لیگ قهرمانان باشــد،
چون بدون شک برنده این مصاف مى تواند امیدوار به صعود تا فینال بازى ها باشد. العینى که داراى 

یکى از بهترین خطوط تهاجمى در قاره کهن است با بازى ســازى مغز متفکر و باهوشى همچون 
عمورى قطعًا روزهاى ســختى را براى اســتقالل رقم خواهد زد و باید منتظر ماند و دید طلســم

 ناکامى هاى منصوریان در تقابل با تیم هاى اماراتى که چند ســالى هســت یقه او را گرفته، شکسته 
خواهد شد یا ...
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فهان در حالى
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یاز گرفته بود 
ى گذشــته 62 امت

شد که در 31 باز

وحاال آمــارش به 37 بــازى و 69 امتیاز 

ن امتیاز تیم 
رسیده اســت. میانگی

ن هــر چند 
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اصفهان یا تهران؟

هافبک تیم گسترش فوالد تبریز در آستانه 
حضور در استقالل قرار دارد.

 علیرضا نقى زاده که در لیگ شانزدهم 
موفق شد رفت و برگشت دروازه استقالل 

را باز کند، قرار است در لیگ هفدهم با 
پیراهن آبى پوشان پایتخت به میدان برود. 
گفته مى شود وى از تیم هاى ذوب آهن و 
پیکان هم پیشنهاد دارد ولى به احتمال زیاد 

آبى پوش مى شود.
نقى زاده سابقه حضور در تیم پایه هاى 

تراکتورسازى را هم دارد.
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چهل تکه

یک مربى در حرکتى باورنکردنى شاگرد سه ساله اش را بخاطر 
خیس کردن لباس خود مورد ضرب و شــتم قرار داد و با قل و 
زنجیر بست. راننده مهد کودکى در بانکوك که در این محل کار 
مى کرده از تنبیه سخت این بچه کوچک عکس و فیلم گرفته 
است. پس از انتشار تصاویر پلیس وارد عمل شده و مربى سنگدل 
را دستگیر کرده است.پدر و مادر دختر بچه نیز بیان کردند که هیچ 
اطالعى از ماجرا نداشتند و با دیدن تصاویر دردناك دخترشان 
شوکه شده و از مربى شکایت کرده اند.مربى روانى ادعا کرده که 
هنگام ساعت خواب ظهر دختر بچه نتوانسته خود را کنترل کند 
و رختخوابش را خیس کرده و همین موضوع باعث شده تا مربى 

وى را به شدت تنبیه کند.

زن 49 ساله  که به جرم حمله وحشیانه به نامزد 29 ساله اش 
محکوم شده بود، از دادگاه درخواست تخفیف کرد.

به گزارش پلیس نیوکاســل این زن پــس از جر و بحث با 
نامزدش با چکش به سمت وى یورش برده و او را از ناحیه 

سر و صورت زخمى کرده بود.
با شــکایت «مارك هاربینســون» مرد مجروح، مأموران 
پلیس بالفاصله خود را به خانه این زوج رســاندند و او را به 

بیمارستان منتقل کردند.
گزارش پلیس نشان مى داد، زن 49 ساله به شدت معتاد بود 
و کوکائین مصرف مى کرد. قاضى دادگاه این زن معتاد را به 
انجام هزار ســاعت کار اجبارى و پرداخت هزار و200 پوند 

غرامت و شش سال و نیم زندان محکوم کرده است.

یک کوهنورد که در حال صعود از قله اورســت بود براى 
عدم پرداخت هزینه صعود در ارتفاع 6000 مترى در یک 

غار پنهان شد.
مقامات نپال  کوهنورد اهل آفریقاى جنوبى «رایان شان 
دیوى» را در مخفیگاهش در ارتفــاع 20 هزار پایى پیدا 

کردند. 
هر یک از کوهنــوردان براى صعود به قله اورســت باید 
مبلغ هشت هزار و500 پوند (11 هزار دالر) بپردازند. یک 
مقام رسمى نپال گفت وى 17 هزار پوند (22 هزار دالر) 
جریمه خواهد شــد.دولت نپال صدور اجازه صعود به قله 
را به عنوان یک منبع درآمد براى این کشور فقیر تبدیل

 کرده است.

بستن شاگرد 3 ساله 
با زنجیر

حمله وحشیانه زن 
با چکش

پنهان شدن 
در اورست 030201

ظهر 31مرداد ماه 95گزارش یــک درگیرى مرگبار 
در جنوب شــرق تهران به تیم جنایى مخابره شــد. 
بررسى ها حکایت از این داشت که مقتول به همراه دو 
نفر از دوستانش سوار بر خودروى 206 حوالى پارك 
بى سیم بوده که چند نفر سد راه او شدند. افراد شرور 
مشــروبات الکلى مصرف کرده بودند و حالت عادى 
نداشتند. آنها شروع به فحاشى به مقتول و دوستانش 
کردند و پس از آن دو نفر از آنها چاقویى به ســمت 

مقتول پرتاب کردند.
ضربات چاقوى دو پســرجوان باعث مرگ سرنشین 
26ساله خودروى 206 شد و پس از آن راننده پایش 
را روى پدال گاز گذاشت که هنگام حرکت با یکى از 
افراد شرکت کننده در نزاع برخورد کرد و باعث زخمى 
شدن وى شد. به دنبال این حادثه  چهار نفر از افرادى 
که در نزاع شرکت داشتند دستگیر شدند اما عامالن 
اصلى جنایت به نام هــاى «محمدرضا» و «حمید» 
موفق به فرار شــدند. در تحقیقات صورت گرفته از 
متهمان دستگیر شده مشخص شد که آنها مقتول را 

با شخص دیگرى اشتباه گرفته اند.
آنها مدعى شــدند که شب حادثه مشــروبات الکلى 
مصرف کرده بودند و چون با پســرى جوان اختالف 
داشــتند با دیدن خــودروى 206به اشــتباه تصور 
کردند کــه یکى از سرنشــینان آن همان پســرى 
است که با او اختالف قدیمى دارند و دچار خصومت

 شده اند.

در تعقیب عامالن اصلى جنایت
کارآگاهان جنایى راهى مخفیــگاه دو متهم اصلى 
پرونده شدند اما آنها هیچ ردى از خود به جا نگذاشته 
بودند. حال آنکه قاضى آرش ســیفى بازپرس شعبه 
چهارم دادسراى جنایى تهران مجوز انتشار تصاویر 
آنها در روزنامه را صادر کرد اما نتیجه اى حاصل نشد 
و در چنین شــرایطى فرضیه فرار متهمان به خارج از 

کشور  قوت گرفت.

پایان 9 ماه فرار
درحالى که تحقیقات همچنــان در این پرونده ادامه 
داشت، چند روز قبل محمدرضا یکى از عامالن اصلى 
این جنایت که پس از قتل فرارى شــده بود به اداره 
آگاهى تهران رفت و خودش را معرفى کرد. او براى 

انجام تحقیق به دادسراى امور جنایى تهران منتقل و 
مدعى شد که بى گناه است.

محمدرضا گفت: «اگرچه روزحادثه همراه من چاقو 
بود اما من ضربه اى به مقتول نزدم و حتى خودم هم 
در این حادثه زخمى شدم. باور کنید قتل را حمید انجام 
داد و من فکر مى کنم دوربین هاى مداربسته اى که در 
آن محدوده بوده این صحنه را ثبت کرده باشند.» این 
متهم 20ســاله ادامه داد: «آن شب مشروبات الکلى 
مصرف کرده بودیم وبا دوســتانم به خیابان رفتیم تا 
چرخى بزنیم. ناگهان حمید خــودروى مقتول را دید 
و گفت این همان شــخصى اســت که با او اختالف 
قدیمى داشته است. من اصًال نمى دانستم از چه کسى 
حرف مى زد و چه اختالفى با او داشت. ناگهان جلوى 
خودروى مقتول پیچید و درگیرى شــروع شد. حمید 

دو چاقو همراه داشــت، در این درگیرى مقتول مرا 
از ناحیه دســت زخمى کرد که بعد دیــدم حمید دو 
چاقویش را به ســمت مقتول پرتاب کرد. باورکنید 
چاقوى من در دستم بود، اصًال آن را به سمت مقتول 
پرتاب نکردم.» وى درخصوص چند ماهى که فرارى 
بود گفت: «پس از قتل خیلى ترســیده بودم، حمید 
مى گفت یا اعدام مى شــوى یا به جــرم معاونت در 
درگیرى مرگبار باید 15سال در زندان بمانى. اینهارا 
که شنیدم ترســیدم.براى همین از پدر و دایى ام پول 
گرفتم و قاچاقى همراه حمید بــه ترکیه رفتم به این 
امید که از زندانى شــدن فرار کرده ام اما نمى دانستم 
سرنوشت شــومى در انتظارم اســت. مدتى بعد در 
ترکیه بمب گذارى شد و از بخت بد، من و حمید چون 
غیرقانونى به ترکیه رفته بودیم به جرم دست داشتن 

در این حمله دستگیرشدیم. هرچه به آنها مى گفتیم 
بى گناه هستیم هیچکس حرفمان را باور نمى کرد تا 
اینکه یکى از زندانیان که حکم آزادى اش آمده بود و 
مسلط به زبان فارسى بود به ما آموزش داد تا با طناب 
به صورت نمایشى دست به خودکشى بزنیم تا ما را به 
بیمارســتان ببرند و بتوانیم فرار کنیم. با اجراى این 
نمایش نقشه مان گرفت و موفق به فرار شدیم. اگرچه 
شنیدیم که نامه دیپورت ما به ایران را نوشته بودند.»

وى گفت: «دیگر از آن وضعیت ســخت خسته شدم 
و با خود گفتم زندانى شدن در خاك ایران را به جان 

مى خرم و به کشورم برمى گردم.»
این متهم با قرار قانونى و به اتهام قتل عمد و مشارکت 
در نزاع دســته جمعى در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.

در پى انتشار یک فیلم در شــبکه هاى مجازى که نشان از 
ورود غیرمجاز و اشتباه مأموران کالنترى 11 ولیعصر(عج) به 
خانــه اى در منطقه فیــه داردکه منجر به زخمى شــدن 
صاحبخانه شده است، سرهنگ سید محسن تقى زاده رئیس 
پلیس آبادان درباره این فیلم توضیحاتى داد. سرهنگ سید 
محسن تقى زاده گفت: روز دوشنبه مأموران کالنترى 11 
ولیعصر (عج) با در دست داشتن حکم قضائى براى دستگیرى 
یکى از متهمان به منطقه فیه آبادان رفتند و زمانى که قصد 
ورود به مخفیگاه این متهم را داشتند مردى میانسال جلوى 
در خانه متهم آمده و ادعا کرده که متهم در این خانه زندگى 
نمى کند.وى افزود: مرد صاحبخانه در حالى که مأموران حکم 
قضائى در دست داشته اند شروع به فحاشى به مأموران کرده 
و سپس به سمت پنجره خانه رفته و با دست اقدام به شکستن 
شیشه و خودزنى مى کند و در این مرحله رئیس کالنترى 11 
که در محل حضور داشته اقدام به آرام کردن مرد عصبانى
 مى کند و مأموران با دیدن این صحنه بدون آنکه وارد خانه 
شوند عملیات خود را متوقف کرده و به کالنترى بازمى گردند.

رئیس پلیس آبادان با اظهار اینکه هیچ گونه درگیرى بین 
مأموران و مرد میانسال صورت نگرفته است، گفت: این مرد 
رئیس بازنشسته یکى از بانک هاى دولتى است که در اداره 
بازرسى نیروى انتظامى اعالم شکایت کرده است.وى ادامه 
داد: پالك خانه اى که مرد میانسال اقدام به خودزنى کرده با 
پالك خانه اى که در حکم قضائى ثبت شده یکى است که در 
تحقیقات پلیسى مشخص شده این ملک بخشى از خانه مرد 
تحت تعقیب است که کارمند بازنشسته بانک اقدام به خرید 

آن کرده اما پالك آن جداسازى نشده است.

در ســاعت 13و 30دقیقه هفتم اردیبهشت ماه مأموران 
پلیس مترو درتهران در حین گشتزنى در ایستگاه متروى  
تئاترشــهر به حضور دو نفر در مابین جمعیت حاضر در 
ایستگاه مشــکوك شــدند و آنها را تحت مراقبت قرار 
دادند، در زمان ارتکاب ســرقت کیف متعلق به یکى از 
مسافرین قصد دستگیرى آنها را داشــتند که دو سارق 
جوان با اطالع از شناسایى توســط مأمورین مترو اقدام 
به فــرار در خیابان انقالب کردند و طــى یکى تعقیب و 
گریز، مأمورین کالنترى 148 انقالب اسالمى با اطالع از 
موضوع به کمک مأمورین پلیس مترو رفتند، هر دو متهم 
را دســتگیر کردند و در همان بازرسى اولیه مقادیر وجوه 
نقد، گوشى تلفن همراه و مدارك شناسایى متعلق به افراد 
غیر از آنها کشف شد. دو متهم به نام هاى «حمیدرضا . 
الف» 44 ساله  و «ناصر.ص» 43 ساله در اظهارات اولیه 
منکر هرگونه ســرقت شــدند؛ حمیدرضا در اظهاراتش 
مدعى شد که در داخل ایستگاه اتوبوس بوده که توسط 

مأمورین دستگیر شده است و ناصر نیز عنوان کرد زمانى 
که قصد داشته سوار یک تاکسى شود دستگیر شده است.
کارآگاهان اداره هفدهم پلیــس آگاهى تهران بزرگ، در 
ادامه تحقیقات خود و در بررسى اولیه از سوابق متهمین 
اطالع پیدا کردند که آنها از مجرمین ســابقه دار و داراى 
سوابق متعدد دستگیرى در پلیس آگاهى (بیش از 9 فقره 
سابقه دستگیرى) به ویژه در پایگاه سوم و چهارم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ هستند که بارها به اتهام جیب برى و 
کیف قاپى دستگیر و روانه زندان شدند. سرهنگ کارآگاه 
داوود فرد معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با شناسایى متهمین 
از سوى تعدادى از مالباختگان و در ادامه اعتراف صریح 
متهمین به مشارکت در ســرقت ها، دستور انتشار بدون 
پوشش تصویر متهمین به منظور شناسایى دیگر جرائم 
ارتکابى متهمین از ســوى بازپرس محترم پرونده صادر 

شده است.

4 آدم ربا در چابهار که قصد ربودن یک کودك را داشتند 
در حلقه مردم به دام افتادند.

چهار آدم ربا با یک پراید بچه خردســالى را ربوده بودند 
که از ســوى مردم دســتگیر و تحویل نیروى انتظامى 
شدند. طبق شنیده ها این آدم ربایان یک زن و سه مرد 
بودند که دو نفر از آنها فــرار کردند و یک زن و یک مرد 

دستگیر شدند.
این آدم رباها که قصد دزدى کودك دبستانى درنزدیکى 
عیدگاه نوبندیان را داشــتند ناکام ماندند دونفر از دزدان 

توسط مردم دستگیر و دو نفر دیگرمتوارى شدند.

بیست و نهم اردیبهشت ماه ســال87، مأموران پلیس 
ورامین از قتل پســر جوانى باخبر و راهى محل شدند. 
جســد متعلق به  «داوود» 37 ســاله  بود که با ضربات 
چاقو کشته شده بود. یکى از شاهدان گفت: «ساعتى 
قبل  "داوود" و دوستش "کامبیز" با هم درگیر شدند. در 
جریان درگیرى کامبیز با چاقو چند ضربه به داوود زد و 
فرار کرد.» بعد از انتقال جسد به پزشکى قانونى، کامبیز 
تحت تعقیب قرار گرفت، تالش ها براى بازداشــت او 
ناکام ماند. 9 سال از این ماجرا گذشت تا اینکه مرد جوانى 
به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت و به زندان رباط کریم 
فرستاده شــد. در بررســى ها و اجراى انگشت نگارى 
مشخص شد، مجرم چندسالى را با نام و مدارك جعلى 

زندگى کرده و با همان نام جعلى بازداشت شده بود. 
بررسى هاى بعدى فاش کرد این مرد همان کامبیز، قاتل 
تحت تعقیب است. او در بازجویى ها به جرمش اعتراف 
کرد و گفت: «9ســال قبل بعد از حادثه به شهرستان 
کوهدشــت فرار کردم. براى اینکه شناسایى نشوم با 
نام و مدارك جعلى به تهران آمــدم.» بعد از اقرارهاى 
متهم، پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران 
فرستاده شد و متهم در جلسه رسیدگى به ریاست قاضى 
زالى و مستشار اسالمى حاضر شد. ابتداى جلسه بعد از 
قرائت کیفرخواست مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و 

براى متهم درخواست قصاص کرد. در ادامه متهم پاى 
میز محاکمه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: «چند 
شب قبل از حادثه یک نفر مقابل خانه مان آمد و آنجا را 
به رگبار بست. وقتى بیرون رفتم کسى نبود و 60 پوکه 
فشــنگ روى زمین افتاده بود. ترسیده بودم و به خانه 
برگشــتم. صبح روز بعد در حال پرس و جو بودم تا آن 
فرد را پیدا کنم تا اینکه  داوود را دیدم. بخاطر اختالفى 
که از قبل با هم داشتیم به او مشکوك شدم. جلوتر رفتم 
و از او پرسیدم شــلیک ها کار تو بوده که با عصبانیت 

جواب داد. بعد از آن مقتول با قلدرى اعتراض کرد و با 
هم درگیر شدیم. او چاقو کشید و من هم براى دفاع از 
خودم با چاقو چند ضربه زدم. فرداى آن روز وقتى متوجه 
شدم  داوود فوت کرده اســت به کوهدشت فرار کردم. 
ســال ها پنهانى زندگى  کردم تا اینکه با مدارك جعلى 
به تهران آمدم، اما بخاطر قاچاق مواد مخدر دســتگیر 
شــدم.» متهم در آخرین دفاع گفت: «دفاعى ندارم و 

براى مرگ آماده ام.»
در پایان هیئت قضائى وارد شور شد. 

سرهنگ محمدحسن محمدى رئیس پلیس شهرستان 
دماوند با تشــریح دســتگیرى دو نفر از اراذل و اوباش 
دماوند، گفت: این دو نفر در چند روز گذشــته در بخش 
رودهن شهرســتان دماوند با فحاشــى، شرب خمر و 
قمه کشــى اقدام به ایجاد ناامنى، رعب و وحشت کرده 
بودند که با تالش مأمــوران انتظامى فرماندهى بخش 

رودهن دستگیر شدند.
این مقام انتظامى شهرستان دماوند افزود: این اراذل و 
اوباش در نقاط مختلف شــهر براى خودنمایى دست به 
این کار مى زدند که با تدبیر و اقدامات پلیسى، دستگیر 

شدند.

مربى جواِن کشتى که به اتهام دستبرد به خانه هاى پایتخت 
دستگیر شده است در غیاب همدست فرارى اش در دادگاه 

محاکمه و نماینده دادستان خواستار قطع دست او شد.
اولین برگ از این پرونده گزارش سرقت از خانه اى در شرق 
تهران بود. در جریان این سرقت سارقان ناشناس با باز کردن 
چفت در وارد خانه اى شــده و وســایل با ارزش مثل پول و 
جواهرات را سرقت کرده بودند. به جز این دستبرد در ادامه 
مأموران پلیس با سرقت هاى مشابهى مواجه شدندتا اینکه 

مأموران یکى از آنها را دستگیر کردند.
متهم که پسر جوانى است به هشت فقره دستبرد به خانه هاى 
تهران اعتراف کرد اما در بررسى ها معلوم شد که همدست او 

به اتهام قتل در شهر دیگرى دستگیر شده است.
در این شرایط او در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور قاضى 
توکلى محاکمه شد. در ابتداى این جلسه نماینده دادستان 
گفت:«ســرقت هاى ارتکابى از ســوى متهم از مصادیق 
سرقت حدى است و خواستار صدور حکم قطع دست براى 
او هستم.» سپس متهم گفت: «من مربى کشتى بودم اما 
دوســتم فریبم داد. یک مرتبه با او به سرقت رفتم و او پول 
زیادى به من داد. من هم وسوسه شــدم و در سرقت هاى 
دیگر هم او را همراهى کردم. همدســتم اموال مسروقه را 
مى فروخت و سهم من را مى داد.» در پایان این جلسه قضات 

دادگاه براى تصمیم گیرى وارد شور شدند.

فرار قاتل ایرانى از زندان ترکیه
این 2 جیب بر را مى شناسید؟

خودزنى رئیس بانک مقابل پلیس آبادان

دستگیرى کودك ربایان توسط مردم چابهار
9 سال زندگى قاتل  با هویت جعلى

پایان وحشت آفرینى 2 شرور در رودهن

درخواست دادستان براى 
قطع دست مربى کشتى
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«آى آدم ها»ى بنى اعتماد
 پرفروش ترین مستند «ه نر و تجربه»

در حالى که حدود دو ماه و نیم پیش، «گیرمو دل تورو» در 
صفحه توییترش با قاطعیت اعالم کرده بود ساخت دنباله 
بعدى «پســر جهنمى» 100 در صد منتفى است اما حاال 
جدیدترین اخبار حاکى از آن است دنباله جدید این فانتزى 
ابَرقهرمانى بدون حضور فیلمساز مکزیکى و «ران پرلمن» 

ستاره دو فیلم قبلى مقابل دوربین خواهد رفت.
«نیل مارشال» کارگردان ســریال «بازى تاج و تخت» و 
فیلم ترســناك «هبوط» (2005)، براى کارگردانى این 
پروژه قرارداد بسته است و «دیوید هاربر» بازیگر سریال 
موفق «چیزهاى عجیب تر» نیز به احتمال فراوان جایگزین 

پرلمن خواهد شد.
«مایک مینیوال» خالق کتاب هاى مصور «پسر جهنمى» 
با انتشار پستى جدید در صفحه فیسبوکش از ساخت دنباله 
جدید این فانتزى سیاه با حضور مارشال و هاربر خبر داد. او 
همچنین یادآور شد، «پسر جهنمى 3» به نوعى بازسازى 

دو فیلم قبلى خواهد بود و با درجه بندى R در سالن هاى 

ســینما به نمایش در خواهد آمد. بخش اول این فانتزى 
پرطرفدار با نقش آفرینى ران پرلمن در سال 2004 و دنباله 
بعدى آن با عنوان «ارتش طالیى» در ســال 2008 روى 

پرده رفت.
به دنبال پست توییترى که دل تورو درباره سرنوشت دنباله 
بعدى «پسر جهنمى» منتشر کرد، پرلمن نیز به منتفى شدن 
ساخت دنباله هاى بعدى «پسر جهنمى» واکنش نشان داد 

و نوشت: «ابَرقهرمان دنبال شغل جدید مى گردد.»
ژانویه گذشته، نویسنده و کارگردان 52 ساله با انتشار یک 
نظرسنجى توییترى، مستقیمًا پرسشــى را با هوادارانش 
مطرح کرد مبنى بر اینکه آیا تمایل دارند «پسر جهنمى» 
با ساخت قسمت سوم به پایان برسد یا نه. با شرکت 130 
هزار نفر در این نظرسنجى، پاسخ پرسش دل تورو بى برو 

برگرد «بله» بود.
با وجود ایــن، هیچ کدام از دالیل یاد شــده باعث نشــد 
کارگردان مکزیکــى نظرش را دربــاره انصراف از 

ســاخت دنباله بعدى 
«پسر جهنمى» تغییر 
بدهد. این در حالى 
اســت که عالوه 
بــر کارگردانى دو 
فیلم قبلى، نگارش 

فیلمنامــه هــر دو 
قســمت نیز به عهده 
خود دل تورو بوده است.

هاربر بازیگر سینما، تلویزیون 
و تئاتر آمریکا کــه نامزدى جایزه 

«تونى» را نیز در کارنامه خود دارد، ســال 
گذشــته فیلم ابَرقهرمانى «جوخه انتحارى» را بر پرده 

ســینماها داشــت. او همچنین اخیراً براى ایفاى نقش 
شــخصیت «کابل» در «ددپول 2» پاى میز مذاکره رفته 

بود اما در نهایت، این نقش نصیب «جاش برولین» شد.

«ژاك اودیار» کارگردان معروف فرانسوى، فیلم «برادران سیسترز» را به اقتباس از رمانى با 
همین نام به سینما مى آورد.

«ژاك اودیار» که در سال 2015 با فیلم «دیپان» موفق به کسب جایزه نخل طالى بهترین 
 The Sisters» فیلم شد، پروژه سینمایى «برادران سیسترز» را بر اســاس رمان نوشته
Brothers» با بازى «خواکین فنیکس» و «جک جیلنهال» بازیگران معروف هالیوودى 

از ماه آینده در اسپانیا مقابل دوربین مى برد.
«برادران سیسترز» دومین رمان نوشــته «پاتریک دوویت» است که سال 2011 
چاپ شد و نامزد جایزه «من بوکر» نیز شد و در بیشتر فهرست هاى برتین کتاب هاى 
سال 2011 قرار گرفت.داستان این رمان کمدى در ژانر وسترن درباره دو بردار است 

که باج گیرى مى کنند و در پى سر به نیست کردن کسى در دوران تب طال در کالفرنیا 
است.در این فیلم «خواکین فنیکس» و «جان سى رایلى» در نقش دو برادر قاتل بازى 

مى کنند و در پى کشتن یک جوینده طال با بازى «جک جیلنهال» هستند.
«ژاك اودیار» سینماگر فرانسوى که عالوه بر دریافت نخل طالى کن در سال 2015 

براى فیلم «دیپان»، جایزه بزرگ هیئت داوران کن براى ساخت فیلم «پیامبر» در سال 
2009 را نیز در کارنامه دارد. وى در سال 2012 نیز با فیلم «اســتخوان و زنگار» با بازى 

«ماریون کوتیال» در بخش رقابتى کن نامزد نخل طال بــود و در نهایت «کوتیال» جایزه 
بهترین بازیگرى را براى بازى در این فیلم کسب کرد.قرار است فیلم جدید «برادران سیسترز» 

در بخش بازار هفتادمین جشنواره فیلم کن به خریداران بین المللى عرضه شود.

مهدى امینى خواه بازیگر ســینما و تلویزیون در آستانه برگزارى 
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهــورى گفت: 

هنرمندان در چهار ســال ریاســت جمهورى آقاى 
روحانى دوران به شــدت ســختى را پشــت ســر 
گذاشــتند و به طور کلــى صنعت هنــر در طول 
دوران ریاســت جمهورى ایشــان فلج شده بود و 
امیدوارم که با انتخاب فردى اصلح دیگر شــاهد 
چنین وقایعى در حوزه فرهنگ و هنر کشــورمان

 نباشیم.
این بازیگر افزود: در هر کشور و جامعه اى چندین رکن 

اساســى وجود دارد؛ تمامى کشــورها به مسائل سیاسى، 
اقتصادى، فرهنگــى و... در کنار هم توجــه دارند و پرداختن 

به همه این مسائل برایشــان اولویت یکســانى دارد اما متأسفانه 
به دلیل آنکه مدیران دولت فعلى فاقد نگاهى درســت و جامع نســبت به 

مقوله فرهنگ و هنر بودند طى چهار ســال گذشته ما شــاهد آن بودیم که حوزه 
فرهنگ و هنر رو به اضمحالل رفت و نه هیچ سیاســتگذارى درستى را در این 

حوزه شــاهد بودیم و نه بودجه مناســبى براى تولید آثار فرهنگى و هنرى 
ارزشمند در اختیار هنرمندان قرار گرفت.

وى ســپس با تأکید بر اینکه هنرمندان خواهان حضور رئیس جمهورى 
دغدغه مند نســبت به حوزه فرهنگ و هنر هستند اظهار داشت: امیدوارم 
شخصى با رأى مردم انتخاب شود که توجه جدى و ویژه اى نسبت به حوزه 

فرهنگ و هنر داشته باشد و بتواند سیاستگذارى صحیحى را در این حوزه انجام 
دهد و بودجه مناسبى را براى این بخش مهم و حیاتى اختصاص دهد و از هنر و 

هنرمندان به صورت همه جانبه حمایت کند.

تهمینه میالنى کارگردان آثارى چون «دو 
زن» و «آتــش بس» تصویر زهــرا نعمتى 
و همسرش را در اینســتاگرام گذاشت و با 
اشــاره به ممنوع الخروج شدن این قهرمان 
پاراالمپیک در اعتراض نوشت: «چرا قانون 

اجازه  چنین ظلمى را مى دهد؟ چرا؟»
زهرا نعمتــى پرچمدار بازى هــاى المپیک 
2016 ریو و قهرمــان پارالمپیک 2016 ریو 
در رشــته تیر و کمان از ســوى همسرش 

ممنوع الخروج شد.

محسن تنابنده و احمد مهران فر بازیگران 
سریال «پایتخت» هر دو با انتشار ویدئویى 
در اینستاگرام حمایت خود را از حسن روحانى 

اعالم کردند. 
در این ویدئو کــه آهنگى از محمد نورى در 
پس زمینه آن به گوش مى رسد، مى خوانیم: 
«ما به عقب بازنمى گردیم. بــاز هم براى 
فردایى بهتر، براى ریشــه کن کردن دروغ، 
براى تحقق منشور حقوق شهروندى، براى 
تداوم صلح و امنیت، براى برقرارى و تداوم 

امید، براى نسل آینده رأى مى دهم.»

 تهمینه میالنى: چرا؟ 

حسن روحانى 
در «پایتخت» 

همایون شجریان تصویر لوح ثبت ملى شدن 
«ربنا»ى استاد شجریان را در اینستاگرام خود 

منتشر کرد.
همایون شــجریان در پى ثبت ملى «ربنا»ى 
محمدرضا شجریان به عنوان میراث فرهنگى، 
در صفحه اینستاگرامش نوشــت:  «دوستان 
عزیزم با سپاس از مهر و محبت همیشگى شما 
نازنینان و آرزوى شادى و تندرستى براى یک 
یکتان، متنى که تصویرش را مشاهده مى کنید 
مربوط به لوحى ا ست که در جلسه اى سرکارخانم 
دکتر احمدى پور رئیس سازمان میراث فرهنگى 
براى رساندن به دســت پدر به من سپردند. با 
همت دکتر احمدى پور و عزیزان در ســازمان 
میراث فرهنگى، "ربناى" همیشــه جاودان و 
ماندگار پدر که متعلق به مردم عزیز و لحظات 
زیباى خلوت با آفریدگارشان بوده و هست، ثبت 

میراث فرهنگى گردید.»
عصر روز سه شنبه 19 اردیبهشت در نشستى که 
با حضور همایون شجریان، سهراب پورناظرى 
و تهمورس پورناظرى در محل دفتر ریاســت 
ســازمان میراث  فرهنگى برگزار شــد، زهرا 
احمدى پور اعالم کرد ربناى استاد محمدرضا 
شجریان که یکى از میراث  ناملموس فرهنگى 

کشور است ثبت ملى شده است.

«ربنا»ى شجریان 
ثبت ملى شد 

همایون اســعدیان کارگــردان «یک 
روز بخصــوص» و رئیس هیئت مدیره 
خانه سینما در جدیدترین مصاحبه خود 
به بیان نکات جالبــى در مورد انتخاب 
بازیگران آخرین ساخته سینمایى اش 

پرداخته است.
کارگردان «یک روز بخصوص» روایت 
جالبى را در مورد انتخاب فرهاد اصالنى 
براى بازى در این فیلم مطرح مى کند 
و مى گوید پس از ســال هــا که با این 
بازیگر قهر بوده، او را براى بازى در فیلم 
«یک روز بخصــوص» انتخاب کرده 
اســت: «جالب اســت این نکته را هم 
بگویم که من از سریال "راه بى پایان" 
با آقاى اصالنى دچار کدورت شده بودم 
و با هــم قهر بودیم و حتــى حرف هم 
نمى زدیم و من هم رفتار بدى مى کردم،  
سر این کار وقتى دســتیار هایم مطرح 
کردند آقاى اصالنى بــراى این نقش 
خوب هســتند گفتم اصًال حرفشــم را 
هم نزنید اما شروع کردم به فکر کردن.
 دو روز بعد آمــدم و گفتــم به فالنى 
زنگ بزنید. آقاى میرى به فرهاد زنگ 
زد و اولــش پاى تلفن جا خــورد و بعد 
قبول کرد و خیلــى فروتنانه آمد و انگار 
نه انگار کــه ما از قبل مشــکلى با هم 
داشــتیم. من واقعًا ممنونش هستم که 
اینقدر سعه صدر نشان داد و آمد و خیلى 
هم خوشحال هســتم که او این نقش 
را بازى کرد. نقشــى که خــودم خیلى 

دوستش دارم.»

با فرهاد اصالنى
 قهر بودم... 
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در حالى که حدود دو ماه و نیم پیش، «گیرمو دل تورو» در 
صفحه توییترش با قاطعیت اعالم کرده بود ساخت دنباله 
0بعدى «پســر جهنمى» 100 در صد منتفى است اما حاال 
جدیدترین اخبار حاکى از آن است دنباله جدید این فانتزى 
ابَرقهرمانى بدون حضور فیلمساز مکزیکى و «ران پرلمن» 

ستاره دو فیلم قبلى مقابل دوربین خواهد رفت.
«نیل مارشال» کارگردان ســریال «بازى تاج و تخت» و

فیلم ترســناك «هبوط» (2005)، براى کارگردانى این 
پروژه قرارداد بسته است و «دیوید هاربر» بازیگر سریال 
موفق «چیزهاى عجیب تر» نیز به احتمال فراوان جایگزین 

پرلمن خواهد شد.
«مایک مینیوال» خالق کتاب هاى مصور «پسر جهنمى» 
جدیددرصفحهفیسبوکشازساختدنباله پست انتشار با

ســینما به نمایش در خواهد آمد. بخش اول این فانتزى 
4پرطرفدار با نقش آفرینى ران پرلمن در سال 2004 و دنباله 
8بعدى آن با عنوان «ارتش طالیى» در ســال 2008 روى

پرده رفت.
به دنبال پست توییترى که دل تورو درباره سرنوشت دنباله 
بعدى «پسر جهنمى» منتشر کرد، پرلمن نیز به منتفى شدن 
ساخت دنباله هاى بعدى «پسر جهنمى» واکنش نشان داد 

و نوشت: «ابَرقهرمان دنبال شغل جدید مى گردد.»
2ژانویه گذشته، نویسنده و کارگردان 52 ساله با انتشار یک

نظرسنجى توییترى، مستقیمًا پرسشــى را با هوادارانش 
مطرح کرد مبنى بر اینکه آیا تمایل دارند «پسر جهنمى» 
با ساخت قسمت سوم به پایان برسد یا نه. با شرکت 130
برو ب پاسخپرسشدلتورو ، ایننظرسنج در نفر هزار

ىعدىى ســاخت دنباله ب
«پسر جهنمى» تغییر 
بدهد. این در حالى 
اســت که عالوه 
بــر کارگردانى دو 
فیلم قبلى، نگارش 

فیلمنامــه هــر دو 
قســمت نیز به عهده 
خود دل تورو بوده است.

هاربر بازیگرسینما، تلویزیون 
و تئاتر آمریکا کــه نامزدى جایزه 

«تونى» را نیز در کارنامه خود دارد، ســال 
پرده بر انتحارى»را «جوخه ابَرقهرمان فیلم ته گذش

«پسر جهنمى 3»
ورو 

دل ت
رمو 

بدون گی

جربه»

داد. او اه با حضور مارشالو هاربرخبر
3 «پسر جهنمى 3» به نوعى بازسازى 
R بود و با درجه بندى R در سالن هاى

برگرد «بله» بود.
با وجود ایــن، هیچ کدام از دالیل یاد شــده باعث نشــد 
کارگردانمکزیکــى نظرش را دربــاره انصراف از

ســینماها داشــت. او همچنین اخیراً براى ایفاى نقش
2شــخصیت «کابل» در «ددپول 2» پاى میز مذاکره رفته 

بود اما در نهایت، این نقش نصیب «جاش برولین» شد.

سازندگان سریال «عاشقانه» با وجود خبر توقیف آن وعده داده بودند که قسمت جدید این سریال 
طى روزهاى گذشته در شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد. ظاهراً این مجموعه به طور محدود 
به دست برخى از مخاطبان رسیده و به همین دلیل مصطفى ابطحى مدیرعامل مؤسسه رسانه هاى 
تصویرى درباره احتمال توزیع این سریال موضع گرفته است. به گفته او، اگر توزیع سریال انجام شده 
باشد نافرمانى از حکم دادسراى فرهنگ و رسانه است و جرم تلقى مى شود و دادسرا برخورد قانونى 
انجام خواهد داد.هفته گذشته اعالم شد به علت شکایت پنج شرکت VOD به دادسراى فرهنگ و 
رسانه سریال «عاشقانه» توقیف و توزیع آن ممنوع شده است. خبرى که محمد صراف رئیس انجمن 
صنفى شرکت هاى عرضه کننده VOD و آى پى تى وى، نیز آن را تأیید کرد.با این حال محمدرضا نادرى 
مدیر اجرایى پروژه «عاشقانه» اعالم کرد این سریال طبق برنامه ریزى ها دوشنبه 18 اردیبهشت توزیع 
خواهد شد و روابط عمومى سریال نیز17 اردیبهشت به نقل از منوچهر هادى اعالم کرد سریال در 
تاریخ گفته شده توزیع مى شود.روز سه شنبه 19 اردیبهشت سایت رسمى «عاشقانه» پستى را با عنوان 
«قسمت هفتم عاشقانه توزیع شد» منتشر کرد و خبرهایى شنیده شد که DVD این سریال به صورت 
محدود در دسترس برخى مخاطبان قرار گرفته، خبرى که هنوز تأیید یا تکذیب نشده است.مدیرعامل 
مؤسسه رسانه هاى تصویرى درباره محتواى این سریال نیز موضع گرفته و آن را به نوعى مروج سبک 

زندگى غربى دانسته است.

 فرهنگ
دسراى

انه» از حکم دا
رمانى «عاشق

ناف

جدول پرفروش ترین و پر 
مخاطب ترین فیلم هاى 
انیمیشــن  و  مســتند 
گروه «هنــر و تجربه» 
در دوســال اخیر منتشر 
شد.مستند «آى آدمها» 
با فروشى نزدیک به 60 میلیون در صدر پرفروش ترین فیلم هاى مستند این 

گروه قرار گرفته است. مستندهاى «مدار صفر درجه -ملف گند»، در رده دوم 
قرار دارند و مستند «من ناصر حجازى هستم» در رده سوم قرار گرفته است.
رده هاى چهارم و پنجم این جدول، در اختیار مســتندهاى «شش قرن 
و شش سال» و «آتالن» است.فیلم هاى «صفر بیست ویک»، «از 
ایران یک جدایى»، «فصل هرس»، «هفتاد و شــش دقیقه و پانزده 

ثانیه با کیارستمى»،«من مى خوام شاه بشم»، «کارنامه چهل ساله مهرجویى»، 
مســتندهاى ناصر تقوایى ،«براى گونگادین بهشت نیســت»، «جایى براى 
زندگى» ، «راننده و روباه» و «کهریــزك -چهارنگاه» در رده هاى بعدى قرار 
دارند.«پسر و جهان» نیز تنها فیلم انیمیشن اکران شده در گروه هنر و تجربه 

است  که بیش از یک میلیون و چهار هزار تومان فروش داشته است.

برنده نخل طال 
«برادران سیسترز» را فیلم مى کند

هنرمندان دوران سختى را پشت سر گذاشتند 
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روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر طالخونچه

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر فالورجان

روابط عمومى 
دهیارى 
على آباد مالعلى

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر زیار

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهرباغشاد

سرو حیران شد از آن فر و جالل              
      ماه فرو مانده در آن حسن جمال

فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت 
دوازدهمین اختر آسمان امامت و والیت و یگانه 
منجى عالم بشریت حضرت قائم آل محمد (عج) 

امام عصر بر همگان مبارك باد.

دوباره نیمه شعبان شد و پیک عشق از راه 
آمد. دوباره عطر نفس بقیه ا... (عج) آمد. 
دوباره اى منتظران به هوش باشید که 

سالروز والدت منجى آمد.
فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت 
فرزند پیامبر حضرت مهدى(عج) بر 

همگان مبارك باد.

میالدت مبارك باد اى سپیده پنهان که اهل زمین و زمان در 
آرزوى دیدن روى تو، هر روز و هر شب دعاى فرج را 

زمزمه مى کنند.
 میالدت مبارك اى ختم خوبى ها و سر سلسله مهربانى ها.

 بیا که جهان به عدالت گسترانیت، سخت محتاج است.

امشب همه چشم ها به انتظار آمدن حجت معبود است و 
همه لب ها به ذکر یا مهدى (عج)مشغول. امشب بوى خدا به 
مشام مى رسد. امشب بشارت حق چنین به گوش مى رسد: 

«مهدى (عج) مى آید.»
فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت با سعادت منجى عالم 

بشریت حضرت قائم (عج) مبارك باد

دور نیست آن روز که ظهور کنى و تشنگان آسمان و زمین را با 
نور بى کران رحمتت سیراب سازى. دور نیست روزگارانى که 
همه موجودات زمین و آسمان با آمدنت رخت شادى و شعف 

بر تن نمایند و عدالت را فریاد کنند. 
نیمه شعبان سالروز والدت با سعادت یگانه منجى بشریت 

حضرت مهدى (عج) مبارك باد

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر قمصر

مژده بر شما منتظرین فخر عالم هستى که روز والدتش 
آمده است. مژده بر شما طالیه داران ظهور که روز میالد 
صاحب الزمان آمده است. مبارك باد بر شما ذاکرین ذکر 

یا مهدى (عج)، روز میالد صاحب زمین و زمان .
اى منتظران گنج نهان مى آید     
  آرامش جان عاشقان مى آید

فرا رسیدن نیمه شعبان مبارك باد

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر بادرود

شد نیمه  شعبان و جهان گشت جوان       
      از مقدم پاك آن ولى سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز       
            بنمود رخ از پرده و گردید عیان

فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت 
حضرت مهدى(عج) بر همه منتظران آن 

حضرت مبارك باد.

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر  دهق

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و 
چون سپیده صبح، نوید آغازى دوباره

 براى همه خوبى هاست .
نیمه شعبان، میالد مهدى موعود (عج) 

مبارك باد

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر  سفیدشهر

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق مى شود
عاقبت غربى ترین دل نیز عاشق مى شود

شرط مى بندم زمانى که نه زود است و نه دیر
مهربانى حاکم کل مناطق مى شود.

اللهم عجل لولیک الفرج
خجسته باد بزم قدسیان در صبحى که آفتاب زمین و آسمان

 به زیر سقف خانه نرگس طلوع مى کند.

روابط عمومى
 اداره کل راه آهن
 استان اصفهان

جمـعه ها بــوي عـطــر یــار دارد. جمــعه ها وعــــده 
دیـــدار دارد. هر جمعه به یادش چشم در راهیم. هر 

جمعه را در انتظار آمدنش غروب مى کنیم. و حاال این جمعه 
مقارن شده است با سالروز والدتش. با سالروز والدت 

منجى عالم بشریت حضرت مهدى موعود(عج) که جهان در 
انتظار ظهور اوست. فرا رسیدن این روز خجسته را به همه 

منتظران عالم تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر خور

میالد با سعادت منجى عالم بشریت، 
برپاکننده قسط و عدل

منتقم خون حسین(ع)، حضرت 
ولیعصر، امام زمان،

مهدى موعود (عج) بر عموم شیعیان 
جهان مبارك باد

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر ونک 

با صد نگاه خسته، صدا مى زنیم تو را و به ظهور تو 
مى اندیشیم که زیباتر از ظهور همه  زیبایى هاست. 
ما چشم انتظار دیدن تو هستیم اى منجى عدالت 

گستر عالم بشریت.
فرا رسیدن سالروز والدت حضرت قائم، امام 
زمان(عج) بر عموم مسلمانان جهان مبارك باد.

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر چرمهین

قدم  هایت بوسه گاه چشم هایمان اى گل نرگس. جشن میالدت 
کاش به ضیافت ظهور مى پیوست اى منجى بشریت. ما چشم 

انتظار توهستیم تا جهان را به نور وجودت روشن کنى و عدالت 
را در جاى جاى این کره خاکى بگسترانى. 

سالروز میالد پر سعادت نرگس پنهان، آخرین ذخیره الهى و 
رحمت بیکران خداوند بر زمین را به شیعیان آن امام همام 

تهنیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر دیزیچه

دوباره صبحى دگر از راه رسید. دوباره از قله هاى پر غبار 
روزگاران، آیت نور به چشم مى آید. دوباره چشم انتظاران 

در ساحل امید جمع شده اند تا روشنایى بیکران اقیانوس 
رحمت را به دیده بنوشند.

فرا رسیدن نیمه شعبان 
سالروز والدت حضرت قائم(عج) 
بر همگان مبارك باد.

روابط عمومى 
شهردارى 
و شوراى اسالمى 
شهر جندق

کاشکى مى آمدى تا زندگی معنا بگیرد. 
کاشکى مى آمدى و با ظهورت چشم هاي 
ما را طراوت مى بخشیدى. ما چشم به راه 

تو هستیم.
سالروز والدت قائم آل محمد حضرت 

حجت ابن الحسن العسگرى(عج) مبارك باد.

روابط عمومى 
شهردارى و 
شوراى اسالمى 
شهر بافران

از ناکجاي وجود تا آستان بی کران کوي تو پلی از نیاز 
می زنم.؛ پلی از انتظار، از غیبت تا ظهور.
فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز والدت 

حضرت قائم (عج) بر عموم منتظران مبارك باد.


