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رفراندومى که اصفهانى ها در آن باختند

ایران براى 7 سال درباالترین سطح والیبال قرار گرفتنصف جهان، مقصد چین، آلمان و ایتالیاحقوق بازنشستگان با اعمال افزایش سال 96 واریز شدجلیلى و حداد در ستاد رئیسى به هم رسیدند ورزشاستاناجتماع
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پرندگان دیگر 
به اصفهان نمى آیند

شغل سلطان «عمود بُر» و 
«وروجک خانم نجار»!

عاقبت به خیرى 
اصفهان

 بخاطر رطوبت

گران ترین سفر حج،
 13 میلیون و 750 هزار تومان!

آرام کردن کودك با غذا 
کارى صحیح است؟
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نقشه همسفر ترکیه اى
 براى دختر جوان 

 با نام سپاهان و ذوب آهن 
قیمتشان  را باال مى برند

عینک پیرى بر چشم اصفهانعینک پیرى بر چشم اصفهان
یک شب ازدواج ؛ یک شب طالق یک شب ازدواج ؛ یک شب طالق 
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جهان نما

استانداران 
مردم را تهدید 
به قطع یارانه 
نکرده اند
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عضو هیئت اجرایى مرکزى انتخابات 
ریاست جمهورى گفت: متأسفانه 

طى سفرهاى استانى متوجه شدیم 
در برخى روستاها شایعه کرده اند که 

اگر مردم به آقاى روحانى رأى 
ندهند؛ امکانات دولتى آن 

مناطق قطع مى شوند! 
حال آنکه این حرف 

بى اساس است.

نایب  رئیس مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مشکالت کشور در چارچوب 

قانون، اعتدال و عقالنیت حل
 مى شود و با دعوا و کارشکنى
 نمى توان مشکلى را حل کرد.

مسعود پزشکیان اظهار 
داشت: همه باید براى 

حضور گسترده مردم در 
انتخابات شرکت...
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نباید در عرصه 
انتخابات 
از مجراى 
اعتدال 
خارج شد

رضـا رویگـرى : 
چند قرارداد 
بستم اما 
با دیدن وضعیتم
 منصرف شدند
15

آگهى مزایده  نوبت دومنوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى 
شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى، تجارى، 
فرهنگى فرهنگسراى دانش و خالقیت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتى، بین فرعى 

7 و 8 شرقى را از طریق مزایده واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 96/02/25 به امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ 96/02/26 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر– میدان فاطمیه ساختمان نگارستان 

شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

آگهى تجدید مزایده

رضا رضایى- مدیرعامل

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز 
هیأت مدیره سازمان و نظریه کارشناسى شماره 124/676/01 مورخ 96/2/9 نسبت 
به فروش خودرو سمند تاکسى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا متقاضیان 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/3/2 فرصت دارند به امور مالى این سازمان 
واقع در شاهین شهر- بلوار جمهورى اســالمى، مجموعه ادارى انقالب سازمان 
اتوبوسرانى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031  این سازمان تماس 

حاصل و یا به سایت  WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR  مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

 بررسى استقبال کم اصفهانى ها از نظرسنجى 90 در تحریریه نصف جهان

حالت امنیتى ناشناس
 در مرورگرها چگونه

 فعال مى شود؟

حا
 در
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0202جهان نماجهان نما 2936شنبه  23 اردیبهشت  ماه   1396 سال چهاردهم

عضو هیئت اجرایى مرکزى انتخابات ریاســت جمهورى 
گفت: متأسفانه طى سفرهاى استانى متوجه شدیم در برخى 
روستاها شایعه کرده اند که اگر مردم به آقاى روحانى رأى 
ندهند؛ امکانات دولتى آن مناطق قطع مى شوند! حال آنکه 

این حرف بى اساس است.
حســینعلى امیرى در گفتگو با خبرآنالین اظهار داشــت: 
متأســفانه با یک فضاى غیراخالقى و غیرمنصفانه مواجه 
هســتیم، بعضى از نامزدها به جاى اثبات خودشان دنبال 
تخریب هســتند. این تخریب در قالب افترا، شایعه، اغوا و 
امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعــى ظهور و بروز یافته 

است.

وى با بیان اینکه تخریب با هیچ توجیهى پسندیده نیست، 
افزود: نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى به دنبال اثبات 
خود باشند و صحبت ها و نقدشان مستند و مستدل باشد، 
متأســفانه االن در فضاى انتخاباتى گاهــى حرف هاى

 بى اساسى زده و شــایعاتى گفته مى شــود، حتى برخى 
نامزدهاى منتقد دولت، آرزوهایشــان را به عنوان برنامه 
مطرح مى کنند. اینها موضوعات قابل قبولى نیست.وى با 
بیان اینکه رئیس جمهور همواره تأکید کرد مجریان باید در 
اجراى انتخابات بى طرف باشند، افزود: وزیر کشور نیز همین 
نظر را دارد و در جلسه استانداران و فرمانداران این مسئله را 

به عنوان دستور رئیس جمهور مورد تأکید جدى قرار داد.

نایب  رئیس مجلس شــوراى اسالمى گفت: مشکالت 
کشــور در چارچوب قانون، اعتــدال و عقالنیت حل
 مى شــود و با دعوا و کارشــکنى نمى توان مشکلى را 

حل کرد.
مسعود پزشکیان اظهار داشــت: همه باید براى حضور 
گسترده مردم در انتخابات شــرکت کنند و صدا و سیما 
باید در جهت تشویق مردم در حضورى گسترده تالش 
کند.وى گفت: نباید اجازه داد فضاى اعتدال از میان برود 
و فضاى غیر اعتدال ایجاد شــود تا فقط عده اى بتوانند 

حرف بزنند و تک صدایى ایجاد شود.
پزشکیان بیان کرد: دولت تالش هاى زیادى کرد، اما 

عده اى در مقام تخریب همه عملکرد دولت را زیر سئوال 
مى برند و نادیده مى گیرند و جامعه را ناامید مى کنند.

وى تأکید کرد: ما نباید در عرصه انتخابات و تبلیغات از 
مجراى اعتدال و قانون خارج شویم، بلکه باید حرف خود 
را به دور از هیاهوى سیاســى بزنیم. ما خواستار قانون 
مدارى هستیم بدون قانون مدارى نمى توان کارى کرد.

نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى عنــوان کرد:  
افرادى کــه قانــون شــکنى کــرده و بــا تخریب 
وارد شــده اند و بنرها را پایین مى کشــند و جلســات 
تبلیغاتى را بر هم مــى زنند، والیتمــدار و تابع قانون

 نیستند.

استانداران،مردم را تهدید به 
قطع یارانه نکرده اند

نباید در عرصه انتخابات از 
مجراى اعتدال خارج شد

ساخت تنها مسجد کره
 توسط ایران 

  عصر ایران| در کره شمالى تنها یک مسجد 
وجود دارد و آن نیز توسط ایران و در محوطه سفارت 
ایران در شــهر پیونگ یانگ ســاخته شــده است. 
مسجد الرحمان میزبان افراد مسلمان شیعه و سنى 
است.  ایران به سایر مســلمانان اجازه مى دهد وارد 
مسجد شــوند و فعالیت هاى مذهبى خود را از جمله 
مشارکت در نمازجماعت، نمازجمعه و دیگر مناسبت 
ها و اعیاد دینى انجام دهند.  در کره شــمالى آزادى 
دیندارى وجود ندارد و مســلمانان در کره شمالى به
 دیپلمات هاى سفارتخانه هاى کشورهاى اسالمى 

و برخى مسافران مسلمان خارجى محدود مى شود.

نظر قرائتی در مورد انتخابات
  آریا | حجت االســالم والمســلمین قرائتی 
نسبت به انتخاب کاندیداي اصلح هشدار داد. وى گفت 
اگر کسی نمره 16 سراغ دارد ولی چون وي را دوست 
ندارد، همشهري او نیست، هم لباسی او نیست،  به  نمره 
15 رأي دهد، خائن به خدا و رسول و مردم است. حدیث 
داریم «من تقدم علی قوم» یعنی اگر کســی را جلو 
بیاندازي «و هو یري فیهم مــن هو افضل» می دانی 
که در جامعه از او بهتر هم هســت،«خان ا...» خیانت

 کرده اى به خدا و رسول و مؤمنین. 

موجود خاص
على مطهرى نایب رئیس مجلس در    انتخاب |
جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه نگرانى 
براى انتخابات دارد یا خیر؟ تأکید کرد: بر روال برگزارى 
انتخابات نگرانى وجود ندارد و قطعاً شرایط این انتخابات 
با سال 88 متفاوت است و دلیل این موضوع این است که 
آقاى احمدى نژاد در این انتخابات حاضر نیست؛ چراکه 
ایشان یک موجود خاصى بود و سلسله جنبان فتنه در آن 

زمان حضور وى بود.

یک بار، یک کاله 
دســتیار ویژه رئیس جمهورى     خبر آنالین |
در امور اقوام و اقلیت هاى دینــى و مذهبى گفت: ملت 
ایران یک بار یک کاله سرش رفت و هشت سال شاهد 
اختالس و از بین رفتن منابع و... در ایران شــد. حجت 
االسالم  والمسلمین على یونسى تصریح کرد: در این 
دوره از انتخابات، همان هایى دور کاندیداهاى مخالف 
دکتر روحانى گرد هم آمده اند که دولت احمدى نژاد را 
حمایت مى کردند و بعد که گنــد آن در آمد و آش آنقدر 
شور شور شد، تصمیم گرفتند از ترس آبرویشان فرار کنند 

و خود را کنار بکشند.

رد پاى 
خانم برادر رئیس جمهور

مجتبى ذوالنورى نماینده مجلس     خانه ملت |
در نطق خود خطاب به حسن روحانى گفت: چرا باید زن 
برادر شما در منزل یک رمال دستگیر شود و وقتى سئوال 
مى شود که ده میلیارد تومان در حساب شما چه مى کند، 
مى گوید از همسر فالن فرد به من داده شده است، دست 
به این پول نزنید و وقتى دستگیر مى شود، استاندار و دبیر 
شــوراى امنیت ملى اجازه نمى دهند روال قانونى طى 

شود. 

ما 4 نفر را محاکمه کنید
  تابناك | محمدرضــا اســکندرى وزیــر 
جهادکشــاورزى دولت نهم، پیشــنهاد کرد چهار وزیر 
سه دهه گذشــته در حوزه کشــاورزى محاکمه شوند. 
وى گفت: هر سیاستى که در 30 سال گذشته اجرا شده 
حاصل عملکرد چهار وزیر در این حوزه بوده است؛ عیسى 
کالنترى با 13 سال، محمود حجتى با 9 سال، بنده با چهار 
سال و صادق خلیلیان هم با چهار سال وزارت، مسئوالن 
این حوزه در زمان ایجاد وضع موجود بوده اند. پیشنهاد 
مى کنم ما چهار وزیر را در یک محکمه فنى و کارشناسى 
بدون تعارف و با صراحت تمام به صورت علنى محاکمه 

کنید تا مردم واقعیت را بدون پرده دریابند.

توئیتر

ساعتبرنامهشبکه تاریخنامزد
هاشمى 
طبا

جام جم2/23/
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00:30خارج از کشور
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پاسخ به سئوال 
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122:00
گفتگوى ویژه 2

22:45خبرى رادیو ایران

2/23/روحانى

خبر
گفتگوى 
ضبط شده

21:30

19:00مصاحبهرادیو جوان
رادیو 
معارف

18:00مصاحبه

انتخابات در صدا و سیما

کاندیداى نهایــى «جمنا» مدل     خبر آنالین |
احمدى نژاد ســال 84 را براى مبارزات انتخاباتى خود 
انتخاب کرده است؛ عجیب هم نیست، دلیل دارد، یک 
دلیل مهم! تیم عملیــات کننده بــراى او دقیقًا همان 
هایى هســتند که روزگارى محمود احمــدى نژاد را به 
پاستور رســاندند. حاال آنها یک پروژه جدید دارند؛ یک

 دوره اى کردن حســن روحانى و رئیس جمهور کردن 
ابراهیم رئیسى. براى تحلیلگرانى که تحوالت انتخابات 
دوازدهم را دنبال کرده اند، اکنون این مسئله مهم شده 
است که این نامزد انتخاباتى چگونه به یکباره در فضاى 
سیاسى ایران خود را در ســطح نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى مطرح کرد و اکنون خــود را آماده یک رقابت 

بسیار سنگین و مهم مى کند.

یک مدل چند وجهى
سال 84 هم همین وضعیت حاکم بود. کسى احمدى نژاد 
را نامزد جدى تلقى نمى کرد. حتى آن لحظه که وارد ستاد 
انتخابات شد تا براى ثبت نام اقدام کند برخى خبرنگاران 
از سالن بیرون آمدند چون صحبت هاى او را بى اهمیت 
مى دانستند و نمى خواســتند وقت خود را براى شنیدن 
حرف هایش تلف کنند. تیم انتخاباتى او هم البته از این 
حس عمومى و سیاســى چندان ناراحت نشد. آنها این 
رخداد را یک فرصت تلقى کردنــد. اجازه دادند تا جدال 
ســنگین بین دو قطب اصلى آن انتخابات شکل بگیرد 
و هاشمى رفسنجانى و محمد باقر قالیباف تا مى توانند 
رأى هم را بریزند. بعد احمدى نژاد با تاکتیک هاى خاص 
آن دوران وارد صحنه شد و محمد باقر قالیباف را کنار زد 
و خود را تبدیل به قطب مقابل هاشمى رفسنجانى کرد. 
حاال باز همانند تشابه سازى تاریخى در حال انجام است؛ 
یعنى تیم تصمیم ســاز ابراهیم رئیسى تالش مى کند 

تحوالت را به این سمت پیش ببرد.
آنها بر این باورند که سمت آن ســه قطبى که قالیباف 
بوده، در صحنه حضور دارد، حسن روحانى هم که نماینده 
هاشمى رفســنجانى در آرایش سیاسى کشور و البته در 
دوران فراغ اوست،ابراهیم رئیسى هم که البد شبیه ترین 
فرد به احمدى نژاد سال 84 باید باشد. آنها تمام تالششان 

را کرده اند تا آن مدل را بازسازى کنند.

یک کمپین ترکیبى
در تیم انتخاباتى ابراهیم رئیسى دو دسته از افراد بیشتر 
دیده مى شوند. دسته اول احمدى نژادى ها هستند که 
حاال در نبود رئیس سابقشان به ابراهیم رئیسى رسیده اند. 
این البته پدیده غیر منتظره اى هم نیست. آنها و رئیسى 
هر دو نگاهشان به کشور و آینده اش دقیقًا شبیه به هم 
است؛ آنها شــبیه احمدى نژاد به این کشور و مردمش 

نگاه مى کنند.
اما در کنار آنهــا یک طیف دیگر هم وجــود دارند. آنها 

شــاگردان مصباح یزدى و در واقع بدنه جبهه پایدارى 
هستند. آنها هم به ابراهیم رئیسى قرابت اندیشه اى دارند 
و هم در فرهنگ، هم در سیاست خارجى و هم در اقتصاد 
یک سخن دارند. مى توان براى روشن شدن این زاویه 
نگاه به ماجراى لغو کنسرت ها ، مواجهه با برجام و اعطاى 

یارانه سه برابرى اشاره کرد .
این وســط اما یک طیف دیگر هم هســتند که ابراهیم 
رئیسى را حمایت مى کنند. کســانى که تا همین اواخر 
چندان رسانه اى نشــده بودند. مى توان در این مورد به 
همراه ویژه ابراهیم رئیســى در مناظره دوم اشاره کرد؛ 
«فرید الدین حداد عادل» فرزند نام آشــناى غالمعلى 
حدادعادل. حضور او در کنار ابراهیم رئیسى حتمًا بسیار 
مهم است و البته پیام هایى به همراه دارد؛ بیشتر از همه 

براى محمد باقر قالیباف.
شاید آمده بود تا همین پیام را مخابره کند ؛ به همین دلیل 
هم بود که به صورت محسوسى خود را در کادر فیلمبردار 
که از رئیسى بعد از مناظره مصاحبه ضبط مى کرد قرار 
مى داد. گویا همه جناح مى خواهند به محمد باقر قالیباف 
این پیام را بدهند که در این انتخابات تنهاست. در کمپین 
قالیباف نه از زاکانى خبرى هست و نه از فدایى، این هم 
از حداد عادل که فرزند خود را به همراهى ابراهیم رئیسى 
فرستاده اســت. حداد البته پیش تر هم چنین مسیرى را 
با قالیباف طى کرده بود، همان سال 92 که با دلخورى 
انصراف داد، آن هم نه بــه نفع دو مؤتلف دیگرش یعنى 

قالیباف و والیتى. او بعد از کناره گیرى از انتخابات خود 
را به ســعید جلیلى دیگر کاندیداى حاضر در انتخابات 
نزدیک کرد. چهار  سال بعد از آن روزها او باز هم همراه 
با سعید جلیلى شده است، این بار در پشت صحنه کمپین 

انتخاباتى ابراهیم رئیسى.
این کمپین ترکیبى پس دو وجه رســانه اى شــده دارد 
و یک وجه کمتر رســانه اى شــده. دو بخش اول یعنى
 احمدى نژادى ها و پایدارى ها به صورت ســنتى رقیب 
قالیباف بوده اند و حاال شــاید به همیــن دلیل اصًال به 
کمپین رئیسى رفته اند . دسته سوم اما که به تازگى رخ 
نمایى کرده اند همنشین هاى سابق قالیباف هستند که 
این روزها به دل بریدگان از او تبدیل شده اند . این است 

حال و روز کمپین ابراهیم رئیسى .

رئیسى، احمدى نژاد مى شود؟
پرسش مهمى است ؛ بدون شک. واقعیت اما این است که 
ابراهیم رئیسى نمى تواند احمدى نژاد شود به چند دلیل :

1- ابراهیم رئیسى خیلى دیر وارد فضاى انتخابات شده 
است . او از عنصر «شناخته شدگى» محروم است و زمانى 

هم براى عبور از این چالش ندارد .
2-او در دیالوگ و حتى مونولگ به صورت محسوســى 
از احمدى نژاد عقب تر اســت. به یک معنا او نمى تواند 
مانند احمدى نژاد با توده هــاى مختلف طبقات ارتباط 

گیرى کند .

3-محمود احمدى نژاد تمام پتانســیل هاى کســب 
رأى با وعده هاى پوپولیســتى را در هشت سال ریاست 
جمهورى اش خرج کرده و باور پذیرى اینگونه وعده را به 

حداقل ترین سطح موجود رسانده است.
4-محمود احمدى نژاد به جهت شرایط تاریخى با یک 
میل بازگشت به عقب و رجعت به سنت در جامعه مواجه 
شده بود. او در خلق این موج مؤثر بود خودش هم سوار بر 
همین موج شد. حاال اما جامعه میل به توسعه پیدا کرده و 
پیشرفت را طلب مى کند. برجام براى آنها، تعامل با دنیا 
را معنا کرده و تقابل را به عنصرى نازیبا بدل ساخته است. 
به همین دلیل هم هست که همچنان حسن روحانى در 

نظر سنجى ها رأى باالیى دارد .
5-واکنش هاى صریح احمدى نژاد و پالس هاى متعدد 
او به جامعه در مورد اینکه نامزدهــاى اصولگرا با عقاید 
او فاصله زیادى دارند و این شبیه ســازى انجام شده با 

واقعیت سازگار نیست.
6-مقاومت محمد باقر قالیباف بــراى ماندن در عرصه 
انتخابات که حتمًا اجــازه نخواهد داد بخشــى از رأى 

اصولگرایان به سمت ابراهیم رئیسى برود .
همه این مؤلفه ها به ما مى گوید که تیم انتخاباتى ابراهیم 
رئیسى تالش هاى زیادى کرده است تا او را شبیه ترین 
فرد به احمدى نژاد سال 84 کند اما چه فایده که نه شرایط 
دوران ظرفیت بازگشت به عقب را دارد و نه مردم دیگر 

آن دوران را انتخاب مى کنند .

مدل احمدى نژاد تکرار مى شود؟

جلیلى و حداد در ستادرئیسى به هم رسیدند
با لیلى رشیدى برخورد کنید

کیهان نوشت: لیلى رشیدى که     خبر آنالین |
از دانش سیاسى بى بهره اســت، در روزنامه آفتاب یزد، 
با لحنى ســخیف و بى ادبانه به مخالفان حسن روحانى 
توهین کرد! رشیدى به ســهم خود ثابت کرد که «ادب 
و احترام به آزادى بیان و عقیده» تنها لقلقه زبان و شعار 
و ادا و اطوار او و هم مسلکى هاى اوست و اینان در جاى 
خود با ادبیات چاله میدانــى در مقام یک دیکتاتور ظاهر 
مى شوند! بجاست؛ حراســت صدا و ســیما با نظر به 
این نوع ادبیات، در همکارى بــا هنرمندنمایان تجدید 

نظر کند!

هم خوشگلى هم بورى...
  نامه نیوز | در سخنرانى محمدباقر قالیباف در 
تهران شعارهاى جالبى سرداده شد که بعضى از آنها را 
مى خوانید: «هم خوشــگلى هم بــورى، حتماً رئیس 
جمهورى»، «دور دور نصف شــب توى الس وگاس 
نمى خواهیم»، «تخلیــه خزانه براى خریــد ایرباس، 
نمى خواهیم»، «دولت 4 درصدى نمى خواهیم»، «فدات 
بشــم امام رضا، رئیس جمهورى که نباشــه مشهدى 
نمى خواهیم»، «سیاســت خارجى ترســو و پاپیونى، 
نمى خواهیــم»، «کابینــه اى که پاش باشــه لب گور 
نمى خواهیم»، «دولت حاجى بــازارى، نمى خواهیم»، 

«وزیرى که داره هفت هشت کار نمى خواهیم» و...

باالخره چند ثانیه بود؟!
  آنا| سخنگوى کمیسیون تبلیغات انتخابات در 
خصوص اصالحیه مستند حسن روحانى اظهار داشت: 
مســتند دوم آقاى روحانى همان مســتند اولیه بود که 
سرجمع یکى دو دقیقه به آن اضافه شده بود؛ این مستند 
مجموعاً 25 دقیقه و 9 ثانیه بود که در مجموع، اصالحیه 
هاى آن حدود 29 ثانیه شــد؛ این فیلم از ابتدا 30 دقیقه 
نبوده است؛ آنها به این دلیل از مابه التفاوت صحبت مى 
کنند که مجموع 30 دقیقه را در نظر مى گیرند حال آنکه 

این فیلم تبلیغاتى 30 دقیقه نبود.

هفته جارى...
  خبرگزارى صدا و سیما | محمدعلــی 
امانی رئیس ستاد انتخاباتی سید مصطفی آقا میرسلیم 
افزود: هفته جارى هفته سرنوشــت سازي است و ستاد 
تبلیغاتی آقاي میرســلیم حضور فعال تري در صحنه 
خواهد داشت و تقریباً در پنج استان دیگر حضور خواهیم 
یافت. وي افزود: هفته جارى قطعاً شاهد برخی بداخالقی 
هاي انتخاباتی و انتشار شایعاتی در خصوص نامزدها و به 

خصوص انصراف برخی از آنها خواهیم بود.

واکنش به اظهارات روحانى
آیــت ا... نــورى همدانى در حاشــیه    فارس|
درس خارج فقه خود گفت: در 38 سال یک نظام با این 
دستاوردها به وجود آمده است؛ اینکه کسى بگوید طى 38 
سال کارتان زندان و اعدام بوده دردآور و سنگین است زیرا 
کل نظام، انقالب و دستاوردهاى انقالب را نفى مى کند 

و زیر سئوال مى برد.

کى گفته؟ 
  نامه نیوز | رضا شــیران خراســانی نماینده 
اصولگراي مجلس در مورد پیشی گرفتن رأي رئیسی 
از قالیباف در نظرسنجی ها گفت:  اینها نظرسازي است. 
 براي ما آقاي رئیسی محترم هستند ولی در حال حاضر 
میزان رأي قالیباف بیشتر است و قطعاً انتخابات در مرحله 

دوم بین روحانی و قالیباف است.

یکى از طرح هاى اجرا شــده در محضر    فارس|
فرمانده کل قوا در دانشگاه سپاه در روز چهارشنبه هفته 
گذشته، نمایش شــلیک دو فروند موشــک به سمت 
یک هدف دریایى (احتماًال نــاو آمریکایى)  در «دریاى 

عمان» بود.
ســپاه پاســداران از اواخر دهه 80 بنا بر تدابیر ابالغى، 
مسئولیت حراســت از «خلیج فارس» را برعهده دارد و 
این کار را با استفاده از تمامى سامانه ها و تجهیزات خود 
از قبیل شناورهاى تندرو، هواپیماهاى بدون سرنشین، 
بالگرد، ســامانه هاى موشکى بالســتیک و کروز و نیز 
تجهیزات الکترونیک و مخابرات به بهترین شکل ممکن 

انجام داده است.
طبق این طرح، همه شــناورهاى بیگانــه -چه نظامى 
و چه غیرنظامــى- براى عبور از تنگــه هرمز و ورود به

 خلیج فارس، باید به نیروهاى سپاه مستقر در منطقه پاسخ 
داده و از آنها اجازه بگیرند.

طبق طرح ابالغى، نیروى دریایى ارتش نیز به دلیل دارا 
بودن شناورها و ناوهاى بزرگ تر مسئول حضور در دریاى 
عمان و آب هاى دوردست و اقیانوسى است اما هر دو این 
نیروها در گســتره مأموریتى خود از یکدیگر نیز کمک 
گرفته و مکمل هم هستند. یعنى نیروى دریایى ارتش در 
محل هایى در خلیج فارس و سپاه نیز در برخى سواحل 

مشرف به دریاى عمان حضور دارند.
در ماه هاى اخیر سپاه پاسداران اقدام به تست یک فروند 
موشک بالســتیک علیه یک هدف کوچک دریایى در 

«دریاى عمان» کرد. این موشک -که خبر آن را سردار 
امیرعلى حاجى زاده فرمانده نیروى هوافضاى سپاه اعالم 
کرد- از نوع «هرمز2» بود کــه 300 کیلومتر برد دارد 
و هدف خود را در این تســت، در فاصله 250 کیلومترى 

منهدم کرد.
این موشک -که از سواحل مکران شلیک شد- در کنار 
موشــک «خلیج فارس» انواع بالســتیک هاى دریایى 

هستند که سپاه پاسداران آنها را در اختیار دارد.
با اعالم این خبر و نیز طرحــى که هفته پیش در حضور 
فرمانده کل قوا اجرا شد، به نظر مى رسد سپاه پاسداران 
براى کنترل و حراســت از «دریاى عمان» نیز در کنار 
نیروى دریایى ارتش، طرح هاى جدید و مهمى در دست 

اجرا داشته باشد.

 

گردش موشک هاى سپاه به سمت «دریاى عمان»
شبکه دولتى عربستان سعودى با هدف قلب واقعیت نزد 
افکار عمومى منطقه، حمله تروریست ها در جنوب شرق 
ایران را درگیرى «مقاومت بلوچستان» با «ارتش اشغالگر 

فارسى»  مى نامد!
به گزارش فارس، سیاست عربستان سعودى علیه ایران، 
پس از مرگ «عبدا... بن عبدالعزیز» شاه سابق عربستان 
و روى کار آمدن برادر و برادرزاده اش، به شدت تند شده 
است. این سیاســت تند که با عصبانیت ریاض از توافق 
هسته اى به اوج رســید، اکنون به جایى رسیده است که 
«تروریست ها» در جنوب شــرق ایران را «مقاومت» و 

گارد مرزى ایران را «ارتش اشغالگر فارسى» مى نامد!
شبکه «االخباریه»، شبکه دولتى عربستان سعودى، اخیراً 
و پس از حادثه اخیر در میرجاوه که به شهادت حداقل ده 
نیروى مرزى ایران بر اثر حمله تروریســت هاى مسلح 
انجامید، به صورت کامًال معکوس براى افکار عمومى 

در عربستان و منطقه روایت مى کند.
شبکه «االخباریه» عربستان خبر حادثه را اینطور روایت 
کرد که، «مقاومت بلوچى [در جنوب شرق ایران] عملیاتى 
علیه نیروهاى اشغالگر فارســى انجام داد که به کشته 
شــدن ده عنصر و جراحت تعدادى دیگر منجر شــد. 
ســازمان بلوچى جیش العدل، مسئولیت این عملیات را 
که نیروهاى گارد مرزى را در منطقه مرزى میرجاوه در 
بلوچستان "اشــغالى" هدف قرار داد، بر عهده گرفت».
این شبکه مى افزاید: «یک منبع در "مقاومت"گفت که 
"نیروهاى مقاومت"کمینى در منطقــه میرجاوه براى 

نیروهاى "اشغالگر" زدند و با نیروهاى گارد مرزى وابسته 
به "اشغالگران" درگیر شدند»

همچنین «فیصل قاســم» مجرى مشــهور شــبکه 
«الجزیره» قطر، در توییتى ضمن اعالم اینکه عربستان 
رسمًا بلوچستان ایران را اشــغالى توصیف کرده است، 
نوشت:  ایران در انتظار بزرگ ترین درگیرى هاى داخلى 

و خارجى قرار گرفت.
دیگر رسانه هاى سعودى نیز با اســتقبال از این ادبیات 
شبکه دولتى، همین ادبیات را در پیش گرفته اند. روزنامه 
«المواطن»، ســایت خبرى «الراصد» و چندین سایت 
خبرى دیگر با تکرار همین ادبیــات، عملیات گروهک 
تروریستى جیش العدل را «قهرمانانه»(!)  توصیف کردند.

عربستان، بلوچستان ایران را «اشغالى» نامید!
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درکوچه پس کوچه هاى شهر رشت، کنج یک کارگاه 22 
مترى، دو دختر شانه به شانه هم کار مى کنند؛ دو دختر جوان 
که شغلى غیرمتعارف را براى خودشان انتخاب کرده اند و به 
 همین دلیل برخالف بسیارى از همنوعانشان سروکارشان با 
اره و تیشه است؛ با دستگاه عمودبُر و فرز، با چوب نراد و کاج و 
راش و گردو. لطفاً تعجب نکنید؛ «صدیقه مؤمن نیا» و «لیال 
آوخ» را خیلى ها بخاطر همین شغل غیرمتعارفى که انتخاب 
کرده اند مى شناسند؛ دختران جوانى که موفقیتشان را بیش 
از هر چیز مدیون جسارت و پشتکار در کارهایشان هستند. 
گفتگوى جام جم آنالین را با این دو دختر نجار از دست ندهید:

کارگاه نجارى شما چند ساله است؟
مؤمن نیا: به طور رسمى دو سال است که ما اینجا مغازه 
داریم اما از هفت ســال پیش من و لیــال تجربه نجارى را 

شروع کردیم.
قبل از نجارى به چه کارى مشــغول 

بودید؟
مؤمن نیا: من یک شــرکت خدمات آموزشــى داشتم و 
کارهاى کامپیوترى انجام مى دادم. لیال هم آن روزها براى 
خودش گالرى هنرى داشت و نقاشى آموزش مى داد. بعد که 
باهم دوست شدیم کم کم ایده هاى جدیدترى به ذهنمان 

رسید.
متولد چه سالى هستید و در چه رشته اى 

درس خوانده اید؟
مؤمن نیا: من 4 بهمــن 62 به دنیا آمده ام و لیســانس 

مدیریت بازرگانى دارم.
آوخ: من هم 26 بهمن 59 به دنیا آمده ام و لیسانس ادبیات 

دارم.
چه اتفاقى مى افتد که یک لیســانس 
مدیریت بازرگانى و یک لیســانس 

ادبیات فارسى، نجار مى شوند؟
آوخ: من از مدتها قبل عالقه خیلى زیادى به کارکردن با 
چوب داشتم. معرق و منبت و خراطى را به همین دلیل دنبال 

مى کردم و در سطح حرفه اى بلد بودم اما همیشه ته ذهنم 
دوست داشتم ساخت وســیله هاى چوبى بزرگ تر را هم 
تجربه کنم. وسایلى مثل میز، صندلى، کتابخانه و... که در 

زندگى همه مردم کاربرد دارند.
نجارى را کجا یاد گرفتید؟

مؤمن نیا(مى خندند): هیچ کجــا... خودمان یاد گرفتیم. 
من که شخصاً شاگردى لیال را کردم و مى کنم و از او کار را 
یاد گرفتم. خوشبختانه خود لیال استعداد خوبى در کارهاى 
هنرى دارد و فقط با نگاه کردن به یک وسیله مى تواند نقشه 

آن را توى ذهنش بکشد و یکى شــبیه آن را بسازد. البته 
ما چون نتوانســتیم آموزش ببینیم و از اصول اولیه ساخت 
وسیله ها خبر نداشــتیم، آزمون و خطاهاى زیادى را از سر 

گذرانیم اما باالخره فوت و فن انجام کار دستمان آمد.
چرا کسى به شما نجارى یاد نداد؟

مؤمن نیا: یاد ندادنــد دیگر... مثًال مــا آن روزها به فنى  
وحرفه اى مراجعــه مى کردیم اما مى گفتنــد که آموزش 
درودگرى براى خانم ها نداریم. اگر دوست دارید کارچوب 
بکنید برود ســراغ معرق! ولــى ما حرفمان ایــن بود که 

مى خواهیم از نجارى پول دربیاوریم نه معرق. بعد هم لیال 
خودش معرق را بلد بود و احتیاج به آموزش نداشت. وقتى 
از آموزش هاى رسمى ناامید شــدیم رفتیم سراغ محیط 
حرفه اى کارو آموزش غیررسمى. اما حتى آنجا هم کسى 

به ما کمک نکرد. 
بعد چه کار کردید؟

آوخ: خودمان دست به کار شدیم. اوائل سرمایه اى براى 
شروع کار نداشتیم و گوشه همان پارکینگى که من کارهاى 

هنرى ام را انجام مى دادم مشغول شدیم.

سرمایه شروع کار را از کجا آوردید؟
مؤمن نیا: ما از صفر شروع کردیم. طالهاى مان را فروختیم. 
لیال تعدادى از کارهاى هنرى اش را فروخت و باالخره به 
اندازه خرید چندتا دستگاه پول به دست آوردیم. بعد هم در 
طول کار بقیه وسیله ها را خریدیم. البته همین حاال هم خیلى 

مجهز نیستیم.
مردم وقتى وارد کارگاه شما مى شوند و 
دوتا دختر جوان را مشغول کار مى بینند 

چه واکنشى نشان مى دهند؟
آوخ: اوایل که اصًال ما را باور نمى کردند. همیشه وارد کارگاه 
که مى شدند مى پرسیدند: خب اوستاکار کجاست؟ ما هم 
جلو مى رفتیم و مى گفتیم خودمان هســتیم، بفرمایید! باز 

مى گفتند نه منظورمان آقاى اوستاکار است!
االن بعد از دوسال، برخورد رقباى نجار 

با شماچطور است؟
مؤمن نیا: یکســرى خیلى خوب ما را تشویق مى کنند و 
از این کار ما استقبال مى کنند.مثًال ازتهران استادکارهاى 
قدیمى و باســابقه مى آیند وبه ما ســرمى زنند، شیرینى 
مى آورند و مى گویند خوشــحالیم که شما این کار را انجام
 مى دهیــد. اما هنوز هــم خیلى ها واکنش خوبى نشــان 
نمى دهند و دورادور به گوش ما مى رســد که از این اتفاق 

راضى نیستند.
کار بــا ابزارهــاى نجارى ســخت 
نیســت؟اصًال باچــه ابزارهایى کار 

مى کنید؟
مؤمن نیا: قطعاً راحت نیست! ما با اره میزى، اره فارسى بر، 
دستگاه پولیش،دستگاه اوور فرز و اره عمود بُرکارمى کنیم. 
روزهاى اولى که کار را شــروع کرده بودیــم، لیال یک اره 
عمودبرفرسوده داشت که من تعجب مى کردم چطور با آن 
کارمى کند. البته کًال لیال با اره عمودبر معجزه مى کند. بخاطر 

همین من به لیال مى گویم سلطان عمودبر! 
خودتان چه لقبى دارید؟

مؤمن نیا(مى خندد): من هم وروجک خانم نجارم!

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومى سازمان تأمین 
اجتماعى از واریز شدن حقوق بازنشستگان این سازمان 
با احتساب افزایش سال 96 خبر داد و گفت: بازنشستگان 
تأمین اجتماعى حقوق اردیبهشت ماه را با اعمال افزایش 

سال 96 دریافت مى کنند.
امیرعباس تقى پور اظهار داشت: حقوق اردیبهشت ماه 
بازنشستگان با اعمال افزایش سال جارى پرداخت شد 
و ما به التفاوت مربوط به افزایــش حقوق فروردین ماه 
نیز همزمان با حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان 

واریز مى شود.
وى با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین 

اجتماعى براى حداقل بگیران 14/5 درصد و براى سایر 
سطوح 12/5 درصد است، افزود: در سال 96 نیز همچون 
سه سال گذشته و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در 
همه سال ها میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیش از 
نرخ تورم بوده است و هر ســال گامى در راستاى بهبود 

وضعیت معیشتى بازنشستگان برداشته مى شود.
تقى پور با بیان اینکه حقوق بازنشســتگانى که زیر یک 
میلیون و صد هزار تومان است، به یک میلیون و صد  هزار 
تومان رسید، اعالم کرد: در سال جارى عالوه بر افزایش 
اعمال شده در اصل حقوق بازنشستگان، در کمک هزینه 

بازنشستگان نیز افزایش هایى اعمال شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اظهار 
داشت: اطالعات 68 میلیون ایرانى در پرونده الکترونیکى 

سالمت ثبت شده است.
ایرج حریرچى افزود: در حال حاضــر 28 میلیون ایرانى 
از طریق پرونده الکترونیکى ســالمت، خدمات دریافت 
مى کنند. به گفته وى تاکنون این جمعیت افزون بر 405 
میلیون خدمات از طریق پرونــده الکترونیکى دریافت 
کردند که به طور تقریبى براى هر نفر بیش از 14 خدمت 
است. وى اضافه کرد: براســاس برنامه ریزى با تکمیل 
پرونده الکترونیکى سالمت، تمام شهروندان ایرانى در 

قالب این پرونده خدمات درمانى دریافت مى کنند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: با 
اجراى طرح تحول نظام سالمت، زایمان سزارین با هدف 
سالمت مادران باردار 11/6 درصد در سطح کشور کاهش 
یافت.حریرچــى خدمات رایگان بــراى زایمان طبیعى 
و احداث بلوك هاى زایمــان ال اى دى را علت اصلى 

افزایش زایمان طبیعى در کشور اعالم کرد.
به گفته وى در سه سال گذشته یک میلیون و 540 هزار 
مادر باردار در ســطح کشــور از خدمات رایگان زایمان 

طبیعى در زایشگاه ها برخوردار شدند.
حریرچى افزود : در دولت یازدهم هفت میلیون دانش آموز 

از خدمات دندانپزشکى رایگان برخوردار شدند.

ثبت اطالعات 68 میلیون 
ایرانى در پرونده سالمت

حقوق بازنشستگان با اعمال 
افزایش سال 96 واریز شد

انگار ما پالسکو را آتش زدیم!
هادى ساعى قهرمان تکواندوى جهان در آستانه انتخابات 
شوراى شهر حرف هاى جالبى به زبان آورده است. ساعى 
که دوره قبل در شورا حضور داشـت و براى این دوره نیز 
صالحیتش تأیید شده، به روزنامه گل گفته: «کارى کردند 
انگار ورزشکاران پالسکو را آتش زدند.» او همچنین در 
بخشى دیگر از صحبت هایش دست به انتقاد از بعضى ها 
زده و گفته:« اگر ورزشکاران یا هنرمندان بد هستند، چرا به 

دروغ اسم آنها را جزو حامیان خودتان مى آورید؟»

افزایش شهریه مدارس 
غیردولتى تأیید نشد

مدیرکل مـدارس و مراکـز غیردولتـى وزارت آموزش و 
پرورش، اعـالم صریـح افزایـش 17 درصدى شـهریه 
مـدارس غیردولتـى را تأییـد نکـرد. حسـن مسـعودى 
اظهارداشت: در سـال تحصیلى جدید به استناد ماده 15 
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتى «الگوى 
شهریه» مالك عمل تعیین شهریه قرار گرفته است اما 
هیچگونه مطلبى صراحتاً از سوى بنده مبنى بر افزایش 17 
درصدى شهریه مدارس غیردولتى کشور بیان نشده است.

تصویر بردارى از 3 یوز 
در توران

گروهى از دوسـتداران محیط زیسـت و محیـط بانان با 
بررسى دوربین هاى تله اى که در پارك ملى توران مستقر 
هستند متوجه شدند از سه قالده یوزپلنگ تصویربردارى 
شده است. از این سه قالده که شامل یک قالده یوز ماده 
به همراه دو توله اش هستند، در حوزه استحفاظى محیط 
بانى زمان آباد تصویر بردارى شده است. ذخیره گاه توران 
در سمنان بزرگ ترین ذخیره گاه زیست کره ایران است 
که بعد از سرنگیتى آفریقا  در تانزانیا دومین منطقه بیوسفر 

جهان به شمار مى آید. 

نصف مملکت، تلگرامى اند!
طبق آخرین آمارهاى منتشر شده، هم اکنون بیش از 45 
میلیون و 800 هزار نفر کاربر ایرانى در تلگرام عضو هستند 
و در واقع حدود نیمى از جمعیت کشـور درتلگرام فعالیت 
مى  کنند که در نـوع خود آمـار بى نظیرى اسـت و درآمد 
بسیارى را نصیب صاحبان این اپ روسى مى کند. جالب 
اینجاست که ایرانى ها بیشترین کاربران حاضر در تلگرام 

را تشکیل مى دهند.
  

گواهینامه ما 
در چند کشور اعتبار دارد؟

طبق آنچه اعالم شـده اسـت در حال حاضـر گواهینامه 
رانندگى ایران در 85 کشـور اعتبـار دارد و اتباع ایرانى در 
سـفر به این کشـورها با داشـتن گواهینامه ایران و سایر 
شرایط الزم مى توانند گواهینامه کشور محل اقامت خود 
را دریافت کننـد. در دولت قبل گواهینامه رانندگى معتبر 
در ایران در 35 کشـور مورد پذیرش بود که این میزان در 

دولت یازدهم به 85 کشور افزایش پیدا کرده است.

ترس از زلزله،16 نفر را 
مجروح کرد

پیرحسین کولیوند سرپرسـت اورژانس کشور با اشاره به 
زلزله روز پنج شنبه هفته گذشته شهرستان پارس آباد در 
آذربایجان گفت:  متأسفانه به علت  ترس از حادثه و فرار، 

16 نفر مصدوم  و به بیمارستان اعزام شدند.

از 2000 تومانى ها خرید نکنید
رئیس اتحادیه سـازندگان و فروشـندگان پالسـتیک و 
نایلون مـى گوید از واحدهـاى صنفـى 2000 تومانى ها 

خرید نکنید. 
سـید رحیم مقیمى اصل خطـاب به مردم گفـت: توصیه 
اکید ما این اسـت کـه از برخـى واحدهاى صنفـى مانند 
2000 تومانى ها خرید نکنند، چراکه رقمى که این واحدها 
براى اجناس خود در نظر مى گیرند حتى از ماده اولیه آن 
به مراتب کمتر است و برهمین اساس به احتمال زیاد مواد 
استفاده شده در این کاالها، ضایعاتى و غیربهداشتى است.

چرك نویس

یک کارشــناس دارویى با هشدار نسبت به تبلیغات 
دروغین برخــى از داروهــا در ماهــواره و فضاى 
مجازى گفت: مردم باید روى این تبلیغات حساس 

باشند.
دکتر محمــد بقایــى در تعریف داروهــاى تقلبى 
گفت: داروهاى تقلبــى یا مواد مؤثــره را به میزان 
کافى ندارند یــا اصًال مواد مؤثره ندارند و یا اساســًا 
موادى را دارنــد که براى بیمار کامًال مضر اســت. 
البته یــک احتمــال دیگر نیــز وجــود دارد و آن 
هم اینکه ممکن اســت مواد مؤثره نیز داشته باشند 
اما این مواد مؤثره از مراکــز معتبر و قابل تأیید تهیه 

نشده باشد.
ایــن کارشــناس دارویى بــا طرح این پرســش 
که چــرا داروهاى تقلبــى تولید مى شــوند، اظهار 
داشــت: این داروهــا به دلیــل ســودآورى باال 
تولیــد مى شــوند و به قیمــت بســیار ارزان ترى 
ایجــاد مى شــوند و تولیدکننــدگان آن اصــًال 
کارى بــه ســالمت افــراد ندارنــد. ســازمان
جهانى بهداشت هشدار داده اســت تولیدکنندگان 
مواد مخدر امروز بــه تولید داروهــاى تقلبى روى
آورده اند، زیــرا داروهــاى تقلبى حساســیت ها 
و مشــکالت سیاســى و اجتماعى کمترى نسبت
 به مواد مخدر دارند و به راحتى نیز قابل توزیع هستند.
بقایى با ابراز تأســف از تبلیغــات دروغین برخى از 
داروها در ماهــواره و فضاى مجازى هشــدار داد: 
سازمان جهانى بهداشــت اعالم مى کند 9 درصد 
داروهایى که در ماهــواره و در فضــاى مجازى و 
اینترنت تبلیغ مى شــوند هرگز منشــأ تولیدشان، 

کشورى نیست که اعالم مى کنند.
وى که در برنامه گفتگوى اجتماعى صحبت مى کرد، 
افزود: آنها از اصطالحات رایج و متداولى اســتفاده 
 FDA مى کننــد و مثًال مــى گویند مــورد تأیید
آمریکا یا حتى مورد تأیید وزارت بهداشــت ایران. 
مــردم بایــد روى این تبلیغات حســاس باشــند
و شاید بتوانیم بگوییم بیشتر از 95 درصد داروهایى 
که تبلیغ مى شــود کامالً  تقلبى اســت و مى تواند 

خطرناك باشد.

ایران یکــى از مهمترین کریدورهــاى ورود پرندگان 
مهاجر از شرق آسیاست که به دلیل منفعت طلبى عده اى 

سودجو تبدیل به یک قتلگاه بزرگ شده است.
 محمدعلى ا... قلى کارشناس و فعال محیط زیست  با بیان 
اینکه بیش از ده سال است براى حفاظت و جلوگیرى از 
کشــتار پرندگان منطقه فریدون کنار فعال است، اظهار 
داشت: وضعیت شکار پرندگان مهاجر در منطقه سرخ رود، 
فریدون کنار و اِزباران در استان مازندران از حالت صید و 

شکار گذشته و تبدیل به نسل کشى پرندگان شده است.
وى افزود: تحقیقاتى در ســال گذشته در خصوص آمار 
ســالیانه کشــتار پرندگان در این منطقه با «مؤسســه 
بین المللى حیات پرندگان» انجام شــده است که نشان 
مى دهد هر ســاله از میان دو تا 2/5میلیون قطعه پرنده 
مهاجرى که وارد آســمان ایران مى شود، بیش از یک 

میلیون قطعه در مازندران قتل عام مى شوند.
ا... قلى با اشاره به نام گونه هاى پرندگان مهاجر (مرغابى، 
غاز، قوى وحشى،  انواع پرندگان شکارى، شاهین، قوش،  
انواع حواصیل ها و باتالن ها و حتى جغدها) تصریح کرد: 
مجموعه بزرگى از پرندگان کنار آبزى و مهاجر همه ساله 

در دام هاى هوایى این منطقه گرفتار و شکار مى شوند.
به گفته این کارشــناس و فعال محیط زیست، مؤسسه 
بین المللى حیات پرندگان، منطقه فریدون کنار را  با عنوان 
بزرگ ترین گذر زمستان گذرانى پرندگان جهان معرفى 
کرده و  این در حالى است که تاالب هاى غنى و با ارزش 
این منطقه که باید تبدیل به محلى امن براى زیســت 
پرندگان باشد، به قتلگاه و بازارى براى فروش پرندگان 

تبدیل شده است.
وى افزود: این بــازار زمینه گســترش تخلف در دیگر 
اســتان ها را هم به وجود آورده اســت و پرندگان شکار 
شده در دیگر استان ها هم  به راحتى در این  بازار فروخته 

مى شوند.
به اذعان این کارشناس هیچ برخورد جدى و تأثیرگذارى 
روى فعالیت بازار فروش پرندگان فریدون کنار وجود ندارد 
و در این بازار  به راحتى پرندگان مهاجر و حرام  گوشــت 

فروخته مى شود.

هزینه هاى حجاج براى اعزام به سفر حج تمتع 96 و اسامى 
کاروان ها براى ثبت نام از سوى سازمان حج و زیارت اعالم 

شد.
ســازمان  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
حج و زیــارت اظهار داشــت: مبالــغ اعالم شــده، هزینه 
تمام شــده ســفر اســت اما بــا این حــال با مســاعدت 
بانک ملــى مبلغ یــک میلیــون و 200 هزار تومــان نیز 
صرفًا بــراى ودیعه گذاران در ســال هاى قبــل، در هنگام 
واریــز نهایــى از مجموع هزینه ســفر کســر مى شــود. 
به ایــن ترتیب و با احتســاب کســر مبلغ یــک میلیون و 

200 هزار تومان مســاعدت بانک ملــى، هزینه باالترین 
درجــه کاروان حــدود 13 میلیــون و 750 هــزار تومان 
و پایین تریــن درجه مبلــغ 9 میلیون و 670 هــزار تومان

است. 
محمد آزاد در پاســخ به این ســئوال که آیا متقاضیان باید 
همــه ایــن مبلــغ را پرداخــت کنند،تأکید کــرد: آنچه 
متقاضیان فراخوان شده ســفر حج مى پردازند مابه التفاوت 
هزینه نهایــى منــدرج در فیش ثبــت نام با کســر مبلغ 
یــک میلیون تومــان ودیعه اولیه، ســود ودیعــه در طول 
ســال هاى گذشــته و مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان 

مساعدت بانک ملى است.
وى در خصــوص ثبت نــام نهایــى گفت: تمام کســانى 
کــه در طــول یــک مــاه گذشــته در بانــک ملــى با

واریزوجــه، ثبــت نــام اولیــه کــرده انــد،   مى تواننــد 
کاروان مــورد نظــر خــود را که در ســایت ســازمان و 
مدیریت هــاى انســانى ســازمان حــج و زیــارت قابل 
دسترســى اســت انتخــاب کننــد و از روز یک شــنبه

 24 اردیبهشت(فردا) به مدت پنج روز باید با مراجعه به سایت 
سازمان حج یا به دفاتر خدمات زیارتى ثبت نام خود در کاروان 

مورد نظر را نهایى کنند.

گفتگو با این 2 دختر خالق را بخوانید

شغل سلطان «عمود بُر» و «وروجک خانم نجار»!

فاجعه اى که هر سال تکرار مى شود

نسل کشى یک میلیون قطعه پرنده مهاجر
محمد صیادى قنادى است که رکورد پخت کیک در ایام نیمه شعبان در استان مرکزى به نامش ثبت شده است؛ 
کیکى که ارادت ویژه او را به امام دوازدهم شیعیان جهان(عج) نشان مى دهد. بخش هایى از اظهارات این قناد درباره 

این اقدام هرساله اش را بخوانید:
 ســال اول، یک کیک سه طبقه 
پختم که تقریباً 30 کیلو وزن داشت. 
سال دوم یک کیک پنج طبقه پختم 
به وزن 40 کیلو. سال سوم یک کیک 
پنج طبقه پختــم که حدود60 کیلو 
بود. سال چهارم هم یک کیک شش 
طبقه که 300 کیلو بود. سال پنجم 
هم یک کیک هفت طبقه پختم که 
350 کیلو بود. پارسال هم یک کیک 

12 طبقه پختم. 450 کیلو بود.
 خیلى سال پیش وقتى هنوز شاگرد قنادى بودم با خودم نذر کردم اگر یک زمانى خودم صاحب مغازه قنادى شدم 
بخاطر ارادتى که به امام زمان(عج)دارم و به نیت سالمتى ایشان، حتماً در شب نیمه شعبان با پختن کیک و پخش 
آن بین مردم در این شادى شریک بشوم. تا اینکه خدا خواست و بعد از ده سال شاگردى خودم هم صاحب مغازه شدم.

 وقتى این کاررا شروع کردم با خودم گفتم هرسال یک طبقه اضافه مى کنم تا کیک 12 طبقه بشود اما پارسال چون 
شرایطى پیش آمده بود که مى خواستم ازکار قنادى کنار بکشم، به نیتى که کرده بودم کیک 12 طبقه پختم به وزن 

400 کیلو. اما خدا خواست و امسال دوباره در یک جاى جدید کارم راشروع کردم.
  حداقل ده تا 15 نفر در پختن این کیک مشــارکت دارند. هرکدام از بچه ها داوطلبانه مى آیند یک گوشه کار را 

مى گیرند. اصًال بعضى ها نذر مى کنند که در پخت کیک تولد امام زمان(عج) شریک باشند.
 بعداز پخت، کیک را بیرون مى بریم و در پیاده رو بین جمعیتى که جمع شده، پخش مى کنیم. جمعیتى که از شهرهاى 

دور و نزدیک خودشان رابه محله ما رسانده اند. سال گذشته که 12 طبقه بود بین دو هزار و500 نفر پخش شد.
 بــراى یک کیک ششــصد کیلویــى، 120 کیلو خامــه، 10 کیلو گــردو، 50 کیلــو موز، 30 نــان تخته اى

 و ...استفاده مى شود.

کیک 450 کیلویى به مناسبت نیمه شعبان 
چطور پخته مى شود؟

گران ترین
 سفر حج،
 13 میلیون و
 750 هزار تومان!

حداقل و حداکثر هزینه تشرف به 
خانه خدا اعالم شد

95 درصد داروهاى 
ماهواره اى تقلبى هستند
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کارخانه کودکمپوست در آران 
و کاشان راه اندازى شد

رضا نقدى اظهار داشت: کارخانه کود کمپوست با اعتبار 
ده میلیـارد ریال و با مشـارکت شـهردارى هـاى عضو 
و همچنین اعتبارات سـازمان شـهردارى هاى کشـور 

راه اندازى شده است.
نقدى با اشاره به اینکه این شرکت براى 20 نفر اشتغال 
مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است، افزود: از اواخر 
اردیبهشـت ماه سـال جـارى کار تفکیـک و تولید کود 
کمپوسـت این شـرکت در محل تخلیه زباله هـا انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه روزانه 250 تن زباله خشک و تر در 
چاله زبالـه ابوزید آباد دفن غیر اصولى مى شـد، گفت: با 
راه اندازى این کارخانه بیش از 50 درصد زباله ها تبدیل به 

کود کمپوست و مواد بازیافتى خواهد شد.

راه اندازى سامانه 
پایش گرد و خاك در نایین 

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان از راه اندازى سامانه 
پایش گرد و خاك در ناییـن در صورت تأمین اعتبار خبر 
داد. مجید بیجندى افزود: در خواسـت احداث ایسـتگاه 
خودکار در انارك هم در صورت تخصیص مکان مناسب 

عملیاتى خواهد شد.

اعالم آمادگى دانشگاه اصفهان 
براى همکارى با اتریش

مدیر دفتـر همکاري هاي علمی و بین المللی دانشـگاه 
اصفهان گفت: این دانشگاه آمادگى دارد با دانشگاه مدول 

اتریش در زمینه مبادله استاد و دانشجو همکارى کند.
کمیل طیبى در جمع هیئت اتاق بازرگانى وین و اتریش 
که به اصفهان سفر کرده بودند، اظهار داشت: مى توانیم 
طى برنامه ریزى هاى مشترك همانند برنامه اى که  سال 
گذشته با دانشگاه سوئد داشتیم به مبادله استاد و دانشجو 

با دانشگاه مدول اتریش بپردازیم.

تعمیر دوچرخه هاى شهروندان 
در دوچرخه سراها

مدیر توسعه حمل و نقل پاك شهردارى اصفهان گفت: 
دو هزار دوچرخه امانتى شهردارى اصفهان در50 ایستگاه 
دوچرخه یا دوچرخه سرا به صورت امانتى بین شهروندان 

توزیع مى شود.
محمـد پورابوطالـب اظهارداشـت: دوچرخـه سـراهاى 
شهردارى اصفهان با فاصله هاى نزدیک به هم که قابلیت 
استفاده هوشـمند دارند، دایر شده اسـت. وى با اشاره به 
اینکه شهروندان مى توانند دوچرخه هاى شخصى خود را 
در این دوچرخه سراها تعمیر و تنظیم کنند، گفت: یکى از 
مشکالت اصلى شهروندان در استفاده از دوچرخه این است 
که دوچرخه ها معموًال با قد و وزن افراد متناسب انتخاب 
نشده اسـت، از این رو در دوچرخه سـراها، دوچرخه هاى 
شخصى شهروندان را متناسب با قد و وزن آنها تنظیم و 
پنچر گیرى و روغن کارى مى کنند و تعمیرات جزئى آنها 

نیز به صورت رایگان انجام مى شود.

درخشش دانشجوى 
دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشجوى پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
موفق به کسـب رتبه 5/2 درصد شـرکت کننـدگان در 

آزمون جامع علوم پایه شد.
علیرضا محمودى در امتحانات علوم پایه که به صورت 
سراسرى و در سطح تمام دانشـگاه هاى علوم پزشکى 
کشـور برگزار شـد، موفق به قرار گرفتن در جایگاه 5/2 
درصد دانشجویان شرکت کننده شـد. این آزمون جامع 
همه ساله از سـوى وزارت بهداشـت و درمان و آموزش 
پزشـکى برگزار مى شـود و دانشـجویان پزشـکى همه 
دانشگاه هاى تحت پوشـش وزارت بهداشـت درمان و 
آموزش پزشکى که دوره آموزش علوم پایه را گذرانده اند 
براى ورود به دوره فیزیوپاتولوژى در آن شرکت مى کنند 
و دانشجویانى که موفق به کسـب رتبه 5/2 درصد این 
آزمون شوند، اجازه خواهند داشـت در پایان تحصیالت 
دوره پزشکى عمومى، بدون گذراندن طرح خدمت نیروى 

انسانى در آزمون تخصص پزشکى شرکت کنند.

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار داشت: توجه به توسعه صنعتى و معدنى مناطق شرق 
اســتان اصفهان، یکى از اقدامات ضرورى براى مقابله با 

بحران کم آبى است.
محمد جواد بگى با اشــاره به ظرفیت باالى منطقه خور و 
بیابانک در صنایع معدنى افزود: ایجاد اشــتغال پایدار در 
شهرستان هایى مانند خور و بیابانک به منظور حفظ جمعیت 
این شهرستان و تأمین معیشت شهروندان، مى تواند گام 
بزرگى در راستاى تحقق عدالت اجتماعى باشد. وى افزود: 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان در نظر دارد شهرك 
صنعتى تخصصى فــرآورى مواد معدنــى را در مجاورت 

مجتمع پتاس خور، احداث تا عناصر موجود نمک منطقه 
را استحصال کنند؛ زیرا عالوه بر پتاسیم و منیزیم، 9 عنصر 
دیگر  مانند سزیم و لیتیم و... قابلیت استحصال از نمک را 
دارند که از ارزش افزوده بسیار باالیى برخوردار است و مى 

تواند به توسعه پایدار و اشتغالزایى منطقه بسیار کمک کند.
بگى با اشاره به اینکه تکنولوژى استحصال عناصر راهبردى 
بسیار نوین بوده و هنوز در کشور بومى نشده است، گفت: 
در این پروژه نیازمند جذب سرمایه گذارى خارجى یا وارد 
کردن تکنولوژى مدرن استحصال عناصر راهبردى هستیم 
تا بتوانیم در آینده اى نزدیک تکنولوژى آن را به کمک توان 

فنى باالى داخلى، بومى سازى  کنیم.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان از صدور یک روزه 
شناســنامه براى رأى دادن در انتخابات 29 اردیبهشــت 

خبر داد.
حسین غفرانى با اشــاره به اینکه براى دادن رأى، وجود 
شناسنامه و کارت ملى ضرورى اســت، افزود: به همین 
دلیل اداره کل ثبت احوال شناسنامه و تأییدیه کارت ملى 
را در یــک روز صادر مى کند. وى اظهار داشــت: با توجه 
به فرارسیدن زمان انتخابات ریاست جمهورى و شوراى 
اسالمى شــهر و روســتا و الزام به وجود شناسنامه براى 
شرکت در انتخابات، ادارات ثبت احوال و 71 دفتر پیشخوان 
در اســتان آمادگى رســیدگى فورى هر گونه درخواست 

مربوط به انتخابات را دارند. مدیرکل ثبت احوال اســتان 
اصفهان افزود: شهروندان مى توانند تا آخرین لحظات در روز 
انتخابات نیز به همراه شناسنامه خود به مراکز ثبت احوال 
مراجعه کرده و درکوتاه ترین زمان ممکن شناسنامه جدید 
خود را براى شرکت در انتخابات دریافت کنند. وى یادآورى 
کرد: بر این اساس در 48 ساعت قبل و روز رأى گیرى براى 
افرادى که شناســنامه آنها براى رأى دادن دچار مشکل 
است، شناسنامه جدید صادر مى شود. غفرانى خاطرنشان 
کــرد: ادارات ثبت احوال اســتان از ســاعت 8 صبح روز 
رأى گیــرى نیــز تا آخریــن ســاعت اخــذ رأى آماده 

خدمات رسانى به شهروندان هستند.

راه اندازى شهرك فرآورى 
مواد معدنى در خوروبیابانک

صدور شناسنامه یک روزه 
براى شرکت در انتخابات 

فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهان گفت: کشــف 
پروند ه هاى کالن کاالى قاچاق باالى یک میلیارد ریال 

در استان، سال  گذشته 67 درصد افزایش داشته است.
سردار عبدالرضا آقاخانى از کشف محموله 85 میلیارد 
ریالى انواع کاالهاى خارجى قاچاق در اصفهان هم خبر 
داد و اظهارداشت: دو باند بزرگ قاچاق کاال در این زمینه 

شناسایى و منهدم شد.
وى با بیان اینکه با تشــدید اجراى طرح هاى مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در اســتان مجموع کشــفیات کاالى 
قاچاق در فروردین امسال 85 میلیارد ریال بوده است، 
افزود: این رقم از حجم ارزش ریالى پرونده هاى قاچاق 
دراستان 71 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان همچنین به توقیف 
69 دستگاه خودروى سبک و ســنگین حامل کاالى 
قاچاق در این مدت اشــاره و خاطرنشان کرد: بیشترین 
کاالهاى خارجى قاچاق کشف شــده در فروردین ماه 
امسال شامل لوازم خانگى، صوتى و تصویرى، پارچه، 

سیگار و البسه بود.
وى با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد از محموله هاى 
قاچاق در پنج گلوگاه ایســت  و بازرســى استان کشف 
مى شــود، گفت: حجم بیشتر کشــفیات ما در ایست و 
بازرسى هاى شــهید امامى شهرضا و شــهید شرافت 

نایین است.
سردار آقاخانى کشف محموله هاى قاچاق قبل از ورود 
به اســتان و توزیع در بازار را اولویت ایــن فرماندهى 

عنوان کرد و افزود: در این زمینه یگان ویژه به ایست و 
بازرسى هاى مقطعى در محورهاى فرعى و اصلى استان 
اقدام مى کند و به زودى با هماهنگى سازمان هاى مرتبط 
دو دستگاه «ایکس رى» در دو گلوگاه ایست و بازرسى 

پلیس استان نصب مى شود.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان نیز از رشد 9 درصدى 
جرائم اقتصــادى در فضاى مجــازى در فروردین ماه 
امســال خبر داد و گفت: عمده ترین این جرائم مربوط 
به برداشت هاى غیرمجاز از حســاب مشتریان بود که 
سهل انگارى مالباختگان نیز در وقوع این جرائم بى تأثیر 

نبودند.
سرهنگ مرتضوى تصریح کرد: شهروندان باید در نظر 
داشته باشــند که رمز عبور و رمز دوم کارت بانکى جزو 

مسائل محرمانه و شــخصى آنهاست و باید به خوبى از 
آن مراقبت کرده و به هیچ وجه در اختیــار افراد دیگر 

قرار ندهند.
وى به رشــد 125 درصدى جرائمى مانند هک و نفوذ، 
اختالل و حذف داده ها در فروردین امســال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و اذعان داشت: جرائم 

اجتماعى نیز در این مدت 114 درصد رشد داشته است.
رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان با بیان اینکه روند 
وقوع جرائــم اجتماعى در فضاى مجــازى قابل تأمل 
است، عنوان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 45 
درصد از جرائم فضاى مجازى استان در حوزه شبکه هاى 
اجتماعى رخ مى دهد که نشان دهنده آسیب پذیرى بیشتر 

کاربران در این شبکه هاست. 

پایان کار 
کاالهاى 
قاچاق
کشف پرونده هاى قاچاق

 باالى یک میلیارد ریال در استان 
افزایش را نشان مى دهد

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفت: با جذب اعتبار نقدى 
بیش از 89میلیارد تومان، بودجه سال گذشته شهردارى 
به میزان 103درصد محقق گردید به طورى که طى چند 
سال اخیر و با وجود کســرى بودجه بسیارى از شهردارى 

هاى کشور، نجف آباد 
حتى مقدارى بیشــتر 
از پیــش بینــى هاى 
صورت گرفته تحقق 
بودجه داشــته است. 
محمد مغزى با اشاره 
به رشــد 26درصدى 
بودجــه جذب شــده 
نســبت بــه میــزان 
مشابه در ســال قبل 
از آن گفت: بیشترین 
ســهم از این میزان را 
شــهردارى مرکزى با 

46 درصد به خود اختصاص داده و پس از آن هم مناطق 
2 و یک بــا 16 و 15 درصد در جایگاه هــاى بعدى قرار 
گرفته اند. وى با اشــاره به تحقــق 89درصدى بودجه 

پیش بینى شده براى مناطق پنج گانه شهردارى طى سال 
گذشــته اضافه کرد: در این میان با پیگیرى هاى متعدد 
و طاقت فرســاى صورت گرفته، امکان جذب اعتبارات 
مختلفى از منابع اســتانى و ملى فراهم شد به طورى که 
با رشــد 125درصدى بودجه 
پیش بینى شده براى شهردارى 
مرکزى، در مجمــوع امکان 
تحقق 103 درصــدى بودجه 

سالیانه فراهم گردید.
قائم مقام شــهردار نجف آباد 
با اشــاره به پیش بینى برخى 
ظرفیــت ها در قانــون جهت 
کسب درآمدهاى پایدار براى 
شهردارى ها بیان داشت: چنین 
درآمدهایى که جــذب آنها با 
پیگیرى هاى متعدد استانى و 
ملى میسر مى شود، 42درصد 
کل بودجه سال گذشــته را به خود اختصاص داده است و 
میزان آن نسبت به مدت زمان مشابه رشدى 24درصدى 

را نشان مى دهد.

تحقق 103درصدى بودجه شهردارى نجف آباد
با جذب اعتبار نقدى 89میلیارد تومانى صورت گرفت

پرندگان مهاجر، گردشــگران زیبایى که هر ســاله 
از دوردســت ترین نقطه دنیا با کوله بــارى از امید و 
عشق خود را بر بســتر زاینده رود مى رسانند و زیبایى 

نصف جهان را دوچندان مى کنند.
با وجود خشکسالى هاى چند ساله اخیر و مقطعى باز 
شدن رودخانه زاینده رود باز هم این پرندگان هجرت 
خود به اصفهان را فراموش نکرده اند و با کوچک ترین 
احساس جارى شــدن روح زندگى در بستر رودخانه 

زیباى زاینده رود، باز هم به این منطقه سفر مى کنند.
کارشناس ارشد محیط زیست طبیعى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس آخرین 
سرشمارى در آذر ماه سال گذشته، کاهش حجم آب و 
خشکسالى هاى اخیر، تنوع و تراکم جمعیت پرندگان 
در زیستگاه هاى آبى استان را به نصف سال هاى قبل 
رسانده است. مریم امیدى با بیان اینکه این سرشمارى 
در 23 سایت استان شــامل تاالب ها، آبگیرها، کنار 
آبگیرها، دریاچه ها، تصفیه خانه ها و سد هاى خاکى 
انجام شده است، افزود: این عوامل موجب کاهش غذا 
و امنیت پرندگان در زیستگاه هاى آبى استان اصفهان 
شده اســت. وى خاطرنشــان کرد: پرندگان هر ساله 
در سراســر جهان به طور همزمان در ماه ژانویه سال 

میالدى برابر دى ماه سرشمارى مى شوند.
کارشناس ارشد محیط زیست طبیعى استان اصفهان 
افزود: تا 15 سال پیش شمار پرندگان مهاجر درزیستگاه 
هاى اســتان به 20 هزار قطعه پرنده از نوع فالمینگو، 
انواع اردك ها شامل مرمرى، بلوطى، سرسفید، انواع 
حواصیل و پرندگان کنار آبزى مى رسید ولى این آمار 
در چند ســال اخیر کاهش زیادى یافته است. امیدى 
یادآور شد: در سرشــمارى هاى دو سال اخیر جمعیت 
پرندگان در زیستگاه هاى آبى استان هم به لحاظ تنوع 
و هم تراکم کاهش یافته و به بالغ بر ده هزار قطعه پرنده 
رسیده است. وى همچنین درباره وضعیت پهنه تاالب 
گاوخونى در یک دهه اخیر گفت: پرنده هایى که به طور 
عمده در این تاالب هم زیســتى مى کردند و از گونه 
فالمینگو بودند در این مدت بسیار کاهش یافته است. 
کارشناس محیط زیست طبیعى استان اصفهان افزود: 
در پى کاهش منابع غذایى در زیستگاه هاى آبى استان، 
پرنده ها در مسیر مهاجرت به نواحى جنوبى تر حرکت 
مى کنند و اگر نیاز به تغذیــه، تجدید قوا و امنیت آنها 

فراهم نشود، دچار اختالل سفر مى شوند.

هجرتى سفید از دوردست ها بر فراز زاینده رود

پرندگان دیگر 
به اصفهان نمى آیند

مدیــرکل گمــرك اصفهــان گفــت: عمدترین 
صادرکنندگان مواد اولیه، اجزا و قطعات و خطوط تولید 
به مقصد گمرك اصفهان کشــورهاى چین، آلمان، 
ایتالیا، کره جنوبى و ترکیه بوده، به طورى که 85 درصد 
از کل واردات به مقصد گمرك اصفهان طى این مدت 

از این پنج کشور بوده است.
اســدا... احمدى ونهرى پیرامون توسعه صادرات در 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 

اســتان براى صادرات کاالهاى خــود از گمرکات 
مختلف کشــور اقدام مى کنند و با توجه به پیشنهاد 
اســتاندار اصفهان به گمرك ایران، از سال گذشته 
مبدأ تولید کاالهاى صادراتى در اظهارنامه صادرات 
قید مى شــود. وى با بیان اینکه از سال جارى امکان 
مقایســه صادرات محصــوالت اســتان اصفهان 
امکانپذیر شده اســت، افزود: در فروردین ماه  امسال،
319 میلیون و 714 هزار تن کاال و به ارزش 98 میلیون 

و 819 هزار دالر تولیدات استان اصفهان به 44 کشور 
جهان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن 75 درصد رشد و از حیث ارزش 34 درصد 

افزایش داشته است.
مدیرکل گمــرك اصفهان درباره تنــوع صادرات از 
اصفهان تصریح کرد: تنوع صادرات محصوالت استان 
اصفهان به کشورهاى متعددى انجام شده است و نشان 
مى دهد صادرات به کشورهایى نظیر امارات متحده 
عربى، تایلند، عمان و چین و ترکیه رشد قابل توجهى 

داشته است.
وى پیرامون واردات کاال از گمرك اصفهان نیز بیان 
داشت: آمار واردات گمرك اصفهان در فروردین 96 
نشان مى دهد خطوط تولید، مواد اولیه و اجزا و قطعات 
مورد نیاز جهت واحدهاى تولیدى و ایجاد اشتغال بوده 
است به طورى که اجزا و قطعات خودرو در حدود پنج 
میلیون دالر، ماشین آالت مکانیکى چهار میلیون و 
500 هزار دالر و  ماشین آالت برقى نیز در حدود 957 

هزار دالر بوده است.

پرداخت 33 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: 33 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ریالى سال گذشته از این بانک به صادرکنندگان در سراسر کشور پرداخت شد.

على صالح آبادى در حاشیه آیین افتتاح بانک توسعه صادرات ایران شعبه کاشان 
اظهار داشت: با احتساب پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت در سال 94، 
این رقم افزون بر 50 درصد رشد داشته است. وى افزود: با برنامه ریزى هاى به 
عمل آمده مى کوشیم با هدف کمک به صادرات کشور، این رقم در سال جارى 
نیز افزایش داشته باشد. صالح آبادى در خصوص پرداخت تسهیالت ارزى نیز 
خاطرنشان کرد: افزون بر افزایش این تسهیالت در سال جارى خدمات ارزى 
در حوزه هاى ال سى، ضمانتنامه و نقل و انتقال وجوه به صادرکنندگان نیز جزو 

برنامه هاى امسال بانک توسعه صادرات ایران است.

نصف جهان، مقصد چین، آلمان و ایتالیا

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت رسانه گستر نصف جهان 

سهامى خاص ثبت شده به شماره 33240

هیئت مدیره شرکت

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت میگردد در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه شــرکت که در تاریخ شــنبه 1396/03/13 ساعت
9 صبح در محل شــرکت واقــع در اصفهان، خیابان مدرس، سرچشــمه، 

بن بست محمدى پالك 43 برگزار میگردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه 

انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال 1395 و سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد. 
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تداوم جریان زاینده رود 
بسته  به بارش هاست

بهاى تمدید پروانه 
مسکن مهر،  زیاد است

لیست حزب اعتدال و توسعه 
براى انتخابات شوراها

حزب اعتدال و توسعه استان اصفهان لیست 14 نفره 
خود براى انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان را 

منتشر کرد.
لیسـت 14 نفره ایـن حزب بـراى انتخابات شـوراى 
اسـالمى شـهر اصفهـان بـه این شـرح اسـت: رضا 
اسـماعیلى، حسـین ملت، ابـاذر جوکار ، لیال شـکوه 
فر، مهدى نیک بخت ،  نیلوفر شاه منصورى، مهدى 
رفیعى، حسـین یار محمدیان، بهـزاد بهمنش، مهال 
هاشـمى، رسـول صالحى، فرشـیم  عالیا ظهوریان،  

سعید پهلوانى نژاد و على سرمد. 

راه اندازى 
پویش مردمى صندلى داغ 

«پویـش مردمـى صندلـى داغ» در اصفهـان 
راه انـدازى شـده و مـردم درخواسـت کرده انـد کـه 
کاندیداهاى ریاسـت جمهورى لیسـت اموال خود و 
خانواده هایشـان را اعالم کنند. این پویش با توجه به 
برنامه مناظره 15 اردیبهشت ماه کاندیداهاى ریاست 
جمهـورى دوازدهـم ایجاد شـده که در ایـن مناظره 
پیشنهادى مبنى بر اعالم لیسـت اموال کاندیداها به 
مردم داده شـد. بعد از این مناظره موجـى از پیگیرى 
این تقاضـا در بین اقشـار مختلف مـردم و همچنین 
نماینـدگان مجلس و نخبـگان علمى و دانشـگاهى 
شـکل گرفـت و البتـه در بیـن کاندیداهاى ریاسـت 

جمهورى نیز نظرات متفاوتى مطرح شد.
در همیـن راسـتا« پویش مردمـى صندلـى داغ» در 
اصفهـان راه اندازى شـده و اصفهانى ها درخواسـت 
کرده اند کـه کاندیداهاى ریاسـت جمهورى لیسـت 

اموال خود و خانواده شان را اعالم کنند.

سعید جلیلى،
امشب در اصفهان

قـرارگاه انتخاباتـى «نجبـا» با شـعار نبـوغ جمعى و 
بـاور انقالبى امشـب23 اردیبهشـت مـاه برنامه اى 
را در راسـتاى معرفـى برنامـه هـا و دیـدگاه هـاى 
حجت االسـالم والمسـلمین رئیسـى در مسجدسید 
اصفهان بعد از نماز مغرب و عشا با حضور سعید جلیلى 

در نظر گرفته است.

فردا؛روحانى در نقش جهان
حجت االسـالم والمسلمین حسـن روحانى در ادامه 
سفرهاى انتخاباتى خود، براى دیدار با مردم اصفهان 

فردا به نصف جهان سفر مى کند.
على نکویـى رئیس سـتاد انتخاباتى حسـن روحانى 
در اسـتان اصفهـان ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهار 
داشت:روحانى روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه براى 
دیدار با مردم اصفهان به این شهرسـفر خواهد کرد و 
سـاعت 18 فردا در میـدان امام خمینـى(ره) به دیدار 

مردمى و تبلیغاتى در نصف جهان مى پردازد.

1046 نفر، نامزد شرکت در 
انتخابات شوراهاى شهر

فرماندار اصفهان با بیـان اینکه هـزار و 46 نفر نامزد 
شـرکت در انتخابات شـوراهاى اسـالمى شهرهاى 
14 گانه شـهر اصفهان هسـتند، گفت: از ایـن تعداد 
713 نفر نامزد شـرکت در انتخابات شوراى اسالمى 
کالنشهر اصفهان هسـتند احمد رضوانى با اشاره به 
اهمیت بایدها و نبایدهاى تبلیغاتى انتخابات، عنوان 
کـرد: پرهیـز از تحریـف و تخریب دیگـران، رعایت 
اخالق در تبلیغـات، رعایت عدل و انصـاف و اخالق 
در مواجهـه با سـایر رقبا، احتـرام به رعایـت قانون و 
مقررات، رعایت نظافت شهر و محیط زیست و پرهیز 
از آلودگى هاى تبلیغات محیطى، از جمله مواردى است 
که کاندیداها در تبلیغات باید مورد توجه قرار دهند. وى 
با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتـى نامزدها کامًال رصد 
مى شـود، تأکید کـرد: نامزدها باید نسـبت به معرفى 
محل سـتادها، مسـئوالن و اعضاى سـتادهاى خود 
بر اسـاس بایدها و نبایدهاى تبلیغاتى انتخابات اقدام 

کنند.

تا انتخابات

طرح بخشودگى سود تسهیالت کمتر از 250 میلیون ریال 
کشاورزان بدهکار به بانک آغاز شد.

سرپرست مدیریت بانک کشاورزى اســتان با بیان این 
مطلــب گفت:کشــاورزان بدهکار با مراجعــه به بانک 
کشاورزى با تسویه نقدى اصل بدهى خود، از بخشودگى 

سود،پس از سررسید و وجه التزام بهره مند مى شوند.
مرتضى افشارى افزود: براى این مرحله 445 میلیارد ریال 
اعتبار در استان تخصیص داده شده است. وى ادامه داد: 
خسارت دیدگان ناشى از حوادث غیرمترقبه، بدهکاران 
تسهیالت مســکن روستایى و آســیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبه که بدهى آنان استمهال شده،در اولویت هستند 

و دیگربدهکاران بخش کشاورزى مشمول این قانون در 
اولویت هاى بعدى قرار دارند.

وى با اشــاره به اینکه این طرح فقط تا پایان اردیبهشت 
ادامه دارد،گفت : در مرحله اول این طرح که اسفند سال 
قبل اجرایى شد بدهى 9 هزار کشــاورز به مبلغ بیش از 
275 میلیارد ریال بخشوده شد. سرپرست مدیریت بانک 
کشــاورزى اســتان اصفهان افزود: در این زمینه شعب 
بانک کشاورزى در نوبت هاى بعداز ظهر و حتى روزهاى 
تعطیل هم پذیراى کشاورزان استان اصفهان است تا سود 
تسهیالت کمتر از 250 میلیون ریال کشاورزان بدهکار به 

بانک کشاورزى مشمول بخشودگى شود.

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
عملیاتى کردن طرح کشت گیاهان دارویى در مراتع چهار 
شهرستان از جمله فریدونشهر، چادگان، فریدن و بوئین و 

میاندشت مصداق اقتصاد مقاومتى است.
محمد حسین شاملى اظهار داشت: با اجراى طرح کشت 
گیاهان دارویى در چهار شهرســتان اســتان اصفهان، 
گونه هاى کرفس، موسر، باریجه، سماق و آویشن کشت 

خواهد شد.
وى تصریح کرد: پیش بینى هــاى الزم جهت مقابله با 
آتش سوزى در مراتع صورت گرفته است و نیروى اصلى 

براى حفاظت از پوشش گیاهى خود مردم هستند.

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان به 
کمبود امکانات اطفاى حریق اشاره کرد و اظهار داشت: 
گرچه کمبود تجهیزات احساس مى شــود اما به دلیل 
مشکل حضور در ارتفاعات، بهترین حافظ منابع طبیعى 

بهره برداران و مردم هستند.
وى اعالم کرد: بیش از هــزار و 200 پرونده ماده واحده 
موضوع اختالف اراضى مردم و دولت در شهرستان هاى 
غرب استان رسیدگى شده و تعداد 500 پرونده باقیمانده 

با تأمین اعتبار طى یک تا دو سال رسیدگى خواهد شد.
شــاملى افزود: در این طرح گونه هاى کرفس، موسیر، 

باریجه، سماق و آویشن کشت خواهد شد.

اجراى طرح کشت 
گیاهان دارویى در مراتع 

بخشودگى سود تسهیالت 
کشاورزان اصفهانى

جمال نوروزباقرى 
جبار رحمانى پژوهشــگر حوزه انسان شناسى در سفر 
سال گذشته خود به اصفهان ، با بیان اینکه روح ذهنى 
اصفهانى ها مدام در حال محاســبه است، گفته بود؛ از 
دیدگاه اصفهانى ها وقتى جهان خوب است که به لحاظ 
محاسبه اى خوب سنجیده شود. اصفهانى ها به شدت 

به آداب و رسوم مقید هستند. 
مقید بودن به آداب و رســوم نه متعلق به امروز که از 
گذشته دور در این شــهر نهادینه شده وبه گونه اى در 
گوشت وپوست مردم اصفهان ریشه دوانیده است که 
نمى شــود این مردم را جدا از آداب و رسوم نگه داشت 

مگر به اجبار. 
اجبار زمانــه وفشــارهاى اقتصــادى وبــاال رفتن 
هزینه هاى معیشتى بر خانوارهاى اصفهانى باعث شده 
است که کمتر شــاهد وصلت ها و ازدواج هاى فامیلى 
باشــیم. چیزى که از قدیم تا به امــروز در اصفهان به 
عنوان یک سنت نهادینه شــده بود. قصد بررسى ویا 
تحقیق در این باب که آیا این سنت غلط است یا درست 
را نداریم و ایــن مى تواند خود موضــوع یک گزارش 

دیگرباشد.
از دیگــر ســنت هــاى خانــواده هــاى اصفهانى 
اعتقــاد بر داشــتن فرزند زیــاد و فرزنــد آورى بوده 
که بتوانــد به پــدر در کســب خانــواده کمک کند 
ویــا به مــادر در امــور منــزل یــارى برســاند. اما 

امــروزه دیگر اعتقاد بر داشــتن فرزند زیــاد در میان 
خانواده هاى اصفهانى رســم نیســت و دیگر صرفه 
اقتصــادى نــدارد. زیرا ترجیــح مى دهنــد به جاى 
آوردن چنــد فرزنــد ، یک فرزنــد آورده و بــراى او 
همه امکانــات را فراهــم کنند تــا بتوانــد در آینده 
موفــق باشــد.نگاه هــاى مختلفــى بر این ســنت

(فرزند آورى) در اصفهان حاکم است. 
حســین غفرانى مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
مى گوید: متأسفانه نرخ رشد جمعیت استان به زیر یک 
درصد یعنى 0/98درصد رســیده و این به معنى پیرى 

جمعیت است.
این مسئول اذعان مى کند که نرخ رشد جمعیت استان 

باید 1/2 درصد باشد و این مسئله  بیانگر نیاز ضرورى 
به حمایت دولت براى طرح هاى تشویقى، بیمه و موارد 

دیگر براى افزایش جمعیت است.
همچنین کمال حیدرى رئیس کارگروه سالمت استان 
اصفهان نیز در ایــن باره اضافه مى کند: وقتى رشــد 
جمعیتى از 1/6 درصد که هم اکنون در استان است به 
2/3 درصد  برسد، مى توانیم به نقاط امید بخشى دست 
پیدا کنیم و اگر این رشد محقق نشود، استان را زمینگیر 

خواهد کرد.
ســن جوان هاى اصفهانى در حال باال رفتن اســت 
و از آنطرف نیز تمایلى بــه ازدواج ندارند. پســرها از 
نبود امنیــت شــغلى، تــورم، گرانى،نبود مســکن، 

بیــکارى، نداشــتن ســرمایه و... گالیه مــى کنند. 
از آنطــرف نیــز دخترها نبود فــرد مناســب را بهانه 
مى کنند. بدون شک این تناسب بر مى گردد به همان 
مواردى که پسرها به آن اشاره مى کنند که نداشتن آن 

موجب مى شود دختر، او را فرد مناسب نبیند.
زنگ طالق در اصفهان ســال هاســت که به صدا در 
آمده است و تبعات آن را شاهد هستیم؛ پراکنده شدن 
خانه هاى مجردى درســطح اســتان، کوچ دختران 
طالق گرفته از شهرستان هاى اصفهان به مرکز شهرو 
مواردى از این قبیل را که شهروندان اصفهانى هر روزه 

در سطح شهر مشاهده مى کنند. 
طبق آمار مسئولین در 9 ماهه سال گذشته 28 هزار و 
400 واقعه ازدواج وهشت هزار و455 واقعه طالق در 
استان اصفهان ثبت شده اســت که در 9 ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آمار ازدواج 4/6 درصد 
کاهش و آمار طالق 10/73درصد افزایش داشته است.

این در حالى است که در سال 94 با هرچهار ازدواج یک 
طالق ثبت مى شــد اما در 9 ماهه سال 95 به ازاى هر 
سه ازدواج یک طالق ثبت مى شود. پیرشدن جمعیت 
اصفهان از یک سو و زنگ طالق و تبعات ناشى از آن  از 
سوى دیگر این شهر را در خطر نابودى قرار داده است. 
براى حل کردن این مسئله مسئوالن باید انتخاب کنند 
که آیا این مشکل از اســاس وجود دارد یا خیر؟ بعضى 
مسئولین ترجیح مى دهند به جاى حل مسئله ، حقیقت 
را کتمان کنند و در پاسخ به این عمل خود مى گویند: 
نباید ســیاه نمایى کرد. در بحث موضوعات اجتماعى 
سیاه نمایى به معناى پاك کردن صورت مسئله است و 
افرادى از این واژه استفاده مى کنند که سعى دارند آن 

موضوع پنهان باقى بماند. 
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: تداوم جریان زاینده رود بســتگى به 
میزان بارش روزهاى آینده و ورودى سد زاینده رود 
دارد. على بصیرپور افزود: تعیین دقیق زمان کاهش 
جریان خروجى این سد در خرداد سال جارى به میزان 
بارش ها و حجم آب ورودى به این سد وابسته است.

به گفته وى، در فصل تابســتان، هر مــاه حداقل 
یکبار براى تقویت چاه هــا و آبیارى باغ هاى غرب 
اصفهان، آب تا سد نکوآباد(در 50 کیلومترى غرب 
اصفهان) جارى مى شود. وى با اشــاره به افزایش 
آب ذخیره شده پشت سد به 400 میلیون مترمکعب 
به دلیل بارش هاى چنــد روز اخیر افــزود: میزان 
بارش ها در این مدت نزدیک به میانگین متوســط 

بوده است. 

4000 خانــوار بیمار ســخت درمــان از کارافتاده 
زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 

اصفهان هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
با بیان این مطلب  گفت: هــزار و 200 میلیارد ریال 
در یکسال صرف درمان و مســتمرى این بیماران 
سرطانى و ضایعه نخاعى زیرپوشش این نهاد شده 
است. حمیدرضا شــیران افزود: کمیته امداد  استان 
از بیماران خاص و ســخت درمان بــا هدف تأمین 
حداقل هزینه هاى درمان و کاهش فشارهاى روحى 
و اجتماعى این قشرآســیب پذیر از جامعه حمایت 
مى کند. وى افزود: ازاین تعداد بیمار خاص شناسایى 
شده 680 نفر به دلیل عوارض ناشى از بیمارى خود 

زمینگیر شده اند.

حجت ا... غالمى مدیر کل راه و شهرســازى استان 
اصفهان در خصوص آماده سازى فاز یک، 2 و 3 شهر 
جدید بهارستان، گفت: طبق اساسنامه شرکت هاى 
شهرهاى جدید، مى توانند بخشــى از خدماتى که 
باید انجام شود را با تبادل امالك به بنیاد مسکن یا 
شهردارى ها واگذار کنند به گونه اى که تاکنون اداره 
کل راه و شهرسازى استان آماده سازى مسکن مهر 
48 شهر استان را با واگذارى پالك به شهردارى ها 
سپرده اســت. وى در خصوص صادر کردن پایان 
ساخت و اسناد مسکن مهر بهارستان، گفت: بهاى 
تمدید پروانه ساخت مســکن مهر مبلغى در حدود 
55 میلیون ریال اســت و پرداخت آن در توان مردم 
نیست و این موضوع با روح تفاهم اصلى مسکن مهر 

سازگار نیست.

4000 خانوار 
بیمار سخت درمان 

زیر پوشش کمیته امداد

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان تأکید 
کرد: رطوبت ایجاد شده در تاالب گاوخونى مانع از انتشار 
ریزگردهاى آلوده به سموم و فلزات سنگین در منطقه شده 

است که این مسئله موفقیتى بزرگ به شمار مى رود.
حمید ظهرابى با اشاره به اقدام هاى انجام شده از سوى این 
اداره کل براى تأمین حقابه تاالب بین المللى گاوخونى گفت: 
اگر این اقدامات صورت نمى گرفت امروز پهنه این تاالب به 
عنوان کانون بحرانى فرسایش بادى فعال، حیات مردم شهر 
اصفهان و شهرها و روستاهاى شرق استان، بلکه استان هاى 

همجوار را با مخاطرات جدى مواجه مى ساخت.
وى گفت: عمق تخریب صورت گرفته در حوضه و برداشت 
نامتعارف و کمبود شدید بارش در سنوات اخیر، شرایطى را 
ایجاد کرد که در حال حاضر سد زاینده رود کمتر از 30 درصد 
ظرفیت پیش بینى شده ذخیره آب دارد و طبیعتًا با توجه به 
اهمیت تأمین آب پنج میلیون نفر که تنها منبع آب شرب آنها 
نیز سد زاینده رود اســت امکان تأمین کامل حقابه محیط 

زیست فراهم نیست.
وى گفت: تاالب گاوخونى و رودخانه زاینده رود از مهمترین 
اکوسیستم هاى طبیعى در فالت مرکزى ایران است که بى 
تدبیرى هاى گذشته و بارگذارى فراتر از ظرفیت حوضه، 
ســبب برهم زدن تعادل منابع و مصارف حوضه و حذف 
نظام مدیریتى یکپارچه حوضه اى و ایجاد خسارات جبران 

ناپذیر شد.
وى ادامه داد: این بى تدبیرى ها عالوه بر خشکاندن تاالب 
گاوخونى و فصلى شدن شــاهرگ حیاتى فالت مرکزى، 
باعث ایجاد فاجعه عظیم در منابع آب زیر زمینى حوضه شد 
ضمن اینکه قانونى کردن چاه هاى غیرمجاز توسط مجلس 
و دولت قبل، آخرین تیشه را بر ریشــه این حوضه آبخیز 
وارد کرد.  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در سال 1394 با تخصیص بخشى از حقابه 
محیط زیست، جریان آب رودخانه زاینده رود از سه ماه در 
سال به 9 ماه افزایش یافت و براى نخستین بار پس از ده 
سال آب رها شده به عنوان حقابه محیط زیست به همراه 

پساب تصفیه شده اصفهان به تاالب گاوخونى رسید. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: براى رسیدن 
آب به تاالب در ســال 94 جوامع محلى حاشــیه تاالب و 
شرق اصفهان در اقدامى قابل ستایش، تمام موانع و مراکز 

برداشت غیرمجاز آب از شهر اصفهان تا تاالب گاوخونى را 
جمع آورى و اثبات کردند که اعتماد به حضور مردم در حفظ 

محیط زیست تا چه اندازه مى تواند اثرگذار باشد. 
وى افزود: تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومى تاالب 
بین المللى گاوخونى با مشارکت کلیه ذینفعان حوضه آبخیز 

زاینده رود در استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى 
اتمام یافته و در نوبت تصویب در مراجع قانونى ذیربط است.

وى انجام مطالعات برآورد نیاز زیستى رودخانه زاینده رود و 
تاالب گاوخونى، راه اندازى مرکز مدیریت این تاالب در شهر 
ورزنه و ایجاد کمیته هاى استانى و محلى مدیریت تاالب 

را از اهم اقدامات و زیر ساخت هاى ایجاد شده براى احیاى 
تاالب گاوخونى و و رودخانه زاینده رود برشمرد. 

وى ادامه داد: در سایه مشــارکت تمام ذینفعان حوضه در 
باالدست و پایین دست رودخانه شاهد احیاى دائم رودخانه 

زاینده رود و تاالب بین المللى گاوخونى خواهیم بود. 

عاقبت به خیرى اصفهان 
بخاطر رطوبت

رطوبت مانع انتشار ریزگردهاى آلوده و سمى شده است

دهیــار روســتاى مانــدگان ســمیرم گفــت: مرد
 45 ساله اى از اهالى روستاى ماندگان در تنگه رودقر 
مورد حمله خرس قرار گرفــت و در هنگام درگیرى از 
ارتفاع به پایین ســقوط مى کند که با برخورد با سنگ 

جان مى دهد.
سبحانى اظهار داشــت: روز شــنبه چهار نفر از اهالى 
روســتاى ماندگان براى کوه گشت به کوه دنا مى روند 
که در راه با یک قالده خرس قهوه اى  برخورد مى کنند.

وى بیان کرد: این مرد 45 ساله اهل روستاى ماندگان 
است که طبق گفته همراهش قصد داشته از یک صخره 
باال برود که خرس به او حمله کرد و رو به پشت بر زمین 

افتاد و از ناحیه سر آسیب دید و در دم جان سپرد.

حمله خرس، جان مرد 45 ساله 

یک شب ازدواج؛ یک شب طالق

عینک پیرى
 بر چشم اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دومرحله اى 
احداث مرکز خدمات جامع سالمت جیالن آباد 

وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به صورت سرجمع

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: گواهى معتبر صالحیت پیمانکارى حداقل پایه پنج در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
کشور 

برآورد اولیه به هنگام شده: 6/413/699/071 ریال بر اساس فهرست بها 1395 
م الف: 40733 تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1396/2/23 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/2/27
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ باغ پالك ثبتى شماره: 950 فرعى واقع در کچومثقال 75 اصلى سفلى 
اردستان بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 427 در صفحه 136 دفتر 3 مالك به نام عذرا یعقوبى زاده کچو مثقالى 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس زهرا صادقى فر احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره  
وارده :960319681293502-96/1/24 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 36838-96/1/23 به گواهى دفترخانه 50 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 66 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك اردستان/2/730
مزایده

شماره ابالغنامه: 9610102249400039 شماره پرونده:9209980351200513 شماره بایگانى شعبه: 
950372 دایره اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده کالسه950372 اجرا محکوم له محسن 
کریمى به طرفیت علیرضا حسینى کفرودى به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفاى حقوق محکوم له 
یک قطعه زمین زراعى به شــماره پالك 7 فرعى از 131 اصلى به مســاحت 80200 متر مربع مورد ثبت 
شــماره 47591 در صفحه 468 دفتر 148 واقع در دهاقان صحراى نجف آباد دهاقان متعلق به هوشنگ 
اسماعیلیان مالک هفت هزار و هفتصد و چهل و نه سهم مشاع از ســیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و 
شصت سهم عرصه و اعیان معادل هشتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تقویم گردیده و داراى سند در اجاره 
هیچ فردى نمى باشد و قیمتى که مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال مى 
باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 1396/3/18 ساعت 9/30 صبح در 
محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به 
آدرس دهاقان صحراى نجف آباد دهاقان مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس 
از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نموده برنده محسوب مى گردد. م الف: 96/50 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان دهاقان/2/828

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973759300222 شــماره پرونده: 9509983759301398 شماره بایگانى شعبه: 
951433 خواهان: خانم اشرف عساکره فرزند حنش به نشانى اصفهان- برخوار و میمه – مرکزى- شاهین 
شهر- مسکن مهر شرکت دیسمان بلوك 289 واحد 31 ط 3 خوانده: آقاى حریم طالب فرزند غالب به نشانى 
مجهول المکان خواسته: اثبات نسب (راى دادگاه): دعوى خانم اشرف عساکره فرزند حنش به طرفیت آقاى 
حریم طالب فرزند غالب به خواسته اثبات نســب فرزندى خوانده با فرزند پسر منسوب به وى به نام سام به 
شرح دادخواست تقدیمى است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله شرح خواسته خواهان و اظهارات 
خواهان در جلسه دادرسى و گواهى والدت و سند عادى نکاحیه مندرج در پرونده و نتیجه استعالمات واصله 
از پزشکى قانونى و نظر به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و نسبت به ادعاى 
خواهان ایراد و انکارى مطرح ننموده است و با عنایت به نظر قاضى مشاور خانواده دادگاه دعوى خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1259 و 1273 و 1275 قانون مدنى حکم به فرزندى پسر منسوب به 
خواهان به نام سام نسبت به آقاى حریم طالب فرزند غالب صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واقعى قابل واخواهى در این شــعبه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاههاى تجدید نظر استان اصفهان مى باشد.م الف: 272 عقیلى 

رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه( 3 حقوقى سابق)/2/842
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به سیدمهدى موســوى خواهان آقاى مهدى شکرانى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 255/95 
ش 10 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 ســاعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 273 شعبه دهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/843
مزایده

شماره مزایده: 139504302003000020- 1395/08/24 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (9402213 و 
9402212) بر اساس پرونده اجرایى شماره 139404002003001078 و 139404002003001077 به 
شماره بایگانى (9402213 و 9402212) تمامى ششدانگ پالك هاى ثبتى 1269 و 1760 و 1761 فرعى 
از 405  اصلى بخش 16 اصفهان واقع در اصفهان على آباد کلنگان معرف به شــهرك پارســیان از اراضى 
مزرعه قاضى فاز دو متعلق به آقاى امید محمد طاهرى که در قبال طلب خانم منیژه محبان و حقوقات دولتى 
بازداشت گردیده اســت. 1) 1269 فرعى از 405  اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت هزار و 
سیصد و هشتاد متر که سهم آقاى امید محمد طاهرى به میزان دویست و هفتاد و شش مترمربع با کاربرى 
کشاورزى و فاقد هرگونه کشت و ساختمان و تاسیســات در آدرس فوق الذکر که به مبلغ420/000/000 
ریال ارزیابى گردید و طبق سند شماره 028484 ثبت شماره 6124 دفتر 31 صفحه 431 که برابر نامه هاى 
شــماره وارده 139505002003000305 و 139505002003000301- 95/01/16 و 3016954- 
95/10/28  اداره ثبت اســناد امالك منطقه شــمال اصفهان به نام امید محمدطاهرى سابقه ثبت دارد و 
طبق اعالم از ثبت مربوطه به شــماره وارده 139505002003002530- 95/02/27 حدود و مشخصات 
آن بدین شرح مى باشــد: که حدود آن شــماال به طول 18 متر به قطعه 1270 فرعى شرقا به طول 23 متر 
شیارسیت به خیابان 12 مترى جنوبا به طول 18 متر شیارســیت به خیابان 10 مترى غربا به طول 23 متر 
به قطعه 1268 فرعى و مساحت ملک 414 مترمربع مى باشد 2) 1760 فرعى از 405  اصلى واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان به مســاحت یک هزار و پانصد مترمربع در ابعاد 50 * 30 سهم مالک به صورت مشاعى 
به میزان سیصد مترمربع است به صورت بایر فاقد هیچگونه کشت و تاسیسات و ساختمان و مستحداث و 
با کاربرى کشــاورزى در جوار پالکهاى متعدد ثبتى دیگر در آدرس فوق الذکر مشاهده مى شود که به مبلغ 
370/000/000 ریال ارزیابى گردید و طبق سند شــماره 419187 دفتر 18 صفحه 95 که برابر نامه هاى 
به شماره 139505002003000307 و 13950500200300303- 95/1/16 و 3016954- 95/10/28  
اداره ثبت اسناد امالك منطقه شمال اصفهان به نام امید محمد طاهرى سابقه ثبت دارد و طبق اعالم از ثبت 
مربوطه به شماره وارده 139505002003002530- 95/02/27 حدود و مشخصات آن بدین شرح مى باشد: 
که حدود آن شماال به طول 30 متر به قطعه 1765 فرعى شرقا به طول 50 متر به قطعه پالك 1761 فرعى 
و جنوبا به طول 30 متر شیارسیت به خیابان 10 مترى غربا به طول 50 متر به قطعه 1759 فرعى مى باشد 
و مساحت ملک 1500 مترمربع مى باشد، 3) 1761 فرعى از 405  اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به 
مساحت هزار و پانصد مترمربع در ابعاد 50 * 30 ســهم مالک به صورت مشاعى به میزان سیصد مترمربع 
است با کاربرى کشاورزى و به صورت بایر فاقد هیچگونه کشت و تاسیسات و ساختمان در جوار پالکهاى 
متعدد ثبتى دیگر و همجوار با شــهرك نگین و یاقوت دو در آدرس فوق الذکر مشاهده مى شود که به مبلغ 
370/000/000 ریال ارزیابى گردید و طبق سند شماره 564765 دفتر 15 صفحه 464 که برابر نامه هاى به 
شماره وارده 139505002003000306 و 13950500200300302- 95/1/16 و 3016954- 95/10/28  
اداره ثبت اسناد امالك منطقه شمال اصفهان به نام امید محمد طاهرى سابقه ثبت دارد و طبق اعالم از ثبت 
مربوطه به شماره وارده 139505002003002530- 95/02/2 حدود و مشخصات آن بدین شرح مى باشد: 
که حدود آن شماال به طول 30 متر به قطعه 1764 فرعى شرقا به طول 50 متر به قطعه پالك 1762 فرعى 
و جنوبا به طول 30 متر شیارسیت به خیابان 10 مترى غربا به طول 500 متر به قطعه 1760 فرعى مى باشد 
که در قبال طلب خانم منیژه محبان و 5٪ اجرایى بازداشت و ارزیابى گردیده از ساعت 9 صبح الى 12 روز 
سه شنبه مورخ 1396/3/16 در شعبه اسناد ذمه اى اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به نشانى اصفهان 
ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و هر سه پالك مورد مزایده جمعاً به مبلغ 
یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال (1/160/000/000 ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. طالبین 
مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده ها دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و گاز و غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد. توضیحًا 
خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک 

ملى ایران امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. م الف: 4555 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/844
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103623100810 شماره پرونده: 9609983623100115 شماره بایگانی شعبه: 
960130 خواهان: شوکت معصومى باقرآبادى فرزند نعمت اله دادخواستى به طرفیت خوانده حجت اله صادقى 
فرزند عباس به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 
9609983623100115 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/27 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 63 شعبه اول دادگاه 

عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردستان/2/846
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759500628 شماره پرونده: 9609983759500073 شماره بایگانی شعبه: 
960076 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدى امى سینى و سکینه شامگانى پور 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى  عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9609983759500073 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهدى امى سینى و سکینه شامگانى پور 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 خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 276 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/847
ابالغ راي

شماره پرونده: 1160/95 ش 4 ح مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق سیچانى به نشانى: پل اذر خ توحید پ 3، 
خوانده: منا حیدرى و حسین حیدرى هر دو به آدرس: خ عطار 6 شرقى پ 24 واحد یک، خواسته: مطالبه مبلغ 
37/298/875 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 1467/035274/مورخه 95/3/27 عهده بانک ملت 
با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق سیچانى پل اذر خ توحید پ 3- بطرفیت 
خوانده منا حیدرى و حسین حیدرى هر دو به آدرس: خ عطار 6 شرقى پ 24 واحد یک- به خواسته مطالبه 
مبلغ 37/298/875 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 1467/035274/مورخه 95/3/27 عهده بانک 
ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت 
شــده مطالبه مبلغ 37/298/875 ریال را تقدیم نموده نظر به این که على رغــم ابالغ قانونى و ضمائم آن 
(دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده ردیف دوم 
صادرکننده چک بوده و خوانده ردیف اول ظهرنویس و تضمین کننده وجه چک بوده و در جلسه شورا حاضر 
نشده و نســبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده 
است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و 

مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 و 515 قانون آیین دادرسى 
مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات دیرکرد 
حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 37/298/875 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام 
که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 279 
طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک) /2/848
ابالغ راي

شماره پرونده: 1162/95 ش 4 ح مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق سیچانى به نشانى: پل اذر خ توحید پ 3، 
خوانده: فاطمه حمزه و مهبد مهدوى هر دو به آدرس: طالقانى فرعى 13 مجتمع رمانیک واحد6 ، خواسته: 
مطالبه مبلغ 120/188/796 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 121158/350537/مورخه 95/3/27 
عهده بانک ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: 
در خصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق ســیچانى 
پل اذر خ توحید پ 3- بطرفیت خوانده فاطمه حمزه و مهبد مهدوى هــر دو به آدرس: طالقانى فرعى 13 
مجتمع رمانیک واحد6 - به خواسته مطالبه مبلغ 120/188/796 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
121158/350537/مورخه 95/3/27 عهده بانک ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله 
به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 120/188/796 ریال را تقدیم نموده 
نظر به این که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواســت خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک 
برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده ردیف دوم صادرکننده چک بوده و خوانده ردیف اول ظهرنویس 
و تضمین کننده وجه چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل 
نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت 
به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198-519- 522 و 515 قانون آیین دادرســى مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 120/188/796 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حــق خواهان را صادر و اعالم میدارد. 
راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 281 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/849
ابالغ راي

شماره پرونده: 1166/95 ش 4 ح مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق ســیچانى به نشانى: پل اذر خ توحید پ 
3، خوانده: محبوبه استرکى و محمود استرکى هر دو به آدرس: خ انورى فرعى یک غربى پ 48 ، خواسته: 
مطالبه مبلغ 70/488/272 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 070339/مورخه 90/3/25 عهده بانک 
سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق سیچانى پل اذر خ توحید پ 3- بطرفیت 
خوانده محبوبه استرکى و محمود استرکى هر دو به آدرس: خ انورى فرعى یک غربى پ 48 - به خواسته 
مطالبه مبلغ 70/488/272 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 070339/مورخه 90/3/25 عهده بانک 
سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک 
برگشت شده مطالبه مبلغ 70/488/272 ریال را تقدیم نموده نظر به این که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم 
آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده ردیف 
دوم صادرکننده چک بوده و خوانده ردیف اول ظهرنویس و تضمین کننده وجه چک بوده و در جلسه شورا 
حاضر نشده و نســبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه 
نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى 
پرونده و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 و 515 قانون آیین 
دادرســى مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص 
خســارات دیرکرد حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 70/488/272 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با 
محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر 
میباشد. م الف: 282 طباطبایى قاضى شــعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/2/850
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759300749 شماره پرونده: 9609983759300157 شماره بایگانی شعبه: 
960194 خواهان:  سروناز کرمى فرزند علیبخش به طرفیت خواندگان خانم الهام- لیال و امیر حسین چعبى 
ویس نژاد فرزندان هاشم چعبى ویسى نژاد به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نمود که جهت رسیدگی به شــعبه 1 خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان-

شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9609983759300157 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/21 
ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 266 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/2/851
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759200705 شــماره پرونده: 9509983759200465 شماره بایگانى شعبه: 
950477  خواهان: آقاى سید مهدى حسینى حبیب آبادى فرزند سید مصطفى به نشانى اصفهان- خ بعثت 
جنب قرض الحسنه شهید شاکرى خوانده: آقاى خلیل معروفى فرزند حسن به نشانى بوکان خ صالح الدین 
کوچه شیالن 13 پالك 23 خواسته: مطالبه وجه چک (راى دادگاه): در خصوص دعوى آقاى سید مهدى 
حسینى حبیب آبادى فرزند سید مصطفى به طرفیت آقاى خلیل معروفى فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 
سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 70548-7/58 مورخه 95/5/5 عهده بانک سپه به انضمام 
خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى، خسارت و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمایم 
پیوستى و از آنجا که وجود اصل مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته است، خوانده نیز با وصف ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه 
حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواست خواهان و مســتند وى به عمل نیاورده است. بنابراین 
دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مستنداً به مواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یه تبصره به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نود 
و سه میلیون و یکصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجرا محاسبه 
خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
مى باشــد.م الف: 280 اســالمیان رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر و 

میمه/2/852
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002002000081/2 شــماره بایگانــی پرونده: 9600015 شــماره ابالغیه: 
139605102141000048 بدین وسیله به آقاي بهمن صیرفى پور فرزند تقى بشماره ملى 1285639502 
بشماره شناســنامه 1702 متولد 1342/12/07 صادره اصفهان به نشانى: شاهین شهر خیابان شیخ بهایى 
فرعى 6 پالك 155 مدیون پرونده شــماره پرونده 139504002002000081/1 اجرا اصفهان و شماره 
بایگانى 9600015 این واحد ابالغ مى شــود که خانم فیروزه آدمى دهکردى بابت وصول بخشى از مهریه 
مندرج در سند ازدواج شــماره 1145- 1364/01/29 دفترخانه ازدواج 182 شــهر اصفهان به مبلغ یک 
میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شــش ریال وجه رایج ایران علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مورخ 1396/01/27 مامور واحد ابالغ 
دادگسترى شاهین شهر، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان آگهى مى شــود 
و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقــدام ننماییــد، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافــت. م الف: 271 واحد اجراي اســناد رســمی 

شاهین شهر/2/853
اجراییه

شــماره: 355/95- 96/1/29 به موجب راي شــماره 422 تاریخ 95/11/30 حوزه ســوم شــوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مهدى قادرى فرزند کمال به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت نفقه معوقه زوجه براى مدت 1032 روز مبلغ /128/750/000 
ریال تعیین مى گردد همچنین نفقه مستمر زوجه به شرط حفظ شرایط فعلى و استحقاق او روزانه /135/000 
ریال و ماهانه /4/050/000 ریال تعیین مى شود و همچنین هزینه دادرسى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
مشخصات محکوم له: مریم السادات درخشنده فرزند سیداکبر به نشــانى: شاهین شهر- خ حافظ جنوبى 
فرعى 6 غربى پ 27 شــمالى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تــا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه کلیه 
صورت از اموال خود دعوى اعســار را نیز اقامه نماید. م الف: 268 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/2/856
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103731500786 شماره پرونده: 9609983731500123 شماره بایگانى شعبه: 
960124 خواهان: فرهاد امینى فرزند نصیر دادخواستى به طرفیت خواندگان ورثه عبدالکریم نورى فرزند 
غالمحسین ازجمله حاج محمد نورى و دیگر ورثه به خواســته الزام به انتقال سندرسمى و احراز تصرفات 
مفروزى و اثبات واقعه بیع خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960124 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/05/03 و ســاعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4330 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/2/857

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9609973731500112 شماره پرونده: 9509983731500943 شماره بایگانى شعبه: 
950957 خواهان: بانک انصار به نمایندگى هادى میرزایى با وکالــت محمدعلى رضایى برزانى فرزند 
اصغر به نشــانى اصفهان خیابان جابرانصارى –خ 5آذر خواندگان:1.سیدرضاموســوى فرزند جالل به 
نشانى مجهول المکان2.شکراله احمدى فرزند قربانعلى به نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه چک 2.پرداخت حق الوکاله 3.مطالبه خسارات دادرسى 4.مطالبه خسارات تاخیرتادیه. دادگاه نظربه 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه درخصوص دادخواست بانک انصار به نمایندگى هادى میرزایى و با وکالت آقاى محمدعلى رضایى 
بطرفیت سیدرضاموسوى و شکراله احمدى بخواســته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال به استناد یک 
فقره چک بشماره 137814 بعهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله و خسارت تاخیر 
درتادیه دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ازجملــه تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه که داللت بر مدیون بودن خواندگان دارد و از سوى دیگر خواندگان درجلسه دادرسى 
حاضر نشده و دلیلى مبنى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اند لذا با عنایت به اصول حاکم بر اسنادتجارى 
استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310و313و 314 ناظربر ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب سال77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى ازتاریخ چک مذکور تازمان  
وصول و هزینه دادرســى و حق الوکاله طبق تعرفه که محاسبه آن بااجراى احکام است، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل اعتراض واخواهى در همین 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 4329  

خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/858
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759200006 شماره پرونده: 9509980350500445 شماره بایگانی شعبه: 
951113 خواهان محمدرضا ساالر بروند دادخواستی به طرفیت خوانده گان رویا- ژیال- محمد حدادزاده 
فرزندان محمود محمد هدایت- مریم و مسعود البهشتى فرزندان میرابوالفضل- افتخار سادات آهنچیان 
صدیقه- عباس و فریده علمازاده فرزندان محمد به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و خسارات دادرسى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 951113 ح 2 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/12 و ســاعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 270 شعبه دوم دادگاه عمومی 

(حقوقی)شهرستان شاهین شهر و میمه/2/859
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1174/95ش ح8 مرجع رسیدگى شعبه 
هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مرتضى باقرى نجف آبادى نشــانى: نجف آباد-خ 
شــریعتى-بعدازچهارراه بازار-نرســیده به بانک ملى فروشــگاه لوازم خانگى ترمه خوانده: غالمعلى 
مقامى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک بشــماره 290681 جمعا به مبلغ 
55/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مرتضى باقرى نجف آبادى 
به طرفیت غالمعلى مقامى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/502/500 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشــد. م الف: 4331 گرامى قاضى شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/2/860
مزایده

در پرونده کالسه 950537ح/4 بنابه دادنامه صادره یک باب مغازه واقع در خ17 شهریور غربى نرسیده به 
ستادمغازه هفتم به مساحت 32مترى درسه طبقه همکف زیرزمین و طبقه اول که طبق نظریه کارشناسان 
خبره محلى طبق توافق به ارزش 6/538/530/000 ریال تعیین و موضوع مزایده مى باشــد. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/03/13 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب 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 موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4335  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/861
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759200081 شــماره پرونده: 9509983759200050 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950051 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509973759201371 محکوم علیه على ربیعى فرزند فریبرز به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تســبیب به پرداخت مبلغ ده 
میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخ 1395/1/21 لغایت اجراى احکام حکم بر اساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهور اسالمى ایران قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قابل محاسبه د واحد اجراى احکام مدنى در حق محکوم له مرتضى نظرى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان-برخوار و میمه-مرکزى-شاهین شهر-خ عطار فرعى 2 غربى طبقه 2 با وکالت فرزاد طهماسبى 
فرزند على اصغر به نشانى شاهین شهر-خیابان شهید بهشتى (مخابرات) نبش فرعى 2 شرقى پالك 2 
طبقه دوم واحد 3 ضمنًا هزینه هاى مربوط به اجرا بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 267 اسالمیان رئیس شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/862
حصر وراثت

مصطفى صادقى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 1693 به شرح دادخواست به کالسه 158/96ش ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدباقر صادقى 
جوزدانى بشناسنامه 5861 در تاریخ 95/11/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-ابراهیم صادقى جوزدانى ش ش 41، 2-اسماعیل صادقى جوزدانى ش 
ش 73، 3-مرتضى صادقى جوزدانى ش ش 51، 4-ذبیح اله صادقى جوزدانى ش ش 78، 5-مصطفى 
صادقى جوزدانى ش ش 1693، 6-ماشااله صادقى جوزدانى ش ش 78 (پسران متوفى) 7-عذرا صادقى 
جوزدانى ش ش 16، 8-اشرف صادقى جوزدانى ش ش 121 (دختران متوفى) 9-زینب محمدى جوزدانى 
56 (همســرمتوفى) 10-خانم محمدى جوزدانى ش ش 540 (مادرمتوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4336 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/863
حصر وراثت

محمدرضا انتشــارى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 24441 به شــرح دادخواست به کالسه 
156/96ش ح10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حورى نساءپزشکى نجف آبادى بشناسنامه 663 در تاریخ 95/12/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا انتشارى نجف آبادى ش ش 24441، 
2-علیرضا انتشارى ش ش 1476، 3-حمیدانتشارى نجف آبادى ش ش 1790 (پسران متوفى) 4-اقدس 
انتشارى نجف آبادى ش ش 725، 5-اشرف انتشارى نجف آبادى ش ش 1384، 6-زهرا انتشارى نجف 
آبادى ش ش 549، 7-فردوس انتشارى نجف آبادى ش ش 174، 8-فرشته انتشارى نجف آبادى ش ش 
437 (دختران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4337 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/864
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى محمدامیرى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده امیرجمشیدیان به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 56/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/03/24 ساعت 3 عصر تعیین 
گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4338 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/865
مزایده مرحله دوم

درپرونده کالســه 930514 اجرایى و به موجب دادنامه 1479-930 صادره از شعبه اول حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى شیرعلى مهدیان فرزند خداداد محکوم است به پرداخت 394/631/281 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 150000000ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى هیئت کارشناسى سه نفره بشرح ذیل ارزیابى گردیده 
است. دو قطعه ملک: قطعه اول ابعاد آن 318*20/96 به مساحت 6665/28 مترمربع بصورت قولنامه اى 

مى باشد که به علت خشکسالى و نبود آب کشاورزى فاقد کشت مى باشد قطعه 2 طبق اظهارات خوانده 
داراى سندمشاعى و سهمى مى باشد (کپى موجود در پرونده) به ابعاد 20/2*663 به مساحت 13392/6 
مترمربع که سهم آب این ملک 2ساعت و 20 دقیقه از آب کانال چنانچه جارى گردد و 13 ساعت آب از چاه 
کوهرنگى که دوبى خروجى آن کمتر از دو اینچ مى باشد یعنى هرهزارمتر مربع یک ساعت از چاه را شامل 
مى شود که فعال درحال بهره بردارى مى باشد و در زمین فوق کشت پاییزه گندم انجام شده است مدارك 
آب ملک توسط خوانده ارائه گردیده و توسط شــوراى شهراسالمى روستاى سلطان آباد تایید و پیوست 
مى باشد جهت جانمائى قسمت ثبتى نیازبه کارشناس ثبتى مى باشد خوانده اظهار مى دارد معادل طلب 
خواهان ازهرنقطه که بخواهد ازاین ملک با ســهم آب کانال و چاه درحال بهره بردارى (چاه کوهرنگى) 
به نام خواهان انتقال و تحویل نماید درخصوص نوســانات قیمت زمین باتوجه به عدم جارى شدن آب 
کانال در زمان نیاز آبى کشت درمنطقه و کم شــدن آب چاه هاى عمیق و افزایش شورى آب چاه ها که 
توانایى کشت و کار خیلى از گیاهان امکان پذیر نمى باشد (عکس رنگى به پیوست) و دیگر عوامل موثر 
درقیمت گذارى هرمترمربع از ملک فوق 180000 یکصد و هشتاد هزار ریال قیمت گذارى مى گردد جمعا 
کل92/133/6 متر مربع به مبلغ 2/410/668/000 دومیلیارد و چهارصد و ده میلیون و ششصد و شصت و 
هشت هزار ریال ارزیابى گردید. توضیحا به میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش خواهد رسید. 
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 1396/03/16 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 شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت  به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 4339  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/866
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى سیددانیال حســینى باوکالت محمدرضا پاینده دادخواستى به 
خواســته الزام خوانده به مطالبه چک به طرفیت خوانده علیرضا قادرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 58/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/03/27 ساعت 9 صبح تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 4341 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/868

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى سیددانیال حســینى باوکالت محمدرضا پاینده دادخواستى به 
خواســته الزام خوانده به مطالبه چک به طرفیت خوانده حمید توکلى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 141/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/03/27 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4342 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/869
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامــه: 9610103749101116 شــماره پرونــده: 9509983749100559 شــماره 
بایگانی شــعبه: 951041 خواهــان آقاى عبــدا... رادفر فرزند درویشــعلى دادخواســتی به طرفیت 
خوانده آقاى محســن عباس نژاد فرزند حســن به خواســته ابطال وکالتنامه و اعطاى وکالتنامه تقدیم 
دادگاه هــاى  عمومی شهرســتان دهاقان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومى 
شهرســتان دهاقان واقع در دهاقان ارجــاع و به کالســه 951041 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1396/04/10 و ســاعت 10/30 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
فوق الذکر و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایید کثیراالنتشــار آگهی  شود تا 
خوانده فوق الذکر پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 96/51 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/2/870
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى رضا احمدى جوزدانى باوکالت خانم آزاده حاج امینى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده محمدگشــول به شــوراى حل اختالف شعبه 3 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 961/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/03/31 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 4334 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان نجف آباد(مجتمع 

شماره یک)/2/871
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى بیژن گورویى دادخواستى به طرفیت رضا ابراهیمى به خواسته 
انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 120/96 ثبت گردیده نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان اعالم شده، مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
درجلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 96/04/07 ساعت 4/45 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى و 
ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد.. م الف: 4333 

شعبه4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/2/872
حصر وراثت

نیم تاج هارونى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 20 بـه شـرح دادخواست به کالسه 101/96 اند ش 2 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیراله فراهى بشناسنامه 
14 در تاریخ 95/12/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- مســلم فراهى1410،  2- محمدرضا فراهى بــه ش.ش 10،  3- کیامرث فراهى به ش.ش 16، 
4- فرامرز فراهى به ش.ش 1012،  5- جمشید فراهى به ش.ش 1545 (پسران متوفى) 6- بیتا فراهى 
به ش.ش 67،  7- فاطمه فراهى به ش.ش 51،  8- معصومه فراهى به ش.ش 1564، 9- صنم فراهى 
به ش.ش 1207، 10- مریم فراهى به ش.ش 1132،  11- حمیرا فراهى به ش.ش 182،  12- مهوش 
هارونى به ش.ش 27 (دختران متوفى) 13- نیم تاج هارونى فرزند سبزعلى به ش.ش 20 (همسر دائمى 
متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 14 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان (مجتمع شماره یک)/2/880
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالســه 951491 خواهان رضوان نباتى دادخواستی مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه خسارت ناشى از تصادف و مطلق خســارات مقوم به 25/000/000 ریال به طرفیت محمد على 
کشــاورز تقدیم نموده است . وقت رســیدگی مورخ 96/4/3 ســاعت 8/30 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 شــمالى نیکبخت چهار راه وکال شوراى حل اختالف اصفهان 
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: 38464 شعبه 33 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/881
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200069 شماره پرونده: 9509983759200734 شماره بایگانی شعبه: 
950750 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 9509973759201687 
محکوم علیه سعید عالى پور به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تســبیب به پرداخت مبلغ هفت میلیون و ششصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/6/24 لغایت اجراى احکام حکم 
بر اساس شاخص تورم بانک مرکزى جمهور اسالمى ایران قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در 
حق محکوم له لیال زمان وزیرى فرزند على به نشانى تهران خ صادقیه خ آیت اله کاشانى خ بهنام نبش 
سازمان آب پ 26 زنگ 1 با وکالت طناز گیوه چیان فرزند محسن به نشانى اصفهان سى و سه پل ابتداى 
چهار باغ باال مجتمع تجارى ادارى کوثر فاز دو طبقه ششم واحد 837 دفتر وکالت آقاى محمد جعفرى 
فشــارکى ضمنًا هزینه هاى مربوط به اجرا بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:310 اسالمیان رئیس شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/2/882

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

کیفرى یک استان اصفهان (16 کیفرى استان سابق)/2/224



آگهىآگهى 07072936 سال چهاردهمشنبه  23 اردیبهشت  ماه   1396

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1396/03/363065 نظر به اینکه ســند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ پالك ثبتى 
شماره: 4954 فرعى واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 6030 در صفحه 1 دفتر 
87 امالك به نام حسین طاحونه صادر و تسلیم گردیده است، سپس مهدى راد احدى از ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره  وارده :960319681309198-96/2/7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36860-96/2/6 به گواهى دفترخانه 50 اردستان رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 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 نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 65 عصارى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/884
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973723100105 شــماره پرونده: 9509983723101237 شماره بایگانى شعبه: 
952000 دادگاه با  بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. خواهان: آقاى محمد احمدى سیاه بومى فرزند صفرعلى به نشانى زیباشهر-فخرآباد-خیابان 
اصلى-روبروى مســجد جامع- منزل صفرعلى احمدى خوانده: خانم ناهید خسروى فرزند صام به نشانى 
مجهول المکان خواســته: تجویز ازدواج مجدد (راى دادگاه): به تاریخ 1395/10/26 آقاى محمد احمدى 
سیاه بومى فرزند صفرعلى دادخواستى به طرفیت خانم ناهید خسروى فرزند سام به خواسته ازدواج مجدد 
تقدیم دادگاه نموده است و اظهار داشته على رغم تکلیف قانونى به حسن معاشرت، زوجه از تمکین خوددارى 
نموده است و حسب دادنامه شماره 95099737213101726 -1395/9/18 حکم به الزام به تمکین صادر 
و به علت عدم اعتراض اجرائیه در تاریخ 1395/10/26 صادر و خوانده على رغم ابالغ در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده است النهایه دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
از جمله و تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 249 دفتر خانه ازدواج شماره 203 زیباشهر و تحقیقات محلى 
صورت گرفته توســط مامورین نیروى انتظامى در تاریخ 1396/1/19 و نظر به اصل اباحه شرعى تجدید 
فراش و تجویز بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 خواســته خواهان را مقرون به صحت 
تلقى و حکم به ازدواج مجــدد دائم براى یک نوبت دیگر صادر و اعالم مى نماید دفاتر رســمى ازدواج در 
صورت وقوع عقد نکاح دائم قانونى مکلف به ثبت واقعه مزبور هســتند. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 96/115 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

مبارکه/ 2/885
ابالغ راي

گردشکار: به تاریخ 96/1/26 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف شعبه هفتم مبارکه به تصدى 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده 17/95 و شماره دادنامه: 64- 96/2/16 تحت نظر است. شورا با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي 
شورا: در خصوص دعوي سعید کریمیان فرزند بهرام به طرفیت فاطمه احمدى حقاهستى فرزند خداکرم 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 274076 مورخ 94/11/9 بانک سپه زرین شهر به مبلغ 
35/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمى، 
تصویر چک و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه، نظر به وجود اصل چک در ید خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه مورخه 95/12/28 با توجه به آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى در روزنامه نصف جهان در جلسه حضور ندارد و الیحه اى دفاعى موجهى در قبال دعوا و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 313 و 314 
از قانون تجارت و ماده 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى رأى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/9 سررسید 
چک لغایت اجراى حکم و هزینه دادرسى به مبلغ 1/065/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی شهرستان مبارکه می باشــد. م الف: 96/114 رضوانى قاضى شعبه 7 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/886
حصر وراثت

رضا آقا بابائى مبارکه فرزند حسین داراي شناسنامه شماره 4920 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
134/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره آقا بابائى 
مبارکه فرزند على به شناسنامه شماره 7 در تاریخ 1396/1/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا آقا بابایى مبارکه فرزند حسین به ش ش. 4920 (همسر 
متوفى) 2- على آقا بابایى مبارکه فرزند رضا به ش.ش 210 (پدر متوفى) 3- رقیه آقا بابایى مبارکه فرزند 
حیدر به ش.ش 21 (مادر متوفى) 4- محمد آقا بابایى مبارکه فرزند رضا به شــماره ملى 5410147685 
(فرزند متوفى) 5- مرضیه آقا بابایى مبارکه فرزند رضا به ش.ش 165 (فرزند متوفى) 6- راضیه آقا بابایى 
مبارکه فرزند رضا به ش.ش 127 (فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 96/113 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/887
ابالغ راي

تاریخ رســیدگى و صدور حکم: 96/2/28 شــماره پرونده: 600/95 ش 1 شــماره دادنامه: 35/96 شعبه 
رسیدگی کننده: شعبه اول مجتمع شــوراي حل اختالف چادگان خواهان: خانم معصومه سلیمانى فرزند 
منوچهر ساکن: چادگان، خ دهه فجر، ك شهید سید رحمان موسوى،  خوانده: آقایان 1- مجتبى سلیمانى 
فرزند منوچهر ساکن: خ دهه فجر، کوچه ســید رحمان موســوى 2- محمدرضا چنگیزى فرزند حسین 
3- على اوســط ترکمندى فرزند هوشنگ هر دو به نشانی: مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال سند 
رسمى. راي شــورا: در خصوص دعوى خواهان خانم معصومه سلیمانى فرزند منوچهر بطرفیت خواندگان 
آقایان 1- مجتبى سلیمانى فرزند منوچهر 2- محمدرضا چنگیزى فرزند حسین 3- على اوسط ترکمندى 
فرزند هوشنگ به خواسته صدور حکم دایر بر الزام خوانده ردیف سوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى پى کى (pk) به شــماره انتظامى 591 ب 55  ایران 43 به نام 
خواهان با احتساب مطلق خسارات قانونى مقوم به مبلغ پانزده میلیون ریال، نظر به مبایعه نامه عادى مورخ 
93/12/22 ارائه شده از طرف خواهان حکایت از انعقاد عقد بیع در خصوص اتومبیل موضوع خواسته مى باشد 
که سند رسمى مالکیت آن براساس سند شماره 1579- 89/5/13 به نام آقاى على اوسط ترکمندى (خوانده 
ردیف سوم) مى باشــد و با توجه به اینکه عقود بین متعاملین را به اجراى کلیه تعهدات قانونى، قراردادى و 
عرفى ناشــى از آن ملزم مى نماید که از جمله این تعهدات در عقد بیع وسایل نقلیه موتورى زمینى، تنظیم 
سند رسمى نقل وانتقال صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمى مى باشد که در پرونده امر خوانده ردیف سوم به 
این تکلیف قانونى خود عمل ننموده است و ادعاى عنوان شده از طرف وى متضمن مدیونیت ید ناقل قبلى 
به وى و مشروط بودن تنظیم سند رســمى به پرداخت آن بدهى، صرف نظر از صحت و سقم آن به لحاظ 
نسبى بودن آثار عقود مؤثر  در برائت ذمه وى نسبت به خواهان به عنوان آخرین منتقل الیه نمى باشد و امضاء 
خوانده ردیف اول در ذیل مبایعه نامه استنادى مصون از هرگونه تعرض مشارالیه مانده است لکن به لحاظ 
عدم مالکیت نامبرده نسبت به خودروى متنازع فیه دعوى خواهان به مشــارالیه توجهى ندارد و با عنایت 
به اینکه براساس ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 1391 نقل و انتقال خودرو صرفًا به 
موجب سند رسمى انجام مى شود و دارندگان وســایل نقلیه مکلف گردیده اند قبل از هرگونه نقل و انتقال 
وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمى ابتدا به ادارات راهنمایى و رانندگى یا مراکز تعیین شده از سوى راهنمایى 
و رانندگى براى بررسى اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پالك 
به نام مالک جدید مراجعه نمایند و آئین  نامه اجرایى قانــون موصوف مصوب 1391 هیأت محترم وزیران 
در این راستا دفاتر اسناد رسمى را مکلف نموده است که از صدور و تنظیم سند وسایل نقلیه قبل از مراجعه 
دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایى و رانندگى و یا مراکز تعویض پالك خوددارى نمایند و در پرونده 
امر على رغم اینکه حسب پاسخ اســتعالم واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
شهرستان چادگان به شماره و تاریخ وارده 568- 95/12/10 پالك جدید خودروى موضوع خواسته به نام 
خواهان منتقل گردیده است اما خوانده ردیف ســوم اقدامى را در راستاى تنظیم سند رسمى آن خودرو به 
نام مشارالیه (خواهان) به عمل نیاورده است لذا قاضى شورا با احراز مالکیت قانونى و رسمى خوانده ردیف 
سوم نســبت به اتومبیل موصوف و نیز صحت مبایعه نامه عادى مستند دعوا با لحاظ پاسخ استعالم پلیس 
راهور شهرستان چادگان به شــماره و تاریخ وارده 575- 95/12/14 (متضمن تأیید مراتب فوق الذکر) به 
استناد مواد 2 و 89  از قانون آئین دادرسى مدنى ناظر به بند 4 از ماده 84 همان قانون ضمن صدور قرار رد 
دعوى نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم دعوى خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم وارد و مقرون به 
تشخیص داده و به استناد مواد 10، 219، 220، 222، 225، 231، 362، 1258، 1259 و 1301 از قانون مدنى 
و مواد 198، 303 و 519 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم انتقال یک دستگاه خودروى پى کى (PK) به شماره انتظامى 591 ب 55  
ایران 43 به نام خواهان بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ سیصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت مدت 20 روز بعد از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم حقوقى شهرستان چادگان مى باشد. و ضمناً رأى صادر شده در بخش قرار رد دعوى حضورى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان 
چادگان مى باشــد. م الف: 95 ناظمى هرندى قاضى شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

چادگان/2/888
حصر وراثت

مهدى ســلیمیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080084312 به شــرح دادخواست به کالسه 
142/96ش ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طیبه علیخانى نجف آبادى بشناسنامه 1119 در تاریخ 92/10/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مهدى ســلیمیان نجف آبادى ش ش 1080084312، 
2-محمدرضا سلیمیان نجف آبادى ش ش 389، (پسران متوفى) 3-اشرف سلیمیان نجف آبادى ش ش 
48، 4-اکرم سلیمیان نجف آبادى ش ش 726، 5-صدیقه سلیمیان نجف آبادى ش ش 4680، 6-محبوبه 
سلیمیان نجف آبادى ش ش 61، 7-مریم ســلیمیان نجف آبادى ش ش 723، 8-اعظم سلیمیان نجف 
آبادى ش ش 158، (دختران متوفى) 9-محمدعلى ســلیمیان نجف آبادى ش ش 395، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4352  رئیس شعبه 14 حقوقى  شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/889
حصر وراثت

فاطمه علیخانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 723 به شرح دادخواست به کالسه 141/96ش ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرجس کمالى نجف آبادى 
بشناسنامه 15738 در تاریخ 92/10/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-غالمحسین علیخانى نجف آبادى ش ش 169، 2-غالمرضا علیخانى نجف آبادى 
ش ش 1000، (پســران متوفى) 3-فاطمه علیخانى نجف آبادى ش ش 723، 4-طاهره علیخانى نجف 
آبادى ش ش 1007، 5-صدیقه علیخانى نجف آبادى ش ش 234، 6-طیبه علیخانى نجف آبادى ش ش 
1119، (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4351 شعبه 14 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/890
ابالغ رأى

 دادنامه به تاریخ 95/12/21 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت به تصدى امضاءکننده 
ذیل تشکیل و پرونده کالسه 752/95 تحت نظر است.  شماره: 948-95/12/24 شورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دادخواست آقاى على اصغر بهارلو فرزند قربانعلى به طرفیت آقاى سیدمنصور احمدى 
به خواســته مطالبه مبلغ نوزده میلیون ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به 
محتویات رونوشت مبایعه نامه مورخه 94/01/19 و سند مالکیت خودرو و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ 

از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشــده اند و دفاع و انکارى ننموده است. لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت 
مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هفتصد و پنجاه و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/11/06 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکوم 
مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و سپس 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4350 جعفرى قاضى شوراى حل اختالف شهرستان گلدشت/2/891
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى امیرحسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خواندگان 1.منصورحسینوند 2.منیره یزدانى به شــوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 112/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/07 ساعت 4/30 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4349 

شعبه 3  حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/2/892
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان آقاى امیرحسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خواندگان 1.مینایزدانى 2.منیره یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 111/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/07 ساعت 4/15 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4348 

شعبه 3 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/893
ابالغ رأى

اشماره دادنامه: 960997373040014 شــماره پرونده: 9509983730400704 شماره بایگانى شعبه: 
950712 خواهان: آقاى محمدعلى ادریسى ارانى فرزند حسین به نشانى اصفهان- نجف آباد- چهارباغ خ 
سپهرى ك ادریسى خواندگان:1.احمد تاجمیرى فرزند فرج اله به نشانى اهواز-اتوبان آیت اله بهبهانى جنب 
ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى ورزشى طالئیه شرکت برین کاران فردوس. 2.آقاى جلیل شبانیان به 
نشانى مجهول المکان 3.آقاى آصفى نژاد فرزند یداله به نشانى خوزستان اهواز-بلوار آیت اله بهبهانى جنب 
ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى فرهنگى طالئیه شرکت برین کاران فردوس. خواسته ها: 1.مطالبه وجه 
چک 2.تامین خواسته. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
درخواست آقاى محمدعلى ادریسى ارانى مبنى بر اصالح دادنامه 94-96/2/23 صادره از این دادگاه نظربه 
اینکه دعوى فقط نسبت به آقاى ایمان آصفى نژاد مسترد شده و در دادنامه به اشتباه تاجمیرى درج شده لذا 
بااستناد به ماده 309 قانون آئین دادرسى مدنى دادنامه از حیث محکومیت خواندگان عالوه بر آقاى شبانیان 
آقاى تاجمیرى نیز به صورت تضامنى به پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه درحق خواهان محکوم و نسبت 
به آقاى آصفى نژاد نیز قرار ابطال دادخواست اصالح مى گردد و بعبارت دیگر راى بر اصالح نام آصفى نژاد 
دربخش محکومیت به پرداخت مبالغ موصوف به احمد تاجمیرى و نام تاجمیرى در قرار ابطال دادخواست 
به ایمان آصفى نژاد صادر میگردد این راى غیابى ظرف 20 روزپــس ازابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه 
و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان مى باشد.تسلیم رونوشت این 
راى بدون راى اصلى نیز ممنوع و فاقد اعتبار است م الف:4347 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

شهرستان نجف آباد/2/894
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730401165 شــم اره پرونده: 9509983730400501 شماره بایگانى شعبه: 
950507 خواهان: 1.حجت امیرخانى نجف آبادى فرزند حســینعلى2.فاطمه ذبحــى فرزند یداله3.الهام 
امیرخانى فرزند حســینعلى با وکالت سیدسجاد آیتى نجف آبادى فرزند ســیدمصطفى به نشانى اصفهان 
خیابان شــیخ صدوق شمالى بن بســت بهار- ســاختمان 110 طبقه اول کدپســتى: 8163866735- 
خواندگان:1.اکبرنورمحمدى با وکالت آقاى کورش قدرتى زاده فرزند صیاداله به نشــانى تهران- میدان 
انقالب-کارگرجنوبى-باالتر ازجمهورى-لبافى نژاد غربى پ229 طبقه 3 واحد9،2.کریم حیدرى به نشانى 
اصفهان-نجف آباد. خواسته ها: 1.ابطال قرارداد(مالى) 2.اعالم بطالن معامله 3.مطالبه خسارات دادرسى. 
دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى آقایان و خانم 
ها حجت و الهام امیرخانى و فاطمه ذبحى با وکالت آقاى سیدسجادآیتى بطرفیت آقایان اکبرنورمحمدى 
با وکالت آقاى کوروش قدرتى زاده و کریم حیدرى بخواســته ابطال دوفقره سندوکالت انعقادى بین آقاى 
حجت امیرخانى و کریم حیدرى و بین خواندگان و سندمعامله 106914-93/11/28 تنظیمى دردفترخانه 
259 تهران و مطالبه خسارات دادرســى نظربه اینکه خواهان به لحاظ تضمینى بودن ملک و امانى بودن 
مدعى بطالن وکالت نامه ها و سند معامله اســت و این جهت با وکالت موضوع آن اسناد مغایرتى ندارد لذا 
موجبى براى بطالن آن اسناد نیست به اســتناد به ماده 656 قانون مدنى حکم بر بطالن دعوى صادر مى 
گردد و نسبت به سند معامله نظربه اینکه بموجب توافق نامه عادى ابرازى که پس از تنظیم وکالت نامه ها 
منعقد شده آقاى نورمحمدى نسبت به تضمینى و امانى بودن سند و میزان طلب خود از آقاى حیدرى اقرار 
نموده و خواهان بموجب قبض سپرده 95/10/09/143300 مبادرت به تودیع طلب ایشان نموده است لذا 
دادگاه ضمن رد دفاع خوانده دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به ماده190 قانون مرقوم و حکم 
به تائید بطالن و بى اعتبارى ســند معامله بیع قطعى موصوف و محکومیت خوانده به چرداخت دویست و 
پنجاه هزارریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف 
20 روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 4346  مسیبى رئیس شعبه 

چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  نجف آباد/2/895
ابالغ وقت رسیدگى

دادخواست. شماره ابالغنامه: 9610103730100451 شــماره پرونده: 9509983730100973 شماره 
بایگانى شعبه: 950986 خواهان: محمدعلى ادریس ارانى به طرفیت خواندگان ایمان آصفى نژاد و احمد 
تاجمیرى و شرکت برین کاران فردوس و جلیل  شعبانیان به خواســته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رســیدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
9509983730100973 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/03/29 و ساعت 9/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جلیل شعبانیان و درخواست خواهان و به تحویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده جلیل شعبانیان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 4345 شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان نجف آباد/2/896
 ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:2036/95ش ح5 شماره دادنامه:96/02/12-203 
مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمدعلى ادریســى به 
نشانى:نجف آباد-پلیس راه-خ آتش نشانى ســنگبرى آذرین خوانده: خالد کاکه چوکل به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشــکار:پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا حل اختالف درخصوص دعوى محمدعلى ادریسى بطرفیت خالد کاکه چوکل به خواسته 
تقاضاى صدورحکم مطالبه مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال وجه یک فقره چک بشــماره 983545 مورخ 
95/09/28 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه. شورا نظربه بقاء اصول و مستندات در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده و نظربه عدم حضور خوانده على رغم نشر آگهى ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى دال بر برى ذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهاردهمیلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدونودویک 
هزار وپانصد تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت وصول حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 
م الف: 4344 مسیبى قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره 

یک)/2/897
اجراییه

شماره: 124/95 به موجب راى شماره 528 تاریخ 95/08/15 حو زه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: مظفر فدائى فرزند علیرضا به نشانى بن روستاى حیدرى 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشــتصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/03/09 
لغایت اجراى حکم طبق شاخص تورم و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: حمیدرضا 
کریمى با وکالت خانم مریم شریفیانا به نشانى: نجف آباد خ شیخ بهائى مرکزى کوى نیک مهر پ2. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 4295 شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک) /2/899
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آرچین کمال خواهان آقاى مسعود قضاوى دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 43/96 ش 9 ح ثبت 
و براى روز دوشنبه مورخ 96/3/29 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 283 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/901
مزایده

در پرونده 950279 و به موجب نیابت ارسالى از شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم 
ناصر قلى جنتى-مصطفى وعیدى به پرداخت 633/806/100 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
و مبلغ 30/055/640 ریال هزینه االجرا در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل محکوم  گردیده است 
که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 59/000 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر 
(PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 12183 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 1396/3/17 از ســاعت 10 الى 11 محل برگــزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 290 اجراي احکام حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر 

و میمه /2/902

دعوت به افراز 
شماره: 103/96/482/26- 96/2/17 احترامًا نظر به اینکه خواهان آقاى هادى سیاوشى فرزند حسین على 
دادخواستى مبنى بر افراز مقدار 1/25 سهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان قطعه 311 به آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى 
نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن اقامتگاه ســایر شرکاء درخواست افراز از طریق 
آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم 
میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، 
حسین کاظمى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى 
آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى 
جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، 
عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر 
بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى 
امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى 
جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران 
حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله  حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، 
میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، 
اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رســولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، 
عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، 
لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا 
هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، 
محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، 
اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى 
مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى 
جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى 
جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على بیگى بنى، شاهرخ على جانى 
على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، 
محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل 
سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان 
جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن 
شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، 
همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس 
صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه 
صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، 
حبیب صدیقى، محســن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شــهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، 
حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مســیبى- سعید تقیان- و همچنین 
افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز 
سهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 
96/3/1 راس ساعت 10 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه 
مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و 
مالکین مشاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون 
غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه 
شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشــور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد 
ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى 
صرفــًا در یک نوبت منتشــر مى گردد. م الــف: 284 صیادى صومعــه رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/2/903
حصر وراثت

شماره: 304/96 على خانعلى داراي شناسنامه شماره 81 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 335/95  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر سلطان خانعلى فرزند 
على به شناسنامه شــماره 25 در تاریخ 94/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- على خانعلى به ش.ش 81 (زوج متوفى) 2- محمد على خانعلى به ش.ش 
53، 3- فرهنگ خانعلى به ش.ش 25، 4- مریم خانعلى به ش.ش 663، 5- اعظم خانعلى به ش.ش 3485، 
6- مهدیه خانعلى به ش.ش 3643 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهى 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم دارد واال صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 286 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/2/904
ابالغ راي

شماره پرونده: 671/95 شماره دادنامه: 96/2/16 شماره دادنامه: 382- 95/2/30 خواهان: علیرضا حاچمى 
فرزند عبداللطیف به نشانى شاهین شهر خ طالقانى خ ایثارگران پالك 19 خوانده: شهرام هرزندى فرزند آقا 
به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به استناد رسید بانکى با احتساب تاخیر 
و تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده و تبادل نظر ارائه نظریه مشورتى به قاضى شــورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا: در خصوص دادخواست آقاى علیرضا حاچمى به طرفیت خوانده 
آقاى شهرام هرزندى به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به استناد رسید بانکى با احتساب تاخیر و 
تادیه و هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد که از به حساب خوانده از طریق کارت به کارت 
مبلغ خواسته به جهت عملیات ایزوگام واریز نموده اســت و على رغم عدم انجام کار با عنایت به مراجعات 
مکرر از عودت مبلغ خواســته امتناع مى نماید. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در 
جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى ضمیمه نمى باشد دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجود با عنایت به استعالم صورت گرفته مورخه 96/1/20 
به شماره 9600073 شماره کارت واریزى به نام خوانده بوده است، شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و به اســتناد ماده 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (مبلغ 10/000/000 ریال) ده 
میلیون یک میلیون و یک صد و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 
مورخه 95/9/3 لغایت زمان پرداخت بر اساس شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر مى گردد. حکم صادره غیابى بوده و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم 
حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد.م الف: 285 اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/905
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640800158 شماره پرونده: 9609983640800048 شماره بایگانی شعبه: 960050 
خواهان زهرا دانشمند دادخواستی به طرفیت خوانده جمشید محمودى به خواسته الزام به ایفاى تعهد تقدیم 
شعبه پنجم دادگاه  عمومی حقوقى شهرستان لنجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 حقوقی دادگسترى 
شهرستان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و به کالســه 960050  5 ح ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
و 1396/04/10 ساعت 9:00 تعیین شده اســت و به علت مجهول المکان بودن خواندهگان 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 جرایید کثیراالنتشــار آگهی  شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 155 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان لنجان 

(زرین شهر)/2/908
ابالغ راي

شماره پرونده: 160/94 شماره دادنامه: 33-95/1/30 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شوراي حل اختالف لنجان 
خواهان: خدابخش حسین زاده فرزند على مراد به نشانی فوالدشــهر بانک مسکن شعبه پارك فوالدشهر 
خوانده: محمد زمانى فرزند موسى به نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه چک  گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتی اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشــرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى خدابخش 
حسین زاده فرزند على مراد به طرفیت آقاى محمد زمانى فرزند موسى بخواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون 
ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 831970 عهده حساب جارى 13007442802 بانک مسکن و 
سررسید مورخ 1393/2/14 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه 
و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید 
خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء با استصحاب بقاء دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198و 515 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنی و ماده واحده قانون 
استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزي جمهورى 
اسالمى ایران محاسبه مى شود و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از 
انقضاى مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 154 رضایى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/909
اجراییه

به موجب راي شماره 238 تاریخ 95/12/1 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت 
یافته است محکوم علیه ایمان خدادادى کریم وند فرزند وردى شغل آزاد  به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به انتقال سند یکدستگاه خودرو به شماره 43- 161 م 83  در یکى از دفاتر و پرداخت نیم عشر اجرائى در 
حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: میالد مطلبى فرزند على اصغر به نشانى زرین شهر خیابان سجاد 
خیابان سلمان فارسى کوچه خرســند 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 اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 159 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/910
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقایان 1- طاهر صادقى فرزند دوستعلى 2- اکبر 
خاشــعى- قدمعلى طغیانى فرزند کریم دادخواستى به خواســته مطالبه وجه چک 105374- 96/1/25 
بطرفیت 1- طاهر صادقى 2- اکبر خاشــعى که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم که به کالسه 
104/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز 96/3/29 ساعت 4/00 عصر در 
شعبه سوم حقوقى شورا زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواســت ابالغ شــده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 156 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/911

حصر وراثت
على اصغر ابراهیمى باغشاهى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 15 بـه شـرح دادخواست به کالسه 69/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد ابراهیمى باغشاهى 
بشناســنامه 15 در تاریخ 95/11/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- اشرف کرمى کله مســیحى فرزند مهدیقلى ش.ش 32 ت.ت 1343 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) 2- یوسف ابراهیمى باغشــاهى فرزند احمد ش.ش 1160200841 ت.ت 1370 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- على اصغر ابراهیمى باغشاهى فرزند احمد ش.ش 15 ت.ت 1363 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 4- محمدرضا ابراهیمى باغشاهى فرزند احمد ش.ش 1160335575 ت.ت 1376 صادره از 
فالورجان (پسر متوفى) 5- محسن ابراهیمى باغشــاهى فرزند احمد ش.ش 1160272727 ت.ت 1373 
صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 158 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /2/912
حصر وراثت

مهدى شیرمحمدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 6 بـه شـرح دادخواست به کالسه 72/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس شیرمحمدى بشناسنامه 5 در 
تاریخ 96/01/26  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- فاطمه حدادى باباشیخعلى فرزند نوراله ش.ش 7 ت.ت 1332 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- مهین 
شیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 20 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- محمود شیرمحمدى 
فرزند عباس ش.ش 58 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- على شیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 
312 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- مهدى شیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 6 ت.ت 1361 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- حسین شیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 53 ت.ت 1364 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 7- محمد شیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 294 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
8- احمد شــیرمحمدى فرزند عباس ش.ش 19 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 157 رضایى قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/913
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه

راي شماره 139660302008000883-96/02/18- غالمرضا شــیرانى زاده فرزند مصطفى ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 176/55 متر مربع.

داراى شــماره 139660302008000884-96/02/18-مریم آقاسى فرزند محمدعلى ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 166 متر مربع.

تاریخ انتشار نوبت اول: 93/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/03/06 م الف:  121 موسوى رئیس اداره ثبت 
اسناد وامالك شهرضا/2/914

حصر وراثت
آقاى علیرضا جعفرى دیزیچه فرزند صفر على داراي شــماره شناسنامه 48 به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 164/96 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر على 
جعفرى دیزیچه فرزند عباس به شناسنامه شماره 2093 در تاریخ 1396/2/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضا جعفرى دیزیچه فرزند صفر على 
به ش.ش 48 (فرزند متوفى) 2- اخترعلیرضایى دیزیچه فرزند عبدالرحمان به ش.ش 58 (همسر متوفى) 
3- مرتضى جعفرى دیزیچه فرزند صفر على به ش.ش 2758 (فرزند متوفى) 4- صدیقه جعفرى دیزیچه 
فرزند صفر على به ش.ش 166 (فرزند متوفى) 5- عاطفه جعفرى دیزیچه فرزند صفر على به ش.ش 760 
(فرزند متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/120 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/2/943
حصر وراثت

آقاى مجید سلمانى فرزندحسنعلى به شماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 96/158 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى سلمانى دهنوى 
فرزند غالمحسین به شماره شناســنامه /ملى 5419324245 در تاریخ 96/01/13 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید سلمانى دهنوى فرزند حسنعلى 
به ش.ش 4 (فرزند متوفى) 2- میثم ســلمانى دهنوى فرزند حســنعلى به ش.ش 1160060762 (فرزند 
متوفى) 3- مریم سلمانى دهنوى فرزند حســنعلى به ش.ش 480 (فرزند متوفى) 4- زهرا سلمانى دهنوى 
فرزند حسنعلى به ش.ش 28 (فرزند متوفى) 5- نفیسه سلمانى دهنوى فرزند حسنعلى به ش.ش 14 (فرزند 
متوفى) 6- فاطمه کرمى درچه فرزند رضا به ش.ش 34 (همســرمتوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 96/121 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/2/944
حصر وراثت

محمدحسین احمدپور مبارکه فرزند رضا و به شماره شناســنامه/ملى 5410183622 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 96/155  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم 
رضا احمدپور مبارکه فرزند اسداله به شماره شناسنامه/ملى 5418676059 در تاریخ 1396/01/29 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدحسین احمدپور 
مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 5410183622 نســبت به متوفى (فرزند) 2- مریم احمدپور 
مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 5410318935 نســبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا ابراهیمى 
اکبرآبادى فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (همسر) 4- فاطمه احمدپور مبارکه 
فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 110 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/122 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک) /2/945

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 
شهر

آگهی تحدید حدود عمومی ماده 14 قانون ثبت قسمتی از ابنیه و اراضی مربوط  به 
بخش  حوزه 16ثبت شهرستان شاهین  شهر 
پالك 321 اصلى  ابنیه ومستغالت قریه جز

806-ششــدانگ  یکباب  دکان موقوفه به تصــدى اداره  اوقــاف  وامور خیریه  
شهرستان شاهین شهر ومیمه  واقع در شهر گز  بخش  16 حوزه ثبتى  شهرستان 

شاهین شهر (1396/3/20)
پالك 437 اصلى  اراضى  مزرعه جز

3001 –ششــدانگ یک قطعه زمین  مزروعى  بنام آقاى  فضل اله نجاریان جزى 
فرزند کریم  به ش ش148 صادره  حوزه  18 اصفهان   واقع در  صحراى جز  بخش 

16  حوزه ثبت  شهرستان شاهین شهر (1396/3/20 )
3214-ششدانگ  یک قطعه زمین  مزروعى  بنام  محمد تقى  نبى زاده جزى  فرزند  
حسن  به  ش ش 176 صادره از شاهین شهر احدى از ورثه مرحوم حسن نبى زاده 
جزى وغیره واقع در صحراى گز بخش 16  حوزه ثبت  شهرســتان شاهین شهر 

(1396/3/20)
پالك 440 اصلى امالك مزرعه فیروزآباد

2300-ششدانگ یک قطعه زمین بنام آقاى محمدحسن شریفیان  فرزند امر اله  به 
ش ش 249 حوزه یک مرکزى  برخوار  واقع در  گز   برخوار  بخش  16  حوزه ثبت 

شهرستان شاهین شهر  (1396/3/22)
پالك 443 اصلى  اراضى مزرعه رحمت آباد

2065-ششــدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعى  بنام  آقاى  فرهاد آقا امینى  فرزند  
حسین  به ش ش102 صادره  از  شاهین شهر وغیره  واقع در  اراضى  رحمت آباد گز 

برخوار بخش  16  حوزه ثبت  شهرستان شاهین شهر  (1396/3/22)
درروزهاي مقرر فوق الذکر به ترتیب از ساعت 9 صبح شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
طبق ماده  14  قانون ثبت امالك  صاحبان امالك ومجاورین پالکهاي فوق الذکربه 
وســیله این  آگهی احضارمی شــوند که در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
وچنانچه هریک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها هنگام تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که درموقع تحدید حاضر 
نباشند مطابق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدي تا 30 روز معترضین بایــد اعتراض خودراکتبی 
ومستقیما" به این اداره تسلیم وظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند درغیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وي می تواند به دادگاه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت وبه اداره ثبت تســلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد . م الف: 5064  ناصر  صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك شاهین شهر/2/976
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مؤمن هر گاه بخواهد سخنى گوید، نخست مى اندیشد، اگر نیک 
بود اظهار مى دارد و چنانچه ناپســند، پنهانش مى کند، در حالى 
که منافق آنچه بر زبانش آمد مى گوید، و نمى داند چه به ســود 
او، و چه حرفى به ضرر اوست؟ و پیامبر اسالم (ص) فرمود: 
«ایمان بنده اى استوار نگردد تا دل او استوار شود، و دل استوار 

موال على (ع)نشود تا زبان استوار گردد.»

 استاندار اصفهان در آیین افتتاح 
از پروژه هاى عمرانى،فرهنگى،خدماتى و 
رفاهى شهردارى شاهین شهر گفت؛جناب 
مهندس امیرى شهردار پرتوان و تالشگر 
شاهین شــهر در طول مدت تصدى خود 
علیرغم مشــکالت و کمبود هــاى منابع 
مالى،انصافا توانسته پروژه هاى بیشمارى 

را در سطح باال اجرا و احداث نماید.
رســول زرگر پور 340 طرح و پروژه در 
سطح شاهین شــهر با اعتبارى بالغ بر 
7500 میلیارد ریال را در تاریخ شهردارى 
شاهین شهر بى ســابقه دانست و گفت: 
گفتــن این اعــداد و ارقام ســاده بنظر 
مى رسد ولى کســب و خرج نمودن آنها 
واقعا کارى ســخت و دشــواربوده که 
بحمدا... با درایت و مدیریت صحیح جناب 
امیرى شــهردار، این مهم بدرســتى به 

سرانجام رسیده است.
اســتاندار اصفهان تصریح نمود: بنده در 
جلسات با شهرداران استان که پیشنهاد 
ســفر به خارج کشــور را براى بازدید 
پروژه ها داده انــد عرض نمودم نیازى به 
سفر خارجه نبوده فقط کافى است سفرى 
به شاهین شهر داشته باشند تا از نزدیک 
شاهد یک شهر مدرن و بروز جهان باشند.

زرگر پــور خاطر نشــان کــرد: همواره 
در همایــش شــهرداران اســتان به 
شــهرداران تأکیــد دارم فعالیت هاى 
عمرانى،فرهنگى،تجارى ،خدماتى و رفاهى 
شهردارى شاهین شهر را الگوى خود قرار 
داده تا شهرى زیبا و توسعه یافته داشته 

باشند.
وى اظهار داشــت: مدیریت شــهرى 
شــاهین شــهر با تالش هــاى فراوان 
و با منابع قابل قبول توانســته با احداث 

طرح هاى بزرگ و کوچــک براى اعتالى 
زندگى شهرنشــینى و آبادانى شهر خود 
گام هاى اساسى برداشته که  این مهم را 
به مردم خوب و فرهنگ دوســت شاهین 

شهر تبریک مى گویم.
اســتاندار در بخش دیگري از ســخنان 
خود گفت : دولــت در صحنه هاى مختلف 
سیاســى ، امنیتى ، اجتماعى ، فرهنگى و 
اقتصادى، خدمات و دستاوردهاى بسیارى 
داشــته که این مهم صرفاً دستاوردهاى 
دولت نبــوده بلکه دســتاوردهاى نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ایران است 
و من از کســانى که این دســتاوردها را 
نادیده گرفته اند گله مندم چرا که نادیده 
گرفتن دستاوردهاى دولت نادیده گرفتن 
دســتاوردهاى نظام جمهورى اســالمى 

ایران است.
زرگرپور در ادامه اظهار داشــت: در این 
راستا اجراى 12700 طرح و پروژه عظیم 
با اعتبارى بالغ بر 105 هزار میلیارد ریال در 
سطح استان اصفهان برگ زرینى از این 

ادعا است.
وى انتخابات پیش روى دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهورى را یک رخداد مهم در 
کشــور عنوان نمود و گفت: انشاا... مردم 
فهیم ما بــا حضور میلیونى خــود در روز 
29 اردیبهشت ماه ســال جارى در پاى 
صندوق هاى رأى بار دیگر عظمت و ابهت 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران را به 

منصه ظهور خواهند رساند.
اســتاندار درپایان گفت: از مردم عزیز 
استان خواستارم که در ساعات اولیه صبح 
روز انتخابات به حوزه هاى انتخابیه مراجعه 
نموده و رأى دادن را به ساعات آخر شب 

موکول ننمایند .

تشکر ویژه استاندار اصفهان از شهردار شاهین شهرتشکر ویژه استاندار اصفهان از شهردار شاهین شهر

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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بوقلمونبخورند
ام اسى ها گوشت  نقشه همسفر ترکیه اى

 براى دختر جوان 

«کســانى که این روزها، پمپاژ ناامیدى را با حرف هاى 
نادرست در جامعه پخش مى کنند برخالف توصیه هاى 
مقام معظم رهبرى و مراجع و در جهت تضعیف انتخابات 
حرکت مى کنند در حالى که مردم ما نیاز به شادى، نشاط 
و امید دارند و همه کاندیداها و تریبونداران باید مردم را به 
آینده امیدوار سازند که یکى از این راه ها، اطالع مردم از 

روند اقدامات انجام شده است.» 
اســتاندار اصفهان در مراســم افتتاح و بهره بردارى از 
باغ بزرگ بانوان شــهر مبارکه که جمعى از مســئوالن 
استان و شهرســتان مبارکه، خانواده هاى معظم شهدا، 
جمعى از بانوان و... حضور داشــتند بــا بیان این مطلب، 
گفت: در 3/5 سال گذشته، 12 هزار و 700 پروژه با اعتبار 
105 هزار میلیارد ریال در استان اصفهان به بهره بردارى 
رساندیم و هنوز هم تعداد قابل توجهى پروژه داریم که در 
روزهاى آینده در شاهین شهر، کاشان، فریدونشهر و... به 

بهره بردارى مى رسانیم. 
رســول زرگرپور با بیــان اینکه هر روز شــاهد افتتاح و 
بهره بــردارى از پروژه هاى مختلــف عمرانى، خدماتى، 
فرهنگى، ورزشــى و... در اســتان اصفهان هســتیم و 
بهره بردارى از پروژه ها فقط منحصر به روز و هفته خاصى 
نیســت، افزود: 55 درصد این پروژه ها با سرمایه گذارى 
بخش خصوصــى، 25 درصد با ســرمایه گذارى بخش 
عمومى از جمله شهردارى ها و 20 درصد با سرمایه گذارى 
بخش دولتى انجام شده اســت و این حجم پروژه هاى 

انجام شده در اســتان اصفهان در حالى به بهره بردارى 
رسید که دســت دولت تنگ بوده و اســتان اصفهان را 

برخوردار مى دانند. 
وى ادامه داد: انجام این پروژه ها در استان، نشان مى دهد 
مدیریت در اســتان لحظه به لحظه در جهت پیشرفت، 
توسعه و اعتالى اســتان گام بر مى دارد و چه بى انصاف 
هستند که مى گویند در کشور کارى انجام نشده است و 

دولت را ناکارآمد مى دانند. 
البته کارهاى زیــاد دیگرى هم باقى مانــده، ولى نباید 
دســتاوردهاى این دولت که دســتاورد نظام جمهورى 

اسالمى است را انکار کنند. 
باید کارهاى انجام شده و نشــده را بلند اعالم کرد و در 

راستاى تحقق کارهاى انجام نشده، برآئیم. 
استاندار اصفهان اظهار داشــت: این سومین بارى است 
که به شهرســتان مبارکه براى افتتــاح و بهره بردارى 
پروژه هاى مختلف مى آیم که پروژه هاى برتر نامگذارى 
شده اند و امروز شــاهد افتتاح و بهره بردارى از زیباترین 
باغ بانوان استان در شهر مبارکه هستیم که کارکردهاى 
مختلف داشــته و براى آن 140 میلیارد ریال هزینه شده 

است. 
وى با بیان اینکه تا چند روز دیگر، یک رویداد سیاسى - 
اجتماعى را در کشور داریم، گفت: 29  اردیبهشت ماه سال 
جارى، انتخاب مدیریت کالن کشــور، مدیریت محلى 
کشــور و در کنار آن پنجمین صندلى سبز رنگ نماینده 
استان با رأى شما مردم رقم مى خورد که از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است. 
اســتاندار اصفهان گفت: امســال برگزارى انتخابات در 
کشور باید باشکوه وابهت باشد تا چشمان دشمنان را کور 
کند، در سالمت کامل باشد، وحدت و انسجام بخش باشد 
و با آرامش همراه شــود و اینها در سایه سالیق مختلف 
در انتخابات و امیدوارى مردم به آینده میسر خواهد بود. 
بنابراین وعده همه ما، ساعت 8 صبح 29  اردیبهشت 96 
پاى صندوق هاى رأى اســت تا رئیس جمهور، اعضاى 
شوراى شــهر و یک نماینده مجلس را انتخاب کنیم و 
شــکوه و میثاق مردم با رهبر معظم انقالب را در منظر 

جهانیان نشان دهیم. 
زرگرپور که در بدو ورود به مبارکه، به زیارت قبور شهداى 
این شــهررفته و اداى احترام کرده بود، افزود: آرامش و 
امنیت امروز، به برکت خون شهدا محقق شده است و باید 
به خانواده هاى شهدا نیز اداى احترام داشته باشم و امروز 
خدا را سپاسگزارم که در خدمت مردم متدین، والیتمدار 
و بافرهنگ مردم شهرستان مبارکه که شهرستان نمونه 

استان است،  هستیم. 
■■■ 

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــوراى 
اســالمى نیز در ســخنان کوتاهى گفت: امروز پس از 
مدت ها، وقت آن رسیده تا در نقش آفرینى بانوان که 50 

درصد جامعه را تشکیل مى دهند بازنگرى شود. 
زهرا سعیدى با بیان اینکه ما در مجلس شوراى اسالمى به 
دنبال حفظ و ارتقاى جایگاه بانوان هستیم، افزود: متأسفانه 

امروز امکانات براى بانوان اندك است و حاکمیت در این 
راستا تالش دارد. 

وى اطالع مردم از اقدامات انجام شده دولت را حق مردم 
دانســت و گفت: اگر کارى انجام شــده باید بیان شود و 

خدمتگزارى افتخار ماست. 
■■■ 

فرماندار شهرســتان مبارکه هــم گزارشــى از انجام 
پروژه هاى عمرانى، خدماتى، فرهنگى و ... ارائه داد وگفت: 
کلنگزنى فاضالب شــهرهاى دیزیچه و زیباشهر با 96 
میلیارد تومان، افتتاح 125 پروژه عمرانى در دهه فجر با 
121 میلیارد تومان، افتتاح 27 پروژه شهردارى دیزیچه با 
61 میلیارد تومان و امروز افتتاح 9 پروژه شهردارى مبارکه 
با 410 میلیارد ریال، بخشى از پروژه هاى شهرستان در 

چند ماه اخیر بوده است. 
على اصغر ذاکــرى هرندى به فعالیت هاى انجام شــده 
بخش هاى صنعت، کشــاورزى و حمل ونقل شهرستان 
مبارکه هم اشاره کرد و اظهار داشت: 380 شرکت صنعتى 
در شهرستان به جز پلى اکریل فعال هستند و افزایش تولید 
دارند. این در حالى است که کارگزار پلى اکریل نیز با ورود 
دولت انتخاب شده و قرارداد تولید چهار هزار تن اکرولیک 
با بخش خصوصى منعقد شده و امید است در دو ماه آینده 
100 در صد فعال شــود و پس از آغاز تولید، هزار و 200 

کارگر به صورت موقت تحت پوشش بیمه بازگردند. 
وى با بیان اینکه حمل و نقل شهرســتان مبارکه دومین 
حمل و نقل کشــور بعد از حمل و نقل بندرعباس است 

گفت: 3700 خودرو ســنگین و... در شهرستان بارگیرى 
مى کنند. 

فرماندار شهرستان مبارکه خواستار حضور حداکثرى مردم 
در پاى صندوق هاى رأى در انتخابات 29  اردیبهشت شد 
و از شهردارى و شوراى اسالمى مبارکه در به ثمر نشستن 

پروژه هاى عمرانى، خدماتى، فرهنگى و... قدردانى کرد.
■■■ 

شــهردار مبارکه نیز رویکرد شورا و شــهردارى در دوره 
چهارم را توزیع عادالنــه، توزیع همه جانبه در شــهر، 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصــى و... اعالم کرد و 
گفت: امروز با حضور استاندار اصفهان 9 پروژه رونمایى 
از طرح ســاماندهى گلزار شــهداى مبارکه، زیباسازى 
و احداث آبنماهاى ســطح شــهر، احداث بلوار ســردار 
شــهید حمزه بابایى، سیســتم پایش تصویرى شــهر 
مبارکه، پارك محله اى ابــاذر، احیا و مرمت فاز اول ارگ 
تاریخى نهچیر، ایستگاه پلیس شهداى راهور، مجموعه 
تجارى فتح المبیــن و مجموعه فرهنگــى- تفریحى 
باغ بانوان (باغ مادر) و جاده دسترســى بــا اعتبار 410 
میلیارد ریال رونمایى و افتتاح شــد و بــه بهره بردارى 

رسید. 
محمد شرفا اظهار داشــت:  البته در دوره چهارم شوراى 
شهر مبارکه نیز فعالیت هاى مختلف و پروژه هاى عمرانى، 
فرهنگى، خدماتى و... دیگرى چون پارك هشت بهشت، 
زمین چمن مصنوعى، جاده دسترســى و میدان قهنویه، 
پیاده روســازى، پارك محلــه اى محلــه صفائیه، جاده 

دسترسى سرارود، احداث سرویس هاى بهداشتى در سطح 
شهر و... انجام شده است. 

وى با بیان اینکــه اجراى پروژه هــاى مختلف در همه 
محالت بر اساس نیاز مردم صورت گرفته است، افزود: 
اجراى ورزش صبحگاهى در ســطح شــهر، کمک به 
هیئت هاى ورزشى، کمک به اداره ورزش و جوانان براى 
اجراى مسابقات کشــورى در مبارکه، نصب 50 تابلو در 
سطح شهر، اجراى برنامه نوروزگاه در قلعه نهچیر، ایجاد 
بزرگ تریــن کتابخانه دیجیتال، اجراى جشــنواره هاى 
فرهنگى و جشنواره کودك و... بخشى از اقدامات ورزشى، 

فرهنگى و... انجام شده است. 
شهردار مبارکه با تشــریح 9 پروژه افتتاح شده با حضور 
اســتاندار افزود: بــاغ بانــوان مبارکه در ســه هکتار با 
فضاى مورد نیاز بانوان احداث شــده اســت و جا دارد از 
پیمانکاران، همــکاران شــهردارى، ادارات مختلف که 
همکارى صادقانه در ایجاد باغ بانوان داشــتند تشــکر 

کنم. 
شرفا همچنین از آزادسازى 12 کیلومتر از زمین هاى در 

مسیر مترو خبر داد. 
وى ادامه کمربندى شــهر، اجراى اولین مرکز خالقیت 
کودکان ، آماده سازى مجموعه غدیر و... را از پروژه هاى 
در حــال انجام برشــمرد که طــى ماه هــاى آینده به 

بهره بردارى مى رسند. 
در پایان این مراســم، از دســت اندرکاران این پروژه ها 

تقدیر شد. 

با حضور استاندار اصفهان و مسئوالن محلى صورت گرفت

بهره بردارى از 9 پروژه شهردارى مبارکه 
ساسان اکبرزاده

15

11

بسبستمتممم ا ا ااممماما
ییییععیعیعیییعیععیعییعیتمتتتمتمتتمتمتمتتت ضضضضوضضض  دیدن 
نصرف ششششششدشدندند

کککنن کن کن کووووووودكووووودكودك دکردکردنن کردردکککککردک مماامامام ررر
غذا،ذذذا،ذا،  ب ب ب با غا غغغا

 کارکاکارکارکاررکارى صىى صى صىىى صى صى صى صحیحیحححیححیححیححیح
؟ستت؟  ا

ییریریریتریتریترین تتتتیمییمیمیمیمیمیم تافتتتتتتخخخخخخخار ر
راراراراااا ذحذ حذحذحذحذحذحذفففففففى امامجاجاماماممم
بشناشناشناششناشناشناشناسسسسسید

رفراندومى رفراندومى 
که که 

اصفهانى ها اصفهانى ها 
در آن باختنددر آن باختند

اى
اش

 تم
من

یح 

: تفر
امیر نورى

ست
ل نی

سریا
فیلم  و 

1512

ایران براى 77 سال  سال 
ایران براى 

درباالترین سطح والیبال قرار گرفت

 فرصت دوباره کى روش به حامد لک درباالترین سطح والیبال قرار گرفت
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

رونمایى کوالکام از 2 تراشه 
اسنپدراگون 630 و 660

شرکت «کوالکام» در زمینه طراحى و تولید تراشه هاى 
موبایلى یک برند کامًال شناخته شــده است. پرچمدار 
سرى تراشه هاى موبایلى این شرکت اسنپدراگون 835 
محسوب مى شــود که هم اکنون در اسمارتفون هاى 
قدرتمندى همچون نســخه جهانى گلکســى اس 8، 
اس 8 پالس و... به کاررفته است. حال این برند بزرگ از 
جدیدترین تراشه هاى میان رده رو به باالى خود رونمایى 
کرد!دو تراشه جدید کوالکام به ترتیب اسنپدراگون 630 
و اسنپدراگون 660 نام دارند و طى فرآیند 14 نانومترى 
تولید شده اند. این دو تراشه در واقع جانشین هاى دو تراشه 
اسنپدراگون 626 و اسنپدراگون 653 محسوب مى شوند 
که احتماًال در اواخر ســال 2017 و اوایل ســال 2018 
شاهد استفاده گسترده از آنها در اسمارتفون و تبلت هاى 
مختلف خواهیم بود.هر دو تراشه اسنپدراگون 630 و 660 
کوالکام عالوه بر بهره مندى از قابلیت هاى نسخه هاى 
پیشین سرى تراشــه هاى هم رده خود، از قابلیت هاى 
 4K  جدیدترى همچون امکان کدگــذارى ویدئوهاى
 X12 هم بهره مى برند. کوالکام در این دو تراشه از مودم
استفاده کرده است که ســرعت اتصال LTE 4G این 
دو محصول را در مقایسه با نسل قبل دو برابر مى کند. 
کوالکام اشاره داشته که پردازنده تصویر (ISP) دو تراشه 
جدید او مى تواند از دوربین دوگانه و رزولوشن باالترى 
پشتیبانى به عمل آورد. همچنین گفته شده که پردازنده 
سیگنال دیجیتال Hexagon DSP این دو تراشه هم 

تقویت شده اند.

برنامه تقویت حرفه اى کرنل 
اندروید

 همانطور که خود مى دانید سیســتم عامل اندروید 
همانند بسیارى از سیســتم عامل هاى دیگر داراى 
هسته اى از جنس لینوکس بوده که این هسته قابل 
 Kernel Booster Pro ویرایش مى باشد. اپلیکیشن
Premium که توســط آقاى Adam Jůva توسعه 

داده شده است به کاربران دستگاه هاى اندرویدى 
روت شــده کمک مى کند یک دسترسى کامل به 
کرنل اسمارتفون داشــته و سرعت آن را در صورت 
وجود هرگونه مشکلى به آسانى افزایش دهند. نوار 
لغزنده به کار رفته در کرنل بوستر این امکان را ایجاد 
مى کند تا بتوانید هر چیــزى را در کرنل به راحتى 
تغییر داده و به وسیله تنظیمات منحصر به فرد عمر 
باترى دیوایس را افزایش دهید. تنظیمات فرکانس 
سى پى یو را به دلخواه تغییر دهید تا شاهد افزایش 
چشمگیر ســرعت دیوایس در اجراى دستورات و 
برنامه هایتان باشید. عالوه بر این اطالعات دستگاه 
و هسته هاى فعال و غیر فعال قابل مشاهده است و 
خواهید توانست به صورت کلى برخى از هسته هاى 
سى پى رو را متوقف کنید. تنها توجه داشته باشید که 
این نرم افزار قدرتمند براى اجرا نیازمند دسترسى به 

روت مى باشد.

خداحافظ اندروید نوقا
 سالم بر اندروید اوریو

گوگل با اعالم پایان رســمى نســخه بتاى اندروید 
نوقا، نشــان داد که خیلى زود به سوى نسخه بعدى 
سیستم عامل خود موسوم به Android O یا اندروید 

اوریو حرکت کرده است. 
با پایان یافتن نسخه بتاى نوقا، کاربران زودتر از زمان 
موعد مى توانند نســخه اصلى را روى گوشــى هاى 
برگزیــده خود نصب کننــد و اندروید اوریــو نیز در 
کنفرانس امسال گوگل) I/O 27 الى 29 اردیبهشت 

1396) رونمایى مى شود.
درواقــع اندرویــد اوریــو از 21 مــارس به صورت 
پرى-وى-یو براى توسعه دهندگان عرضه شده است 
و فصل سوم امسال نهایى شــده و براى سازندگان 
موبایل ارسال خواهد شد.کاربران عضو برنامه موسوم 
 Preview 1 به نســخه Preview program بــه

دسترسى داشته و نسخه آلفا را مى توانند تست بزنند.

پیدا کردن طراح مناسب براى طراحى لوگو (نام تجارى) شرکت جدید شما مى تواند کارى راحت، سریع، مطمئن با قیمتى 
مناسب باشد. به جاى اینکه شما دنبال طراح مناسب بگردید با ایجاد پروژه طراحى لوگو در «پونیشا» طراحان براى اجراى 

پروژه شما پیشنهادات خود را از سراسر ایران و به صورت آنالین ارسال مى کنند.
به راحتى با توجه به رتبه و نمونه کارهاى طراحان گرافیک بهترین را انتخاب کنید تا کار شروع شود. هر زمان از نتیجه کار 

رضایت کامل داشتید پرداخت را انجام مى دهد.
سیستم مناقصه و بیعانه در پونیشا به شما کمک مى کند که پروژه طراحى لوگوى شرکت خود را با مناسب ترین قیمت و 
پرداخت پس از تحویل انجام دهید.پونیشا بزرگ ترین سایت برون سپارى فارسى زبان است که هزاران فریلنسر و کارآفرین 
را در سرتاسر ایران به هم متصل مى کند. کارآفرینان مى توانند فریلنسرها را براى کارهایى مانند برنامه نویسى، نویسندگى، 
ترجمه، طراحى، مهندسى، ورود اطالعات، بازاریابى، فروش، حسابدارى و در کل هر کارى که بتوان به صورت آنالین 

انجام و تحویل داده شود استخدام کنند.
http://ponisha.ir :وب آدرس

 Maze Planet 3D 2017 بــازى جدید و جالب با طراحى منحصر به فرد و ســاخت متفاوت در ســبک بازى هاى 
پازل از استودیوى بازى سازى DK GAMES براى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده 

است.  
بسیارى از ما با هزارتو آشــنایى داریم؛ هزارتو (Mazr)، یک صفحه  مارپیچ است که محل خروج از آن بسیار پیچیده 
و گمراه کننده طراحى مى گردد؛ در بازى اندرویدى Maze Planet 3D 2017 نیز شــما در نقش هدایت کننده  یک 
توپ، باید آن را از این هزارتو خارج نمایید اما تفاوت مهم و اساسى این بازى با سایر هزارتوها، تجربه لذت و هیجان 

آن در تعداد 30 سیاره مختلف است! 
در واقع صفحه  هزارتو، همان سطح سیاره  بیگانه اى است که شما باید با تعداد 25 توپ مختلف، آنان را یکى پس از 
دیگرى پشت سر بگذارید! امکان هدایت توپ به دو روش مختلف فراهم شده است که به آسانى و تنها با یک لمس 
 Maze Planet مى توانید بین این دو کنترل سوئیچ نمایید؛ اگر از عالقه مندان به بازى هاى پازل هستید به هیچ وجه

3D 2017 را از دست ندهید!

راهنماى خرید

 «Galaxy J7 Prime» گوشى موبایل «سامسونگ» مدل
یکى دیگر از کهکشانى هاى این شرکت کره اى است 
که به تازگى پا بــه بازارهاى جهانى گوشــى موبایل 
گذاشته است. تراشــه اگزینوس 7870، 3 گیگابایت 
رم، 16 گیگابایت حافظه  داخلــى و پردازنده  گرافیکى

 J7 Prime ســخت افزار قدرتمند Mali-T830MP2 
را تشــکیل مى دهند. صفحه نمایــش 5.5 اینچى آن، 
که تراکمى برابر 401 پیکســل بر هر اینچ دارد، از نوع 
LCD اســت و فناورى TFT در آن استفاده شده است. 

این صفحه نمایش که قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ 
را دارد، از رزولوشــن 1920×1080 پیکسل برخوردار 
اســت. شــرکت سامســونگ براى محافظت از این 
صفحه نمایش، محافظ گوریالگلــس نوع 4 را در نظر 
گرفته اســت که به دلیل افزایش مقاومت نمایشــگر 
مى تواند در برابر خط و خش و برخورد با سطوح سخت 
از گوشى موبایل شــما به خوبى محافظت کند. دوربین 

این محصول به  سنســورى 13 مگاپیکســلى مجهز 
شده است که با داشتن امکاناتى مانند فوکوس با اشاره 
روى سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره

(Face Detection)، قابلیت عکاسى پانوراما و عکاسى 
HDR امکان ثبت تصاویرى با وضوح باال را در اختیار 

کاربران قرار داده اســت. در کنار این سنسور قدرتمند، 
سنسورى 8 مگاپیکسلى در دوربین سلفى این محصول 
جاى گرفته که در مقایسه با بســیارى از محصوالت 
مشــابه در بازار از کیفیت بهترى برخوردار است. یکى 
دیگر از ویژگى هاى جى 7 پرایم پشــتیبانى از اینترنت 
پر سرعت  4G است که ســرعت دانلودى معادل 150 
مگابیت بر ثانیه را در اختیار کاربــران قرار مى دهد. در 
کنار مجهز بودن به شبکه  4G، پشتیبانى از فناورى هاى 
ارتباطى EDGE  ,GPRS, Wi-Fi و بلوتوث نســخه 
4.1 محبوبیت بیشترى به گوشــى موبایل داده است. 
سیســتم عامل اندروید مارشمالو نســخه 6.0 در این 

گوشــى موبایل ایفاى نقش مى کند و امکانات کامل 
یک گوشى اندرویدى را پیش روى افراد قرار مى دهد. 
مجموعه  کاملى از حســگر ها هم در این گوشى به کار 
گرفته شده اند تا کاربر در هر شرایطى بتو اند، از نهایت 
قابلیت هاى گوشى  خود استفاده کند. ازجمله حسگر هاى 
استفاده شــده در J7 Prime مى تــوان بــه قطب نما، 
شتاب سنج، حسگر تشــخیص اثر انگشت و مجاورت 
اشــاره کرد. در زیر قاب این محصــول باترى 3300 
میلى آمپرساعتى از نوع لیتیوم یون بدون قابلیت تعویض 
در نظر گرفته شده است تا جوابگوى فعالیت هاى انجام  
شده با این محصول باشد. با توجه به امکاناتى که در باال 
بیان شد، مى توان نتیجه گرفت که این گوشى موبایل با 
شباهت هاى بسیارى به Galaxy J7 2016 تولید شده و 
تنها برخى تفاوت هاى جزئى در حافظه داخلى، میزان رم 
و کیفیت نمایشگر در آن به کار گرفته شده است.قیمت 
Saاین محصول هم اکنون در حدود 900000 تومان است.
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سفارش آنالین
 لوگو

بازى پازل «پیچ و 
خم سیاره» اندروید

 
گجت ها در آینده دیگر به 
امواج رادیویى نیاز ندارند

امروزه درون هر دستگاهى یک سیستم یا چیپ ست 
ارتباطات رادیویى تعبیه شــده است که هم فضاى 
زیادى اشغال مى کنند و هم به شدت قاتل باترى و 

انرژى هستند و مصرف انرژى باالیى دارند. 
اما دانشــمندان به دنبال راهکارهاى بهترى براى 
ارتباطات بى ســیم کم مصرف و فشرده تر هستند. 
یکى از این فناورى ها برچسب هاى RFID هستند 
RFIDکه باز هم منابع زیادى مصرف مى کند و نیاز 

به چندین کانال ارتباطى دارد.
محققان دیزنى درحال کار روى فناورى اى هستند 
که دیگر نیازى بــه امواج رادیویى مســتقل براى 
هر دستگاه اینترنت اشیاء نباشــد و بتوانند از امواج 
نزدیک و فورى دیگر در اطراف خود استفاده کنند. 
این دانشــمندان دارند فناورى را توســعه مى دهند 
که با استفاده از نودهاى سنسورى بسیار کوچک و 
کم مصرف، امواج رادیویى فورى را از ایستگاه هاى 
ثابت شبکه هاى بى سیم مانند روتر یا دستگاه هاى 
موبایل دریافت و اطالعات را روى آنها ارسال کرد. 

 محققان دیزنى تا کنون موفق شــدند با این روش 
اطالعات را تا مســافت هاى نزدیک به 50 مترى 
بفرستند. مســلمًا در این روش نباید انتظار داشت 
امواج رادیویى حامــل اطالعات بســیار پرقدرت 
باشند یا محدوده پوشش دهى بسیار باالیى به خود 
اختصاص دهند. کاربرد این فناورى براى ارتباطات 
درون ســاختمانى مانند خانه هاى هوشــمند بسیار 

مفید است.

دست مصنوعى مجهز به 
دوربین

مهندسان انگلیسى دانشــگاه نیوکسل یک پروتز 
دست ســاخته اند که قادر به مشاهده محیط اطراف 
خود هم هست، دست مصنوعى یاد شده براى این 

کار مجهز به دوربین است.
دوربین یاد شــده مى تواند در آن واحد تصویرى از 
شــیئى که در برابرش قرار دارد، تهیــه کند، ابعاد و 
انــدازه آن را ارزیابى کند و بر همین اســاس براى 

حرکت دست پروتزى برنامه ریزى کند.
مزیت مهم ســاخت چنین محصولى افزایش دقت 
حرکات آن به گونه اى اســت که شباهت زیادى به 
حرکات دست عادى داشته باشد. همچنین این دست 
بدون نیاز به فکر کردن مالــک آن مى تواند براى 

تعامل با اشیاء به خوبى برنامه ریزى کند.
پروتز مذکور ســرعت برداشــتن و قراردادن اشیاء 
را بــه چند میلى ثانیــه کاهش مى دهــد و یکى از 
چالش هاى مهم پیش روى افراد معلول را برطرف 

مى کند.
 با پیشرفت این فناورى دست هاى پروتزى یاد شده 
قادر به حس کردن فشــار و دما و انتقال اطالعات 

مذکور به مغز افراد خواهند بود.

ترفند

فناورانه نه فعال مى شود؟
رورگرها چگو

حالت امنیتى ناشناس در م

تقریبــًا غیــر ممکن اســت کــه در حــال وبگردى
 باشــید و هیچ ردى از فعالیت هاى آنالین شما به جاى 

نماند.
 به طور کلى مى توان گفت کــه ما بر خالف میلمان در 
فضاى مجازى توسط افراد زیادى دنبال مى شویم. اما از 
آنجایى که امنیت در همه جا حرف اول را مى زند و حریم 
خصوصى در هرجایى که مى رویم مهم است، نیاز است 
که تنظیمات امنیتى را در برخى از سیستم هاى عمومى 

و کامپیوتر هاى اشتراکى فعال کنیم.

Incognito یــا همان حالت ناشــناس 
چیست؟

حالــت Incognito یا حالت ناشــناس، یک حالت در 
مرورگر است که امکانى را براى حفظ امنیت شخصى 

کاربران ایجاد کرده است. 
حالت ناشــناس کروم، حالتى مشــابه Stealther در 
مرورگر فایرفاکس و یا private browsing در مرورگر 
سافارى مک مى باشد. در حالت ناشناس، مرورگر هرگز 
پیشــینه وبگردى، کوکى ها، دانلود هیســتورى هاى 
شــما را ذخیره نخواهد کرد و به حساب هاى شما وارد 

نخواهد شد.

 «ذخیره نمى کند» به چه معناست؟
بســیار خب، همانطور که مى دانیــد مرورگرها به طور 
معمول تمــام فعالیت هــاى آنالین شــما را به خاطر 
مى سپارند: آنچه شما جســتجو کرده اید، چه صفحاتى 
را بازدید کرده اید، چه ویدئوهایى را تماشا کرده اید، چه 
خریدهاى آنالینى را داشته اید و... اما در حالت ناشناس، 
مرورگرها نمى توانند هیچیک از این اطالعات را ذخیره 
کنند. شــما به راحتى مى توانید حالت ناشــناس را در 

مرورگر خود تغییر دهید.

حالت ناشناس چه چیزهاى 
دیگرى را مى تواند ذخیره نکند و از خاطر 

ببرد؟
اعتبار ورود به سیســتم و اطالعات دیگر فروم ها. در 
حالت ناشــناس، مرورگر نمى تواند نام ورود به سیستم 
یا همان لوگین و رمزعبور شما را ذخیره کند. این بدان 
معناست که شما مى توانید به فیسبوك خود با کامپیوتر 
شخص دیگرى وارد شوید و هنگامى که شما مرورگر 
را ببندید یا حتى از آن تب خارج شــوید، شما از سیستم 
خارج مى شوید و تا زمانى که دو مرتبه اطالعات ورودى 
را وارد نکنید به فیسبوك خود وارد نخواهید شد. بنابراین 
هیچ شانسى براى شخص دیگرى که قصد دارد عمداً یا 
سهواً به فیسبوك شما متصل شود وجود نخواهد داشت.

دانلود تاریخچه: 
اگر که شما حالت ناشناس را فعال کرده اید، بروزر قادر 
نخواهد بود که تاریخچه دانلودهاى شما را ظاهر کند. 
با این حال فیلم هاى دانلود شده هر فرد تنها با استفاده 
از کامپیوتر قابل دســترس خواهد بود، در کامپیوتر هم 
کافى است که شما آنها را حذف کنید. بنابر این در این 

یک مورد احتیاط کنید.
دالیل دیگرى براى اســتفاده از حالت ناشناس وجود 

دارد؟ 
عمدتــًا حالت ناشــناس بــراى وضعیتى اســت که 
مى خواهید یکسرى از موارد امنیتى شما پنهان بمانند. 

 چگونه حالت ناشناس را فعال کنیم؟
در گوگل کروم: شــما مى توانید با استفاده از یک کلید 
میانبر این کار را انجام دهید یا با چند کلیک ســاده آن 
را فعال کنیــد. در ویندوزبا Ctrl+ Shift+N اســتفاده 
کنید. یا بر روى دکمه سه نقطه در گوشه سمت راست 

باالى پنجــره مرورگر 
کلیــک کنیــد و ســپس پنجره

 New incognito را انتخاب کنید. 
در موزیال فایرفاکس: منو را که سه خط افقى در گوشه 
 New Private سمت راست باالست باز کنید و روى

Window کلیک کنید. 

در مایکروسافت ادج:
 منو را که با سه نقطه در گوشه سمت راست باال نمایان 
 New InPrivate شده است انتخاب و باز کنید و سپس

window را انتخاب کنید. 

براى غیرفعال کردن این حالت هم شــما مى توانید به 
همین مســیر مراجعه کنید و آنها را مطابق توضیحات 

غیر فعال کنید.

حالت ناشناس براى چه مواردى مناسب 
نیست؟

ما پیشــنهاد مى کنیم همیشــه از حالت ناشــناس در 
مرورگرهــاى خود اســتفاده کنید. اما نیاز اســت که 
بدانید حالت ناشــناس در چه مواردى ناتوان اســت. 
در ابتدا چیزى که بســیار مهم اســت این اســت که

حالت ناشناس تنها اطالعات شــخصى شما را حفظ 
مى کند و آثــار داخلى شــما را پاکســازى مى کند و 
آدرس  اى پى و دیگــر اطالعات قابــل ردیابى باقى 

خواهند ماند.
در این میان کســانى قادربه دیدن فعالیت هاى آنالین 

شما خواهند بود:
• ارائه دهنده سرویس شما؛

•کارفرما یا رئیس شما (اگر به 
کامپیوتر شما متصل شود)؛

• وبسایت هایى که شما از آنها بازدید کرده اید؛
اگر هر نرم افزار جاسوســى روى سیســتم شما وجود 
داشته باشــد، (به عنوان مثال کى الگرها)، مى تواند به 

طور کامل از فعالیت هاى شما مطلع شود.
بنابراین بــا احتیاط به فعالیت هــاى آنالین خود ادامه 

دهید.
مورد دوم هم به اندازه مورد اول کامًال مهم است، حالت 
ناشناس به هیچ وجه از اطالعات و اموال شما در برابر 
سرقت هاى متعدد ســایبرى کمک نمى کند، البته این 
حالت نسبت به حالت پیش فرض بهتر است اما به عنوان 
مثال، با استفاده از حالت ناشناس، هیچ تضمینى براى 
بانکدارى هاى امن آنالین، خریدهاى آنالین و... وجود 
نخواهد داشت. در صورتى که مایل هستید تا خریدهاى 
آنالین امن داشته باشید مى توانید از راهکارهاى امنیتى 

استفاده کنید.
و اما در آخــر بهتر اســت بدانید که حالت ناشــناس 
مرورگرها به طور کامل از ردیابى تبلیغ کنندگان آنالین 
جلوگیرى نمى کنــد. کوکى ها در مرحلــه اول حذف 
خواهند شد اما تبلیغات هدفمند را دستکم نگیرید، آنها 
به منظور رسیدن به اهدافشان از کوکى ها هم قوى تر 

عمل مى کنند.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J7 Prime SM-G610FD دو سیمکارت

رامین مشکاه
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یــک کارشــناس طب 
سنتى درباره دالیل 
و فواید حجامت 
در فصل بهار 
ر  ظها ا

داشت: اوًال در بهار غلبه خون در بدن اتفاق مى افتد و ثانیًا با بیرون آمدن 
حرارت بدن از عمق به سطح بدن، بخارات آزاد مى شود و بخارى که 
متصاعد خواهد شد در تمامى مزاج ها یکسان است؛ برخى از کارشناسان 
این استدالل را دارند که حجامت باعث خروج خون از بدن مى شود اما 
این کامًال اشتباه اســت زیرا حجامت باعث خروج بخارات زاید از بدن 

مى شود.
دکتر مهدى فهیمى با بیان اینکه خون خارج شــده از بدن در حجامت 
داراى حجم کمى اســت، خاطرنشــان کرد: به طور میانگین از بدن 
یــک خانــم در 
هر مــاه 80 تا 150 
سى سى خون دفع 
مى شــود و 
مشــکلى هم 
براى آنها ایجاد 

نمى شود.
افــزود:  وى 
حاال کســى که 
مى خواهد یک 
مرتبه در سال 
مت  حجا
کنــد به 
غیــر از اینکه 
بخــارات بدنش خارج مى شــود، هیچ 

اتفاقى براى وى نخواهد افتاد.
ایــن کارشــناس طب ســنتى بــا اشــاره به 

تجربه طوالنى مــدت خود در انجــام حجامت در افــراد با طبع هاى 
مختلف خاطرنشــان کرد: دیده نشــده که در فصل بهار کســى که 
بلغمى اســت، حجامت موضعى (عام) کند اما فایــده اش نصیب وى

نشود.
وى درباره فواید انجام حجامت در فصل بهار در افراد با غلبه بلغم تصریح 
کرد: بلغم سرد و َتر اســت در حالى که خون گرم و َتر بوده و زمانى که 
بادکشى در نقطه اى از بدن قرار مى گیرد، فشار مکش زیر لیوان، از فشار 
منفى داخل قلب باالتر است بنابراین ما در این حالت یک فراخوان خون 
از تمامى نقاط بدن به ســمت نقطه بادکش را مشــاهده مى کنیم و در 
فاصله پنج دقیقه اى که بادکش بر روى نقطه اى از بدن قرار دارد، حدوداً 
سه مرتبه گردش کامل خون بدن از این نقطه عبور مى کند و زمانى که 
این اتفاق مى افتد، بلغم موضعى رسوب کرده در بافت هاى بدن توسط 

خون شروع به حرکت مى کند.

اصالح مزاج بافتى بدن
فهیمى افزود: قصــد از حجامت فقط خونگیرى نیســت بلکه اصالح 
مزاج بافتى بــدن، اصالح مزاج عمومــى، تخلیه ســموم بافتى بدن 
و گرم کردن موضــع حجامت نیز بــا انجام حجامت اتفــاق خواهد 

افتاد.
این کارشناس طب ســنتى گفت: حجامت نقطه بســیار گرم را سرد 
مى کند و بالعکس؛ دلیلش این اســت که گردش خون سیستمیک را 
به آن نقطه مى رساند و حتى اگر عفونتى در آن نقطه به صورت پنهان 
باشد، آن را به سیستم ایمنى مى رســاند و در تمام بدن علیه آن پادتن 

الزمه تولید مى شود.
وى درباره چرایــى اثرات مفید حجامت در خشــک کــردن و از بین 

بردن جوش هاى بــدن تصریح کرد: اوًال با انجــام حجامت، بخاراتى 
که باعث جوش شــده خارج مى شــوند و ثانیًا وقتــى حجامت انجام 
مى شــود، گردش خون در آن نقطه افزایش مى یابــد و این امر باعث 
مى شــود تا عامل عفونى داخل جوش، وارد سیستم گردش خون شود 
و بدن علیه آن پادتن تولید کند و این امر باعث خشک شدن جوش ها 

مى شود.

تعدیل مزاجى با انجام حجامت بهارى
فهیمى با بیان اینکه حجامت در بهار مى تواند باعث تعدیل مزاج شود، 
تأکید کرد: فهم ما از حجامت باید چند بُعدى شــود تا بتوانیم درباره آن 

قضاوت کنیم.
این کارشناس طب ســنتى درباه ممنوعیت هاى حجامت گفت: انجام 
حجامت فقط براى افراد بسیار کم خون و زنان باردار (غیر از ماه چهارم 
و پنجم) توصیه نمى شــود؛ افرادى که درگیر بیماى هاى غدد لنفاوى 
و دچار بیمارى هایى مثل ویتیلیگو هســتند زیرنظر پزشــک حجامت 

کنند.

حجامت مانعى براى سکته هاى قلبى در بهار
فهیمى درباره چرایــى افزایش میزان ســکته هاى قلبــى در فصل 
بهار و اثر انجــام حجامت در جلوگیــرى از این نوع ســکته ها گفت: 
در فصل بهــار حرارت از عمق بدن به ســطح حرکــت مى کند و این 
امر باعث افزایش ســکته هاى قلبى در این فصل مى شــود اما انجام 
حجامت باعث مى شــود تا آن حرارت از بدن خارج شــود و حجامت 
جلــوى ســکته هاى قلبــى و فص ــد جلوى ســکته هاى مغــزى را 

مى گیرد.

,,آرام کردن کودك با غذا، کارى صحیح است؟ آرام کردن کودکان باغذا ممکن است در 
کوتاه مدت گریه کردن آنها را متوقف کند، اما پژوهشگران
 هشدار مى دهند که این کار ممکن است
 در درازمدت به الگوهاى ناسالم غذا خوردن تبدیل
 شود

حجامت در فصل بهار براى تمامى مزاج ها تجویز مى شود

تحقیقــات اخیر نشــان مى دهد که 
خوردن گوشت بوقلمون براى مقاومت 
در برابر بیمارى هایى که سیستم ایمنى 

بدن را تهدید مى کنند مفید هستند.
وجود مولکولى در گوشت بوقلمون از 
بدن در برابر بیمارى هایى نظیر ام اس 
محافظت مى کند. طبق این تحقیقات 
سطح باالى اســید آمینه و تریپتوفان 
مى تواند التهابــات مغز را کاهش دهد 
و بوقلمون حاوى مقادیر زیادى از این 
مواد اســت. التهابات مغزى در موارد 
پیشرفته خود مى تواند به بیمارى ام اس 

منجر شود.
کارشناســان امیدوارند که این کشف 
به درمان هاى غذایى تــازه اى براى 
این بیمارى منجر شــود. محققان در 
این مطالعــه متوجه رابطــه اى میان 
باکترى هاى زنــده در روده و عملکرد 
سلول هاى مغزى شده اند. این مطالعه 
با تمرکز روى بیماران ام اس بیمارستان 
زنان بریگهام در بوستون صورت گرفته 
است. به گفته دکتر فرانسیسکو کوینتانا 
مواد غذایى داراى نوعى توانایى براى 
کنترل از راه دور سیستم عصبى هستند.

بر اساس نتایج مطالعه محققان دانشگاه 
کینگستون انگلیس، گرچه ممکن است 
افرادى که زیاد کتاب مــى خوانند در 
مواقعى تا حدودى غیر اجتماعى به نظر 
برســند، اما واقعیت این است که کتاب 
خواندن مى تواند انسان را مهربان تر و 

دلسوزتر کند.
به گفته محققان، افرادى که مشــاهده 
تلویزیون را ترجیــح مى دهند، رفتارى 
کمتر دوســتانه دارند و دیــدگاه هاى 
دیگــران را کمتر درك مــى کنند، اما 
در مقایســه با آنها، کتابخوان ها بیشتر 
احتمال دارد که رفتار اجتماعى داشــته 
باشــند. محققان در این مطالعه، 123 
شــرکت کننده را در خصوص عالقه 
آنها براى کتاب خواندن، تماشــا کردن 
تلویزیون، بازى کــردن و مهارت هاى 
ارتباطى میان فردى آنها، مورد بررسى 
قرار دادند، مانند میزان درك احساسات 
دیگران و اینکه آیا به دیگران کمک مى 

کنند یا خیر.
نتایج این بررســى نشــان داد که در 
مقایسه، افراد کتابخوان رفتار اجتماعى 

مثبت ترى داشتند.
محققــان اخیــراً در کنفرانس انجمن 
روانشناســى انگلیــس در برایتــون، 
با ارائه نتایج مطالعــه جدید گفتند که 
عالقه منــدان به مطالعــه ماجراهاى 
تخیلــى، رفتار اجتماعــى مثبت ترى 
دارند، افرادى که داستان هاى درام مى 
خوانند، احساس همدلى بیشترى نیز با 
دیگران دارند و عالقه مندان به مطالعه 
کتاب هاى تجربى، این توانایى را دارند 
که موضوعات را از دیدگاه هاى مختلف 
درك کنند. براساس یافته این محققان، 
طرفداران مطالعــه کتاب هاى کمیک 
احتماًال بیشترین نمره را در زمینه ارتباط 

برقرار کردن با دیگران کسب مى کنند.
به بــاور محققان، این مطالعه نشــان 
مى دهد که کتاب خواندن به افراد امکان 
مى دهد دیدگاه هاى مختلف را بفهمند 

و در نتیجه دیگران را بهتر درك کنند. 

ام اسى ها 
گوشت بوقلمون 

بخورند

با کتاب خواندن 
این ویژگى ها 

در شما تقویت 
مى شوند

اما

سیما فردوس متخصص روانشناسى 
گفت: افسردگى به اختالالت روانى گفته 
مى شــود که فرد مبتال به آن احساس 

استیصال و ناکامى کند.
وى گفت: افسردگى را مى توان به دو 
دسته تقسیم کرد یا به صورت ژنتیکى 
از طریــق والدین به فرزنــدان منتقل 
مى شــود و یا به دلیــل ناکامى مکرر 

محیطى ایجاد مى شود.
فــردوس اظهــار داشــت: از عالیم 
افســردگى مى توان به پرخوابى یا کم 
خوابى، بى اشتهایى و یا پرخورى اشاره 

کرد.
وى با بیان اینکه حالت هاى عاطفى در 
افراد قابل انتقال اســت، تصریح کرد: 
وقتى به صورت متناوب در محیطى که 
غم آلود است ســپرى کنید و یا با افراد 
مبتال به عارضه افســردگى معاشرت 
داشــته باشــید به مرور زمان دچار 

افسردگى مى شوید.
فردوس اظهار داشت: هر غم زدگى 

را نمى توان افسردگى نامید زیرا عالیم 
افســردگى باید دو هفتــه به صورت 

متناوب بروز کند.
وى خاطرنشــان کرد: راه هاى درمان 
این عارضه بسته به نوع افسردگى به 
صورت خوراکى و یا روان درمانى صورت 

مى گیرد.

چرا
 دچار 

افسردگى 
مى شویم؟

ا ا

آر

چرا
 دچار
فسردگ
ى شویم

 
گى 
م؟

ر بهار غلبه خون در بدن اتفاق مى افتد و ثانیًا با بییرون آمدن 
ب بخارى که   آزاد مى شود و

تجربه طوالنى مــدت خود در انجــام حجامت در افــراد با طبع هاى 
مختلف خاطرنشــان کرد: دیده نشــده که در فصل بهار کســى که 
لغم اســت، حجامت موضعى (عام) کند اما فایــده اش نصیب وى

بلغم تصریح ه غل ا

بردنجوش هاى بــدن تصریح کرد: اوًال با انجــام حجامت، بخاراتى
که باعث جوش شــده خارج مى شــوند و ثانیًا وقتــى حجامت انج
مى شــود، گردش خون در آن نقطه افزایش مى یابــد و این امر باع
مى شــود تا عامل عفونى داخل جوش، وارد سیستم گردش خون

و بدن علیه آن پادتن تولید کند و این امر باعث خشک شدن جوش
د ش

و

م  در درازمدت به الگوهاى ناسا
 شود

حجامت در فصل بهار براىى تمامى مزاج ها تجویز مى شود

ر
د:
 که
فراد
شرت
دچار 

زدگى
را عالیم 
ه صورت 

اى درمان
سردگى به 
مانى صورت 

اغذا ممکن است در 
ردن کودکان ب

آرام ک

ف کند، اما پژوهشــگران 
دن آنها را متوق

کوتاه مدت گریه کر

ن کار ممکن است در درازمدت به الگوهاى ناسالم 
ر مى دهند که ای

هشدا

خوردن تبدیل شود.
غذا 

داد که والدینى 
یتانیایى و نروژى نشــان 

وســیله پژوهشگران بر
ررسى جدید به 

یک ب

دن عاطفى» را 
تند مى توانند «غذا خــور

ن عاطفــى» هســ
ه به اصطالح «غــذا دهندگا

ک

 خوردوخــوراك ارتباط 
زن و اختــالالت

کــه با افزایــش و
ه عادتى اســت 

ترغیب کنندک
دارد.

هم مى کند که 
ى این بررسى شــواهد قوى ترى دراین باره فرا

مى گویند یافته ها
کارشناســان 

ردن آنان و نوع 
اند تأثیر عمده اى بر عادات غذا خو

ه کودکان مى تو
ا دادن والدین ب

سبک هاى غذ

واجهه با عواطفشان بگذارد.
ذاها و نوشیدنى ها هنگام م

رابطه شان با غ

ت که والدین براى آرام 
» به این معناس

ذا دادن عاطفى
ن کارشناسان «غ

به گفته ای

شیدنى متوسل 
ه دادن غذا و نو

خلقى کردن او ب
ثال هنگام کج 

کردن کودك براى م
مى شوند.

ى گویند اتکاى 
رسى و همکارانش م

«سیلجى استینسبک» سرپرست این بر

دسرها و غذاهاى شیرین براى آرام کردن 
ین بر دادن هله هوله ها، 

والد

نجامد و زمینه ســاز مشکالت 
تواند به پرخورى بیا

کودکان مى 

فراطى در آنان
 و غذا خوردن ا

د پراشتهایى عصبى
بعدى مانن

 باشد.

ســتادیار روانشناسى در دانشگاه 
استینسبک که ا

هر تروندهایم 
علوم و تکنولوژى نروژ در شــ

ت، دراین باره گفت: «هنگامى که 
اســ

شــید، عالقه اى به 
غمگین با

هویج نخواهید 
خوردن 

داشت.»

پژوهشگران 

یــه و غــذا خوردن 
عــادات تغذ

بیش از 800 کــودك را از چهار ســالگى تحت نظر 

 کودکان را در شــش، هشــت و ده سالگى چک 
رفتند. آنان این

گ
کردند.

شــد که حدود 
ه بودند، معلوم 

بر اســاس پرسشــنامه هایى که والدین پر کــرد

ى آرام کردن خودشان 
ودکان در همه سنین نشــانه هاى غذا خوردن برا

دوسوم این ک

ى که بــا غذا خوردن 
فتند که کودکان

شــگران دریا
ن ایــن پژوه

ى دهند. همچنی
را بروز م

ن منظور تغذیه 
ـیله والدین براى ای

شــتر به وسـ
ش مى کردند، بی

آســان تر احســاس آرام
مى شدند.

 مى دهد و برعکس.»
 عاطفى را افزایش

ى، غذا خوردن
غذا دادن عاطف

استینسبک گفت: «

کانى کــه در چهار 
کردنــد: «کود

ن رونــد دیگرى را هــم شناســایى 
این پژوهشــگرا

ند با احتمال بیشــترى براى آرامش 
ــمگین یا پریشان مى شــد

الگى آسان تر خش
س

 به آنــان غذا 
خوردند و والدینشــان بــراى ایــن مقصود

ردن غــذا مى 
پیدا کــ

مى دادند.»

اطفى کودکان 
دن با ناراحتى ع

گویند راه بهترى براى کنار آم
ارشناسان مى 

ک

ینکه هنگامى خشم یا 
ى کنند به جاى ا

الدین توصیه م
د دارد. آنان به و

وجو

ودکان از غذا به عنوان وسیله اى براى پرت کردن حواس 
ناراحتى ک

ش دهند که این 
کودکان آمــوز

ه کنند، باید به 
آنها اســتفاد

ار آمدن با آنها 
حمل کنند و راه هایى براى کن

عواطف را ت

 در چنین مواردى برقرارى انضباط مثبت 
پیدا کنند.

دن از گریه کودك او را در مسیر رشد 
و نترسی

غلبه بر عواطفش قرار 
طبیعى براى 

مى دهد.
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■ خشایار بیدمشکى: بیش از 75 هزار رأى براى 
سپاهان و هشت هزار رأى براى ذوب آهن در نظرسنجى 
برنامه 90 که مجموع آن به یکصدهزار نفر هم نمى رسد 
و این موضوع واقعاً ناراحت کننده، تأسفبار و خجالت آور 
است که در یک استان پنج میلیون نفرى فقط 83 هزار 
نفر حامى تیم هاى استانشان باشند. من واقعاً متأسفم که 
حاضر نیستیم براى حمایت از تیم هاى شهرمان زحمت 
ارســال یک SMS  را به جان بخریم و به راحتى اجازه 
مى دهیم تیمى مثل سپیدرود رشت بیاید و باالتر از ما 
قرار بگیرد. وقتى میزان حمایتمان از تیم هاى محبوبمان 
در حد و اندازه ارسال یک SMS هم نیست بهتر است در 
ســایر موضوعات مربوط به تیم هم هواداران سکوت 
کنند و همه گونه ژســت صاحبنظر و کارشــناس را به 

خود نگیرند.

■ محسن کدخدایى: شــاید برخى هــا بگویند ما 
حامى سپاهان هســتیم ولى برنامه 90 را قبول نداریم 
و در نظرسنجى هاى آن شــرکت نمى کنیم. این تفکر 
به نظر من بســیار اشتباه اســت. به هر حال برنامه 90 
یک برنامه ملى و یکى از پر بیننــده ترین برنامه هاى 
تلویزیونى است و باید از همه ظرفیت هاى آن  بتوانیم 
که اســتفاده کنیم. تا مدت هاى زیاد در مورد تیم هاى 
پر طرفدار عمومًا به نظرسنجى هاى این برنامه رجوع 
مى شود و سایر نظرســنجى ها در این باره خیلى مورد 
استناد قرار نمى گیرد و ســپاهانى ها و اصفهانى ها به 
نظر من یک فرصت بزرگ را با تنبلى و بى خیالى خود 
از دست دادند. این یک همه پرســى هوادارى بود که  

اصفهانى ها در آن بازنده شدند.

■ ســعید نظرى: ما چه خوش خیــال بودیم که 
تصور مى کردیم در این نظرسنجى سپاهان مى تواند 
یک رقابت فــوق العاده تنگاتنگ را با تراکتورســازى 
در مورد رتبه ســوم محبــوب ترین تیم ایــران انجام 

دهــد. چــه خیــال باطــل و خامى داشــتیم. 

نمى دانستیم که قرار است قافیه را به سپیدرود تازه  لیگ 
برترى شده ببازیم و اصفهانى ها با این همه جمعیت و 
ابهت به راحتى پشت تیم هایش را خالى کند. فقط باید 
خدمت مردم اصفهان گفت وقتــى یک SMS را از تیم 
هاى شهرتان به ویژه سپاهانى ها که مدعى رقابت در 
این نظرسنجى بود دریغ مى کنید، خیلى انتظار قهرمانى 

و کسب افتخار هم نداشته باشید.

■ بابک باقــرى: واقعًا نمــى دانم در مــورد این 
نظرسنجى چه بگویم. از مردم اصفهان انتظار بیشترى 
مى رفت. در این نظرسنجى بحث اعتبار فوتبال این شهر 
در میان بود که به راحتى اجازه داده شد تا تیم سپیدرود 
رشت از تیمى مثل سپاهان عبور کند. خجالت آور بود!  
این درست است که در اســتان اصفهان هم هوادارانى 
هســتند که طرفدار اســتقالل و پرســپولیس بوده و 
عالقه اى به تیم هاى استانشــان از جمله ســپاهان و 
ذوب آهن ندارند اما قطعًا میــزان هواداران تیمى مثل 
سپاهان بسیار بسیار بیشــتر از این اعداد بود. اى کاش 
تنبلى نکرده بودند و تیم شهرشــان برایشان مهم بود. 
سپاهان و ذوب آهن در این نظرسنجى به شدت احساس 

غربت کردند.

■ محمدرضا محمدى: شما نگاه کنید به دیدارهاى 
سپاهان- نفت تهران و یا سپاهان- استقالل در فصلى 
که گذشت در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان، بیش از 
40 هزار هوادار ســپاهان در هر کدام از این دیدارها در 
ورزشگاه حاضر بودند که این 40 هزار به همراه خانواده 
هاى خود که قطعًا اغلب این خانواده ها هم ســپاهانى 
هستند  اگرمى خواستند رأى بدهند، رأى بسیار باالیى به 
دست مى آمد. به جشن هاى قهرمانى سپاهان در سال 
هاى اخیر نگاه کنید. وقتى بازى به اتمام مى رســید و 

قهرمانى هاى سپاهان مسجل مى شد، صدها هزار 
نفر از مــردم اصفهان به 

خیابان هاى شهر مى ریختند و تا صبح جشن و پایکوبى 
مى کردند. در سایر شهرهاى استان هم عمومًا وضع به 
همین شکل بود و کامًال مشخص بود که فضاى غالب 
هوادارى در اصفهان و شهرســتان هاى این استان به 
سمت و ســوى ســپاهان گرایش دارد. ما آن جشن ها 
را باید ببینیم یا نتیجه این نظرســنجى را؟!  تازه وقتى 
ناراحت مى شویم که یکى دو روز قبل از آغاز برنامه 90 
هفته گذشته، بســیارى از صفحات سپاهانى در فضاى 
مجازى، با فراخوان، ســاخت کلیپ و پوســتر و صدور 
بیانیه، اطالع رسانى هاى الزم در مورد این نظرسنجى را 
انجام داده بودند و خیلى از مردم و هواداران نسبت به این 
نظرسنجى به خوبى آگاه شده بودند. آن وقت در نهایت 

چنین نتیجه تأسفبارى رقم خورد.

■ افســانه حقیقى: قبل از شــروع نظرســنجى 
مى دانســتیم که قطعًا ذوب آهن شانسى براى اینکه 
در رتبه هاى باال قرار بگیرد را دارا نیســت و ســپاهان 
مى توانــد پرچمدار اصفهــان در برنامه 90 باشــد. ما 
طبق واقع بینى هاى خود این احســاس را داشتیم که 
مى توانیم در صورت بسیج همگانى مرد اصفهان رتبه 
سوم محبوب ترین تیم ایران را از آن خود کنیم و البته 
براى رسیدن به این هدف نگرانى مان تیم تراکتورسازى 
بود که نمى خواســتیم قافیه محبوب ترین ها را به آنها 
ببازیم. اما وقتى نتیجه مشخص شد دیدیم که در ابتدا 
باید نگرانى اصلى مان بى خیالــى و بى توجهى مردم 
اصفهان و هواداران غیر ورزشگاهى سپاهان نسبت به 
تیم شهرشان باشد. این بى خیالى باعث شد که نه تنها 
سوم نشویم، بلکه ســپیدرود هم بیاید و باالى سر تیم 

اصفهانى قرار بگیرد. بعد از این نظرســنجى واقعًا 
نمى دانم فوتبالدوستان اصفهانى 

احساس خجالت کرده اند و یا اینکه هنوز در حال و هواى 
بى خیالى به سر مى برند.

■ بهاره حیاتى: ما به دور از هر تعصبى مى دانیم که 
رتبه هاى اول و دوم این نظرسنجى  متعلق به استقالل و 
پرسپولیس است. در مورد رتبه سوم هم این احتمال زیاد 
بود که تراکتورســازى بتواند این رده را در بین محبوب 
ترین تیم هاى ایران به خود اختصاص دهد. اما کمترین 
انتظارمان از سپاهانى ها و اصفهانى ها این بود که حداقل 
رتبه چهارم را با رأى بسیار بیشــترى رقم بزنند و با آراء 
خود مانور قدرت فوتبال اصفهــان در حوزه هوادارى را 
نشــان دهند. آراء ذوب آهن در این نظرسنجى طبیعى 
بود و همه مى دانستیم و مى دانیم که این تیم هواداران 
و دوســتداران زیادى ندارد. در مورد این نظرسنجى ها 
بحث هاى زیادى مى شود و شاید براى میزان محبوبیت 
تیم ها فقط نباید به این نظرسنجى ها اکتفا کرد، مثًال خود 
من اعتقاد دارم فاصله درصد میزان هواداران استقالل و 
پرسپولیس کمتر از آن چیزى است که در این نظرسنجى 
خود را نشان داد و شاید خیلى از اســتقاللى ها هم بى 
خیال شرکت در این برنامه بودند و بعضى از آنان هم در 
کمپین هایى اعالم نموده بودند که این نظرســنجى را 
تحریم مى کنند. ولى به هر حال توجه داشته باشیم که 
نظرسنجى 90 مى تواند معتبرترین و قابل استنادترین 
نظرسنجى در مواردى اینچنینى باشــد و بهتر بود که 
مردم اصفهان و هواداران ســپاهان اهمیت بیشــترى 

به تیمشــان مى دادند و درآن شــرکت 
مى کردند.

 بررسى استقبال کم اصفهانى ها از نظرسنجى 90 در تحریریه نصف جهان

رفراندومى که اصفهانى ها در آن باختند
قابل پیش بینى بود که در نظرسنجى برنامه 90  هفته گذشته، پرسپولیس و استقالل بیشتر از سایر گزینه ها رأى بیاورند. سومى تراکتورسازى هم در این نظرسنجى تقریبًا طبیعى بود اما آنچه تعجب آور بود رأى پایین سپاهانى ها بود که 
حتى بعد از تیم سپیدرود رشت در رده پنجم قرار گرفتند. با وجود اینکه از یکى دو روز قبل از شروع برنامه 90 در فضاى مجازى و کانال هاى فوتبالى هوادارى اصفهان، کمپین  هایى براى رأى دادن به سپاهان و ذوب آهن تشکیل شده بود 
و پیش بینى مى شد که سپاهان اصفهان حداقل رقابت نزدیک ترى با تیم سوم این نظرسنجى یعنى تراکتورسازى داشته باشد ولى در نهایت این سپیدرود بود که رقابت نزدیکى براى ایستادن در رده چهارم جدول تیم هاى پرطرفدار فوتبال 

ایران با سپاهان انجام داد و در نهایت هم تیم رشتى چهارم و باالتر از تیم اصفهانى قرار گرفت!
 همکاران و برخى اعضاى تحریریه گروه ورزشى روزنامه نصف جهان درباره این نظرسنجى و بى توجهى مردم و فوتبالدوستان اصفهانى براى شرکت در رفراندوم هوادارى مهم، نظراتى داشتند که با هم مى خوانیم:

على کریمى نه براى دو میلیون فالوئرى که در اینســتاگرام دارد، بلکه براى شــخصیت کاریزماتیکش در 
سال هاى فوتبال، توان باالیى دارد براى اینکه در خیزش هاى اجتماعى بتواند به عنوان یک کنشگر باشد. 
على قطعًا یک الگوى کامل نیست اما از دیرباز رفتارهایش همیشه پر بوده از برخوردهایى که مى تواند الگو 
شود. از روزى که خودش را موظف دانست که براى بچه هاى فوتبال بانوان البسه فراهم کند تا با لباس هاى 
بى کیفیت به مســابقات نروند تا روزى که براى قربانى مظلوم فجایع کهریزك، پیراهنش را هدیه کرد. او 
همیشه سعى کرده خیلى خودجوش فعالیت اجتماعى داشته باشد. جنسى از فعالیت که هیچ ستاره فوتبال 

دیگرى مانندش را انجام نمى دهد.
رفتارهاى تند فوتبالى اش همیشه نقدهاى تندى به همراه داشته و گاه درك رفتارهایش شاید سخت بوده 
اســت براى همه ما. ولى در کنش هاى اجتماعى، اگر تصمیمى گرفته، دلى بوده است. از روز بازى ایران و 
کره در بحبوحه خرداد 88 تا روزى که به معصومه ابتکار براى گرد و غبار اهواز تاخت. او آنچه را خودش باور 
دارد مى نویسد. کسى توصیه اى برایش نداشته است که هیچ وقت وارد سیاست نشو. او چیزى که خودش 
دوست دارد و درست مى بیند، درباره اش اقدام مى کند. دنبال پست و مقام نیست و حرفش را صریح مى زند.

وقتى با احمدى نژاد خوب نیست، در تمرین تحویلش نمى گیرد. وقتى مى خواهد از حسن روحانى حمایت 
کند و مردم را تشویق به حضور در انتخابات مى کند، دنبال منفعتى نیست. نه ستادى رفته، نه با چهره هاى 
سیاسى عکس یادگارى گرفته است و نه حتى هیچ کدام از دولتى ها دستشان به او رسید یا با او سخن گفته اند. 
خودش اصرار دارد امروز تداوم دولت نیاز کشور است و برایش تبلیغ مى کند و از خودش مایه مى گذارد و براى 
این رفتارش چشمداشتى ندارد. درست بر عکس خیلى از ستاره هایى که این روزها در ستادهاى مختلف رفت 

و آمد دارند یا حمایت مى کنند و حمایت هاى شان را تکذیب مى کنند!

 اجتماعى، اما نه سیاستمدار!

 «لوکا بوناچیچ» با امضاى قراردادى به عنوان سرمربى گسترش فوالد تبریز براى فصل آینده انتخاب شد. 
بوناچیچ از جمله مربیان کروات در فوتبال ایران به شمار مى رود که بیش از یک دهه از حضور آنها در فوتبال 

کشورمان مى گذرد و سابقه هدایت تیم هاى مختلفى از جمله سپاهان و ذوب آهن را بر عهده داشته است.
در لیگ برتر چهارم لوکا هدایت آبى پوشان شهر اهواز را بر عهده گرفت. حضور در استقالل اهواز براى او و 
هواداران استقالل اهواز خاطرات خوبى به جاى نگذاشت و لوکا در اوایل نیم فصل دوم از استقالل اهواز جدا 

شد و به لیگ فوتبال آلبانى پیوست.
او پس از حدود یکسال و نیم، بار دیگر به فوتبال ایران بازگشت و این بار هدایت سپاهان اصفهان را بر عهده 
گرفت. بدون تردید بوناچیچ موفق ترین دوران مربیگرى خود در ایران را در همین دوره در اصفهان تجربه 
کرد. حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2007 و دو قهرمانى در رقابت هاى جام حذفى فوتبال ایران 
مهمترین موفقیت هاى این مربى کروات در سپاهان بود. وى در دى ماه 1386 در توافقى دو جانبه از سپاهان 
جدا شــد. لوکا پس از چهار فصل بار دیگر به سپاهان بازگشــت و در تیرماه 1390 براى دومین بار هدایت 
زردپوشان اصفهانى را پذیرفت. اما این بار همکارى لوکا با سپاهان چندان دوامى نداشت و اواخر مهر 1390 

این مربى از جمع اصفهانى ها جدا شد.
اما لوکا در لیگ برتر سیزدهم هدایت ذوب آهن را پذیرفت اگرچه پس از یک نیم فصل ناموفق در این تیم در 
حالى که سبزپوشان اصفهانى در رده چهاردهم جدول جاى گرفته بودند، از این تیم جدا شد و به فاصله چند 

روز به کرمان رفت و هدایت مس کرمان را بر عهده گرفت.
و سرانجام لوکا بوناچیچ با پذیرفتن هدایت گســترش فوالد تبریز، کار خود را در ششمین تیم لیگ برترى 
آغاز کرد تا در دومین مقطع حضورش در گسترش فوالد تبریز، این تیم را براى لیگ برتر هفدهم آماده کند. 

سابقه حضور مربى جنجالى در اصفهان

سى امین قهرمان جام حذفى روز پنج شنبه در خرمشهر مشخص شد. در 29 دوره گذشته جام حذفى 12 تیم 
مختلف به قهرمانى رسیدند. در این میان استقالل با شش قهرمانى پرافتخارترین تیم محسوب مى شود. 
آبى ها این فرصت را داشتند که در سال گذشته قهرمانى شان را به هفت برسانند اما در فینال به ذوب آهن 

باختند. پرسپولیس با پنج قهرمانى در رده دوم قرار دارد.
تیم هاى اصفهانى ذوب آهن و سپاهان هر یک چهار مرتبه جام حذفى را باالى سر بردند. ملوان که زمانى 

پرافتخارترین تیم جام حذفى بود، سه قهرمانى در کارنامه دارد.

پرافتخارترین تیم جام حذفى را بشناسید

الهه مهرى دهنوى 

نظر من یک فرصت بزرگ را با تنبلى و بى خیالى خود 
از دست دادند. این یک همه پرســى هوادارى بود که  

اصفهانى ها در آن بازنده شدند.

■ســعید نظرى: ما چه خوش خیــال بودیم که 
تصور مى کردیم در این نظرسنجى سپاهان مى تواند 
یک رقابت فــوق العاده تنگاتنگ را با تراکتورســازى 
در مورد رتبه ســوم محبــوب ترین تیم ایــران انجام 

دهــد. چــه خیــال باطــل و خامى داشــتیم. 

40 هزار هوادار ســپاهان در هر کدام از این دیدارها در 
خانواده  0ورزشگاه حاضر بودند که این40 هزار به همراه
هاى خود که قطعًا اغلب این خانواده ها هم ســپاهانى 
هستند  اگرمى خواستند رأى بدهند، رأى بسیار باالیى به 
سال دست مى آمد. به جشن هاى قهرمانى سپاهان در

هاى اخیر نگاه کنید. وقتى بازى به اتمام مى رســید و 
قهرمانى هاى سپاهان مسجل مى شد، صدها هزار

نفر از مــردم اصفهان به 

اصفهان و هواداران غیر ورزشگاهى سپاهان نسبت به 
تیم شهرشان باشد. اینبى خیالى باعث شد که نه تنها

سوم نشویم، بلکه ســپیدرود هم بیاید و باالى سر تیم 
اصفهانى قرار بگیرد. بعد از این نظرســنجى واقعًا 

نمى دانم فوتبالدوستاناصفهانى

به تیمشــان مى دادند و درآن شــرکت 
مى کردند.

فدراسیون جهانى والیبال در اقدامى بى سابقه فرمول و نحوه 
برگزارى لیگ جهانى والیبال در سال 2018 را به منظور توسعه 
و گسترش بیشــتر والیبال در دنیا و حرکت در راستاى هدف 
اول FIVB براى معرفى والیبال به نخستین ورزش المپیک تا 

سال 2024 تغییر داد.
در فرمول جدید لیگ جهانى 2018 که با عنوان «لیگ جهانى 
جدید» از آن یاد مى شود، 16 تیم حضور دارند که 12 تیم اول 
براى هفت سال متوالى در این سطح قرار خواهند داشت که 
برزیل، ایتالیا، آمریکا، چین، صربســتان، فرانسه، آرژانتین، 
ایران، لهستان، آلمان، ژاپن و روسیه 12 کشور تضمین شده 
براى هفت ســال آینده لیگ جهانى هســتند. چهار تیم نیز 
از سوى فدراســیون جهانى والیبال هر ساله براى حضور در 
لیگ جهانى معرفى مى شوند که استرالیا، کره جنوبى، کانادا 

و بلغارستان در سال 2018 این سهمیه را به دست آوردند.
16 تیم شرکت کننده در لیگ جهانى سال هاى 2018 به بعد، 
در دور مقدماتى به صورت دوره اى با هم رقابت مى کنند و هر 

تیم 15 بازى خواهد داشت.

دو تاریخ پیشــنهادى براى برگزارى 
مرحله مقدماتى و نهایى لیگ جهانى 
سال 2018 مطرح و قرار شد در جلسه 

ماه جوالى هیئت رئیسه فدراسیون جهانى 
والیبال در مورد آن تصمیم گیرى نهایى شود. 

در مجموع مرحله مقدماتى در پنج هفته و مرحله 
نهایى در پنج روز برگزار مى شود.

عالوه بر فرق بیــن تاریخ هاى مطرح شــده براى 
برگزارى، فرق عمده دیگر ایــن دو دوره زمانى ایجاد 

وقفه بیــن مرحله مقدماتى و نهایى لیگ جهانى ســال 
2018 اســت. یکى از دالیل این موضوع برگزارى بازى 

هاى جام جهانى و بازى هاى آسیایى سال 2018 است که 
محدوده زمانى براى برگزارى لیگ جهانى را با مشکل روبه 

رو کرده است.
دور مقدماتــى لیــگ جهانى ســال 2018 در پنــج هفته 
و هــر هفته در چهــار گروه چهــار تیمى پیگیــرى خواهد

 شد.

ایران براى 7 سال درباالترین سطح والیبال قرار گرفت
خ پیشــنهادى براى برگزارى 
مقدماتى و نهایى لیگ جهانى 
201 مطرح و قرار شد در جلسه 

الى هیئت رئیسه فدراسیون جهانى 
 در مورد آن تصمیم گیرى نهایى شود. 

در پنج هفته و مرحله  موع مرحله مقدماتى
ر پنج روز برگزار مىشود.

بر فرق بیــن تاریخ هاى مطرح شــده براى 
ى، فرق عمده دیگر ایــن دو دوره زمانى ایجاد 

ــن مرحله مقدماتى و نهایى لیگ جهانى ســال 
ســت. یکى از دالیل این موضوع برگزارى بازى 

8ام جهانى و بازى هاى آسیایى سال 2018 است که 
ه زمانى براى برگزارى لیگ جهانى را با مشکل روبه 

ه است.
2018 در پنــج هفته  8دماتــى لیــگ جهانى ســال
 هفته در چهــار گروه چهــار تیمى پیگیــرى خواهد

سطح والیبال قرار گرفت

سرانجام لوکا بوناچیچ با پذیرفتن هدایت گســترش فوالد تبریز، کار خود را در ششمین تیم لیگ برترى 
غاز کرد تا در دومین مقطع حضورش در گسترش فوالد تبریز، این تیم را براى لیگ برتر هفدهم آماده کند. 
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در چند فصل گذشته دیده شده برخى از ستارگان و 
بازیکنان مطرح لیگ به ویژه بازیکنان اســتقالل و 
پرســپولیس براى تمدید قرارداد خود از پیشنهادات 
خیالى و غیرواقعى تیم هاى اصفهانى و یا تیم هاى 
خارجى ســخن مى گویند تا بتواننــد قیمت خود را 
براى فصل آتى و تمدید قــرارداد افزایش دهند. در 
پنجره هاى نقل و انتقاالت، بازیکنان سرخابى مدعى 
داشتن پیشنهاداتى مى شوند که وجود خارجى ندارند 
و اى کاش مدیران دو باشگاه تهرانى مى فهمیدند که 
حربه این ستارگانشان نخ نما شده است و به راحتى 
با شرایط وحشــتناك آنان براى تمدید قرارداد 
کنار نمــى آمدند. بازیکنــان دو تیم 
تهرانى به ویژه آنهایى که 
مدت زیــادى از 
حضورشان 

این  دو تیــم در 
اند براى نمى گذرد و توانسته 

روزهاى خود اسم و رسمى راه بیاندازند، در 
پیشنهاداتى پایانى لیــگ در محافــل مختلف از 

دروغین ســخن مى گویند و با توجه بــه اینکه دو 
تیم ســپاهان و ذوب آهن از تیم هاى متمول لیگ 
محسوب مى شوند، عمدتاً نام این دو باشگاه را بر زبان 
مى آورند و البته به گزینه هــاى چینى و قطرى هم 
اشاره مى کنند! این بازیکنان بعد از راه انداختن این 
شوى تبلیغاتى با همکارى مدیر برنامه هایشان، بناى 
عصیان و ناسازگارى با باشگاه را مى گذارند، به شدت 
خواهان ترك تیم مى شوند تا مدیرانشان را مجاب به 

افزایش چشمگیر قرارداد کنند.
محســن مســلمان، کاوه رضایى، امید ابراهیمى، 
کامیابى نیا، عالیشاه، سروش رفیعى و محمد انصارى 
بازیکنانى بودند که اخبارى از این دست در مورد آنها 

زیاد منتشر شده است.
 به عنوان مثال به کمال کامیابى نیا و اخبار پیرامون 
او  نگاه کنید. وى در پرسپولیس احیا شده و از نیمکت 
نشینى در نفت به حضور در تیم ملى رسیده بود، مدت 
زیادى از فصل را به کشمکش بر سر تمدید نکردن 
قراردادش پرداخت. کشمکشى که تا پنج شنبه هم 
ادامه داشت و مشخص نیســت پیشنهادات خارجى 
و سپاهانى کمال واقعیت دارند یا از موارد فوق الذکر 

هستند.
و یا آخرین مورد علیرضا بیرانوند،گلرى که قرار بود 
براى ده  ســال دروازه پرســپولیس را بیمه کند ولى 
خیلى زود فیلش یاد هندوستان کرد. بیرانوند که در 
هفته هاى اخیر مطلقاً تمرکز نداشته و بیشتر وقتش را 
به جاى تمرین با صادر کنندگان خودرو(!) مى گذراند 
و از آنها آیفون 7 هدیه مى گیرد، مدتى اســت که از 
پیشــنهادات اروپایى دم مى زند. آن  هم از تیم هایى 
چون ویارئال. البته که در صورت صحت موضوع اتفاق 
مبارکى است اما تا این لحظه نه ایمیلى از زیردریایى 
زرد (لقب تیم اسپانیایى) به پرســپولیس رسیده نه 

خبرى در مطبوعات اسپانیا کار شده است.  
به هر تقدیــر در روزهایى که عمدتًا نــام بازیکنان 
سرخابى کمتر در لیست خرید دو تیم اصفهانى قرار 
دارد، ولى ویراژ و ترساندن مدیران با نام هاى سپاهان 

و ذوب آهن به خوبى در حال انجام است.

 با نام سپاهان و ذوب آهن 
قیمتشان  را باال مى برند

درخشش فرشید باقرى در بازى هاى اخیر استقالل 
باعث شده است دیگر کسى نتواند به این راحتى به 
فکر از دست دادن او باشــد. باقرى همان بازیکنى 
است که از نیمکت نشــینى ناراحت شده بود و حتى 
در تمریــن روز بعد از بازى با االهلى حاضر نشــد با 

تیم تمرین کند.
با ایــن حال باقرى در دو بازى گذشــته اســتقالل 
درخشــش فوق العاده اى در ترکیب این تیم داشته 
اســت، او در بازى با ســپاهان تنها هفت دقیقه بعد 
از حضور در زمین حکم نایب قهرمانى اســتقالل را 
امضا کرد و در بازى با التعاون هم تنها چند دقیقه بعد 
از حضور در زمین یک پاس گل زیبا به کاوه رضایى 
داد و به جرأت مى توان گفت در دقایقى که در زمین 
بازى حضور داشت، هم از امید ابراهیمى که به جاى 
او وارد زمین شده بود بهتر بود و هم از امید نورافکن. 
باقرى بازیکن با کیفیتى است که منصوریان را بسیار 
به حضور در اســتقالل امیدوار کرده و بعید اســت 

حاضر بشــود به این راحتى ها تیمش را 
ترك کند.

تیم ملى وزنــه بــردارى ایــران درحالى که درمســابقات 
قهرمانى آســیا درعشــق آبــاد به عنوان ســومى رســیده 
اســت عنوان مى شــود روى ســکوى نخســت ایستاده

 است!
 این درحالى است که تیم ملى چین با کسب 3 مدال طال، یک 

نقره و دو مدال برنز ازلحاظ مدالى اول شد. ازبکستان نیزبا 
کسب 2 مدال طال دوم و ایران با یک مدال طال، 2 نقره و 
یک برنزازنظرمرغوبیت مدال به عنوان سومى آسیا دست 

پیدا کرده است.
حاال چرا همه جا حرف ازقهرمانى امتیازى زده مى شود 

که در المپیــک ها هم چنیــن چیزى لحاظ 

نمى شود هم جاى بسى پرسش دارد.
بهتراســت آقایان واقعیت را پذیرفته و ازکیانوش رســتمى 
و ســهراب مرادى دلجویــى کنند چرا که هیــچ یک ازملى 
پوشــان حاضردرمســابقات قهرمانى آســیا قادرنیستند در
رقابت هاى قهرمانى جهان 2017 درآمریکا مدالى کســب

 کنند.
تنها محمدرضا برارى طالیى مسابقات 
قهرمانى آســیا مى تواند با این رکورد 
درجمع 6 نفراول جهانــى قراربگیرد 
اما او هم نمــى تواند مدالى کســب 

کند!

یک باشگاه شهرستانى به تازگى پیشنهادى سنگین و 3 میلیارد تومانى به مهدى رحمتى 
ارائه داده تا فصل آینده ازاستقالل جدا شود.

کاپیتان سرشــناس آبى ها که ابتداى فصل قراردادى 3 ساله با اســتقالل تهران بست 
درمقطعى با علیرضا منصوریان دچارچالش شد اما گفته مى شود رابطه این دو خیلى بهتراز 

گذشته شده است.
با این وجود زمزمه هایى نیزمبنى برجوانگرایى علیرضا منصوریان درفصل آینده به گوش 

مى رسد که شاید شامل حال کاپیتان هم شود.
برهمین اساس شنیدیم مهدى رحمتى هنوز به تیم شهرستانى که فصل آینده 
را مى خواهد با هزینه زیاد به جام برسد نداده است اما اگر همه چیزمطابق 
میل کاپیتان دراستقالل پیش نرود چه بسا به این تیم رفته و یکى 

دو بازیکن آبى پوش را هم با خود ببرد.

در چند فصل گذشته دیده شده برخى از ستارگان
لیگ به ویژه بازیکنان اســتقالل بازیکنان مطرح

پرســپولیس براى تمدید قرارداد خود از پیشنهادات
خیالى و غیرواقعى تیم هاى اصفهانى و یا تیم هاى
ر خارجى ســخن مى گویند تا بتواننــد قیمت خود
براى فصل آتى و تمدید قــرارداد افزایش دهند. د
پنجره هاى نقل و انتقاالت، بازیکنان سرخابى مدعى
داشتن پیشنهاداتى مى شوند که وجود خارجى ندارن
باشگاه تهرانى مى فهمیدند ک و اى کاش مدیران دو
حربه این ستارگانشان نخ نما شده است و به راحتى
شرایط وحشــتناك آنان براى تمدید قراردا ببببببببببا
کنار نمــى آمدند. بازیکنــان دو تیم
تهرانى به ویژه آنهایى ک
مدت زیــادىا
حضورشان

این  دو تیــمدر 
اند براىنمى گذرد و توانسته 

روزهاىخود اسم و رسمى راه بیاندازند، در 
پیشنهاداتىپایانى لیــگ در محافــل مختلف از

دروغین ســخن مى گویند و با توجه بــه اینکه د
تیم ســپاهان و ذوب آهن از تیم هاى متمول لیگ
محسوب مى شوند، عمدتاً نام این دو باشگاه را بر زبان
مى آورند و البته به گزینه هــاى چینى و قطرى هم
اشاره مى کنند! این بازیکنان بعد از راه انداختن این
شوى تبلیغاتى با همکارى مدیر برنامه هایشان، بناى
عصیان و ناسازگارى با باشگاه را مى گذارند، به شدت
تا مدیرانشان را مجاب ب خواهانتركتیممى شوند

پاهان و ذو م ب
قیمتشان  را باال مى

محسن کدخدایى

به گزارش سایت 90، هر چند رقابت هاى مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا و همچنین فینال جام حذفى در پیش است اما اخبار حاشیه اى در 
فوتبال ایران هم مى تواند توجه ها را جلب کند. این خبر مربوط به دو ستاره فوتبال ایران است که چندى پیش در یک سفره خانه خصوصى لوکس و باال شهر 
دیده شدند. حضور این دو ستاره که از بازیکنان خوب و با کیفیت فوتبال ایران هستند، در این سفره خانه خصوصى، باعث مى شود که توجه به آنها جلب شود.
در هر حال یکى از این دو ستاره قلیان سفارش مى دهد و البته وقتى قلیانش آماده مى شود و حسابى آن را چاق مى کند، از دیگر ستاره مى خواهد که او هم 
قلیان بکشد. اما ستاره دوم زیر بار نمى رود. اول ماجرا شــوخى به نظر مى آید اما پس از چند دقیقه، شوخىِ ستاره ها با هم به یک جر وبحث جدى تبدیل 
مى شود که از شوخى فراتر مى رود. بازیکنى که اهل قلیان نبوده است نمى خواهد به هیچ وجه زیر بار قلیان کشیدن برود. در هر حال صاحب این سفره خانه 

خصوصى که از دوستان نزدیک این دو بازیکن است متوجه جر و بحث مى شود، میانجى گرى مى کند تا این دو بازیکن را آرام کند.
او در نهایت موفق مى شود اما هر دو بازیکن از صاحبان سفره خانه مى خواهند تا موبایل حاضران در سفره خانه چک شود تا مبادا فیلمى از لحظات جر و بحث 

منتشر شود. صاحبان سفره خانه هم این کار را مى کنند و متوجه مى شوند که کسى از این صحنه ها فیلمبردارى نکرده است.
البته هر دو بازیکن عقلشان رسید و به تقاضاى عکس یادگارى گرفتن میهمانان سفره خانه خصوصى در محیط دودآلود پاسخ منفى دادند. در هر حال اینکه 

یکى از دو ستاره اهل قلیان کشیدن نبوده حسابى مایه امیدوارى است!

ماجراى عجیب 2 ستاره فوتبال ایران در یک سفره خانه

منصوریان 
باقرى را نگه مى دارد

به حضور در اســتقالل امیدوار کرده و بعید اســت 
حاضر بشــود به این راحتى ها تیمش را 

تركکند.

دروازه بان سایپا بعد از عملکرد موفق طى فصل اخیر دوباره به فهرست تیم ملى بازگشت.
حامد لک که در لیگ دهم با صباى قم به لیگ برتر معرفى شد، بعد از سه سال حضور و عملکرد درخشان جزو 
نفرات تیم ملى قرار گرفت و پس از آن هم براى انجام خدمت سربازى به تراکتورسازى رفت که با اتمام دوران 

حضورش در این تیم، با نظر على دایى دوباره به صبا آمد.
لک سال گذشته را در صبا سپرى کرد و براى فصل 96-95 هم در این تیم ماند اما بعد از پایان دور رفت به 
دلیل مشکالت مالى از جمع قمى ها جدا شد و به سایپا رفت که با این تصمیم درست، دوران درخشانى در جمع 

نارنجى پوشان داشت و نقش مهمى در بقاى این تیم در لیگ برتر ایفا کرد.
این دروازه بان جوان که در نیم فصل اول ســه بار در لیگ برتر و ســه مرتبه در جام حذفى براى صباى قم 
کلین شیت داشت، در سایپا عملکرد بهترى ارائه کرد و در 14 مسابقه که به میدان رفت موفق شد 9 بار دروازه 

خود را بسته نگه دارد.
لک با ثبت 12 کلین شیت در 29 بازى، آن هم براى تیم هاى پایین جدولى صبا و سایپا طى یک فصل اخیر و 
عملکردى که از خود به نمایش گذاشت، موجب شد تا کارلوس کى روش در بعد از دو سال و نیم دوباره او را 
در فهرست جدید خود قرار دهد و شانس را به این دروازه بان بدهد تا بتواند از فرصت دوباره ملى پوش شدن 

نهایت بهره را ببرد و جایگاه خود را تثبیت کند.

فرصت دوباره کى روش به حامد لک  

اســناد جدیدى که مؤسســه آلمانى «فوتبال لیکس» منتشــر کرده اســت، مبالغ هنگفتى که «زالتان 
ابراهیموویچ» به ازاى گل هایى که در منچســتریونایتد به ثمر مى رسانده است دریافت کرده را فاش کرده 
است. طبق این گزارش، به جز دستمزد هفتگى 367 هزار پوند، زالتان به ازاى هر گلى که به ثمر رسانده، 
مبلغى تا 143 هزار پوند دریافت کرده است، به نحوى که در مجموع، تنها براى گل هایى که به ثمر رسانده، 
معادل 2/86 میلیون پوند کسب کرده است. این مبلغ باعث شده تا دستمزد 19 میلیون پوندى و پاداش هاى 

او این بازیکن را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل کند.
طبق گزارش «دیلى میل»، پاداش هاى این بازیکن بخاطر گل هایى که به ثمر رسانده است، به طور پلکانى 
رشــد مى کرده، به نحوى که براى پنج گل اولش معادل 47 هزار پوند براى هر گل پاداش گرفته اســت و 
درنهایت، به ازاى هر پنج گل اضافه اى که به ثمر مى رسانده است، به ترتیب پاداش 79 هزار پوندى، 110 هزار 
پوندى و 143 هزار پوندى دریافت مى کرده است. پس از گل شماره  20 اما پاداش او به 119 هزار پوند براى هر 

گل کاهش پیدا کرد که نشان از هدفگذارى اولیه  20 گل از سوى شیاطین سرخ داشته است.
گفتنى است ابراهیموویچ طى دوران حضورش در منچستریونایتد 27 بار دروازه حریفان را بازکرده است.

  پاداش هاى هنگفت زالتان

رئیس سازمان تیم هاى ملى درمورد دعوت برخى از بازیکنان در فهرست تیم ملى از سوى کى روش که باعث 
تعجب اهالى فوتبال شده بود، گفت: فوتبال ملى ما در شش سال گذشته همواره براساس اندیشه هاى 
کى روش کار کرده و راه خود را پیدا کرده اســت، اندیشه هاى او حساب شــده و دقیق است من به 
گفته هاى حشمت مهاجرانى بسنده مى کنم اینکه تصمیمات و انتخابات کى روش همواره باعث شده 
که فوتبال ملى کشور شرایط خوبى داشته باشد و در شش سال گذشته کى روش در رأس تیم ملى 
بوده و تصمیمات کى روش فوتبال ملى ما را رو به جلــو هدایت کرده او همواره به دنبال کمک به 

باشگاه ها براى چهره هاى جدید هم بوده است.
محمدرضا ساکت ادامه داد: در گذشته ما شاهد فرار مغزها از کشور بودیم اما با حضور کى روش در تیم 
ملى شاهد بازگشت مغزها در عرصه فوتبال به کشور هستیم. بازیکنان ایرانى االصلى که خارج از ایران حضور 
دارند به تیم ملى کشور بازگشته اند. نفراتى که دژآگه و قوچان نژاد و حتى بازیکنانى که حتى در  ایران متولد 

نشده  بودند اما پدر و مادر ایرانى داشتند شاهد بازگشتشان به تیم فوتبال هستیم.

کى روش مغزها را برگرداند

وزنه بردارى ایران سوم آسیا شد و نه قهرمان!

پیشنهاد 3 میلیارد تومانى به مهدى رحمتى!

تیم ملى وزنــه بــردارى ایــران درحالى که درمســابقات 
قهرمانى آســیا درعشــق آبــاد به عنوان ســومى رســیده 
اســت عنوان مى شــود روى ســکوى نخســت ایستاده

 است!
3 این درحالى است که تیم ملى چین با کسب 3 مدال طال، یک 

نقره و دو مدال برنز ازلحاظ مدالى اول شد. ازبکستان نیزبا 
2 مدال طال دوم و ایران با یک مدال طال، 2 نقره و  2کسب 2
یک برنزازنظرمرغوبیت مدال به عنوان سومى آسیا دست 

است. پیدا کرده
حاال چرا همه جا حرف ازقهرمانى امتیازى زده مى شود 

که در المپیــک ها هم چنیــن چیزى لحاظ 

نمى شود هم جاى بسى پرسش دارد.
بهتراســت آقایان واقعیت را پذیرفته و ازکیانوش رســتمى 
و ســهراب مرادى دلجویــى کنند چرا که هیــچ یک ازملى 
پوشــان حاضردرمســابقات قهرمانى آســیا قادرنیستند در
7رقابت هاى قهرمانى جهان 2017 درآمریکا مدالى کســب

 کنند.
تنها محمدرضا برارى طالیى مسابقات 
قهرمانى آســیا مى تواند با این رکورد 
6 نفراول جهانــى قراربگیرد 6درجمع

اما او هم نمــى تواند مدالى کســب 
کند!

3یک باشگاه شهرستانى به تازگى پیشنهادى سنگین و 3 می
ارائه داده تا فصل آینده ازاستقالل جدا شود.

3کاپیتان سرشــناس آبى ها که ابتداى فصل قراردادى 3س
درمقطعى با علیرضا منصوریان دچارچالش شد اما گفته مى

است. گذشتهشده
منص هایى نیزمبنى برجوانگرایى علیرضا با این وجود زمزمه

مى رسد که شاید شامل حال کاپیتان هم شود.
برهمین اساس شنیدیم مهدى رحمتى هنوز به
را مى خواهد با هزینه زیاد به جام برسد ند
میل کاپیتان دراستقالل پیش نرو
خ دو بازیکن آبى پوش را همبا

3پیشنهاد 3 میلیارد تومانى به مهدى
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چهل تکه

پلیس آمریکا از دستگیرى مردى خبر داد که مسئول تیراندازى هاى 
مرگبار سال گذشته میالدى (2016) در شهر فینیکس، مرکز ایالت 

آریزونا بوده است.
بنابر اعالم پلیس، این جوان 23 ساله که «آرون سائوسدو» نام دارد 
همچنین در ارتباط با وقوع یک مورد قتل که ماه اوت سال 2015 
اتفاق افتادنقش دارد. در حال حاضر او به قتل هشت نفر دیگر که 
در فاصله ژانویه تا جوالى 2016 جان خود را از دست داده اند متهم 

شده است.
پلیس جزئیاتى در مورد انگیزه احتمالى این مرد منتشر نکرده اما گفته 

شده که او به تنهایى این جرائم را مرتکب شده است.
پلیس همچنین در مورد نحوه ارتباط پیدا کردن این مرد با قتل هاى 
رخ داده شواهد محدودى ارائه کرده که شامل تصاویر ثبت شده در 

دوربین هاى مدار بسته و گزارش هاى شاهدان عینى است.

دختر ده ساله اهل منطقه «اورنج کانتى» ایالت فلوریداى آمریکا 
با خوش شانسى توانست از حمله مرگبار یک تمساح 3 مترى جان 
ســالم به در ببرد. ظاهراً این دختر زمانى که در منطقه شنا و در 
محدوده آب هاى عمیق دریاچه « مارى جین» نشسته بود توسط 
این تمساح مورد حمله قرار گرفت. حداقل این تمساح هفت بار 
دندانش را در نقاط مختلف این دختر فرو کرده است. ظاهراً این 
دختر توانسته با باز کردن دهان این تمساح از دست آن بگریزد. 
بر اثر این حمله زانو و قسمت هایى از کمر وى دچار جراحت شد.

بنا به گفته یکى از مأموران نجات غریق این منطقه، وى این دختر  
را در حالى که با سرعت زیادى به سمتش مى دویده، دیده است. 
این مأمور بعد از انجام درمان موقت، بالفاصله این دختر خردسال 

را به یک بیمارستان کودکان منتقل کرده است.  

یک دختر هفت ســاله تایلندى به بیمارى نادرى مبتالســت 
که از هر ده میلیون نفر یک نفر دچار آن مى شــود. این بیمارى 
«هماتوهیدروســیس» نام دارد و هنگام عرق کردن، از بینى، 
چشم، گوش، دست و... خون جارى مى شود. بیمارى این دختر 
هفت ساله از شش ماه پیش شروع شد وعلیرغم مراجعات متعدد 
به پزشکان متخصص، هیچ راه درمانى براى آن پیدا نشده است.

هنگام جارى شــدن خون، وى هیچ دردى احساس نمى کند. 
پزشکان مى گویند این شــرایط زمانى پیش مى آید که به وى 
استرس دست مى دهد یا سردرد مى گیرد، در این مواقع رگ هاى 
پوست پاره شده و خون جارى مى شود. این دختر مى گوید دوست 
ندارد اینگونه مشهور شود و دلش مى خواهد پزشکان راهى براى 

درمانش پیدا کنند.

این دختر عرق نمى کند! فرار دختر 10 ساله ازتمساح 3 مترىعامل قتل هاى سریالى دستگیر شد 030201

روز 21 فروردین ماه امسال  دختر 30 ساله اى با مراجعه 
به کالنترى 134 شهرك قدس به مأمورین اعالم داشت 
که توسط پسرى به نام «کاوه . غ» که قصد اخاذى از وى 

را داشته، مورد سرقت و زورگیرى قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف» 
و به دستور بازپرس شعبه 11 دادسراى ناحیه 2 تهران، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
خانم جــوان پس از حضــور در پایــگاه دوم آگاهى در 
اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «مدتــى پیش بود در 
داخل فرودگاه امام خمینى (ره) با جوانى به نام کاوه آشنا 
شدم، من به واسطه شغلم در کشور ترکیه-شهر استانبول 
زندگى مى کنم و کاوه نیز در روز آشنایى مان در فرودگاه، 
قصد آمدن به ترکیه را داشت؛ پس از رسیدن به فرودگاه 
استانبول، از کاوه خبر نداشــتم تا اینکه یک روز با من 
تماس گرفت و با من قرار مالقات گذاشت؛ براى بار اول، 
در یک رســتوران با هم مالقات کردیم و به این طریق 
دوستى من و کاوه آغاز شد تا اینکه پس از گذشت چند روز 

کاوه به خانه من آمد و از من درخواست ازدواج کرد اما بر 
خالف انتظارش من با درخواستش مخالفت کردم؛  همین 
مخالفت باعث ناراحتى شدید کاوه از من شد،به گونه اى 
که با من درگیرى لفظى پیدا کرد؛ من نیز در مقابل از او 
درخواســت کردم تا از خانه ام بیرون برود و حتى خودم 

براى آنکه درگیرى ادامه پیدا نکند از خانه خارج شدم.»
دختر جــوان در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت : 
«زمانى که به خانه آمدم، متوجه به هم ریختگى اسباب 
و وسایل داخل خانه شدم؛ متوجه شدم که کاوه از غیبت 
من استفاده کرده و اقدام به ســرقت طال و جواهرات و

 پول هاى داخل خانه کرده است.»
خانم جوان در خصوص مراجعتش به ایران گفت: «پس 
از گذشت چند روز از ماجراى سرقت ، کاوه طى چندین 
تماس تلفنى مرا تهدید که اگــر  200 میلیون تومان به 
حســابش در ایران واریز نکنــم، تصاویر و عکس هاى 
خصوصى مرا که در زمان ســرقت، آنها را نیز با خودش 
برده در شبکه هاى اجتماعى منتشر خواهد کرد؛ به همین 
علت تصمیم گرفتم تا به تهران بیایم تا شاید طى صحبت 

با کاوه، عکس ها و فیلم هاى خصوصى خودم را از وى 
بازپس بگیرم.»

شاکیه در ادامه افزود: «پس از چند نوبت تماس تلفنى، با 
کاوه در منطقه سعادت آباد قرار مالقات گذاشتیم؛ کاوه 
نشــانى یک خانه را در کوى فراز به مــن داد و به بهانه 
بازپس دادن طال و جواهراتــم و همچنین عکس ها و 
فیلم ها از من خواســت تا به آنجا بروم . زمانى که به در 
خانه رسیدم ، ناگهان کاوه مرا به زور به داخل حیاط خانه 
کشید؛ گلویم را گرفت تا مانع از کمک خواستن من شود 
و با تهدید به کشتن مرا مجبور به سکوت کرد؛ در آنجا بود 
که مجدداً گوشى تلفن همراه و گردنبند طالیم را به زور 

از من گرفت و مرا از حیاط خانه به بیرون پرتاب کرد.»
کارآگاهان روز 18 اردیبهشــت ماه بــا مراجعه به خانه 
کاوه در سعادت آباد، کوى فراز و طى اقدامات پلیسى از 
حضور وى در داخل اطمینان پیدا کرده، ضمن هماهنگى 
با بازپرس پرونده اقدام به اجراى عملیات دســتگیرى 

متهم کردند.
در زمان دستگیرى، متهم که از حضور مأمورین در محل 

اطالع پیدا کرد قصد داشت تا مانع از دستگیرى خود شود 
اما ســرانجام در داخل مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه 

دوم پلیس آگهى تهران بزرگ منتقل شد .
در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که محل سکونت 
اصلى متهم در شهرك ولیعصر بوده و محل دستگیرى، 

خانه مجردى متهم است.
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «در بازرسى 
از مخفیگاه متهم، قسمتى از اموال متهم از جمله تصاویر 
و فیلم هاى متعلق به شاکى پرونده که متهم قصد داشت 
تا با ســوء اســتفاده از آنها اقدام به اخاذى 200 میلیون 

تومانى نماید ، کشف شد .»
رئیس پایگاه دوم پلیــس آگاهى در پایان گفت: « متهم 
در همان تحقیقات اولیه صراحتًا به سرقت اموال شاکى 
پرونده اعتراف کرد و تحقیقــات تکمیلى از متهم، پس 
از صدور قرار قانونى از ســوى بازپــرس محترم پرونده 
در دســتور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى قرار 

گرفته است.»

پرونده مردى که هشت ماه بعد از ازدواج بخاطر دو 
میلیون تومان پول، مادر و برادر همسرش را به قتل 
رسانده بود با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفرى 

فرستاده شد.
عصر روز 20 بهمن ماه سال 95به مأموران پلیس 
بندرعباس خبر رسید در یکى از واحدهاى مسکونى 
منطقه گلشهر جنوبى درگیرى رخ داده است. داد 
و فریاد براى دقایقى از این خانه به گوش مى رسید 
اما ناگهان صدا قطع و ســکوت عجیبى در آنجا 
حکمفرما شــد. هیچکس نمى دانست در آنجا که 
مادر و پســرى با یکدیگر زندگــى مى کردند چه 

اتفاقى افتاده است.
تا اینکه در خانه باز شد و 
مردى که به تازگى داماد 
خانواده شده بود، بیرون 
آمد. درســت در همین 
لحظه مأموران نیز ســر 
رسیدند و مانع خروج وى 
شدند. زمانى که افسران 
پلیس وارد خانه شدند پى 
بردند جنایــت هولناکى 
اتفــاق افتــاده اســت. 
صاحبخانه در یکى از اتاق 
خواب ها و پسرش در اتاق 
پذیرایى به قتل رســیده 
بودند و همه شواهد نشان 
مى داد داماد خانواده عامل 

این جنایت است.
در چنین شــرایطى این 
جنایت به قاضى محسن 
مینــا بازپــرس جنایى 
بندرعباس گزارش و چند 
دقیقه بعد بــا حضور تیم 
بررســى صحنه جنایت، 

بررســى هاى فنى آغاز شــد. بازپرس جنایى در 
جریان تحقیقات چاقویى را کــه هنوز خون آلود 
بود در کابینت آشــپزخانه  کشف کرد. متهم چاقو 
را شســته بود تا هیچ اثرى از خود باقى نگذارد اما 
هوشیارى بازپرس او را در تنگنا قرار داد و باعث شد 

او به جنایت اعتراف کند.

یک روز بعــد از ایــن جنایت متهــم در جریان 
بازجویى ها جزئیات بیشــترى از قتل مادر و برادر 
همســرش را بازگو کرد و گفت: «من و همسرم 
هشت ماه قبل با یکدیگر ازدواج کردیم. او مدت ها 
در کلن آلمان زندگى مى کرد و وقتى به بندر آمد با 
یکدیگر آشنا شــدیم و ازدواج کردیم.» وى ادامه 
داد: «ظهــر روز حادثه به خانــه مادرزنم رفتم. با 
یکدیگر ناهار خوردیم و شروع به صحبت کردیم. 
من مدتى قبل دو میلیون تومان به او قرض داده 
بودم و بر سر همین پول با یکدیگر درگیرى لفظى 
پیدا کردیم. بعد از چند دقیقه من آرام شــدم ولى 
چند ساعت بعد دوباره سر همین دو میلیون تومان 
با یکدیگر درگیر شــدیم 
و این بار مــن که خیلى 
عصبانى بودم از آشپزخانه 
یک چاقــوى زرد رنگ 
برداشتم و با آن ضربه اى 
به مادرزنــم زدم. او داد و 
فریاد مى کــرد و همین 
صداها باعث شد پسرش 
از اتاق بیرون بیاید. یک 
ضربه هم به او زدم و او را 
نیز به قتل رساندم. سپس 
چاقو را که خون آلود بود 
شســتم و مى خواستم از 
آنجا فرار کنم که مأموران 
سر رســیدند و دستگیرم 

کردند.»
متهم به قتــل در ادامه 
صحنه جنایت را بازسازى 
کرد و در نهایت بازپرس 
پرونده با توجه به شکایت 
اولیاى دم، صورت جلسه 
بازســازى صحنه قتل، 
گواهى پزشــکى قانونى، اعترافات متهم و سایر 
شــواهد و مدارك قرار جلب را به دادرسى صادر 
کرد و پرونده  براى تصمیم گیرى نهایى به دادگاه 
کیفرى یک استان هرمزگان ارسال شد. براساس 
این گزارش قرار اســت متهم به زودى در دادگاه 

محاکمه شود.

2 سارق لوازم داخل خودرو در حالى پاى میز محاکمه 
قرار گرفتند که با شکایت دخترى به اتهام آزار و اذیت 

روبه رو هستند.
اوایل ســال95 مردى با مراجعه بــه کالنترى 103 
خاتون آباد پاکدشت از سرقت لوازم داخل خودرویش 
خبر داد و گفت: «در خانه نشســته بودم که صدایى از 
کوچه شــنیدم. ســریع پایین رفتم و دیدم، در جلوى 
خودرویم کج شده و تمام تجهیزات صوتى آن به ارزش 

پنج میلیون تومان به سرقت رفته است.»
رسیدگى به پرونده آغاز شده بود که چند مالباخته دیگر 
نیز به کالنترى مراجعه و شکایت مشابهى تنظیم کردند. 
تعداد آنها به پنج نفر رسیده بود و هر کدامشان مبالغ چند 

میلیونى خسارت دیده بودند.
به گفته آنها، سارقان دو مرد جوان بودند که پس از پرسه 
زدن در کوچه ها، ماشین ها را انتخاب کرده و دست به 
سرقت مى زدند. در بین شــاکیان یک دختر جوان هم 
وجود داشت که مدعى آزار و اذیت خود توسط سارقان 
شده بود. پس از شناسایى هویت متهمان، هر دوى آنها 
در عملیات پلیس پاکدشت دستگیر شدند و به جرم خود 
اعتراف کردند تا پرونده شان براى رسیدگى در اختیار 

شعبه یازدهم دادگاه کیفرى استان تهران قرار گیرد.
در جلسه دادگاه، چهار شــاکى حضور داشتند.یکى از 
آنها پسرى جوان بود که روز ســرقت، خودرویش در 
یک تصادف واژگون شده و سارقان در آن شرایط از او 
سرقت کرده بودند. او گفت: «با سرعت زیادى در اتوبان 
در حال حرکت بودم که ناگهان کنترل ماشــینم را از 
دست دادم و در شانه خاکى جاده واژگون شدم. وقتى از 
ماشین پایین آمدم، سارقان با یک دستگاه پراید به من 
نزدیک شــدند. از آنها خواستم چند دقیقه کنار ماشین

 بایســتند تا دنبال پلیس بروم. وقتى برگشــتم دیدم 
گوشــى دو میلیون تومانــى ام که در ماشــین بودرا 

دزدیده اند.» 
مالباخته اى دیگر نیز گفت: «از سر کار برگشته بودم که 
هر دو ســارق را در حال پرسه زنى در کوچه دیدم. چند 
ساعت بعد، وقتى به ماشینم سر زدم دیدم دزدگیرش 
قطع شده و حدود دو میلیون تومان از لوازم داخلى اش 

به سرقت رفته است.»
سپس هر دو متهم در جایگاه ایستادند. یکى از آنها خود 
را بى گناه دانست و گفت: «من در هیچ کدام از سرقت ها 
نبودم. چند وقت پیش، "سعید" (متهم دیگر) یک عینک 
آفتابى دزدیده و آن را به من داده بود. من آن را چند روز 
به چشمم زدم و با سعید تردد مى کردم. براى همین بقیه 
فکر کردند در این سرقت ها هم دست داشته ام.» سعید 
اما سرقت ها را گردن گرفت و گفت حاضر است خسارت 

مالباخته ها را پرداخت کند.
در ادامه، جلسه رســیدگى براى بررسى ادعاى دختر 
جوان مبنى بــر وقوع آزار و اذیت به شــکل غیرعلنى 
برگزار شــد. در پایان نیز قضات براى صدور رأى وارد 

شور شدند.

«الهام» زن جوانى است که 24 آبان سال گذشته در خانه شان در محله افسریه، 
روى خواهرشوهرش اسید پاشید و او را  روانه بیمارستان کرد. او بعد از بازداشت 

مدعى بود فردى غریبه وارد خانه شان شده و روى آنها اسید ریخته است.این در 
حالى بود که نوعروس جوان ، عروس خانواده را به عنوان عامل اسیدپاشى معرفى کرد.

با گذشت هفت ماه از وقوع این حادثه، زن اسیدپاش و قربانى اسیدپاشى با حضور نزد بازپرس جنایى، در مواجهه با یکدیگر 
قرار گرفتند.قربانى اسیدپاشى رو به عروس خانواده گفت: «من در حق تو و زندگى ات بدى نکرده بودم که این بال را سرم 
آوردى. تو مى خواستى خفه ام کنى اما زمانى که نتوانستى مرا با اسید سوزاندى. زیبایى چهره ام را گرفتى. آرامش روحى ام 
را گرفتى و مرا براى همیشــه خانه نشین کردى. من با تو هیچ اختالفى نداشــتم پس چرا این بال را سرم آوردى؟» زن 
اسیدپاش با شنیدن این حرف  ها همچنان مدعى بود روزى که خواهرشوهرش در خانه شان مهمان بوده مردى غریبه وارد 
خانه شان شده و با انگیزه اى نامعلوم روى آنها اسید ریخته است. عامل اسیدپاشى همان مرد فرارى است و وى اشتباهى 
بازداشت شده و به خواهر شوهرش عالقه مند بوده است.با توجه به انکار زن اسیدپاش در این مواجهه حضورى، وى با 

تجدید قرار قانونى روانه زندان شد.

شامگاه 11 آذرماه سال 95 بود که کارکنان بیمارستانى 
قتل مرد جوانى را به مأموران پلیس خبر دادند.  لحظاتى 
بعد تیمى از مأموران روانه بیمارســتان شدند. بررسى ها 
نشــان داد چند روز قبل درگیرى خونینى بین چند مرد 
جوان در حوالى خیابان اتابک رخ داده است که در جریان 
آن مقتول با اصابت چاقو به شدت زخمى و به بیمارستان 
منتقل شده است. همچنین مشخص شد در این درگیرى 
مرد جوان دیگرى از طرف مقابل هم زخمى شده است. 

با اعالم این خبر تیمى از کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهى به دســتور قاضى منافى آذر بازپرس شعبه سوم 
دادســراى امور جنایى تهران براى بررســى وارد عمل 

شدند.
مأموران در نخستین گام از مرد زخمى که «بهمن» نام 
دارد، تحقیق کردند. وى گفت: «در خانه دوستم "صفدر" 
بودم که همســرش به خانه آمد و گفت چند مرد جوان 
مزاحم او شده اند. پس از این دوستم به داخل خیابان رفت 
و با مقتول که مست بود، درگیر شد. من براى میانجیگرى 
به داخل خیابان رفتم و قصد داشــتم دوستم را به خانه 
بیاورم که ناگهان چوبى به سرم خورد و از هوش رفتم و 

دیگر هیچ چیز نفهمیدم.» 
مأموران در ادامه صفدر را بازداشــت کردند. وى نیز در 
بازجویى ها قتل را انکار کرد و مدعى شــد وقتى دوستم 
با چوب زخمى شد متوجه نشدم که چه کسى به مقتول 

ضربه زد. 
دو متهم هفته گذشــته براى آخرین دفاع به دادسراى 
جنایى منتقل شــدند. در حالى که دالیل حکایت از آن 
دارد صفدر قاتل است، وى با تکرار حرف هاى قبلى اش 

قتل را انکار کرد.
وى وقتى متوجه شد خانواده مقتول براى او درخواست 
قصاص دادند، گفت: «مرا قصــاص نکنید. من از مرگ 
مى ترســم و از خانواده مقتول درخواست بخشش دارم. 
من حاضرم تا آخر عمر در زنــدان بمانم و موهایم مثل 
دندان هایم سفید شود، اما قصاص نشوم.» وى در ادامه 
گفت: «درگیرى ما بخاطر ایجاد  مزاحمت براى همسرم 
رخ داد و واقعًا در درگیرى من متوجه نشــدم چه کسى 

مقتول را با چاقو زد.»
دو متهم پس از آخرین دفاع به دستور قاضى منافى آذر 

روانه زندان شدند. 

اواسط فروردین ماه امســال بقعه متبرك محمدبن جعفرطیار (ع) که در فاصله 5 کیلومترى شــهر دزفول و در روستاى 
بن جعفر واقع شده شبانه مورد سرقت تعدادى سارق قرار گرفت.سارقان با بریدن قفل هاى ضریح این مکان مقدس و زیارتى، 

210 میلیون ریال وجوه نذرى مردم را به سرقت برده و متوارى 
شدند.سرهنگ سیدمحمد صالحى در تشریح جزئیات این خبر 
افزود: در پى سرقت 210 میلیون ریال وجه نقد از بقعه متبرك 
حضرت محمدبن جعفر طیار (ع) دزفول در اوایل امسال با توجه 
به حساسیت موضوع و تحت تأثیر قرار گرفتن اعتقادات مذهبى 
مردم و مسئوالن پرونده به طور ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهى دزفول قرار گرفت.
این مقام انتظامى افزود:مأموران پلیس با بررسى سر نخ هاى به 
جا مانده یک متهم را در یکى از استان هاى همجوار شناسایى و 

پس از اخذ نیابت قضائى در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامى استان خوزستان 
تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر پلیس به بزه انتسابى با همدستى دو نفر دیگر اعتراف کرد.

قتل مادر و برادر زن توسط داماد

ادعاى عروس اسید پاش: مرد غریبه 
وارد خانه  شد 

4 ماجرا از 2 جوان خالفکار در پاکدشت  بازداشت اعضاى باند سرقت از اماکن زیارتىقتل ناموسى در خیابان اتابک تهران 

نقشه همسفر ترکیه اى براى دختر جوان 

 زمانى که به در خانه 
رسیدم ، ناگهان کاوه مرا به زور 

به داخل حیاط خانه کشید؛ گلویم را 
گرفت تا مانع از کمک خواستن من 

شود و با تهدید 
به کشتن مرا مجبور 
به سکوت کرد

ب
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رضا رویگرى بازیگر سینما و تلویزیون که یک دوره 
بیمارى سخت را پشت سرگذاشته است در تازه ترین 
گفتگویش به انصراف تهیه کنندگان پس از اطالع از 
وضعیت جسمانى اش اشاره کرده است. او در این مدت 
چند قرارداد بسته که به همین دلیل بى سرانجام مانده اند. 
آخرین حضور رویگرى درسینما به فیلم «خوب، بد، جلف» 

اولین ساخته پیمان قاسم خانى باز مى گردد.
رضا رویگرى بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون پس از گذراندن 
یک دوره بیمارى درباره وضعیت جســمى و حضورش در آثار 
مختلف اینطور توضیح مى دهد: «اگر یک انســان براى توصیف 
وضع خوب جسمانى از کلمه 100 در صد استفاده کند، من االن 70 
درصد از وضع جسمى خود راضى هستم. خدا را شکر نسبت به سال ها 

و ماه هاى گذشته بهتر شده ام و همچنان درمان را ادامه مى دهم.»
او به نقش کیان در سریال «مختارنامه» اشاره مى کند و درباره پیشنهاد 
براى حضور در آثار مختلف مى گوید: «اگر دوستان هنرمند کیان را با اسب 
و شمشیرش مى خواهند، که شــرایط فعلى من اینطور نیست و باید من را 
اینگونه که هســتم بپذیرند. چند جایى قرارداد بستم و تهیه کننده به محض 

دیدن وضعیتم منصرف شد.»
رویگــرى ادامــه مى دهد: «بایــد دید چــه نقش هایــى در آینده پیشــنهاد 
مى شــود. منتها من نمى توانم هر نقشــى را بپذیرم چــون نمى خواهم نام کیان 
«مختارنامه» را خراب کنم. دلم مى خواهد ســریع تر سالم شــوم و کارهاى خوب 

انجام دهم.»
بازیگر فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» توضیحاتش را اینطور تکمیل مى کند: «باالخره 
این سال ها مریضى سختى را پشت سر گذاشتم و این دوســتان باید بدانند شاید روزى 

خودشان هم به مشکلى برخورد کنند پس انتظار دارم این شرایط را درك کنند.»
این  بازیگر صحبت هایش را اینطور به پایان مى برد: «با وجود تمام این سختگیرى ها باالخره 
مســائل مالى و روزمره هم وجود دارد. من باید بتوانم از پس هزینه هاى زندگى بر بیایم پس 

امیدوارم کار به جایى نرسد که براى درآمد هر کارى را قبول کنم.»

چند قرارداد بستم چند قرارداد بستم 
اما با دیدن وضعیتم اما با دیدن وضعیتم 

منصرف شدندمنصرف شدند

رضـا رویگـرى : 

پنــدار اکبــرى عکــس جدیــدى از 
پشــت صحنه فیلم «جاده فرعى» در 

اینستاگرام منتشر کرد.

ســلفى  رضا شــفیعى جــم در کنار 
على صادقى، بهراد خــرازى و آرش 
میراحمــدى، ذوق زده از حضــور در 

ماشیِن بى سقف.

شاهرخ استخرى
 در «جاده فرعى»

ذوق در 
ماشیِن بى سقف 

مرجانــه گلچین عکس فــوق را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

یادى از دختر عمو

پس از کش و قوس هاى فراوان تصویر بردارى «پایتخت 5» در شهر شیرگاه استان مازندران آغاز شد. 
همزمان با آغاز تصویربردارى «پایتخت5» از جدیدترین تصاویر فصل پنجم این سریال نیز رونمایى 
شد. همچون قسمت هاى گذشته محسن تنابنده، علیرضا خمسه، ریما رامین فر و احمد مهرانفر نقش هاى 

اصلى این مجموعه را ایفا مى کنند.
در ابتدا قرار بود تصویربردارى فصل پنجم این سریال در کشور قبرس آغاز شود اما این مجموعه در شمال کشور 

کلید خورد.
تصویربردارى نماهاى بیرونى و تصاویر هوایى «پایتخت5» آغازشــده بود ولى از صبح روزچهارشــنبه هفته پیش،  

بازیگران اصلى سریال نیز جلوى دوربین فرشاد گل سفیدى رفتند.
در نخستین روز تصویربردارى سریال «پایتخت5»، بخش هاى مربوط به داخل خودرو در جاده هاى حومه شهرستان شیرگاه 
با حضور محسن تنابنده، احمد مهران فر، ریما رامین فر، علیرضا خمسه، نســرین نصرتى، بهرام افشارى، سارا و نیکا فرقانى 

ضبط شد.
سریال «پایتخت5» جدیدترین محصول سازمان هنرى رسانه اى اوج به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى است 

و تصویربردارى این سریال در ایران و قبرس انجام خواهد شد.

اولین تصاویر از «پایتخت 5» رونمایى شد

عزت ا... رمضانى  فر : نصیریان و انتظامى زیرآب من را زدند! 
عزت ا... رمضانى  فر از هنرپیشه هاى عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در گفتگویى از خاطره بازى اش در فیلم گاو اثر مهرجویى گفت.

در بخشى از این مصاحبه آمده است: 
من اینجا یک مسئله اى دارم که براى نخستین بار تعریف مى کنم. فیلم گاو براى اولین بار در وزارت فرهنگ (چون خودش 
سازنده و بانى آن بود) مونتاژ و آماده شد. مى خواهم بگویم سر این فیلم گاو، چه بالیى سر من آمد. فیلم را براى اولین بار آنجا 
براى جراید، رسانه ها نمایش دادند. خدابیامرز هوشنگ حسامى (نویسنده و منتقد سینما) هم بود. صداى به به و چه چه همه 
بلند شد، من یک لحظه دیدم انتظامى و نصیریان با حالت قهر و خیلى عصبى از سالن نمایش بیرون رفتند. کنار سالن 

نمایش، اتاق مونتاژ فیلم بود، یعنى سالن با اتاق مونتاژ بى ارتباط نبود.
من فردا آمدم اداره؛ آقایى که مسئول پذیرایى بود مرا صدا کرد و گفت ”آقایان مهرجویى، انتظامى و نصیریان، 
من را تا دیروقت نگه داشتند. چندبار رفتم غذا و چاى برایشــان گرفتم، یک بار متوجه شدم راجع به تو دارند 
صحبت مى کنند“. گفت ”من خودم با گوش هاى خودم شنیدم که آقاى انتظامى مى گفت «یک جوجه بچه 
را آوردى جلوى ما علم کردى!  رمضانى فر کیلویى چنده؟! خالصه انتظامى و نصیریان این قدر در گوش 

آقاى مهرجویى خواندند که...“.
 من دو یا سه روز بعد رفتم پیش مهرجویى دیدم مرتب دارد فیلم را عقب و جلو مى کند، گفتم ”این 
فیلم مگه تمام نشده؟“ گفت ”چرا“. خالصه دو یا ســه سکانس از بهترین سکانس هاى من را 
درآوردند. بعد که فیلم اکران شــد، بچه هایى که روز اول فیلم را دیده بودند، متوجه شدند از 
جمله هوشــنگ حســامى که با من تماس گرفت و گفت: رمضانى فر سکانس هاى مهم 
تو را درآوردند. خالصه بچه هاى گروه هم فهمیدند و شــروع کردند به انتقاد که ”چرا 
سکانس هاى رمضانى فر را کم کردید؟“. کارى نداریم این هم از محبت آقایان بود. 

حاال سر فیلم گاو خیلى از موقعیت ها را از من گرفتند، سند دارم.

«لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت و به تهیه کنندگى 
رضا جودى این روزها حوالى پونک مقابل دوربین رفته اســت. آتنه فقیه 

نصیرى یکى از بازیگرانى اســت که به تازگى به جمع بازیگران این سریال 
اضافه شده است.

تصویربردارى فصل اول سریال «لیسانســه ها» در 28 قسمت در لوکیشن هاى 
مختلفى در غرب و جنوب تهران انجام مى شد و فصل جدید از این سریال تا قسمت 

60 ادامه دارد.
تدوین سریال «لیسانسه ها» نیز همزمان توسط مهدى جودى در حال انجام است.سروش 

صحت در ایــن مجموعه طنز و مفرح با زبــان متفاوتى به نقد و بررســى معضالت اجتماعى 
به خصوص در احواالت جوانان پرداخته اســت و قرار اســت در فصل دوم قصــه نیز با محوریت 

شخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگى آنها پیگیرى شود.
در خالصه سریال «لیسانسه ها» آمده حبیب وضع 

مالى مناسبى دارد ولى به علت ضعف در برقرارى 
روابط اجتماعى هنوز نتوانسته همسرى انتخاب 

کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولى مشکالت 
زیادى او را از آغاز زندگى مشــترك دور مى کند. 

مازیار فرزند خانواده اى پر تنش و گرفتار است و فکر 
مهاجرت در ســر دارد حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق 

لیسانسه هستند.
از بازیگران سریال «لیسانسه ها» مى توان به: امیرحسین رستمى، 

هوتن شکیبا، امیر کاظمى، متین ستوده، رویا میرعلمى، کاظم سیاحى، 
بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه وآتنه فقیه نصیرى اشاره کرد.

امیر نورى بازیگر سینما و تلویزیون درباره کارهاى پیشنهادى اش گفت: کارهایى در حوزه سریال و سینما به من پیشنهاد مى شود اما پیشنهادها 
در یک یا دو سال اخیر کمتر شده است.

وى درباره اینکه چقدر سریال هاى کمدى تلویزیون را پیگیرى مى کند، اظهار داشت: خیلى کم سریال ها را دنبال مى کنم، درواقع از کودکى 
زیاد تلویزیون نمى دیدم با این حال اخیراً در جریان سریال ها هم قرار گرفته ام.

بازیگر مجموعه کمدى «بدون شرح» با اشاره به اینکه سریال ها و فیلم هاى سینمایى را چندان دنبال نمى کند، توضیح داد: من حتى 
ماهواره هم نمى بینم و بیشتر دوست دارم کتاب بخوانم چون فکر مى کنم جذاب تر است. به طور مثال این روزها «اتحادیه ابلهان» 

را مى خوانم یا چندى پیش کتاب «پیرمرد صد ســاله اى که از پنجره اى فرار کرد و ناپدید شد» را خواندم. فکر مى کنم لذتى که 
مى توان از کتاب هاى طنز برد بیشتر از فیلم ها و سریال هاى کمدى است. شاید تعداد فیلم هاى کمدى بامزه اى که من دیده ام 

به ده عدد هم نمى رسد اما صد کتاب بامزه خوانده ام.
وى اضافه کرد: تفریح اصلى من تماشاى فیلم و سریال نیست با اینکه در جریان کارها هستم فیلمنامه ها را مى خوانم و یا 

آثار همکارانم را مى بینم ولى ترجیح اصلى من کتاب است و فکر مى کنم با تلویزیون بهتر است پلى استیشن بازى کنم 
تا سریال ببینم.

نورى در پاسخ به عالقه اش به تلویزیون اظهار داشت: مثل این است که شما جایى را خیلى دوست داشته باشید ولى 
آنها شما را دوست نداشته باشند؛ تلویزیون نسبت به بازیگرانش اینگونه رفتار مى کند.

بازیگر مجموعه «خوش رکاب» با انتقاد از پخش دوباره یک ســریال بدون اینکــه وجه مالى دوباره اى به 
عواملش ارائه شود یادآور شد: شما در یک سریال بازى مى کنید که در زمان مقرر خود روى آنتن مى رود و 

بعد مى بینید یکسال بعد ماه رمضان از شبکه دیگرى پخش 
مى شود و یا بعد به آى فیلم مى رود. ممکن است 

سریالى را که ده ســال پیش پخش شده 
خیلى ها دوست نداشته باشند چون 

به هر حال قدیمى مى شود ولى 
اگر مى خواهند پخش کنند 

باید مبلغى بــه عوامل 
کار بدهنــد منظور 

خودم هم نیســت 
حداقل به عوامل

 ضعیف تر مبلغى 
پرداخت کنند.

امیر نورى: تفریح من تماشاى فیلم و سریال نیست

در  لیسانسه ها...

باالخره این سال ها مریضى سختى را پشت سر گذاشتم و این دوستان ,,
باید بدانند شاید روزى خودشان هم به مشکلى برخورد کنند پس انتظار 
دارم این شرایط را درك کنند
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

قلعه «لک لک ها» 
 دشت مریوان به سبب وجود تاالب زریبار موجبات رویش گونه هاى گیاهى و جذب جانوران مختلف است.لک لک سفید یکى از گونه هاى پرندگان با رفتارى اجتماعى است که در این تاالب 

زیست مى کنند. جنگل هاى اطراف روستاى «بیلو» اصلى ترین محل النه سازى این گونه پرنده است. قلعه لک لک ها در فاصله 15 کیلومترى شهرستان مریوان و در روستاى بیلو قرار 
دارد.

دریچـه
منبع: ایرنا 

@nesfejahanclub




