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کرایه اتوبوس 15 درصد گران شد

مرگ مرموز دختر فرارى در خیابان هاى تهران 3 میلیون و 490 هزار نفر، واجدان شرایط رأى دادن در اصفهانخون متولدین 73 به بعد رنگین تر است!حمله کنند آنها را مى توانیم بزنیم این بار تقصیر ما نبود! حوادثاستاناجتماع ورزش
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بالهایى که با مسواك نزدن 
سرتان مى آید

داستان مهریه هاى سنگین 
تمامى ندارد

«خوب، بد، جلف» 
دومین فیلم پرفروش
تاریخ سینماى ایران

یک I love iran شیک 
براى کیسه زباله!

اجرایى شدن «سه شنبه هاى 
بدون خودرو»  در همه شهر

3

بیمه ها آزمایش هاى ژنتیک 
را پوشش نمى دهند

میراث صفوى 
در دهان مردم شهر اصفهان

ترك تحصیل ترك تحصیل 70007000 دانش آموز دوره متوسطه در اصفهان طى یکسال دانش آموز دوره متوسطه در اصفهان طى یکسال
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لطفاً این نشاط را از بین نبرید...!

جهان نما

مناظره 
روحانى 
و رئیسى 
اتفاق خوبى 
است
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غالمحسین کرباسچى برگزارى مناظره 
بین روحانى و رئیسى را مفید و ضرورى 

براى مردم دانست. دبیرکل حزب 
کارگزاران اظهار داشت: پیشنهاد 

مناظره از سوى آقاى روحانى، 
پیشنهاد درست و مفیدى 

براى مردم و انتخابات 
است. وى افزود: 

همانطور که مشخص 
است، ...

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: 
سعودى ها پیشنهاد ایران براى 

حج عمره را پذیرفته اند و 
شرایط اعزام زائر به حج عمره 

پس از برگزارى حج امسال 
بررسى مى شود.
حمید محمدى 

گفت: امسال 
... 86
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عربستان شروط 
پیشنهادى ایران 
را پذیرفت

سالم دوباره
 به ستاره ها،
 اعتدال در 
جوانگرایى

سسس
بهببهبه به
 ااا ا
جججج

12

علیرغم مخالفت هاى فرماندارى اصفهان، شوراى شهر حرفش را به کرسى نشاند

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 خود 
در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات آماده سازى معابر شهرك مشاغل 
شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 4/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 96/2/30 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند.

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

جواد جمالى- شهردار زرین شهر جواد جمالى- شهردار زرین شهر 
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پدیده 
سوپرمارکت هاى
 آنالین ایرانى 

بررسى استراتژى سپاهان در 
فصل نقل و انتقاالت

 در تحریریه نصف جهان 
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خاطره گویى صادق خرازى در تلویزیون:

غالمحسین کرباسچى برگزارى مناظره بین روحانى و 
رئیســى را مفید و ضرورى براى مردم دانست. دبیرکل 
حزب کارگــزاران در گفتگو با انتخاب اظهار داشــت: 
پیشنهاد مناظره از سوى آقاى روحانى، پیشنهاد درست و 
مفیدى براى مردم و انتخابات است. وى افزود: همانطور 
که مشــخص اســت، گزینه اصلى جناح مقابل، آقاى 
رئیسى اســت، آقاى روحانى هم که در صحنه هستند، 
بنابراین شکل گیرى مناظره اى بین این دو اتفاق بسیار 

خوبى خواهد بود.
کرباســچى اضافه کرد: آقاى رئیســى مى گوید شما 
بروید با دولت قبــل مناظره کنید اما کســى کارى به 
دولت قبل ندارد، بحــث آقاى روحانى این اســت که 
دولت احمدى نژاد در آقاى رئیســى و ســتاد ایشــان 
تجسم پیدا کرده است، یعنى افرادى که برنامه نویسى 
مى کنند و دارند براى ایشان کار مى کنند، همین آقایان 
هســتند. لیســتى که از وزرا و تیم کارى ایشان پخش 
شــده و انکار هم نشــده همان تیم دولت احمدى نژاد 

هستند.
وى ادامه داد: آقاى رئیسى در سیاست همان حرف هاى 
احمدى نژاد را مى زند و همان توزیع پول و امکانات که 
برنامه او بود را به عنوان برنامه خود اعالم مى کند. البته 
بعید مى دانم چنین مناظره اى بشود برگزار کرد اما اگر 
آقاى رئیسى قبول کند، این اتفاق خیلى خوبى مى تواند 
باشد که آقایان روحانى و رئیسى در یک جاى بى طرف 
در حضور کارشناسان و رسانه ها بنشینند و با هم تن به 
تن مناظره کنند. باالخره آقایان رئیســى و قالیباف باید 
بگویند طرحشان براى مسائل مختلف چیست؟ آقایان 
فقط مى گویند با همســایه ها باید ارتباط داشته باشیم، 
خب پیشنهادتان چیست؟ دولت فعلى که دارد از برترین 

کارشناسان بین المللى در حوزه سیاست خارجى استفاده 
مى کند، این آقایان چگونه مى خواهند با همســایگان 

ارتباط برقرار کنند؟ 
دبیرکل حزب کارگزاران ضمن انتقاد از شکل و اجراى 
برنامه مناظره صداوســیما گفت: مناظره صداوســیما 
اشکال ساختارى دارد. این مناظره، برنامه پربیننده اى 

است اما برنامه اى نیست که بتواند براى مردم روشنگرى 
کند. در واقع نمى تواند براى مردم مشــخص کند اگر 
فالن کاندیدا روى کار بیاید، چــه اثرى روى زندگى و 

اقتصاد خواهد داشت.
وى افزود: کسانى که این برنامه مناظره را در صداوسیما 
طراحى مــى کنند، همین برنامه هاى ســرگرمى مثل 

«دورهمــى» و «خندوانه» را طراحى کــرده اند. اینها 
نگاهشان این اســت که برنامه تلویزیونى جذابى از کار 
دربیاید درحالى که کسى دنبال اینگونه برنامه ها نیست. 
حاال صداوسیما یک ربع از دور ماشین کاندیداها را نشان 
مى دهند و مدام مردم را در انتظار مى گذارد، خب اینها 

فقط جنبه سرگرمى دارد.

نماینده ولى فقیه در سپاه گفت: سپاه پاسداران هیچگاه 
از اصول انقالبى خود تعــدى نکرده و در هیچ انتخاباتى 

دخالت نکرده، نمى کند و نخواهد کرد.
حجت االســالم و المسلمین على ســعیدى با اشاره به 
اهمیت برگزارى انتخاباتــى آرام و بدون تنش گفت: در 
حوزه امنیت انتخابات مأموریتى که بر عهده سپاه گذاشته 
شده با تمام وجود آن را انجام مى دهیم همانگونه که قبل 

از این هم همینگونه بوده است.
وى با اشاره به فضاسازى تبلیغاتى دشمنان در خصوص 
دخالت سپاه پاسداران در انتخابات گفت: رسانه هاى معاند 
با فضاسازى هاى تبلیغاتى که دارند به دنبال القاى این 

هستند که سپاه پاســداران در انتخابات دخالت دارد، در 
حالى که سپاه پاسداران هیچگاه از اصول انقالبى خود 
تعدى نکرده و بر همین اساس نیز هیچگاه در انتخابات 

دخالت نکرده، نمى کند و نخواهد کرد.
حجت االسالم و المســلمین ســعیدى افزود: ما فقط 
معیارهــا را براى پاســداران و بســیجیان مى گوییم و 
همانطورى که مى دانیم پاسداران همواره طرفدار اصول 
ارزشى هستند و براساس همین معیارها نیز رأى مى دهند 
و این به معناى دخالت در انتخابات نیســت چرا که این 
به معناى حرکت درســت در چارچوب اصول و موازین

 است.

ابوالفضل حسن بیکى نماینده دامغان در مجلس شوراى 
اســالمى تأکید کرد: تروریســت ها در این مقطع سعى 
مى کنند از خألیى که در خاك پاکستان است یعنى عدم 
حضور نیروهاى امنیتى و نظامى پاکســتان به سرعت 
بگریزند و داخل خاك پاکســتان شوند، فاصله خاك در 
منطقه میرجاوه حداقل 500 متر است و این تروریست ها 

مى توانند به سرعت بازگردند.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى در عین حال گفت: 
برد سالح ها و موشک هاى نیروهاى امنیتى ما وقتى آنها 
را مورد هدف قرارمى دهد احتمال دارد با ماشین در حال 
فرار باشند و در آن زمان از حائل مرزى عبور کنند و از نقطه 

صفر وارد خاك پاکستان شوند و این حق مسلم است که 
براى دفاع از خاك، جان و ناموس و امنیت کشورمان با 

دشمن برخورد کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى خاطرنشان کرد: هم 
اکنون هم این موضوع اعالم مى شود که اگر تروریستى 
با خودرو به نقطه صفر مرزى بیاید از پوشــش خألهاى 
امنیتى نیروهاى پاکستان اســتفاده کند و به نیروهاى 
مرزى و یا مردم ما حمله کند و فرار کرده به پاکســتان 
برود ما از نظــر قانونى مجــاز خواهیم بود کــه آنها را 
تعقیب کنیــم و در هر نقطه اى آنها را مــورد هدف قرار 

دهیم.

سپاه 
در انتخابات دخالت نمى کند

حمله کنند
 آنها را مى توانیم بزنیم

مهر علیزاده انصراف داد
معـاون  علیـزاده  مهـر  محسـن    تابناك | 
رئیس جمهـور دولت اصالحـات از حضـور در انتخابات 
شـوراى شـهر تهران انصراف داد.یک منبـع نزدیک به 
محسـن مهرعلیزاده ضمن تأیید این خبـر گفت: دکتر 
مهرعلیزاده طى نامه رسمى از حضور در انتخابات پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر تهران انصراف داد. این منبع 
آگاه اعالم کرد برنامه هاى بعدى ایشان در روزهاى آینده 

اطالع رسانى خواهد شد.

تشویق به رأى ندادن مى کنند
  آفتاب نیوز | روزنامه جمهورى اسالمى دیروز 
نوشت: عده اى با برنامه ریزى و سازماندهى و پشتوانه مالى 
و تشکیالتى درحال تشویق مردم به خوددارى از حضور در 
پاى صندوق هاى رأى هستند. این افراد و جریان ها، منافع 
خود را در عدم حضور مردم در انتخابات، یا حضور کمرنگ 
آنها جسـتجو مى کنند چون مى دانند اگر مردم با حضور 
حداکثرى در انتخابات شرکت کنند سرنوشت انتخابات 

برخالف خواست آنها رقم خواهد خورد.

دلیل لغو سخنرانى فائزه
  تابناك | معـاون سیاسـى و امنیتـى اسـتاندار 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: سـخنرانى فائزه هاشـمى 
رفسنجانى به دلیل محکومیت شش ماهه ایشان از سوى 
دستگاه قضائى در شهر دوگنبدان مرکز گچساران استان 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار نشد. فتاح محمدى افزود: 
براساس حکم قضائى صادره، خانم هاشمى نمى تواند تا 
شش ماه در هیچ مکان عمومى سخنرانى داشته باشد و 
این حکم ازسوى دستگاه قضائى به ستاد انتخاباتى «دکتر 

روحانى» در گچساران اعالم شد.

اولین شاکى از دکتراى روحانى
  تابناك | نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان 
رهبرى طـى نامه اى به ریاسـت کمیسـیون آموزش به 
سرقت علمى حسن روحانى از کتاب وى اعتراض کرد.

پس از افشاگرى دانشجویان ایرانى مقیم آمریکا درباره 
رساله دکتراى حسن روحانى رئیس جمهورى که در آن 
تصریح شـده بود بخشـى از این رسـاله از کتاب «حکم 
ثانـوى در تشـریع اسـالمى» تألیـف آیـت ا... على اکبر 
کالنترى نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان کپى 

شده، این موضوع با اعتراض رسمى نامبرده مواجه شد.

ورود 4 فروند ATR تا آخر هفته
دبیر انجمـن شـرکت هاى هواپیمایى    ایسنا|
اعالم کرد: تـا پایان هفته جارى چهـار فروند هواپیماى 
ATR وارد نـاوگان ایران خواهد شـد. مقصود اسـعدى 
سـامانى اظهار داشـت: طبق برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته شرکت ATR باید در سـال 2017 به ایران هفت 
فروند هواپیما بدهد که امکان ورود چهار فروند آن ظرف 

روزهاى آینده فراهم شده است.

خانه نشینى 700 هزار زن
معـاون امـور خانـواده و زنـان ریاسـت    ایلنا |
جمهـورى گفت:فضایى کـه در کابینـه دوازدهم وجود 
دارد متفاوت از کابینـه یازدهم خواهد بـود و زنان نیز در 
آن سهمى خواهند داشت. شهیندخت موالوردى درباره 
افزایش اشـتغال زنان در دولت یازدهم گفـت: در دولت 
گذشـته که بارها به آن اشاره شـده حدود 700 هزار زن 
از اشتغال برکنار شـدند به تعبیرى مى توان گفت آنها را 

خانه نشین و از حق طبیعى شان محروم کردند.

مغایرت با روح برجام
معاون سابق وزیر خزانه دارى     جام جم آنالین |
آمریکا در نامه اى خطاب به نمایندگان کنگره کشورش 
نوشته که تحریم هاى ضد ایرانى جدیدى که در کمیته 
روابط خارجى سنا در حال بررسى است توافق هسته اى 
با ایران را تضعیف کرده و روابـط آمریکا با متحدانش را 
مخدوش خواهد کرد. «آدام زوبین» تأکید کرده است این 
تحریم ها موجب واکنش هاى وحشتناکى در داخل ایران 

و با متحدان ما خواهد شد.

توئیتر

کوتاه از مناظره

صادق خرازى سیاستمدار و سفیر اسبق ایران در پاریس در برنامه «دست خط» 
تلویزیون به سئواالت متعددى پاســخ داد. خرازى در این برنامه از جمله به ذکر 
خاطره اى درباره اقدام کسانى که او آنها را «اصالح طلب نما» خواند پرداخت.  
به گزارش نامه نیوز، خاطره صادق خرازى که در برنامه «دست خط» گفته شد 

به شرح زیر است: 
فرد راحــت در آمریکا حقــوق بگیر اســت، ماه بــه ماه حقــوق خوبى هم 
مى گیرد. اینها اصالح طلب نیســتند. خاطره اى بگویم، مــن قبل از انتخابات 
ســال 84 به ایران آمدم. در فرانســه ســفیر بودم. آمدم، موضوع مهمى بود و 
خدمت آقاى خاتمى رسیدم و مطرح کردم، ایشان گفتند امشب خدمت رهبرى 
مى روم و مطرح مى کنم. گفتند بــاش و نرو پاریس، تا جواب بدهم.  داشــتم 
مى رفتم قم خدمت پدرم، چهار نفر در ماشــین بودیم، مرحــوم احمد بورقانى 
یکى از آنها بود، دو نفر دیگر هم که االن هســتند، یادشان هست، پشت فرمان 
بودم و تلفن زنگ خورد، طبق معمول که پشــت فرمان هســتم روى بلندگو 
گذاشــتم. از دفتر آقاى هاشمى رفســنجانى بود. آقاى هاشمى پرسیدند کجا 
هســتى؟ مگر نرفتى پاریس؟ گفتم نه، منتظر کارى هســتم که انجام شود، 

بعد بروم، گفتند کــدام کار؟ گفتم اجازه بدهید حضورى عرض کنم، ایشــان 
متوجه شــدند که نمى خواستم تلفنى بگویم. آقاى هاشــمى پرسید چه زمانى 
مى روى پاریس؟ گفتم احتماًال امشــب آن پیام بیاید کارم انجام شود، برگردم 
بروم.  ایشان گفت که چون االن عازم هستم به بیرون از تهران بروم، پس تلفنى

 مى گویم. بعد اسم کاندیدایى را آوردند و گفتند اینها رذالت کرده اند و به اتحادیه 
اروپا پیام هایى مبنى بر کارهاى تروریستى که مثًال من و دیگران انجام داده ایم، 
داده اند! گفتند شما مکلف هستید راستى آزمایى کنید. گفتند نزد آقاى «بلومبرگ» 
در اروپا بروید،  که رئیس کمیسیون سیاست خارجى پارلمان اروپا بود. یک دفتر 
در استراسبورگ و یک دفتر در بروکسل داشت. گفتند بروید و ببینید ماجراى این 
تهمت چیست. گفتم چشم.  من ساعت 8 یا 9 شب وقتى به تهران بازگشتم خدمت 
آقاى خاتمى رسیدم و ایشــان پیام را بازگرداندند و بعد، من عازم پاریس شدم، 
وقتى رسیدم گفتم سریع از بلومبرگ وقت بگیرید کار مهمى دارم، دفتر ایشان 
اطالع دادند که ایشان در وین هســت و گفته تا ده روز دیگر نیستند و خواستند 
اگر کار واجبى هست به وین برویم.  من با معاونم به وین رفتم. ایشان در یکى از 
محیط هاى تفریحى خود در وین بودند. ماجرا را گفتم و گفتند پرونده اى آورده اند 
که مثًال آقاى هاشمى اینطور بوده، فالنى آنطور بوده، کدهایى را داد، اسامى را 
داد که مثًال در انتخابات سال 84 اینها به دشمن اطالعات دادند تا آقاى هاشمى 
رأى نیاورد، مثل اینکه امروز کسى بخواهد به خارجى ها براى رأى نیاوردن یکى 

از این 6 نفر پیغام بدهد! 

■ پاسخگویى سریع 
هنوز مناظره ســوم به میانه خود     خبر آنالین |
نرســیده بود که واکنش ها به این تــک و پاتک هاى 
اقتصادى نامزدها در حوزه هــاى مختلف اقتصادى بر 
خروجى خبرگــزارى ها، کانال هــاى تلگرامى و دیگر 
شــبکه هاى اجتماعى قرار گرفــت. واکنش هایى که 
بیشتر شــامل جوابیه هایى از سوى مسئوالن دولتى در 
حوزه هاى مختلف بــود؛ از وزارت کار و اقتصاد گرفته تا 
وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت ورزش، 
بالفاصله بعد از اظهارات نامزدها جوابیه هایى منتشــر 
کردند که مانند واکنش هاى آنها به مناظره دوم، حکایت 
از اشراف این مسئوالن به حوزه کاریشان بود. در مجموع 

تا صبح دیروز 16 جوابیه توسط دستگاه ها منتشر شد.

■ سیاستمدار خشن
   خبر آنالین | روزنامه شرق دیروز نوشت: قالیباف 
یکى از خشن ترین این سیاستمداران است که با کسى 
شوخى ندارد. او در مناظره ها بى محابا به روحانى و دولتش 
مى تازد و حتى زمانى که تالش مى کند در ظاهر آرامشش 
را حفظ کند، موفق نمى شود. در پس خنده هاى او موجى 
از خشم و نفرت فروخفته است، خشمى که دالیل بسیارى 

براى بروز آن وجود دارد.

■ رئیسى پاسخ روحانى را داد
ســید ابراهیــم رئیســى کاندیداى    انتخاب |
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى که بعد از 
مناظره جمعه شب به ورامین رفته بود گفت: من با هرکس 
که فساد کرده اغماض نکرده ام، حاال هیچ چیز از زندگى 
من پیدا نکردید، مى گویید مردم را به جلسات سخنرانى ام 
مى آورند؟ چرا به مردم توهین مى کنید؟ به همین زودى  
پیام مردم را دریافت خواهید کرد. در فتنه 88 هم مى گفتند 

مردم بخاطر ساندویچ مى آیند.

■ ارزیابى عباس عبدى از 
مناظره سوم

عبــاس عبدى تحلیلگــر اصالح طلب    فرارو |
مناظره سوم را اینگونه تحلیل کرد: این مناظره علیه 
دستگاه قضائى و کل سیســتم عدالت کشور بود. به  
لحاظ اقتصادى هم هیچ چیزى نداشت چون فقط آقاى 
جهانگیرى و آقاى هاشمى طبا و کمى آقاى روحانى با 
مسائل اقتصادى آشناست. آقاى رئیسى قانون را هم 
نخوانده است. ایشان قانون هدفمندى را نمى دانست. 

آقاى رئیسى فن مناظره را هم بلد نبود. ایشان مى گفت 
دولت فالن کار را انجام داده است، اگر انجام داده شما 
اینجا چــه کار مى کنید؟ اتهامات آقــاى قالیباف هم 
جواب نمى دهد. ممکن است بخشى از مردم خوششان 

بیاید اما به جایى نمى رسد.

■  کنایه تند آشنا به قالیباف
حســام الدین آشنا مشــاور رسانه اى    ایسنا|
رئیس جمهورى با اشــاره به برخــى بداخالقى هاى 
رســانه اى هنگام پخش مناظره از ســوى تعدادى از 
سایت هاى خبرى اظهار داشت: اى کاش رابطه میان 
بخشــى از قوه قضائیه و بخشــى از نهادهاى نظامى 
و امنیتى و تعــدادى از کاندیداها اینگونــه نبود؛ اینها 
کسانى هستند که امروز فقط به اسناد امالك شهرى 
دسترسى دارند و اینگونه از آن سوءاستفاده مى کنند، 
واى به روزى که اسناد امنیتى و احوال شخصى مردم 

در اختیار آنها قرار بگیرند.

■ طرفداران نامزدها به خیابان 
آمدند

  ایرنا | برخى از شهروندان تهرانى شامگاه جمعه 

در پایان سومین و آخرین مناظره تلویزیونى مشترك 
شش نامزد انتخابات ریاســت جمهورى، با حضور در 
برخى مناطق تهران، به تبلیــغ براى نامزدهاى مورد 

حمایت خود پرداختند.
مأموران نیروى انتظامى نیز بــا حضور منظم، ضمن 
برخورد محترمانه بــا مردم، اقدامــات الزم را براى 

تسهیل ترافیک انجام مى دادند.

■  اگر بار گران بودیم رفتیم
  تابناك | در ویدئویى که از لحظه خداحافظى 
سید مصطفى هاشــمى طبا با رئیس ســازمان صدا 
و سیما منتشر شــده است، هاشــمى طبا خطاب به 
على عســکرى مــى گوید: اگر بــار گــران بودیم،

رفتیم.

■ تانک سوارى!
  تابناك | ابطحــى  در توییتى نوشــت: آقاى 
روحانى در طول مناظره آرام جلو آمد در آخرین بخش 
سوار تانک شد و مسلسل را به طرف آقایان قالیباف و 

رئیسى گرفت.

کنایه به روحانى
  فارس| آیــت ا... طباطبائى نــژاد امام جمعه 
اصفهــان در خطبه هاى نماز جمعه این شــهر اظهار 
داشت: چگونه یک مســلمان چیزى را که یقین دارد 
دروغ است اینچنین با قاطعیت بیان مى کند؛ قسم دروغ 
مى خورند اگر کسى غیر از ما بیاید وسط پیاده رو دیوار 
مى کشــند؛ کجاى دین چنین چیزى گفته است؛ مگر 
چنین چیزى ممکن است؛ مگر ارزش دارد که این گونه 
دروغ مى گویید؛ امیدواریم مردم به کسى رأى بدهند که 

خون به دل رهبرى نکند.

میرسلیم هم اصلح شد
  تابناك | اسدا... عســگراوالدى در گفتگو با 
روزنامه شرق در پاسخ به سئوال «از بین این کاندیداها 
هم بی تردید آقاي میرســلیم را حتمًا کاندیداي اصلح 
می دانیــد؟» گفت: بله. ایشــان خیلــی منطقی وارد 
مناظره ها شده. اگر دقت هم کنید تنها کسی که وارد 
شعار و شعر نشده آقاي میرسلیم است. امیدوارم به عنوان 
کاندیداي نهایی اصولگرایان معرفی شوند و رأي بیاورند.

همسرتان کتاب هاى 
همسرشان را خوانده؟!

حجت االسالم والمسلمین علیرضا    تسنیم|
پناهیان و از حامیان ابراهیم رئیسى گفت: اینکه رئیس 
جمهور به رقباى خود بگوید اینها مى خواهند در پیاده 
رو دیوار بکشند بى تقوایى نیست؟ اینکه مى گوید اگر 
اینها رئیس جمهور شــوند، در را روى زن ها و دخترها 
قفل مى کنند به چه معنى است؟ همسر حجت االسالم 
والمسلمین رئیسى که استاد دانشگاه هستند، آیا همسر 
شما این تعداد کتاب که ایشان نوشته را تا کنون خوانده 

است؟ 

نتیجه آخرین نظرسنجى 
  آفتاب نیوز | براســاس آخرین نظرسنجى 
مؤسسه «ایســپا» که بیش از این هم در ادوار گذشته 
نظرســنجى هاى قابل اعتنایى انجام داده است آمار 
مشــارکت به باالى 60 درصد رســیده و پیش بینى 
مشارکت 70 درصد (نزدیک 40 میلیون) دور از انتظار 
نیست. با این مشارکت باال پیروزى حسن روحانى در 
دور اول قطعى است و او بافاصله قابل توجهى از نفر دوم 

پیشى خواهد گرفت.

دعوت جهانگیرى
  انتخاب | اسحاق جهانگیرى ساعت 21 و20 
دقیقه جمعه شب با انتشار پستى در صفحه توییتر خود 
تأکید کرد که صحبت هاى مهمى با مردم دارد. وى در 
این پیام نوشت: دوشنبه شب در برنامه گفتگوى ویژه 
خبرى شــبکه 2 ســیما صحبت هاى مهمى با مردم 

خواهم داشت.

نشست خبرى «مهم»
  ایسنا| رئیس ستاد انتخاباتى میرسلیم اظهار 
داشت:  نشست خبرى سیدمصطفى میرسلیم نامزد حزب 
مؤتلفه اسالمى روز چهارشنبه (27 اردیبهشت) برگزار 
مى شود. کانال تلگرامى حزب مؤتلفه این نشست خبرى 

را مهم دانسته است.

انتخابات در صدا و سیما

استقبال دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى از مناظره تن به تن

طراحى مناظره ها در صدا وسیما مثل «خندوانه» و «دورهمى» بود

مناظره روحانى و رئیسى اتفاق خوبى است

کد مى دادند تا هاشمى رأى نیاورد

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد
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مدیرعامل ســازمان انتقال خون با اشاره به اینکه 500 
هزار نفر در کشور ساالنه حداقل دو بار خون اهدا مى کنند، 
گفت: براســاس بررســى هاى جهانى، ایــران یکى از 
ســالم ترین خون هاى دنیا را دارد.على اکبــر پورفتح ا... 
اظهار داشت: کشور ما حدود 1/5 میلیون اهداکننده خون 
دارد که به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشــتى 
نسبت به اهداى خون اقدام مى کند.وى با اشاره به اینکه 
500 هزار نفر نیز ساالنه حداقل دو بار خون اهدا مى کنند 
و در واقع اهداکننده مستمر هستند، افزود: هرم سنى این 
اهداکنندگان زمانى که بررسى مى شود مشخص شده که 
اکثر این اهداکنندگان در واقع همان سرمایه هاى دوران 

جنگ  تحمیلى هستند.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون گفت: البته ما نظرمان 
به ســمتى بوده که اهداکنندگان مســتمر را به سمت 
جوان ترها پیش ببریم و در این زمینه متولدین سال 73 
به بعد بیشتر حائز اهمیت هستند چرا که این افراد از بدو 
تولد واکســن هپاتیت B را دریافت کرده اند و در واقع 
این جمعیت عارى از هپاتیت B هستند.وى تأکید کرد: 
براساس بررســى ها، ایران یکى از سالم ترین خون هاى 
جهان را داشته و این در حالى است که در کشورها منطقه 
یکى از بزرگ ترین مشــکالت این است که اهداکننده 

خون ندارند.

رئیس ســازمان حج و زیارت گفت: سعودى ها پیشنهاد 
ایران براى حج عمره را پذیرفته اند و شرایط اعزام زائر به 

حج عمره پس از برگزارى حج امسال بررسى مى شود.
حمید محمدى گفت: امسال 86 هزار و 500 زائر ایرانى 
به حج اعزام خواهند شد که این تعداد در مقایسه با سال 
94 که 64 هزار زائر ایرانى به حج مشرف شدند 35 درصد 

افزایش دارد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: امسال 600 
کاروان در سراسر کشــور از 9 مرداد تا سوم شهریور کار 

اعزام زائران را انجام مى دهد.
رئیس ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام زائران 

خانه خدا براى شرکت در مناسک حج امسال از ابتداى 
مردادماه آغاز خواهد شد، افزود: علیرغم مشکالت سیاسى 
بین دوکشور در توافقنامه صورت گرفته با کشور عربستان 

حفظ کرامت، عزت و امنیت زائران در اولویت قرار دارد.
وى تأکید کرد: امســال از کارگزاران بــا تجربه و توان 
باال و همچنین افراد برخوردار از سالمت کامل جسمى 
استفاده مى شود.رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص 
حج عمره نیز گفت: سعودى ها شرایط پیشنهادى ایران را 
در خصوص حج عمره پذیرفته اند، اما با بررسى دقیق در 
زمان حج تمتع در صورت فراهم بودن شرایط، اعزام به 

حج عمره نیز انجام مى شود.

عربستان شروط پیشنهادى 
ایران را پذیرفت

خون متولدین 73 به بعد 
رنگین تر است!

دیه معدنکاران  تغییر کرد
با دستور عبدالناصر همتى رئیس کل بیمه مرکزى، 
به 40 کارگر معدن آزادشهر، دیه 210 میلیون تومانى 
اختصاص خواهد یافت. پیش از این اعالم شده بود 
که مبلغ این دیه تنها 16 میلیون تومان است. براثر 
حادثه انفجار معدن زغال ســنگ زمســتان یورت 
آزادشهر که مقارن ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت رخ 
داد، عالوه بر مصدوم شدن بیش از 73 کارگر، بالغ بر 

40 نفر هم جان خود را از دست دادند.

خانوارهاى کم درآمد
 مستمرى مى گیرند

انوشیروان محسنى بندپى رئیس سازمان بهزیستى 
گفت: تمام خانوارهایى که درآمد آنها کمتر از میزان 
تعیین شــده در قانون برنامه ششــم توسعه است 
مى توانند در سامانه وزارت تعاون ثبت نام کنند و پس 
از بازرســى میدانى، تحت پوشش سازمان بهزستى 
قرار مى گیرند، در واقع مســتمرى تعیین شده بدون 
در نظر گرفتن یارانه نقــدى براى خانواده هاى یک 
نفره 195 هــزار تومان، خانوده هــاى دو نفره 250 
هزار تومان، خانواده هاى سه نفره 325 هزار تومان، 
خانواده هاى چهار نفره 418 هــزار تومان و خانواده 
پنج نفره 465 هزار تومان است و به خانواده هایى که 
درآمد آنها بدون یارانه نقدى کمتر از این میزان باشد 

تعلق خواهد گرفت.

هجوم دوباره لشکر 
مگس هاى سفید به پایتخت

رئیس کمیته محیط زیســت شــوراى شهر تهران 
کاشــت درختان توت و عدم سمپاشــى زمســتانه 
درختان را علــت اصلى هجوم مگس هاى ســفید 

دانست.
محمد حقانى افزود: اگر مسئوالن شهرى سمپاشى 
زمســتان درختان را به طور منظم و به موقع انجام 
مى دادند امروز شــاهد هجوم گسترده مگس هاى 
ســفید به تهران نبودیم. وى گفــت: همانطور که 
موش ها به مهمانان همیشــگى تهــران در طول 
سال تبدیل شــده اند مگس هاى سفید نیز مى توانند 
از بى توجهى شهردارى استفاده کنند و به مهمانان 

دائمى پایتخت تبدیل شوند.

استفاده از اسید در 
لواشک و آلو!

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران گفت: استفاده از 
اسید سیتریک و رنگ هاى غیرمجاز در مواد خوراکى، 
مثل آلو، لواشک، خشکبار و... و نظارت بر فروش آزاد 
آن  به وفور به چشم مى خورد. آرامش خیال خاطیان 
از عدم نظارت بر بهداشت مواد مصرفى، عرضه مواد 
خوراکى در فضاى باز و آلــوده را افزایش مى دهد و 
سالمت جامعه را به خطر انداخته است. محمد حسین 
عزیزى خاطر نشــان کرد: توصیه مى شود مردم از 
خرید میوه هایى، چون چغاله بادام و گوجه سبز و... در 
گوشه و کنار خیابان ها، جداً خوددارى کنند چرا که 
عالوه بر استفاده از آب و نمک غیربهداشتى، آلودگى 
هوا بر آنها تأثیر گذاشته و منجر به بروز بیمارى هاى 

متعددى در بدن مى شود.

قرارداد همکارى با ایتالیا 
براى مرمت کاخ کوروش

مدیر پایگاه میراث جهانى پاســارگاد اظهار داشــت: 
دومین تفاهمنامه با هیئت ایتالیایى براى مرمت کاخ 
و آرامگاه کوروش به زودى امضا مى شود و بالفاصله 

مرحله دوم مرمت مقبره کوروش آغاز خواهد شد. 
حمید فدایــى افــزود: گروه هاى ایرانــى نیز ضمن 
همکارى با هیئت ایتالیایى آمــوزش الزم را دیده اند 
و موضــوع مرمــت در پاســارگاد را به طــور جدى 
و دقیق دنبــال مى کنند. وى عنوان کرد: طى ســه 
سال گذشته با کمک این هیئت ایتالیایى سنگ هاى 
آرامگاه کوروش پاکســازى و جرم هاى سنگ مقبره 

زدوده شد.

چرك نویس

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال کشــور گفــت: در 
روز انتخابــات، تنهــا شناســنامه هایى که مشــکل 
اساســى در احراز هویت افراد داشــته باشــند، تعویض

 مى شوند. 
ســیف ا... ابوترابــى گفــت: همزمــان بــا برگزارى 
انتخابــات ســال جــارى، 600 کارمنــد ســازمان 
ثبــت احــوال، در مراکــز ثبــت احــوال و دفاتــر 
پیشــخوان دولت مســتقر و آمــاده ارائــه خدمات به

 شهروندان هســتند. وى افزود: هیچ مشکلى در صدور 
شناســنامه جدید از جانــب ثبت احوال کشــور، در روز 
انتخابات وجود ندارد و شهروندان مى توانند در صورت آب 
خوردگى صفحات شناسنامه یا هرگونه مشکلى که منجر 
به اختالل در رؤیت مشخصات هویتى خود در شناسنامه 
مى شــود، به دفاتر مربوطه مراجعه کنند و در کوتاه ترین 

زمان ممکن، با شناسنامه جدید، پاى صندوق هاى رأى
 آماده شوند. 

وى تأ کید کرد: در روز انتخابات، تنها شناســنامه هایى 
که مشکل اساســى در احراز هویت افراد داشته باشند، 
تعویض مى شوند و مابقى به بعد از انتخابات موکول شده 
و طى گذراندن روند ادارى مرسوم، در روزهاى آتى صادر 

خواهد شد. 
ابوترابى درباره امنیت شناســنامه هــاى جدید، گفت: 
روکش هــاى امنیتى اعمال شــده در شناســنامه هاى 
جدیــد، امــکان هرگونــه دســتکارى و تغییــر در 
مشــخصات فــردى را غیرممکــن مى کنــد. براین 
اســاس احتمال هرگونه جرم ناشــى از ارائه اطالعات 
دروغیــن در شناســنامه هاى جدید توســط متخلفان

 وجود ندارد.

مدیرکل امور ادارى و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: تاریخ اعزام سربازمعلمان یک تیرماه هر سال است 
که دو ماه آموزش نظامى طى مى کنند و از یک شهریور تا 
یک مهرماه، دوره یک ماهه آمادگى تدریس را مى بینند 

و محل خدمتشان مشخص مى شود.
سیدحسن حســینى در خصوص جزئیات به کارگیرى 
ســربازمعلمان در آمــوزش و پرورش اظهار داشــت:
 آموزش و پرورش بر اســاس نیازى که دارد درخواست 
ســهمیه کرده و مجوز مى گیرد و این افراد به جاى آنکه 
دو سال خدمت سربازى را در دستگاه نظامى باشند، براى 
آموزش و پرورش کار مى کنند البته منهاى دو ماهى که 

باید آموزش نظامى ببینند.
حسینى توضیح داد: ســربازمعلمان ابتدا دو ماه آموزش 
نظامى را طى مى کنند و یک دوره ضمن خدمت آموزش 
کالس دارى مى بیننــد و از یکم مهر مــاه در آموزش و 
پرورش به جاى دوران خدمت نظام کار مى کنند و پایان 

خدمت منفک شده و از آموزش و پرورش مى روند.
وى در خصوص حقوق سرباز معلمان افزود: حقوق این 
افراد بر اساس دستورالعملى است که ستادکل به آموزش 

و پرورش و سایر دستگاه ها اعالم مى کند؛ در حقیقت بر 
اساس آن درجه اى که ســتاد مى دهد و در بخشنامه اش 

مشخص مى کند، حقوق را پرداخت مى کنیم.
مدیرکل امور ادارى و تشــکیالت آموزش و پرورش در 
پاسخ به این پرسش که چه تعداد ســرباز معلم در سال 
96ـ95 داریــم، گفت: فکر مى کنم حدود هشــت هزار 
نفر ســرباز معلم داریم که یکسرى از آنها، خدمتشان در 

تابستان امسال منقضى مى شود.
وى اضافه کرد: تاریخ اعزام سربازمعلمان یک تیرماه هر 
سال است که دو ماه آموزش نظامى طى مى کنند و از یک 
شهریور تا یک مهرماه، دوره یک ماهه آمادگى تدریس را 

مى بینند و محل خدمتشان مشخص مى شود.
وى ادامه داد: منهاى حقوق، هر ســرباز معلم حق بیمه 
براى بازنشستگى دارد و حق بیمه بابت دفترچه درمان 
دارد ضمن اینکه حق بیمه مکمل نیز  وجود دارد که یک 
بخش ســهم فرد و بخش دیگر، سهم دستگاه  است؛ به 
جز این موارد اگر ســربازمعلم ازدواج کرده باشد، کمک 
هزینه عائله مندى دارد و اگر فرزند داشــته باشد، کمک 

هزینه اوالد دارد. 

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: در صورتى 
که رانندگان تا آذر ماه امســال جرایم رانندگى را تسویه 
کنند، جریمه دیرکرد و عدم پرداخت آن تا پایان سال 95 

بخشیده مى شود.
سرهنگ احمد کرمى اسد با بیان اینکه براساس مصوبه 
مجلس تمامى رانندگانى که موفــق به پرداخت جرایم 
تا پایان سال 95 نشــده اند، مشمول بخشودگى دیرکرد 
جرایم شده اند، گفت: این بخشودگى شامل تمام جرایمى 
است که مشمول «دو برابرى» است ولى جرایمى که با 
دوربین صادر شده، فعًال دوبرابر نمى شود، ادامه داد: تمامى 
تخلفاتى که به صورت الصاقى و تسلیمى برایشان قبض 
صادر شده و با گذشــت دوماه دوبرابر شده اند، مشمول 

بخشودگى است.
وى افزود: رانندگان براى دریافــت جرایم مى توانند به 
صورت آنالین و با ارســال بارکد وسیله نقلیه به سامانه 
پیامکى 1101202020، از جریمه وسیله نقلیه خود مطلع 
شوند و همزمان با اطالع از جریمه، شناسه قبض و شناسه 
پرداختى در اختیار شــهروندان قرار مى گیرد که بتوانند 
نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. عالوه برآن هموطنان با 
مراجعه به سایت راهور 120 مى توانند از خدمات استفاده 
کنند یا با مراجعه به مراکز اجرائیات و دفاتر پلیس+10 از 

جرای م مطلع شوند.

دکتر محمود توالیى رئیس انجمن ژنتیک ایران معتقد 
است با توسعه علم ژنتیک در ســال هاى آینده نه تنها 
تعداد بیمارى هایى که با آزمایش قابل تشخیص است 
افزایش مى یابد بلکه با شــیوه جدیــدى از درمان مؤثر 
بیمارى ها خصوصًا بیمارى هاى صعب العالج روبه رو 
خواهیم بود. بخشــى از گفتگوى جام جم آنالین با این

متخصص ژنتیک که سرپرســتى تیم نقشه راهبردى 
پزشکى مولکولى ایران را نیز در کارنامه پزشکى خود به 

همراه دارد مى خوانید:
چرا بیمارى هاى ژنتیکى نســبت به 

گذشته رو به افزایش است ؟
بــا افزایش شــناخت بشــر وتســلط بــر روش هاى 
نویــن علمى،شــناخت مــا از ماهیت بیمــارى هاى 
ژنتیکــى افزایــش پیدا کــرده اســت بنابرایــن اگر 
امــروز شــما شــواهدى را درخصــوص افزایــش 
بیمارى هاى ژنتیکى مى بینید مفهومش این نیســت 
که این بیمارى ها زاییده امروز اســت بلکه روش هاى 
پیشــرفت در تشــخیص،این قابلیت را براى ما ایجاد

کرده است که علل آن بیمارى ها را تشخیص دهیم. 
چه تعــداد بیمــارى ها بــا انجام

 آزمایش هاى ژنتیک قابل تشخیص 
وکنترل هستند؟

توسعه دانش بشر امروزه سبب شده که امکان تشخیص 
قبل از تولد بسیارى از بیمارى ها فراهم شود مثًال وقتى 
گفته مى شــود فرزند این خانواده 5 یا 25 درصد نسبت 
به یک بیمارى خاص حســاس است در این مورد اگر به 
موقع عمل شود یعنى تا قبل از چهار ماهگى این فرصت 
به والدین داده مى شود تا با تست هاى تشخیصى قبل 
از تولد امکان سقط جنین فراهم شود. در واقع با توسعه 
علم ژنتیک فرصتى را فراهم کردیم تا این شعار به تحقق 

برسد هر فرزندى حق دارد سالم به دنیا بیاید.
بیمه ها چرا هزینه آزمایشات ژنتیکى 

را متقبل نمى شوند؟
فکر مى کنید بودجه نظام ســالمت ما مى تواند هزینه 

میلیونى این آزمایشات را تأمین کند. درواقع در همه موارد 
ضرورى نیست. ولى اگر ما فرهنگسازى درستى داشته 
باشــیم و مشــاوره را الزامى کنیم دیگر نیازى به انجام

 هزینه هاى گزاف براى همه نیســت و آن وقت تأمین 
هزینه آزمایش هاى زوجینى که حتمــًا نیازبه آزمایش 

دارند براى بخش سالمت میسرتر خواهد بود.
چرا این آزمایش ها پرهزینه است؟

چون این آزمایش ها موادشان وارداتى است ودر اغلب 
موارد نمونه ها باید به خارج از کشور فرستاده شود. البته 
بیمه ها نیز باید پاى کار بیاینــد و هزینه آزمایش هاى 

ضرورى را متقبل شوند.
بیمارى چون اوتیسم با این آزمایشات 

قابل تشخیص است؟
اوتیسم یک سندروم است وعلل متنوعى مى تواند داشته 
باشد. تحقیق روى این بیمارى به شدت در دنیا در حال 
توسعه است اما اینکه با آزمایش هاى ژنتیکى بخواهیم 
آن را تشــخیص دهیم باید بگویم اکنون به ســادگى 
میسر نیســت. به جرأت مى توان گفت حدود چهارهزار 
بیمارى است که ریشه در ژنتیک دارد ولى فقط نزدیک 
به هزارتاى آن با آزمایش ژنتیکى قابل تشخیص است.

مگر اینکه کل ژنوم آن افراد را به دست آوریم که انجام 
این کار، هم زمانبر است و هم پر هزینه. اکنون تشخیص 
این بیمارى چندان امکانپذیر نیست شاید در دو سه سال 

آینده امکان آن میسر شود.

گفتگو با رئیس انجمن ژنتیک ایران:
بیمه ها آزمایش هاى ژنتیک را پوشش نمى دهند

جزئیات به کارگیرى سربازمعلم ها

شرایط شناسنامه هایى که تعویض مى شوند

شرایط جدید بخشودگى 
جرایم رانندگى

در روزها و ســال هایى که مهران مدیــرى در برنامه 
«دورهمــى» مى گویــد مردم از ســر نــدارى حتى 
لیوان هاى خانه هایشان را در سایت هاى فروش اینترنتى 
مى فروشند؛ اما مى شود با دوهزار تومان چیزهاى زیاد 

اما بنجلى خرید!
احتمــاًال با مغازه هاى فــروش دو هزار تومانى آشــنا 
هستید و وسایل پالستیکى خوش آب ورنگ داخل این 
مغازه هــا را ،که گفته مى شــود از پالســتیک هاى 

غیر بهداشتى تهیه مى شود، دیده اید.
در این مغازه ها همه چیز دوهزارتومان اســت؛ وسایلى 
که در جاهاى دیگر مثًال پنج یا شــش هزار یا حتى ده 
هزار تومان است اینجا تنها با دو هزار تومان قابل خرید 
است؛البته با همان تبصره بى کیفیت بودن و برچسب 

بنجلى.
روز گذشــته از ســر کنجکاوى به یکى از این مغازه ها 

سر زدم و از قضا سوژه جالبى به تورم خورد.
وقتى بسته هاى پالستیک خوشــرنگ و شیک نسبتًا 
ســنگینى را دیدم که به صورت پرس شده بسته بندى 
شــده بود ابتدا با خود گمان کردم این بسته ها در دسته 
دو هزار تومانى نیست؛خیال مى کردم مثًال پرچم بزرگ 

ایران است.
از فروشنده قیمت آن بسته هاى شیک رنگى که با پرچم 
سه رنگ ایران رنگ آمیزى شــده و با انگلیسى جمله 
«I love iran» روى آن حک شــده بود را پرســیدم با 

پاسخ:«اینها هم دو هزار تومان است» روبه رو شدم.
وقتى قانع نشدم و گفتم چگونه این بسته شیک با این 
قیمت عرضه مى شود خیلى راحت در جوابم گفت:«داخل 

این بسته ها کیسه زباله است».
* کارشناس مدیریت تبلیغات فرهنگى

یک I love iran شیک 
براى کیسه زباله!

سال هاى طوالنى است که تعیین مهریه هاى باال از سوى دختران و برخى 
والدین در جامعه ترویج یافته و متأســفانه دیده شده است که تعیین اینگونه 
مهریه ها هیچ ضمانتى در ادامه زندگى مشترك جوانان ایجاد نکرده بلکه در 
برخى موارد به عنوان اهرم فشار زنان براى جدایى بوده و مردان ناتوان را به 

زندان انداخته است.
به گزارش افکارنیوز، در حالى مهریه هاى باال و گاهى اوقات عجیب و غریب 
به عنوان ضامن ادامه زندگى در نظر گرفته مى شود اما معموًال جوانان پس 
از مدتى و به دالیل مختلف، راه جدایى را در پیش گرفته و زنان مهریه، نفقه، 
اجرت المثل را با هدف در فشار گذاشــتن همسران به اجرا گذاشته و حقوق 
خود را طلب مى کنند اما در مقابل مردان که به دلیل مشــکالت اقتصادى، 
 بیکارى،اعتیاد و... پولى در دست نداشته و به اصطالح آهى در بساط ندارند تا 
حق و حقوق همسر خود را پرداخت کنند در نتیجه یا مجبور به تقسیط مهریه 

مى شوند و یا به زندان مى افتند.
به گفته رئیس ســازمان زندان ها، اکنون 65 درصد از مجموع زندانى هاى 
مهریه از پرداخت صد تا 200 سکه ناتوان بوده و مجبورند روزهاى طوالنى 

را در زندان سپرى کنند.
بنا بر اظهارات اصغر جهانگیر، هم اکنــون از جمع 222 هزار نفرى زندانیان 
سراسر کشــور 7 درصد را محکومان جرائم غیرعمد شــامل مى شود که با 
مشاهده تعداد باالى بدهکاران مالى ناشى از صدور چک و تعهدات مربوط به 
مهریه و نفقه الزم به نظر مى رسد ستاد دیه در کنار رسالت اصلى خود در حوزه 

فرهنگسازى و آموزش به آحاد مختلف جامعه نیز فعالیت کند.
هرچند انتظار مى رفت که با اجراى قانون حمایت از خانواده تعیین مهریه و 
پرداخت آن به شیوه هاى معقول ترى صورت گیرد اما از تعداد زندانیان مهریه 
کاسته نشده به طورى که سال گذشته دوهزار و 297 نفر به دلیل بدهى مهریه 
در زندان هاى کشور محبوس شدند که این مسئله نشان داد قانون حمایت از 

خانواده کارآمد نبوده و نتوانسته موجب کاهش آمار این گونه زندانیان شود.
26 فروردین سال 92 سخنگوى کمیســیون قضائى مجلس از کاهش 90 
درصدى زندانیان مهریه در آن سال  خبر داده بود. محمد على اسفنانى اظهار 
کرده بود: خوشبختانه الیحه حمایت از خانواده پس از بررسى هاى مختلف 
تصویب و با دستور رئیس مجلس ابالغ شد و با اجراى این قانون به مرور شاهد 

کاهش زندانیان مهریه خواهیم بود.
آمار زندانیان مهریــه تا آبان 92 برابر با دو هزار نفــر و 350 نفر زندانى نفقه 
بوده است که متأسفانه با وجود گذشت چند سال از اجراى قانون حمایت از 
خانواده، نه تنها از این تعداد در سال 95 کاسته نشده بلکه 297 نفر نیز به آن 

افزوده شده است.
به طورى که به گفته اســدا... جوالیى مدیرعامل ســتاد دیه کشــور آمار 

زندانیان بدهــکار مهریه برابر با دوهــزار و 297 زندانى بــوده و 53 نفر نیز 
بخاطر نفقه محبوس شــدند،  آمارى که تقریبًا در ســه ســال گذشته ثابت 
مانده و برخالف انتظارها از اجرایى شــدن قانون حمایت از خانواده کاهش

 نداشته است.
اگر به آمار رئیس سازمان زندان ها بســنده کنیم مى توان نتیجه گرفت که 
7درصد از جمع 222 هزار نفرى زندانیان سراســر کشــور یعنى سه هزار و 
171 را محکومان جرائم غیرعمد و بدهکاران مالى تشــکیل مى دهند که 
در خوشبینانه ترین حالت اگر 50درصد این افراد یعنى یکهزار و 585 نفر را 
زندانیان ناشى از صدور چک و و یکهزار  و 585 نفر را زندانیان تعهدات مربوط 
به مهریه و نفقه تشــکیل دهند باید گفت اکنون حدود یکهزار و 600 نفر از 
مردان به دلیل مهریه و نفقه در زندان به سر مى برند که باز هم آمار باالیى 

محسوب مى شود.
همانطور که گفته شــد؛ ســبک زندگى، چشم و هم چشــمى، تجمالت،  
ســختگیرى خانواده هاى دختــران و تعییــن مهریه به عنوان پشــتوانه 
مالى در زندگى آینده و... ســبب شــده هنگام خواســتگارى مهریه هایى 

تعیین شــود که با توانایى مالى دامــاد و خانواده اش هیچ گونه تناســبى
 نداشته باشد.

به اعتقاد بسیارى از جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعى، مهریه هیچ 
تضمینى براى ادامه زندگى مشترك نیست بلکه باید توجه کرد که موضوع 
مهریه هاى سنگین رابطه مستقیمى  با ســواد، درآمد و فرهنگ افراد دارد به 
طورى که افراد کم سواد و کم درآمد به دلیل مشــکالت اقتصادى که با آن 
درگیر هســتند، مهریه باال تعیین مى کنند و افرادى همسطح خودشان نیز 
این مهریه ها را قبول مى کنند اما در مقابل افرادى که تحصیلکرده و داراى 
فرهنگ باالیى هستند یا مهریه تعیین نمى کنند یا مهریه پایینى دارند و کمتر 

طالق مى گیرند.
متأاسفانه در سال هاى گذشــته مهریه باال تبدیل به یکى از عوامل طالق 
شده و هنگامى که در زندگى براى زوج ها مشــکلى به وجود مى آید، زنان 
با به اجرا گذاشــتن مهریه از همسرشان جدا شــده و بدون توجه به تبعات 
احتمالى با پولى که به او مى رسد، تصمیم به تنهایى و مستقل زندگى کردن

 مى گیرد.

زندانى شدن بخاطر سکه

داستان مهریه هاى سنگین تمامى ندارد مهدى بذرافکن* 
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نصب کارتن پالست ویژه 
تبلیغات در بادرود

شـهردار بـادرود گفـت: شـهردارى بـادرود بـا نصـب 
کارتن پالسـت هـاى مخصـوص در نقـاط مختلف ، 
فضاى شـهر را براى داوطلبان انتخابات شـوراى شهر 

آماده تبلیغات کرد.
مجید صفـارى تصریح کـرد: این اقدامات شـهردارى 
بـه منظـور جلوگیـرى از آلودگـى هـاى بصـرى و 
نازیبایـى هاى معابر شـهرى به ویژه  یکسـان سـازى 
تبلیغات محیطى انجام شده است. وى افزود: با توجه به 
اینکه تعداد صد ورق کارتن پالست هاى مخصوص در 
تمامى نقاط شهر نصب شده، از داوطلبان و هواداران آنها 
مى خواهیم تبلیغات انتخاباتى در مکان هاى مشخص 

شده صورت گیرد .

تولید اََبرشوینده 
سازگار با پوست دست 

ابرشوینده و ترمیم کننده و آنتى باکتریال حاوى ریزذرات 
منظم در واحد سما دانشـگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
ساخته شد.  عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
واحد سما دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر گفت: این 
مایع دستشویى ساخته شده با فرمولى گیاهى و شیمیایى، 
سازگار با پوسـت دسـت و براى اسـتفاده تعمیرکاران، 

نقاشان و صنعتگران مناسب است.
شـهاب رحیم زاده ایده ساخت این ماده شـوینده را رفع 
مشکل شستشوى دست تعمیرکاران ونقاشان بیان کرد 
و گفت: تعمیرکاران و صنعتگران براى تمیزکردن دستان 
خود از پودر لباسشویى یا مایع ظرفشویى به همراه خاك 

اره استفاده مى کنند که به دستان آسیب مى رساند.
وى سـرمایه اولیه راه اندازى کارگاه تولید ابرشوینده و 
ترمیم کننده و آنتى باکتریال حاوى ریزذرات منظم را در 
حدود 20 میلیون ریال بیان کرد و افزود: تاکنون هشت 
هزار عدد از این محصول را در اصفهان و شهرك هاى 
صنعتى اطرف اصفهان با نام تجـارى ایرانى به فروش 

رسانده است.

آزادى 8 زندانى 
در روز نیمه شعبان

نیکـوکاران اصفهانى در روز نیمه شـعبان زمینه آزادى 
هشت زندانى را فراهم کردند.

رسول مسئله گو  از خادمان هیئت حسینیه بنى فاطمه 
اصفهان گفت:با هم فکرى اعضاى هیئت امنا و هیئت 
خادمان این حسینیه،امسـال با کاسـتن از هزینه هاى 
جشن نیمه شعبان که دراین حسـینیه برگزار مى شود، 
زمینه آزادى هشت زندانى جرائم غیر عمد مالى را فراهم 
کردیم. وى افزود: با مشارکت خّیران و مردم150 میلیون 
ریال جمـع آورى شـد و بـراى آزادى ایـن زندانیان به 

سازمان هاى مربوطه  پرداخت شد.

آزمون اعطاى مدرك تخصصى 
به حافظان قرآن 

مرحله اول آزمـون دوازدهمیـن دوره ارزیابى و اعطاى 
مـدرك تخصصى بـه حافظان قـرآن کریم در اسـتان 

اصفهان برگزار شد.
کارشناس اداره قرآن اداره کل تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه 886 نفر از حافظان  قرآن کریم 
در این آزمون سراسرى شرکت کردند ،گفت: ازاین تعداد 
774 نفر بانوان و 112نفر، آقایان هستند. احمد زینعلى 
با بیان اینکه حافظان در پنج حوزه اصفهان، خوانسـار، 
شـهرضا، کاشـان و نجف آباد آزمون دادند، افزود: این 
مسـابقات در چهار بخش پنج ، ده ، 20 و 30 جزء قرآن 
برگزار شد.وى گفت: شرکت کنندگان درصورت قبولى 
نهایى،مـدرك مـورد تأییـد وزارت علـوم، تحقیقات و 

فناورى دریافت مى کنند.

استادان برتر دانشگاه 
فرهنگیان تجلیل شدند

استادان برتر و پیشکسوت دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
تجلیل شدند. در این مراسم از چهار استاد نمونه استانى و 
پیشکسوت و کارکنان بخش آموزشى پردیس ها و مراکز 

آموزش عالى دانشگاه فرهنگیان اصفهان تجلیل شد.

مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
کاندیداهاى ریاست جمهورى و شوراى اسالمى شهر و 

روستا اجازه هیچگونه تبلیغاتى در بقاع متبرکه را ندارند.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با اشاره به انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهورى و پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شهر و روســتا و همچنین دومین دوره مجلس 
شوراى اسالمى در شهرستان اصفهان اظهار داشت: در 
این راســتا از ظرفیت امامزادگان براى حضور حداکثرى 

مردم  پاى صندوق هاى رأى استفاده مى شود.
وى اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که ما 
اجازه نمى دهیم که امامزادگان محلى براى تبلیغات ریاست 

جمهورى و یا شوراهاى اسالمى شهر و روستا شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه امامــزادگان نباید جایــگاه و پایگاهى براى جناح 
خاصى باشند، تصریح کرد: از این رو دستورالعمل سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشــور براى جلوگیــرى از هر گونه 
تبلیغات کاندیداها در امامزادگان به هیئت امنا ابالغ شده

 است.
وى با اشــاره به اینکه همه هیئت امنا موظف به پیگیرى 
هر گونه تبلیغات انتخاباتى شده اند، افزود: تاکنون گزارش 
رسمى در این خصوص اعالم نشــده است اما در صورت 
هرگونه اعالم گزارش، خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: مدرســه چهارباغ و سى وسه پل مهمترین 
آثارى هستند که در مسیر مترو واقع شده اند و درصدد هستیم 
تا با سیستم مانیتورینگ هوشمند، واکنش هاى آنها در برابر 

عبور مترو را رصد کنیم.
فریدون اللهیارى تصریح کرد: سیستم مانیتورینگ با هدف 
رصد لحظه به لحظه و آنالین واکنش هاى دو بناى مدرسه 
چهارباغ و سى وســه پل در برابر عبور مترو صورت خواهد 

گرفت و لرزش هاى احتمالى زیر ذره بین خواهد بود.
وى اضافه کرد: با یک مرکز علمى دانشگاهى معتبر کشور 
جهت راه اندازى این سیستم مذاکراتى به عمل آمده است 

که گزارش هاى آن به زودى اعالم خواهد شد.اللهیارى با 
اشاره به اکتشافات میراث فرهنگى در مسیر خط مترو اظهار 
داشــت: بهتر بود که مترو از چهارباغ عبور نمى کرد اما در 
ساخت ایســتگاه ها با همکارى سازمان قطار شهرى تمام 
تالش خود را انجام دادیم تا با هر سازه اى مواجه مى شویم 

نهایت حفاظت را در قبال آن رعایت کنیم.
وى با اشاره به پیاده راه سازى چهارباغ خاطر نشان کرد: در 
این طرح تنها میراث فرهنگى تصمیم گیرنده نبوده است 
ولى معتقدیم هرچقدر بناهاى تاریخى اصفهان، از ازدحام، 
شلوغى و ترافیک خالى شوند، مناسب تر خواهد بود به عالوه 

اینکه با این روش به اصالت خود هم باز مى گردند.

کاندیداها اجازه تبلیغات در 
بقاع متبرکه را ندارند

سى و سه پل به صورت 
هوشمند رصد مى شود

دکترعلى راعــى نامزد 
پنجمین دوره انتخابات 
شوراى اســالمى شهر 
اصفهان که در دقیقه 90 
توســط هیئت مرکزى 
نظارت بر انتخابات تأیید 
شد با انتشــار بیانیه اى

بــه نفــع لیســت واحد 
اصالح طلبان (شهر امید ) انصراف داد. در بخشى از بیانیه 

راعى آمده است:
با توجه به اینکــه معتقــدم رقابت در ایــن انتخابات 
رقابت براى خدمت اســت نه قدرت و از ســویى وجود 
لیســت هاى متعدد از جریان اصالح طلبى را زمینه اى 
براى شکست این جریان در انتخابات مى دانم، در این 
شرایط حساس که بیش از 14 ســال است شهردارى 
اصفهان در تصرف اصولگرایان اســت و باز پس گیرى 
آن در ایــن دوره از انتخابــات دســتکمى از انتخابات 
ریاســت جمهورى براى مردم اصفهان نــدارد چرا که 
در انتخابات ریاســت جمهورى کلیه شــئون حاکمیت 
کشــور رقم مى خورد و در انتخابات شــورا کلیه شئون 
تصدیگرى و حاکمیتى محلى براى اصفهان، لذا پیشنهاد 

مى کنم از همه نامزدهاى اصالح طلبى که تحت عنوان 
جریان اصالحــات در قالب ائتالف هــاى مختلف در 
انتخابات شوراها حضور دارند هرچه سریع تربا تشکیل 
جلسه ویژه مشــترك و با تبادل نظر روى شاخص هاى 
شــرایط احراز نمایندگى مردم در شوراها به یک لیست 
واحد برسند و همه از آن لیســت واحد حمایت کنند در 
غیر اینصورت با توجه به حضور منسجم جریان اصولگرا، 
دستیابى به کرسى هاى شوراى شهر توسط اصالح طلبان 
دور از ذهن خواهد بود و این تیشه اى است که مدعیان 

جریان اصالح طلبى به ریشه این جریان خواهند زد.
اینجانب به عنوان شــخصى که شــاید بیــش از همه 
نامزدهاى جریان اصالح طلبى ســابقه فعالیت در این 
جریان و پرداخت هزینه هــاى اصالحات را دارم به نفع 
جبهه اصالحات لیست «شــهر امید» از ادامه حضور در 
عرصه انتخابات شــوراها اعالم انصراف مى نمایم و از 
عزیزان در شوراى هماهنگى اصالح طلبان مجدداً تقاضا 
دارم که دست از سهم خواهى حزبى، گروهى و شخصى 
بردارند چرا که این روش در تضاد با منش اصالح طلبى 
است تا ان شاء ا... با ارائه یک لیست واحد قوى، توانمند و 
شناخته شده امکان کسب کرسى هاى شوراى اسالمى 

شهر اصفهان را فراهم آورند.  

اصالح طلب سرشناس اصفهانى انصراف داد

استاندار اصفهان گفت: سه میلیون و 490 هزار نفر در این 
استان واجد شرایط رأى دادن هستند و از این شمار 76 هزار 
نفر از آنها رأى اولى بوده و براى نخستین بار در انتخابات 

شرکت مى کنند.
رسول زرگرپور از مشارکت و فعالیت 75 هزار نفر اعم از 
نیروى اجرایى، انتظامى و نظارتى براى برگزارى انتخاباتى 
سالم در اســتان اصفهان خبر داد و ابراز امیدوارى کرد با 
برگزارى انتخاباتى باشکوه، وحدت بخش و باعظمت و 
عزتمند، چشمان دشــمنان کور و دل ملت شریف ایران 

شاد شود.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: این استان با 107 
شهر داراى بیشترین شهر در استان هاى کشور است که 
پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى براى انتخاب 

بیش از 570 نفر در آنها برگزار خواهد شد.

به گفته وى، در هزار و 800 روستاى این استان نیز براى 
انتخاب سه هزار و 200 عضو شوراهاى اسالمى انتخابات 

برگزار مى شود.
زرگرپور با یــادآورى اینکه انتخابات بــراى تعیین 51 
شوراى عشایرى نیز در استان اصفهان برگزار مى شود، 
افزود: عشایر در قشالق ثبت نام کرده اند و باید درییالق 

شوراهاى آنها تشکیل شود.
استاندار اصفهان همچنین با تأکید بر اینکه انتخابات با 
امنیت و آرامش، شــکوه و عظمت و تالش براى حضور 
حداکثرى مردم برگزار مى شــود، تصریــح کرد: پس از 
برگزارى انتخابات نیز باید وحدت و انسجام در بین امت 

اسالمى برقرار باشد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش از ایجاد 60 هزار شغل 
جدید در سال گذشته در استان اصفهان خبر داد و گفت: 

عمده این شغل ها خانگى و واحدهاى کوچک تولیدى و 
صنعتى و مقدارى نیز در واحدهاى بزرگ تولید بوده است.

وى اقتصاد کشور را بى مشکل ندانست و تأکید کرد: در 
دولت یازدهم کارهاى فراوانى بــه ویژه در زمینه اجراى 
اقتصاد مقاومتى انجام شده و نباید آنها را نادیده گرفت و 

بى انصافى است بگوییم کارى انجام نشده است.
زرگرپور از اصفهان به عنوان اقتصادى ترین استان کشور 
یاد کرد و افزود: 15 درصد از تولید ناخالص ملى کشور در 

استان اصفهان تولید مى شود.
به گفته وى، اســتان اصفهان داراى یــک میلیون نفر 
کارگراست و 10 درصد از صنایع بزرگ کشور اعم از صنایع 
فوالدى، ساختمانى، نظامى، هسته اى و شیمیایى در این 
استان قرار دارد و طبیعى است وقتى مشکل و یا رکودى 

در اقتصاد کشور پیش بیاید بر این استان تأثیرگذار باشد.

3 میلیون و 490 هزار نفر  
واجدان شرایط رأى دادن در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف اصفهان با 
اشاره به از دست دادن بازار آمریکا براى صادرات فرش 
دســتباف، گفت: در حال حاضر 70 درصــد بازار فرش 
دستباف اصفهان در رکود قرار دارد و باید به نوعى فاتحه 

فرش اصفهان را خواند.
محمود داعى در خصوص رکود بــازار فرش اصفهان و 
تعطیلى بازار آن طى هفته گذشته، اظهار داشت: متأسفانه 
این روزها وضعیت فرش دســتباف بسیار وخیم است و 

فرش هاى صادراتى ما دیگر خریدارى ندارد.
وى گفت: تنها فروش فرش دســتباف براى جهیزیه و 
بعضًا نو شدن فرش منازل اســت اما صادرات فرش به 
آمریکا به دلیل از دســت دادن بازار این کشور، لغو شده 

است.
داعى با تأکید بر اینکه کشــورهایى کــه پیش از این از 
ایران و اصفهان فرش دســتباف خریــدارى مى کردند 
امروز تمایل به خرید فرش ماشینى از کشورهاى دیگر 
دارند، تصریح کرد: فرش دستباف اصفهان پیش از این 
چندین خریدار آمریکایى داشــت اما آنها امروز خواهان 
خرید فرش ماشینى از ترکیه به دلیل تنوع نقش و رنگ 

بافت آنها هستند.

مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان گفت: فاز اول نمایشــگاه بین المللى اســتان اصفهان در نیمه اول 
سال جارى تکمیل مى شود.

مصطفى حسینى اظهار داشت: احداث نمایشگاه جدید بین المللى استان اصفهان در دو فاز  و به مساحت 47 هکتار 
در ضلع شمال غربى روشن دشت در دست اجراست.

وى افزود: عملیات اجرایى فاز اول این نمایشگاه در زمینى به مساحت17 هکتار و با اعتبارى در حدود 750میلیارد 
ریال در دستور کار قرار دارد.

مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان ادامه 
داد: در فاز اول این نمایشگاه نیز  عملیات اجرایى 
ابنیه و فنداســیون هاى ســالن عالمه مجلسى 
و تأسیســات مکانیکى و برقى، تهیه ســاخت و 
نصب اسکلت فلزى و پوششى سقف سالن عالمه 
مجلسى، تونل هاى تأسیســاتى آدم رو داخلى و 
خارجى محوطه، اجراى مخزن آب آشامیدنى و آب 
فضاى سبز، ساختمان پمپ خانه، عملیات اجرایى 
ســرویس هاى بهداشــتى، عملیــات اجرایى و  
دسترسى هاى ورودى و خروجى سایت نمایشگاه 

در دست اجراست.
حســینى اضافه کرد: همچنین در فــاز اول این 
نمایشگاه پروژه هاى دیگرى همچون عملیات اجراى جاده ها ومحوطه سازى داخلى سایت نمایشگاه، پل هاى 
طرفین سالن عالمه مجلسى،  ساختمان ادارى خدماتى ،  احداث ساختمان موتورخانه(مکانیکال) و احداث ساختمان 

اتاق برق( الکتریکال)، محل بارانداز و تخلیه بار و احداث فضاى سبز انجام مى شود.
وى خاطرنشان کرد: فاز اول نمایشگاه بین المللى به شرط تأمین بودجه در نیمه اول سال جارى به بهره بردارى 

مى رسد.
حسینى با اشاره به اینکه عملیات اسکلت فلزى و پوشش سقف ســالن نمایشگاهى تاکنون 70 درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: تهیه و اجراى عملیات تونل تأسیساتى و مخزن آب آشامیدنى نیز تاکنون 95 درصد پیشرفت 

داشته است.
مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى استان اصفهان با اشاره به اینکه طراحى و ساخت این نمایشگاه ترکیبى از فضاى 
سنتى و مدرن است، گفت: در برخى از سر در ورودى هاى این مجموعه معمارى اصفهان و در برخى از دیواره هاى 

آن نیز از آجر استفاده مى شود.

رؤساى اتاق بازرگانى وین و اصفهان براى توسعه همکارى گردشگرى و حمل ونقل اعالم آمادگى کردند.
رئیس اتاق بازرگانى وین در دیدار با رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، وین را از ظرفیت هاى باالى اقتصادى و سرمایه 
گذارى در زمینه هاى مختلف برخوردار دانست و گفت: در این استان با موقعیت جغرافیایى و سامانه حمل ونقل 

کارآمد ،شرایط مطلوبى براى جذب سرمایه گذارى خارجى فراهم است.
«والتر روك» تعداد شرکت هاى خارجى فعال در 
جذب سرمایه گذارى وین را 300 شرکت با 930 
میلیارد یورو جذب سرمایه گذارى خارجى بیان کرد 
و افزود: ســرمایه گذارى در بخش زیرساخت ها 
به ویــژه حمل ونقل و فناورى هــاى جدید عامل 
موفقیت وین در جذب ســرمایه گذاران خارجى 

بوده است .
وى سابقه همکارى ایران و اتریش را بیش از 150 
سال و تأسیس ســفارت اتریش را در ایران 103 

سال پیش دانست.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هــم در این دیدار، 
توسعه همکارى اصفهان و وین را در زمینه گردشگرى و حمل ونقل مطلوب ارزیابى کرد و گفت: پس از برجام بیش 
از 120 هیئت سیاسى و خارجى به استان اصفهان سفرکرده اند و حضور این هیئت ها در اصفهان دستاوردهاى خوبى 
را در زمینه توسعه همکارى هاى اقتصادى و بازرگانى بین طرفین ایجاد کرده است.عبدالوهاب سهل آبادى بااشاره 
به فعالیت هشت هزار و 500 واحد تولیدى در این استان گفت: فوالد،پاالیش نفت،نساجى و مصالح ساختمانى 

ازجمله مهمترین بخش هاى صنعتى استان اصفهان است.
در ادامه این نشست هیئت تجارى وین متشکل از 30 شرکت اتریشى با اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان به مذاکره 

پرداختند.

«جشن شهروندى» به همت ســازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 
شاهین شهر و گروه تئاتر پژوهش مهر پنج شــنبه و جمعه هر هفته در 

شاهین شهر برگزار مى شود.
مدیر گروه تئاتر پژوهش مهر گفت: سلسله  برنامه هاى جشن شهروندى 
مدت دو سال اســت که به طور مداوم پنج شــنبه و جمعه هر هفته در 

شاهین شهر برگزار مى شود.
رادمهر کشــانى افزود: اجراى برنامه هاى جشن شهروندى هر هفته در 
محله هاى مختلف شاهین شهر ادامه دارد و پنج شنبه هاى هر هفته نیز 

در محل کمپ تازه تأسیس مى شود.
وى ادامه داد: برنامه هاى این جشن شامل اجرا، موسیقى زنده، نقالى، تئاتر، 
مسابقه، برنامه هاى عروسکى، و برگزارى کارگاه هایى مثل میناکارى و 

کارگاه کودك و ... است.

تکمیل فاز اول نمایشگاه اصفهان در نیمه نخست امسال

اعالم آمادگى اصفهان و وین 
در زمینه گردشگرى و حمل و نقل

برپایى «جشن شهروندى» در شاهین شهر

شهردار زرین شــهر گفت: در پى درخواست شهردارى 
زرین شهر و پیگیرى هاى دفتر امور شهرى و شوراهاى 
اســتاندارى اصفهان مبنى بر منطقــه بندى جدید این 
شــهردارى، با افزایش تعداد مناطق شهرى شهردارى 
زرین شهر از یک منطقه به دو منطقه در ساختار سازمانى 

این شهردارى موافقت شد.
جواد جمالى با اشــاره به اینکه افزایــش تعداد مناطق 
شــهردارى زرین شــهر به دو منطقه ابالغ شده است، 

اظهارداشــت: این مهم به این معناســت که هر چقدر 
شــهرهاى بزرگ به اجزاى کوچک تقســیم شوند و 
شهرداران مناطق و نواحى از اختیارات الزم و گسترده 
در مقایسه با مدیریت مرکزى و ستادى شهر برخوردار 
شوند سطح خدمات رسانى به همه شــهر افزایش پیدا 

مى کند.
وى در ادامه گفت: طرح افزایش مناطق شهردارى زرین 
شهر در سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور به 

تصویب رســید و با امضاى وزیر کشور براى اجرا ابالغ
 شد.

شهردار زرین شــهر اضافه کرد:  در این میان شاهد  راه 
اندازى سازمان ها ى آتش نشانى و خدمات ایمنى، پارك 
ها و فضاى ســبز و همچنین ایجاد دو ناحیه شهردارى 
در دو نقطــه مختلف شــهر در راســتاى ارائه خدمات 
مختلف به شهروندان و تســهیل در امر خدمات رسانى

مى باشیم.

افزایش تعداد مناطق شهردارى زرین شهر به 2 منطقه

بازار فرش دستباف در 
آمریکا را از دست دادیم
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امروز ساعت 18؛
روحانى در میدان امام(ره)

رئیس سـتاد حجت االسـالم والمسـلمین روحانى در 
اصفهان گفت: سخنرانى روحانى در جمع مردم اصفهان 
روز یک شنبه(امروز) ساعت 18 در میدان امام(ره) این 

شهر شروع مى شود.
على نکویى درباره پاره شدن بنرهاى روحانى نیز بیان 
داشـت: در اره کردن بنرهـا و اقالم تبلیغاتى ما سـابقه 
زیادى داریم؛ برخى براى رضاى خدا این منکر را مرتکب 
مى شوند و عکسى در سایتى دیدم که شخصى ماشین 
خـود را کنار زده تـا بنر روحانـى را پاره کنـد و این یک 
مظلمه بزرگ است؛ ارتباط ما از نظر ادارى براى ارسال 
عکس اینها به هیئت نظارت انجام مى شود و دوستان 
به ما پیشنهاد دادند که همین بنر هاى پاره، مظلومیت 

روحانى را نشان مى دهد.

قالیباف امروز در 
ورزشگاه پیروزى        

منصور باقرصاد رئیس ستاد تبلیغاتى قالیباف در اصفهان 
گفت: قالیباف امروز یکشنبه ساعت 19:30در ورزشگاه 

پیروزى جمع مردم سخنرانى خواهد کرد.

نامزدهاى اصالح طلبان و 
اصولگرایان شوراى شهر

اسـامى نامزدهـاى مـورد حمایـت اصـالح طلبـان و 
اصولگرایـان بـراى انتخابـات پنجمین دوره شـوراى 

اسالمى شهر اصفهان اعالم شد.
شـوراى هماهنگى جبهه اصالحات اصفهان اسـامى 
نامزدهاى مورد حمایـت خود براى انتخابات شـوراى 
اسـالمى این شـهر را به شـرح ذیل اعالم کـرد: اصغر 
برشان، عباسـعلى جوادى، کوروش خسـروى، فریده 
روشـن، امیر احمد زندآور، پور محمد شریعتى، شیرین 
طغیانى، کوروش محمـدى، مهدى مزروعـى، فتح ا... 

معین، مهدى مقدرى، نصیر ملت و  علیرضا نصر.
مجمع اصولگرایان اصفهان هم اسامى نامزدهاى مورد 
حمایت این مجمع براى انتخابات شوراى اسالمى این 
کالنشهر را به شـرح زیر اعالم کرد: راضیه امام جمعه، 
محمد بیک،عباس حاج رسـولیها، مرتضى حسام نژاد، 
بابک حیدرى، حجت االسـالم والمسلمین عبدالرحیم 
زهتاب، غالمحسـین صادقیان، نورا... صلواتى،  وحید 
فوالدگر،  ابوالفضل قربانى،  ابوالقاسـم گلسـتان نژاد، 

رسول میرباقرى و  کریم نصر اصفهانى. 

742 نفر 
نامزد شوراى شهر اصفهان 

از مجمـوع داوطلبـان ثبـت نام کننـده نامزد شـوراى 
اسـالمى شـهر ، تعداد 742 نفر براى انتخابات شوراى 

شهر اصفهان تأیید صالحیت شده اند.

فاطمه هاشمى: مردم پشتوانه 
روحانى هستند

فرزند مرحوم آیت ا...هاشمى رفسنجانى گفت: پشتوانه 
رأى روحانى، مردم هستند که این پشتوانه باعث قدرت 
و تقویت دولت خواهد شد. فاطمه هاشمى رفسنجانى 
در جمع هواداران حجت االسـالم والمسـلمین حسن 
روحانى در ورزشـگاه پیروزى اصفهان افزود: حضرت 
امام راحل(ره) وقتى به تهران آمدند در سخنرانى بهشت 
زهرا (س)فرمودند که من به پشتوانه مردم دولت، تعیین 
مى کنم و این نشان مى دهد که رأى و حضور مردم در 

سرنوشت کشور تا چه حد تأثیر گذار است.

برگزارى نشست خبرى رئیس 
ستاد انتخاباتى میرسلیم 

نشسـت خبرى رئیس سـتاد انتخاباتى سـید مصطفى 
میرسلیم در استان اصفهان برگزار شد.

نشسـت خبرى حسن سـقایى رئیس سـتاد انتخاباتى 
میرسـلیم کاندیـداى دوازدهمیـن دوره انتخابـات 
ریاسـت جمهورى دیـروز بـه میزبانى دفتـر نمایندگى 

خبرگزارى تسنیم در استان اصفهان برگزار شد .

تا انتخابات

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: ورود گردشگران 

در فروش صنایع دستى تأثیر مثبت داشته است.
جعفر جعفر صالحى با اشاره به حضور گردشگران خارجى 
در اصفهان اظهار داشت: ورود گردشگران در فروش صنایع 
دستى تأثیر مثبت داشته و آمدن آنها رونق خاصى داده است 
و به این قضیه باید نگاه مثبت داشــته باشیم. وى در ادامه 
افزود: اما چند نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم،اینکه بتوانیم 
درست ارتباط برقرار کنیم یا فروشنده هایى بگذاریم که با 

روانشناسى فروش آشنایى داشته باشند.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى اســتان اصفهان عنوان کرد: در واقع 
باید سلیقه مشترى و گردشــگر خارجى را قبل از اینکه به 
اصفهان بیاید شناسایى کنیم و براى آن بازار شناسى داشته

 باشیم.
وى گفــت: در ایــن مــورد کالس و کارگاه هایى براى 
فروشندگان در زمینه روانشناسى فروش و مشترى مدارى 

برگزار مى کنیم.
جعفر صالحى با اشاره به گارانتى در صنایع دستى خاطرنشان 
کرد: پس از کیفیت، گارانتى اهمیت خاصى دارد و خارجى ها 
به گارانتى اهمیت مى دهند و در واقع ما  باید اعتمادسازى 

را ایجاد کنیم.

پیشــنهاد اجراى طرح «سه شــنبه هاى بدون خودرو» 
در خیابان هاى نظر شــرقى منطقه 5، خیابان ســلمان 
در منطقه 15 و خیابان ابوذر در منطقه 11 ارائه شــده و 
اقدامات ترافیکى آن با همکارى پلیــس راهور در حال 
انجام است تا این خیابان ها در روزهاى سه شنبه به پیاده 

راه تبدیل شوند.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: با گذشــت 45 هفتــه از اجراى 
این طرح، خوشــبختانه هر هفته شاهد افزایش استقبال 
شهروندان از اجراى این طرح هستیم به طورى که طبق 
نظرسنجى هاى انجام شده، شهروندان رضایتمندى 90 

درصدى و نمره 18/17 خود را به طرح ســه شنبه هاى 
بدون خودرو اعالم کرده اند.

علیرضا صلواتى با اعالم اینکه امسال سه شنبه هاى بدون 
خودرو در مناطــق 15 گانه شــهردارى اصفهان اجرایى 
مى شود، تأکید کرد: 15 گذر فرهنگى در 15منطقه شهردارى 
اصفهان ایجاد مى شود زیرا معتقدیم سه شنبه هاى بدون 

خودرو باید به همه نقاط شهر تسرى یابد.
به گفته صلواتى، سال 96 برنامه هاى خوب ترافیکى به 
منظور کاهش آلودگى هوا و ترافیک شهر در دستور کار 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان قرار 

گرفته است.

اجرایى شدن « سه شنبه هاى 
بدون خودرو»  در همه شهر

 افزایش فروش صنایع دستى 
با افزایش ورود گردشگر

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان با اشــاره به اینکه در دوره متوســطه 350 هزار 
دانش آموز مشــغول تحصیل هســتند، گفت:هفت هزار 
دانش آمــوز دوره متوســطه اصفهان تــرك تحصیل 

کرده اند.
رحیــم محمدى بــا اشــاره به اینکــه در بحــث ترك  
تحصیلکردگان، کاهش آمار دانش آموزان در این زمینه در 
دستور کار است، اظهار داشت: این کار با شناسایى و مراجعه 

به منازل این دانش آموزان صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه طــى اقدامات صورت گرفته در ســال 
گذشته، خوشبختانه تنها 1/9 درصد از دانش آموزان دوره 
متوسطه استان اصفهان ترك تحصیل کرده اند، ابراز داشت: 
این آمار نسبت به چهار سال گذشــته که 3/9درصد بود، 

کاهش خوبى داشته است.

ازدواج در روستاها و صنعت و کشاورزى در 
شهرها، عامل ترك تحصیل هستند

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه در مناطق مختلف انگیزه هاى  
زیادى براى ترك تحصیل وجود دارد، افزود: براى مثال در 
روستاها ازدواج زودهنگام  و در دیگر مناطق نیز کشاورزى 
و وجود مراکز صنعتى، مشوق ترك تحصیل دانش آموزان 
است. وى با اشاره به اینکه عوامل بیرونى بیشترین دلیل 
ترك تحصیل دانش آموزان و فرار آنها از مدرســه است، 
تصریح کرد: بى انگیزگى دانش آموزان براى اد امه تحصیل 

در این زمینه سهم کمترى را در زمینه ترك تحصیل دارد.
محمدى با اشاره به اینکه در دوره متوسطه استان اصفهان 
بیش از 350 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند، ابراز 
داشت: بر این اســاس مى توان گفت در سال 95 در حدود 

هفت هزار دانش آموز دوره متوسطه استان اصفهان ترك 
تحصیل کرده اند.

57 مدرسه دوره دوم و 77 مدرسه دوره اول 
متوسطه ، الزم التوجه هستند

وى در ادامه با بیان اینکه مدارس استان اصفهان به لحاظ 
کیفیت آموزشى پایش شــده اند، افزود: در این راستا 57 
مدرسه در دوره دوم و 77 مدرسه نیز در دوره اول متوسطه 

در استان اصفهان الزم التوجه هستند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به اینکه براى مدارس الزم التوجه در زمینه 
مدیریتى تقویت هاى الزم صورت گرفته است، اضافه کرد: 
سعى داریم در ســال آینده با افزایش شاخص ها مدارس 

الزم التوجه به مدارس برخوردار تبدیل شوند.

ترك تحصیل 7000 دانش آموز 
دوره متوسطه در اصفهان طى یکسال

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: از 564 هزار هکتار اراضى با قابلیت کشاورزى در سطح 
استان، 264 هزار و 431 هکتار معادل 47 درصد به کشت محصوالت زراعى اختصاص یافته است.

محمد زارع در ارتباط با آخرین وضعیت زراعت در ســطح استان، با اشــاره به اینکه 47 درصد کشت اصفهان به 
محصوالت زراعى اختصاى دارد، بیان داشــت: از این میزان، در حدود 234 هزار و 534 هکتار مربوط به زراعت 
کشت هاى آبى و 29 هزار و 897 هکتار مربوط به کشت هاى دیم است و میزان تولید انواع محصوالت زراعى از این 
سطوح در حدود سه میلیون 602 هزار تن است.  وى با بیان اینکه استان اصفهان در تولید گلرنگ و مینى تیوبر سیب 
زمینى رتبه نخست در سطح کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: اصفهان در زمینه تولید سیب زمینى 
رتبه سوم، خربزه رتبه چهارم، پیاز رتبه پنجم و ذرت علوفه اى و جو رتبه ششم کشورى را به خود اختصاص داده است.

طرح فرآورى سنگ آهن با ظرفیت 180 تن در ساعت در شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان به بهره برداریرسید.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان در آیین افتتاح این طرح فوالدى گفت: عیار سنگ آهن ریزدانه 

معدن براى شارژ به بخش آگلومراسیون این کارخانه، کمتر از 57درصد است.
احمد صادقى اظهار داشــت: با راه اندازى این طــرح و باطله گیرى ، این عیار به بیــش از 62 درصد افزایش

 یافت. وى افزود: با این افزایش، به میزان 7 درصد از مصرف کک براى شارژ در کوره بلند کاسته مى شود که 
افزون بر 500میلیارد ریال براى کارخانه صرفه جویى به همراه دارد.

مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه تمام  تجهیزات این طرح را کارکنان توانمند ذوب آهن 
طراحى و اجرا کرده اند، افزود: براى اجراى این طرح بیش از شش میلیارد ریال هزینه شد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: در بازارهاى روز کوثر تقریبًا 
در دوره هاى کوتاه مدت طرح هاى ویژه فروش سبد کاالى خانوار و مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، 

کیفیت بیشتر همراه با ارائه تخفیفات ویژه برگزار مى شود.
اصغر کشاورزراد افزود: تصمیم بر آن شد تا مایحتاج مصرفى عموم مردم در اعیاد پر برکت ماه شعبان و همچنین 

ایام ماه مبارك رمضان با تخفیف هاى ویژه 10 تا30 درصدى عرضه شود.
وى خاطرنشان کرد: فعالیت کلیه بازارهاى روز کوثر به صورت یکسره از ساعت 8و 30 دقیقه صبح تا9 شب است 

و شهروندان مى توانند به راحتى نسبت به تأمین نیازهاى خود اقدام کنند.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: بارش هاى رگبارى و موقت بهارى همراه با 
وزش باد به نسبت شدید و افزایش دما تا دو روز آینده در استان اصفهان ادامه دارد.

فاطمه زهرا سیدان افزود: روند افزایش دماى هوا در هفته جارى و به ویژه روز یک شنبه(امروز) در این استان 
ادامه دارد. وى با بیان اینکه روند افزایش دماى هواى اصفهان در روزهاى آینده ادامه دارد، گفت: بارش هاى 

رگبارى همراه با افزایش دما در استان اصفهان پیش بینى مى شود.

معاون عمرانى فرماندارى اصفهان گفت: نرخ بلیت اتوبوس در اصفهان بنا بر مصوبه شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان 15 درصد افزایش یافت.ابوالفضل موسوى با اشاره به آخرین وضعیت بررسى مصوبه شوراى اسالمى 
شهر اصفهان در خصوص افزایش نرخ کرایه اتوبوس در سال جارى اظهار داشــت: این مصوبه در تاریخ 19 
فروردین ماه به شوراى حل اختالف ارسال شد. وى با اشاره به اینکه شوراى اسالمى شهر اصفهان دوبار روى 
مصوبه خود در خصوص افزایش تا ســقف 15 درصدى نرخ کرایه اتوبوس اصرار کرد، افزود: بر این اســاس 
جلسه اى مشترك با حضور مسئوالن شهردارى و شوراى شهر در شوراى حل اختالف برگزار کردیم و  بر این 

اساس نرخ بلیت اتوبوس در اصفهان بنا بر مصوبه شوراى اسالمى این شهر تا سقف 15 درصد افزایش یافت.

اختصاص 47 درصد از اراضى کشاورزى استان
 به کشت محصوالت زراعى

بهره بردارى از طرح فرآورى سنگ آهن در ذوب آهن

اجراى طرح فروش ویژه در بازارهاى کوثر

پیش بینى بارش هاى رگبارى همراه با افزایش دما 

کرایه اتوبوس 15 درصد گران شد

 این روزها وضعیت شــهر اصفهان طورى شده که به هر 
درخت توت اگر یک لگد بزنید سه نفر پایین مى افتند؛  تازه 
جدا از آن آدم هایى که به صف ایستاده اند تا از درخت توت 
باال بروند. فرقى هم نمى کند ایــن درخت توت کجا قرار 
داشته باشد؛ ســر میدان یا چهارراه، وسط خیابان یا گوشه 
پارك، باغ رضوان یا ســر قبر یک مرده و حتى کنار دفتر 
یک روزنامه. مهم درخت توت است ومیوه شیرین آویزان 

شده از آن.
این روزها مردم شهر اصفهان در حال لِى لِى کردن هستند 
و گاهى حتى با همان یک پایى که باالســت با یکدیگر 
خروس جنگى هم بــازى مى کننــد. آخرکفش به جاى 
اینکه باالى درخت برود و توت آبدار پایین بفرستد وسط 
کله  کچل عباس آقا، قصابى محل پایین آمده است و کار 
با یک مشت توت حل شدنى نیســت تا سطل عباس آقا 

پرنشود، کفش به کسى نمى دهد.

خوردن توت در اصفهان آداب خودش را دارد بعد از اینکه 
پایین افتاد، روى دو پا نشسته وآنها را جمع مى کنید. بعد 
یک فوت حســابى به آنها مى کنید و همه را داخل دهان 

مى ریزید!
آخر همه این دعواها در اصفهان سر یک مشت توت؟! تازه 
از آن شنیدنى تر این است که کاندیداهاى محترم، دیگر 
تبلیغات خود را در ســطح شــهر آویزان نمى کنند وچون 
مى دانند تجمع مردم اصفهان در زیر درخت توت است همه 
را در باال و پایین درخت نصب مى کنند. قرار شده چند تایى 
ازکاندیداهاى انتخابات نیز زیر درختان توت سخنرانى کنند.

زنده ترین میــراث صفویه در اصفهــان را درختان توت 
آن مى دانند اما بدون شــک اگر شــاه عباس خود امروز 
در جمع اصفهانى ها حاضر مى شــد، ابتدا دستور مى داد 
چرخ و فلــک را بیاورند تا به آنها بفهمانــد که در این آب 
وهواى آلــوده اصفهان خوردن توت آن هــم در خیابان، 
مســاوى با خوردن زهرمار اســت و بعد دســتور مى داد 

درختان تــوت را قطع کنند و به جــاى آن چندتایى چنار
بکارند.

مسئوالن شــهرى نیز گاهى در حال خوردن توت دیده 
مى شوند و البته نظرات مختلفى درباره این میراث صفوى 
دارند. عدنان زادهوش عضو شوراى شهر اصفهان در سال 
گذشته، به بار نشستن درختان توت در این فصل راموجب به 
وجود آمدن شورونشاط اجتماعى عنوان کرد و از شهروندان 
خواست مواظب باشند تا با خوردن این میوه که در معرض 
سموم مختلف و همچنین آلودگى هوا قرارگرفته، این نشاط 

را از بین نبرند.
وى در ادامه بابیان اینکه بهتر اســت شهروندان به جاى 
کاشتن درخت توت در مسیرهاى مختلف، به کاشت درختان 
دیگرى بپردازند، گفت: راهکار مقابله با مســمومیت هاى 
ناشى از این میوه تابستانى اما این نیست که درخت هاى 
توت حاشیه خیابان ها را قطع کرد بلکه خود شهروندان باید 

نسبت به این موضوع فرهنگسازى کنند!
پس همه چیز برمى گردد باز بــه بحث فرهنگ؛ حتى در 
بحث مســمومیت در پى خوردن توت هم مى گویند باید 
فرهنگســازى کرد.مى توان حتى اســم آن را گذاشت: 

توت خورى فرهنگى(!) واما بعد.
گشــت هاى موتورى و ماشــینى فراوانى در سطح شهر 
مشغول به انجام فعالیت هستند؛ خانواده عقب یک وانت 
و یا ماشین دیگرى نشســته و هر کدام یک طرف خیابان 
یا میدان را رصد مى کنند؛ بــه محض دیدن درخت توت 
آبدار، راننده را مطلع کرده و پــاى آن درخت همگى پیاده 
مى شــوند. گشــت هاى موتــورى نیز صداى شــان 
به گوش مردم مى رســد که مى گویند: این توتاش ُخب 

نیس، یه درخت هست پا... 
واما نتیجه اینکه درختان توت این روزها تبدیل به یک اثر 
گردشى-چرخشى شده اند. گردشى از حیث باال رفتن از آن 
و چرخشى به علت تاب دادن لنگه کفش. لطفًا مسئوالن 

رسیدگى کنند.

لطفاً این نشاط را از بین نبرید...!

میراث صفوى در دهان مردم شهر اصفهان 

جمال نوروز باقرى

باران سیل آسا، تگرگ، طوفان و سرمازدگى بهاره، 800 میلیارد ریال به بخش کشاورزى استان اصفهان خسارت 
وارد کرد. مدیر اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
اظهار داشت: هفته گذشته براثر سیل،تگرگ، طوفان وسرمازدگى در حدود 20 تا 70 درصِد10 هزارهکتار مزارع و 

8000هکتار باغ میوه استان را از بین برد.
عباسعلى جمشیدى، کاشان، سمیرم، آران وبیدگل، نطنز، گلپایگان، نایین، اصفهان، برخوار، فریدونشهر ولنجان را 
عمده شهرستان هاى خسارت دیده بیان کرد و افزود: انجیر، انار، بادام، قیسى، پسته وسیب سمیرم عمده محصوالت 
باغى آسیب دیده است. گفتنى است؛ استان اصفهان با حدود 71 هزار هکتار باغ میوه ظرفیت تولید ساالنه 600 هزار 

تن انواع میوه از جمله سیب درختى، بادام، زردآلو، گیالس و آلبالو را دارد.

خسارت 800 میلیارد ریالى سیل و تگرگ
 به کشاورزى استان
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ابالغ اخطار تبادل لوایح
شماره نامه: 9610110351000326 شــماره پرونده: 9409980351000080 شــماره بایگانى شعبه: 
940097 در پرونده کالسه 940097 ح 10 شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان آقاى عباس و على هر 
دو طالکار نسبت به دادنامه شماره 9509970351001649 مورخ 1395/10/20 تجدیدنظرخواهى نموده 
است و از آنجایى که تجدیدنظرخواه در دادخواســت تجدیدنظرخواهى تقدیمى، تجدیدنظرخوانده محمد 
کیوان حاجى صباغ را مجهول المکان اعالم نموده است و تقاضاى نشر آگهى نموده است لذا دفتر شعبه با 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب را در یکى از چراید منتشر میکند تا تجدیدنظرخوانده مذکور 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى در روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانى خود نسخه ثانى 
دادخواست تجدید نظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرد در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت اعالم 
شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف: 4289 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/630
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836500697 شماره پرونده: 9509986836501515 شماره بایگانى شعبه: 
951743 نظر به اینکه آقاى امیر رضا جهانگیرى بلطاقى فرزند کرمعلى دادخواستى به طرفیت خانم سهیال 
جهانگیرى مبنى بر تعدیل تقســیط مهریه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رســیدگى مورخ 
96/04/14 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید و اال 
دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمناً نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت 
تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 4290 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/2/632
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان خانم فیروزه محمودى فرزند لیاقت على دادخواســتی به طرفیت آقاى محمدصادق یاورى فرزند 
على یاور به خواسته طالق تقدیم دادگاههاي خانواده شهرســتان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده 
اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 951885 ثبت و داراى وقت 
رسیدگی 1396/3/27 ساعت 8/30 صبح مى باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دســتور 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 ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 4277 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان/2/634
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610106836600699 شــماره پرونده: 9609986836600110 شــماره بایگانی 
شعبه: 960122 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محسن قاسمى فرزند احمدعلى به نشانی تاریخ حضور: 
1396/04/21 چهارشنبه ساعت : 11:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر) – حدفاصل چهار 
باغ باال و پل میر – مجتمع قضایى شهید قدوسى – طبقه 2 – اتاق 202 در خصوص دعوى ندا مموسى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4279 شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/2/635
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836600709 شماره پرونده: 9509986836601260 شماره بایگانی شعبه: 
951502 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: علیرضا رستگار فرزند عباسقلى به نشانی اصفهان – خانه اصفهان 
– میدان نگهبانى – خیابان شهید اسماعیلى – کوچه پرستو – ساختمان چهارم کدپستى 8139948955 
کدملى 2301231143 تاریخ حضور: 1396/04/20 سه شــنبه ساعت : 10:30 محل حضور: اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر) – حدفاصل چهار باغ باال و پل میر – مجتمع قضایى شهید قدوسى – طبقه 2 – اتاق 
202 در خصوص دعوى صفورا نوحه سرا به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. ضمنًا ظرف مهلت یک هفته داور واجد شــرایط خود را به این دادگاه معرفى نمایید و جهت 
استماع شهادت شهود در روز دادگاه حضور شما الزامى است. م الف: 4280 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/2/637
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100351001191 شماره پرونده: 9409980351000955 شماره بایگانی شعبه: 
941067 خواهان حسن زارع فرزند حیدر دادخواستى به طرفیت خوانده رضا صناعى فرزند اصغر به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 
9409980351000955 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا صناعى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود و دریافت و مالحظه نظریه کارشناسى ظرف یک هفته 
نظر خود را نفیا یا اثباتا در خصوص نظریه کارشناسى به این دادگاه اعالم نماید حاضر گردد. م الف: 4288 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان /2/648
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960155 خواهان محمدرضا درى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي روز مورخه 96/3/28 ســاعت 9:30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4226 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/650
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610460350700016 شــماره پرونده: 9509980350700785 شماره بایگانی 
شــعبه: 950906 خواهان آقاى صالح القاصى فرزند حســینقلى دادخواســتی به طرفیــت خوانده بیژن 
رحیمیان به خواســته مطالبه وجه بابــت قــرارداد 1395/7/26 تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3  
اتاق شــماره 311  ارجاع و به کالســه 950906 ح 7 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/01 
و ساعت 12 ظهر تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4256 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/2/657
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610460350700015 شــماره پرونده: 9609980350700102 شماره بایگانی 
شــعبه: 960118 خواهان آقاى حســن ناظمى هرندى فرزند عباس دادخواســتی بــه طرفیت خوانده 
محمدحســین ظریفى به خواســته اعتراض به عملیات اجرایى در پرونده 920103 شعبه 2 جدید اجراى 
احکام و شــعبه 7 قدیم اجرا تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگســتري کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شــماره 311  ارجاع و به کالسه 
960118 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/02 و ســاعت 8 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده 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 مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 4257 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/659
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100351401388 شماره پرونده: 9509980351400316 شماره بایگانی شعبه: 
950374 خواهان محمد نصرى هرمدانى دادخواســتی به طرفیت خواندگان اکبر بزرگزاد و فائزه خانعلى 
زفره و غالمرضا خانعلى زفره به خواســته اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع موماد 146 و 147 قانون 
اجراى احکام مدنى) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 9509980351400316 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/30 ساعت 12 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت 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 خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4258 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/2/660
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350101358 شماره پرونده: 9509980350100919 شماره بایگانی شعبه: 
951082 مشخصات ابالغ شوندگان حقیقی: سیدحمید امیرشاه کرمى و سیدهاشم امیرشاه کرمى فرزند 
سید هاشم به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/03/31 چهارشنبه ساعت: 12:30 محل حضور: 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 333 در خصوص دعوى محمود کریمى کیا به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 

شعبه حاضر شوید. م الف: 4188 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/661
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350101362 شماره پرونده: 9509980350100883 شماره بایگانی شعبه: 
951035 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمود دهخدائى فرزند نبى اله به نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/03/30 سه شنبه ساعت: 12:30 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 در خصوص دعوى الهام اکبرى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4189 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/662
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610100350101365 شــماره پرونده: 9509980350100922 شــماره بایگانی 
شعبه: 951085 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ســیدمحمودرضا میرباقرى فرزند سیدجالل به نشانی 
مجهول المکان محل حضور: 1396/04/13 سه شــنبه ســاعت: 12:30 محل حضور: اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان مجتمع قضایى شهید قدوسى 
طبقه 3 اتاق شماره 333 در خصوص دعوى صندوق کار افرینى امید (صندوق مهر امام رضا) به نمایندگى 
عبدالصم شهبازى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4190 

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/663
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350101380 شماره پرونده: 9509980350100917 شماره بایگانی شعبه: 
951080 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سعید دهقانى فرزند عبدالکریم به نشانی مجهول المکان حسین 
شیرازى  تاریخ حضور: 1396/04/14 چهارشــنبه ســاعت: 12:30 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 در خصوص 
دعوى صندوق مهر کارآفرین امید به نمایندگى عبدالصمد شهبازى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4191 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/665

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610100350401189 شماره پرونده: 9509980350401048 شماره بایگانى شعبه: 
951188  ابالغ وقت رسیدگى به آقاى 1- عباس آقابائى فرزند حسین 2- رضا معینى فر فرزند یدا... نظر به 
اینکه صندوق کارآفرینى امید (صندوق مهر امام رضا) به نمایندگى آقاى عبدالصمد شهبازى و با وکالت خانم 
الهام سلطانى و دادخواستى به طرفیت آقاى 1- عباس آقابائى فرزند حسین 2- رضا معینى فر فرزند یدا... 
مبنى بر مطالبه وجه بابت... (مطالبه مبلغ  47/237/125 ریال وجه یک فقره قرارداد به شماره 812300877 
(به انضمام کلیه خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید لغایت اجراى حکم)) به مبلغ 47/237/125 ریال مطالبه خسارات دادرسى مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه را نموده که پرونده طى شماره 951188 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خواندگان را 

مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/4/13 ساعت 9 صبح مى باشد لذا این 
دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خواندگان پیش از حلول وقت 
رسیدگى با ارائه کارت شناســائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رســیدگى یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهى 
به منزله ابالغ وقت رســیدگى به خواندگان تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رســیدگى نیست.  

م الف: 4192 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/667 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350401145 شماره پرونده: 9609980350400083 شماره بایگانى شعبه: 
960092  ابالغ وقت رســیدگى به آقایان 1- سیدجعفر دیباجى فرزند على 2- ســیدعلى دیباجى فرزند 
سیدجعفر نظر به اینکه خانم آمنه اصغر اندانى فرزند ابوالقاسم دادخواستى به طرفیت آقایان 1- سیدجعفر 
دیباجى و 2- ســیدعلى دیباجى مبنى بر مطالبه وجه ســفته (دو فقره سفته به شــماره هاى 154360 و 
154361 جمعًا به مبلغ 3000/000/000 ریال و مطالبه خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه را نموده 
که پرونده طى شماره 960092 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خواندگان را مجهول المکان 
اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/5/3 ســاعت 11/30 صبح مى باشد لذا این دادگاه در 
راستاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوســیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با 
ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نســخه ثانى دادخواست و ضمائم از 
مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شــده فوق حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله 
ابالغ وقت رســیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست.  م الف: 4193 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/669 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350401119 شماره پرونده: 9509980350400834 شماره بایگانى شعبه: 
950936  ابالغ وقت رســیدگى به آقاى محمدرضا ذاکریان نظر به اینکه بیمــه رازى با نمایندگى بهمن 
یزدخواستى (رئیس هیئت مدیره) یونس مظلومى (مدیرعامل) و با وکالت خانم آرزو لطفى دادخواستى به 
طرفیت آقاى محمدرضا ذاکریان مبنى بر مطالبه وجه بابت (مطالبه وجه بابت موضوع بازیافت خسارت از 
محل بیمه نامه 005198- 009- 312201009 به انظمام مطلق خسارات دادرسى از جمله هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراى حکم و حق الوکاله وکیل)- مطالبه خسارات 
دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده طى شــماره 950936 ح 4 به ثبت این دادگاه 
رسیده و خواهان نشــانى خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 96/5/15 
ساعت 9/45 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راســتاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را 
آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رســیدگى با ارائه کارت شناســائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى 
خود با وصول نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم از مفاد دادخواســت خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى 
یاد شــده فوق حضور بهم رســانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رســیدگى به خوانده تلقى مى گردد و 
عدم حضور نامبرده مانع از رســیدگى نیســت.  م الف: 4195 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/2/671 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350401141 شماره پرونده: 9509980350400844 شماره بایگانى شعبه: 
950946 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى سیدرسول کرمانى القریشى فرزند رسول نظر به اینکه خانم نرگس 
برندگى فرزند عباس و آقاى محسن صالحى نژاد فرزند ابوالقاسم و با وکالت آقاى محمود گنجوى دادخواستى 
به طرفیت آقاى سیدرضا کرمانى القریشى مبنى بر مطالبه وجه بابت (استرداد مبلغ 329/572/423 ریال 
و مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده طى شماره 950946 ح 4 به ثبت این 
دادگاه رســیده و خواهان نشــانى خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 
96/5/15 ساعت 8 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق 
را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود 
با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق 
حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع 

از رسیدگى نیست.  م الف: 4196 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/673 
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9610100350401153 شــماره پرونده: 9509980350400492 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950542 نظر به اینکه بهرام توکلى فرزند ابراهیم در پرونده 950542 نســبت به دادنامه شماره 
9509970350401780 این شعبه به طرفیت آقاى امید جریانى فرزند احمد تجدیدنظر خواهى نموده است 
و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است لهذا در اجراى ماده 346 
قانون آئین دادرســى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر این شعبه به نشانى اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگسترى کل استان 
اصفهان، طبقه سوم اتاق 308 مراجعه و ضمن معرفى نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد، کتباً اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 

مى گردد. م الف: 4198 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان /2/674
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350401174 شماره پرونده: 9409980350401019 شماره بایگانی شعبه: 
941099 ابالغ وقت رسیدگى به خانم صغرى علینقیان فرزند حســین نظر به اینکه آقاى 1- سید رسول 
سید قلعه فرزند سید اصغر 2- سید محمدرضا سید قلعه فرزند سید اصغر و 3- خانم فاطمه حاجیان الیادرانى 
فرزند غالمحسین و با وکالت آقاى هومان فرهنگ دره شورى دادخواستى به طرفیت آقاى 1- سید حسین 
سید قلعه 2- زهرا سید قلعه 3- زهره سید قلعه 4- بتول ســید قلعه 5- عزت سید قلعه 6- على علینقیان 
7- مرتضى علینقیان 8- صغرى علینقیان مبنى بر رفع تصرف عدوانى از پالك 293-12 بخش 14 خلع 
ید و مطالبه خسارات دادرســى را نموده که پرونده طى شــماره 941099 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و 
خواهان نشانى خوانده خانم صغرى علینقیان را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 
و اجراى قرار کارشناسى 1396/4/31 ساعت 8 صبح مى باشــد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 
ق. ا د . م بدینوســیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به 
این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود در جلسه رســیدگى و اجراى قرار یاد شده فوق حضور بهم رساند. این 
آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. 

م الف: 4201 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/676
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1469/95 خواهان محمدرضا عادل نیا دادخواستی مبنی بر حکم تخلیه و مطالبه 
به طرفیت اکبر میرمعصومى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز مورخه 96/3/28 ساعت 10 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4171 شعبه 13 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/684
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610460350900015 شــماره پرونده: 9509980350900257 شماره بایگانی 
شــعبه: 950309 در خصوص دعوى خواهان ها مجید و لیال و حسن و زهرا و سعید گلیار و صدیقه قدم زن 
با وکالت اقاى پدرام داورى بطرفیت رســول پور حیدر به خواسته ابطال سند رسمى دادخواستى را به شعبه 
9 حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه سوم، اتاق شماره 352 تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/3/31 
ساعت 11/30 داراى وقت رسیدگى مى باشــد به علت مجهول المکان بودن رسول پور حیدر و با توجه به 
درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى. دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردنــد. م الف: 4158 شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/2/685
ابالغ 

تجدیدنظرخواه: زینب على اســماعیلى فرزند رضا شــغل: خانه دار به نشــانى: اصفهان چهارراه حکیم 
نظامى مجتمع پارســیان طبقه دوم واحد 7 دفتر وکالت فریناز دهقانى- تجدیدنظرخواندگان: 1- وجیهه 
شــیخ قریشــى 2- فاطمه بیگم لوح موســوى 3- على صابرى 4- مجید جعفرى 5- حسین احمدیان 
6- عصمت آقابابایى همگى به نشــانى: مجهول المکان- وکیل یا نماینده قانونى: فریناز دهقانى ناژوانى 
فرزند نعمت اله شــغل: وکیل به نشــانى: اصفهان چهارراه حکیم نظامى مجتمع پارسیان طبقه دوم واحد 
7- تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهى از دادنامه شــماره 9509970350501694 مورخ 95/11/11 
صادره از شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقــى اصفهان در پرونده کالســه 940490- دالیــل و منضمات 
دادخواست: کپى مصدق دادنامه- الیحه اعتراضیه نسبت به دادنامه صادره شماره 9509970350501694 
مورخ 95/11/11 شــعبه 5 دادگاه حقوقى اصفهان که در تاریخ 95/11/13  ابالغ شــده است درخواست 
رســیدگى مجدد مینمایم. ضمنًا رونوشــت دادنامه بدوى و الیحه اعتراضیه و ســایر مــدارك که جمعًا 
برگ میباشد. پیوست دادخواســت تقدیم میگردد. ادامه اســامى تجدیدنظرخواندگان: صغرى شفیعیون 
فرزند احمد- رســول گوهرى فرزند رمضانعلى. م الف: 4273 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

اصفهان/2/686
ابالغ 

شماره ابالغیه: 9610100350500978 شــماره پرونده: 9509980350500848 شماره بایگانى شعبه: 
950977 در خصوص دادخواست اقاى محســن دهقانى چم پیرى با وکالت ماشاا... غفارى و پرتو برهان 
پورى به طرفیت ســید جمال الدین میرعلى به خواســته مطالبه اجرت المثل اموال بــا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و طبق قانون آیین دادرســى مدنى و با توجه به وصول نظر کارشــناس نســبت به 
نشر آگهى رویت نظر کارشناســى اقدام گردد. م الف: 4272 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

اصفهان/2/687
ابالغ

شماره دادنامه: 9509976836300037 شــماره پرونده: 9309980351800836 شماره بایگانی شعبه: 
940879 خواهان: آقاى طاهر باوى فرزند جعفر به نشــانى: اصفهان پوریاى ولى ك ش اکبرى ك نادرى 
بن سپیده 2 منزل شخصى،  خوانده: خانم میســون جاللى فرزند عباس به نشانى: شهرستان اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالى ساختمان وکال ط 4 واحد 10 دفتر وکالت زهره رحمت الهى، خواسته: اعسار از پرداخت 
محکوم به گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى خواهان آقاى طاهر باوى فرزند 
جعفر بطرفیت خوانده خانم میسون جاللى فرزند عباس و به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به محکوم به 
دادنامه شماره 00189- 93/2/13 قطعى این دادگاه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بموجب دادنامه 
مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت اجرت المثل از تاریخ 76/2/16 
لغایت 82/9/25 در حق خوانده محکوم گردیده ام و توان پرداخت یکجاى آن را ندارم درخواست صدور حکم 
بر اعسار و تقسیط آن را مى نمایم على هذا دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، استشهادیه 
محلى، شهادت شــهود، قرائن و شواهد موجود و اینکه خوانده دلیلى بر یســر خواهان از پرداخت یکجاى 
محکوم به ارائه ننموده دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 6 و 8 و 11 و 13 قانون 
نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 1393/7/15 حکم به اعســار وى از پرداخت محکوم به بصورت 
یکجا صادر و مقرر مى دارد خواهان مبلغ بیست میلیون 20/000/000 ریال آن را بدواً و مابقى آن را ماهانه 
مبلغ سه میلیون ریال تا استهالك کل آن در حق خوانده تأدیه نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل و رؤیت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 4282 

توکلى رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /2/689 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836300130 شــماره پرونده: 9509986836300829 شماره بایگانی شعبه: 
950933 خواهان: خانم زهرا صیام پور فرزند على به نشانى اصفهان– خیابان طیب – کوچه شهید روزبه 
نیا بن بست سنبل – پالك 30 طبقه اول کد پســتى 8136783433 تلفن همراه 09380379673 ك.م: 
1271777355 تلفن ثابت: 32347705 خوانده: آقاى محسن الماسى کوپائى فرزند احمد به نشانى مجهول 
المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زهرا صیام پور فرزند 
على به طرفیت آقاى محسن الماســى کوپائى فرزند احمد و به خواســته طالق به لحاظ تحقق بعضى از 
شــروط ضن عقد بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 
ترتیب 2959 مورخ 91/6/2 دفتر ازدواج شماره 13 بهارستان با خوانده ازدواج نموده ام و نامبرده شش ماه 
بعد از عقد مرا به حال خود رها کرده و دیگر سراغى از من نگرفت و اکنون مجهول المکان است و نمى دانم 
کجاست و بابت نفقه نیز ســابقه محکومیت دارد و در شــرایط کنونى ادامه این وضع موجب عسر و حرج 
براى من مى باشد تقاضاى رسیدگى صدور حکم طالق به لحاظ تحقق بعضى از شروط ضمن العقد نکاح 

را از دادگاه خواســتارم على هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، دادنامه 1084 مورخ 
94/12/25 این دادگاه و قطعیت آن به موجب اجرائیه صادره به شــماره 066 – 95/6/9 شهادت گواهان، 
عدم حضور خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى و سایر قرائن و شواهد موجود و مالحظه اینکه مساعى 
دادگاه و تالش داوران در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و اینکه خواهان قسمتى از 
مهریه به میزان یک ســکه را به خوانده بذل نموده و حق رجوع به ما بذل را اسقاط نموده است و نسبت به 
سایر حقوق مالى در حال حاضر ادعایى ندارد و با مالحظه نظر موافق قاضى محترم مشاور دعوى خواهان 
را محمول بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 1119، 1145، 1146 قانون مدنــى و مواد 26، 27، 28 و 29 
قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 حکم بر تحقق بندهاى 8 و 1 از قســمت ب شروط ضمن عقد و 
حق اعمال وکالت در طالق براى زوجه صادر و اعالم مى نماید. زوجــه مى تواند با حضور در یکى از دفاتر 
طالق ضمن قبول مابذل از ناحیه خوانده با حق توکیل به غیر خود را به نوع طالق خلع مطلقه نماید. عده 
زوجه پس از طالق سه طهرمى باشد و رعایت صحت شــرایط اجراى صیغه طالق عهده مجرى ان است. 
رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 
مى باشــد. م الف: 4278 ناصرى رئیس شعبه ســوم دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)/2/691 
مزایده

شعبه 3 اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 960487 ج/3 له خانم شهرزاد گلى باغ 
مهیارى با وکالت محمد عبداللهى و علیه آقایان و خانمها 1. مهین 2. مصطفى 3. نسرین 4. محمد 5. نصرت 
6. عفت همگى شهرت مازوچیان 7. مصطفى 8. نسرین 9. حســین 10. عباس 11. ناهید همگى شهرت 
مفیدپور 12. عباس 13. حسین هر دو شــهرت جوهرى فرد بخواسته فروش ملک مشاع جلسه مزایده اى 
در روز پنج شنبه مورخ 96/3/11 ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در اصفهان – خیابان نیکبخت – 
ساختمان دادگسترى کل اصفهان – طبقه زیرزمین شــعبه 3 اجراى احکام برگزار نماید. مشخصات مورد 
مزایده: یکباب منزل مسکونى به شــماره پالك ثبتى 1109 بخش 2 اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
سپه – کوى تلفنخانه – بن بست کازرونى – پالك 13 داراى 266 مترمربع عرصه و حدود 390 متر اعیانى 
در 3 طبقه با قدمت حدود 40 سال که زیرزمین آن بصورت انبارى و طبقه اول و همکف آن بصورت مسکونى 
بوده و در حال حاضر غیرقابل استفاده مى باشد و پالك فوق از ضلع شــمال و جنوب به گذر ارتباط دارد و 
داراى سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى  داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد که باتوجه به 
جمیع جهات و نوع کاربرى ملک و موقعیت محل و دیگر عوامل مؤثر توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
(16,500,000,000 ریال «معادل یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان») ارزیابى گردیده و مصون 
از اعتراض طرفین باقى مانده است. هچنین سهم خواهان خانم شهرزاد گلى باغ مهیارى معادل 9/5 حبه ى 
مشاء از 72 حبه 2,177,083,333 ریال و ســهم آقاى عباس جوهرى فرد که 26/5 حبه مشاء از 72 حبه 
مالکیت دارد برابر مبلغ 6,072,916,666 ریال مى باشد. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فى الجلس در جلسه ى مزایده 
شرکت نمایند. باالترین پیشنهاد دهنده برنده ى مزایده خواهد بود. م الف: 4219   اکبریان دادورز شعبه سوم 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/2/692
مزایده

شماره نامه: 9610116881200238 شماره پرونده: 9409986793200830 شماره بایگانى: 960932 
اجراى احکام شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950095 اجرایى 7 له 
خانم اشرف شریفى جروکانى با وکالت خانم زهر امینى کهریز سنگى علیه آقاى سید رضا خدامى مارنانى 
به خواســته تعداد 106 عدد ســکه تمام بهار آزادى به ارزش 1/276/240/000 ریال و 40 مثقال طالى 
ساخته شــده 18 عیار به ارزش 199/360/0000 ریال و 72/009/949 ریال وجه نقدى به نرخ روز و مبلغ 
1/980/000 ریال بابت خسارت دادرسى و مبلغ 2/400/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 13/500/000 ریال 
هزینه کارشناسى و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشــر آگهى جمعًا میزان محکوم به حسب استعالم مبلغ 
1/565/869/949 ریال جلسه مزایده اى جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: مقدار 1/1914 سهم از 2 سهم 
از 7 سهم از سه دانگ پالك 3318/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان سهم ارث محکم علیه سید رضا خدامى 
از مرحوم آقاى سید احمدخدامى بدون احتســاب بهاءثمنیه اعیانى آن  بدون احتساب مقدار 143 متر مربع 
مى باشد به مساحت 501/77 متر مربع که سه دانگ مشاع آن به صورت خانه قدیمى به مساحت 259/61 
متر مربع به نام آقاى سید احمد خدامى مارانى بوده که مقدار 202/31 متر مربع از محدوده خانه مذکور در 
مسیر خیابان وحید قرار گرفته و مقدار 57/3 متر مربع از عرصه سه دانگ مشاع آن بنام آقاى احمد خدامى 
بوده باقى مانده است و به ادرس خیابان وحید نبش بن بست بشارت واقع گردیده است عرصه باقى مانده سه 
دانگ مشاع از ملک مذکور که طبق گزارش کاشناسان ثبتى و نقشه بردارى به نام آقاى سید احمد خدامى 
مى باشد از سمت شرق به طول حدود 16/68 متر به خیابان و از سمت جنوب به طول 6/96 متر به پالك و 
از سمت غرب به طول 17/95 متر به پالك و از ست شمال به بن بست بشارت بوده و داراى ساخت قدیمى 
مى باشد شایان ذکر است طبق گزارش کارشناسان ثبتى و نقشه بردارى مقدار 202/31 متر مربع از سه دانگ 
پالك فوق الذکر در مسیر خیابان وحید قرار گرفته اســت که مقدار 143 متر مربع آن را شهردارى منطقه 
طى سند رسمى شماره 101265 از ورثه مرحوم سید احمد خدامى به غیر از یکى از ورثه بنام آقاى سید رضا 
خدامیمارانى انتقال قطعى گرفته است با توجه به موارد موصوف مساحت و موقعیت محل و در نظر گرفتن 
جمیع عوامل مؤثر، ارزش 57/3 متر مربع 9/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. متقاضیان مى توانند 
5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
96/3/17 ساعت 8 تا 9 صبح در دفتر این اجرا واقع د ر خیابان نیکبخت، مجتمع اجراى احکام حقوقى، طبقه 
اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى (2171290210008 
بانک ملى) واریــز نماید. م الف: 4186 آزادیان شــعبه دوازدهم اجراى احکام مدنى شهرســتان اصفهان 

(مجتمع قضائى شماره 2)/2/693
مزایده

شماره درخواست: 9610466881600020 شماره پرونده: 9509986839400136 شماره بایگانى شعبه: 
960884 آگهى مزایده: اجراى احکام شعبه 16 مدنى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 960884ج16 
مربوط به محکوم له آقاى على مســائلى فرزند مهدى با وکالت آقاى حســین عاطفى و محکوم علیهم 
1- مجتبى اثنى عشــرى تک فرزند عباس 2- بهــروز رحمتى فرزند فضل اله به خواســته مطالبه مبلغ 
1/110/000/000 ریال و مبلغ 261/500/000 ریال و 620/000/000 ریال به عالوه خسارت تاخیرتادیه 
هر کدام تا تاریخ اسفند ماه 95 به عالوه مبلغ هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى و هزینه 
کارشناسان دادگسترى به عالوه حق االجراى دولتى که جمع کل آن ها عبارتند از 645 /2/496/390 ریال 
مى باشد اقدام به برگزارى مزایده جهت فروش سهم االرث محکوم علیه مجتبى اثنى عشرى تک فرزند 
عباس از پالك هاى ثبتى 3640/1 بخش 2 ثبت اصفهان و پالك ثبتى 960 اصلى بخش 3 ثبت اصفهان 
در ساعت 9/30 تا 10 روز پنج شــنبه 1396/03/18 در محل مجتمع قضایى بهارستان، ساختمان شماره 
یک، طبقه همکف، اتاق شماره یک بنماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از دو ملک هر یک 
واقع در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، نبش بن بست شهید دیانى و اصفهان، خیابان عبدالرزاق، کوچه بازارچه 
حاج محمد جعفر، بن بست شهید شــاهرخ، پالك دوم بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه (قیمت ارزیابى 
شده توسط کارشــناس) آغاز و برنده کسى است که حداقل 10٪ مبلغ ارزیابى شــده را در زمان مزایده به 
حساب سپرده داگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى ایران واریز و فیش آن را همراه داشته 
و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و مابقى مبلغ را نیز حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در 
غیر این صورت 10٪ اولى پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد. نظر کارشناس به شرح زیر مى باشد: شش 
دانگ ملک با پالك ثبتى 3640 بخش دو ثبت اصفهان با مالکیت عباس اثنى عشرى به مساحت عرصه 
حدود 98/5 متر مربع شامل 6 باب مغازه در طبقه همکف به شــماره ها ى7، 6 ،5 ، 4 و 3 از 3640 و هفت 
3640 باقى مانده و هفت اتاق در طبقه اول به شماره هاى 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14، 15 و 16 از 3640 و هفت 
بابت زیر زمین به شماره هاى 17، 18، 19، 20، 21 ، 23 از 3640 و داراى راه پله به شماره 8 و 9 مى باشد. 
اعیانى موجود ساختمان طبقه قدیمى که طبقه همکف شش باب مغازه تجارى به مساحت 98/5 متر مربع 
و در طبقه اول 7 باب دفتر کار تجارى به مساحت حدود 118 متر مربع و زیر زمین انبارى تجارى به مساحت 
حدود 98/5 متر مربع مى باشد و از مغازه هاى طبقه همکف صرفا سرقفلى مغازه موکت فروش به مساحت 
15 متر مربع به نام مالک مى باشد. بدین ترتیب ارزش حق مالکانه عباس اثنى عشرى تک شش دانگ از 
پالك ثبتى 3640 بخش دو اصفهان هفت میلیارد و هشت صد وهشتاد میلیون ریال و سهم االرث خوانده 
1/149/166/000 ریال و ارزش سرقفلى مغازه موکت فروشى متعلق به در گذشته عباس اثنى عشرى به 
مبلغ دو میلیارد ریال و سهم االرث خوانده مجتبى اثنى عشــرى 291/666/000 ریال ارزیابى مى گردد. 
شش دانگ پالك ثبتى 960 اصلى بخش 3 ثبت اصفهان به صورت یک باب مغازه مسکونى داراى عرصه 
به مساحت 330 متر مربع و ساختمان قدیمى با قدمت بیش از سى سال دو طبقه شامل زیرزمین و انبارى 
و طبقه همکف مسکونى جمعا به مســاحت حدود 551 متر مربع با سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش 
بخارى گازى و اشتراك آب و برق و گاز و بنابراین شش دانگ پالك 960 ثبت اصفهان به مبلغ شش میلیارد 
و چهارصد میلیون ریال و سهم االرث خوانده مجتبى اثنى عشــرى تک از ملک یاد شده 466/667/000 
ریال ارزیابــى و برآورد مى گــردد. م الــف: 4267   اجراى احکام شــعبه 16 دادگاه عمومــى (حقوقى) 

اصفهان/2/697

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610100354301011 شماره پرونده: 9409983835900468 
شماره بایگانى شعبه: 960009 شاکى خانم زینب فرهمند شکایتى به طرفیت آقاى 
مهدى دادى به اتهام ترك انفاق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
458 ارجاع و به کالسه 960009 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/4/25 
ساعت 10 تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4283 شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/2/639

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610100354301024 شماره پرونده: 9509980363001668 
شماره بایگانى شعبه: 960033 شــاکى آقاى ســعید امین الرعایائى شکایتى به 
طرفیت آقاى امید نایبیان به اتهام توهین و ضرب و جرح تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 960033 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/4/31 ساعت 8:30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخاست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامــل خود در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگى حاضر
 گردد. م الف: 4281 شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (117 جزایى 

سابق)/2/641

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610100354300986 شماره پرونده: 9309980360001556 
شماره بایگانى شعبه: 940162 شــاکى آقاى بابک غالمى میرابادى شکایتى به 
طرفیت آقاى تورج وطندوســت به اتهام کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 940162 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/4/25 ساعت 8:30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخاست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امــور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از 
جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفــاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. م الف: 4285 شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (117 جزایى 

سابق)/2/643

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغیه: 9610100354300987 شماره پرونده: 9309980360001556 
شماره بایگانى شعبه: 940162 شــاکى آقاى بابک غالمى میرابادى شکایتى به 
طرفیت خانم اظرف قیطاســى به اتهام کالهبردارى تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 940162 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/4/25 ساعت 8:30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامــل خود در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگى حاضر 
گردد. م الف: 4287 شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (117 جزایى 

سابق)/2/645

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100353800697 شماره پرونده: 9509980366101147 
شماره بایگانی شعبه: 951366 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: رامتین حسن پور به 
نشانی اصفهان – اصفهان( مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/03/28 یکشنبه 
ســاعت: 08:00 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص 
شکایت پوریا رمضانى یسنائى و مجید محمدهاشــمى حبیب آبادى علیه در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4234 شعبه 112 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/2/655

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100353800706 شماره پرونده: 9509980366100943 
شــماره بایگانی شــعبه: 950998 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقــی: محمد 
سلیمانى اصل فرزند بهزاد به نشــانی زینبیه خ ســودان خ حکمت بن گلها پ 1 
( مجهول المکان)تاریخ حضور: 1396/03/28 یکشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت فاطمه سلیمانى اصل علیه 
شما دائر بر ترك انفاق با توجه به شکایت شاکى و اظهارات شهود مستند به ماده 53 
قانون حمایت خانواده مصوب 91 براى شما تقاضاى مجازات شده است لذا در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4235 شعبه 112 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/2/656

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354600809 شماره پرونده: 9409983641801971 
شماره بایگانى شــعبه: 960129 نظر به اینکه در کیفرخواست ارسالى از شعبه 37 
دادیارى دادسراى عمومى شکایت کیوان کرمى فرزند ایرج علیه زهرا همتى فرزند 
بهروز از طرف این دادگاه در پرونده کالســه 960129 ك 120 به اتهام فحاشى و 
تهدید از طریق تلفن تحت رسیدگى قرار گرفته که در مورخ 1396/04/01 ساعت 
8/30 صبح جلسه رسیدگى تعیین شده است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
بدینوسیله در اجراى ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
و ظرف موعد مقرر فوق در شــعبه 120 کیفرى 2 جهت رسیدگى به اتهام وارده و 
دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 4204 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى 

سابق) /2/678

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354600812 شماره پرونده: 9509980358300248 
شماره بایگانى شعبه: 960076 در پرونده کالسه 9509980358300248 ك 120 
(960076 ك 120) براى پیمان خیرآبادى به اتهام جعل در چک اســتفاده از سند 
مجعول موضوع شکایت پیمان مومنى بیدزرد تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/04/01 ساعت 9 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 4205 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(120 جزایى سابق)/2/680

ابالغ
شماره درخواست: 9610460365600015 شماره پرونده: 9509980365601867 
شماره بایگانی شــعبه: 951889 پیشنویس آگهى ابالغ ســعید على زاده به اتهام 
ترك انفاق و...، از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 951889 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوســیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرســی در امــور کیفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاري دادسراي 
عمومی و انقالب جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 
4170 شعبه 37 دادیارى دادسراى عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

2/682/(3
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مزایده
شماره درخواست: 9610466881600019 شــماره پرونده: 9509980424200149 شماره بایگانى شعبه: 
960632 آگهى مزایده: اجراى احکام شعبه شانزدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالسه 960632ج16 مربوط به خواهان خانم سیمین دخت کالنترى فرزند جواد و خوانده آقاى شهرام سلیمى 
به خواسته دستور فروش اقدام به برگزارى مزایده جهت فروش ملک مشاع به پالك ثبتى 2598/24 بخش 5 
اصفهان در ساعت 8 الى 8/30 روز پنجشنبه تاریخ 96/03/11 در محل مجتمع قضایى بهارستان، اتاق شماره 
یک بنماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، خیابان توحید میانى، 
نبش کوچه شهید مشکالنى، مجتمع پزشکى توحید، طبقه دوم، واحد جنوب غربى، شماره 213 بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت پایه (قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس) آغاز و برنده کسى است که حداقل 10٪ مبلغ ارزیابى 
شده را در زمان مزایده به حساب سپرده دادگســترى اصفهان نزد بانک ملى به شماره 2171290210008 
واریز و فیش آنرا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح زیر مى باشد: 
داراى نماى از جنس آجر و سنگ و مشتمل بر زیرزمین اول و دوم با کف سرامیک و درب هاى داخلى چوبى، 
سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج و با انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترك و رمپ، پارکینگ، راه 
پله و آسانسور و البى مشاعى مى باشد. قیمت پایه شــش دانگ ملک مورد ارزیابى در زمان مباشرت به مبلغ 
6/510/000/000 ریال مى باشد. م الف: 4254 شعبه شانزدهم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان(مجتمع 

قضائى بهارستان)/2/699
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970350300147 شماره پرونده: 9209980350301044 شــماره بایگانی شعبه: 
921044 خواهان: آقاى مهدى آقادادى فرزند على به نشــانى خ جى /خ همدانیان/مقابل فروشگاه کوثر /خ 
محمدى/مقابل خ فجر /بن بســت ابوذر 16 /پ75/منزل آقادادى خوانده: بانک سپه شعبه خ جى به نشانى 
اصفهان/خ جى /احمد اباد/ بانک سپه خاسته: ابطال سند (موضوع ســند مالى است) گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى مهدى 
آقادادى فرزند على به طرفیت بانک سپه شعبه خیابان جى بخواسته صدور حکم مبنى بر ابطال اوراق بهادار 
بشــماره هاى 25493 و 25494 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال بشرح دادخواست با توجه به محتویات 
پرونده، مجموع اظهارات طرفین در جلسه رســیدگى مورخ 92/11/4 و اینکه از اولین انتشار آگهى موضوع 
ماده 324 قانون تجارت بیش از 3 سال گذشته و اسناد مذبور از سوى شخصى ابراز نشده است و شرایط شکلى 
موضوع مواد 324 و 327 قانون مزبور نیز رعایت شده است لذا دادگاه ضمن احراز صحت ادعاى خواهان در 
خصوص مالکیت نسبت به 2 فقره سند فوق االشاره و مفقود شدن آن دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستنداً 
به ماده 329 قانون مذکور و ماده 198 قانون آیین دادرســى در امور مدنى حکم به ابطال اسناد فوق االشاره 
صادر مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل اعتراض در محاکم تجدیدنظر

اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 4248 موسوى رئیس شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان/2/700 

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509970350401615 شماره پرونده: 9509980350400285 شــماره بایگانی شعبه: 
950314 خواهان: آقاى مجید فاتحى پیکانى فرزند محمد با وکالت آقاى کامران ســعادت فرزند ولى اله به 
نشانى اصفهان – خ نیکبخت – پشت ساختمان دادگســترى – مجتمع ادارى نیکبخت – ط 6 واحد 302 
خواندگان: 1. خانم سلیمه سیاح اردستانى فرزند حســن به نشانى مجهول المکان 2. آقاى مهدى رستمى به 
نشــانى اصفهان – خ زینبیه – ك 8 مترى الله – ك فدك – ك نگار پ1 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 
دادرسى 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مجید فاتحى 
پیکانى فرزند محمد با وکالت آقاى کامران ســعادت فرزند ولى اله بطرفیت خانم ســلیمه سیاح اردستانى و 
آقاى مهدى رستمى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 432618 – 94/5/10 بانک ملى و با 
احتساب خسارات دادرســى و تأخیر در تأدیه نظر به مالحظه رونوشــت مصّدق چک موضوع دعوى نظر به 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگى موّرخه 95/10/28 حضور به هم نرسانده و اصوًال دفاعى در 
قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اســت، فلذا با احراز بقاء دین، دعوى خواهان را وارد تشخیص، مستنداً 
به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصّوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا را 
بپرداخت مبلغ 330/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى، حقّ الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت 
تأخیر در تأدیه بر مبناى شــاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان محکوم مینماید. این 
رأى غیابى بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه میباشد. م الف: 4194 

استادشریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/701
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509970350401358 شماره پرونده: 9309983412300188 شــماره بایگانی شعبه: 
931183 خواهان: آقاى منصور ایرانمنش فرزند مهدى به نشــانى کرمان شــاهرخ ابــاد بلوار ولیعصر قائم 
یک سمت راست منزل دوم خوانده: آقاى حسن کریمى به نشــانى خیابان جى محمد آباد مهتاب کوچه آجر 
22 بهمن کارخانه آجر مجدد حسن کریمى خاسته:» تایید فســخ قرارداد (مالى) گردشگار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى آقاى منصور ایرانمنش بطرفیت آقاى حسین کریمى بخواســته صدور حکم به فسخ و ابطال قرارداد 
پیوست بدلیل خرابى و ناقص بودن دستگاه  معایب دیگر و عدم انجام تعهدات و مطالبه خسارات با جلب نظر 
کارشناسى موضوع خرید یکدستگاه برش و میز ذخیره خشت و دودســتگاه بارگیرى و حمل و تخلیه خشت 
بصورت اتوماتیک توســط خواهان از خوانده از توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلسه رسیدگى 
مورخ 1394/10/12 بیان داشته و خواسته اش صدور حکم به فسخ قرارداد مربوط به مردادماه 1392 مى باشد 
که از کل مبلغ 700/000/000 ریال صرفًا 200/000/000 ریــال آن را پرداخت و باقیمانده آن که چک بده 
پاس نگردیده زیرا دستگاه اصًال کار نکرد و در بهمن ماه 1392 تحویل خواهان گردیده است و علیرغم داشتن 
گارانتى به مدت شش ماه ولى هیچگونه همکارى جهت راه اندازى نکرد و عیب دارد موضوع از طریق اعطا 
نیابت قضایى به دادگسترى شهرستان کرمان ارجاع به کارشناس رسمى دادگسترى پیگیرى بشرح نظریه که 
بتاریخ 1395/3/1 واصل و به طرفین ابالغ ومصون از تعرض باقیمانده اجماًال حکایت از این دارد که در زمان 
تحویل دستگاه توسط خوانده داراى کمبود و ایرادهایى بوده که بهره بردارى از دستگاه هاى فروخته شده را 
غیرممکن مى ساخته است بنابه مراتب و نظر به اینکه خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه و همچنین نظریه 
کارشناسى واصله بعمل نیاورده دعوى خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 422 و 423 قانون مدنى و 198 و 
515 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر اعالم فسخ قرارداد فیمابین  با احتساب خسارات دادرسى شامل هزینه 
دادرسى و دستمزد کارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. این رأى غیابى بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 4199 استادشریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/702
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509970350902187 شماره پرونده: 9509980350900422 شــماره بایگانی شعبه: 
950495 خواهان: آقاى حمیدرضا محمدى حسین آبادى فرزند هاشــم با وکالت آقاى مهدى جلیلى فرزند 
حیدرعلى به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى ساختمان میالد نور طبقه سوم واحد 
304 خواندگان: 1. آقاى فرزاد خداداى با وکالت آقاى حجت فلک دوســت فرزند مسیب به نشانى اصفهان 
نظر شرقى نبش کوچه آسیاب ساختمان آسیا دفتر وکالت آقاى آرمان کمانى 2. آقاى جعفر غریبى به نشانى 
اصفهان- اول خ آتشگاه – کوچه کنار بانک صادرات – آخر کوچه دست راست – منزل شخصى جعفر غریبى 
پ 1 خواسته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) رأى دادگاه: 
در خصوص اعتراض ثالث اجرایى حمید رضا محمدى حســین آبادى با وکالت آقاى مهدى جلیلى بطرفیت 
خواندگان 1- فرزاد خدادادى با وکالت آقاى حجت فلک دوســت 2- جعفر غریبى بخواسته اعتراض ثالث 
اجرایى نسبت به توقیف دو دستگاه بیکور مدل سوســال 121 و 230 دادگاه نظر به اینکه معترض علیه ثالث 
ردیف اول (خواهان دعواى مطالبه و قرار تأمین خواسته) مدعى است اموال مورد نظر به واسطه کالهبردارى 
توسط اشخاصى از مالکیت وى خارج شده و مورد انتقال و انتقال به معترض ثالث گردیده است لذا صرفنظر از 
صحت و سقم ادعا با توجه به اینکه خواسته اصلى معترض علیه مزبور مطالبه چک هایى مى باشد که به واسطه 
عقدى که مدعى کالهبردارى به وسیله آن گردیده اند مى باشد و در اموال منقول تصرف دلیل بر ماکیت است و 
دلیلى بر اینکه معترض ثالث نیز از شرکاءجرم احتمالى کالهبردارى مى باشد اقامه و ابراز نشده است و معترض 
علیه مزبور (مالباخته) مى تواند در شکایت مطروحه آن اموال را عینًا توقیف کند لذا رسیدگى به ادعاى معترض 
علیه ثالث در وضعیت حاضر غیر قابل استماع اســت و این دادگاه در مقام رسیدگى به صحت و سقم ادعاى 
کالهبردارى و وضعیت صحت و فساد عقود فى مابین طرفین و ایادى مابین آنها نمى باشد و به عبارت دیگر 
فعال موجبى براى توقیف اموال در نزد معترض ثالث نمى باشــد مگر پس از احراز کالهبردارى  بطالن عقود 
راجع به اموال مورد نظر لذا مستنداً به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف صادر و اعالم 
مى گردد رأى صادره ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان مى باشد. 

م الف: 4159 خانى رئیس شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/703
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 95099703509020 شماره پرونده: 9509980350900920 شماره بایگانی شعبه: 951061 
خواهان: مؤسسه مالى و اعتبارى عسکریه به مدیریت عاملى سید امین جوادى با وکالت آقاى یاسر شیرانى زاده 
آرانى فرزند على محمد به نشانى اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى – روبه روى سه راه مفید – ساختمان 
مالى و اعتبارى عسکریه – طبقه 4 – کد پســتى 8166800000 – همراه 09132604569 خواندگان: 1. 
آقاى صالح صفایى فرزند رجبعلى 2. آقاى سعادت صفایى فرزند رجبعلى 3. آقاى لیال شریفى فرزند حسین 4. 
آقاى حسن شریفى فرزند حسین همگى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 2. 
مطالبه خسارت 3. مطالبه خسارت دادرسى 4. مطالبه وجه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان مؤسسه مالى و اعتبارى عسگریه با 
وکالت آقاى یاسر شیروانى زاده آرانى بطرفیت خواندگان 1- لیال شریفى فرزند حسین 2- سعادت صفایى فرزند 
رجبعلى 3- حسن شریفى فرزند حسین 4- صالح صفایى فرزند رجبعلى به خواسته مطالبه مبلغ 242,000,000 
ریال بابت الباقى تسهیالت (وام) مورخ 92/12/1 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
و خسارت وجه التزام از زمان سررسید قرارداد 95/2/10 تا زمان تقدیم دادخواست از قرار روزانه 184,380 ریال 
دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده 
و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه وى دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارائه ننموده و دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و 
اعتراضى از سوى خوانده باقى مانده است و با تمسک به اصل استصحاب و با توجه به اینکه لذا دعوى مطروحه 
را محرز و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 522-519-515-502-198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 242/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 6/470/000/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد. و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص وجه التزام قراردادى مورد نظر به توجه به اینکه خسارت روزشمار مورد 
نظر نسبت به تاخیر اقساط مى باشد و در صورتیکه اقساط معوق و آتى به لحاظ شروط ضمن العقد حال شده 
محسوب و مورد مطالبه قرار مى گیرد لذا از شمول خســارت روز شمار خارج مى گردد و به این لحاظ دعوى را 
ناموجه و غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 523 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بطالن دعوى خواهان 
صار و اعالم مى گردد رأى صادره نسبت به خواندگان غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر است. (ضمنًا حکم بر بطالن مزبور مانع از مطالبه 
خسارت تدخیر در تادیه وفق ماده اخیر الذکر نمى باشــد) م الف: 4160 خانى رئیس شعبه نهم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/704
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9409970350900219 شماره پرونده: 9109980350900428 شــماره بایگانی شعبه: 
910435 خواهان: بانک قوامین به نشانى اصفهان خ سجاد حد فاصل خ آپادانا و سپهساالر خواندگان: 1. آقاى 
حجت اله وکیلى فرزند غالمحسین به نشانى اصفهان بلوار کشاورز کوچه محسن پارسا کوچه بهار پالك 18 
2. آقاى میثم کیوان پور به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه طالب گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: دعوى خواهان بانک 
قوامین به طرفیت آقاى حجت اله وکیلى بخواسته مطالبه مبلغ 1/010/138/000 ریال به انضمام خسارات و 
هزینه هاى دادرسى مى باشد مستند دعوى خواهان سند رسمى قرار داد رهنى 22749-85/11/12 مى باشد که 
در آن آقاى میثم کیوان پور به عنوان مشترى اقدام به دریافت تسهیالت کرده و آقاى حجت اله وکیلى به عنوان 
راهن اقدام به ترهین مالکیت خود در پالك ثبتى مورد رهن کرده است که با عدم پرداخت تسهیالت بانک از 
طریق اجراى ثبت نسبت به وصول اصل و سود تسهیالت از سند رهنى اقدام کرده است و حسب دعوى حاضر 
مطالبه خسارات ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر تادیه را کرده است حسب ماده 5 سند رسمى صراحتاً مشترى 
متعهد به پرداخت خسارات عدم انجام تعهد شده است و راهن تعهدى در این خصوص نداده است و آنچه در 
ماده 3 مورد تعهد واقع شده در خصوص اصل و سود متعلقه مى باشد و در ماده 7 نیز مقرر شده مطالبات از طریق 
اجراى ثبت وصول میشود که نسبت به آن اقدام شده است بنابر این دعوى متوجه خوانده مذکور نبوده به استناد 
ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى و توجها به دادنامه شــماره 85 مورخ 94/1/24 شعبه دوم دادگاه تجدید 
نظر حکم بر بطالن دعوى صادر  اعالم میکند رأى صادر شده حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهى اســت. م الف: 4157 اصالنى رئیس شــعبه نهــم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/2/705 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509976836601888 شماره پرونده: 9509986836600874 شماره بایگانى شعبه: 951044 
خواهان: خانم منیژه شیروانى فرزند رضا به نشــانى اصفهان- بزرگمهر- خ رکن الدوله- کوچه طباطبائى- پ 
18 کد پستى 8158638743 کد ملى 3241300862 همراه 09138030292 خواندگان: 1- آقاى امیر حسن 
ســجادى فرزند على اکبر 2- خانم نوشین ســجادى فرزند على اکبر 3- آقاى عباس سجادى فرزند على اکبر 
همگى به نشانى مجهول المکان 4- آقاى امیر حسین سجادى فرزن على اکبر به نشانى اصفهان- بزرگمهر- خ 
رکن الدوله- کوچه طباطبائى پ 18 کد پستى 8158638743 خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 
2- مطالبه خسارت دادرســى 3- مطالبه مهریه راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم منیژه شیروانى فرزند رضا 
به طرفیت وراث مرحوم شوهرش آقاى على اکبر سجادى متوفى به تاریخ 82/04/25 به اسامى 1- امیر حسین 
2- عباس 3- امیر حسن 4- نوشین شهرت همگى سجادى فرزندان متوفى (که خواندگان ردى 2 و 3 و 4 مجهول 
المکان اعالم شده ووقت دادرسى از طریق نشر آگهى به آنان اعالم شده است) به خواسته مطالبه مهریه مقوم به 
مبلغ 405816235 ریال مندرج در سند رسمى ازدواج شماره 21838 مورخ 75/8/2 دفتر 178 ثبت ازدواج اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسى، دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت دائمى فیمابین خواهان و مورث خواندگان و 
احراز اشتغال ذمه خواندگان نسبت به مهریه مورد مطالبه به موجب سند ازدواج مذکور و اینکه زوجه به مجرد عقد 
مالک مهر مى گردد و عنایت به آنکه خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 در جلسه دادرسى حاضر نشده اند و الیحه اى نیز 
در دفاع از خود ارائه ننموده اند و خوانده ردیف اول دعوى خواهان را پذیرفته اســت لذا دادگاه با استصحاب بقاء 
اشتغال ذمه و لحاظ نظریه مشاور محترم قضائى، دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1082 قانون 
مدنى و تبصره الحاقى ذیل آن و آئین نامه اجرائى تبصره مزبور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى، 
بابت اصل خواسته، خواندگان را حسب السهم خود از ما ترك متوفى مذکور به پرداخت مبلغ 48296164 ریال 
بابت مهریه به مبلغ 20000000 ریال که بر اساس نرخ شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى نسبت به شاخص 
سال قبل از فوت به نرخ روز محاسبه شده و مبلغ 1587000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
مى نماید و خواسته خواهان مازاد بر مبلغ فوق محکوم به رد مى گردد و نظر به اینکه در مورخ 95/7/14 به اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرســى اتخاذ تصمیم گردیده لذا خواهان مکلف مى گردد پس از خروج از اعسار و 
حین اجراى حکم هزینه دادرسى را از ماخذ محکوم به در حق صندوق دولت پرداخت نماید. راى صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول حضورى و قطعى است نسبت به سایر خواندگان غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان است. م الف:4275 شــعرباف زاده رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)2/706
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350500982 شــماره پرونده: 9509980350500977 شــماره بایگانی شعبه: 
951115 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه السادات تدین فر دادخواستى به طرفیت متهم محمد على 
ضیغمى امنیه فرزند حســین و مرجان ضیغمى امنیه فرزند محمد على به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ 
باال – خیابان شهیدنیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و 
به کالسه 95099803250500977 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/04/25 و ساعت 11:30 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4270 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/707
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350300056 شماره پرونده: 9409980350300333 شماره بایگانی شعبه: 940384 
بموجب درخواســت اجراي حکم غیابى مربوطه و شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350300682 
محکوم علیهم: 1- محمد فاتح مصطفایى فرزند عباس به نشانى استان کردستان – شهرستان بانه – بانه – جنب 
کمیته امداد – پ 5 2- هیمن محمدى بهرام فرزند احمد به نشانى استان کردستان – شهرستان بانه – بانه – 
جنب کمیته امداد – پ 5 محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 18/320/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و تمبر به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
92/12/20 لغایت زمان تادیه در حق محکوم له: 1- اکبر فربد فرزند حسین به نشانى استان اصفهان – شهرستان 
اصفهان – شهر اصفهان – بلوار آتشــگاه کوچه 77 پالك 26 و پرداخت 30/000/000 ریال بابت حق االجرا 
خواهان مکلف است زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خســارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 4249 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/709
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350300054 شماره پرونده: 9509980350300397 شماره بایگانی شعبه: 950502 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350301642 محکوم 
علیه: 1- محسن مالاسمعیلى دهقى فرزند مصطفى به نشانى اصفهان – خ ادیب – کوچه مشیر فاطمى – بن 
بست کاشیان – پالك 25 محکوم است به پرداخت مبلغ 590/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
19/640/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 21/240/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سر رسید/ 
مطالبه چک 1394/8/1 تا زمان وصول وجه آن در حق محکوم له: على حزینى فرزند محمدهادى به نشــانى: 
تهران- آجودانیه- آذرمى شرقى 15- برج شــطرنج- واحد 21- همراه 09131684931 با وکالت افسانه حداد 
فرزند جواد به نشانى اصفهان – خیابان نیکبخت روبروى دادگسترى مجتمع ماکان 5 طبقه 3 واحد 31 – همراه 
09131684931 و پرداخت 29/500/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 4255 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/710
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351200059 شماره پرونده: 9409980351200865 شماره بایگانی شعبه: 940972 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509970376501778 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان محکوم علیه: 1- ولى اله نورى فرزند مرشد محکوم است به خلع ید از خانه پالك 4744/17 واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان در حق محکوم لهم: 1- مینا حر فرزند احمد به نشانى اصفهان – خ مالصدرا – کوچه 
هشــتم – زنگ اول – پالك 34، 2- حسن حر فرزند احمد به نشــانى اصفهان – خ مالصدرا – کوچه هشتم 
– زنگ اول – پالك 34، 3- مژگان حر فرزند احمد به نشــانى اصفهان – خ مالصدرا – کوچه هشتم – زنگ 
اول – پالك 34، 4- مهناز حر فرزند احمد به نشانى اصفهان – خ مالصدرا – کوچه هشتم – زنگ اول – پالك 
34، 5- حمید حر فرزند احمد به نشانى اصفهان – خ مالصدرا – کوچه هشتم – زنگ اول – پالك 34 با وکالت  
یوسفعلى رستمى فرزند على اکبر به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق ساختمان وکال طبقه 3 واحد 7 کدپستى: 
8164766135 تلفن: 09133110456 ضمنًا پرداخت حق االجرا به مبلغ 1958950 ریال نیز برعهده محکوم 
علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 4274 شعبه دوازدهم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/711
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400061 شــماره پرونده: 9409980350401151 شــماره بایگانی شعبه: 
941239 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090350400230 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350400630 محکوم علیهم: 1- محمد رمضانى چم علیشاهى 2- صالح رمضانى هر دو به نشانى: 
اصفهان- جى- خیابان اریون- کوچه گلنار 11- پــالك 2 محکوم اند به پرداخت مبلغ 98/717/644 ریال و با 
احتساب هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه جمعاً به مبلغ 9/286/173 ریال و نیز خسارت تاخیر در تادیه 
بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم که 
در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له: بانک مهر اقتصاد به نشانى: اصفهان- خیابان 
توحید- جنب تاالر فرشچیان- سرپرستى بانک مهر اقتصاد و پرداخت مبلغ 4/935/882 ریال نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 4197 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/712

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610420352200051 شماره پرونده: 9509980352200325 شــماره بایگانی شعبه: 
950330 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201304 
محکوم علیه: 1- بهنام هادى پوربروجنى فرزند عبدالرسول به نشانى اصفهان – خیابان همدانیان – کوچه 
شهید علیرضا قائدى پالك 2 – کدپســتى: 8871753439  محکوم است به پرداخت مبلغ 206/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/547/800 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 6/200/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان: شرکت 
تعاونى اعتبار حســنات اصفهان (در حال تصفیه) بامدیریــت هیئت تصفیه به نشــانى: اصفهان- خیابان 
22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر- تعاونى اعتبار حســنات- کدپســتى 8164765151 با وکالت مرضیه 
فراست کیش فرزند حسین به نشــانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالى- خیابان شیخ مفید- مقابل 
تقاطع اول- ساختمان شــماره 14- طبقه دوم- موسســه تحقیقات حقوقى کتیبه تلفن 09138945305 و 
نیم عشر اجرایى به مبلغ 10/300/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواســت 
اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پــى دارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده امــوال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 4202 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

اصفهان/2/713
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352200044 شماره پرونده: 9509980352200054 شــماره بایگانی شعبه: 
950055 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201580 
محکوم علیه: ایمان شــفیعى فرزنــد احمد به نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
310/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/256/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب به نشانى: اصفهان- خ 
حکیم- بازار قلندرها جنب سراى ســتوده پخش پوشاك آســیا پ 1 د همراه 09131114313 و نیم عشر 
اجرایى به مبلغ 15/500/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل 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 حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 4203 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/2/714
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/324339 چون ورثه عزیزاله ایران نژاد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نه چهلم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک شماره 
پالك 582/3 که قبال باقیمانده 582 بوده واقع در قطعه 7 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 
181 دفتر 128 ذیل ثبت 19781/12052 و سند مالکیت بشماره 593808 بنام خانم جمشیدى رستمى فرزند 
محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا در ص ورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4357 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/939
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/324339 چون ورثه عزیزاله ایران نژاد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نه چهلم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک شماره 
پالك  582/3 که قبال باقیمانده 582 بوده واقع در قطعه 7 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 
178 دفتر 128 ذیل ثبت 19780/12052 و سند مالکیت بشماره 593809 بنام ایوب جمشیدى رستمى فرزند 
یوسف ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4358 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/940
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/324339 چون ورثه عزیزاله ایران نژاد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و چهار پنجم سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ یک 
قطعه ملک پالك شماره 582/3 که قبال باقیمانده 582 بوده واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 415 دفتر 90 ذیل ثبت 12052/1981 و سند مالکیت بشماره 216679 بنام طوبى مهرپرور فرزند 
محمود ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى  تسلیم خواهد شد. م الف: 4359 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/941
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973731000126 شــماره پرونده: 9309983732101366 شــماره بایگانى شعبه 
940928 شــاکى: خانم شــهناز منتظرى نجف آبادى فرزند على داد با وکالت خانم آزاده معین نجف آبادى 
فرزند اسداله به نشانى اصفهان- نجف آباد-خ امام روبروى بانک مهر و آقاى على مومن فرزند عبداالمیر به 
نشانى اصفهان-اصفهان-بلوار کشاورز-سه راه سیمین-روبروى مسجد انبیا-ساختمان دى-ط6-واحد44 
متهمین: 1-آقاى محسن هادیان فرزند رضا به نشانى اصفهان-نجف آباد خ شیخ بهایى کوى شهید زواران 
حسینى پ 15 2- خانم اطهر السادات فخرى فرزند سید مجتبى به نشانى اصفهان-نجف آباد خ یزدان مهر 
جنوبى کوى تختى پ 13 3- آقاى امیر یزدانى فرزند احمد با وکالت آقاى علیرضا پاینده فرزند مهدى به نشانى 
اصفهان-نجف آباد-خ شیخ بهایى جنوبى روبروى کوچه شماره 30، 4- شکوفه سادات فخرى فرزند مجتبى 
با وکالت آقاى سلمان یادگار صالحى فرزند ضامن به نشانى اصفهان-نجف آباد –خ امام خمینى-نرسیده به 
چهارراه شــهردارى-جنب بانک ملى مرکزى-مجتمع نخل-ط 2 و آقاى صادق بهشتى پور فرزند ناصر به 
نشانى اصفهان-نجف آباد-خ امام بعد از چهار راه شهردارى مجتمع پرشیا ط 2 واحد 12 5- خانم اعظم فخرى 
فرزند سید مجتبى به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1- انتقال مال غیر 2- خرید مال غیر  دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم ها 1- شکوفه السادات و 
2- اطهر السادات 3- اعظم فخرى فرزندان سید مجتبى دایر بر انتقال مال غیر و اتهام 4- آقاى امیر یزدانى 
فرزند احمد دایر بر خرید مال غیر و اتهام 5- آقاى محســن هادیان فرزند رضا دایر بر معاونت در انتقال مال 
غیر با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مستندات ارایه شده در پرونده و آراء صادره از شعبه 
اول دادگاه حقوقى نجف آباد و شعبه ده دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان که حکایت از محکومیت مورث 
متهمان ردیف اول و دوم و سوم به تنظیم سند رسمى انتقال ملک به شاکى است و توجه به نحوه انتقال ملک 
توسط متهمان مذکور به متهم ردیف چهارم با وصف اینکه مورث آنها سیزده روز قبل از انتقال فوت کرده و بیع 
نامه را به تاریخ غیر واقعى و مقدم بر تاریخ واقعى درج نموده اند و نسبت به انتقال ملک با وکالتنامه اى که به 
علت فوت موکل فاقد اعتبار قانونى و شرعى بوده است به شخص دیگرى (متهم ردیف چهارم) منتقل نموده 
و از دسترس شــاکى جهت اجراى آراء فوق الذکر خارج نموده اند و اظهارات متهمان در دادسرا که حکایت از 
علم آنها به مالکیت شاکى دارد ســوء نیت متهمان ردیف اول تا چهارم در انتقال دادن و انتقال گرفتن ملک 
متعلق به شاکى محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبردارى و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 37 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 هر یک 
از متهمان ردیف اول تا سوم را به تحمل سه ســال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت و متهم ردیف چهارم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت بیست میلیون ریال 
جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى کند. در خصوص رد مال با توجه به اینکه اوًال ملک در تصرف 
شاکى است ثانیا در مورد انتقال رسمى آن در دادگاه حقوقى راى قطعى صادر شده است این دادگاه با تکلیفى 
مواجه نیست. در خصوص اتهام آقاى محسن هادیان فرزند رضا دایر بر معاونت در انتقال مال غیر با توجه به 
عدم احراز سوء نیت و وحدت قصد وى با مباشرین جرم با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسالمى و اصل 
37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم صادر و اعالم مى کند. راى دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در داگاه صادر کننده در سایر موارد حضورى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:4726 

اسحاقیان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/2/960
ابالغ راي

راى شوراى حل اختالف شــعبه ســوم نجف آباد: به تاریخ 1395/6/14 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه 
سوم شوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 
314/95 ش ح 3 تحت نظر است مالحظه مى گردد خوانده محمد امیرى علیرغم ابالغ به وصف قانونى  انتظار 
کافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است خواهان حضور دارد اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست 
تقدیمى و منضمات پیوستى اســت. عرض دیگرى ندارم با امضاى ذیل صورتجلسه اظهاراتم را گواهى مى 
نمایم. شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
و انشــاء راى مى نماید. در خصوص دعوى خواهان معصومه نوروزى با وکالت على مومن به طرفیت خوانده 
محمد امیرى (مجهول المکان) به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت 5 فقره چک به شماره هاى 
348137-348138-348139-3481340-3481341 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 1390/07/20 دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه وى دفاعى در 
قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته و دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارایه ننموده و دعوى 
و مستندات مصون از هر گونه ایراد و انکار و اعتراضى از ســوى خوانده باقى مانده است و با تمسک به اصل 
استصحاب لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 522 و 519 و 515 و 502 و 198 قانون 

آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده محمد امیرى به پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال (دو میلیون 
و دویست و پنجاه هزار تومان) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 340/000 (سى و چهار هزار تومان) هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 1390/7/20 لغایت زمان پرداخت محکوم به که 
در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال  و پرداخت مبلغ بیست 
و پنج هزار تومان هزینه نشر آگهى در حق خواهان معصوم نوروزى صادر و اعالم مى دارد راى صادره نسبت 
به خوانده محمد امیرى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه وسپس ظرف 
همان مهلت قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه هاى تجدید نظر اســتان و نسبت به سایرین حضورى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه هاى تجدید نظر استان مى باشد. م الف: 4724 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد(مجتمع شماره یک)/2/961
ابالغ راي

کالسه : 312/95 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: معصومه نوروزى نشانى: 
نجف آباد – خ ربانى – کوى بهار آزادى – پالك 55 – کدپستى: 77811-85136 وکیل: على مؤمن نشانى: 
اصفهان – بلوار کشاورز- ســه راه ســیمین – نبش کوى 117 مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 غربى. خوانده: 
ذبیح اله عباسى نشانى: مجهول المکان خواسته: تقاضاى مطالبه 100,000,000 ریال گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
معصومه نوروزى با وکالت على مؤمن به طرفیت ذبیخ اله عباسى به خواسته ى مطالبه ى مبلغ 100,000,000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 543238 مورخ 1390/2/30 نظر به اینکه دلیلى بر نقل و انتقال چک که 
در وجه مشخص صادر گردیده اقامه و ابراز نگردید مضاف بر آنکه بابت نقل و انتقال سند بوده است. خواهان 
ذینفع شناخته مى شود مستنداً به ماده ى 84 و 2 قانون آئین دادرســى مدنى قرار رد دعوى مبادر مى گردد و 
اعالم مى گردد رأى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى محاکم حقوقى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. م الف: 4725 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/2/962 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/364321- 1396/2/18 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ یکبابخانه شماره 
142- فرعــى از 167 - اصلى بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحــه 140 دفتر 540 بنام امیرحســین 
عسگرى ثبت و سند تکبرگ صادر و تسلیم گردیده ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
960918711321516 - 96/02/18 بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل 
شماره: 977754 -  96/2/13 به گواهى دفترخانه 292 شهرضا رســیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى / سرقت / سهل انگارى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناي سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهى اســت  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: 137  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/2/964
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از ه یات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1.برابــر راى شــماره139560302177000940مورخه 95/11/16 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم عصمت موســى الرضایى فرزند شکراله 
بشماره شناسنامه 100 نجف آباد و شماره ملى 1091960951 نسبت به ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك هاى 1979 و 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 225/60 
مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى براتعلى توکلى دهقى و انتقالى ازمالک رسمى 

قنبرعلى حبیبى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139560302177000944 مورخه 95/11/16 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى مسلم عابدى دهقى فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه 86 نجف آباد و شماره ملى 1091980799 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه احداثى بروى قسمتى 
از پالك 809 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 23/40 مترمربع انتقالى الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى کرمعلى عابدى دهقى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139560302177001036 مورخه 95/12/10 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى سلطانعلى شریفى فرزند قلى بشماره شناسنامه 
95 فریدن و شماره ملى 1159822549 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 3735 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع انتقالى ازمالک 

رسمى از آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139560302177001037 مورخه 1395/12/10 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم کفایت مجنونى فرزند براتعلى بشماره 
شناسنامه 45 نجف آباد و شماره ملى 1091943885 در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قســمتى از پالك 2735 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 228/52 

مترمربع انتقالى ازمالک رسمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است.
5.برابر راى شــماره 139560302177000989 مورخه1395/11/21هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى محمدکالنترى دهقى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 4385 نجف آباد و شماره ملى 1090561008 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 271/75 مترمربع 

انتقالى ازمالک رسمى خانم رقیه اسماعیلى محرز گردیده است.
6.برابر راى شــماره139560302177000990مورخه1395/11/21هیات قانــون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض خانم جمیله آقانقى دهقى فرزند رجبعلى بشماره 
شناسنامه 17 نجف آباد و شماره ملى 1091867674 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 271/75 مترمربع انتقالى 

ازمالک رسمى محمدکالنترى دهقى محرز گردیده است.
7.برابر راى شــماره 139560302177000991 مورخه1395/11/21هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى نوراله کالنترى دهقى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 153 نجف آباد و شماره ملى 1092069220 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 936 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 181/30 مترمربع انتقالى ازمالک 

رسمى خانم پروانه کاظمى محرز گردیده است.
8.برابر راى شــماره 139560302177001031مورخه1395/11/09هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات ماکانه و بالمعارض آقاى عزیزاله کوهستانى دهقى فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 1 نجف آباد و شماره ملى 1091880026 در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثى برروى 
قســمتى از پالك 1196 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 152/40 مترمربع 
انتقالى ازمالکین رسمى خانم بلور براتى و آقاى فتح اله کوهستانى دهقى و وراث غالمحسین کوهستانى محرز 
گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى 
متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تیلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشــنبه 96/02/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 

96/03/09 م الف: 4372 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/972

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970367600069 شماره پرونده: 9409980359200633 
شماره بایگانی شعبه: 950165 متهم: آقاى محمدرضا زارعى فرزند ریحان به نشانى 
متوارى اتهام: مشــرکت در حمل و نگهدارى 2کیلو و 970گرم تریاك گردشکار: 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمدرضا زارعى فرزند 
ریحان متولد 1352 دایر بر مشــارکت در حمل و نگهدارى دوکیلو و نهصدو هفتاد 
گرم تریاك با توجه به گزارش مأمورین انتظامى دفاعیات بالوجه متهم در دادسرا و 
مفاد کیفرخواست سایر اوراق و محتویات پرونده دادسرا، کشف مواد و جمیع قراین 
و اوضاع و احوال موجود در پرونده، بزهکاریش محرز و مسلم مى باشد، لذا دادگاه 
مســتنداً به مواد بند 3ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و با توجه به 
اینکه نامبرده مالک خودرو حامل مواد بوده اســت و در زمان حمل مواد هم حضور 
داشته است و نام مالک خودرو را شخص دیگر معرفى کرده اند و در دادسرا نام برده به 
همین دلیل وى را آزاد کرده اند و مجدداً پس از تحقیقات جامع و کامل دادسرا اقدام 
به صدور قرار جلب به دادرسى و کیفرخواست نموده است نامبرده را به پراخت 35 
میلیون ریال جریمه نقدى و 60 ضربه شالق تعزیرى و سه سال و شش ماه حبس 
محکوم مى نماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسالمى به نفع 
دولت ضبط مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این مرجع و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه هاى 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف:4276 گنجعلى رئیس شعبه پنجم دادگاه 

انقالب اسالمى شهرستان اصفهان/2/708 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354300973 شماره پرونده: 9509980362700994 
شماره بایگانی شعبه: 951124 شــکایتى از آقاى حسین بهره مند به اتهام قدرت 
نمایى و تهدید با سالح سرد تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان شده که 
جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 
ارجاع و به کالسه 951124 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/4/25 ساعت 
10:30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى 
و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 4284 شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/2/690
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بیمار و چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمى نگرند؟ 
که چگونه آفرینش آن را اســتحکام بخشــید؟ و ترکیب اندام آن را 
برقرار و گوش و چشــم براى آن پدید آورد و اســتخوان و پوست 

موال على (ع)متناسب خلق کرد؟
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پیرو آگهى مزایده شماره 1132 مورخ 96/1/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شماره 3164 مورخ 95/12/19 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل 
نســبت به فروش یک واحد تجارى در طبقه همکف به مساحت 19 مترمربع واقع 
در نبش بلوار دانشگاه جمعًا به مبلغ 760/000/000 ریال با شرط پرداخت بصورت 
تمام نقد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از 
شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج 
آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)

نوبت اول   آگهى مزایده     آگهى مزایده  (مرحله دوم)(مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل   حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل   
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اسنپدراگون 845 با فرآیند تولید 
7 نانومترى قدرتمندتر مى شود

به نظر مى رسد که شــرکت کوالکام براى تولید نسل 
بعدى تراشــه هاى قدرتمند خود به سختى در تالش 

است تا پروسه 7 نانومترى را پیاده سازى کند!
البته کوالکام براى بهره گیرى از فرآیند تولید 7 نانومترى 
شخصًا وارد عمل نمى شود و به شرکت هایى همچون 
سامسونگ و TSMC متکى است. بى شک سامسونگ 
یکى از اصلى ترین مشتریان تراشه اسنپدراگون 845 
کوالکام خواهد بود و پیش بینى مى کنیم که در راستاى 
تولید این تراشه با لیتوگرافى 7 نانومترى شرکت کوالکام 
را یارى کند. طبق گزارش سایت «اندرویدهدالیتز»، 
هم اکنون شــرکت TSMC در یک اقدام جالب تولید 
آزمایشى تراشه هاى مبتنى بر فرآیند 7 نانومترى را آغاز 
کرده است. بنابراین، این مسئله مى تواند برگ برنده اى 
براى این شرکت باشــد. با توجه به اطالعات به دست 
آمده، ظاهراً تراشــه هایى که از لیتوگرافى 7 نانومترى 
بهره مند مى شوند، در مقایسه با تراشه هاى بهره مند از 
فرآیند 10 نانومترى تا 25 الى 35 درصد بهبود عملکرد 
داشته اند.عالوه بر این موضوع و افزایش قدرت عملکرد 
تراشه، کاهش ابعاد و کاهش مصرف انرژى آن هم از 
دیگر موضوعات مطرح شده به شمار مى رود. با وجود تمام 
این تفاسیر هنوز به طور دقیق مشخص نیست که تراشه 
اسنپدراگون 845 کوالکام دقیقاً توسط کدام شرکت و با 
چه شرایطى تولید مى شود. اما پیش بینى مى کنیم که 
تراشه اسنپدراگون 845 از فرآیند 7 نانومترى بهره مند 

شود و سامسونگ یا TSMC تولید کننده آن باشند.

دوربین حرفه اى و کامالً هوشمند 
براى دستگاه هاى اندرویدى

Lumio Cam Premium را مــى تــوان یکى از 

کامل ترین و در عین حال حرفــه اى ترین برنامه 
دوربین منتشر شده در پلى استور براى سیستم عامل 
اندروید دانســت. تمامى قابلیت و ویژگى ها به کار 
رفته در این دوربین به صورت کامل، از دوربین هاى 
واقعى الهام گرفته شده است و در هنگام استفاده از 
آن حس استفاده از یک دوربین DSLR القا مى شود. 
محیط استفاده از این دوربین بسیار ساده و در عین 
حال حرفه اى است و همه کاربران مبتدى و حرفه 
اى را تحت پوشش خود قرار مى دهد. ابزار مختلف 
و فیلترهاى گوناگون به کار رفته در برنامه، هر کسى 
را قادر مى ســازد تا بتواند تصاویرى بسیار هنرى و 
باکیفیت را براى به اشتراك گذارى در شبکه هاى 
اجتماعى به ثبت برســاند. از مهمترین قابلیت هاى 
«لومیو کم» پشــتیبانى آن از دوربین جلو و پشت و 
همچنین پشتیبانى بى نظیر از دوربین هاى دوگانه 
مى باشد که در نسخه هاى مشابه مشاهده نمى شود. 
اگر جزو افرادى هســتید که روزانه تعداد متعددى 
تصویر سلفى ثبت مى کنید بهتر است این نرم افزار را 
یک بار امتحان کنید تا شاهد کیفیت باالى تصاویر 

ثبت شده شوید.

دستیار صوتى هوشمند با 
قابلیت واکنش احساسى به 

عواطف انسان ها
مایکروســافت در حــال طراحى دســتیار صوتى 
هوشمندى است که عواطف انسان ها را درك مى کند 
و نسبت به آنها واکنش احساسى نشان مى دهد. این 
دستیار صوتى که رقیبى براى ســیرى اپل و گوگل 
اسیســتنت محسوب مى شــود، تنها یک محصول 
روباتیک نیست و تعامل شخصى تر و دوستانه ترى با 
انسان ها بر اساس عاطفه و سلیقه آنها برقرار مى کند.
شــخصى ســازى پیام ها بر مبنــاى ویژگى هاى 
شــخصیتى و احساســات هر فرد از جملــه دیگر 
توانمندى هاى این دستیار صوتى است. این دستیار 
مى تواند روزهاى خاص زندگى هر فرد مانند سالگرد 
تولد، ســالگرد ازدواج و... را به یاد  بیاورد و بر همین 
اســاس به کاربر تبریک گفته یا پیام هایى را براى 

او ارسال کند.

فروشگاه آنالین مقداد، ایجاد خریدى رضایت بخش در فضاى اینترنتى را رکن اصلى توسعه  فعالیت هاى خود قرار داده است 
و محلى مناسب براى اطالع رسانى و خرید محصوالت IT و لوازم جانبى است.فروشگاه اینترنتى مقداد، بهترین مکان براى 
خرید اینترنتى شما در میهن پهناورمان ایران است. تمامى ایرانیاشن مى توانند کاالهاى الکترونیک مورد نیاز خود از قبیل لپ تاپ، 
موبایل، تبلت، قطعات کامپیوتر، انواع ساعت هاى هوشمند و کنسول بازى، ماشین هاى ادارى، لوازم جانبى وهزاران قلم 
کاالى متنوع را به صورت آنالین خریدارى کنند و به آسانى تحویل بگیرند.مقدادIT تجربه خرید اینترنتى برندهاى معتبرى 
 Linksys, و چندین برند معتبر دیگر مثل ، ASUS ، LENOVO ، SONY ، SAMSUNG همچــون
Creative, Xp, Genius, Mi- در بخش شبکه و دیگر در بخش لوازم جانبى مثل  D-link, TP-LINK
 Cooler Master,    و تجهیزات خنک کننده مثل  ,crosoft, Farassoo,Tsco, A4tech, Logitech
Enermax, Deep Cool به همراه امکان انتخاب برندهاى معتبر روز دنیا را به سادگى براى شما فراهم مى سازد.

چشم انداز این فروشگاه «مرکز خرید 20 میلیون ایرانى» است و با تکیه بر اصول اخالقى و ایجاد رابطه اى بادوام با مشترى، 
http://meghdadit.com :باشد. وب آدرس IT سعى دارد تا همواره حافظ ارزش پول مشتریان هنگام خرید از مقداد

 NASCAR Heat Mobile  بازى جدید و هیجان آور در سبک بازى هاى ماشین سوارى و اتومبیلرانى از استودیوى 
بازى سازى 704Games براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است. 

همانطور که خود نیز مى دانید، «نسکار» به انجمن کشورى مسابقات خودروهاى کارکرده گفته مى شود که در بازى 
پیش رو نیز شما بر انواع ماشین هاى لوکس دست دوم دنیا سوار خواهید شــد و در پیست هاى مختلف به رانندگى 
مشغول مى شوید! 23 مکان مختلف براى رانندگى وجود دارد که شــما قادرید از میان ماشین هاى مختلف یکى را 
انتخاب کنید، کنترل دلخواه خود را از میان گزینه هاى مختلف برگزینید، حساسیت فرمان را تنظیم کنید و با انتخاب 

زاویه دلخواه دوربین وارد مسابقاتى هیجان انگیز شوید!
 امکان سفارشى ســازى و ارتقاى ماشــین ها نیز در بازى فراهم شده اســت به طورى که با پیروزى در مسابقات و 
افزایش امتیاز قادرید ماشین خود را شخصى ســازى کنید و با افزایش قدرت در مسابقات با تفاضل زیاد پیروز شوید! 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى اندروید هســتید بدون شک NASCAR Heat Mobile نظرتان را 

جلب خواهد کرد.

راهنماى خرید

دوربین کانن مــدل «SX720 HS» یکى از بهترین 
گزینه ها براى عکاسانى است که عالقه به دوربین هاى 

کامپکت دارند. 
این مدل به لطف پردازشــگر «DIGIC 6» به خوبى 
تمام عملیــات عکاســى را انجــام مى دهــد. زوم 
بســیار قوى آن، باعث مى شــود که بتوانید به راحتى 
از جزئیات اشیائى که در دوردست قرار دارند عکاسى 

کنید. 
حســگر از نوع CMOS اســت و با دقت مؤثر 20.3 
مگاپیکســلى، عملکرد خوبى دارد. لنــز این دوربین 
بسیار خوش ســاخت و کارآمد است و با فاصله کانونى 
24 تا 960 میلیمتر فاصله  وسیعى را پوشش مى دهد؛ 
همچنین براى شما عالوه بر عکاســى زوم و نرمال، 

حالت ماکرو را فراهم مى کند.
 حداقل فاصله اى که باید براى فوکوس رعایت شود، 
یک ســانتیمتر اســت. مى توانید به  لطف این قابلیت 

از حشــرات، گرده هاى گل و جزئیات بسیار کوچک 
عکاسى کنید. فوکوس به دو صورت خودکار و دستى 
صورت مى گیرد و در واضح ثبت کردن عکس ها بسیار 

مفید است. 
بزرگنمایى آن به صورت اپتیکال انجام مى شود و تا 40 
 برابر ســوژه را نزدیک تر از حالت عادى ثبت مى کند. 
براى عکاسى پیاپى، این دوربین قادر است که در هر 
ثانیه نزدیک به شش فریم ثبت کند که براى عکاسى 
از ســوژه هاى متحرك، مانند پرواز پرندگان بســیار

 پرکاربرد خواهد بود. به واسطه  این دوربین مى توانید 
عالوه  بر عکاسى، از لحظات خاطره انگیز فیلمبردارى 

کنید.
فیلمبردارى با رزولوشــن Full HD انجام مى شود و 
کیفیتى پذیرفتنى دارد. این دوربین فاقد چشمى است 
و عکاسى را باید به کمک صفحه نمایش انجام دهید. 
این صفحه نمایش 3 اینچى و با فناورى LCD ساخته 

شده است. دقت آن 922000 نقطه است و تصاویر در 
آن بسیار واضح نمایش داده مى شوند.

 SDHC کارت  حافظه قابل  اتصال به این دوربین از نوع
اســت. براى اشــتراك گذارى همزمان تصاویر، یک 
عدد پورت HDMI در قســمت کنارى بدنه تعبیه شده 
اســت؛ همچنین، به  لطف خروجى USB، مى توانید 
تصاویر را به واســطه یــک کابل بــه کامپیوتر خود

 انتقال دهید؛ همچنیــن براى ایــن کار مى توانید با 
بهره مندى از فناورى بى ســیم Wi-Fi، دوربین را به 
کامپیوتر، تبلت یــا موبایل متصل کنیــد و فایل ها را 

انتقال دهید.
 با تهیه  این دوربیــن، صاحب همراهى همیشــگى 
خواهید شــد که ثبــت مناظــر طبیعــى و لحظات
خاطره انگیز را برایتــان انجام مى دهــد. قیمت این 
دوربیــن هم اکنــون در حــدود یک میلیــون وصد 

Cهزارتومان است.
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خرید آنالین
 با مقداد آنالین

بازى ماشین سوارى 
«َنسکار» براى 
اندروید 

 
چگونه جیمیل را از اپلیکیشن هاى 

مخرب پاکسازى کنیم؟
یکى از رایج ترین شیوه هاى کالهبردارى فیشینگ، 
دسترسى پیدا کردن به حساب جیمیل شماست. جایى 
که احتماًال مجموعه اى ارزشمند از اطالعات شخصى 
شما در آن نگهدارى مى شود. کالهبرداران با استفاده از 
یک سند متنى یا یک اپلیکیشن مى توانند کنترل کامل 
تمام ایمیل هاى شــما را به دست گیرند و با استفاده از 

حساب کاربرى شما دیگران را هم فریب دهند. 
متأسفانه، شــمار قابل توجهى از کاربران بدون هیچ 
توجهى و بدون بررسى وضعیت درخواست امتیاز اجازه 
دسترسى اپلیکیشن ها را به حساب گوگل خود تأیید 
مى کنند. اما جاى نگرانى نیســت. خوشبختانه شما 

مى توانید این مجوزها را لغو کنید.
بــراى بازبینــى و تنظیم مجــدد اپلیکیشــن هایى 
که به حســاب کاربرى شــما متصل شــده اند، به 
صفحه حســاب گوگل خــود مراجعه کــرده و روى

 Connected Apps & Sites > Manage Apps 
کلیک کنید.با این کار فهرستى از اپلیکیشن هایى که 
به حساب کاربرى شما دسترســى پیدا کرده اند ظاهر 

خواهد شد.
با کلیک روى نام هر اپلیکیشــن اطالعات بیشترى 
نمایش داده خواهد شد و شــما مى توانید ببینید کدام 
اطالعات و قابلیت ها در اختیار این اپلیکیشــن قرار 
گرفته است. در مورد اپلیکیشــن هایى که دسترسى 
کامل به حساب شما دارند بیشتر مراقب باشید.براى لغو 
دسترسى یک اپلیکیشن به حساب خود تنها کافى است 

روى دکمه Remove کلیک کنید. 

تولید روباتى که آسیب  
سازه هاى پل را شناسایى مى کند

محققان موفــق به ســاخت روبات هوشــمندى 
شده اند که با بررسى پل ها مى تواند شکستگى ها و 

خوردگى هاى ریز را در آنها شناسایى کند.
ایــن روبات براى ایــن کار از حســگرهاى متعدد و 
الگوریتم هــاى خودآموز هوش مصنوعى اســتفاده 
مى کند تا دانش خود در این زمینه را به تدریج افزایش 
دهد. مهندسان دانشگاه نوادا که این روبات را طراحى 
کرده اند مى گویند روبات یاد شــده مى تواند هرگونه 
خسارت یا نقص را در پل ها پیش از آنکه این مشکالت 
باعث فروریختن پل یا وارد آمدن آسیب جدى به آن 
 Seekur شود، شناسایى کند.این روبات چهار چرخ
نام دارد و از ابزار متنوعى مانند رادار نفوذگر به منظور 
بررسى سطوح زیرین پل ها که با چشم عادى قادر به 
دیدن نیستند، استفاده مى کند. حسگرهاى این روبات 
قادر به جستجو و شناسایى شکستگى یا خوردگى در 
فلزها، فوالد یا سیمان هستند و دوربین روبات یاد شده 
قادر به تحلیل دقیق وضعیت سطح پل هاست.در نهایت 
این روبات با استفاده از الگوریتم هوشمند خود تمامى 
اطالعات دریافتى را تحلیل کرده و از آن براى تهیه 

نقشه اى با کدهاى رنگى بهره مى گیرد.

ترفند

فناورانه

تصور کنید در راه خانه، اپلیکیشنى را باز مى کنید و چند قلم از 
خورد و خوراك روزانه خود را که الزم دارید سفارش مى دهید. 
سپس به نزدیکى خانه که رسیدید، آنها را از سوپرمارکت محل 
خود تحویل مى گیرید. یا تصور کنید وارد سوپرمارکت بزرگى 
در نزدیکى محل کار یا منزل خود مى شوید و با برداشتن اجناس 
مورد نظرتان، بدون اینکه اصًال به سراغ صف و صندوق بروید، 
از فروشگاه خارج مى شوید و هزینه اجناس به طور خودکار از 
حساب بانکى شما برداشته مى شود. این دو نمونه  مدل هاى 
رؤیایى از سوپرمارکت هاى آینده نیستند. اولى سرویسى است 
که در بسیارى از سوپرمارکت هاى بزرگ دنیا در کشورهاى 
توسعه یافته اجرا مى شود و دومى مدل سوپرمارکت شرکت 
آمازون است که چند ماهى است این روش را به طور آزمایشى 
راه اندازى کرده و قرار اســت همین امسال براى عموم هم 

اجرایى شود.
در بیشتر کشــورها ســوپرمارکت ها در حال ارائه خدمات 
اینترنتى هستند و شخص پیش از اینکه به سوپرمارکت برود، 
خرید خود را از طریق اپلیکیشن انجام داده است. این امر اما 
در کشور ما هنوز اتفاق نیافتاده اســت و در این حوزه شاهد 
حضور استارت آپ ها یا شرکت هاى فناورى متحول کننده هم 
نبوده ایم. موفقیت سایت هاى فروش کاال و ارائه خدمات در این 
حوزه و ظهور پى درپى استارت آپ ها، به ویژه طى دو سال اخیر، 
حاال دیگر بخش ها را هم در معرض این موضوع قرار داده که 
فرصت هاى جالب توجهى براى ارائه خدمات اینترنتى در این 
بخش وجود دارد. در یکسال اخیر، شاهد بیش از ده شرکت 
اســتارت آپى در زمینه سوپرمارکت هســتیم که تعدادشان 
روزبه روز در حال افزایش اســت. این رشد نشان دهنده این 
است که این شــیوه مخاطبان خاص خود را دارد و مى توان 
در این حوزه به پیشرفت قابل توجهى رسید. سایت هایى که 
مدتى اســت در این حوزه به ارائه خدمات پرداخته اند درواقع 
سوپرمارکت هاى مجازى هستند و هرچه شما، نه در بقالى، 
بلکه در فروشگاه هاى عرضه کننده مواد غذایى مى بینید در 

این سایت ها هم وجود دارد.
برخى از این سایت ها فعالیت چشــمگیرى دارند و در همان 

روز که شما سفارش مى دهید محصوالت مورد نظرتان را به  
دستتان مى رسانند؛ آن هم به طور رایگان. حاال دیگر با استفاده 
از این خدمات شما دیگر الزم نیست زمان و انرژى صرف کنید 
براى رفتن به فروشگاه. کافى است سایت مورد نظر خود را باز 
کنید و با چند کلیک هرچه مى خواهید سفارش دهید. سپس 
زمان مورد نظرتان را ثبت مى کنید و در همان بازه زمانى که 
شما انتخاب کرده اید محصوالت به دستتان مى رسد. البته این 
شیوه از آنجا که هنوز در کشور ما فراگیر نشده و در واقع جاى 
پاى خود را محکم نکرده است، کم و کاستى هایى هم دارد که 
باید در وهله نخست از معتبر بودن سایت موردنظر مطمئن شد و 
به هر سایتى که این نوع خدمات را ارائه مى کند اطمینان نکرد. 
هرچند اغلب این کسب وکارها براى جلب اطمینان مخاطب 

هزینه را پس از دریافت کاال توسط مشترى مى گیرند. 

میزان موفقیت استارت آپ ها
اما این اینترنتى شــدن بازار ســوپرمارکت ها در ایران تا چه 
حد مى تواند موفق باشد و از کســب وکارهاى سنتى در این 
حوزه جلو بزند؟ موضوع اینجاست که بازار سوپرمارکت  ها و 
فروشگاه هاى کوچک خواروبار هرچند طى سال هاى اخیر 
به سمت فروشگاه هاى زنجیره اى یا شاپینگ سنترهاى بزرگ 
حرکت کرده  اما سال هاست مدل سنتى خود را هم حفظ کرده  
است. این بازار عالوه بر شکل و شمایل سنتى عرضه، داراى 
ساختارهاى توزیع ســنتى کاال هم هست، ساختارهایى که 
به هر جهت مســیرهاى خود را یافته اند و کار مى کنند. این 
موضوع انکارناپذیر است که این بازار تا حد قابل توجهى به 
مدل ها و شبکه هاى توزیع کاال وابسته است. در حال حاضر 
شرکت هاى توزیع کننده به عنوان تأمین کننده اصلى کاالها 
و نه عرضه کننده  حرف اول را مى زنند. در چنین شــرایطى 
اینترنتى کردن آن تا چه حد مى تواند باعث تحول در آن شود 
و آیا تحول در این زمینه بدون تغییر ساختارهاى توزیع باعث 

تحول در این عرصه خواهد شد؟
بیژن خیابانى، که سال ها در زمینه مدل هاى مختلف توزیع 
کاال در کشور کار کرده معتقد است که اینترنتى شدن خرید 

در کوتاه مدت مزیت ویژه اى براى مشــتریان ایجاد نخواهد 
کرد چراکه ســوپرمارکت ها هم در طول زمان خودشان را 
با نیاز مشــتریان خود وفق داده انــد. او در این باره مى گوید: 
درباره ســوپرمارکت ها چند نکته قابل توجه است؛ نخست 
اینکه ســوپرمارکت ها با توجه به تراکم جمعیت در گوشه و 
کنار شهرها پخش شــده اند و در عمل نیازهاى هر منطقه 
جغرافیایى را تأمین  مى کنند و حتى نیازهاى مشتریان بیشتر 
سوپرمارکت ها را به این سمت ســوق داده که کاال را به طور 
رایگان تا منزل یا محل کار به دست مشــترى برسانند.  از 
سوى دیگر شاهد آن هستیم که سوپرمارکت ها ساعات کار 
خود را با عادات افراد محله خود تنظیم مى کنند به این صورت 
که به مرور از عادات خرید مشــتریان خود آگاه مى شوند و با 
خدمت رسانى بر اساس سلیقه مشتریان اقدام به تأمین کاال 
مى کنند. همچنین این کسب وکارها براى بسیارى از مشتریان 
خود اعتبار قائل شده است و در اصطالح حساب دفترى براى 

ایشان برقرار مى کنند.
از نظر خیابانــى، این عوامل که همگى بر اســاس نیازهاى 
مختلف مشتریان شکل گرفته است موفقیت کسب وکارهاى 
اینترنتى را با چالش مواجه مى کند ولو اینکه احتماًال بخاطر 
راحتى در سفارش دادن استقبال هم شود؛ چراکه این کسب 
وکارهاى جدید باید ضمن پوشش دادن سطح رضایتمندى 
فعلى، نقــاط مورد تقاضــاى جدید را پوشــش بدهند مثًال 
سوپرمارکت ها بعد از ساعت 12 شب دیگر کار نمى کنند که 
این موضوع مى تواند فرصتى براى تقاضا از یک کسب وکار 
اینترنتى باشد هرچند احتماًال تقاضا در این ساعات کم است. 

حسن محمدى مربى کســب وکارهاى اینترنتى در این باره 
مى گوید: موفقیت در این حوزه در مقایسه با کسب وکارهاى 
مشابه به مراتب سخت تر اســت چراکه مثًال در مدل سنتى 
حمل ونقل اغلب مشتریان نارضایتى داشتند و این موضوع 
باعث شد از اســتارت آپ هاى اینترنتى در حوزه حمل ونقل 
مانند اسنپ و تپسى اســتقبال زیادى شــود. ولى در حوزه 
ســوپرمارکت ها نارضایتى چندانى وجود ندارد و با توجه به 
تعداد باالى سوپرمارکت ها در محله ها در صورت نارضایتى 

به سرعت جایگزین مناسب پیدا مى شود. با این حال این شیوه 
برترى هایى هم دارد که مى توان به موفقیت آن امیدوار بود.

محمدى مى گوید: اگر بخواهیم این شیوه را با سفارش تلفنى 
سوپرمارکت ها مقایسه کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم 
که در سایت هاى آنالین سوپرمارکت تنوع محصوالت بسیار 
باالست و از مواد پروتئینى گرفته تا میوه و سبزى را مى توان 
یکجا سفارش داد، درصورتى که سوپرمارکت هایى که دلیورى 
دارند تنوع محصوالتشــان به اندازه فروشگاه هاى بزرگ و 
زنجیره اى نیست و این فروشــگاه هاى بزرگ هم دلیورى 
ندارند و مشترى مجبور به حضور در محل است. او مى افزاید: 
شما در این سایت ها مى توانید همه محصوالت، مارك ها و 
محصوالت موردنیاز خود را ببینید و سر صبر انتخاب کنید و 
حتى مى توانید تخفیف هاى عرضه شده را هم ببینید و با توجه به 
نیازتان انتخاب کنید؛ موضوعى که در سفارش تلفنى امکانپذیر 
نیست. با همه این احوال این شیوه عرضه مواد غذایى در کشور 
ما براى رسیدن به موفقیت راه سختى در پیش دارد و باید راه 
و روش ویژه  و جذابى در پیش بگیرد تا بتواند سیل مشتریان 
سوپرمارکت هاى سنتى را به سمت خود جلب کند؛ اتفاقى که 

تاکنون نیافتاده است.
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بادام هندى درختى گرمسیرى و همیشه سبز است که 
دانه بادام هندى و سیب بادام هندى را تولید مى کند. 
این درخت مى تواند تا 14 متر رشد پیدا کند. کاشو یا 
بادام هندى به دلیل طعم منحصر به فردش یکى از 
آجیل هاى محبوب مردم کشور ما و دیگر کشورها 
است. این آجیل به شــکل لوبیا یا بهتر است بگویم 
کلیوى شکل مى باشد که در پایین یا زیر میوه درختى 

که بالرد نام دارد، یافت مى شود.
با اینکه بادام هندى متعلق به جنوب شــرقى برزیل 
اســت اما در بین مردم تمام جهان محبوب اســت. 
در قرن 16 میالدى، پرتغالى ها ایــن دانه را با خود 
به هند و برخى کشــورهاى آفریقایى بردند. امروزه 
کشورهاى هند، تانزانیا، موزامبیک، نیجریه و برزیل 

تولید کننده هاى بزرگ کاشو هستند.

پیشگیرى از سنگ هاى صفراوى
مصرف کاشــو براى پیشــگیرى از تشکیل سنگ 
هاى صفراوى بسیار مفید اســت. یک تحقیق 20 
ساله  جمع آورى شــده از 80 هزار زن پرستار نشان 
مى دهد کســانى که در هفته حــدود 30 گرم بادام 
هندى مصرف نموده اند در مقایســه با دیگرانى که 
آن را در برنامه شان نداشــته اند، 25 درصد کمتر به 
سنگ هاى صفراوى مبتال شدند. بنابراین آن را وارد 

برنامه غذایى روزانه تان نمایید.

سالمت استخوان ها و آرامش
این حقیقــت کامًال جا افتاده اســت که کلســیم 
براى استحکام اســتخوان ها ضرورى است اما بد 

نیســت بدانید که منیزیم نیز براى حفظ ســالمت
 استخوان ها حیاتى است. دود دو سوم منیزیم بدن در
 اســتخوان ها وجود دارد. منیزیم براى متابولیسم 
کلســیم در بدن الزم اســت و با تراز کردن میزان 
کلسیم، به تنظیم تونوسیته عصبى و عضالنى کمک 
مى کند. در واقع کلســیم براى انقباض عضالنى و 

منیزیم براى انبساط آن مورد نیاز است.

آنتى اکسیدانى قوى
از دیگر مواد معدنى موجود در کاشو مى توان به ِمس 
اشاره کرد. مس یکى از اجزاى مهم آنزیم هاى بدن 
اســت که در خیلى از فرآیندهاى فیزیولوژیکى بدن 
شرکت مى کند. مس براى برداشتن رادیکال هاى 
آزاد ُمضر در بدن و براى اســتفاده بهینه آهن کمک 
بزرگى است. مس براى تولید مالنین و براى پرورش 
استخوان ها و بافت هاى ارتباطى بدن ضرورى است.

کاهش ریسک افزایش وزن
 بر خالف بــاور عموم مردم که مــى گویند مصرف 

منظم بادام هندى موجب اضافه 
وزن و چاقى مى شــود، 

باید گفت که تحقیقات اخیر نشــان داده اند که این 
تصورات غلط، بى اســاس است. در حقیقت افرادى 
که دو بار در هفته از بادام هندى استفاده مى کردند در 
مقایسه با دیگر افراد مشابهى که اصًال بادام هندى 
نمى خوردند اضافه وزن کمترى داشــتند. البته بد 
نیست بدانید که هر 30 گرم بادام هندى حدود 160 

کالرى انرژى دارد.

سالمت قلب و عروق
بادام هندى منبــع خوبى از ویتامین K اســت که 
به تنظیم انعقاد خون و شــرایط ناشى از آن کمک 
مى کند. کاشو فشــار خون باال را کاهش مى دهد 
چرا که به عنوان یک دیوروتیک یا ُمدر خوب مطرح 
مى باشد و عالوه بر این عواملى هم چون منیزیم و 
لینولنیک اسید نیز در آن یافت مى شود که از عوامل 
تنظیم کننده فشار خون هستند. پس براى پیشگیرى 
از بیمارى هاى کرونرى قلب، هفته اى چهار بار و هر 

بار به اندازه یک مشت بادام هندى بخورید.

رئیس ســازمان غذا و دارو  با اشــاره به سالمت 
شــیرهاى فله اى و کیلویى که در فروشگاه هاى 
لبنیات سنتى عرضه مى شــوند، اظهار داشت: در 
کارخانجات تولید صنعتــى محصوالت غذایى 
مانند مواد اولیه تهیــه و تولید لبنیات و خروج آن 
از کارخانه مورد بررســى و نظارت کارشناســان 

سازمان غذا و دارو قرار مى گیرد.
رســول دیناروند ادامه داد: محصول تولید شده 
پس از خروج از کارخانه در سطح بازار نیز زیرنظر 
کارشناسان و ناظران سازمان غذا و دارو قرار دارد 
تا از سالمت نمونه هاى خارج شــده از کارخانه 
اطمینان حاصل کرده و نمونه ناســالم وارد بازار 

نشده باشد.
رئیس ســازمان غــذا و دارو با بیان اینکه شــیر 
فله اى یا کیلویى عرضه شــده در فروشگاه ها و 
لبنیاتى ها پاســتوریزه نیست، افزود: سالمت این 
شــیر ها به هیچ وجه مورد تأیید ســازمان غذا و 
دارو نیســت زیرا ممکن است این شیر ها آالینده 
داشته باشند به دلیل آنکه کنترل هاى الزم روى 
آنها انجام نمى شود و سالمت آنها تضمین شده 

نیست.
دیناروند تأکید کــرد: در کارخانه هاى بزرگ که 
شیر یا فرآورده هاى آن مانند ماست یا پنیر تولید 
مى کنند اگر شــیرى که از مرکــز دامدارى به 
کارخانه مى رسد بیش از میزان مورد تأیید سازمان 
غذا و دارو میکروب داشته باشد، این ماده اولیه به 
دامدارى برگشت خورده و دامدار حق تحویل آن 

به کارخانه را ندارد.
رئیس ســازمان غذا و دارو اضافه کرد: متأسفانه 
این شــیرهاى آلوده که میکــروب بیش از حد 
مجاز براى اســتفاده در کارخانه هاى صنعتى را 
ندارند، زمانى که از کارخانه برگشت مى خورند به 
فروشگاه هاى لبنیات سنتى برده شده و در آنجا 
عرضه مى شــوند که یکى از دالیل ســالمت 
نبودن شیرهاى فله اى یا کیلویى عرضه شده در 

لبنیاتى ها است.  
دیناروند یادآور شــد: تعطیل کردن همه مراکز 
عرضه محصوالت لبنى غیرمجاز امکانپذیر نیست 
و نیاز به اطالع رسانى اســت تا مردم با آگاهى از 
محصوالتى که ســالمت آنها مورد تأیید نیست 

استفاده نکنند.

افرادى هستند که با عجله و سرسرى مسواك مى زنند و یا اینکه خود را به 
مسواك زدن روزانه ملزم نمى دانند اما این عمل باید هر روز و با اصول صحیح 
آن صورت بگیرد تا نه تنها دهان و دندان ها بلکه کل بدن در سالمت بماند. 
در غیر این صورت بدن در معرض برخى مشکالت قرار مى گیرد که شاید 

برایتان عجیب و باورنکردنى باشد.

عدم مسواك زدن روزانه باعث سکته قلبى مى شود
مسواك زدن روزانه و منظم باعث از بین رفتن باکترى هاى موجود در دهان 
مى شود. اگر هر روز مسواك نزنید و یا اینکه این کار را درست انجام ندهید، 
این باکترى ها مى توانند وارد جریان خون شده و به اعضاى حیاتى بدن مانند 
قلب برسند. در این صورت این باکترى ها روى پالك هاى آتروم (رسوبات 
چربى روى دیواره سرخرگ ها) جمع مى شــوند و خطر بروز سکته قلبى 

افزایش پیدا مى کند.
قابل ذکر اســت افرادى که دچار بیمارى هاى پارادونتال هستند، بیشتر در 
معرض خطر بیمارى هاى قلبى- عروقى (ســکته قلبى، سکته مغزى و...) 
قرار مى گیرند. بیمارى هاى پارادونتال، زمینه عفونى (باکتریایى) دارند که 
بافت هــاى دندانى شــامل لثه ها و اســتخوان هــا را درگیــر و تخریب

 مى کنند.
 گفتنى اســت که عکس این مسئله نیز صادق اســت. افرادى که سالمت 
دستگاه قلب و عروقشان حساس و آسیب پذیر است، بیشتر در معرض خطر 
ابتال به بیمارى هاى پارادونتال (بیمارى هاى عفونــى دهان و دندان) قرار 

مى گیرند.

عدم مســواك زدن روزانه باعث دردهــاى مفصلى 
مى شود

سهل انگارى در مســواك زدن روزانه باعث مى شود باکترى هاى دهان 
وارد جریان خون شوند و زمینه را براى ایجاد آسیب در ناحیه مفاصل فراهم 
کنند. محققان در بررسى هاى خود به این نتیجه رسیده اند احتمال آرتریت 
روماتوئید (روماتیسم مفصلى) در افرادى که به بیمارى هاى عفونى لثه مبتال 

هستند بسیار باالتر است.
برخى از باکترى هاى عامل پارادونتیت (التهاب لثه ها و بافت اســتخوانى 
دندان ها) آنزیمى تولید مى کنند که اسیدآمینه آرژینین را به سیترولین تبدیل 
مى کند که براى بدن بیگانه است. سیستم دفاعى بدن در برابر این مولکول 
بیگانه شــروع به تولید آنتى بادى هایى مى کند که جــزو عالیم آرتریت 
روماتوئید (بیمارى خودایمنى) محسوب مى شوند. متأسفانه این بیمارى تا 
حد زیادى فلج کننده است. گفتنى است خطر بروز پارادونتیت در افرادى که 

به آرتریت روماتوئید مبتال هستند نیز بیشتر است.

عدم مســواك زدن روزانه خطر زایمــان زودرس را 
باال مى برد

خانم هاى باردار باید مســواك زدن روزانه را جــدى بگیرند، چون اهمال 
کارى در این امر باعث افزایش خطر زایمــان زودهنگام و تولد نوزادانى با 
وزن کم مى شود. اگر باکترى هاى موجود در دهان از طریق مسواك نزدن 
وارد جفت خانم باردار شوند، خطر زایمان زودرس و تولد نوزادان کم وزن 

افزایش پیدا مى کند.
توجه کنید اکثر عوارض باردارى، عفونى هستند. این عفونت ها از طریق 
واژن (مانند زگیل) و خون کــه باکترى ها امــکان ورود دارند ایجاد مى 
شــوند. به عالوه متخصصین بر این عقیده هستند که تغییرات هورمونى، 
زمینه ســاز خطرات بیمارى پارادونتال مى شــود. ایــن متخصصین به 
خانم هاى باردار توصیه مى کنند که از روزهاى اولیه باردارى به دندانپزشک 

مراجعه کنند.

عدم مســواك زدن روزانه باعث افزایش قند خون در 
دیابتى ها مى شود

افرادى که بــه دیابت دچــار هســتند، باید به طــور روزانــه و با دقت 
مســواك بزنند، چون اگــر باکترى هــاى موجود در دهان با مســواك 
زدن از بیــن نروند، مــى توانند بافت هایــى که دندان هــا را محافظت 
مى کنند تخریــب نمایند. به این مشــکل نیز بیمــارى پارادونتال گفته 

مى شود.

عفونت باکتریایى لثه مسئله کنترل قند خون در دیابتى ها را دچار مشکل 
مى سازد. عالوه بر این باکترى ها به ارگان هاى دیگر که حتى از دهان نیز 
دورتر هستند سرایت کرده و خطر عفونت را تشــدید مى کنند. متأسفانه 
بدن افراد دیابتى کمتر در برابر درمان عفونت ها واکنش نشان مى دهد و 
زخم هایشان با سرعت کمترى ترمیم مى شود. بنابراین، این افراد عالوه 
بر دقت در مسواك زدن روزانه، باید هر شــش ماه یک بار به دندانپزشک 

مراجعه کنند.

عدم مســواك زدن روزانــه، راه ورود باکتــرى ها را
 باز مى کند

داشتن دندان پوســیده امر رایجى اســت و راه ورود باکترى ها مى باشد. 
اگر به طور روزانه و صحیح مســواك نزنید، باکترى ها زیاد و آسیب رسان
 مى شوند. مسواك زدن باعث مى شــود که پالك هاى دندان که حاوى 

باکترى هستند از بین بروند.
بهترین راه این است که روزانه ســه بار و هر با به مدت حداقل دو دقیقه 
مسواك بزنید تا مسواك به تمام قســمت هاى دندان ها برسد. شاید در 
انتخاب مسواك برقى و مسواك هاى معمولى شــک داشته باشید. باید 
بدانید که هیچکدام از این مسواك ها مزیتى بر دیگرى ندارند. اگر بخشى 
از دندان ها را به درستى مســواك نزنید، پالك ها در آن قسمت انباشته
 مى شوند و مشــکل ایجاد مى کنند. بنابراین مهم این است که با صبر و 

حوصله مسواك بزنید. 
نــخ دنــدان را نیــز فرامــوش نکنیــد و بــه ســالمت دهــان و 

دندان هایتان اهمیت ویژه اى بدهید.

بالهایى که با 
مسواك نزدن 
سرتان مى آید

فوایـد بـى شمار
 بادام هندى

 شیر فله اى نخرید

مطالعات نشان داده اند که محصوالت ضدباکترى موجود در بازار در مقایسه با صابون هاى معمولى، از تأثیر 
اضافى برخوردار نیستند. بر همین اساس، پرداخت هزینه اضافى براى خرید صابون هاى آنتى باکتریال سد 
محافظتى اضافى در برابر میکروب ها ایجاد نمى کند. صابــون هاى معمولى نیز به صورت طبیعى از ویژگى 

مبارزه با میکروب برخوردار هستند.
■ جدا از زیر سئوال رفتن میزان اثرگذارى محصوالت ضد باکترى و ضد میکروب، سازمان غذا و داروى آمریکا 
نگرانى خود را درباره مواد ضدعفونى کننده و شیمیایى اضافه شده به این محصوالت و در معرض خطر قرار 

گرفتن سالمت کاربران اعالم کرده است.
■ تست هاى آزمایشگاهى نشان داده اند یک افزودنى به نام «تریکلوزان» در محصوالت ضد باکترى وجود 

دارد که مى تواند سالمت انسان را در معرض خطر قرار دهد.
به عنوان مثال، موش هاى آزمایشــگاهى که در معرض محصوالت حاوى تریکلوزان قرار گرفتند، افزایش 
سطوح هورمونى (به عنوان مثال تستوسترون، استروژن و تیروئید) را نشان دادند که مى تواند پیامدهاى منفى 

مانند بلوغ زودرس، ابتال به انواع مشخصى از سرطان و نابارورى را موجب شود.
■  استفاده از محصوالت ضد باکترى حاوى تریکلوزان ممکن است به ایجاد یک نوع از باکترى مقاوم به دارو 
در کاربر منجر شود. این به معناى آن است که اگر بیش از اندازه از محصوالت ضد باکترى استفاده کنید و در 
این شرایط مریض شوید، داروهایى که براى درمان بیمارى استفاده مى کنید ممکن است هیچ اثرى در بهبود 

بیمارى نداشته باشند.
■  متأسفانه سازمان غذا و داروى آمریکا به این مسئله مشکوك است که 93 درصد از صابون هاى مایع و قالبى 
که به عنوان ضد باکترى و ضد میکروب در بازار وجود دارند، حاوى تریکلوزان هســتند. بر همین اساس، به 

برچسب مواد تشکیل دهنده آنها توجه داشته باشید.
■ مطالعات نشان داده اند که استفاده بیش از اندازه از محصوالت ضد میکروب، شبیه به استفاده بیش از اندازه 
از آنتى بیوتیک هاست. یعنى بدن با میکروب هاى مقاوم در برابر دارو مواجه مى شود و بر همین اساس، توانایى 

مقابله با باکترى هاى جدید را نخواهد داشت. 
نکته  ■  بســیارى از محصوالت ضد باکترى در تبلیغات خود  ایــن  بــه 
پیشگیرى کنند و اشاره دارند که مى توانند از ســرماخوردگى و عفونت ها 
بیمارى محسوب این در شرایطى است که در بیشتر موارد ویروس عامل 

ضدباکترى نشان شده و واکنشى به مواد 
نمى دهد.

کارشناسان مى گویند شما باید هنگامى غذا بخورید که گرسنه باشید، نه هنگامى که بدخوابى به سرتان زده 
باشد یا استرس دارید.

این نکته ها را درباره موقع غذا خوردن در نظر داشته باشید:
■ یک برنامه منظم براى صرف غذا سه بار در روز داشته باشید تا از گرسنه شدن بیش از حد خودتان جلوگیرى 

کنید.
■ هله هوله هایى مانند شیرینى جات یا چیپس که باعث پرخورى شما مى شوند، نخرید.

■  فهرستى از کارهایى که مى توانید به جاى خوردن انجام دهید مانند پیاده روى کردن، صحبت با یک دوست، 
انجام یک کار دستى یا انجام کارهاى خانه را براى خود تهیه کنید. 

گوش یکى از اندام هاى حیاتى بدن است که براى حفظ سالمتى گوش باید 
اقداماتى صورت گیرد. طبق بررسى ها گوش سمت راست بهتر از گوش سمت 

چپ مى شنود.
محققین در دانشگاه oiznunnA d eleirbaG در تحقیقات اخیرشان 
نشان داده اند که گوش چپ و راست، کارکردهاى متفاوتى دارند. 
بنابراین  تحقیقات انجام شــده گوش راست براى 

پردازش اطالعات مناسب تر است.
پژوهشگران مى گویند: گوش راست به سمت 
چپ مغز مرتبط اســت کــه در آن داده ها 
بهتر تحلیل مى شوند. دانشمندان توصیه

مى کننــد براى اینکه بتوانیــد فردى را 
راضى به انجام کارى کنید، درخواست 

خود را در گوش راست او مطرح کنید.
سخنرانى و حرف مهم از طریق گوش 
راست بهتر شنیده و پردازش مى شود، 
اگر مشــخصه صداهایى که قرار است 
پردازش شوند به صداى زبان گفتارى 
فرد مقابــل مرتبط باشــد، در حالى که 
گوش چــپ براى تفکیــک صداهاى 
غیر مرتبط با زبان، درك لحن، احساس 
و موارد مشابه مربوط به گفتار، مناسب 

است.

حقایقى درباره صابون هاى ضدباکترى

ِکى غذا بخوریم؟

گوش سمت راست را جدى بگیرید
گوش یکى از اندام هاى حیاتى بدن است که براى حفظ سالمتى گوش باید

اقداماتى صورت گیرد. طبق بررسى ها گوش سمت راست بهتر از گوش سمت 
چپ مى شنود.

Gمحققین در دانشگاه oiznunnAdeleirbaG در تحقیقات اخیرشان

نشان داده اند که گوش چپ و راست، کارکردهاى متفاوتى دارند. 
بنابراین  تحقیقات انجام شــده گوش راست براى 

پردازشاطالعات مناسب تر است.
پژوهشگران مى گویند: گوشراست بهسمت 
چپ مغز مرتبط اســت کــه در آن داده ها 
بهتر تحلیل مى شوند. دانشمندان توصیه
مىکننــد براىاینکه بتوانیــد فردى را

راضى به انجام کارى کنید، درخواست 
خود را در گوش راست او مطرح کنید.

سخنرانى و حرف مهم از طریق گوش 
راست بهتر شنیده و پردازشمى شود، 
اگر مشــخصه صداهایى که قرار است 
پپردازش شوند به صداى زبان گفتارى 
فرد مقابــل مرتبط باشــد، در حالى که 
گوش چــپبراى تفکیــک صداهاى

غیر مرتبط با زبان، درك لحن، احساس 
و موارد مشابه مربوط به گفتار، مناسب 

است.

و ر ر
محصوالت ضد باکترى در تبلیغات خود  نکته■ بســیارى از ایــن  بــه 
پیشگیرى کنند واشاره دارند که مى توانند از ســرماخوردگى و عفونت ها 
بیمارى محسوباین در شرایطى است که در بیشتر موارد ویروس عامل 

ضدباکترى نشانشده و واکنشى به مواد
نمى دهد.

ک کار دستى یا انجام کارهاى خانه را براى خود تهیه کنید.
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سپاهان که همیشه جزو تیم هاى پر ستاره و مدعى لیگ 
برتر ایران بود فصل تقریبًا ناموفقى را پشت سر گذاشت. 
اعتماد به ویسى و اعطاى اختیارات بى حد و حصر به او در 
بستن تیم و  ســایر موضوعاتى از این دست باعث شد تا 
زردها با افراط در دو موضوع  دیپورت ستاره ها و همچنین 
اعتماد به چهره هاى گمنام و متوسط نتوانند همانند عمده 
ســال هاى پیش چهره یک مدعى را از خود به نمایش 
گذارد و شاید اگر در شش هفته پایانى زالتکو کرانچار به 
جمع زردپوشان اضافه نشده بود، این تیم با رتبه اى نا امید 
کننده لیگ برتر را به پایان مى رساند. به هر تقدیر هواداران  
ســپاهان امیدوارند که فصل جدید با زالتکو کرانچار به 
شکلى خوب آغاز شود و تیمى قدرتمند مهیاى حضور در 

مسابقات شود.
لزوم پیوند دوباره ســپاهان با ســتاره هاى تأثیرگذار در 
خریدهاى تابستانى، تداوم روند جوانگرایى در شکلى مالیم 
و همچنین خواسته هاى هواداران از مدیران این باشگاه 
در فصل نقل و انتقاالت موضوعى است که همکاران و 
اعضاى تحریریه گروه ورزشى نصف جهان نسبت به آن 

اظهار نظر کرده اند. 
با ما در این بحث همراه باشید:

■ بهاره حیاتى: جوانگرایى کیلویى و دور از منطق، آفتى 
بود که سپاهان درعصر ویسى به آن دچار شد. موضوعى 
که بارها در گزارش هاى مختلف نســبت به آن هشدار 
دادیم. جوانگرایى مقوله اى خوب و قابل قبول است. اما 
به شــکل نامنظم و افراطى که فصل گذشته در سپاهان 
رخ داد، باعث شد تا ذهن هواداران این تیم نسبت به کلمه 
جوانگرایى بدبین شــود و کمتر این اقدام را در تیمشان 
بر تابند. قبًال هم گفته ایم که با احتــرام به لوکا بوناچیچ 

که به جوانان در ســپاهان بــه خوبى میدان
 مى داد، باید زالتکو کرانچار را یکى 
از معماران ویژه جوانگرایى اصولى 
و منطقى در  این تیــم بدانیم. با 

نگاهى بــه دور اول حضور زالتکو در 
اصفهان کامًال به این نکته واقف مى شــویم 

که جوانگرایى در معناى درست که با اندیشه هاى این 
مربى کروات عملیاتى شد به چه معناست. قطعًا انتظار از 
تیم سپاهان در فصل پیش رو این است که جوانگرایى را به 
شکل معتدل ادامه دهد و نسبت به آن عقب نشینى نکند 
و در عین حال هم ستاره هاى واقعى و بازیکنان با تجربه 
بیشترى را به تیم اضافه نمایند که بتوانند براى سپاهان 
تأثیر گذار باشــند و گره از کار باز کنند. قطعاً سپاهان این 
مدلى مى تواند باز هم مدعى باشــد و دست به کارهاى 

بزرگ بزند.

■ الهه مهرى دهنوى:  سپاهان در فصل جدید کارهاى 
زیادى دارد. سپاهان باید دوباره به تیمى تبدیل شود که پر 
ستاره باشد و البته این منافاتى با تداوم سیاست جوانگرایى 
نخواهد داشت. سپاهان به واسطه اینکه یک برند بزرگ 
در فوتبال ایران اســت، براى اینکه بتواند جذابیت هاى 
خود را حفظ کند و بیش از هر زمانى بتوانــد هواداران را 
به ورزشگاهى مثل نقش جهان بکشاند باید چند بازیکن 
با تجربه و ســتاره تأثیرگذار را به خدمت بگیرد تا غیر از  
اهمیت آنها در حرکت رو به جلــوى تیم، بتواند برند خود 
را تقویت کند. در عیــن حال هم با روشــى مالیم روند 
جوانگرایى تیم باید ادامه پیدا کند. اگر بازیکن شایسته و 
فوق العاده اى در تیم هاى آکادمى این باشگاه وجود دارد به 

دعوت شــود تیم بزرگساالن 
دســته از و البته آن 

بازیکنان جوانى که از فصول گذشته 
نیز در تیم حضور دارند، در صورت اینکه از توانمندى هاى 
الزم برخوردار هســتند، همچنان حضورشان در سپاهان 
تمدید شود واگرنه به صورت قرضى به سایر تیم هاى لیگ 
منتقل شوند تا در فضاى دیگرى به تجربه اندوزى بپردازند.

■ خشایار بیدمشــکى: ما قطعًا در فصل جدید به 
سپاهانى با ترکیبى از ســتارگان و با تجربه ها و جوانانى 
که زمینه ستاره شدن در وجودشان هست، احتیاج داریم. 
انتظار هواداران این باشگاه این است که تیمى در شأن و 
شــخصیت تاریخچه و افتخارات این باشگاه بسته شود. 
آنان دوست دارند تیمى بسته شود که با شکوه ورزشگاه  
اختصاصى شــان یعنى نقش جهان تطابق داشته باشد. 
ســپاهان تیمى نیســت که بخواهد به یکباره دست به 
جوانگرایى بزند و هر مربى که  این تــز را براى این تیم 
داشته باشد قطعًا انســان عاقلى نیست. تیمى که عنوان 
پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران را با خود به یدك مى 
کشــد باید براى  فعالیت در فصل نقل و انتقاالت فرمول 
مشخصى را در دستور کار خود قرار دهد و طبق این فرمول 
اقدام به جذب بازیکنان شاخص و البته جوانگرایى نماید. 
قطعًا در این فرمول همه برنامه ریزى ها و ســاز و کارها 
به نحوى خواهد بود که به هیچ وجــه مدعى بودن تیم 
دچار خدشه نشود و ولو اینکه تیم قهرمان نشود، بتواند تا 
هفته هاى پایانى از شانس هاى بزرگ کسب جام قلمداد 

شــود. قطعًا در کنار جوانان شایســته آکادمى 
سپاهان،  پیوند دوباره زردها با ستاره هاى واقعى 
و تأثیرگذار فوتبال ایران مى تواند یک مطالبه 

منطقى از سوى هواداران باشد.

■ بابک باقرى: همکار خوبمان به نکته جالب 
توجهى اشاره کرد. انتظار هواداران و اصفهانى ها 
از سپاهان  فصل جدید این است که تیمى پر قدرت بسته 
شود و البته چند ستاره شــاخص لیگ نیز( نه فقط ستاره 
هاى کاغذى و نامى که مرتباً روى جلد مطبوعات حضور 
دارند و پاى ثابت برنامه هاى ورزشى رادیو و وتلویزیون 
هستند) شرایط حضورشــان در جمع زردها فراهم شود. 
تقویت برند سپاهان که مورد اشاره همکارمان هم بود نکته 
بسیار مهمى براى سپاهان است. شما نگاه کنید سپاهان 
در عمده سال هایى که از بازیکنان شاخص متعددى بهره 
مند بود غیر از نتایج قابل قبولى که مى گرفت به برندى 
قدرتمند تبدیل شده بود. بازیکنان سپاهان در برنامه هاى 
فرهنگى- اجتماعى که شرکت مى کردند باعث مى شدند 
که نام سپاهان همیشه و در هر ویژه برنامه اى به نام غالب 
آن مراسم تبدیل شود. اما ســال پیش شرایط به سمتى 
رفته بود که اگر بازیکنان سپاهان در برنامه اى هم حاضر 
مى شدند نه کسى آنها را مى شناخت و نه اینکه کمکى 
به تقویت و پر آوازگى برند سپاهان مى کردند. البته اشتباه 
نکنید، منظور من این نیست که ســپاهان مانند برخى 
ســال ها مثل دوران آقاى قلعه نویى رویکردى افراطى 
در خرید ستاره ها و بازیکنان شاخص داشته باشد و حتى 
نیمکت نشــینان این تیم هم جزو بزرگان فوتبال ایران 
باشد. نخیر! منظورم به هیچ وجه این نیست. ما اگر افراط 
آقاى ویسى در خالى کردن تیم از ستاره ها و زیاده روى در 
جوانگرایى را  نقد مى کنیم، به زیاده روى سپاهان در برخى 

سال هاى گذشته به ویژه سال دوم حضور امیر قلعه نویى 
در این تیم هم انتقاد داریم که خرید ستاره ها چهره هاى

 نامى بى حد و حصر انجام شــد و حتى روى نیمکت و در 
جایگاه بازیکنان ذخیره هم کمتر اتفاق مى افتادکه جایى 
براى بازیکنان جوان باشــد. ما امیدواریم اعتدال هم در 

خرید ستاره ها رعایت شــود و هم در جوانگرایى و قطعًا  
آقاى کرانچار فردى اســت که این ایــده را مى تواند به 

خوبى پیاده کند.

■ محسن کدخدایى: به هــر حال سپاهان در فصل 
جدید باید متدهاى دوران قبل بــه ویژه دوره اول حضور 
کرانچار در اصفهان را تکرار کنــد. قطعاً انتظار هواداران 
این تیم این اســت که تیمشان با ســتاره ها و بازیکنان 
شاخص بیشترى بسته شود. آنها وقتى به دوران مربى مثل 
قلعه نویى نگاه مى کنند که تیمشان را ستاره باران کرد و  
حسابى و با نتایجى خیلى خوب رقبا را قلع و قمع مى کرد و 
در عین حال هم نگاهى هم مى اندازند به دوران ویسى که 
یک تیم تقریباً بى خطر و خالى از ستاره بسته شد، طبیعى 
است که  دوست داشته باشند تیمشان مانندقبل بسته شود  
و از تکرار سپاهان مدل ویسى قطعاً بیزارند. موضوع وقتى 
ناراحت کننده مى شود که بدانیم تفاوت سپاهان ویسى با 
سپاهان پر ســتاره فرکى یک میلیارد تومان بود.  حداقل 
هواداران فهمیدند همه  چیزهایى که به نام صرفه جویى  
باعث شد تیمشان شــخم بخورد و عارى از بازیکنان با 
تجربه شود، شــعارى بیش نبود. به نظر من کرانچار مى 
تواند یک تعادل خوبى بین لزوم جذب  و خرید ستاره ها و 
البته تداوم جوانگرایى در تیم برقرار کند تا هم  مدعى بودن 
تیم و مطالبات هواداران و تقویت برند ســپاهان با خرید 
بازیکنان شاخص عملیاتى شود و هم اینکه روند سازندگى 
بازیکن در این تیم ادامه داشته باشد. من فکر مى کنم که 
ما در اینجا درباره اینکه کلیات استراتژى باشگاه سپاهان 
در نقل و انتقاالت تابستانى باید چه باشد بحث کردیم 
و در شماره هاى آینده مى توانیم جزئى تر 
در مورد این موضوع بحث کنیم. این 

مبحث بهتر است ادامه داشته باشد.

نیدان ــه خوبى م
ا یکى 
ىولىى ص

م. با 
زالتکو در 

واقف مى شــویم 
ست که با اندیشه هاى این 

ه چه معناست. قطعًا انتظار از 
 این است که جوانگرایى را به 

بازیکنان جوانى که از فصول گذشته 
نیز در تیم حضور دارند، در صورت اینکه از توانمندى هاى 
الزم برخوردار هســتند، همچنان حضورشان در سپاهان

شــود. قطعًا در کنار جوانان شایســته آکادمى 
سپاهان،  پیونددوباره زردها با ستاره هاى واقعى 
و تأثیرگذار فوتبال ایران مى تواند یک مطالبه 

منطقى از سوى هواداران باشد.

ب■بابک باقرى: همکار خوبمان به نکته جالب 
توجهى اشاره کرد. انتظار هواداران و اصفهانى ها 
از سپاهان  فصل جدید این است که تیمى پر قدرت بسته 
شود و البته چند ستاره شــاخص لیگ نیز( نه فقط ستاره 

سال هاى گذشته به ویژه سال دوم حضور امیر قلعه نویى
در این تیم هم انتقاد داریم که خرید ستاره ها چهره هاى
 نامى بى حد و حصر انجام شــد و حتى روى نیمکت و در
جایگاه بازیکنان ذخیره هم کمتر اتفاق مى افتادکه جایى
براى بازیکنان جوان باشــد. ما امیدواریم اعتدال هم در

سالم دوباره به ستاره ها، اعتدال در جوانگرایى
هان در فصل نقل و انتقاالت در تحریریه نصف جهان  

بررسى استراتژى سپا

جوانگرایى کیلویى و 
دور از منطق، آفتى بود 

که سپاهان درعصر 
ویسى به آن دچار شد. 
موضوعى که بارها در 
گزارش هاى مختلف 
نسبت به آن هشدار 
دادیم. جوانگرایى 

مقوله اى خوب و قابل 
قبول است. اما به 

شکل نامنظم و افراطى 
که فصل گذشته در 

سپاهان رخ داد، باعث 
شد تا ذهن هواداران 

این تیم نسبت به کلمه 
جوانگرایى بدبین شود

 شجاع خلیل زاده به خواسته اش رسید و باالخره پیراهن پرسپولیس را پوشید. آن هم بعد از حدود چهار سال 
کش و قوس که هر بار تا پاى امضاى قرارداد پیش مى رفت اما در نهایت موفق به پیوستن به پرسپولیس 

نمى شد. شجاع درباره پیوستن به قرمزهاى پایتخت و قراردادش گفته: «انتخاب اول و آخرم 
پرســپولیس بود. به همین دلیل بدون لحظه اى درنگ و بالفاصله بعد از پایان فصل با 
مدیران این باشگاه پاى میز مذاکره نشســتم و قراردادم را امضا کردم. همین سرعت 
در امضاى قرارداد نشان مى دهد پرسپولیس انتخاب اول و آخر من بوده است. ضمن 

اینکه با پرسپولیس بحث مالى نکردم، پول کمترى نسبت به تیم هاى دیگر گرفتم! »
مدافع سپاهان در لیگ شانزدهم درباره سال هاى قبل و عالقه قلبى اش به پرسپولیس 
هم گفت: «نمى دانم چرا آمدنم به پرسپولیس طلسم شده بود و هر بار مذاکره مى کردم 
در نهایت انتقال من به این تیم نهایى نمى شد. حدود چهار سال شرایط اینطور بود. 
هر بار یک مشکلى به وجود مى آمد. این بار اما سعى کردم انتخابم را با سرعت انجام 
بدهم و قرارداد با پرسپولیس را زود امضا کنم. البته چون بازیکن آزاد بودم، مشکلى 
از این بابت برایم به وجود نیامد. من چهار پنج سال قبل، وقتى قرار بود پیراهن 
پرسپولیس را بپوشم مصاحبه کردم و گفتم از بچگى این تیم را دوست داشتم. 
واقعاً همینطور بود. مصاحبه هایم هم هست. از بچگى طرفدار پرسپولیس بودم 

و کسى را نمى توانید پیدا کنید که خالف این موضوع را اثبات کند.»

بازیکن جوان تیم ذوب آهن اصفهان پــس از کش و قوس هاى 
فراوان باالخره به تیم روستوف روسیه پیوست.

جوان اول تیم ذوب آهن که دو فصل پیش با ارائه بازى هایى قابل 
قبول خود را به فوتبال ایران معرفى کرد از میانه هاى لیگ شانزدهم 
به دنبال جدایى از ذوبى ها و ادامه بازى در خارج کشور بود و در نهایت 

موفق به این کار شد.
 رضا شکارى که مدتها درگیر عقد قرارداد با تیم روستوف روسیه بود باالخره 
موفق به این کار شد و با امضاى قراردادى سه ساله به این تیم روسى پیوست.  
او چند روز پیش به روسیه رفت، پس از عقد قرارداد با تیم روستوف، راهى تهران شد تا 
به اردوى تیم ملى جوانان ملحق شود و به همراه این تیم در رقابت هاى جام جهانى حضور 

پیدا کند.
 این بازیکن به دلیل قراردادى که با ذوبى ها داشــت براى جدایى از این تیم مشکالتى را 
پیش روى خود مى دید اما در نهایت با مسئوالن این تیم به توافق رسید و جدیدترین لژیونر 

فوتبال ایران نام گرفت.
 روستوف پیش از این سردار آزمون و سعید عزت اللهى را به خدمت خود در آورده بود و از بین 
این دو بازیکن، آزمون هنوز هم براى این تیــم به بازى مى پردازد و عزت اللهى نیز به صورت 

قرضى راهى باشگاه آنژى روسیه شده است.

ادعــاى خنـده دار شجــاعباالخره  لژیونر شد   شکـــــــــارى 

ن پ ر ل ى ر مو ل ب
رخ داد، باعث شد تا ذهن هواداران این تیم نسبت به کلمه 
جوانگرایى بدبین شــود و کمتر این اقدام را در تیمشان 
بر تابند. قبًال هم گفته ایم که با احتــرام به لوکا بوناچیچ 

و ی ن زی ب ر پی ی ب یم یى ر جو
فوق العاده اى در تیم هاى آکادمى این باشگاه وجود دارد به

نننناالن دعوت شــودتیم بزرگس
ننننننن آن ددســته ازو البته

بازیک
فراوان
جوان
قبول خ
به دنبال

موفق به این
 رضا شکارى
موفق به این کار
او چند روز پیش به روسی
به اردوى تیم ملى جوانان ملح

پیدا کند.
 این بازیکن به دلیل قرارداد
پیش روى خود مى دید اما در

فوتبال ایران نام گرفت.
 روستوف پیش از این سردار آز
این دو بازیکن، آزمون هنوز هم

قرضى راهى باشگاه آنژى روسیهش

باال  شکـــــــــارى 

م ى ر ن ب یم ین ر ن زی ب
ما در اینجا درباره اینکه کلیات استراتژى باشگاه سپاهان
انتقاالت تابستانى باید چه باشد بحث کردیم در نقل و
و در شماره هاى آینده مى توانیم جزئى تر
در مورد این موضوع بحث کنیم. این
مبحث بهتر است ادامه داشته باشد.

این تیم نسبت به کلمه 
شود بدبین جوانگرایى

 پوشید. آنهم بعد از حدود چهارسال
وفق به پیوستن به پرسپولیس 

 «انتخاب اول و آخرم 
د از پایان فصل با 
م. همین سرعت 
ده است. ضمن 

یگر گرفتم! »
به پرسپولیس 
کره مى کردم 
ط اینطور بود. 
رعت انجام 
م، مشکلى 
ود پیراهن 
ت داشتم.
س بودم

شجــاع

 افسانه حقیقى
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براى چهارمین بــار در 16 دوره لیگ قهرمانان تیم هاى 
اصفهانى سال آینده هیچ نماینده اى در آسیا ندارند.

 در 15 دوره برگزار شده از لیگ قهرمانان آسیا سپاهان در 
11 دوره آن حضور داشته است. باسابقه ترین نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان و ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر همچنین 
در فاصله سال هاى 2007 تا 2014 هشت حضور متوالى 

در این رقابت ها را تجربه کرد.
ذوب آهن هم عالوه بر پنج بــارى که در لیگ قهرمانان 

حضور داشته یک مرتبه هم در سال 2012 با شکست در 
پلى آف این مسابقات از راهیابى به جدول اصلى بازمانده 

است.
سپاهان و ذوب آهن در سال هاى 2004، 2010، 2011 و 
2016 همزمان با هم در لیگ قهرمانان حضور داشته اند. 
حضور مشترك اصفهانى ها در آسیا با احتساب سال 2012 

به پنج دوره مى رسد.
اولیــن دوره لیــگ قهرمانان در فصــل 2003-2002 
و همچنین ســال هاى 2006 و 2015 تنهــا دوره هاى 
لیگ قهرمانان اســت کــه در غیبت توأمــان تیم هاى 
اصفهانى برگزار شــد. با ناکامى هماهنگ ســپاهان و 
ذوب آهن در کسب سهمیه آسیایى ســال 2018 تعداد 
غیبت هاى همزمان نمایندگان فوتبال اصفهان به چهار 

دوره رسید.

على دایى با مسئوالن باشگاه سایپا به توافق رسید و رسماً در لیگ هفدهم سرمربى این تیم خواهد بود. با توجه به این عقد قرارداد  
رسمى باید گفت على دایى سنت شکنى بزرگى کرده است. از این جهت که معموًال و به ویژه در سال هاى اخیر در آخرین روزهاى 
پیش از فصل تیمش را انتخاب مى کرد. مثًال سال گذشته تنها یک هفته به شروع لیگ مانده بود که دایى به نفت تهران 
رفت. به همین دلیل هم نتوانست فصل بدنسازى خوبى در نفت داشته باشد و نتیجه این شد که تیمش در نیم فصل 

ر دوم افت شدیدى پیدا کرد. این اتفاق  صباى دو فصل پیش هم رخ داده بود.د
وجود دارد. او به دلیل مشغله هاى زیادى که در تهران البته دربــاره دایى نکته مهمى 

دارد نمى تواند براى مربیگرى به شهرستان ها برود. در 
واقع سال هاست که فقط در تیم هاى تهرانى و تیم هاى 
نزدیک به تهران کار مى کند و گزینه هاى او محدود به تیم هاى 
تهرانى است. تکلیف پرسپولیس که چند سالى است مشخص است 
و برانکو فعًال در این تیم ماندگار است. حضور دایى در استقالل هم 

کًال منتفى است. مى ماند تیم هایى مثل سایپا، نفت و یا صبا.
امسال مى تواند سال ویژه اى براى سرمربى اسبق پرسپولیس و تیم ملى باشد. دایى بعد از دو فصل نه چندان خوب 
در صبا و نفت (که البته این دومى با قهرمانى در جام حذفى پایان خوشى داشت) خیلى زود تکلیف تیم بعدى اش را 
مشخص کرد و حاال مى تواند خیلى زود کارش را در این تیم شروع کند. تیِم خودش را ببندد و مطابق میل خودش 
دوران بدنسازى را در سایپا سپرى کند. به این ترتیب مى تواند نشان دهنده عیار واقعى دایى روى نیمکت باشد، با 

تیمى که خودش مى بندد و مى سازد.

آمارى جالب از قهرمانى تیم هاى ایتالیایى نشــان مى دهد یوونتوس باید خودش را 
آماده قهرمانى در لیگ قهرمانان اروپا بکند.  بینکونرى با برد مقابل موناکو توانست 
به فینال این فصل لیگ قهرمانان اروپا که در کاردیف برگزار مى شــود، راه یابد. آنها 
در مجموع 4 بر یک حریف فرانسوى شان را شکســت دادند و در ورزشگاه میلنیوم، 
نهمین حضورشان در فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه مى کنند و این در حالى است 
که در هشت فینال قبل، در شش بازى مغلوب شــدند و تنها دو بار موفق به فتح این 
جام شده اند که آخرین بار این اتفاق در سال 1996 (21 سال پیش) و با برد یووه مقابل 

آژاکس در ضربات پنالتى و در ورزشگاه المپیکوى شهر رم افتاد.
در این میان آمار جالب توجهى به چشم مى خورد که با اتکا به آن مى توان به قهرمانى 
یوونتوس در رقابت هاى این فصل امیدوار شــد. از سال 1989 به بعد، هر هفت سال 

یکبار، یک تیم ایتالیایى فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده است.
در سال 1989، میالن موفق شــد در بازى فینال 4 بر صفر مقابل استوابخارست به 
پیروزى رسد و جام قهرمانى را مال خود کند ؛ هفت سال بعد از آن و در فصل 1996-

1995، یوونتوس، آژاکس آمستردام را شکست داد و به جام قهرمانى رسید. در فصل  
2003-2002 و در شــرایطى که بازى فینال اولدترافورد با تساوى بدون گل دو تیم 
یووه و میالن به پایان رسیده بود، میالن توانست در ضربات پنالتى به جام برسد. در 
آن بازى ترزگه، زاالیتا و مونترو پنالتى هاى یووه را خراب کردند. هفت سال بعد از آن، 
اینترمیالن در فینال 2010 مادرید، با پیروزى 2برصفر مقابل بایرن مونیخ قهرمانى را 

مال خود کرد و آیا امسال در فینال کاردیف، تاریخ تکرار خواهد شد؟

یوونتوس؛ ناکام ترین تیم در فینال هاى اروپایى
اگر لیگ قهرمانان اروپا به یک تیم مدیون باشــد، بى  هیچ تردید، این تیم یوونتوس 
است. بینکونرى تیمى است که بیشــترین ناکامى ها را در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
داشــته و شــش بار در بازى هاى فینال در رســیدن به جام ناکام مانده است. بعد از 
یووه، بایرن مونیخ و بنفیکا هرکدام پنج بار در فینال هاى اروپایى از رســیدن به جام 

بازمانده اند.
این نهمین بار در طول تاریخ است که یوونتوس به فینال لیگ قهرمانان 

اروپا رسیده و از این حیث از بارسا پیشى گرفته است و در رده چهارم 
تیم هایى با بیشترین حضور در فینال هاى اروپایى قرار گرفته 

است. رئال مادرید با 14 فینال اروپایى، میالن با 11 و 
بایرن با ده فینال در رده هاى اول تا سوم هستند.
در عین حال با راهیابى یوونتوس، ایتالیایى ها 

با 28 فینالیســت در طول لیگ قهرمانان 
اروپا از اســپانیایى ها پیشــى گرفتند. 

هرچنــد رقیــب یــووه در بازى 
فینال ایــن دوره، یک حریف از 

اسپانیاست.
تمــام  مجمــوع  در 

تورنمنت هــاى اروپایى، 
یوونتــوس 16 بــار به 

بازى هــاى فینــال 
راه  یافتــه که از این 
حیث رئال مادرید 
بــا 18 حضــور 
در فینال هــاى 
نمنت هاى  ر تو

مختلــف 
اروپایى (قبل 
روشــن  از 
شدن تکلیف 

بازى اتلتیکو - رئال در بازى چهارشنبه شب) و بارسا با 17 حضور در رده هاى اول و 
دوم هستند.

فینال هاى اروپایى یووه
اولین حضور یووه در فینالى اروپایى به فصل 1973-1972 برمى گردد. در آن زمان 
ســتاره هایى مثل فابیو کاپلو و دینوزوف براى یووه بــازى مى کردند و در مصاف با 
آژاکس کرویف به میدان رفتند و تک گل جانى رپ سرنوشــت آن بازى را رقم زد. 
ده سال بعد یووه دوباره به فینالى اروپایى رســید. فینال فصل 1983-1982 مقابل 
هامبورگ که گل زودهنگام فلیکس ماگات هامبورگ را پیش انداخت و یووه با میشل 

پالتینى نتوانست به جام برسد.
بیســت و نهم ماه مى  1985 ورزشگاه شهر بروکسل شــاهد اولین قهرمانى اروپایى 

یوونتوس بود که آنها مقابل لیورپول به قهرمانى رسیدند.
دهه 1990 دورانى تاریخى براى تیم تورین بود که در سه دوره متوالى (در سال هاى 
1996، 1997 و 1998) به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدند و به ترتیب مقابل آژاکس 
(برد در ضربات پنالتى)، بوروسیا دورتموند (باخت یک بر 3 مقابل حریف) و رئال مادرید 

(باخت با تک گل میاتوویچ) قرار گرفتند.

تنها فینال تمام ایتالیایى لیگ قهرمانان اروپا  
فینال لیگ قهرمانان اروپا در ســال2003-2002 میان میالن و یووه برگزار شد و 
روسونرى جام را مال خود کرد و آخرین حضور یووه در فینالى اروپایى به فصل 2015-

2014 برمى گردد که سفیدومشکى پوشان ایتالیایى مغلوب بارسلوناى مقتدر شدند و 
حاال و در فینال کاردیف آنها این فرصت را دارند که امسال طلسم ناکامى هاى شان در 

اروپا را بشکنند.

 با قهرمانى تیم نفت تهران در رقابت هاى جام حذفى، ذوب آهن از حضور در رقابت هاى آسیایى بازماند.
یکى از حساسیت هاى لیگ برتر در هفته هاى پایانى رقابت تیم ها براى  قرار گرفتن در رتبه چهارم بود. رتبه اى که در برهه اى هفت تیم براى آن تالش 

مى کردند و در هفته هاى پایانى به محلى براى رقابت دو تیم استان اصفهان تبدیل شده بود.
در نهایت شاگردان مجتبى حسینى بودند که با پیروزى برابر پدیده در فوالدشهر و شکست سپاهان در آزادى برابر استقالل به رتبه چهارم دست یافتند و 

امیدار به شکست نفت تهران در فینال بودند تا با توجه به مقام سوم تراکتورسازى در لیگ برتر با قهرمانى آنها در جام حذفى، یک سهمیه آسیایى دیگر باز 
شود و ذوب آهنى ها به آن دست یابند.

اما اتفاقات فینال به هیچ وجه خوشایند تیم ذوب آهن نبود و در روزى که تراکتورسازى و امیر قلعه نویى جام بسیار مهمى را از دست دادند، تیم ذوب 
آهن هم از حضور در رقابت هاى آسیایى سال آینده بازماند؛ موضوعى که مى تواند باعث ایجاد تغییراتى در این تیم براى فصل آینده شود. درکنار 

همه اینها پس از مسجل شدن قهرمانى نفت تهران، هواداران سپاهان هم در فضاى مجازى تا آنجا که توانستند مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
و البته هواداران تراکتورســازى را کنایه باران کردند. با توجه به اینکه در خبرهاى روز پایانى لیگ برتر در خبرگزارى ها آمده بود که سعید 

آذرى بعد از گل هاى استقالل به سپاهان در هفته پایانى فریاد خوشحالى کشید و البته پس از پایان دیدار ذوب آهن-پدیده و مسجل شدن 
چهارمى ذوب آهن رو به روى هواداران ذوب اشک شــوق ریخت، هواداران زرد با پیام هاى مختلفى از خجالت سعید آذرى در آمدند. 

بخشى از این پیام ها را با هم مى خوانیم:
■ اشک هاى خوشحالى آذرى پس از چهارمى ذوب آهن، حاال بعد از فینال به غصه و ماتم تبدیل شده، اشک هایت را ادامه بده آقاى 

مدیرعامل.
■ تیمى که مدیرعاملش چپ و راست علیه سپاهان مصاحبه مى کند همان بهتر که آسیا نرود.

■ هیچ پنجمى اى بى حکمت نیست! چقدر خوب شد که چهارم نشدیم که  مثل ذوبى ها اینجور چشم انتظار فینال حذفى دو تیم 
دیگر باشیم و دست آخر هم که...

■ آقاى آذرى چه خبر از اشک هایت؟!
■ گریه، گریه است دیگر، ذوب آهنى ها و مدیرشان آن روز بخاطر باخت سپاهان به اســتقالل و چهارمى خودشان اشک شوق 
ریختند و حاال هم بعد از فینال بایدگریه شان را ادامه دهند. منتها گریه پر پر شدن آرزوهایشان! چه فرقى دارد! هر دو، اسمش گریه 

است! ادامه دهید همشهریان عزیز!
...همچنین هواداران سپاهان که دو سالى است پس از قهرمانى فصل چهاردهم رابطه شان با هواداران تراکتورسازى شکرآب شده، 

پس از ناکامى تیم تبریزى در فینال جام حذفى هم تا حدودى، قرمزهاى تهران را قلقلک کردند.
تراکتورى ها پس از قهرمانى سپاهان در فصل چهاردهم انواع و اقسام اتهامات را به سوى زردهاى اصفهان روانه کرده بودند، 
امسال در رؤیاى قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى بودند و البته به هیچکدام از آنها نرسیدند. هواداران سپاهان در پیام هایى به 
تراکتورى ها کنایه زدند که امسال خبرى از ما نبود که جام را مثل فصل 14 از چنگ تان در بیاوریم. این بار که دیگر تقصیر ما 

نبود! چرا نتوانستید قهرمان شوید؟ بهتر نیست علت هاى عدم قهرمانى را در ناتوانى هاى خود جستجو کنید!

مربى چلسى پس از قهرمانى، لیگ جزیره را ســخت ترین رقابت دنیا دانست و اظهار داشت: رؤیا به حقیقت 
پیوست.

«آنتونیو کونته» توانست در اولین سال خود به عنوان قهرمانى دست پیدا کند. اتفاقى که پیش از این توسط 
«ژوزه مورینیو (چلسى)»، «کارلو آنچلوتى (چلسى)» و «مانوئل پیگرینى (منچسترسیتى)» ثبت شده بود.
این مربى ایتالیایى پس از شکست 3 بر صفر مقابل آرسنال در هفته ششم به سیستم 3-4-3 خاص 

خود روى آورد و توانست تیم را متحول کند. یک چینشى که در انتها بسیارى از مربى ها مثل ونگر و 
گواردیوال به تقلید از او پرداختند. 

آنتونیو کونته پس از قهرمانى گفت: «خوشــحالم که این گونه با طرفداران و بازیکنان جشن 
گرفتم. اینکه در لحظه، زندگى کردم بســیار مهم است. بســیارى از زمان هاى این فصل 

بى خوابى کشیده و ساعت ها براى قهرمانى زحمت کشیدم. هواداران لذت بردند و فوق العاده 
است که توانستیم به یک رؤیا حقیقت ببخشیم.»

وى ادامه داد: «این جایزه مخصوص بازیکنانم است. یک افتخار بزرگ، بزرگ است زیرا 
لیگ جزیره سخت ترین رقابت دنیاست. باید از شاگردانم بخاطر تعهدشان، زحمت 

و تعصبشان تشکر کنم.» 
مربى چلســى تصریح کرد: «ما براى قهرمانى جنگیدیم و این پیروزى براى 

ماست. من در زمان هاى متفاوت تعصب، آرزو و لیاقتم را براى ایستادن کنار 
بازیکنان نشــان دادم. این منم. در امروز و گذشته در خوبى و بدى ها کنار 

بازیکنانم بودم. به همین علت ما همه با هم به این مقام دست 
یافتیم.»
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ىهفت تیم براى آن تالشش

ل به رتبه چهارم دست یافتند و 
باز  ى، یک سهمیه آسیایى دیگر

 را از دست دادند، تیم ذوب 
صل آینده شود. درکنار 

ل باشگاه ذوب آهن 
بود که سعید  مده

و مسجل شدن 
رى در آمدند. 

ه بده آقاى 

ى دو تیم 

کشوق 
ش گریه 

ب شده، 

ودند، 
 به 
 ما

کنایه هاى هواداران سپاهان به آذرى و تراکتورسازى

این بار تقصیر ما نبود!

ا ســخت ترین رقابت دنیا دانست و اظهار داشت: رؤیا به حقیقت 

به عنوان قهرمانى دست پیدا کند. اتفاقى که پیش از این توسط 
چلسى)»و «مانوئل پیگرینى (منچسترسیتى)»ثبت شده بود.
3فر مقابل آرسنال در هفته ششم به سیستم 3-4-3 خاص 

. یک چینشى که در انتها بسیارى از مربى ها مثل ونگر و 

ــحالم که این گونه با طرفداران و بازیکنان جشن 
یار مهم است. بســیارى از زمان هاى این فصل 

زحمت کشیدم. هواداران لذت بردند و فوق العاده 
شیم.»

م است. یک افتخار بزرگ، بزرگ است زیرا 
د از شاگردانم بخاطر تعهدشان، زحمت 

مانى جنگیدیم و این پیروزى براى 
رزو و لیاقتم را براى ایستادن کنار 

 گذشته در خوبى و بدى ها کنار 
مممممممممممممقامقامدستدستدست  به ا مین م

  رؤیا به حقیقت پیوست!

سنت شکنى دایى
ععلىدایى با مسئوالن باشگاه سایپا به توافق رسید و رسماً در لیگ هفده
رسمى باید گفت على دایى سنت شکنى بزرگى کرده است. از این جهت

پیش از فصل تیمش را انتخاب مى کرد. مثًال سال گذشته تنها یک
ررفت. به همین دلیل هم نتوانست فصل بدنسازى خوبى در

ردوم افت شدیدى پیدا کرد. این اتفاق  د
دربــاره دایى نکته مهمى البته

نزدیک
تهرانى اس
و برانکو فع
م کًال منتفى است.
امسال مى تواند سال ویژه اى براى سرمربى اسبق پرسپولی
در صبا و نفت (که البته این دومى با قهرمانى در جام حذفى
مشخص کرد و حاال مى تواند خیلى زود کارش را در این تی
دوران بدنسازى را در سایپا سپرى کند. به این ترتیب مى ت

تیمى که خودش مى بندد و مى سازد.

سنت شکنى

حاال نوبت یوونتوس است

 اصفهان، دلتنگ آسیا

بابک باقرى

 در روزى که 
تراکتورسازى و امیر قلعه 
نویى جام بسیار مهمى را از 

دست دادند، تیم ذوب آهن 
هم از حضور در رقابت هاى 
آسیایى سال آینده بازماند؛ 
موضوعى که مى تواند باعث 
ایجاد تغییراتى در این تیم 

براى فصل آینده شود. 
درکنار همه اینها پس از 

مسجل شدن قهرمانى نفت 
تهران، هواداران سپاهان 
هم در فضاى مجازى تا آنجا 

که توانستند مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن و البته 

هواداران تراکتورسازى را 
کنایه باران کردند
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چهل تکه

دخترجوان «میریام رودریگس مارتینز»، چندى قبل به طور 
مرموزى ناپدید شده بود تا اینکه مادرش با گروهى 600 نفره 
از اقوام و سایر مردم، جستجوهاى شبانه روزى گسترده اى را 
براى یافتن دخترش آغاز کرد تا اینکه آنها جسد وى را یافتند. 
شواهد هم نشــان داد او پس از ربوده شدن هدف تجاوز قرار 
گرفته و سپس کشته شده است. زن تاجرمکزیکى که ازکشته 
شــدن دخترش شــوکه بود با پیگیرى هاى فراوان سرانجام 
پلیس را به 13 عضو کارتل مخوف  «زتا»  مواد مخدر مکزیک 
رساند که همگى شان در پرونده آدم ربایى و قتل دخترش نقش 
داشتند .بعد هم همگى آنها راهى زندان شدند. اما با فرار یکى 
از تبهکاران زندانى، مزاحمت هاى گسترده براى این زن آغاز و 

باالخره ازسوى مافیا کشته شد.

 تصاویرى که به تازگى منتشر شــده است تالش ستودنى 
دختر نوجوانى را براى نجات جان یک کودك دو ساله در شهر 

«شنگیانگ» استان «هنان» چین نشان مى دهد.
کودك دو ســاله با باال رفتن از پنجره طبقه سوم آپارتمان در 
حالى که گریه مى کرد مادرش را صدا مى زد. در حالى که اکثر 
رهگذران بى تفاوت از کنار این صحنه شوك آور مى گذشتند، 
این دختر پایه ششم ابتدایى با دیدن سقوط این کودك از پنجره 
طبقه سوم، بالفاصله سمت وى خیز برداشت تا جانش را نجات 
دهد.متأسفانه این دختر موفق به گرفتن این کودك نشد و با 
وجود اینکه وى روى یک موتور پارك شــده سقوط کرد اما 
شدیداً به زمین برخورد کرد. بالفاصله این کودك توسط مردم 
به بیمارستان منتقل شد و با وجود سقوط از طبقه سوم، به طور 

معجزه آمیزى دچار هیچگونه جراحت جدى نشد.

در پى غرق شــدن یک خودرو در اسکله فلوریدا دو فرد سالمند 
على رغم تالش شاهدان عینى و پلیس براى نجات جانشان به 

کام مرگ رفتند.
«کارول هایدن» 64 ساله و پدرش «یوجین هایدن» 88 ساله 
على رغم تالش پلیس و مردم حاضــر در صحنه در مینى ون 
غوطه ور جان باختند.  گفتنى است چند تن از شاهدان با دیدن این 
اتفاق داخل آب پریدند تا بتوانند قبل از غرق شدن کامل خودرو 
سرنشینان آن را نجات دهند، اما متأسفانه تالش ها بى ثمر ماند.

بر اســاس گزارش پلیس، خودرو قبل از غوطه ورى در آب به 
نیمکت داخل ساحل برخورد کرده و سپس داخل آب افتاده است. 
یکى از ناجیان اذعان مى دارد سرنشینان خودرو نیز براى نجات 

جانشان تالش مى کردند و سعى داشتند در خودرو را باز کنند.

مرگ پدر و دختر در رودخانه تالش براى نجات کودك 2 ساله قتل وحشیانه زن تاجر  030201

دخترى جــوان پس از فرار به تهــران هنگام مالقات با 
خواستگار سابقش در خیابان به طرز مرموزى فوت کرد.

روز 17 اردیبهشت ماه امسال کارکنان بیمارستان لقمان 
تهران، مرگ مشکوك دختر جوانى را به مأموران پلیس 
خبر دادند. لحظاتى بعد تیمى از مأموران در بیمارســتان 
به تحقیق پرداختند. نخستین بررسى ها نشان داد دختر 
فوت شده که «شبنم» نام دارد بر اثر مسمومیت دارویى 
به کام مرگ رفته است. همچنین مشخص شد شبنم که 
اهل یکى از شهرهاى استان گلستان است چند روز قبل 
براى دیدن پسر مورد عالقه اش «حسام» به تهران فرار 
کرده اســت تا اینکه دو روز قبل هنگام مالقات با حسام 

ناگهان حالش بد و به بیمارستان منتقل مى شود.
یکى از اعضاى خانواده شبنم با شکایت از حسام گفت: 
«حسام همشهرى ماست. او یکسال قبل به بهانه ازدواج، 
شبنم را فریب داد. آنها با هم ارتباط داشتند تا اینکه حسام 
براى کار به تهران آمد. پس از این شــبنم چند بار براى 
دیدن حسام به تهران آمد اما ما هر بار شبنم را به شهرمان 
بر مى گرداندیم تا اینکه چند روز قبل حسام دوباره دختر ما 
را فریب داد و به تهران آورد و بعد هم او را با دارو مسموم 
کرد و به قتل رساند. االن ما از حسام به اتهام آدم ربایى و 

قتل شکایت داریم.»
با طرح این شکایت پرونده به دستور بازپرس دادسراى 

امور جنایى تهران براى رسیدگى و دستگیرى حسام در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهى قرار گرفت و 

مأموران خیلى زود حسام را بازداشت کردند.
حسام براى بازجویى به دادسراى امور جنایى تهران منتقل 
شد. وى با انکار آدم ربایى و قتل گفت: «حدود یکسال و 
نیم قبل در خیابان با شبنم آشنا شدم. پس از این ما با هم 
ارتباط تلفنى داشتیم. او از خانواده اش ناراضى بود و همیشه 
آه و ناله مى کرد. هر چقدر از آشنایى ما بیشتر مى گذشت، 
شبنم گالیه هایش از خانواده اش بیشتر مى شد. مدتى از 
ارتباط تلفنى و خیابانى ما گذشت و من از رفتار و حرف هاى 
شبنم خسته شدم به طورى که تصمیم گرفتم از او جدا شوم 

اما شبنم اصرار داشت با من ارتباط داشته باشد به همین 
دلیل به تهران آمدم تا رابطه ما قطع شود. در تهران بودم 
که به من خبر دادند شبنم از خانه شان فرار کرده و به تهران 
آمده است. وقتى متوجه شدم تصمیم گرفتم شبنم را پیدا 
کنم و به خانواده اش تحویل بدهم. بنابراین با شبنم تماس 
گرفتم و قرار مالقات گذاشتم و از طرفى همزمان و محل 
قرار را به خانواده شبنم خبر دادم. بدین ترتیب شبنم را آن 

روز به خانواده اش تحویل دادم.» 
وى ادامه داد: «دى ماه سال قبل دوباره متوجه شدم شبنم 
به تهران فرار کرده است و این بار هم به همان شیوه قبلى 
شبنم را به خانواده اش تحویل دادم. پس از این، ارتباط من 
و شبنم خیلى کم شد. خانواده ام براى من به خواستگارى 
دخترى رفتند و قرار شــد به زودى ازدواج کنم که شبنم 
بامن تماس گرفت و گفت به تهران فرار کرده اســت. او 
اصرار کرد من او را در تهران ببینم و من هم دلم برایش 
سوخت و به تهران آمدم و قرار شــد ساعت 9 صبح او را 
در خیابان نظام آباد مالقات کنم. شــب به خانه خواهرم 
رفتم و تلفنــى از طریق برادرم قرار مالقاتم را با شــبنم 
به خانواده اش اطــالع دادم. صبح همراه برادر و خواهرم 
به محل قرار رفتیم اما خانواده شبنم هنوز نرسیده بودند. 
شبنم کیسه دارویى در دســت داشت که ناگهان حالش 
بد شــد و به زمین افتاد. برادرم فریاد زد که شبنم قرص 
خورد و سه نفرى تالش کردیم و تعدادى از قرص ها را از 
دهانش بیرون آوردیم و بالفاصله او را به بیمارستان امام 
حسین(ع) بردیم و بعد با نظر پزشکان شبنم به بیمارستان 

لقمان منتقل شد.»
متهم در ادامه براى تحقیقات بیشتر دراختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهى قرار گرفت.

مرگ مرموز دختر فرارى در خیابان هاى تهران 

زن جوانى که به اتهام رابطه شیطانى با مرد غریبه دستگیر شده بود با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفرى تهران به دوسال شستن مرده ها در غسالخانه ها و 74ضربه شالق محکوم شد.
این زن، 27 بهمن پارسال با شــکایت مرد جوانى که ادعا داشــت همســرش با مرد غریبه اى رابطه پنهانى دارد دســتگیر شــد وتحت بازجویى قرار گرفت. «مینا» 35 ساله در نخســتین بازجویى منکر اتهامش 
شــد اما در ادامه تحقیقات پلیس آگاهى، از اینکه فهمید شــوهرش از راز رابطه او با مرد بیگانه با خبر بوده به شــدت شــوکه شــد و با دیــدن مدارکى که علیه اش وجود داشــت ناگزیر به رابطــه پنهانى اعتراف 

کرد.
این زن در شعبه پنجم دادگاه کیفرى به ریاست قاضى بابایى رئیس وقاضى تولیت مستشاردادگاه محاکمه شد و به سئواالت قضات پاسخ داد.

پس از اظهارات زن جوان، مرد غریبه نیز به صورت غیرعلنى تحت محاکمه قرار گرفت و سپس قضات شعبه پنجم دادگاه کیفرى رأى خود را درباره دو متهم صادر کردند.بر اساس حکم دادگاه، زن جوان به 74 ضربه 
شالق و دو سال کار در غسالخانه و شستشوى زنان مرده محکوم شد. مرد غریبه نیز به 99 ضربه شالق و تبعید به یکى از شــهرهاى دورافتاده محکوم شد. پس از تأیید این رأى از سوى قضات دیوانعالى کشور حکم 

درباره این زن و مرد اجرا خواهد شد.

مینا باید 2 سال ُمرده بشوید...

شامگاه 11 آذر سال گذشته در جریان درگیرى خونینى 
میان چند جوان، یکى از آنها بــه نام «على» در خیابان 

نفیس تهران با ضربه هاى چاقو به قتل رسید.
عامالن این جنایت تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و چند 
روز بعد دو نفر از آنها بازداشت شدند. این دو متهم مدعى 
بودند به قصد تنبیه یک مرد مزاحم در درگیرى شرکت 
داشته اند اما نمى دانند جوان مورد نظر چطور چاقو خورده 

و فوت شده است. 
با گذشــت پنج ماه از این ماجرا متهمــان براى آخرین 
دفاع به شعبه سوم بازپرسى دادســراى جنایى تهران 
منتقل شدند. ابتدا والدین مقتول براى عامالن جنایت 

درخواست قصاص کردند.
ســپس «محمــود» (یکــى از متهمــان) گفــت: 
«مــن در درگیــرى شــرکت داشــتم. دیــدم 
دوســتم "ســعید" چاقــو بــه دســت داشــت و در 
جریــان درگیــرى مقتــول را هــدف قــرار داد.» 
این در حالى بودکه ســعید در آخرین گفته هاى خود به 
ناچار سکوت خود را شکســت و گفت: «من با مقتول 
دعوا کردم و نمى خواســتم او را بکشــم. ضربه چاقو را 
ناخواسته به او زدم.خیلى پشیمانم و حاضرم تا آخر عمر 
در زندان بمانــم اما مرا قصاص نکنند.ســعید به اتهام 
مباشرت در قتل عمد، ایراد صدمات غیرمؤثر در قتل و 
شرکت در نزاع و همدستش به اتهام شرکت در نزاع به 
زندان بازگشتند و پرونده آنها با صدور جلب به دادرسى 

به دادگاه کیفرى استان تهران ارسال شد.

اعتراف خونین 
پس از 5 ماه سکوت

4 نفر از اعضاى خانواده یک پزشک جوان که در واحد مسکونى خود در معرض خطر گاز 
گرفتگى قرار گرفته بودند با هوشیارى این پزشــک و حضور به موقع امدادگران نجات 

یافتند.
این حادثه در یک مجتمع مسکونى هفت طبقه که درمحوطه بیمارستانى قرار داشت، رخ 
داد.این حادثه در ساعت 10و 54 دقیقه صبح توسط پزشک مذکور به سامانه 125 آتش 
نشانى اطالع داده و درخواست کمک فورى شــد که با هماهنگى ستادفرماندهى این 
سازمان، بى درنگ آتش نشانان ایستگاه 84 رهسپار محل حادثه در خیابان ولیعصر(عج) 

شدند.
بنا به اظهار محمد پناهى افسر آماده منطقه 2 عملیات سازمان آتش نشانى تهران، در این 
حادثه چهار نفراز اعضاى خانواده این پزشک شامل همسر 35 ساله، فرزند 3/5ماهه و 
همچنین پدر و مادر همسرش(54 و 60 ساله) در داخل واحد مسکونى خود در طبقه پنجم 

این مجتمع 49 واحدى دچار گاز گرفتگى شدند که با هوشیارى این پزشک و اعالم به 
موقع آن به آتش نشانى و اورژانس، از این حادثه جان سالم به در بردند.

وى اضافه کرد: این پزشک پس از اتمام شیفت کارش در بیمارستان و مراجعت به واحد 
مسکونى خود، متوجه این حادثه شد که سراسیمه موضوع را به آتش نشانى اطالع داد.

پناهى تصریح کرد: آتش نشانان به محض حضور در محل، در و پنجره هاى این واحد 
مسکونى را براى ورود هواى تازه باز کردند و همچنین مصدومین این حادثه را نیز براى 
انجام اقدامات درمانى الزم به خارج از ساختمان منتقل کردند و تحویل عوامل اورژانس 
دادند.وى ادامه داد: همه مصدومین به سرعت به بخش اورژانس بیمارستان انتقال یافتند 
و تحت درمان قرار گرفتند که در این میان، به علت وخیم بودن حال مادر همسر این پزشک 
و با توجه به اینکه این شخص عالیم حیاتى نداشــت تیم پزشکى اورژانس بیمارستان 

بالفاصله عملیات احیا را شروع کردند و موفق به نجاتش شدند.
این افســرآماده آتش نشانى با اشــاره به اینکه این زن 54 ســاله هم اکنون در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى شده است، افزود: خوشبختانه حال سه نفر دیگراز این خانواده 

پس از انجام اقدامات درمانى الزم، مساعد است.
وى در مورد علت بروز این حادثه اظهار داشت: بررسى هاى اولیه نشان داد که نقص فنى 
در مشعل موتورخانه در طبقه زیرین این مجتمع مسکونى موجب انتشار گاز منواکسید 
کربن در راهرو مجتمع و فضاى این واحد مسکونى و همچنین بروز این حادثه شده است.

گاز گرفتگى
 4 عضو خانواده یک پزشک 

رئیس کالنترى 141 شــهرگ گلستان، گفت: 
«مأمورین انتظامى براى پایان بخشیدن به فرار 
پى در پى یک ســارق، مجبور به شلیک گلوله به 

طرف او شدند.»
سرهنگ محمد بهرامى ارشد درباره جزئیات این 
خبر اظهار داشت: «وقوع یک فقره سرقت توسط 
چهار ســارق در یکى از منازل مســکونى حوالى 
خیابان امیر کبیر اعالم شد؛ با حضور مأمورین در 
محل، چهار نفر در زمین خالى مجاور ســاختمان 
در حالى مشاهده مى شوند که دو نفر از آنها روى 
دیوار ساختمان در حال خم کردن محافظ ایمنى 
ساختمان بودند. مظنونین به محض دیدن پلیس، 
از دیوار به زمین پریده و به همراه دو نفر دیگر به 
خیابان هاى اطراف متوارى مى شوند که بالفاصله 

سه سارق دستگیر مى شوند. »
وى در ادامه گفت: «ســارق چهــارم که به یکى 
از خیابان هاى اطراف متوارى شــده بود، بدون 
توجه به فرمان پلیس، به فرار خود ادامه مى دهد و 
مأمورین مجبور مى شوند براى دستگیرى او، سه 
تیر هوایى، شلیک کنند. ولیکن سارق بدون توجه 
به دستور ایست پلیس، وارد ساختمانى مى شود. 
در همین حین مالک ساختمان که با خودرو قصد 
خروج از ساختمان داشت، به مأمورین اجازه ورود به 
ساختمان را مى دهد و سارق را در حیاط ساختمان 
مشاهده مى کنند. سارق که خود را مجهز به سالح 
سرد کرده بود، به دستور پلیس باز توجهى نکرده 
و عالوه بر مقاومت کردن از ســاختمان به بیرون 

پریده و متوارى شد.»
رئیس کالنترى 141 شهرگ گلستان گفت: «با 
توجه به اینکه سارق ســالح سرد و افشانه اشک 
آور در اختیار داشت و بیم آن مى رفت که اقدام به 
گروگان گیرى کند. به سمت وى شلیک شد که 
این بار هم سارق از محل متوارى و وارد دبیرستان 

دخترانه مى شود.»
سرهنگ بهرامى ارشد افزود: «مأمورین انتظامى با 
هماهنگى سرایدار وارد مدرسه مى شوند و با توجه 
به رد خون به جاى مانده روى زمین محل اختفاى 

سارق را شناسایى و او را دستگیر مى کنند.»

پایان فرار سارق 
دردبیرستان دخترانه 

عملیات ویژه پلیس مالرد منجر به دســتگیرى ســارق حرفه اى لوازم داخل خودرو 
شد.

رئیس پلیس شهرستان مالرد در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت 
محتویات خودرو در شهرســتان مالرد، مأموران کالنترى 12 مارلیک طى اقدامات 
گسترده اطالعاتى و پلیسى، شناسایى و دســتگیرى سارق یا سارقان را در دستور کار 

خود قرار دادند.
سرهنگ برزو همتى تصریح کرد: مأموران پس از چند روز فعالیت شبانه و کار اطالعاتى 
و افزایش گشت هاى انتظامى، سرانجام موفق شــدند مشخصات سارق را به دست 
آورده و پس از شناسایى سارق حرفه اى، در عملیاتى ویژه، وى را در مارلیک دستگیر 

کنند. 
وى افزود: متهم در بازجویى هاى پلیس به 150 فقره ســرقت محتویات در مالرد و 

شهرهاى حومه آن اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.

فرمانده انتظامى استان فارس از انهدام باند و شبکه قاچاق بین المللى مواد 
مخدر و کشف 400 کیلوگرم هروئین خبر داد.

ســردار احمد على گودرزى  روز شنبه در نشســتى خبرى گفت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیت یک شبکه و باند تهیه و توزیع 
بین المللى مواد مخدر به ســرکردگى شــخصى به هویت «س-م» در 
استان هاى سیستان وبلوچستان، هرمزگان، تهران، البرز و کرمانشاه و ارسال 

محموله هاى فوق به یکى از کشورهاى همسایه مطلع شدند.
وى افزود: موضوع در دســتور کار مأمــوران اداره عملیــات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس قرار گرفت و با انجام یکسرى کارهاى 
پلیســى و اطالعاتى و تعقیب و مراقبت هاى ویــژه محور هاى ورودى و 
خروجى استان تحت کنترل قرار گرفت که در نهایت یک دستگاه خودرو 
تریلى بونکردار در جاده خروجى شیراز (دشــت ارژن) شناسایى و توقیف 

شد.
فرمانده انتظامى اســتان فارس اظهار داشــت: در بازرسى دقیق از خودرو 
تریلى بونکردار 400 کیلوگرم هروئین که به صورت ماهرانه اى جاســازى 
شده بود، کشف شد؛ در این راســتا یک دستگاه خودرو ال 90 که به عنوان 
اســکورت محموله مواد مخدر عمل مى کرد نیز توقیف و سرشبکه باند به 

همراه همدستش و راننده تریلى دستگیر شدند.
سردار گودرزى افزود: این فرد که به «سلطان هروئین» معروف شده بود، 
سال گذشته نیز اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده و در این راستا مأموران یک 

ُتن و 400 کیلوگرم هروئین کشف ولى آن زمان متوارى شده بود.

سلطان هروئین دستگیر شدپایان جوالن سارق حرفه اى
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در حالى که کمتر از دوهفته به آغاز ماه رمضان باقى مانده اســت، قائم مقام سیما از سریال هاى 
«نفس»، «ســردلبران» و «دیباجى» به عنوان گزینه هاى اصلى رســانه ملــى براى پخش در 

شب هاى ماه رمضان نام برد. 
سید على حمیدى همچنین با اشاره به تولیدات الف ویژه صداوســیما اعالم کرد که پروژه هاى 
«حضرت موسى(ع)» و «ســلمان(ع)» در آینده  جلوى دوربین خواهند رفت و هم اکنون آنها در 

حال مراحل مقدماتى تولید هستند.
قائم مقام سیما، درباره سریال هایى که قرار است در شب هاى ماه رمضان به روى آنتن بروند، گفت: 
«در حال حاضر براى ماه مبارك رمضان سریال "نفس" براى شبکه 3 سیما، سریال "سر دلبران" 
براى شبکه 2 سیما و سریال "دیباجى" براى براى شبکه یک در نظر گرفته شده اند. از نظر ما این 
سه گزینه قطعى است اما باز هم شرایط بســیار تأثیرگذاراست؛ همانطور که مى دانید امسال اذان 
مغرب ساعت ده دقیقه به 9 شب است و به همین خاطر هم کنداکتور شبکه ها بسیار فشرده خواهد 
بود؛ البته این تصمیمات بر عهده معاونت سیماست که ان شاءا... بعد از ایام انتخابات به این موضوع 
پرداخته مى شود.» حمیدى همچنین تأکید کرد تا لحظه آخر مشخص نیست که کدام سریال به 

صورت قطعى از شبکه هاى مختلف به روى آنتن خواهند رفت.
پس از بازگشــت مرتضــى میرباقرى به معاونت ســیما، بحــث تولید ســریال هاى الف ویژه 
(فاخر) به شــکل جدى ترى در دســتور کار مدیران صداوســیما قرار گرفت. حمیدى در رابطه 
با ســاخت اینگونه ســریال هاى گفت: «با آمدن آقاى میرباقرى (معاون ســیما) فعالیت کلیه 
پروژه ها که شــامل الف ویژه  هم مى شــود، آغاز شــد. در دوره قبلى مدیریت آقاى میرباقرى 

ویژه سیما به شکل جدى فعال شدهدر ســیما نیز پروژه هاى الف 

بود.   

سازمان صداوســیما با 
توجه به محدودیت هایى همانند شرایط مالى که داشت، این 
پروژه هاى الف ویژه را رها کرده بود و در واقع فقط پروژه هاى 

"معماى شاه" و "سرزمین کهن" فعال بودند؛ اما در حال 
حاضر چندین پــروژه در مرحله پیش 

تولید و نــگارش فیلمنامه قرار  
دارند.»

حمیــدى درباره ســاخت 
سریال هاى الف ویژه اى 
که هم اکنــون مراحل 

تى  ما مقد
ســر  پشــت  را  تولیــد 

مى گذارنــد، ادامــه داد: «به عنــوان مثال پــروژه "حضرت 
موســى(ع)" در حال حاضــر در مرحله مقدمــات پیش بــرآورد قــرار دارد. پروژه 
"ســلمان(ع)" آقاى میرباقرى هــم از دیگــر پروژه هاى الف ویژه اســت که در 
حال حاضر با تیــم تولید جدیــد در مرحله بازنگــرى فیلمنامه هســتند. البته 
هنوز زمان قطعــى کلید خوردن هیچ کدام از این پروژه ها مشــخص نشــده 

است.»

«نفس»، «سر دلبران» و «دیباجى» 
«نفس»، «سر دلبران» و «دیباجى» 

رمضانى شدندرمضانى شدند

حامد بهداد با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: اکران و جلسه 
پرســش و پاسخ فیلم «ســدمعبر» در 

دانشگاه شریف تهران.

مهدى پاکــدل در اینســتاگرام خود 
نوشــت: «امید زیباترین رنگ است. 
عقالنیت و مقابله با تندروى و افراطى 
گرى تنها راه رســیدن به امیدوارى 

است.»

«حامد بهداد» در 
دانشگاه شریف

رنگ امید

وقتى که خواننده پاپ براى اولین 
بار پدر شــده بود؛ احسان خواجه 
امیرى در صفحه اینستاگرامش 

تولد پسرش را تبریک گفت.

براى اولین بار

ى در گفتگویى از دردسرهاى ناشى از پخش تیزرى چند ثانیه اى یکى 
حمید حام

از کنسرت هایش در شبکه اى ماهواره اى، گفت. 

زار و تمام شده بود که تیزرى از 
این خواننده افزود: کنسرت فروردین ماه ما برگ

 برایمان دردسرساز شده 
ما در یکى از شبکه هاى ماهواره اى پخش شد و االن

نده ام را دادگاه خواسته است و بخاطر پخش تیزرى 20 
است طورى که تهیه کن

ثانیه اى از یکى از شبکه هاى ماهواره اى برخورد بدى با او کرده اند. حاال تصور 

م مثل آن خوانندگاِن که پیش از این ممنوع الفعالیت و االن 
کنید که من بخواه

مشغول به کار هستند، از شــبکه هاى ماهواره اى ویدئوکلیپ پخش کنم، قطعاً 

هایى که جزو ممنوع الفعالیت ها 
امم مى کنند! نکته اینجاست که همان بچه 

اعد

 نمى کنند که همین تیزر 20 ثانیه اى از من در شبکه هاى ماهواره اى 
بودند تحمل

آید. چون کسى که جزو بازى آنها نیست، بخشى از 
پخش شود و صدایشان درمى 

ى را کرده که خودشان مدت هاست مشغول انجامش هستند.  من پشتوانه 
کار

ده ام آدمى سیاسى نیســت، البى باز نیست، اهل 
سیاســى ندارم، تهیه کنن

ه سرمایه دارد، هنر را دوست دارد اما پشتوانه 
مافیابازى نیست. آدمى است ک

ل خود من، من هنر را دوست دارم. سرمایه اى به اسم صدا 
سیاسى ندارد. مث

تگى سیاسى داشته باشم.
دارم و دلم نمى خواهد وابس

ت:فکر نکنید که این آدم هاى البى باز و رانت خوار ســراغ من 
حامى گف

ه اند ولى چون من اهل بازى نیســتم، 
ند. چندیــن و چند بار آمد

نیامده ا

ـم. یعنى همین االن که 
د. مى توانیم امتحان کنیـ

به بازى ام نمى گیرن

ر فاصله این دیدار تا دیدار 
م با هم قرار بگذاریم که د

اینجا نشســته ای

بعدى مان، من یک ویدئوکلیپ در شبکه هاى ماهواره اى پخش کنم 

و ببینیم واکنش ها چه خواهد بود!

سال گذشته فیلم «فروشنده» اصغر فرهادى از دهم شهریور ماه در سینماهاى کشــور به نمایش درآمد. استقبال مخاطبان از آخرین 
ساخته فرهادى به گونه اى بود که این فیلم ظرف مدت بسیار کوتاهى فروشش به رقم ده میلیارد تومان رسید و در 
پایان توانســت با فروش بیش از 15 میلیارد تومان به پر درآمد ترین فیلم تاریخ سینماى ایران تبدیل شود. اما به 
تازگى فیلم «گشت2» با عبور از رکورد «فروشــنده» عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران را به خود 
اختصاص داد و حاال هم «خوب، بد، جلف» با فروش نزدیک به 16 میلیارد تومان، به دومین فیلم پر درآمد تاریخ 

سینماى ایران تبدیل شد.
در هفته هاى گذشته فیلم سینمایى «گشت2» ساخته سعید ســهیلى که در نوروز امسال به نمایش درآمد، پس از 
استقبال مخاطبان، توانست با عبور از «فروشنده» اصغر فرهادى به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران تبدیل 
شود.اما «خوب، بد، جلف» پیمان قاسم خانى که از اواخر بهمن ماه در سینماهاى کشور به نمایش  درآمد و در ایام نوروز 
هم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، با اینکه این روزها اکران ده هفته آن به اتمام رسیده است و تنها به صورت سانس 
هاى ویژه در سینماهاى کشور به نمایش در مى آید، توانسته با عبور از «فروشنده» به دومین فیلم پرفروش تاریخ سینماى 

ایران تبدیل شود.
طبق آخرین بارگذارى سینما تیکت، «خوب، بد، جلف» تا به این لحظه 15 میلیارد و 736 میلیون تومان درآمد کسب کرده است. این در حالى است که سال گذشته «فروشنده» 
15 میلیارد و 714 میلیون تومان فروش کرده بود. با توجه به فروش «خوب، بد، جلف» باید اعالم کرد که دو فیلم کمدى عناوین پرفروش ترین فیلم هاى تاریخ سینماى ایران 
را به خود اختصاص دادند. البته ممکن است در آینده اى نه چندان دور هم فیلم «نهنگ عنبر2: سلکشن رؤیا» وارد رقابت بسیار تنگاتنگى با این دو فیلم در گیشه سینماهاى 

کشور شود.
سال گذشته از رضا عطاران به عنوان پولسازترین بازیگر سینماى ایران یاد مى شد ولى وجه اشتراك دو فیلم پرفروش تاریخ سینماى ایران بازى حمید فرخ نژاد است.

اى اولین
ان خواجه 
ستاگرامش 

گفت.

بار
طب
5

سال گذشته فیلم«فرو
اى ساخته فرهادى به گونه
توانســت با فرو پایان
تازگى فیلم «گشت2
اختصاص داد و حاال
سینماى ایران تبدیل
در هفته هاى گذشته
استقبال مخاطبان، تو
شود.اما «خوب، بد، جلف
مورد توجه مخاطبان هم
هاى ویژه در سینماهاى کش

ن تبدیل شود.
5بق آخرین بارگذارى سینما تیکت، «خوب، بد، جلف» تا به این لحظه 15 م
ونتومان فروش کرده بود. با توجه به فروش «خوب ل
آینده اى نه چندان دور

ایران
طب

«خوب، بد، جلف» دومین فیلم پرفروش
تاریخ سینماى  ایران

دهمین دوره ریاست جمهورى 
یا در آستانه برگزارى انتخابات دواز

فریبرز عرب ن

رویــداد پرداخته 
ظر دربــاره ایــن 

با انتشــار یک فایــل تصویــرى بــه اظهارن است.

مى کند، گفته اســت: «فکر 
ى خود را مطــرح 

ر اینکه نظر شــخص
یزیون بــا تأکید ب

زیگر ســینما وتلو
این با

ن بیــن کاندیداها 
حتى اگــر کاندیداى مــورد نظرتا

مى کنم که شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهورى 

از بیــن کاندیداهاى موجــود به آقاى 
صاً فکر مى کنــم 

ى آینده بهتر، واجب اســت. من شــخ
نیســت، برا

و بدتــر نباید انتخاب کــرد؛ خب پس بدتــر نصیبتان 
ى گوینــد بین بد 

روحانــى رأى مى دهم. بعضــى ها م

طالح گرم نشده است. من نقدهاى خیلى خیلى 
 هیچ آبى از این دولت به اص

شود. دیگر اینکه بعضى ها گفتند
مى 

هنگى و حوزه فرهنگ که 
ه درباره مسائل فر

شته داشتم، از جمل
 طى چهار سال گذ

جدى به دولت آقاى روحانى

سانى که همه را با یک چوب مى رانید، 
ر نخواهم کرد اما ک

الم کردم با آن وزارت ارشاد و سازمانش دیگر کا
حتى اع

ى نژاد برایتان معلوم
ت وضع فعلى با دولت احمد

ن معلوم نبود؟ تفاو
تفاوت بین آقاى خاتمى و احمدى نژاد برایتا

 نیست؟»

همه را به 

یک چوب 
نرانید

فریبرز عرب نیا در آس

با انتشــار یک فایــل تص است.

تأکید بر اینکه نظر
ما وتلویزیون بــا 

این بازیگر ســین

مى کنم که شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهورى

ى آینده بهتر، واجب اســت. من شــخصاً
نیســت، برا

ى گوینــد بین بد و
روحانــى رأى مى دهم. بعضــى ها م

 هیچ آبى از این دولت
شود. دیگر اینکه بعضى ها گفتند

مى 

گذ سال  طى چهار
جدى به دولت آقاى روحانى

آ ا کرد حتى اعالم

(فاخر) به شــکل
با ســاخت اینگونه ســریال هاى گفت: «با آمدن آقاى میرباقرى
شــد. در دوره ق الف ویژه  هم مىشــود، آغاز پروژه ها که شــامل

ویژه سیدر ســیما نیز پروژه هاى الف  پروژ ز ژر و

ف

ضانبه روى آنتن بروند، گفت: 
" سیما، سریال"سر دلبران" 3 3ه

ر گرفته شده اند. از نظر ما این 
نطور که مى دانید امسال اذان 
فشرده خواهد  ر شبکه ها بسیار
ز ایام انتخابات به این موضوع 
ص نیست که کدام سریال به 

 تولید ســریال هاى الف ویژه 
 قرار گرفت. حمیدى در رابطه 
(معاون ســیما) فعالیت کلیه 

سازمان صداوســیما با 
توجه به محدودیت هایى همانند شرایط مالى که داشت، این

وپروژه هاى الف ویژه را رها کرده بود و در واقع فقط پروژه هاى  را رها کرده بود و در پروژه هاى الف ویژه
"معماى شاه" و "سرزمین کهن" فعال بودند؛ اما در حال 

حاضر چندین پــروژه در مرحله پیش
تولید و نــگارش فیلمنامه قرار  

دارند.»
حمیــدى درباره ســاخت 
ه اى 
احل

تى ما مقد
ســر  پشــت  را  تولیــد 

"مى گذارنــد، ادامــه داد: «به عنــوان مثال پــروژه "حضرت
موســى(ع)" در حال حاضــر در مرحله مقدمــات پیش بــرآورد قــرار
"ســلمان(ع)" آقاى میرباقرى هــم از دیگــر پروژه هاى الف ویژه اس
مرحله بازنگــرىفیلمنامه هس تولید جدیــد در حال حاضر با تیــم
هنوز زمان قطعــى کلید خوردن هیچ کدام از این پروژه ها مشــخ

است.»

ى در گفتگویى از دردسرهاى ناشى از پخش تیزرى چند ثانیه
حمید حام

از کنسرت هایش در شبکه اى ماهواره اى، گفت. 

رگزار و تمام شده بود که ت
این خواننده افزود: کنسرت فروردین ماه ما ب

د و االن برایمان دردسرس
ما در یکى از شبکه هاى ماهواره اى پخش ش

نده ام را دادگاه خواسته است و بخاطر پخش تیزر
است طورى که تهیه کن

ثانیه اى از یکى از شبکه هاى ماهواره اى برخورد بدى با او کرده اند. حاال

م مثل آن خوانندگاِن که پیش از این ممنوع الفعالیت و
کنید که من بخواه

ق م مثل آن خوانندگاِن که پیش از این ممنوع الفعالیت ومشغول به کار هستند، از شــبکه هاى ماهواره اى ویدئوکلیپ پخش کنم،
ن بخواه

هایى که جزو ممنوع الفعالیت
امم مى کنند! نکته اینجاست که همان بچه 

اعد

 نمى کنند که همین تیزر 20 ثانیه اى از من در شبکه هاى ماهواره
بودند تحمل

0

آید. چون کسى که جزو بازى آنها نیست، بخشى
پخش شود و صدایشان درمى 

ى را کرده که خودشان مدت هاست مشغول انجامش هستند.  من پشتوان
کار

ده ام آدمى سیاسى نیســت، البى باز نیست، اهل
سیاســى ندارم، تهیه کنن

ه سرمایه دارد، هنر را دوست دارد اما پشتوانه
مافیابازى نیست. آدمى است ک

ل خود من، من هنر را دوست دارم. سرمایه اى به اسم صدا
سیاسى ندارد. مث

تگى سیاسى داشته باشم.
دارم و دلم نمى خواهد وابس

ت:فکر نکنید که این آدم هاى البى باز و رانت خوار ســراغ من 
حامى گف

ه اند ولى چون من اهل بازى نیســتم، 
ند. چندیــن و چند بار آمد

نیامده ا

ـم. یعنى همین االن که 
د. مى توانیم امتحان کنیـ

به بازى ام نمى گیرن

ر فاصله این دیدار تا دیدار 
م با هم قرار بگذاریم که د

اینجا نشســته ای

بعدى مان، من یک ویدئوکلیپ در شبکه هاى ماهواره اى پخش کنم 

و ببینیم واکنش ها چه خواهد بود!

ت جمهورى 
پرداخته  داد

ت: «فکر 
کاندیداها 
 به آقاى 
خب پس بدتــر نصیبتان 

طالح گرم نشده است. من نقدهاى خیلى خیلى 

هنگى و حوزه فرهنگ که 
ه درباره مسائل فر

از جمل ،

سانى که همه را با یک چوب مى رانید، 
واهم کرد اما ک

ى نژاد برایتان معلوم
ت وضع فعلى با دولت احمد

فاو

ه 

 (معاون ســیما) فعالیت کلیه
قبلى مدیریت آقاى میرباقرى
یما به شکل جدى فعال شده

سریال هاى الف ویژ
که هم اکنــون مرا

دهمین دوره ریاست
ستانه برگزارى انتخابات دواز

ـاره ایــن رویــدا
ــه اظهارنظر دربـ

صویــرى ب

مى کند، گفته اســت
ى خود را مطــرح 

ر شــخص

رد نظرتان بیــن ک
حتى اگــر کاندیداى مــو

ى 

ب از بیــن کاندیداهاى موجــود
اً فکر مى کنــم 

و بدتــر نباید انتخاب کــرد؛ خب پسبدت
ت به اصطالحگ

مه را به
چوب 

نید

ل ل

هم
یک چ
اعدامم مى کنند...!اعدامم مى کنند...!نران



1616دریچهدریچه 2937 سال چهاردهمیک شنبه  24 اردیبهشت  ماه   1396

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          

باغ  موزه مینیاتور تهران
 باغ موزه مینیاتور تهران یکى از جاذبه هاى گردشگرى نسبتًا جدید در تهران است. فضاى این باغ موزه تلفیقى از معمارى مدرن و باغ سازى سنتى پارسى است.در محیط باغ ماکت هایى بسیار زیبا از این آثار 

باستانى که با جزئیات بسیار خوبى ساخته شده اند وجود دارد. ماکت هاى به نمایش درآمده شامل تخت جمشید، چغازنبیل، میدان نقش جهان اصفهان، پاسارگاد، تخت سلیمان، گنبد سلطانیه، ارگ بم، 
کلیساهاى ارامنه، کوه و کتیبه بیستون، مجموعه شیخ صفى الدین اردبیلى، بازار تبریز، آبشارهاى شوشتر و گنبد قابوس در مقیاس یک بیست و پنجم هستند.باغ موزه مینیاتور تهران که در سال 1392 

افتتاح شده است در خیابان جانبازان غربى- نبش بزرگراه امام على (ع) واقع شده است.

دریچـه
منبع: مهر 

@nesfejahanclub




