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«آموزش و پرورش» مثل «پالسکو» است

فروش اقساطى 124 هزار خانه در استان اصفهاندالیل عزل خانم ایرانى در وزارت خارجه آمریکا آتنه فقیه نصیرى: مشغول بازى در «شهرزاد2» هستم این مواد غذایى را در یخچال قرار ندهیدفرهنگیان پولدار مى شوند استان فرهنگسالمتاجتماع

در همایش« بى سوادى سفید» در اصفهان، از سیستم جارى آموزشى انتقاد شد  
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 موج تبدیل آپارتمان ها به 
مهمانپذیر یا هتل در اصفهان

روحانى
 لباس رزم پوشید

اصفهان و پرواز قیمت 
گوشت هاى 

درجه بندى شده

شناسایى برنامه اندرویدى 
هک گوشى از طریق پیامک

گربه 2 میلیون
 سگ 6 میلیون!
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 واکنش آیت ا... رئیسى به 
فساد مالى در آستان قدس

معماى حضور زنان در انتخابات ریاست جمهورى

چرا تحویل بوئینگ ترکیش  به 
ایران ایر منتفى شد؟

ایرانیان، مرداد ماه
 به حج مى روند

2

مدیرعامل هواپیمایى جمهورى 
اسالمى ایران با تکذیب بحث ناتوانى 

مالى ایران ایر در موضوع ورود 
اولین بوئینگ 777 نو به کشور 
گفت:بوئینگ، پیشنهاد تحویل 

بوئینگ 777 ...

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با توجه 
به برنامه زمانبندى و هماهنگى هاى 
الزم، اولین کاروان زائران ایرانى 
اوایل مرداد ماه سال جارى براى 
به جاى آوردن آیین حج تمتع عازم 
عربستان خواهند شد.   

ایرانیان، مرداد
 به حج مىر
سرئیسسازمان حج و زیارت گفت:
وبه برنامه زمانبندىو هماهنگ
الزم، اولین کاروان زائران
مااوایل مرداد ماه سال جارى
به جاى آوردن آیین حج تمت
خعربستانخواه
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بررسى اظهارات اخیر عبدا... ویسى 
در تحریریه نصف جهان

عبدا... ویسى بعد از نتایج ضعیف و پر نوسانى که با 
سپاهان گرفت از کار برکنار شد تا کرانچار جایگزین 

او شود. حاال سرمربى سابق سپاهان در تازه ترین 
حرف هایش ادعاهاى به نسبت عجیبى را بیان کرده 

است. ویسى درباره سپاهان کرانچار گفت:  براى 
سپاهان اتفاق جدیدى نیافتاده است. 

ورود نوبرانه هاى نجومى به شهر ورود نوبرانه هاى نجومى به شهر 
5

12

غول ایتالیایى
وارد ایران شد!

جهان نما

مردم جزیره زیباى کیش در این روزهاى 
بهارى شاهد تردد یک سوپر اسپرت ایتالیایى 

در جاده هاى ساحلى این جزیره هستند.
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«آگهى مناقصه» نوبت اولنوبت اول

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان  

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

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

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

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

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى. 

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

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

آگهى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشــاد در نظر دارد اجراى عملیات احداث جوى کشاورزى واقع در 
بلوار ورودى محله نوگوران شهر باغشــاد (فاز چهارم پروژه احداث بلوار ورودى 
محله نوگوران) را از محل اعتبارات عمرانى بودجه سال 1396 با اعتبارى بالغ بر 
3/400/000/000 ریال معادل سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال  را به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل مى آورد از تاریخ 
1396/01/29 لغایت پایان وقــت ادارى 1396/02/09 جهت دریافت اســناد و 
مدارك مناقصه به دفتر فنى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند. متقاضیان واجد 
شرایط مى توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 96/02/21 به واحد حراست 

شهردارى باغشاد تسلیم نمایند.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى  نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 96/2/6 

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

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد (ریال) اعتبار 
(ریال)

96 -1 -24
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت معابر 
لوله گذارى شده شبکه فاضالب منطقه 

نجف آباد (قسمت 4)
6/300/058/029316/000/000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/17

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

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031(داخلى 335)

ینجزیر ى ى رج

لطفاً ساکت!

فرمانروایى زنان بر صندلى قدرت،شاید وقتى دیگر 
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رئیس کل ستاد نیروهاى مســلح گفت: مسئله امنیت 
انتخابــات، موضوع مهمى اســت و نیــروى انتظامى 
در برگزارى انتخاباتــى امن مســئولیت مهمى دارد و 
خوشــبختانه از مدت ها قبل در این راستا برنامه ریزى 

کرده و موارد به خوبى ساماندهى و مدیریت شده است.
سرلشکرپاســدارمحمد باقــرى افــزود: ارزیابــى 
شــاخص ها اعم از کاهش جرائم، تصادفات جاده اى، 
تلفات و خسارات در مأموریت ها و ارتقاى نظم و امنیت 

در جامعه بیانگر موفقیت ناجاست.
رئیس ســتاد کل نیروهاى مســلح گفت: همــواره از 
ســوى دشــمنان خارجى و برخى خواص داخلى مورد 

هجمه هستیم و نیروى انتظامى هدف نوك پیکان این
 هجمه هاست.

سرلشــکر باقرى ادامه داد: مأموریت ناجا شفاف، زالل 
و مطابق آنچه خداوند متعال دســتور داده، است و بدون 
تردید هر اقدام کوچک و بزرگ ناجا حرکت در مسیرى 
است که خداوند متعال خواسته و لذا عبادت است، عبادتى 

که در سایر بخش ها و سازمان ها مى تواند باشد.
وى اضافه کرد: چنین موهبتى افتخارى بزرگ اســت و 
قدرشناسى مى خواهد، هر کسى که لباس ناجا را بر تن 
دارد و در هر بخشى از نیرو خدمت مى کند باید بداند که 

مجرى دستورات پروردگار و در حال عبادت است.

مدیرعامــل هواپیمایــى جمهورى اســالمى ایران با 
تکذیب بحث ناتوانى مالى ایران ایــر در موضوع ورود 
اولین بوئینگ 777 نو به کشور گفت:بوئینگ، پیشنهاد 
تحویل بوئینگ 777 ترکیش ایر را بــه ما داد اما پس از

 بررسى هاى فنى و اقتصادى دیگر این هواپیما موجود 
نبود.فرهاد پرورش اظهار داشــت:  بر اساس قراردادى 
که با کمپانى بوئینگ داریم اولیــن فروند بوئینگ 777 
فروردین سال 97 به هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 

تحویل خواهد شد.
وى ادامه داد: با این حال هواپیماسازى بوئینگ به ایران 
ایر پیشــنهاد داد یک فروند هواپیماى بوئینگ از سرى 

777 که جزو سفارشات هماســت موجود است و مى تواند 
زودتر از موعــد مقرر آن را تحویل دهــد.وى تصریح کرد: 
در این راستا نیز کارشناســان ایران ایر بررسى هاى فنى و 
اقتصادى را با هدف اینکه آیا هواپیما مطابق نیازهاســت، 
انجام دادند و این در حالى است که دیگر هواپیماى مذکور 
موجود نیســت.پرورش بــا رد ادعاهاى مطرح شــده در 
خصوص ناتوانى مالــى هواپیمایى جمهورى اســالمى 
ایران و تأثیر آن در عدم ورود اولیــن بوئینگ نو به ناوگان 
هوایى کشــور، تأکید کرد: هم بانک مرکزى و بانک هاى 
واسط به خوبى براى خرید هواپیما با ایران ایر همکارى 

کرده اند.

امنیت در انتخابات
 موضوع مهمى است

چرا تحویل بوئینگ ترکیش  به 
ایران ایر منتفى شد؟

اولین مناظره 
جمعه برگزار مى شود

  مهر | احســان قاضى زاده هاشــمى عضو 
کمیســیون تبلیغات انتخابات ریاســت جمهورى 
مستقر در سازمان صداوســیما  اظهار داشت: اولین 
مناظره جمعه همین هفته به مدت ســه ســاعت با 
حضور شــش کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى 
برگزار خواهد شــد. وى افــزود: مناظــره دو به دو 
نداریم و مناظره هــا با حضور شــش کاندیدا انجام 
خواهد شد. این عضو شــوراى نظارت بر صداوسیما 
همچنین بیــان کرد: مناظره هــاى تلویزیونى از دو 
شــبکه یک و 6 پخش خواهد شــد. گفتنى اســت 
زمان دقیق پخش مناظره هاى زنــده کاندیداهاى 
انتخابات ریاست جمهورى به این شرح است: جمعه 8 
اردیبهشت از ساعت 16 با موضوع اقتصادى، جمعه 
15 اردیبهشت از ســاعت 16 با موضوع اجتماعى، 
سه شــنبه 19 اردیبهشت از ســاعت 22 با موضوع 

سیاسى.

از خدا بخواهید فردى 
امام رضاپسند، انتخاب شود  

  ایرنا | امام جمعــه موقت تهــران گفت: در 
انتخابات آتى باید ببینیــم قرآن چه مى گوید و از چه 
افرادى نباید اطاعت کنیم و از چه افرادى باید اطاعت 

شود و بر اساس همان تصمیم بگیریم.
حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقى افزود: در 
انتخابات نباید به دنبال شاد کردن دشمنان و منافقان 
باشیم بلکه باید از خدا بخواهیم کسى که هیئتى و امام 
رضاپسند و دلســوز و مبارزه گر با فساد باشد انتخاب 
شود. باید خط را بشناســیم و ببینیم چه کسى غیرت 

دارد و همان را انتخاب کنیم.

میکروفن عارف 
باالخره بازشد!

   خبر آنالین | محمدرضــا عــارف رئیس 
فراکسیون امید در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس 
براي اولین بار میکروفنش باز شــد و در نطق میان 
دستورش که بر محورهاى ده گانه تنظیم کرده بود، 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى و بیان نقش تأثیرگذار وى و سید محمد 
خاتمى در خلق حماسه ماندگار در انتخابات خرداد 92 
و اسفند 94 تداوم حضور پرشکوه مردم در انتخابات 
را مهمترین پشتوانه اقتدار، رشــد و پیشرفت کشور 

دانست.

اعتراض کواکبیان 
به عدم احراز صالحیتش

   خبر آنالین | مصطفى کواکبیان در جلســه 
علنى روز دوشــنبه مجلــس از رد صالحیت خود و 
همکارانش در انتخابات ریاست جمهورى انتقاد کرد.

در این میان مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را 
برعهده داشت از کواکبیان خواســت که به دلیل در 
موضوع نبودن اخطارش بحث را تمام کند و سرانجام 
بعد از آنکه میکفروفن کواکبیان را قطع کرد، خطاب 
به او گفت: ممنون، این موارد که دستور جلسه نیست! 
البته کواکبیان با قطع شــدن میکرفن دست از ادامه 
صحبت هایش نکشید و تالش کرد که با فریاد زدن 

حرفش را ادامه دهد.

گفتم در شهردارى 
تخلف صورت مى گیرد

  نامه نیوز | بخشى از اظهارات میرسلیم در 
باره تخلفات شهردارى تهران منتشر شد. میرسلیم 
می گوید : « در روزهاي اول سرکارآمدن قالیباف او به 
منزل من آمد و با او صحبت کردم و خیرخواه بودم و در 
اسفند 1393 به او گفتم که در شهرداري خالف هایی 
صورت می گیرد که قالیباف پاسخ داد دست روي دلم 
نگذار؛ واویالست! به او گفتم باید آنها را درست کنی 
و اعمال باید درست انجام شود. اگر این کار صورت 
نگیرد به ضرر مردم تمام می شــود و چه از طرف من 

و چه از طرف برادر من باشد هیچ فرقی نمی کند.»

توئیتر

  مهر | به دنبال توصیه هایى جهت اصالح امور 
آموزشى، پژوهشــى و مالى در دانشــگاه آزاد اسالمى 
که طى چند مــاه اخیر براى رفع آنها بــه حمید میرزاده 
فرصت داده شده بود، هیئت امناى دانشگاه آزاد عصر روز

 یک شنبه 3 اردیبهشت ماه تصمیم به برگزارى جلسه اى 
با حضور اعضا و به ریاست دکتر والیتى گرفت.

این جلسه با هدف رسیدگى به امور و مشکالت دانشگاه و 
ارائه توضیحات میرزاده به اعضا برگزار شد که در نهایت 

توضیحات میرزاده براى اعضا قانع کننده نبود.
همچنین یکى از اعضاى هیئت امنا خواســتار فرصت 
یک ماهه براى ریاســت میرزاده بر دانشگاه آزاد شد که 

سایر اعضا با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در نتیجه بــا توجه به عدم ارائه توضیحــات قانع کننده 
از ســوى میرزاده، هیئت امنا تصمیم بــه برکنارى وى

 مى گیرند.  البته در این جلسه به میرزاده پیشنهاد مى شود 

استعفا کند اما وى در این باره مقاومت مى کند و برکنارى 
را ترجیح مى دهد.

به دنبال این برکنارى اعضاى هیئت امنا، به سرپرستى 
دکتر على محمد نوریان بر دانشگاه آزاد رأى مى دهند. 

وى دبیر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است.
خانم علم الهدى همســر آیت ا... رئیسى تولیت آستان 
قدس رضوى و نامزد انتخابات ریاست جمهورى گفتگوى 
مفصلى با ســایت تابناك انجام داده و از جمله درباره دو 
موضوع فساد مالى اخیر در آستان قدس و تهدیدات علیه 
وى مطالبى بیان کرده که این بخش از مصاحبه همسر 

آیت ا... رئیسى در ادامه مى آید:
یک اخالقى که ایشان دارند این است که از جزئیات هیچ 
پرونده اى صحبت نمى کنند. مثًال همین ماجراى فسادى 
که در ابتداى تولیت ایشان در آستان قدس رخ داد، آقاى 
رئیسى به هیچکس نگفته بودند، درحالى که به شدت از 
آن رنج مى بردند و با خودشــان مى گفتند چنین کارى 
را با اموال کافر حربى انجام نمى دهنــد چطور با اموال 
امام رضا(ع) فردى چنیــن کارى مى کند؟ من گفتم این 
مورد را به مقام معظم رهبرى اطالع دهید. ایشان گفتند 
چرا باید خاطر ایشــان را مکدر کنم. خودم مسئله را حل 
مى کنم. به شخصه فقط مى دانستم آن فرد مشکل دارد 

اما داستان را دقیقاً نمى دانستم. 
ایشان هم از بیان داستان در رسانه ها خوددارى مى کردند 
تا اینکه از سوى رفقاى همان فرد مطرح و پخش شد. اتفاقًا 
در همان موقع هم برخى تماس گرفتند که ایشان را آزاد 

کنید. آقاى رئیسى گفتند اتفاقاً رفقاى خود آن فرد نامش را 
منتشر کردند، من که فقط به دادگاه معرفى کردم. 

بعد مقامات آستان قدس آمدند و گفتند حاج آقا اطالعیه 
بدهید. حاج آقا مخالفت کردند و گفتند حق ندارید اســم 
او را بیاورید. گفتند حاج آقا همه ســایت ها اســمش را 
آورده اند. حاج آقا گفتند آن فرد هنوز متهم است و جرمش 
اثبات نشده است. کلى کشمکش رخ داد آخر هم یک نفر 
خودش رفت مصاحبه کرد و توضیــح داد. حاج آقا خیلى 

مقید هستند که تا جرمى اثبات نشده اسمى برده نشود و 
آبروى کسى نرود. یا یک آیت اللهى که دستگیر شده بود، 
از حاج آقا پرسیدیم جریانش چیست؟ حاج آقا ابا داشتند و 
نمى گفتند. اصرار کردم حاج آقا نکته هاى دینى و مذهبى 
زیبایى از ایشــان در فضاى مجازى منتشــر مى شود و 
اگر چیزى نگویید همین بچه هــاى خودمان که آنها را 
مى خوانند منحرف مى شــوند. آنقدر اصرار کردیم که 

ایشان دو سه مورد گفتند.

  عصر ایران| بســیارى از مردم، رئیس جمهور 
روحانــى را بــا آن لبخندهاى معروفش مى شناســند. 
لبخندهایى که در میانه سخنرانى، در حال شنیدن سئوال 
خبرنگاران، در صحن علنى مجلس و در سفرهاى استانى 
روى لبان او نقش مى بندد. اما در آستانه انتخابات دوازدهم 
فصل لبخند به پایان رســیده است و حســن روحانى 
مى خواهد در برابر حمله هاى همه جانبه رقبا که برخى از 

آنها بى رحمانه نیز هست لباس رزم بپوشد.
روحانى در جریان سفر استانى خود به قزوین خطاب به 
مردم این شهر گفت:« عده اى در این فضا نه تنها به مردم 
و جامعه امید نمى دهند بلکه به شــکلى به دنبال دلسرد 
کردن آحاد مردم هســتند و من در روزهاى آینده برخى 
از حقایق که تا حاال به مردم نگفتــه ام را با آنها در میان 

خواهم گذاشت.»
فشــار و تالش هاى بى وقفه مخالفان براى به شکست 
کشاندن دولت روحانى باعث شده است تا رئیس جمهور 
روحانى رســمًا به عنوان رئیس دولت و نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى وارد کارزار شود و از خود و دولت یازدهم 
دفاع کند. رئیس جمهور پیش از این فشارها و ناگفته ها 
سخن نگفته بود و تنها گاهى مخالفان را مورد نقد قرار 

داده بود و از آنان خواسته بود با شناسنامه سخن بگویند.
رفتار سیاسى روحانى در قبال مخالفانش که چهار سال 
اســت بر طبل مخالفت با او مى کوبند دیالوگ معروف 
فیلم «آژانس شیشه اى» را به یاد مى آ ورد؛ رضا کیانیان 
(سلحشور) خطاب به پرویز پرستویى (حاج کاظم): «یه 
دهه حرف زدى ساکت بودیم، کر کرى خوندى ساکت 
بودیم، گرفتى ساکت بودیم، پس دادى ساکت بودیم،حاال 
اجازه بده ما حرف بزنیم، خانوما آقایون دوست دارین یکى 
از این کشورها دوباره به ما حمله کنه؟ دوست دارید جنگ 
بشه؟ ثبات، دهه ما دهه ثباته، امنیت، این کشور کى باید 

روى امنیت رو ببینه؟ کى باید روى ثبات رو ببینه؟»
رئیس جمهور روحانى به این نتیجه رســیده اســت که 
تنها راه مقابله با جریان که همه مسائل را سیاسى نگاه 
مى کند، ورود مردم به صحنه اداره کشور است. سخنان 
روحانى طى هفته ها و ماه هاى اخیر نشــان مى دهد که 
دیگر شاید به پایان عصر روحانى خندان در قبال منتقدان 
رسیده ایم. شیخ دیپلمات براى مقابله با مخالفان، لباس 
رزم پوشیده  است تا مردم بى پرواترین روحانى دوران را 

ببینند.

جمال نوروز باقرى

همیشه این سئوال مطرح بوده  و با اوج گرفتن انتخابات 
بیش از پیش این ســئوال در ذهن مردم نقش مى بندد 
که: چرا زنان نمى توانند در ســایر نقش هاى اجتماعى، 

سیاسى، هنرى و... نقش رئیس جمهور را نیز ایفا کنند.
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که 
واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى االصل، تابع 
ایران، مدیر، مدبّر، داراى حسن ســابقه و امانت و تقوا، 
مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى ایران و مذهب 

رسمى کشور.»  
شهید بهشتى نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین 
این قانون  در ابتداى انقالب مى گوید: «در اینکه خانم ها 
مى توانند رئیس جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در 
میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر 
یکسانى وجود نداشــت. عده اى آن را منطبق با موازین 
اسالم مى دانستند و عده اى نمى دانستند. قانون اساسى 
ناچار بود مطابق با رأى اکثریت دو سوم کل نمایندگان، 
که تقریباً به صورت معدل نمایشگر رأى اکثریت دو سوم 
مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسالمى و اعتقادى و 
دینى آن محکم باشد و چون رأى نیاورد، متن به صورتى 
تنظیم شــد که ان شــاءا... در آینده اگر این بینشى که 
مى تواند گسترده تر شود حمایت دو سوم مردم را به دست 

آوَرد، آن وقت راه براى این منظور هموار شود.»
حال باید پرسید با گذشت تقریبًا چهار دهه آیا این بینش 

در میان مردم ایجاد نشده است؟  
آیت ا... محمدحسین حسینى طهرانى که در شکل گیرى 
قانون اساســى و پیش نویس آن بر «حاکمیت اسالم و 
محوریت والیت فقیه» تأکید و جهــت تصویب آن در 
مجلس خبرگان تالش نمود در «رساله بدیعه» مى آورد: 
«ما مى گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه 
منحصراً، مرد مى تواند این سَمت را بپذیرد. براى پذیرش 
او نه در کتاب منعى هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر 
مسلّم این اســت که مرد مى تواند این کار را بکند. آنچه 

در آن سئوال هست این اســت که آیا زن مسلمان هم 
مى تواند رئیس جمهور باشد یا خیر؟ چرا این سئوال وجود 
دارد؟  در قرآن کریم آیه اى که با صراحت امکان ریاست 
جمهورى یــک زن را نفى کند نداریــم. به همین دلیل 
برخى از صاحب نظران فقیه در مجلس هم این مطلب را 
نمى پذیرفتند. چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایى 
و زمامدارى را از زن سلب مى کند. منتها این روایات ضد 
قرآن نیست تا یکباره در باره آنها تصمیم بگیرند و بگویند 
آنها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات 

مى شود، یعنى نه در قرآن آیه اى هست که با صراحت 
و داللت کافى بگوید زن نمى تواند زمامدار باشد و نه در 
قرآن آیه اى هســت که با صراحت بگوید زن مى تواند 

زمامدار باشد.»
در سال 88 سخنگوى شوراى نگهبان اعالم کرد کاندیدا 
شدن زنان در انتخابات ریاست جمهورى منعى ندارد و 
شــوراى نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسى را در قانون 
اساسى تفسیر نکرده است. عباســعلى کدخدایى افزود: 
رویه شــوراى نگهبان مثل ســابق اســت، در گذشته 

هم از قشــر بانوان کســانى بودند که ثبت نام کردند و 
شــوراى نگهبان در این زمینه نظر خاصى ندارد و منع 
خاصى هم وجود نــدارد، قانون خاصى هم نســبت به 
ثبت نام و بررسى صالحیت بانوان وجود ندارد. شوراى 
نگهبان هیچگاه بــه صرف اینکه فردى کــه ثبت نام 
کرده مرد اســت یا زن اظهار نظر نکــرده و هر گاه زنى 
رد صالحیت شده بخاطر نداشــتن صالحیت عمومى 
بوده است.حال باید پرســید صالحیت عمومى زنان در 

انتخابات ریاست جمهورى چگونه احراز مى شود؟

فرمانروایى زنان بر صندلى قدرت، شاید وقتى دیگر

معماى حضور زنان در انتخابات ریاست جمهورى 
روحانى لباس رزم پوشید

خاطره گویى همسر نامزد انتخابات ریاست جمهورى 

واکنش آیت ا... رئیسى به فساد مالى در آستان قدس
جزئیات برکنارى میرزاده از دانشگاه آزاد

رئیس جمهورى آمریکا در مصاحبه با «آسوشیتدپرس» با 
ادعاى اینکه ایران روح برجام را نقض کرده گفت، ممکن 

است در توافق هسته اى نمانیم. 
به گزارش فــارس، «دونالد ترامــپ» رئیس جمهورى 
آمریکا در مصاحبه با خبرگزارى «آسوشــیتدپرس» در 
پاسخ به این ســئوال که منظورش از نقض روح توافق 
هسته اى که اخیراً بر آن تأکید کرده چیست، گفت: منظور 
من «فعالیت هاى ثبات زداى ایران در خاورمیانه» و فراتر 

از آن است. 
ترامپ روز پنج شنبه هفته پیش تنها دو روز پس از آنکه 
وزارت خارجه آمریکا پایبندى کامل ایران به برجام را تأیید 
کرده بود، مدعى شد که ایران به «روح توافق هسته اى» 

پایبند نبوده است. 
وى در پاسخ به این سئوال «آسوشیتدپرس» که آیا ایران 
به توافق پایبند نبوده؟ گفت: نه مــن این را نمى گویم. 
من معتقدم که آنها روح توافق را نقــض کرده اند. آنجا 
یک روحى براى توافق وجــود دارد که ایرانى ها آن را با 

اقداماتشان در خاورمیانه و فراتر از آن شکسته اند. 
خبرنگار «آسوشیتدپرس» پرســید، فکر مى کند وقتى 

مثًال با رهبران اروپایى مثل «آنگال مرکل» و «ترزا مى» 
صحبت مى کنید آنها درباره توافق هسته اى به شما چه 
خواهند گفت؟ یا اگر از شــما خواستند در توافق بمانید؟ 
ترامپ در پاسخ گفت: من با آنها درباره توافق هسته اى 
صحبت نخواهم کــرد. آن را مطرح مى کنم اما صحبتم 
با آنها خیلى شخصى اســت، محرمانه است. آنها اعتقاد 
خودشــان را دارند. نمى گویم که آنها خیلى متفاوت تر 

از من هستند. 
وى در پاســخ به این ســئوال که در این مرحله آیا شما 
معتقدید که در توافق هسته اى خواهید ماند یا نه؟ گفت: 

ممکن است که در توافق نمانیم. 
  
  

ادامه بحث درباره «روح» و «متن»

شفاف سازى از نوع ترامپ!

رســانه هاى آمریکا گزارش هاى فراوانى علیه «سحر 
نوروززاده» کارمند زن وزارت خارجــه آمریکا که یک 
ایرانى االصل است و چند روز پیش توسط ترامپ تنزل 

درجه داده شد منتشر کردند. 
این گزارش ها ســحر نوروز زاده را به نزدیکى به ایران و 
پیگیرى سیاست هاى تهران در کاخ سفید متهم کرده اند. 
در پى وارد کردن این اتهامات به این بانوى ایرانى وى از 
دفتر سیاستگذارى وزارت خارجه آمریکا به بخش دیگرى 

که ویژه پیگیرى امور ایرانیان است منتقل شد.
رســانه هاى آمریکایى مدعى هســتند که نــوروززاده 
به سیاســت ها و رویکرد ترامپ وفادار نیســت. سایت 
«برایتبارت نیوز» آمریکایى که از ســایت هاى وابسته 
به جریان راســتگراى افراطى در آمریکا به شمار مى آید 

گزارشى را درباره سحر نوروز زاده منتشر و در آن اعالم 
کرد که نقش واقعى که این کارمند در کاخ ســفید ایفا 

مى کند شک برانگیز است.
این ســایت در معرفى نوروززاده آورده است که وى در 
شوراى ملى ایرانى – آمریکایى فعالیت مى کرد. این شورا 
آشکارا اعالم مى کند که با حکومت ایران در ارتباط است 
و براى تقویت نقش ایرانیان مقیم آمریکا تالش مى کند.

مجله «پلتیکو» نیز در گزارشى درباره برکنارى این زن 
ایرانى االصل از محل کار خود در وزارت خارجه به بخش 
دیگرى، با همکاران وى در کاخ ســفید گفتگو کرده و 
به نقل از آنها انتقاداتى را نســبت به این تصمیم مطرح 

کرده است.
همکاران ســحر نوروززاده مى  گویند که این تصمیم بر 

خالف قوانین حقــوق کارمنــدان آمریکایى و خارجى 
درباره تأثیر اختالفات سیاسى بین کشورها بر وضعیت 

کارمندان است.
برخى رســانه هاى آمریکایى مدعى اند سحر نوروززاده 
در دوره ریاســت اوباما به دلیل آنچه وفادارى و موافقت 
مطلق او به سیاست هاى اوباما توصیف شده در کاخ سفید 
پیشرفت کرد و به سمتى در وزارت خارجه آمریکا دست 
یافت. رســانه هاى آمریکایى نوروززاده را فردى معرفى 
کرده اند کــه داراى تأثیر فــراوان در تدوین متن برجام 

(توافق هسته اى ایران و 1+5) بود.
سحر نوروززاده پیش از این سخنگوى فارسى زبان وزارت 
خارجه آمریکا بود. وى ارشدترین مقام ایرانى- آمریکایى 

در دولت اوباما بود.

دالیل عزل خانم ایرانى در وزارت خارجه آمریکا
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رئیس ســازمان حج و زیارت گفت: با توجــه به برنامه 
زمانبندى و هماهنگى هــاى الزم، اولین کاروان زائران 
ایرانى اوایل مرداد ماه ســال جارى براى به جاى آوردن 

آیین حج تمتع عازم عربستان خواهند شد.
حمید محمدى اظهارداشت: نگرانى ها در رابطه با اعزام 
زائران ایرانى به مراسم حج برطرف شده و افرادى که تا 
تاریخ 31 شهریور ماه سال 95 براى حضور درمراسم حج 

ثبت نام کرده اند مى توانند به بانک ها مراجعه کنند.
وى افــزود: افرادى کــه پیــش از این بــا مراجعه به

 بانک ملى اقدام به ودیعه گذارى کرده اند مى توانند بار 
دیگر به این بانک مراجعه کرده و باقیمانده مبلغ درنظر

 گرفته شده را پرداخت کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره مبلغ نهایى اخذ شده 
از متقاضیان تشــرف اظهارداشــت: مبناى تشرف به
 مراسم حج در سال 96 ثبت نام اولیه دربانک و در نهایت 

پرداخت مبلغ ده میلیون تومان است.
محمــدى ادامــه داد: الزم نیســت افــراد ده میلیون 
تومــان را به طور کامــل پرداخت کنند بلکــه افرادى 
که بیش از ایــن یک میلیــون تومان ودیعــه گذارى 
کرده اند مى توانند ســود مبلــغ پرداختى خــود را نیز 
دریافت کرده و در نهایت در مجموع این رقم را پرداخت 

کنند.

معاون گردشگرى کشــور با تأکید بر اینکه روند صنعت 
گردشگرى در کشــور امیدوارکننده است و گردشگرى 
امرى سیاسى نیست گفت: درآمد حاصل از گردشگرى 
در بین سال هاى 92 تا 95،بیش از 32میلیارد دالر بوده و 
در این مدت 19 میلیون و 900 هزار نفر گردشگر خارجى 

وارد کشور شدند.
مرتضى رحمانى موحد یادآور شد: در دولت تدبیر و امید 19 
میلیون و 900 هزار نفر از سال 92 تا پایان سال 95 وارد 
کشور شدند که از ورود این گردشگران خارجى، بیش از 
32 میلیارد دالر نصیب کشور شده است. این میزان درآمد 
با محاســبه تمام امکانات اعم از حمل ونقل، سوغات و 

سایر خدماتى است که در کشور به گردشگران خارجى 
عرضه مى شود.

رحمانى موحد تصریح کــرد: این پایه هاى آمارى کامًال 
روشــن و قابل  دفاع اســت. روند گردشــگرى بسیار 
امیدبخش است و ما نباید گردشگرى را حوزه اى سیاسى 
بدانیم. باید از این آمار و ارقــام براى منافع این بخش و 

توسعه صنعت گردشگرى بهره بردارى کنیم.
معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى خاطرنشــان کــرد: فهرســت دالیل 
پیشنهادکنندگان این موضوع باید عرضه شود و این اقدام 

باید مورد بررسى و کارشناسى قرار گیرد.

گردشگرى
حوزه سیاسى نیست

ایرانیان 
مرداد ماه به حج مى روند

فرهنگیان پولدار مى شوند
ســخنگوى کمیســیون آموزش مجلس از پرداخت 
معوقات فرهنگیان خبر داد. میرزاده اظهار داشت: در 
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه گزارشى از عملکرد سازمان متبوع  خود، 
به ویژه در حوزه مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات 
به اعضاى کمیسیون ارائه کردند. وى افزود: همچنین 
در این جلســه، مشــکالت وزارت آموزش و پرورش 
و فرهنگیان مورد بررســى قرار گرفت که مسئوالن 
این سازمان عنوان کردند تا پایان اردیبهشت پاداش، 

معوقات و بدهى هاى فرهنگیان پرداخت مى شود.

حذف اعدام 
بر اساس میزان مواد مخدر 

مدیر کل حقوقى مجلس شــوراى اسالمى از حذف
 بند ت ماده واحده قانون اصالح مواد مخدر خبر داد 
که طبق آن دیگر بر اساس میزان مواد مخدر کشف 

شده، حکم اعدام صادر نمى شود.
بنابــر اعــالم حجت االســالم و المســلمین
 جلیل محبى به این ترتیب  اعدام در این قانون صرفًا 
در موارد مسلحانه، تکرار جرم، سازمان یافته بودن و 

سوءاستفاده از مجانین و اطفال، قابل اعمال است.

کلیساهاى« پاریس کوچولو»
طرح تحقیقاتى بانک اطالعات تصویرى ســنن و 
فضاهاى دینى و فرهنگى کلیساهاى شرق آشورى 
در ارومیه از سلسله طرح هاى پژوهشى پژوهشکده 

مردم شناسى به اتمام رسید.
در این پژوهش آیین هاى خاص کلیســاى شــرق 
آشورى چون مراسم راز قدیسه، عید میالد مسیح(ع)، 
عید قیام، مراسم عروسى و مرگ، مراسم سیه میده 
و... بررسى شده است. در ارومیه 80 کلیسا وجود دارد 
که اکثر آنها متعلق به کلیســاى شرق آشورى است. 
چند شــهر ایران به دلیل تنوع فرهنگــى و اقلیمى 
معروف به پاریس کوچولو بودند که یکى از این شهرها 
ارومیه است که معناى اسطوره اى آن شهر آب است.

آثار لوور به ایران مى آید
مدیرکل موزه ها و اموال منقــول تاریخى و فرهنگى 
کشور گفت: براى اولین بار نمایشگاهى از آثار موزه لوور 
تحت عنوان «لوور در تهران» اسفندماه سال آینده برپا 
مى شود. محمدرضا کارگر ادامه داد:در این نمایشگاه 
آثارى بسیار باارزش از موزه لوور مربوط به تمدن هاى 
مصر، یونان، رم باستان و آثارى از هنر کشور فرانسه 
در محل موزه ملى ایــران به مدت چهار ماه به نمایش 
درمى آید.وى گفت:کشورهایى همچون ارمنستان و 
کره جنوبى نیز در سال جارى نمایشگاه هایى در ایران 
برگزار خواهند کرد و کشــور مکزیک هم پیشــنهاد 
کرده است که نمایشگاهى از آثار تمدن خود در ایران 

برگزار کند.

چرا سیل آمد؟
شاهرخ فاتح رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسى با اشاره به بارش هاى اخیر 
در استان هاى شمال غربى کشــور که منجر به وقوع 
سیالب و ایجاد خســارت هاى جانى و مالى در برخى 
شهرها شدگفت: آنچه موجب بروز این حادثه شد، آماده 
نبودن زیرساخت هاى الزم در مقابل بارش هاى رگبارى 
و در پاره اى موارد نیز عدم رعایت حریم رودخانه ها بود. 
در شرایط معمول این میزان بارش ها نباید حادثه ساز 
شود، ولى از آنجا که تمهیدات الزم براى مقابله با این 
رویدادها در برخى مناطق کشور پیش بینى نشده است، 

بارش هایى در این حد منجر به وقوع فاجعه مى شود.

گفتیم از کسى حمایت نشود
وزیر آمــوزش و پرورش گفت: به تمــام مدارس ابالغ 
کرده ایم که حمایت و تبلیغــات براى کاندیدایى خاص 
در انتخابات ریاست جمهورى ممنوع است. فخرالدین 
دانش آشتیانى در جمع خبرنگاران در واکنش به تبلیغات 
انتخاباتى در برخى از مدارس، گفت: همه جا به مسئوالن 
عنوان کرده ایــم که اصًال وارد بحــث تبلیغات به نفع 

کاندیداى خاصى نشوند.

چرك نویس

مشاور تغذیه گفت: رژیم درمانى مناسب ترین روش براى 
کنترل دیابت است که با ایجاد تعادل در مصرف مواد غذایى، 

بیمارى را به درمان نزدیک مى کند.
احمد بختیارى  دیابت را یک بیمارى شایع در کشور دانست 
و گفت: دیابت از جمله بیمارى هاى شایع در کشور ماست 
که تحت تأثیر عوامل مختلف بروز یافته و با رژیم درمانى 

کنترل مى شود. 
وى افــزود: رژیم درمانى روشــى اســت کــه از طریق
 تعادل ســازى در مصرف موادغذایى، مشــکالت خاص 
بیماران دیابتى را کاهش مى دهد. بر این اساس با کاهش 
وزن و چربى هاى اضافى، قندخون به سطح طبیعى مى رسد 
و با رعایت برنامه غذایى مناسب ، مواد مغذى و میزان انرژى 

موردنیاز بدن را تأمین مى کند.
 مشاور تغذیه خاطر نشان کرد:  بیماران مبتال به دیابت باید  

روزانه بین چهار تا پنج وعده غذا را در ساعات معین مصرف، 
و مقادیر متناســبى از کربوهیدرات ها را براى جلوگیرى از 
نوسانات قند خون،در برنامه غذایى خود قرار دهند. همچنین 
با محدود کردن چربى ها و قندهاى ساده موادغذایى، دیابت 

را کنترل کنند. 
وى اذعان داشــت:  فیبر از جمله ملزوماتى اســت که در 
بیماران دیابتى باید، تا میزان 25 میلى گرم به ازاى هر 1000 
کیلوکالرى دریافت شــود ومصرف انواع میوه و ســبزى، 

حبوبات و غالت سبوس دار  در برنامه غذایى آنها قرار داد.
 بختیارى عنوان کرد: کمبود ویتامین در افراد دیابتى باعث 
تشدید بیمارى مى شود براین اساس  باید مقادیر متناسبى 
از  ویتامین ها از طریق موادمغذى تأمین و از مکمل هاى  
ویتامین استفاده شود و در بسیارى از مواقع از انسولین براى 

کنترل بیمارى استفاده شود.

جانشــین مدیریت بحران رئیس سازمان پزشکى 
قانونى با اشاره به اینکه کســانى که در نزاع هاى 
ســاختگى به قصد تقلب به مراکز پزشکى قانونى 
مراجعه مى کنند شــامل چند دسته هستند، گفت: 
دسته نخست کسانى هستند که صدمه در بدن آنها 

وجود ندارد و وانمود مى کنند که صدمه دیده اند.
مهرداد على بخشــى  ادامه داد: این افراد مدارك 
بیمارستانى و درمانى جعل مى کنند و خودشان را 

وصل به یک حادثه نشان مى دهند.
جانشــین مدیریت بحران رئیس سازمان پزشکى 
قانونى درباره دســته دوم نیز گفت:این افراد شامل 
کسانى هســتند که صدمه در بدنشان وجود دارد، 
اما مربوط به یــک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد 

ادعا نیست.
وى اضافه کرد: دسته ســوم این افراد نیز کسانى 
هستند که بیشترین مشکل را براى مراکز پزشکى 
قانونى ایجاد مى کنند و این افراد کسانى هستند که 
خودشان صدماتى براى خود ایجاد مى کنند، یعنى یا 
خودزنى مى کنند و یا اینکه افراد دیگرى با رضایت 
خودشان صدماتى براى شان ایجاد مى کنند که به 

عبارتى دیگرزنى در حالت غیرمنازعه است.
على بخشــى خاطرنشان کرد: دســته چهارم نیز 
افرادى را در برمى گیرد که گواهى پزشکى قانونى 

را جعل مى کنند و به مراجع قانونى ارائه مى دهند.
جانشــین مدیریت بحران رئیس سازمان پزشکى 
قانونى در رابطه با تصادفات ساختگى نیز گفت: این 
افراد یا خودشان صدمات را ایجاد مى کنند و یا گاهى 
اوقات توســط افراد حرفه اى که صدمات شدید و 
خطرناکى مانند شکستگى اســتخوان و جراحات 
متعدد و شکستگى دندان ها و سایر موارد روى بدن 

فرد ایجاد مى کنند.
على بخشــى تأکید کرد: ما وظیفه داریم به عنوان 
کارشناس  نظراتمان را به مراجع قضائى اعالم کنیم 
تا برحسب قانون با آنها برخورد قانونى انجام شود. 
وى با اشاره به اینکه موارد ساختگى که قصد سوء 
استفاده دارند در نزاع بیشتر است، خاطرنشان کرد: 
این نوع موارد ساختگى در تصادفات رانندگى هم در 

حال افزایش است.

چند ســالى اســت که نگهدارى حیوانات خانگى به مد 
تبدیل شده و روزانه تعداد افرادى که دنبال نگهدارى این 
حیوانات هستند در حال افزایش است و همین موضوع 
هم باعث شده بازار خرید و فروش حیوانات خانگى و لوازم 
جانبى آن افزایش یابد و در یک دهه اخیر عده بسیارى 

جذب این بازار شوند.
یکى از کسانى که حیوانات خانگى نگهدارى مى کند از 
نبود تعرفه درست و نظارت کافى در این حوزه گله مى کند 
و مى گوید: «بزرگ ترین مشکل در این صنف این است 
که نظارت کافى بر تعرفه هاى خدمــات درمانى وجود 
ندارد از این رو هزینه هاى درمان این حیوانات متفاوت 
است. به طور مثال هزینه واکسن یک گربه در مرکز شهر 
بسیار پایین تر از شمال شهر است.» وى همچنین از نبود 
نظارت کافى بر واردات غذاى ایــن حیوانات مى گوید 
با توجه به اینکه این حیوانات در کنار انســان ها زندگى

 مى کنند از این جهت باید از سالمت غذاى آنها مطمئن 
شد.

بر اســاس گزارش هــا در یــک دهه اخیر تأســیس 
کلینیک هاى دامپزشــکى در حال حاضر رو به افزایش 
است و این نشــان از افزایش جذابیت در این بازار است.
صاحبان ایــن حیوانات به دلیل عالقه بســیارى که به 
آنها پیدا مى کنند حاضر هســتند هزینه هاى زیادى را 
صرف نگهدارى این حیوانات کنند. بر این اساس یکى 
از صاحبان این حیوانات خانگى مى گوید به طور متوسط 
ســالیانه حدود 500 هزار تومان هزینه درمان یک گربه 
است. همچنین هزینه تعویض خاك گربه در ماه حدود 
ده هــزار تومان و هزینــه تأمین غذاى خشــک گربه 
بین 20 تا 30 هزار تومان اســت. قیمــت گربه با توجه 
به رنگ چشــم، رنگ مو، ســن و اصالت و جنسیت آن 
تعیین مى شــود اما به طور متوســط قیمت انواع بچه 
گربه حــدود 550 تا 850 هــزار تومان اســت. قیمت 
گربه بالغ ممکن اســت تا بیش از دو میلیون تومان هم

 برسد.
اما یکى دیگر از صاحبان این حیوانات که سگ نگهدارى 

مى کند مى گوید ماهانه حدود 800 تا یک میلیون هزینه 
نگهدارى یک سگ بابت واکسن و غذاى سگ مى کند. 
بر اساس گزارش ها هزینه واکســن یک سگ و گربه 
حدود 60 هزار تومان اســت که این هم بســته به نوع 

واکسن متغیر است.
قیمت سگ در بازار بسیار متفاوت است؛ در برخى مواقع 
این حیوانات زایمان کرده و در هر زایمان چندین توله به 
جاى مى گذارند که صاحبان آنها با قیمت بسیار کمى این 
توله ها را واگذار مى کنند. اما براى خرید ســگ وارداتى 
قیمت هاى بسیار متفاوتى از سوى دامپزشکانى که اقدام 
به واردات مى کنند و یا افرادى که حیوان خرید و فروش 

مى کنند مطرح مى شود.
براى یک توله «ژرمن شــپرد» بین یک میلیون تا سه 
میلیون، یک توله ســه ماهه «چائو چائــو» بین پنج تا 
هفت میلیون تومان، انواع «پامرین» عروسکى، گرگى و 
خرسى قیمتى بین دو تا پنج میلیون تومان، «هاسکى» 
بین 800 هزار تومان تا دو میلیون، توله هاى «امریکن 

پیت بال تریر» قیمتى بین ســه تا شش میلیون، سگ 
«هاوانس» بین دو تــا چهار میلیون تومــان پرداخت 

مى شود.

وسایل مورد نیاز نگهدارى گربه
براى نگهدارى حیوانات خانگى وسایل زیر مورد نیاز است 
که هزینه لوازم جانبى این حیوانات هم به طور میانگین در 

پایین ذکر شده است.
قالده فانتــزى گربه 18000 تومان، دستشــویى گربه 
بین 90000تا 220000هزار تومان، ســاك حمل گربه 
از حدود 75000 تا 150000هزار تومان، غذاى گربه از 
15000تومان تا 165000 متغیر است، جاى خواب گربه 
از 65000تا 150000 هزارتومان، مکمل ها و داروهاى 
گربه به طور میانگین بین 19500 تا 50000متغیر است 
و خاك گربه به طور میانگین از 29000تا 42000 هزار 

تومان.

وسایل سگ
جاى خواب سگ حدود 150000 هزار تومان، وان حمام 
سگ 45000 هزار تومان، باکس حمل سگ بسته به نوع 
و اندازه بین 450000تا تــا 210000هزار تومان، ظرف 
غذا حدود 30000تا 70000هزار تومان است، قیمت خانه 
چوبى 60000تا 90000هزار تومان است، انواع لوسیون 
ســگ بین 21000 تا 250000هزار تومان، مکمل ها و 
داروهاى سگ بین 28000تا 135000، قالده سگ بین 
23000تا حدود 175000تومان و غذاى خشک سگ به 
طور میانگین از 30000تا 90000هزار تومان متغیر است.

وسایل جوندگان
قفس نگهدارى جوندگان بین 32000تا 150000هزار 
تومان، باکس حمل جوندگان بین 35000تا 45000هزار 
تومان، غذاى جوندگان بین 10000تا 28000هزار تومان، 
لوازم بهداشــتى جوندگان بین 24000تا 30000هزار 
تومان، خاك بستر جوندگان بین 13000تا 45000هزار 

تومان و ظرف آب جوندگان 15000هزار تومان

وسایل پرندگان
قفس پرنده بین 30000تــا 145 هزار تومــان، دانه و 
مکمل هاى پرنده 12000تا 25000هزار تومان و لوازم 

بهداشتى پرنده 10000تا 75000هزار تومان.

مردم جزیره زیباى کیش در این روزهاى بهارى شاهد 
تردد یک سوپر اســپرت ایتالیایى در جاده هاى ساحلى 
این جزیره هســتند. به گزارش جام جم آنالین، در زیر 

تصویرى از ورود یک دســتگاه خــودروى گرانقیمت 
المبورگینى Huracan LP580-2 به جزیره کیش 

را مشاهده مى کنید:

گذرى بر بازار حیوانات گرانقیمت

گربه 2 میلیون، سگ 6 میلیون !

ساسان اکبرزاده

همایش آموزشى «بیسوادى سفید» به همت آموزش و 
پرورش استان و اتاق بازرگانى، صنایع و معادن اصفهان 
با حضور مســئوالن، اســاتید، معلمان، فرهنگیان و... 

برگزار شد. 
در این همایش پژوهشــگر آموزش و پرورش و توسعه 
انســانى گفت: بر اســاس مرکز ملى آمار ایران، 97/5 
درصد بیکاران کشــور باســوادند و ایــن در حقیقت 
بى سوادى سفید است و پرســش کلیدى از آموزش و 
پرورش آن است که براى خروج از بحران ناکارآمدى به 

چه تغییراتى نیاز دارد؟ 
مرتضى نظرى، بیسواد ســفید را کسانى مى خواند که 
داراى ســواد کتابى و مدارك دانشــگاهى هستند اما 
فاقد چیزهایى براى شهروند بودن و توانمندى زیست 

هستند. 
وى گفــت: آمــوزش و پــرورش وســیله اى براى 
باز کردن فقر اســت و ذهن باز از مغز پر، ســودمندتر 
اســت و آموزش و پرورش باید ســه دســته تغییرات 
ضرورى نگرشــى، ارتباطــى و اجتماعــى و تغییرات 
ســتادى، مدیریتى را براى خــروج از ناکارآمدى، به

 کار گیرد. 
این پژوهشــگر آموزش و پــرورش اظهار داشــت: 
امروز ما نیازمند شــهروند قانونمدار هستیم و در حالى 
که دولت ســالیانه 30 هزار میلیارد تومــان در اختیار 
آمــوزش و پرورش قــرار مى دهد و بــه همین میزان 
هم خانواده هــا هزینه مى کننــد، امــا دانش آموزان 
ناتوان تولید و براســاس مرکز ملى آمار، 97/5 درصد 
باســوادان بیکارند و این یعنى د ر زمره بیسوادان سفید

 مى باشند. 
وى با بیــان اینکه آموزش و پــرورش نباید در خدمت 
سیاست باشد گفت: دانش آموز باید در 9 سالگى مفهوم 

تبعیت را بیاموزد و در 14 سالگى باید احترام به همسایه 
را فرا گیرد و ما نباید ذهن بچه هــا را جهت دهیم و به 

جاى آنها تصمیم بگیریم. 
این پژوهشــگر مى گوید: امروز احساسات و رؤیاهاى 
کودکى در کشــور نادیده گرفته شــده و نگاه در ستاد 
آموزش و پــرورش به دوره کودکى پیش دبســتانى و 

دبستان، بسیار نامطلوب است. 
نظرى ،آموزش و پرورش را نهــادى اجتماعى خواند و 
گفت: امروز باید سواد سالمت جنسى در مدارس آموزش 
داده شود که در تهران این کار با رعایت اصول ارزشى 
اجرایى شد. این در حالى است که ما باید شکوه تمدن 
ایران باستان را بیان کنیم تا نسل جدید به این هویت ها 

افتخار کند و این ممنوعیت ها خود ساخته است. 
وى ادامه داد: دختران و پسران دانش آموز تا قبل از بلوغ 
باید در مدارس با در نظر گرفتن مبانى شــرعى در کنار 
هم باشــند تا با هم تعامل کرده و ظرفیت پیدا کنند که 
اگر این تربیت اجتماعى به آنان آموخته نشود دیگر هیچ 

جا آن را نمى آموزند. 
پژوهشگر آموزش و پرورش و توســعه انسانى معتقد 
است: برخى مدیران کشور، مدارس غیرانتفاعى دارند 
که بسیار خوب اســت اما اتفاق بد آنجاست که معموًال 
قلمروســازى مى کنند در حالى که آموزش و پرورش 
باید به ســمتى برود که زیاده خواهى و بازار براى این 

مدارس نباشد. 
وى از چالــش تمرکزگرایــى ســاختارى ســخن 
گفت و افزود: 300 هــزار نیــروى ادارى در آموزش 
و پرورش به 650 هــزار نفر معلم دســتور مى دهند، 
در حالــى کــه کار اصلى بــه عهده مدارس اســت و 
مدارس نباید در حاشیه باشند و ســتاد باید تسهیلگرو 
نه مزاحم باشــد و پیشــنهاد مى کنم به جــاى اینکه 
ادارات آمــوزش و پــرورش بــه مدارس بخشــنامه 

کننــد این مــدارس باشــند که بــراى اصــالح به
 ادارات ، بخشنامه صادر کنند. 

نظرى گفت: سنجش در کشور، متوجه دانش آموز است 
در حالى که ما سنجش معلم، مدرسه، کتاب درسى و... 
هم داریم و امروز جامعــه مى تواند به وزارت آموزش و 

پرورش کارنامه بدهد. 
وى کنکور را نافى آزادى یادگیرندگان و محدود کننده 
تفاوت هاى فردى دانست و گفت: این فاجعه است که 
مؤسسات کنکور گردش مالى ایجاد مى کنند که داللى 
آموزشى است که مســتقیمًا به خالقیت دانش آموزان 

شلیک مى کند. 
نظرى گفت: نوعى از بیسوادى سفید، بیسوادى تاریخى 

است. 
وى ادامه داد: امروز آموزش و پرورش به مدیران خّالق 
نیاز دارد تا بتوانند با رفع موانع، درآمدزایى کنند و آموزش 
و پرورش مّالك ترین و ثروتمندترین دســتگاه از نظر 
نیروى انسانى در کشور به شمار مى رود و طالیى ترین 
زمان عمــر جوانــان در اختیــار آمــوزش و پرورش 

قرار دارد. 
نظرى در نکات پایانى خود در این همایش گفت: باید 
تالش کنیم در انتخابات پیش رو، اولویت رئیس جمهور 
جدید، آموزش و پرورش باشــد و همــه دولتمردان به 

میدان بیایند. 
نظرى هشــدار داد: آموزش و پرورش، امروز همچون 
ساختمان پالسکو اســت که بخشــى از آن روى 13 
میلیون دانش آموز ممکن است بر اثر ناکارآمدى خراب 
شود و فاجعه آن اســت که در آینده، سرمایه اجتماعى 
نخواهیم داشت و بیســواد تربیت مى شــوند که امید 
داریم در دولت جدید، ژنرال هــاى آموزش و پرورش 
به میدان آمده و ســواد دانش آموزان بــا دنیاى جدید 

آشتى کند.  

غول ایتالیایى وارد ایران شد!«آموزش و پرورش» مثل «پالسکو» است

دیابت، شایع ترین بیمارى در کشور

معرفى عامالن نزاع ها 
و تصادفات ساختگى به 

مراجع قضائى
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آغاز آبیارى 
اراضى بیابانى استان 

آبیارى و مراقبت از طرح هاى بیابان زدایى بیش از دو 
هزار هکتار از اراضى بیابانى استان اصفهان آغاز شد.

مدیـر اداره امـور بیابـان اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى اسـتان اصفهـان گفت:به منظـور مقابله 
بـا بیابـان زدایى،حفظ جنگل هاى دسـت کاشـت و 
کنترل فرسـایش بادى، هـزار و 60هکتـار از اراضى 
ملـى و 347هکتـار از اراضـى اسـتانى بـا همکارى 
بخـش خصوصـى و بسـیج سـازندگى آبیـارى 

مى شوند .
حسـینعلى نریمانـى هزینـه اجـراى ایـن طـرح را
22میلیـارد ریال دانسـت و افزود: این طرح در شـهر 
سـتان هـاى اصفهان،ناییـن،آران وبیدگل،برخوار و 

خورو بیابانک اجرا مى شود.
وى گفت:این طـرح تا مهر امسـال در اراضى بیابانى 

استان اجرا مى شود .

پیش بینى خرید 276 هزار ُتن 
گندم از کشاورزان

مدیر عامل شـرکت غلـه و خدمات بازرگانى اسـتان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شود امسال 276 هزار 

ُتن گندم از کشاورزان اصفهان خریدارى شود.
رضا نیک نداف گفت: این شـرکت قابلیت و آمادگى 
کامل براى تحویل 300 هزار ُتن گندم از کشـاورزان 
اسـتان را دارد. وى افـزود: بـا توجه به نـرخ جهانى و 
تفاوت نرخ گندم در کشور و همچنین موجودى هشت 
میلیون ُتنى گندم در کشور و 300 هزارُتنى در استان 

اصفهان باید در خرید امسال بسیار دقت شود. 

تأیید صالحیت 2144 نفر براى 
انتخابات شوراها

فرماندار اصفهان با اشـاره به اعالم نتایـج داوطلبان 
احـراز صالحیـت شـده انتخابـات پنجمیـن دوره 
شوراهاى اسالمى شهر و روسـتا در حوزه شهرستان 
اصفهـان اظهـار داشـت: صالحیـت دو هـزار و 
144داوطلب انتخابات شـوراهاى شـهر و روسـتا در 
شهرسـتان اصفهـان، پس از بررسـى هـاى صورت 
گرفته توسـط هیئت هـاى اجرایـى و نظـارت تأیید

شد.
احمد رضوانى با بیان اینکه براى 13 کرسـى شوراى 
اسالمى کالنشـهر اصفهان 847 نفر ثبت نام کردند، 
گفت: پس از بررسـى هیئت هاى اجرایى و نظارت و 
همچنین اعالم انصراف تعـدادى از داوطلبین، 740 

نفر تأیید شدند. 

مصالحه 80 درصدى
 پرونده هاى قضائى در کالنترى ها

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان از مصالحه 
80 درصـدى پرونده هـاى ارجاعى به دوایر مشـاوره 

و مددکارى کالنترى هاى این فرماندهى خبر داد.
حسـن یاردوسـتى اظهار داشـت: از بین پرونده هاى 
قضائـى ارجاع شـده بـه دوایر مشـاوره و مـددکارى 
کالنترى هـاى شهرسـتان اصفهـان 80 درصد آنان 
به مصالحـه ختم شـده و از ارجـاع آنان بـه دادگاه ها 

جلوگیرى به عمل آمد.
وى نزاع و درگیرى و مشکالت خانوادگى را بیشترین 
حجم پرونده هاى تشکیل شده در کالنترى هاى شهر 

اصفهان عنوان کرد.

پیشنهاد راه اندازى بیمارستان 
غرب اصفهان در درچه

رئیس شوراى شهر درچه با اعالم این مطلب که  زمین 
و امکانات شهر درچه استعداد ایجاد یک بیمارستان را 
دارد پیشنهاد تأسـیس و راه اندازى بیمارستان غرب 

اصفهان در این  منطقه را مطرح کرد.
اکبر جزینى  از دیگر مشکالت شهر درچه را عدم وجود 
کمربند شهر و مطالبه جوانان براى تأسیس استخر  و 
حمایت به منظور پیگیرى مطالبه مـردم و جوانان بر 
شـمرد و گفت: امیدواریم با حمایت هاى اسـتاندارى 

اصفهان به مطالبات مردم توجه جدى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
داوران ترافیک در خیابان هاى شــلوغ شــهر تخلفات 

رانندگى را به متخلفان گوشزد مى کنند.
علیرضــا صلواتى اظهارداشــت: طــرح داور ترافیک 
براى کاهش تخلفات رانندگان در ســطح شــهر اجرا 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه در این طرح، جوانان همیار پلیس 
ترافیک مى شــوند و تذکرات الزم را بــه راننده هاى 
متخلف گوشــزد مى کنند، افــزود: داوران ترافیک نیز 
پیامدهاى ناگوار تخلفات رانندگى را به راننده ها تذکر 
مى دهند تا آنان دیگر براى حفظ ســالمتى جان خود و 

دیگران در شهر تخلف نکنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
توقف در محل ایستگاه هاى حمل و نقل عمومى، توقف 
در پارك مطلقًا ممنوع، توقف روى خط کشى عابر پیاده، 
پارك دوبل و سد معبر از ســوى داوران ترافیک تذکر 

داده مى شود.
صلواتى اضافه کرد: داوران ترافیک در این طرح راننده را 

جریمه نمى کنند اما به آنان کارت زرد مى دهند.
وى ادامه داد: آموزش هــاى الزم به صورت تصویرى 
در پشت کارت نمایش داده شده است تا آنان از قانون و 

عواقب تخلف نیز آگاه شوند.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
تا کنون هیچگونه تخلف و یا جرم انتخاباتى محســوس 
گزارش نشده است، گفت: بى شک دستگاه قضائى برخورد 
جدى و قانونى با هر گونه ناامنى و یا تهدید و تخریب فضاى 

انتخابات را در دستور کار دارد.
احمد خسروى وفا با بیان اینکه نمایندگان بیشتر دستگاه ها 
عضو شوراى پیشگیرى از تخلفات انتخاباتى استان اصفهان 
هستند و بر صحت و ســالمت انتخابات پیش رو نظارت 
دارند، اظهارداشت: با توجه به اهمیت باالى انتخابات در 
کشور، با تعامل و همدلى دســتگاه ها نظارت همه جانبه 
قبل، حین و پس از برگزارى انتخابات در دســتور کار این 

شوراست.
 وى آراء مردم را امانت نزد مسئوالن دانست و افزود: حفظ و 
صیانت از آراء از مهمترین وظایف محسوب مى شود و تدابیر 
الزم همانند دوره هاى قبلى در این خصوص اندیشیده شده 
است. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
تا کنون هیچگونه تخلف و یا جرم انتخاباتى محســوس 
گزارش نشده است، بیان داشــت: شعبه اى ویژه بازپرسى 
در دادسراى اصفهان جهت رســیدگى سریع به تخلفات 
و جرائم احتمالى انتخابات تعیین شده و بى شک دستگاه 
قضائى برخورد جدى و قانونى با هر گونه ناامنى و یا تهدید و 

تخریب فضاى انتخابات را در دستور کار دارد.

داوران ترافیک 
به شهر مى آیند

تشکیل شعبه ویژه 
بازپرسى تخلفات انتخاباتى

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان به افزایش 
قیمت گوشت قرمز در بازار اصفهان اشاره کرد و گفت: 
قیمت گوشت قرمز نسبت به ســال گذشته 20 تا 25 

درصد افزایش پیدا کرده است.
عبدالرضا آقاجانى به فروش گوشــت قرمز با عنوان 
«گوشت زابلى» در فروشگاه ها اشــاره کرد و افزود: 
گوشت زابلى گوشتى است که دام زنده آن در اصفهان 
وجود ندارد و به صورت کشتار و بسته بندى شده این 
گوشت به اصفهان وارد مى شود که باید گفت گوشت 
زابلى از نظر کیفیت با گوشت تولیدى اصفهان یکسان 

نیست.
نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان تصریح 
کرد: گوشــت زابلى در فصولى از ســال که با کمبود 

گوشت قرمز مواجه هستیم براى تنظیم بازار به فروش 
رســانده مى شــود تا با این کار از افزایش بیش از حد 

قیمت گوشت جلوگیرى شود.
وى به واردات گوشــت زابلى از پاکستان اشاره کرد و 
گفت: گوشت زابلى یا پاکستانى در مقابل گوشت قرمز 
ایرانى کیفیت مطلوبى ندارد و تعــدادى از افراد براى 
تنظیم بازار، مقدارى گوشــت زابلى خریدارى کرده، 
سپس دامپزشــکى این گوشــت ها را براى شناسایى 
بیمارى قرنطینه مى کند سپس به صورت بسته بندى و 

منجمد شده وارد کشور مى کند.
آقاجانى خاطرنشــان کرد: گوشــت زابلى به صورت
بسته بندى و منجمد شــده در برخى از فروشگاه هاى 
اصفهان موجود اســت که این گوشــت ها تحت نظر 

دامپزشکى و اداره بهداشت هستند.
وى با بیان اینکه مردم بیشــتر تمایل به خرید گوشت 
قرمز تازه و کشــتار روز دارند، اظهار داشــت: قیمت 
گوشت زابلى با گوشــت تولیدى در اصفهان در حدود 
پنج هزار تومان تفاوت دارد، همچنین گوشــت زابلى 
به صورت منجمد و بســته بندى در فروشــگاه ها به 
فروش مى رســد و مردم کمتر از این گوشت استقبال 

مى کنند.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه 
در حــدود 95 درصد از دام ســنگین اصفهان صنعتى 
است و در حال حاضر گوشــت قرمز در بازار اصفهان 
به اندازه کافى موجود اســت،افزود: گوشــت قرمز با 
کاهش و افزایش قیمــت روبه رو اســت و از آبان تا 

کنون با افزایش قیمت گوشــت روبه رو هســتیم و 
دلیل افزایش قیمت در این زمان، تأمین دام سبک از 
استان هاى دیگر و مشکالتى است که در حمل و نقل 

به وجود مى آید.
وى ادامه داد: خوشــبختانه اصفهــان در زمینه تولید 
دام سنگین خودکفاســت ولى دام ســبک خود را از 

استان هاى دیگر تأمین مى کند.
آقاجانى گفت: اصفهان تنها اســتانى است که گوشت 
را به صورت درجه بندى به مردم عرضه مى کند و این 
درجه بندى در فروشگاه هاى گوشت فروشى اصفهان 
سبب نوسان قیمت شده اســت، مثًال گوشت درجه 2 
با قیمت حــدود 27 هزار تومان و گوشــت درجه یک

36 هزار تومان به فروش مى رسد.

اصفهان و 
پرواز قیمت 
گوشت هاى 
درجه بندى 

شده

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان گفت: 
طــرح برخورد بــا خودروهــاى مزاحــم در اصفهان 
همچنان بــا جدیت در حال اجراســت و هم اکنون ده 
تا 25 خــودرو در هفته در این زمینــه توقیف و جریمه

 مى شوند.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه طرح انتظامى 
برخورد با خودروهاى مزاحم از دو سال پیش در اصفهان 
آغاز شده و تاکنون بدون توقف در حال اجراست، اظهار 
داشت: در آغاز این طرح با تعداد قابل توجهى خودروى 
مزاحم مدل باال روبه رو شــدیم که بعضــى از آنها به 
صورت قاچاق وارد شده بود و داراى پالك هاى جعلى 
بودند اما در حال حاضر مشــکلى جدى در این زمینه 

نداریم.

وى افزود: شرایط کالنشهر اصفهان در دوره اجراى این 
طرح و در زمینه مزاحمت هاى اجتماعى دور دورسواران 
بحرانى نیست و در مقایسه با دیگر کالنشهرهایى که 
گرفتار ایــن پدیده نامطلوب اجتماعى هســتند، وضع 

مطلوبى داریم.
جانشــین فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهــان 
خاطر نشــان کرد: با وجود اینکــه در دو روز آخر هر 
هفته شاهد وقوع بیشــترین میزان تخلف در خیابان ها 
هســتیم اما پنج شــنبه و جمعه گذشــته مشــکلى 
جــدى در زمینه تــردد خودروهاى مزاحم در شــهر 

نداشتیم.
وى با بیان اینکه دور دورســواران در مرحله نخســت 
براى اهالى و کســبه مزاحمت ایجاد مى کنند و داراى 

شاکى خصوصى هستند، تصریح کرد: این رانندگان با 
شکایت مردم به مقامات قضائى معرفى مى شوند تا با 
آنان براساس قانون مجازات اسالمى برخورد شود که 
شامل صدور قرار تأمین مناسب، حبس، شالق و جزاى 

نقدى است.
سرهنگ حسین زاده گفت: در مرحله بعدى اگر رانندگان 
دور دور سوار از نظر قوانین راهنمایى و رانندگى همچون 
سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگى، 
توقف در محل هاى غیرمجاز و یــا تخلفات همزمان 
شناســایى شــوند، خودروى آنان براى مدت طوالنى 
توقیف و راننده متخلف براساس کدبندى اخذ جرائم در 
دفترچه هاى پلیس، از 500 هزار تا چهار میلیون ریال 

جریمه مى شود.

رانندگان دور دور سوار، زیر ذره بین پلیس

 25 خودروى مزاحم هر هفته توقیف مى شود

رئیس اداره خدمات شــهرى شهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال 95، هزار و 977 سگ در شهر 
اصفهان زنده گیرى شده است، گفت: از این تعداد در 

حدود 700 سگ عقیم سازى شدند.
غالمرضا ساکتى با اشاره به اینکه ساماندهى حیوانات 
ولگرد در دستور کار شهردارى اصفهان است، اظهار 
داشت: این اقدام با توجه به دستورالعمل جدید وزارت 

کشور در حال انجام است.
وى با اشــاره به اینکه در طرح ساماندهى حیوانات 
ولگرد در شهر اصفهان سگ و موش در دستور کار 
است، تصریح کرد: این دو حیوان به دلیل توانایى در 

انتقال آلودگى ها مورد توجه قرار دارند.

طرح سگ کشى در اصفهان لغو شده 
است

رئیس اداره خدمات شــهرى شهردارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه در حال حاضر سگ کشى در اصفهان 
لغو شده  است، بیان داشت: در حال حاضر زنده گیرى 

و جمع آورى این حیوان در دستور کار است.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضــر مرکزى با 
همکارى سازمان مردم نهاد در صحراى انقالب در 
نزدیکى باغ رضوان براى ساماندهى سگ هاى ولگرد 
راه اندازى شده است، ابراز داشت: در سال جارى نیز 
ســایت جدیدى را راه اندازى خواهیم کرد که این 
سایت قابلیت بیشترى را نسبت به سایت فعلى دارد و 
مى توان به معضل  سگ هاى ولگرد شهر با اطمینان 

خاطر بهترى رسیدگى کرد.
ساکتى با اشاره به اینکه عقیم سازى سگ هاى ولگرد 
نیز در دستور کار است، تصریح کر د: این طرح به دلیل 

سرعت باالى تولید مثل سگ انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه اعتبارات ساماندهى سگ ها در 
شهر اصفهان در مناطق 15 گانه پراکنده است، ابراز 
داشت: در مجموع اعتبارات شهردارى اصفهان در 
خصوص ساماندهى موش و سگ یک میلیارد تومان 

برآورد شده است.
وى با بیان اینکه هزار و 260 قالده سگ نیز در سال 
گذشته انگل زدایى شده است، اضافه کرد: 300 قالده 
از این سگ ها نیز در حاشیه هاى شهر و اماکنى که 

مورد نیاز است رها سازى شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد  اسالمى استان اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه محل جدید نمایشگاه هاى 
بین المللى اصفهان شــهریورماه افتتاح مى شود، 
نمایشگاه کتاب اصفهان در اواخر سال جارى در 

این محل برگزار مى شود.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى 
اظهار داشت: نمایشــگاه کتاب اصفهان، امسال 
نیز همچون دو دوره گذشــته برگزار مى شــود و 
برنامه هاى خوبى نیز با توجه به شرایط براى این 

نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
وى درباره برگزارى «شب هاى شاد» در اصفهان 
نیز گفــت: برنامه هاى اجراى صحنــه اى، ارائه 
مجوز تئاتر، جشنواره، بخش هاى هنرى و فعال 
سازى جشنواره نقاشى از عمده فعالیت هایى است 

که براى شب هاى شاد در نظر گرفته شده است.
وى افزود: در ایام عید و در راستاى شب هاى شاد 
اصفهان شــاهد برگزارى تئاتر خیابانى فعالى در 
سطح شهر بودیم اما به دلیل اینکه این برنامه در 
ابتداى کار خود قرار دارد هنوز با سیاست هاى در 
نظر گرفته فاصله بسیارى دارد اما کارهاى خوبى 

در این راستا صورت گرفته است.

جمع آورى و عقیم سازى 
سگ هاى ولگرد اصفهان

برپایى نمایشگاه کتاب 
در محل جدید  

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: تــا پایان اردیبهشــت ماه پنج 
هتــل بــه ظرفیت هــاى اقامتــى اســتان اصفهان 
اضافــه مى شــود کــه اکنــون در مرحلــه تجهیز 

هستند.
فریــدون اللهیــارى پیرامون عدم ظرفیــت پذیرش 
گردشــگر در هتل هاى اصفهان اظهار داشت: بهترین 
فصل گردشــگرى اصفهان در بهار تا اواسط خردادماه 
اســت و اکنون همچنان ظرفیت خالى براى پذیرش 

گردشگر در استان وجود دارد.
وى با بیان اینکه ظرفیت اقامتى استان اصفهان دو برابر 
شده است، گفت: حضور گردشگران خارجى در اصفهان 
رشد چشمگیرى داشته به صورتى که اصفهان رکورد 

بیشــترین بازدید بناهاى تاریخى توسط گردشگران 
خارجى را داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با بیان اینکه اکنون 37 هتل در استان 
اصفهان با همکارى بخش خصوصى در حال ســاخت 
اســت، گفت: اگر این هتل ها به بهره بردارى برســند، 
تعداد قابل توجهى تخت به ظرفیت هاى اقامتى استان 

اضافه مى شود.
وى اضافه کرد: اکنــون موج تبدیــل مجموعه هاى 
آپارتمانى به مهمانپذیر یا هتــل در اصفهان به وجود 
آمده که این مجموعه هاى گردشگرى با ارائه تسهیالت 
توســط میراث فرهنگى به زودى به شبکه گردشگرى 

استان اضافه مى شوند.

موج تبدیل آپارتمان ها به مهمانپذیر یا هتل در اصفهان

معاون اســتاندار اصفهان گفت: بدون شک امسال کل 
خط یک قطارشهرى به بهره بردارى مى رسد.

محمدعلى طرفه با اشــاره به آخرین وضعیت ساخت 
قطارشــهرى اصفهان و حومه و پیگیرى هاى صورت 
گرفته در ایــن زمینه اظهار داشــت: به نظر من تحول 
صورت گرفته در عملیات اجرایى و آماده شدن متروى 
اصفهان بــراى بهره بــردارى به عوامــل مختلفى بر 

مى گردد.
وى گفت: ایســتگاه هاى میــدان انقــالب و میدان 
امام حسین (ع) قطار شهرى اصفهان تا پایان سال جارى 
به بهره بردارى مى رسد. طرفه با اشاره به اینکه تا پایان 
بهار امسال زمان حرکت واگن هاى قطار مترو از 30 به 
15 دقیقه کاهش مى یابد، اظهار داشــت: ساعات کار 
مترو نیز با بهره بردارى از خط یک تا ساعت 22 افزایش 

خواهد یافت.

وى با اشــاره به اینکه خط یک متــرو اصفهان با بهره 
بردارى از ایســتگاه هاى هتل پل، شــریعتى و میدان 
آزادى تا اوایل تابستان به بهره بردارى مى رسد، گفت: 
ایســتگاه هاى میدان انقالب و میدان امام حسین (ع) 
قطار شــهرى اصفهان نیز تا پایان سال جارى به بهره 

بردارى مى رسد.
وى اضافه کرد: همچنین ایستگاه هاى کارگر، دانشگاه 
اصفهان، کوى امام(ره) و صفه نیز تا پایان امسال بهره 

بردارى خواهد شد.
طرفه با اشــاره به اینکه تى بى ام ها نیــز در حال آماده 
سازى براى ورود به خط یک هستند، افزود:  مذاکرات 
براى تأمین ســرمایه راه اندازى این خط نیز در دستور 
کار است.وى تصریح کرد: به منظور تأمین واگن مورد 
نیاز براى خط 2 نیز در حال رایزنى با شــرکتى خارجى 

هستیم.

خط یک مترو
امسال به صورت کامل 
به  بهره بردارى مى رسد



استاناستان 05052922 سال چهاردهمچهارشنبه  6 اردیبهشت  ماه   1396

85 هزار نفر اجراى انتخابات را 
برعهده دارند

اسـتاندار اصفهان گفـت: بیـش از 85 هزار نفـر نیروى 
اجرایى، نظارتى، خدماتى، انتظامـى و نظامى، برگزارى 
و حفظ امنیت انتخابات آتى اسـتان اصفهان را بر عهده  

دارند.
رسول زرگرپور با بیان اینکه کلیه مراحل ثبت نام ، تأیید 
صالحیت نامزدهـاى انتخاباتـى ، انتخابات هیئت هاى 
اجرایى و نظارتى در استان اصفهان به خوبى انجام  شده 
اسـت گفت: قریب به 31 نفـر براى تصـدى نمایندگى 

مجلس اصفهان تأیید شده اند. 
وى بابیان اینکه استان اصفهان داراى بیشترین جمعیت 
شهر نشین در کشور است افزود: در استان هاى دیگر75 
درصد مردم در شـهرها زندگى مى کنند ولى در اسـتان 

اصفهان میزان شهرنشینى 88 درصد است.
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان داراى 107 شهر 
و بیش از 850 روستاست ودر انتخابات این دوره نزدیک 
به 70 هزار نفر عوامل اجرایى، نظارتى و خدماتى،15 هزار 
نفر نیروى انتظامى و نظامى مسئولیت امنیت انتخابات 

رابرعهده دارند.

فردا؛ شرکت 117 هزار نفر در 
آزمون کارشناسى ارشد

رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان گفت: 6/5 درصد 
از کل داوطلبان کارشناسى ارشدکشور در استان اصفهان 

هستند. 
محمدرضـا ایروانـى اظهار داشـت: آزمون کارشناسـى 
ارشـد سـال 96 در پنج شـنبه و جمعـه این هفتـه(7و 8 
اردیبهشـت ماه) در سراسـر کشـور  برگزار مى شود.وى 
افزود: امسال دانشگاه آزاد اسالمى هیچ آزمون مجزایى 
برگـزار نمى کند و پذیرش در آزمون سراسـرى و ارشـد 
و دکترا بـراى دانشـگاه هاى دولتى و آزاد تنهـا از طریق 

همین آزمون است. 
ایروانى با بیان اینکه امسال 117 هزار و  272 نفر در آزمون 
کارشناسى ارشد استان اصفهان شرکت مى کنند، گفت: 
این آزمون در چهار شهر اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد 
و کاشان برگزار مى شـود که در شـهر اصفهان ده حوزه 
امتحانى اصلى و در شاهین شـهر دو حوزه و نجف آباد و 

کاشان یک حوزه برگزار مى شود. 
رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان اضافه کرد: آمار 
داوطلبان شـهر اصفهان 48 هزار و 564 نفر است که از 
این تعداد 53/7 درصد زن و 46/93درصد مرد هستند و 
در کل استان 61 هزار و 688 نفر داوطلب در این جلسات 

به رقابت مى پردازند.

برگزارى انتخابات تمام 
الکترونیک در آران و بیدگل

فرمانـدار آران و بیـدگل گفت: پنجمیـن دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى در حوزه انتخابیه شهر آران و بیدگل به 

صورت تمام الکترونیکى برگزار مى شود.
ابوالفضل معینى نژاد با بیان اینکه شهر آران و بیدگل از 
جمله 150 شهرى است که در کشـور انتخابات شورا به 
صورت الکترونیکى در آن برگزار مى شود تصریح کرد: 
سهولت در برگزارى انتخابات و سالم برگزار شدن آن از 

مزیت  هاى انتخابات الکترونیکى است.
رئیس سـتاد انتخابات شهرسـتان آران و بیدگل تسریع 
در رونـد انتخابـات و شـمارش آراء مربوطـه را از دیگـر 
مزیت هاى این شیوه برشمرد و گفت : در این انتخابات از 
صندوق هاى الکترونیکى اخذ رأى استفاده مى شود که 
بالفاصله پس از رأى گیرى نتایج انتخابات شوراى شهر 

در هر شعبه مشخص مى شود.

معرفى 
رؤساى ستادهاى انتخاباتى 

رئیس ستاد انتخاباتى سید مصطفى میرسلیم کاندیداى 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاسـت جمهورى در استان 
اصفهان معرفى شد. با حکم محمدعلى امانى رئیس ستاد 
انتخاباتى سـید مصطفى آقامیرسـلیم، حسن سقایى به 
عنوان رئیس ستاد انتخاباتى میرسلیم در استان اصفهان 
انتخاب شد. همچنین فرهاد قادریان به عنوان رئیس ستاد 
انتخاباتى حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسى در 
استان اصفهان انتخاب شده بود. على نکویى نیز به عنوان 

رئیس ستاد انتخاباتى حسن روحانى معرفى شد.

خبر

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت:  
تعداد دام سبک موجود در استان اصفهان بیش از ظرفیت 

مراتع است.
محمد حسین شاملى اظهار داشت: به دلیل اینکه میزان 
دام ســبک موجود در اســتان اصفهان بســیار بیشتر از 
ظرفیت مراتع است، بوته کنى، بهره بردارى بیش از حد از 
منابع زیرزمینى، شیوه هاى نامناسب آبیارى، برداشت هاى 
غیر اصولى از معادن و مواردى از این قبیل مشکالتى براى 

زمین ایجاد کرده است.
وى تصریح کرد: در حــال حاضر 300 هزار هکتار جنگل 
در دست کاشت در اســتان وجود دارد که متأسفانه برخى 

سودجویان در صدد تعرض به آنها هستند.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه میزان فرسایش بادى در کشور ساالنه در حدود

41 تن در هکتار اســت و این عدد براى دشــت سجزى 
اصفهان تــا 60 تن در هکتــار نیز مى رســد، ادامه داد:
32 میلیون هکتار از ســطح کشــور را بیابان ها تشکیل 
مى دهند. وى اضافه کرد: 30 درصد از مســاحت استان 
اصفهان عرصه هاى بیابانى است و رتبه پنجم کشور در 
این بخش را دارد.شاملى میزان خسارات ناشى از فعالیت 
کانون هاى بحرانى بیابانى در ســطح استان را ساالنه در 

حدود 39 میلیارد تومان برآورد کرد.

میزان محصو الت صادراتى اصفهان براى دومین سال 
متوالى 20درصد کاهش داشته است .

رئیس کمیته توســعه صادرات اتاق بازرگانى اصفهان 
با بیان این خبرگفت:میزان صــادرات محصو ل از این 
استان براى دومین سال متوالى به کمتر از یک میلیارد 

دالر رسیده است.
حمید رضا مؤمن بابیان اینکه در این مدت میزان واردات 
در مقایسه با مدت مشابه ســال  قبل 2 درصد افزایش 
داشته است،افزود:میزان صاردات سال قبل این استان 

813میلیون دالر بوده است .
وى گفت:هزینه بــاالى حمل و نقل، بــاال بودن نرخ 

تسهیالت،افزایش قیمت تمام شده محصوالت،نداشتن 
دیپلماســى تجارى، تشــکیل نشــدن کنسرســیوم 
صادراتى،استفاده نکردن سفر بیش از صد هیئت خارجى 
به منظور افزایش صادرات استان و وابستگى به دالر هاى 

نفتى از عوامل کاهش صادرات در استان بوده است .
مؤمن با بیان اینکه افزایش صادرات با ادبیات شــعارى 
محقق نمى شود،افزود: اگر بسترهایى شامل بازاریابى، 
فراهم شدن زیر ساخت هاى حمل و نقل براى فعاالن 
اقتصادى و توســعه بازار هاى بین المللى براى فعاالن 
اقتصادى فراهم شــود مى توان شاهد رشد محصوالت 

صادراتى این استان بود.

رکود 20 درصدى صادرات در  
نصف جهان

خسارت 39 میلیاردى
 کانون هاى بحران به استان

ساسان اکبرزاده
دبیر اجرایى خانه کارگر اســتان اصفهــان برنامه هاى 
گرامیداشــت هفته کارگر در اســتان اصفهــان را براى 

خبرنگاران تشریح کرد.
در این نشســت مطبوعاتى که مســئوالن تشکل هاى 
کارگــرى نیز حضور داشــتند دبیر اجرایــى خانه کارگر 
اســتان اصفهان با تبریــک روز کارگر گفت: امســال 
هفته کارگر بخاطر برگــزارى همزمان ســه انتخابات 
در اســتان، از ویژگى خاصى برخوردار بــوده و با والدت 
امام حســین (ع) و روز پاســدار تقارن یافته، که ما آن را 
به فال نیک مى گیریم. اصغر بُرشــان افــزود: در هفته 
گرامیداشــت کارگــر در اســتان اصفهــان، مجموعه 
تشــکل هاى کارگرى در گلســتان شــهداى اصفهان 
نســبت به شــهدا اداى احترام مى کنند، از خانواده هاى 
شهداى کارگر تجلیل خواهد شد، کارگران در نماز جمعه 
شــرکت مى کنند، مراســم تجلیل از کارگران نمونه با 
سخنرانى مسئوالن کشورى به اجرا در مى آید و همانند 
سال هاى گذشته تشــکل هاى کارگرى از بیماران تابع 
قانون کار عیادت مى کنندو در واحدهاى تولیدى و صنعتى 
در شهرستان هاى مختلف اســتان، جشن کارگرى برپا 

خواهد شد. 
وى با اشاره به بیانیه گردهمایى کارگران استان اصفهان 
به مناسبت هفته گرامیداشت مقام کارگر خاطر نشان کرد: 
در این هفته، مشکالت جامعه کارگرى استانى و کشورى 
نیز باید بیان شود. این در حالى است که قانون کار همواره 
با فراز و نشیب هاى متعددى همراه بوده و متأسفانه اصل 
سه جانبه گرایى در آن رعایت نشده و این امر موجب عدم 
امنیت شغلى کارگران بوده و در نتیجه تولید و بهره ورى 

میسر نخواهد شد. 
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان، قراردادهاى موقت 
را دغدغه نیروى کار در کشور و از دیگر مشکالت برشمرد 
و گفت: کار دولت در اجراى طرح تحول سالمت، تحسین 
برانگیز بود اما مشــکالتى هم به همراه داشت و اجراى 
این طرح بیشتر براى پزشکان که موجب افزایش درآمد 
آنان شد مطلوب بود. این در حالى است که با اجراى طرح 
تحول سالمت، میزان هزینه هاى پرداختى سازمان تأمین 
اجتماعى دو سه برابر شد و در حقیقت هزینه هاى مضاعف 
اجراى طرح تحول سالمت به تأمین اجتماعى تحمیل شد  
و نکته مهمتر اینکه 11 درصد بیمه شدگان سازمان تأمین 
اجتماعى کشور در استان اصفهان بوده و از مواهب درمان 
عقب ماندند و در حالى که بازنشستگان تأمین اجتماعى 
استان نیاز به درمان بیشتر دارند اما توسعه مراکز درمانى 
به اندازه نیاز، پیش نرفته اســت و با توجــه به اینکه بیمه 
شدگان ما به دو برابر رسیده اما مراکز ملکى ما تغییر نکرده 
و جوابگوى عرضه و تقاضا نیست. البته گام هاى مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى در استان اصفهان خوب بوده ولى 
هنوز نقیصه هایى وجود دارد. اصغر بُرشان گفت: با اجراى 

برجام، روابط ما با دیگر کشورها تلطیف شد ولى مردم آنطور 
که باید و شــاید، مزه آن را نچشیدند و مشکالت گردش 
نقدینگى، تسهیالت، صادرات و واردات و... هنوز حل نشده 
است. که اگر واردات و صادرات کنترل و زمینه بازار فروش 
در خارج از کشور مهیا شود مى توان امیدوار بود که شعار 

اقتصاد مقاومتى؛ تولید _ اشتغال عملیاتى خواهد شد. 
وى ادامه داد: دولت باید همه سیاســت هاى تسهیالت و 
هموار کردن مسیر براى تولید و رفع موانع تولید را طى کند 

و دولتمردان مشکالت سه جانبه گرایى را مرتفع سازند. 
بُرشــان بــا بیــان اینکــه یــک دهــه اســت کــه 
همسان ســازى مطرح مى شــود گفت: همسان سازى 

یعنى متناسب ســازى حقوق مطابق با ســوابق و ... که 
این کار با تصویب دولت در ســال 87 بــراى کارمندان 
کشورى و لشــکرى اجرایى شــد ولى براى خیل عظیم 
بازنشستگان تأمین اجتماعى عملى نشد و با توجه به اینکه 
سکان رهبرى سازمان تأمین اجتماعى به دست اهل کار 

سپرده شد از بحران هاى احتمالى جلوگیرى گردید. 
دبیر اجرایى خانه کارگر اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
دولت 130 هــزار میلیــارد تومــان به ســازمان تأمین 
اجتماعى بدهکاربوده و در برنامه ششم مصوب شد دولت 
بدهى هاى خود را به سازمان تأمین اجتماعى در این دوره 
پرداخت کند و در بودجه ســال 96 نیز مقرر شده دولت پنج 

هزار میلیارد تومان از این بدهى را به سازمان تأمین اجتماعى 
بپردازد که امید اســت با اجراى آن، بستر الزم براى اجراى 
همسان ســازى بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعى 

فراهم گردد. 
بُرشان با بیان اینکه سبقه ما در انتخابات صنفى بوده گفت: 
خانه کارگر در تمامى صحنه هاى اجتماعى، سیاسى، ملى 
و ... همواره حضورى فعال داشته و در همه انتخابات ها یا 
کاندیدا داشته ایم و یا کاندیدا بوده و حمایت کرده ایم و در 
این دوره نیز در کشور و اصفهان در زمینه انتخابات اعالم 

موضع خواهیم داشت.
■■■

رئیس کانون هماهنگى شــوراهاى اســالمى کارگرى 
اســتان اصفهان هم جامعه کارگرى در کشور را مظلوم و 
آسیب پذیرترین قشــر خواند و گفت: جامعه کارگرى از 
اینکه الیحه قانون کار بدون سه جانبه گرایى به مجلس 
ارسال شــده تا امروز از دولت تدبیر و امید، رضایت کافى 
ندارد و از دولت مى خواهد تا قبل از 11 اردیبهشــت این 
الیحه در قالب ســه جانبه گرایى اصالح و در راســتاى 
میل به هدف حمایتى، روح قانون کار در فضایى مطلوب 
به مجلس ارسال شــود، تا قانون کار در شأن جمهورى 
اسالمى باشــد.  احمدرضا معینى با بیان اینکه 95 درصد 
کارگران داراى قرارداد موقت هستند گفت: از قراردادهاى 
موقت  سوءاستفاده شده و امنیت شغلى کارگران به خطر 
افتاده و این امر، کاهش بهــره ورى را به ارمغان دارد. این 
در حالى اســت که قراردادهاى موقت کارگران و دغدغه 
فکرى آنان، موجب شده تا باالترین حوادث ناشى از کار 
در کشور که خسارت سالیانه آن نیز معادل میزان پرداخت 

یارانه هاست را داشته باشیم. 
رئیس کانون هماهنگى شوراهاى اسالمى کارگرى استان 
اصفهان، اجراى اصل 44 را موجب سوء مدیریت دانست و 
گفت: تا کنون هیچ کدام از واگذارى ها موفق نبوده و حتى 

کار برخى کارخانجات به ورشکستگى کشیده شده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر اعالم کرد:

خانه کارگر 
در انتخابات اعالم موضع مى کند

,,
قانون کار همواره 
با فراز و 
نشیب هاى 
متعددى همراه 
بوده و 
متأسفانه اصل 
سه جانبه گرایى 
در آن رعایت 
نشده و این امر 
موجب عدم امنیت 
شغلى کارگران 
بوده و در نتیجه 
تولید و بهره ورى 
میسر نخواهد شد

شــهردار نجف آباد گفت: با توجه به تجربه موفق برخى 
شهرها در احیا و بازسازى خانه هاى تاریخى به عنوان هتل، 
رستوران و کافى شاپ، این آمادگى در مجموعه شهردارى و 
شوراى شهر چهارم وجود دارد که براى متقاضیان نوسازى 
چنین مجموعه هایى عالوه بر عدم دریافت عوارض، به 

صورت رایگان نیز تسویه حساب صادر کند.
مسعود منتظرى با اشاره به خرید، تملک و احیاى خانه هاى
تاریخى مهرپرور و نوریان طى چند ســال اخیر توســط 
شهردارى بیان داشــت: آمار قابل توجه اسکان مسافران 
نوروزى نشان مى دهد که پتانسیل هاى گردشگرى شهر 
به سمت شکوفایى حرکت کرده اند و در همین خصوص 
بایستى با همکارى دســتگاه هاى مختلف بهترین بستر 

جهت مشارکت بخش خصوصى فراهم گردد.

کمک همگانى به رونق گردشگرى 
منتظرى با تشریح بخشــى از مهمترین اقدامات صورت 
گرفتــه در مجموعه تحــت مدیریت خود جهــت احیا و 
شناساندن جاذبه هاى گردشگرى شهر خاطر نشان کرد: 
انتظار مــى رود متولیان این بخش همــکارى و فعالیت 
بیشترى را جهت تسریع در روند تبدیل نجف آباد از معبر به 
مقصد اصلى گردشگران داشته و فضاهاى بیشترى را آماده 

بازدید عالقه مندان نمایند.
شهردار با اشــاره به آماده بودن برخى زمین ها با کاربرى 

مناسب جهت ســاخت هتل ادامه داد: کارهاى خوبى در 
این چند سال با محوریت شهردارى جهت جذب و هدایت 
مســافران نوروزى صورت گرفته ولى هنوز تا رسیدن به 
نقطه ایده آل فاصله قابل توجهــى داریم که جبران آن به 
عزم قوى و جدى تر تمامى ارگان هاى مســئول نیازمند 

خواهد بود.

اجراى «بوستان زندگى» با کمترین هزینه
منتظرى در خصوص آخریــن وضعیت مطالعات صورت 
گرفته جهت اجراى محور تفریحى «بوســتان زندگى» 
گفت: با توجه به بررسى هاى صورت گرفته توسط چندین 
مشاور پروژه، برآورد آزادسازى کامل این مسیر و اعتبارمورد 
نیاز آن مشخص گردیده است که با توجه به این موضوع 
طى هماهنگى هاى صورت گرفته با شوراى شهر قرار شده 
سازمان بهسازى و نوســازى این کار را با کمترین هزینه 

ممکن عملیاتى کند.
وى امکان بهره بردارى بخشى از مســیر تا اواسط سال 
جارى را دور از ذهن ندانســت و ادامــه داد: در این محور 
تفریحى که از حوالى کارخانه سابق ریسندگى و بافندگى 
تا بلوار طالقانى ادامه خواهد داشت، زیرساخت هاى متعدد 
و متنوع تفریحى، گردشــگرى و ورزشــى دیده شده که

بهره بردارى از آن زمینه ســاز بروز تحوالتى چشمگیر در 
این بخش خواهد بود.

پروانه رایگان 
براى احیاى 

خانه هاى تاریخى

مدیرشعب بانک مسکن استان اصفهان گفت: تا پایان اسفند 
ماه سال گذشته تعداد 124 هزار و 175 واحد مسکن مهر به 
مبلغ 29 هزار و 65 میلیارد ریال به مرحله فروش اقساطى 

رسیده است.
مهدى بلوچى اظهار داشــت: با وجود اینکه ســهم بانک 
مسکن از پرسنل و شعب شــبکه بانکى استان به ترتیب 
5/88و4/19درصد اســت، این بانــک 17/13 درصد کل 
تسهیالت اعطایى توســط بانک هاى استان را به تنهایى 
پرداخت کرده که اغلب این موارد تســهیالت خرد براى 

خانه دار شــدن مردم به خصوص اقشار با درآمد متوسط و 
پایین بوده است.

وى با اشاره به تقسیط 124 هزار و 175 واحد مسکن مهر 
در استان افزود: از ابتداى طرح مسکن مهر تا کنون جهت 
ساخت تعداد 150 هزار و 915 واحد در قالب طرح مسکن 
مهر، بافت فرسوده و روستایى به مبلغ 33 هزار و 119 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده اســت که تا پایان اسفند ماه 
سال گذشته تعداد 124 هزار و 175 واحد آن به مبلغ 29 هزار 

و 65 میلیارد ریال به مرحله فروش اقساطى رسیده است.
مدیرشعب بانک مسکن در استان اصفهان تصریح کرد: این 
مدیریت 142/9درصد منابع خود را به صورت تســهیالت 
دراختیار مردم استان قرار داده که در این میان زوج هاى جوان 
و متقاضیان خرید وساخت مسکن سهم عمده اى داشته اند. 
بلوچى با تأکید بر انسجام و آمادگى بانک مسکن استان در 
جهت ایفاى نقش پیشگام در تأمین مالى بخش مسکن و 
ساختمان، تقسیط واحدهاى الباقى مسکن مهر و نیز پرداخت 
مابه التفاوت افزایش مبلغ تسهیالت به پروژه هاى متوقف و 
نیمه تمام اظهار داشت: یکى از اولویت هاى بانک مسکن 
بستن پرونده مسکن مهر به صورت مطلوب و با هدف انتفاع 

و بهره مندى مردم و همشهریان است.

در یک هفته اخیر با ورود دو نوبرانه پرطرفدار این فصل؛ آلوچه و چغاله بادام، بار دیگر قیمت هاى نجومى آنها در بازار مشاهده شد و هر کیلو آلوچه به ارزش 40 هزار و هر کیلو چغاله 
بادام به ارزش 20 هزار تومان در میوه فروشى ها عرضه شدند.

به گزارش فارس، قیمت میوه و تره بار طى روزهاى اخیر در بازار و مغازه هاى سطح شهر با قیمت هاى سنگین نوبرانه هاى بهار همراه شد، ورود نوبرانه بهار به بازار میوه و تره بار هر 
ساله با حواشى قیمتى زیادى همراه است. 

بر اســاس اعالم ســازمان میادین شــهردارى اصفهان، قیمت میوه در بازارهاى کوثر عبارت  اســت از: پرتقال تامســون شــمال یاران ســه هــزار و 500 تومــان، پرتقال 
والنســیا شــش هزار تومان، توت فرنگى جیرفــت پنج هزار تومــان، خیار بوتــه اى هزار تومــان، لیموترش ســه هــزار و 200 تومان، نارنگــى بذر پاکســتانى هفت هزار 
تومان، توت فرنگى اصفهــان 18 هزار تومان، خربزه آناناســى ســه هزار تومان، مــوز وارداتى پنج هــزار و 200 تومــان، هندوانه خطى هزار تومان، ســیب ســفید و قرمز

 سمیرم چهار هزار و 600 تومان.

آمادگى بانک مسکن در تأمین مالى مسکن هاى مهر

فروش اقساطى 124 هزار خانه در استان اصفهان 

ورود نوبرانه هاى نجومى به شهر 

مسئول گروه باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان اصفهان گفت: هیچگونه شــواهد انســانى و 
باستان شناسى در غار انباشته از استخوان هاى حیوانات 

در جرقویه علیا به دست نیامده است.
علمــدار علیــان پیرامون کشــف غــار انباشــته از 
استخوان هاى حیوانات در جرقویه علیا اظهار داشت: در 
بررسى هاى انجام شده توسط باستان شناسان، شواهد و 
مدارکى مبنى بر دهانه تنگ غار و بازشویى پوشیده شده 

از استخوان هاى حیوانات مختلف به دست آمده است.
وى ادامه داد: کف غار از اســتخوان هاى حیوانات نظیر 
شتر، اسب، االغ، آهو و بزکوهى پوشیده شده که داخل و 
بیرون غار هیچگونه شواهد انسانى و باستان شناسى به 

دست نیامده است.
علیان اضافه کرد: براســاس گفته محلى هــا این غار 
فضایى براى حیواناتى چون گرگ و پلنگ بوده که الشه 
حیوانات را به داخل غار منتقل مى کردند و دلیل انباشت 
زیاد اســتخوان ها نیز همین اســت.وى افزود: منطقه 
جرقویه علیا یک منطقه طبیعى بکــر بوده که هنوز در 

اطراف غار کشف شده آثار حیوانات وحشى وجود دارد .

غار تازه کشف شده 
جرقویه، باستانى  نبود
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ابالغ راي
شماره دادنامه : 9509976836802403 شماره پرونده: 9509986836800737 شماره بایگانى شعبه: 950827 
خواهان: خانم لیال کریمى چریانى فرزند قاسم به نشانى اصفهان- خ 24 مترى-کوچه تلفن-(کوچه 23) کوچه ى 
صبا پالك 208 به کد ملى 1291995218 خوانده: آقاى بهزاد ورنوس کپورچال فرزند بهجت به نشانى مجهول 
المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 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: خواهان لیال کریمى چریانى فرزند قاسم به طرفیت 
بهزاد ورنوس کپورچال صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح مى باشد. با توجه به سند نکاحیه 
شماره 21494 از دفترخانه شماره 191 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت دائم فى مابین زوجین محرز است. 
زوجه در جلسه دادرسى اظهار داشته حدود ده سال است که ازدواج کرده است شوهرش اعتیاد به شیشه دارد، سابقه دار 
است و به اتهام سرقت به زندان رفته است و 5 سال پیش به دلیل مواد از دست مأمورین انتظامى فرار کرده و اطالعى 
از محل اقامت فعلى او ندارد. و در این مدت نفقه اى پرداخت نکرده است زوج نیز على رغم احضار از طریق نشر آگهى 
حاضر نشده است و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه زوج داراى 
سابقه سرقت موتور سیکلت در زندان مرکزى مى باشد و با عنایت به اظهارات شهود تعرفه شده توسط زوجه که زوج 
را فردى معتاد و مواد فروش معرفى کرده اند و بیان داشته اند که چند سال است به دلیل مواد مخدر متوارى شده 
است و کسى از محل فعلى اقامت او خبر ندارد و با توجه به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین 
و اخذ نظر موافق قاضى محترم مشاور از نظر دادگاه تحقق بندهاى 2 و 7 و 8 از شروط ضمن عقد نکاح محرز است 
و مستند به مواد 234 تا 237 و 119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت 
در طالق صادر و اعالم مى گردد. زوجه مى تواند به یکى از دفاتر رسمى طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را 
مطلقه نماید. زوجه مهریه خود را جداگانه مطالبه کرده است و فعًال ادعایى نسبت به نفقه و سایر حقوق مالى خود ندارد. 
زوجین داراى دو فرزند مشترك به اسامى فاطمه 12 ساله و على اصغر 7 ساله مى باشند که حضانت فرزند خردسال 
با مادر است و زوج مى تواند هر هفته از ساعت 9 صبح روز جمعه لغایت 6 عصر همان روز با وى مالقات نماید. مدت 
اعتبار رأى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ رأى فرجامى یا انقضاى مهلت فرجامخواهى است. رأى صادره غیابى است و 
ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 

اصفهان است/ع  م الف: 2069 کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/328
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960041 خواهان امین اخوان شــریف دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اشرف 
حمامیان- محمدرضا چایچى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/28 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- چهارراه وکال- مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 1981 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/661
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1212/95 خواهان شرکت پخش سایه سمن (سهامى خاص) با وکالت خانم شادى بهادر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سیدامین رضوى چخمانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
شنبه مورخه 96/3/20 ساعت 9 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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه 
پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 1980 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/662
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960026 خواهان سید مهدى صالحى ابرى به وکالت محمد تقى علیزاده اقدم به طرفیت 
عبدالکریم داودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/4/10 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پستى 
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 1979 شعبه 26 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/663
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 817/95 ش ح 52 خواهان مریم سلیمى افجانى با وکالت الهام ابوالحسنى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزاد محمدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/3/23 ساعت 
8/30 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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد 
امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 

مـی شـود.  م الف: 1975 شعبه 102 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/666
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960027 خواهان محمد نورزهى دادخواستى مبنى بر مطالبه به وکالت محمد تقى علیزاده 
اقدم به طرفیت رحمت اله زینلى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/4/10 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 
57 کد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 1977 شعبه 26 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/1/667
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 960028-1396/1/23 در خصوص پرونده کالسه 960028 خواهان فریدون بیژن دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به وکالت محمد تقى علیزاده اقدام به طرفیت عباس نریمانى دهنو تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى مورخه 96/4/10 ساعت 5 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 1976 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/668

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950784 خواهان محمدحسن کریمى دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به 
طرفیت محمد مرادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/20 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 
1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 1974 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/669
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960081 خواهان عفت باقرى رنانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سلمان کارگر 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/16 ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 1973 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/670
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951185 خواهان حجت اله ماهانى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به 
طرفیت 1- شایان اخوت فرزند سیدمحمود 2- محمدعلى استاد شریف معمار فرزند ابراهیم تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براى روز یکشنبه مورخ 96/4/4 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 1972 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1/671
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1266/95 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت 1- حجت جعفرى ارجمند 2- محمود حر 3- محمد بس خواسته تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
روز شنبه مورخه 95/3/20 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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از 
چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 1971 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/672
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951501 خواهان خانم فاطمه على نقیان الیادرانى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
سند خط تلفن همراه به طرفیت آقاى داود تهمتن تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دو شنبه مورخ 96/3/8 
ساعت 8/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 1970 شعبه 9 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/673
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 1050/95ش26-96/1/23 در خصوص پرونده کالسه 1050/95 خواهان بانک مهر اقتصاد به 
وکالت هاجر السادات رضویان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت غالمرضا بخشى دستجردى تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگى براى مورخه 96/4/11 ساعت 5 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 1969 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/1/674
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960041 خواهان بهنود آذرپى دادخواستی مبنی بر مبلغ بیست و هفت میلیون و سیصد 
هزار ریال به طرفیت سحر شاهد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/20 ساعت 4/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 
1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 1968 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/675
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1404/95 ش 51 ح خواهان محمد فرهمند دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین 
کنگاورچى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخه 96/3/16 ساعت 12:00 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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 1967 

شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/676
ابالغ وقت رسیدگی

شماره پرونده: 9409980351301364 شــماره بایگانی شعبه: 941415 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: عزت 
آقاجانیان فرزند محمد باقر به نشانى مجهول المکان در خصوص تجدیدنظرخواهى فاطمه و زینب احمدى زمانى 
بطرفیت عزت و عباسعلى آقاجانیان نسبت به دادنامه شــماره 1939 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى 

دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف: 2063 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/1/677
مزایده

به موجب مواد 113 الى 136 قانون اجراى احکام مدنى، در رابطه بــا پرونده اجرایى 950136 مطروحه در اجراى 
احکام شعبه 6 دادگاه حقوقى اصفهان، یک دستگاه ساختمان مسکونى که حسب نظریه کارشناسى ارزیابى و توصیف 
گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد: مورد مزایده: فروش دو دانگ از شش 
دانگ پالك ثبتى شماره 3049 اصلى بخش 4 ثبت اصفهان. فروش بابت بدهى 3/300/000/000 ریال در حق 
محکوم به و مبلغ 82/500/000 ریال بابت حق االجرا که جمعاً 3/382/500/000 ریال مى باشد. اوصاف ملک طبق 
نظریه کارشناسى: محل مورد نظر ساختمان سه طبقه، داراى آب ، برق، گاز و تلفن، کف حیاط موزاییک، نماى خارجى 
آجر، دربهاى داخلى چوب، درب هاى خارجى آلومینیوم، کف سرامیک، سیستم گرمایش گاز و سیستم خنک کننده 
کولر، کابینت آشپزخانه چوب، قدمت ساخت بیش از 15 سال مى باشد. مساحت کل عرصه حدود 267 و مساحت 
اعیانى حدود 620 متر مربع و در حال حاضر همکف تجارى، رستوران و فروشگاه وطبقه باال در حال تعمیر مى باشد. 
1- حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى، بهاى دو دانگ مال توقیف شده که به نام آقاى جعفر رقائى مى باشد 
از قیمت پایه 8/462/600/000 ریال شروع و در اجراى ماده 128 قانون اجراى احکام مدنى برنده مزایده کسى است 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 2- شرکت کنندگان در مزایده در اجراى ماده 129 قانون اجراى احکام مدنى 
باید ده درصد از قیمت پیشنهادى خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد 
بانک ملى واریز و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصــد واریزى پس از هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. 3- پرداخت بدهى ها معوقه به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف و بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى (درصورتى که ملک مورد مزایده داراى بدهى هاى مذکور باشد) 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده باشد یا نه، بر عهده مالک و کلیه هزینه هاى مربوط به نقل و 
انتقال و صدور سند بر عهده برنده مزایده مى باشد.4- پس از انجام مراحل قانونى و پرداخت تمام ثمن معامله و صدور 
دستور تملیک، مورد مزایده در اجراى مواد 134 و 143 قانون اجراى احکام مدنى به نام خریدار منتقل خواهد شد. 
5- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند در اجراى ماده 126 قانون اجراى احکام مدنى حداکثر ظرف مدت 5 روز 
قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 6- زمان مزایده روز پنج 
شنبه مورخ 96/2/28 ساعت 9 الى 10 و مکان مزایده اجراى احکام شعبه 6 دادگاه حقوقى اصفهان واقع در خیابان 

نیکبخت مى باشد. م الف: 2084 شعبه 6  اجراى احکام حقوقى اصفهان/1/679
مزایده

شماره نامه: 9610116881100038 شــماره پرونده: 9309980351900714 شماره بایگانى شعبه: 960494  
اجراى احکام شــعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 960494ج11(4 سابق) 
اجرایى شــعبه 11 دادگاه خانواده له لیال دادخواهى با وکالت آقاى اصغر صرامى فروشــانى علیه علیرضا وفائى 
ریزى فرزند محمد به خواسته 260 عدد سکه به ارزش 3/131/700/000 ریال و 120 مثقال طالى ساخته شده 
به ارزش 607/080/000 ریال و مبلغ 5/000/000 هزینه حــج مبلغ 4/000/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 
668/590/000 ریال ارزش منزل مسکونى مبلغ 380000 ریال هزینه نشر آگهى و مبلغ 3/000/000 ریال هزینه 
کارشناسى و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجراى دولتى در حق محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فروش 8 حبه 
مشاع از 24 حبه از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتى B60 فرعى از 4791 اصلى بخش 5 اصفهان خ چهارباغ باال ك 
کاویان و کوچه گلناز ساختمان آفرینش پ 49 ط 6 واحد 11 برگزار نماید: مورد مزایده عبارت است 8 حبه مشاع 
از 24 حبه از 72 حبه شــش دانگ به پالك ثبتى B60 فرعى از 4791   اصلى بخش 5 اصفهان ملک با مساحت 
389/87 متر مربع که مقدار 49/09 متر مربع آن تراس مسقف و پالك مجزى شده از 4791/8 به انضمام انبارى 
پالك 11 واقع در شمال غرب راه پله و آسانسور و در زیرزمین به مساحت 8/45 متر مربع (به شرح نظریه کارشناس) 
به انضمام پارکینگ شماره 11 در شرق پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع و پارکینگ شماره 13 واقع در شمال 
پارکینگ 11 به مساحت 12/5 متر مربع مشخصات ملک عبارت است از : به صورت یک واحد آپارتمان مسکونى 
نماى خارجى آجر نما، دربهاى خارجى پروفیل، دربهاى داخلى از چوب 4 خوابه، کف سرامیک و ... به شرح نظریه 
کارشناس مندرج در پرونده میباشد که نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقى مانده و ارزش 8 حبه از 24 حبه از 
72 حبه شش دانگ پالك فوق الذکر 4/380/420/000 ریال مى باشد. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش 
در محل فوق از زمین مذکور دیدن کرده وجهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 96/2/28 روز پنج شنبه ساعت 
9 الى 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در 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 واریز نماید. م الف: 2083   اجراى احکام شعبه 11 دادگاه 

خانواده  شهرستان اصفهان (4 سابق)/1/680
مزایده

شعبه 24 اجراى احکام مدنى در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 238/94 ج24 له نیما طباخ جشن با 
وکالت حمید خرمیان اصفهانى علیه فرهاد ربانى به آدرس اصفهان میدان جمهورى کوچه بانک صادرات (دکتر 
مســعودپور) پالك 49 مبنى بر مطالبه مبلغ 1/768/933/331 ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرسى و 
کارشناسى و پرداخت مبلغ 67/983/490 ریال حق االجراى دولتى در روز سه شنبه مورخ 1396/03/02 از ساعت 
8 تا 9 صبح در محل این اجرا اصفهان خیابان آتشگاه مجتمع قضایى شهید مطهرى جهت فروش 16/74 حبه از 3 
دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 241050 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان میدان جمهورى (دروازه تهران) 
کوچه شهید شهبازى (کوچه بانک صادرات) انتهاى کوچه پالك 49 با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ملک قادر به بازدید از آن 
خواهند بود تا با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرائى به عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: 6 دانگ 
پالك فوق الذکر داراى مساحت عرصه 307/8 متر مربع و مساحت اعیانى 362 متر مربع در دو طبقه شامل زیرزمین 
و طبقه فوقانى آن احداث گردیده است در زیرزمین کف سازى ها از موز ائیک، پارکت و سرامیک دیوارها و سقف ها از 
سفیدکارى و نقاشى همراه اجراى ابزار گچى در سقف دیوارهاى آشپزخانه سرامیک دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها 
آلومینیومى، سرمایش از کولر آبى و گرمایش از سیستم پکیج و رادیاتور و به صورت 3 خوابه طبقه فوقانى، کف سازى 
از موزائیک کف و دیوار آشپزخانه از سرامیک دیوارهاى سالن و اتاق ها به همراه سقف ها از سفید کارى درب هاى 
داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیومى کابینت ها از نوع MDF گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى ملک داراى 2 
کنتور برق و اشتراك آب و گاز مى باشد نماى ساختمان آجر و عمر ساختمان باالى 25 سال برآورد مى گردد. حسب 
استعالم ثبتى 3 دانگ مشاع از6 دانگ با مالکیت فرهاد ربانى بوده و منافع ملک مربوط به آقاى جمشید ربانى است. 
با عنایت به موارد فوق الذکر موقعیت و محل ملک مشخصات و قدمت (اعیانى عرضه و تقاضا وضعیت بازار امالك 
ارزش3 دانگ 3/950/000/000 ریال و ارزش 6 دانگ 7/900/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. ضمناً حسب 
پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان منافع ملک موصوف متعلق به جمشید ربانى مى باشد. توضیحاً از 
مبلغ صدرالذکر مبلغ 500/000/000 ریال با حق االجراى مبلغ 12/500/000 ریال و مبلغ 260/000/000 ریال با 
حق االجراى مبلغ 6/500/000 ریال مورد مطالبه از طریق اداره اجراى ثبت اسناد اصفهان مى باشد. م الف: 2082  

اجراى احکام شعبه 24 حقوقى دادگسترى اصفهان/1/682
مزایده

اجراى احکام شــعبه 5 حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960529ج ح /5 مرتضى خزائى 
علیه على رضا حکمت پژوه مبنى بر فروش 32/38 حبه از 72 حبه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان از یک مجتمع 
8 واحدى به نشانى اصفهان-خیابان باهنر- خیابان آیت اله خادمى-نبش فرعى 25- مجتمع فریال-پالك25-

طبقه ســوم-واحد مســکونى غربى در قبال مبلغ محکوم به 1/461/796/391 ریال. جلسه مزایده اى در تاریخ 
96/2/28 ساعت 8/5 الى 9 صبح در اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 
متر بعد از ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان- جنب بیمه پارســیان- مجتمع اجراى احکام حقوقى- طبقه 
دوم برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده بــه آدرس صدرالذکر بازدید نمایند 
کسانى حق شرکت در مزایده را دارند که 10٪ مبلغ کارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290210002 (بانک ملى) واریز نموده و فیش آنرا همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و برنده 
فرد یا افرادى هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. نظریه کارشناس: ملک مورد نظر یک باب آپارتمان مى 
باشد. طبق اظهارات فروشنده پرونده ســاختمانى 130 متر به انضمام 6 دانگ پارکینگ سمت خیابان ز یر سقف 
و 6 دانگ انبارى مى باشد. داراى حق اشتراك برق، آب و فاضالب و گاز مى باشد. آپارتمان داراى اسکلت از نوع 
بتونى ساختمان داراى نماسازى و محوطه سازى و ایزوالسیون بام و تکمیل مشاعات و راه پله و پارکینگ انبارى 
است آسانسور آن نصب و راه اندازى گردیده است. کف ســازى پارکینگ، دیوارها از سرامیک سقف کناف کارى 
و مولتى کار مى باشد. دربهاى داخلى چوبى، پنجره ها شیشــه دو جداره، آشپزخانه و سرویس بهداشتى و کاشى 
و سرامیک اســت. ملک فاقد گواهى پایان ساخت و صورت مجلس تفکیکى و اســناد تفکیکى آپارتمان است. 
با توجه به بند 4 مبایعه نامه ملک خریدارى شــده: علیرضا حکمت پژوه مبالغى به عنوان ثمن معامله به صورت 
چک به ملک قبلى بدهکار مى باشد که بر اساس مندرجات شرایط فســخ و غیره در مبایعه نامه موجود مى باشد. 

م الف: 2081  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شعبه 5 شهرستان اصفهان/1/684
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350600650 شماره پرونده: 9509980350600946 شماره بایگانی شعبه: 951129 
خواهان مسعود شفیعى دادخواستی به طرفیت خواندگان آرین حسنى و سیدعلى میرسعیدى منگودهى به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارت دادرسى و تامین خواسته و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 220  ارجاع و به کالسه 9509980350600946 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/24 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده اقاى سیدعلى میرسعیدى 
منگودهى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق 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: 2080 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/1/686
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610100351300369 شــماره پرونده: 9309980351300079 شــماره بایگانی شعبه: 
930084 تجدیدنظرخواه محســن پوریاى ولى به طرفیت محمد قربانى بخواسته تجدیدنظرخواهى نسبت به 
دادنامه 9509970351301576 تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 206 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/7 و ساعت 9/30 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2070 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/1/691
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610466836800004  شماره پرونده :9509986836801343 شماره بایگانی شعبه:951499 
خواهان گیتا فدائیان فرزند نور احمد دادخواستى به طرفیت خوانده راز محمد امیرى فرزند عبداله به خواسته مطالبه 
مهریه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به 
کالسه بایگانى پرونده 951499 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1396/03/08 و ساعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و 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 دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2028 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/692
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960061 خواهان فرزانه طباطبائى فخار دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
سعید کاظم فر تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/3/7 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان  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: 2013 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/693
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836200220 در خصوص پرونده کالسه 9509986836201289 شماره بایگانى 
شعبه:  951485 خواهان مریم اسمعیلى قهساره خوانده: مجتبى لوالکى/ خواسته: طالق به درخواست زوجه/ تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که وقت رسیدگى 1396/3/9 ساعت 10/30 تعیین شده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده خوانده آقاى مجتبى لوالکى و درخواست خواهان وبه 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 نماید. م الف 2047 شعبه 2 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/696

ابالغ نظریه کارشناسى
در خصوص پرونده کالسه 578/95 خواهان سمانه فالحدار دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت صالح حکاك 
تقدیم نموده  است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از صدور رأى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 19 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی نظریه کارشناســى و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور نظریه کارشناس ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 1982 شعبه 19 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/1/697
اجراییه

شماره: 715/94 ش/22- 95/10/12 به موجب راي شماره 636 تاریخ 95/6/20 حوزه قضایى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: رضا نجفى فیوج فرزند غالمرضا شغل: آزاد به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/400/000 ریال (ده میلیون و چهارصد هزار ریال) بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها: 1- مجتبى یزدانى فرزند فضل ا... شغل: کارگر 
2- نجفقلى جوهرى فرزند على قلى شغل: کارگر هر دو به نشانى: اصفهان- خ هفتون- کوچه باشگاه- جنب خانه 
فرهنگ طوس- نرسیده به مسجد امام جعفر صادق (ع)- فاقد پالك ردیف اول صادر و اعالم مى گردد و در ارتباط به 
مالکیت سه دانگ دعوى خواهان ردیف دوم نظر به اینکه خواسته خود را به موجب مفاد صورتجلسه دادرسى 95/3/30 
مسترد نموده است وفق بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دادخواست خواهان ردیف دوم صادر و اعالم 
مى گردد. نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 1985 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/700
اجراییه

شماره: 950830 ش/12- 96/1/19 به موجب راي شماره 9501996 تاریخ 95/11/10 حوزه 12 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد نصرالهى به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سى و یک میلیون ریال وجه چک شماره 773954- 92/11/20  بانک سپه بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/845/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (92/11/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: سیدمصطفى قریشى با وکالت آقاى حسین 
محمدیان و خانم مهرى نمازیان به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) ط 3 واحد 
18 صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 1966 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/702
اجراییه

شماره: 950831 ش/12- 96/1/21 به موجب راي شماره 9501997 تاریخ 95/11/10 حوزه 12 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: احسان یونسى به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ /60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره 9468/765593- 95/4/5 و 9468/765594- 
95/4/15 بانک اقتصاد نوین به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/610/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و هزینه نشر آگهى و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ هاى فوق لغایت زمان وصول در حق خواهان: سعید 
شریفى با وکالت اقاى حسین محمدیان و خانم مهرى نمازیان به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان 
بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 صادر و اعالم مى گردد و هزینه نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1965 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/703
اجراییه

شماره: 950911 ش/11 به موجب راي شــماره 9509976794101987 تاریخ 95/11/9 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه على زارع به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ /125/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه حواله هاى به شماره 668393 و 989596 برعهده 
موسسه مالى اعتبارى مهر اقتصاد و مبلغ 4/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 95/7/25 لغایت وصول در حق محکوم له: محسن پودینه با وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان صادر و 
نیم عشر حق االجرا اجراى احکام اعالم مى دارد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 1964 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/705
اجراییه

شــماره: 951032 ش/7- 96/1/26 به موجب راي شــماره 9509976793702147 تاریخ 95/11/21 حوزه 7 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امین محمود پورسودجانى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و دویست و نود 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
95/5/28 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: رضا ابراهیمى خراجى با وکالت 1- حســین محمدیان 2- مهرى 
نمازیان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1963 شعبه 

7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/706
اجراییه

شماره: 951106ش/14-96/1/17 به موجب راي شماره 9504402521 تاریخ 95/11/11 حوزه 14 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى حق شناس فرزند اصغر به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون و چهل و دو هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1636500ریال 
هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ 95/8/23 لغایت وصول در حق محکوم له مهدى عباسى به نشانى اصفهان- آتشگاه- بعد از سه راه نبوى 
منش سمت چپ کشاورزى عباسى شعبه 2 شرکت عالى همتان سبز با وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان به 
نشانى خیابان شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 8 و نیم عشر حق االجرا ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1962 شعبه14حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /1/707
اجراییه

شماره: 259/95-96/1/19 به موجب راي شــماره 761 تاریخ 95/8/9 حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد سلیمانى عالیى فرزند اسکندر به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/265/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید حکماً 75/000/000-
94/12/20 به شماره 9403/337730 و 75/000/000-95/1/25 ریال به شماره 9403/337731 در حق محکوم 
له مهدى کاجى به وکالت حمیدرضا نشاط و مرضیه نیکویى به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى-نبش 
بن بست 13 – ساختمان موداس-طبقه دوم واحد 5 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1959شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان /1/708
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351300029 شــماره پرونده: 9309980351300222 شــماره بایگانی شــعبه: 
930246 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  به شــماره 9610090351300129 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970370701476 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
20/060/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 94/10/7 تا 
زمان اجراى حکم در حق خواهان حمید شاه حسینى خالق آباد فرزند على به نشانى کرمان- بلوار جمهورى خیابان 
همتى فر- تقاطع بلوار پزشک-مجتمع مسکونى آریانامس-بلوك مروارید 2-واحد 401 با وکالت کامران اطرشى 
فرزند محمد على به نشانى تهران خیابان آزادى خ اسکندرى جنوبى باالتر از جمهورى پ 432 طبقه 3 واحد 11 و 
فاطمه مسجدى فرزند محمد به نشانى اصفهان- چهارباغ باال هتل پل مجتمع کوثر دو طبقه 5 واحد 730 دفتر آقاى 
کمیلى پور ضمناً حق االجرا از مأخذ محکوم بر عهده محکوم علیه است.(حکم غیابى) محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف 2064 

شعبه13 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/1/709
اجراییه

شــماره: 950818- 96/1/26 به موجب راي شــماره 9502117 تاریخ 95/11/19 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محمدرضا نادرى دره شورى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم   اســت به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 4/850/000 ریال هزینه دادرسى و 
120/000 ریال هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 334399- 85/5/20 
و نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: سیدمهدى میر به نشــانى: اصفهان- خ رباط- کوى شیخ عباس 
فائض- بن بست بنفشه. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1996 شعبه 

8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/710
اجراییه

شماره: 950508 ش 12- 96/1/23 به موجب راي شــماره 1615 تاریخ 95/9/22 حوزه 12 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محمدحســین نظریان به نشــانی: مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیــون ریال وجه چک شــماره 354896- 94/9/30 بانک ســپه بابت
 اصل خواســته و مبلغ 1/705/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (94/9/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: جواد مظهرى به نشانى: اصفهان- سه 
راه ملک شهر- خ بهارســتان شــرقى- نبش خیابان عارف- پالك 54 صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر 
حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتــی که خــود را قادر به اجــراي مفــاد اجرائیه نداند

 باید ظــرف مهلت مزبــور صورت جامــع دارائی خــود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالــی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 1997 شعبه 12 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

1/711/

اجراییه
شماره: 950583- 96/1/26 به موجب راي شماره 1609 تاریخ 95/9/29 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: اصغر محورى به نشانی: مجهول المکان محکوم   است به پرداخت مبلغ 
91/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/430/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 240/000 ریال هزینه دادرسى 
نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم لها: 1- محمدرضا فرید 
2- زیبا شریفى با وکالت مسعود شریفى به نشانى: اصفهان- خ توحید میانى- طبقه فوقانى بانک ملت- ساختمان 
بهسامان- ط اول- واحد 4. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1999 

شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/712
اجراییه

شــماره: 951176- 96/1/26 به موجب راي شــماره 9502260 تاریخ 95/12/3 حوزه 8 شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مرتضى پارسا به نشانی: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سى و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 885/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال 
هزینه دادرسی جهت نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/1 لغایت تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له: قنبرعلى جمشیدى لمجیرى به نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- ورودى خانه اصفهان- تقاطع 
اول- کوچه ولى عصر- بن سوم- منزل شخصى و نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 1995 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/713

اجراییه
شماره: 950048-96/1/26 به موجب راي شماره 95099767963002374 تاریخ 95/11/26 حوزه 33 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضى پارسا به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 10/800/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 94/7/3 لغایت 94/11/3 و پرداخت مبلغ 848/350 
ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له قنبرعلى جمشیدى لمجیرى به نشانى اصفهان-تابلوخانه اصفهان کوچه 
ولیعصر جنب بانک ملى بن بست سوم منزل شخصى و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1994 شــعبه33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 2) /1/715
اجراییه

شماره: 882/95- 96/1/26 به موجب راي شماره 1008 تاریخ 95/11/13 حوزه 52 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: ملک سهرابى زینانى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو سمند به شماره 346 ب 76  ایران 13 و پرداخت مبلغ 2/022/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: رضا امینى نژاد 
به نشانى: خ نیرو بن بست شقایق پ 15. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 1993 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/717
اجراییه

شماره: 1069/94 ش ح 9- 95/4/23 به موجب راي شماره 2187 تاریخ 94/12/26 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- مرضیه سردارى فرزند عزیزا... به نشانی: مجهول المکان 
2- رضا کریمى به نشانى: اصفهان خ باهنر مجتمع ادارى سپهر طبقه 5 واحد 53 محکوم  اند به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از 94/5/10 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له: محمدسعید کمالى فرزند حسین به نشانى: اصفهان خ 
امام خمینى شهرك کوثر کوى فجر 1 پ 25 و هنچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجراى احکام شوراى حل اختالف. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1991 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/718
اجراییه

شماره: 950935 ش/11 به موجب راي شــماره 1474 تاریخ 95/8/23 حوزه 11 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- سیدعلى روحانى به نشانى: خ کاوه- کوى شهید کرمى- پالك 51 
و 2- صادق شجاعى به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
مطالبه وجه چک هاى 737713 و 737714 به عهده بانک ســپه و مبلغ 4/365/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/6/19 و 95/6/24 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: 
حامد جمالى با وکالت مریم السادات ابرقوئى به نشانى: خ آمادگاه چهارراه محمدآباد کوچه شماره 10 کوچه شهید 
آزرم صادر و نیم عشر حق االجرا و اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1988 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/1/720

ابالغ
آگهى ابالغ به على حسین امیدى نرگسى شماره درخواست: 9610460363400001 
شماره پرونده: 9509980363401454 شماره بایگانی شعبه: 951470 نظر به اینکه 
على حسین امیدى نرگسى فرزند ابراهیم  به اتهام خیانت درامانت حسب شکایت شهرام 
بهداروند فرزند خدامراد از طرف این دادسرا در پرونده شماره 951470د15  تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجراى ماده 15 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب  به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهى در شعبه 15 دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
م الف: 2079  شعبه15 بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان/1/685

احضار
شماره پرونده: 910325ب16-95/12/19 آقاى عباس خسروى فارسانى فرزند امان 
ا... در پرونده شماره 910325ب16 این شعبه به اتهام توهین به رهبرى، تبلیغ علیه نظام 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م 
الف: 2078 شعبه 16 بازرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره 2)/1/687

  ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه: 9610100354300400 در خصــوص پرونــده کالســه 
9509980360400125 شماره بایگانى شعبه: 951541 با توجه به گزارش واصله آقاى 
فریدون نجفى شلمزارى فرزند براتعلى با جعل مهر و امضاء و استفاده از سند مجعول 
متهم است که اتهام نامبرده جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع  و به کالسه 951541 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/4/14 ساعت 11 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 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: 2076 شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/1/689

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100353200259 شماره پرونده: 9509980365900980 
شماره بایگانى شعبه: 960117 نظر به اینکه شکایت خانم نفیسه تاجیک فرزند محمد 
علیه صدرالدین رسولى فرزند فضل الدین دائر بر ترك انفاق تقدیم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 106 دادگاه عمومى (کیفرى) 
شهرســتان اصفهان ارجاع و به کالســه و شــماره بایگانى 960117 ك 106 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/03/08 ساعت 9:00 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمــل خواهد آمد. م الف: 
2071 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق) مجتمع شهید 

بهشتى/1/690



آگهىآگهى 07072922 سال چهاردهمچهارشنبه  6 اردیبهشت  ماه   1396

مزایده
شماره آگهى: 139603902142000001 شماره پرونده: 139504002142000001 آگهى مزایده اموال غیرمنقول 
(اسناد رهنى) براساس پرونده  اجرایى کالســه 139504002142000001 به شماره بایگانى 9500001 له بانک 
کشاورزى شعبه دهاقان و علیه عنایت یلمه على آبادى و اسکندر صالحى یلمه على آبادى ششدانگ یکبابخانه به شماره 
پالك ثبتى 1418 فرعى از 58- اصلى مورد ثبت صفحه 332 دفتر 162- امالك واقع در روستاى على آباد جمبزه 
بخش ثبتى دهاقان به انضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تأسیسات موجود و آتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و 
غیرمنصوبه فعلى و آتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق و گاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى 
آقاى اسکندر صالحى یلمه على آبادى با حدود اربعه: شماًال در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است به طول هاى 
3/64 متر و 13 سانتى متر و 11/76 متر درب و دیواریست به کوچه شرقاً در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى است به 
طول هاى 17/23 متر و 39 سانتى متر و 8 متر دیواریست به دیوار پالك هاى 1417 فرعى، جنوباً بطول هاى 11/90 و 
3/75 متر دیواریست به دیوار پالك هاى 1422 و 1423 فرعى غرباً اول بطول 26/91 متر دیواریست به دیوار پالك 
1419 فرعى دوم به طول 1/26 متر دیواریست به کوچه به مســاحت 409/61 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد، به 
موجب سند رهنى شماره 3077 مورخ 1388/10/29 دفتر اســناد رسمى شماره 222 دهاقان در رهن و وثیقه بانک 
کشاورزى شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از 
ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آیین نامه اصالحى 
مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق 
ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شــرح توصیف و ارزیابى گردید: ششدانگ پالك ثبتى 1418 فرعى از 
58- اصلى ملکى اسکندر صالحى یلمه على آبادى واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان- روستاى على آباد جمبزه 
خیابان اصلى روبروى سوپر مارکت آقاى عسگرى بصورت یکباب ساختمان کلنگى با سقفهاى چوبى و کف ساختمان 
موزائیک داراى امکانات آب و برق و گاز و مساحت اعیانى 120 مترمربع و عرصه پس از عقب نشینى 393 مترمربع که 
ساختمان فوق فاقد پروانه میباشد. باتوجه به موقعیت و ابعاد کاربرى و قدمت ساختمان و نوع مصالح به کار رفته در 
آن و عرضه و تقاضا و قیمتهاى معامالتى در منطقه و جمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ 316/500/000 ریال (سیصد و 
شانزده میلیون و پانصد هزار ریال) ارزیابى گردیده شده است، ضمناً طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع سند رهنى 
فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 در محل 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. طالبین مى توانند قبل از شرکت در جلسه مزایده از مورد مزایده ششدانگ پالك ثبتى 1418 فرعى از 58- اصلى به 
آدرس دهاقان- روستاى على آباد جمبزه خیابان اصلى روبروى سوپر مارکت آقاى عسگرى بازدید به عمل آورند، الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجود پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد، این 
آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد. م الف: 96/24  اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/846

مزایده
شماره آگهى: 139603902127000003 شماره پرونده: 9204002127000035 آگهى مزایده اموال غیرمنقول 
(اسناد رهنى) بر اساس پرونده  اجرائى به شماره بایگانى 9200035 تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 76/61 واقع 
در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا مورد ثبت صفحات 495 و 250 دفاتر ســه متمم و 86 با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 3100 متر به خط مستقیم به زمین 76/60 شــرقا به دامنه کوه کاله قاضى جنوبا به طول 3100 متر به خط 
مستقیم مفروز باقى مانده مزرعه حیدرآباد 76/5 غربا به طول 500 متر به جاده شوسه اصفهان شیراز به نام محمدباقر 
خورزوقى ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 32499 مورخ 1387/12/18 دفتر اسناد رسمى 
شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزى شعبه مرکزى شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده که اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پس از تشکیل پرونده 
و ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى 
مربوطه پالك مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف 
و ارزیابى گردید. 1- کل زمین به مساحت 1550000 مترمربع میباشد که به مبلغ شصت و شش میلیارد و ششصد و 
پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است. 2- درختان انار هشت تا ده ساله 32500  اصله به اضافه طرح بابلر به مساحت 
33 هکتار به اضافه درب و دیوار گلى به طول 2590 متر به مبلغ ســیزده میلیارد و دویست وشصت و چهار میلیون و 
هشتصد هزار ریال ارزیابى شده است. 3- درختان انار چهار تا پنج ساله 15500 اصله به اضافه طرح آبیارى بابلر به 
مساحت 17 هکتار و استخر و ساختمان کاگرى و اتاق مدیریت و آغل گوسفند به مبلغ سه میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج 
میلیون ریال ارزیابى شده است. که مورد رهن کال به مبلغ هشتاد و سه میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد 
هزار ریال ارزیابى شده است. ماشین آالت موجود در محوطه مرغدارى: 1- یک دستگاه دیزل ژنراتور 60 کیلو ولت 
آمپر، 50 هرتز، 80 آمپر که نوع آن مشخص نیست ولى با توجه به وضعیت موجود آن قیمت آن هشتاد میلیون ریال 
میباشد. 2- انشعاب برق سه فاز 150 آمپر، حق امتیاز، ترانس و متعلقات مربوطه به قیمت یکصد و بیست میلیون ریال 
3- دستگاه تصفیه آب موجود جهت مرغدارى به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 4- باسکول 20 تنى جاده اى به مبلغ 
چهل میلیون ریال 5- دستگاه تغذیه دان مرغ و ضد عفونى کننده سالن ها به مبلغ ده میلیون ریال 6- مشعل گازوئیل 
اتمسفر جهت تنظیم دماى سالنها هشت عدد جمعاً به مبلغ هشت میلیون ریال 7- فنهاى سقف سالن ها چهار عدد 
جمعاً به مبلغ هشت میلیون ریال 8- فنهاى دیواره سالنها هشت عدد جمعاً به مبلغ دوازده میلیون ریال 9- تانکر ذخیره 
سوخت دو عدد بیست هزار لیترى به مبلغ ده میلیون ریال 10- تانکهاى ذخیره آب مصرفى مرغدارى جمعاً به مبلغ 
سه میلیون ریال که ماشین آالت فوق کًال به مبلغ سیصد و شانزده میلیون ریال ارزیابى میگردد. و مورد مزایده طبق 
اعالم بستانکار فاقد بیمه میباشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 در شعبه 
اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى 
نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى هشتاد و سه میلیارد و نهصد 
و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود 
طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 25 جاده شهرضا- اصفهان بعد از مهیار نرسیده 
به پلیس راه سمت راست جاده دشت مهیار بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از 
هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه برعهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف 
جهان در تاریخ 96/02/06 چاپ و منتشر میشود. م الف: 68 یوسفیان رئیس واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا /1/935

مزایده
واحد اجراى احکام شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 950020 
جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه 1396/02/20 از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح به منظور وصول محکوم به میزان 
144/893/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/995/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و میلغ 6/500/000 
ریال به عنوان هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت و به جهت فروش میزان 531/74 ســهم مشاع از هفت 
هزار و پانزده سهم مشاع از سیصد و هفتاد و پنج هزار ســهم یک قطعه زمین زراعى تحت پالك ثبتى 15 فرعى از 
697 اصلى مورد ثبت شماره 3552 صفحه 338 و دفتر 41 واقع در شهر ورنامخواست، جاده ا... آباد به مالکیت آقاى 
ابراهیم شیرى ورنامخواستى فرزند اسماعیل که در حال حاضر ملک یاد شده در تصرف محکوم علیه مى باشد و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 148/888/000 ریال ارزیابى گردیده در محل اجراى احکام شعبه پنجم دادگاه 
عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن 
نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا 
افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 ٪ قیمت 
کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 85   اجراى احکام 

شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان/1/937
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

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

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

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

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

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

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

از مالک رسمى آقاى حسام پهلوانى نژاد
7- راى شماره   139560302026019676 مورخ    95/11/13     خانم فرنگیس شهابی به شناسنامه شماره 58 کدملی 
5649650284  صادره جرقویه فرزند محمد حســین بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161,40 مترمربع از پالك شماره  15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد 
8- راى شماره   139560302026019670    مورخ    1395/11/13   آقاي  اسماعیل شهابی محمد آبادي به شناسنامه 
شماره 8 کدملی 5649618526 صادره جرقویه  فرزند حسین بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 161,40 مترمربع از پالك شماره  15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

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

مع الواسطه از مالک رسمى خانم طاهره  دادخواه
15- راى شماره   139560302026017690    مورخ    1395/10/12   آقاي  فریدون امیري کردستانی به شناسنامه 

شــماره 47576 کدملی 1282399047 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت به 79,96 سهم مشاع از 94,96 سهم 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  94,96  مترمربع پالك شماره 435  فرعی از14458  اصلی که در اجراى استاندارد 
سازى به شماره 14458,13836 تبدیل شده اســت واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم طاهره  دادخواه
16- راى شماره   139560302026010025    مورخ    1395/6/11 آقاي عبدالرسول متین پور به شناسنامه شماره 
1467 کدملی 1286174236 صادره اصفهان فرزند غالمحســین در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 190  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

17- راى شــماره   139560302026019082    مــورخ    1395/10/29   و راى اصالحــى شــماره  
139560302026020789   مورخ   1395/11/25    آقاي علی نوروزي به شناسنامه شماره 65 کدملی 5110425590 
صادره برخوار فرزند قاسم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  184,81 مترمربع پالك شماره  78-79 فرعی 
از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمى مى باشد
28- راى شماره   139560302026019986    مورخ    1395/11/16   خانم سهیال نظرى به شناسنامه شماره 1143  
کدملی 1283293773  صادره اصفهان  فرزند صفر  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 253,28  مترمربع 

از پالك شماره 479 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
29- راى شماره   139560302026021187    مورخ    1395/11/30   خانم مائده محمدى ارانى  به شناسنامه شماره 
1271029626  کدملی 1271029626  صادره اصفهان  فرزند خلیل  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100,70  مترمربع از پالك شماره 13744 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49- راى شماره   139560302026021181    مورخ    1395/11/30   آقاى ناصر گرجى  به شناسنامه شماره 716  
کدملی 4171678625  صادره الیگودرز  فرزند حسن  نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,35  
مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

50-راى شماره   139560302026018371    مورخ    1395/10/20   آقاي مجید تقی زاده اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1892 کدملی 1286791006 صادره اصفهان فرزند فضل اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  154,30  
مترمربع پالك شماره 41  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

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

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

مالک رسمى مى باشد
53- راى شماره   139460302026037074    مورخ   1394/12/21    خانم اعظم منصوریان قمبوانى به شناسنامه 

شماره 144 کدملی 1289457591 صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     93    مترمربع 
پالك شماره      15105     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالک رسمى مى باشد
72- راى شماره   139560302026020563    مورخ    1395/11/21    آقاي حمیدرضا بادامی به شناسنامه شماره 237 
کدملی 1290965749 صادره اصفهان فرزند بمانعلی در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  302,23  مترمربع 

پالك شماره 457  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
73- راى شماره   139560302026019712    مورخ    1395/11/13     خانم پروانه خدادوستان به شناسنامه شماره 
3 کدملی 1284487008 صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 172,10 

مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
74- راى شماره   139560302026020509    مورخ    1395/11/20    آقاي احمد دیانى به شناسنامه شماره 141 
کدملی 1286356512 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 72,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موروثى مرحوم آقاى رضا دیان
75- راى شماره   139560302026020511    مورخ    1395/11/20   خانم منظربانو دیان به شناسنامه شماره 38633 
کدملی 1282313789 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 14,5 سهم مشاع از 145 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانى به مساحت 139,53 مترمربع از پالك شماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله مدح خوان
91- راى شماره   139560302026020838    مورخ    1395/11/26     خانم فرشته مدح خوان  به شناسنامه شماره 

100  کدملی 1284584658 صادره اصفهان  فرزند اسداله نسبت به 7,2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 144  مترمربع از پالك شماره 87 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

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

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

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

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

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى شیر محمدى
96-راى شماره  18965 1395603020260   مورخ  1395/10/28  خانم رقیه قجاوند بلتیجه  به شناسنامه شماره 
3688  کدملی 0052696278  صادره تهران  فرزند روح اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216,42  مترمربع 

از پالك شماره 475 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
97-راى شماره  17253 1395603020260   مورخ  1395/10/07  آقاي  رضا دوست محمدي به شناسنامه شماره 
219 کدملی 1284478580 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 220   مترمربع 
پالك شــماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که مالک رسمى فرشاد نریمانى زمان آبادى  
بموجب سند 86990  مورخ 1377/2/15   دفتر 9  اصفهان مورد ثبت صفحه 257 دفتر 225 خروجى بوده و بموجب 
وکالتنامه هاى 31675 مورخ 1381/04/30 دفتر 89 به سعید اعتدالى و 7683 مورخ 1381/4/31 دفتر 114 به علیرضا 
سالمى و 7776 مورخ 1381/05/08 دفتر 114 اصفهان به مهوش نادرى سامانى و 10325 مورخ 1381/11/29 دفتر 
114 به احمدرضا نریمانى زمان آبادى و وکالتنامه 10628 مورخ 1381/12/07 دفتر 114 به متقاضى واگذار شده و 

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

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

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

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

بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
102- راى شماره  04723 1394603020350   مورخ  1394/08/20  خانم اعظم اصالنی افوسی به شناسنامه شماره 
1796 کدملی 6219198158 صادره بوئین و میاندشت فرزند مصطفی بصورت سى و هفت سهم ازدویست و بیست 
سهم از 3100 سهم ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 221,35مترمربع پالك شماره 700 فرعی از 99 

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

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

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

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

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

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

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرحیم رجبیان
109- راى شــماره  23002 1395603020260   مورخ  1395/12/26   خانم نرگس باب الخانى نجف ابادى  به 
شناسنامه شماره 2560  کدملی 1091287635  صادره نجف اباد  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 98,65  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله پاکفر
 م الف: 2905 تاریخ انتشار نوبت اول 96/02/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/02/21  ایروانى   رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان/2/161
 تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 4388 فرعى مجزى شــده از پالك 2071 فرعى واقع 
در دهق 4  اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محســن محمدهاشــمى فرزند على اصغر 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضاي نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مــورخ 1396/03/04 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیــات تحدید حدود روز 
بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 

تا سی  (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4134 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/2/162

ابالغ  
شماره ابالغیه: 9610100354700499 شماره پرونده: 9509980360200157 
شماره بایگانی شعبه: 950181 شــکات: 1- آقاى على اسماعیلى فرزند حبیب به 
نشانى خیابان باغ دریاچه –کوچه 71-پالك 53 ،2- آقاى مسعود مسائلى فرزند 
مهدى به نشانى خ 22 بهمن-روبروى شــهردارى منطقه4-بلوك ارم-طبقه اول 
واحد2- متهم: آقاى امین نیک پى به نشــانى سه راه ملک شهر-شهرك قدس-

بلوك 15-طبقه دوم-واحد 4(ورودى اول سمت راست.روبروى مدرسه راهنمایى) 
اتهام: اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونى و بردن مبلغ ســى میلیون ریال 
وجه نقد از این طریق گردشکار: دادگاه با بررســى محتویات پرونده و جامع اوراق 
آن ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى امین نیک پى که مشخصات دقیق ترى از وى 
در پرونده مشهود نمى باشــد مبنى بر اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونى و 
بردن مبلغ سى میلیون ریال از آقاى مسعود مسائلى از این طریق جهت اخذ کارت 
معافیت از خدمت به جهت داشتن آشنا و نفوذ در اداره نظام وظیفه؛ دادگاه از توجه به 
کیفر خواست صادره و شکایت شاکى خصوصى و اظهارات گواهان شاکى در دادسرا 
و مالحظه فیش هاى بانکى و پرینت حســاب بانکى که پیوست سابقه مى باشد و 
عدم حضور و دفاع از ناحیه نامبرده در هیچ کدام از مراحل رسیدگى اعم از دادسرا و 
دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به 
ماده یک از قانون اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونى مصوب 1315 عالوه 
بر رد وجوه مال در حق شاکى نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید. رأى دادگاه غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان اســت. و اما در خصوص شکایت آقاى على 
اســماعیلى علیه متهم باال به اتهام پیش گفته نظر به محتویات پرونده و فقد ادله 
اتباتى کافى و اینکه وى صرفًا معرف متهم به شاکى باال مى باشد لذا اتهامى متوجه 
وى نمى باشد و با استفاده از اصل برائت مستداً به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مصوب 92 رأى بر برائت ایشان صادر و اعالم مى نماید رأى دادگاه در این قسمت 
حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ تجدید نظر خواهى از ناحیه شاکى 
در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان اســت. م الف: 2065 صیاف زاده رئیس شعبه 

121 دادگاه کیفر ى دو شهر اصفهان(121 جزایى سابق/1/807
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103760200617 شماره پرونده: 9409983761802230 
شماره بایگانى شعبه:950222 تاریخ حضور: 1396/03/07 ساعت حضور: 8/30 
در خصوص شکایت محمد مظفرى علیه رامین درویشى در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 162 شعبه 102 دادگاه کیفر ى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/156
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همانا رسول خدا (ص) همواره مى فرمود: «گرداگرد بهشت 
را دشوارى ها (مکاره) و گرداگرد جهنم را هوس ها و شهوات 
گرفته است». آگاه باشید! چیزى از طاعت خدا نیست جز آنکه 
با کراهت انجــام مى گیرد، و چیزى از معصیت خدا نیســت جز 

اینکه با میل و رغبت عملى مى شود.
موال على (ع)

BAREKAT APPLIANCE  STORES

فروشگاه لوازم خانگى برکت

طرح تعویض لوازم خانگى دســت دوم با لوازم خانگى تخفیف خورده به علت 
عیوب ظاهرى و نمایشگاهى 

شامل ساید باى ساید- یخچال فریزر- یخچال تک- فریزر تک- لباسشویى- 
اجاق گاز با برندهاى معتبر 

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

بدون شرح
طرح: ایران کارتون



  روزنامه مستقل استان اصفهان

 شیمبا در رادار ذوب آهن

www.nesfejahan.netesfejaha

15

13

دستگیرى
«ُجل ُجل آپاچى سوار»

بررسى اظهارات اخیر
 عبدا... ویسى در
 تحریریه نصف جهان
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رامبد جوان : 
با فیلم «کف» کنید 

چچچ

«عمو قناد»
 به شبکه 2 مى آید

11

ندوانه
ا رژیم ه

الغرى ب

آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت دومنوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 26116 مورخ 95/12/5 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 2921 مورخ 95/11/25 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت 
به فروش قطعه زمین شماره 17 به مساحت 159/60 متر مربع واقع در فاز 4 مسعود آباد 
با کاربرى مسکونى طبق کارشناسى جمعًا به مبلغ 420/000/000 ریال از طریق مزایده 
عمومى با شرایط 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل 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 باشــد (کمیســیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

 ذوب آهن، مراقب 
    ستـــــــــاره هایش باشد

wwwwww.ne
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رامبد جوا
با فیلم «کف»

«عمو قناد»
 به شبکه 2 مى آید
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سخت افزار

اندروید

کنترل مرسدس بنز با آمازون 
اکو و گوگل هوم 

شرکت خودروسازى مرسدس    آى تى ایران|
بنز اعالم کرد که تمامــى خودروهاى مدل 2016 و 
2017 این شــرکت، قابلیت کنترل توسط دستورات 
صوتى از طریق آمازون اکو یا گوگل هوم را خواهند 

داشت.
براى اســتفاده از الکســا یا گوگل اسیستنت روى 
مرســدس بنز، صاحبان خودرو بایستى ابتدا فناورى 
Mbrace خودروى خود را فعال کرده و جهت دریافت 

اشتراك ثبت نام کنند. این فناورى به منظور سرگرمى، 
مســیریابى و کنتــرل از راه دور روى خودروهــاى 
مرسدس قرار گرفته است. دستیار صوتى گوگل با نام 
”Mercedes Me Google Assistant“ و دســتیار 
آمازون با همان نــام الکســا روى خودروهاى این 

شرکت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
دســتورات صوتى مورد اســتفاده در خوودروهاى 
مرســدس جهت قفل درب ها از راه دور، پیدا کردن 
رســتوران هاى اطراف و یا روشــن کردن خودرو با 
 Mercedes Me گفتن جملــه «اوکى گوگل، بــه
بگو که ماشین را روشــن کند» و یا با گفتن «الکسا، 
به Mercedes Me بگو کــه آدرس را براى خودرو 
بفرستد»، دستیار صوتى آدرس مورد نظر را برایتان 

اعالم مى کند.

اپلیکیشن هایى براى پیدا کردن 
گوشى هاى گم شده

افراد اغلب از گم کردن گوشى هاى هوشمند خود رنج 
برده و پیدا کردن آن برایشان امرى دشوار است به همین 
دلیل محققان دست به توسعه اپلیکیشن هایى کاربردى 

زدند که در اینجا به معرفى برخى از آنها مى پردازیم.
یکى از این اپلیکیشن ها با صدا کار مى کند به طورى که 
کاربر صداى خود را در آن ضبط کرده و در صورت گم 
شدن گوشى هوشمند یا سایلنت بودن آن، با صدا زدن 
و دریافت پاسخ از گوشى مى توان آن را به راحتى پیدا 
کرد.  این اپلیکیشن که مارکو پولو Marco Polo نام 
داشته که کاربر براى پیدا کردن گوشى هوشمند تنها 
 “Marco” کافى است که با صداى بلند بگوید مارکو
و فوراً از سمت گوشى هوشــمند پاسخى با کلمه پولو 

”Polo“ دریافت خواهد کرد.
در اپلیکیشــن بعدى که Clap App نام دارد، کاربران 
با سه بار دست زدن مى توانند گوشى هوشمند خود را 
پیدا کنند. به طورى که بعد از 3 بار دست زدن، حتى اگر 
گوشى بر روى حالت لرزش یا سایلنت باشد، شروع به 

زنگ زدن مى کند.
 یکى دیگر از اپلیکیشن ها whistle and find نام داشته 
که با سوت زدن کار مى کند به طورى که پس از سوت 
زدن کاربر گوشى هوشمند در هر نقطه اى که باشد به 

طور خودکار شروع به زنگ زدن مى کند.
 Apple و Google Play Store این اپلیکیشن ها در 

Store براى کاربران موجود است.

سایت نجوم ایران با هدف بسط و گسترش علم نجوم و اشاعه دانش ستاره شناسى و هوا-فضا در ایران، از اردیبهشت 1388 
به شکل رسمى آغاز به کار نمود. به لطف پروردگار و حمایت همیشگى کاربران عزیز، این سایت هم اکنون نامى آشنا در بین 
تمام عالقه مندان و دوستداران نجوم در ایران مى باشد. بر اساس آخرین آمار و گزارشات وبسایت جهانى الکسا، «سایت 
نجوم ایران» در حال حاضر پربیننده ترین وبسایت نجومى ایران و یا به بیانى بهتر، پربیننده ترین وبسایت فارسى زبان دنیا 
در حوزه نجوم و فضا مى باشد. بر اساس اهداف و سیاست هاى سایت، تهیه و ارائه محتواى صحیح و علمى در «سایت نجوم 

ایران» از دو قاعده اصلى پیروى مى نماید:
اول ارائه جدیدترین اخبار و مقاالت نجوم که از منابع معتبر جهانى و با تالش کارشناسان و اعضاى سایت ترجمه، گردآورى، 

نوشته و در اختیار بینندگان عزیز قرار مى گیرد.
دوم ایجاد مکانى براى گردآورى و طبقه بندى خبرها و مقاالت مختلف بینندگان و سایر سایت هاى نجومى کشور. از این رو 

بینندگان عزیز مجبور به پویش صدها وبسایت مختلف براى پیدا نمودن مطالب نجوم نخواهند بود.
http://www.noojum.com :وب آدرس

  Modern Combat 5 eSports FPS نسخه 5 از بازى محبوب و فوق العاده زیباى اکشن با اسم «مدرن کامبت» 
از استودیوى گیم الفت براى دستگاه هاى اندروید است، گیم الفت نسخه پنجم بازى فوق العاده مهیج و کم نظیر 
مدرن کامبت خود را در گوگل پلى براى دستگاه هاى اندرویدى عرضه نموده تا بار دیگر کاربران دوستدار بازى هاى 
اکشن و تفنگى را به وجد آورده و باز هم مثل همیشــه گرافیکى ترین و لذت بخش ترین بازى اکشن اول شخص 
را در اندرویدفون شما به ارمغان بیاورد! داستان بازى Modern Combat 5: Blackout نیز حول نسخه هاى 3 و 4 
بازى مى چرخد به گونه اى که ایاالت متحده آمریکا زیر حمله تروریست هاست و رهبر این گروه تروریستى را یکى 
از سربازان سابق ایاالت متحده که تصمیم گرفته به کشور خود خیانت کند و با حمله و کشتار این جرم و فساد را در 

این کشور از بین ببرد، بر عهده گرفته است. 
در بازى شما قادر خواهید بود به هدایت وســایل نقلیه بپردازید و یا کنترل هواپیماهاى بدون سرنشین را برعهده 
بگیرید و هیجان را احساس کنید! شما مى توانید از انواع سالح هاى نیمه اتوماتیک، دستى، شاتگان و نارنجک ها 

بهره ببرید و با کمک آن ها دشمنان را سر به نیست کنید.

سایت 
نجوم ایران

بازى مدرن کامبت 5 
اندروید

 
آموزش تغییر رنگ 

چراغ LED  اعالن در تلگرام
 LED اگر تبلت یا گوشــى اندرویدى شــما از چراغ
نوتیفیکیشــن بهره مى برد، مى توانید رنگ آن را در 
ازاى دریافت پیام از ســوى مخاطبین خاص تلگرام 
تغییر دهید. دقت داشته باشــید که منظور ما تغییر 
رنگ چراغ LED نوتیفیکیشــن تلگرام براى تمام 
نوتیفیکیشن هایى که از ســوى این اپلیکیشن ارائه 
مى شوند نیســت! بلکه فقط در مورد تغییر رنگ این 
چراغ در ازاى دریافت پیام از سوى یک کاربر خاص 

صحبت مى کنیم.
به منظــور انجام ایــن عمل نیازى بــه طى کردن 
مراحل پیچیده وجود ندارد. کافى است که به شرح 

زیر عمل کنید:
اپلیکیشن تلگرام را اجرا کنید.

پنجره گفتگوى خود با مخاطب خاص مد نظرتان را 
لمس کنید تا وارد آن شوید.

نام مخاطــب را از منــوى باالیــى صفحه لمس 
کنید.

گزینه ”Notifications“ را انتخاب کنید.
گزینه ”Customize“ را انتخاب نمایید.

Enable Customize Notifica-” تیک گزینــه
tions“ را بزنید.

گزینه ”Color“ را در زیرشاخه ”LED“ لمس کنید.
رنگ مد نظرتان را انتخاب کنید.

گزینه SET را لمس کنید.
از این پس شــما بــدون نیــاز به لمس گوشــى 
مى توانید متوجه شــوید که پیام خوانده نشــده از 
ســوى مخاطب خاص مد نظرتان ارســال شــده

 است.

 Live Photo قراردادن
روى وبسایت ها 

 Live Photo آى تى ایران| گذاشتن تصاویر  
 Live روى وبسایت ها حاال ممکن شده است. امکان
Photo اپل قابلیت جذابى اســت. امکانى که کم و 

بیش مشــابه پخش یک فایل Gif است اما کیفیت 
بهترى دارد. 

اپــل این امــکان را مــدت هاســت در iOS قرار 
داده در هنــگام عکســبردارى مى تــوان آن را 
فعال کــرد. به نوعــى وقتى عکســى را مى گیرید 
چندین فریم قبــل و بعد از آن هم ضبط مى شــود 
و مشــابه یک فایــل ویدئوى کوتــاه قابل پخش 

است.
 مشــکل اما آنجا بوده که این امکان فقط منحصر 
به دستگاه ها و اپلیکیشــن هاى اپل بود اما حاال این 
شرکت از طریق پرتال برنامه نویسان API یک کد 
جاوااسکریپت ( که Live Photo Kit نامیده مى شود) 
در اختیار برنامه نویسان وب قرار داده تا عکس هاى 
مبتنى بر Live Photo را با یک کد در ســایت خود 

قرار دهند.

ترفند

کلیک

چرا «آیفون 7 پالس اپل» از
  «گوگل پیکسل ایکس  ال» بهتر است؟

 گوگل به طور مستقل (حداقل طبق ادعاى خود) وارد 
عرصه طراحى و تولید گوشــى هاى اندرویدى شده و 
اولین سرى از محصوالت خود را با نام گوگل پیکسل 
 Google) و گوگل پیکسل ایکس ال (Google Pixel)
Pixel XL) معرفى کرده است. گوگل رسماً اشاره کرده 

که دیگر سرى محصوالت نکسوس را با همکارى سایر 
شرکت هاى تولید کننده محصوالت اندرویدى روانه 
بازار نمى کند و قصد دارد هر سال سرى اسمارتفون هاى 
اختصاصى و جدید برند خویش را با تکیه بر سیســتم 

عامل اندروید استاك عرضه کند.
با توجه به اینکه شــرکت بزرگ گوگل صاحب امتیاز 
اصلى و رسمى سیستم عامل اندروید محسوب مى شود، 
نگرشــى در بین افراد عالقه مند به فناورى و به ویژه 
اسمارتفون ها ایجاد شــده که بر پایه رقابت مستقیم 
گوگل و اپل استوار است. اگرچه گوگل به طور مستقیم 
با سایر شرکت هاى تولید کننده محصوالت اندرویدى از 
قبیل سامسونگ و... هم رقابت مستقیم دارد اما جنگ 
بین اندروید و) iOS آیفون( موضوع را به سمت رقابت 

گوگل و اپل سوق مى دهد! 
پیش از هر چیز باید اشــاره کنیم که بى شــک هر دو 
گوشى نام برده شــده (گوگل پیکســل ایکس و ال و 
آیفون 7 پالس) نقاط قوت و برترى هاى منحصر به فرد 
خود را دارند. در این مقاله قصد داریم که به برترى هاى 
آیفون 7 پالس نسبت به گوگل پیکسل ایکس ال اشاره 
کنیم و دالیلى را شــرح دهیم که نشان مى دهند خرید 
آیفون 7 پالس نسبت به پیکســل ایکس ال انتخاب 

بهترى است. 

IP67 استاندارد ضدآب و گرد و غبار
حتمــاً مى دانید که اپــل بــراى اولین بار آیفــون  7 و 
آیفــون 7 پــالس را بــه اســتاندارد رســمى ضدآب 
و ضد گرد و غبــار IP67 مجهز کرد. ایــن موضوع به 
آن معناســت که آیفــون 7 پــالس مى توانــد براى 
مدت زمــان 30 دقیقــه در عمق حداکثــر یک مترى 
آب دوام داشــته باشــد. آیفــون 7 و آیفــون 7 پالس
 اپل در بررســى هاى عملى هم کیفیــت عملکرد خود 
در این زمینه را به اثبات رســانده اند اما گوگل پیکســل 
ایکس ال چطور؟ متأسفانه پیکســل ایکس ال گوگل 
از اســتاندارد ضد آب رده IPXX  بهره نمى برد. بنابراین 
ضد آب بودن آیفون 7 پالس یکى از برترى هاى آن نسبت 

به پیکسل ایکس ال گوگل به شمار مى رود.

اسپیکر دوبل
اپل آیفون 7 پالس را به دو اســپیکر مجهز کرده که 
یکى از آنها در بخش فوقانى و دیگرى در بخش زیرین 
دستگاه تعبیه شــده اند. این موضوع سبب مى شود تا 
کیفیت صداى خروجى از آیفــون 7 پالس به 

مراتب رضایت بخش  باشد اما متأسفانه گوشى هوشمند 
پیکسل ایکس ال گوگل از اسپیکر دوبل بهره مند نیست. 
بنابراین اگر از عالقه مندان به گوش دادن موسیقى یا 
تماشاى فیلم و موزیک ویدئو باشید، اسپیکر آیفون 7 
پالس نسبت به پیکسل ایکس ال گوگل کیفیت بهترى 

را ارائه مى کند.

دوربین دوگانه و قدرتمندتر
هر دو گوشــى گوگل پیکســل ایکــس ال و آیفون 
7 پالس اپل از نظر کیفیت عملکرد دوربین محصوالت 
قدرتمنــدى هســتند اما بــا توجه به بررســى هاى 
عملى انجام شــده، مشخص شــد که دوربین دوگانه 
آیفون 7 پالس کیفیت بهترى نسبت به دوربین واحد 
گوگل پیکســل ایکس ال ارائه مى کند. این موضوع 
به ویــژه در زمانى کــه از قابلیت زوم اســتفاده کنید، 
محســوس تر مى شــود. بنابراین، اگر در مورد کیفیت 
عملکرد دوربین گوشى حساس هســتید، بهتر است 
آیفون 7 پالس اپل را به پیکسل ایکس ال گوگل ترجیح

 دهید.

حافظه داخلى 256 گیگابایتى!
حتمًا مى دانید که هیچیک از دو گوشــى مورد نظر از 
اتصال حافظه SD پشتیبانى نمى کنند. بنابراین، شاید 
انتخاب نسخه اى از این دو گوشــى که داراى حافظه 
داخلى بیشتر اســت، برایتان به موضوع حائز اهمیتى 
تبدیل گــردد. در حالى که گوگل پیکســل ایکس ال 
فقط در دو نسخه مجهز به حافظه 32 و 128 گیگابایتى 
عرضه شده، آیفون 7 پالس اپل شــامل نسخه هاى 

مجهز به حافظه داخلــى 32، 128 و 256 گیگابایتى 
مى شود. بنابراین، از این نظر هم وجود آیفون 7 پالس 
256 گیگابایتى مى تواند برترى در مقایسه با آپشن هاى 

محدودتر پیکسل ایکس ال باشد.

(3D Touch) قابلیت لمس سه بعدى
مســئله بعدى که به وضــوح یکــى از برترى هاى

 آیفون 7 پالس اپل نسبت به پیکسل ایکس ال گوگل 
را نمایش مى دهد مربوط به پشتیبانى آن از قابلیت لمس 
ســه بعدى یا همان 3D Touch  مى شــود. متأسفانه 
گوگل پیکســل ایکس ال از قابلیت تاچ ســه بعدى 

بهره مند نیست.

روشنایى صفحه نمایش
روشنایى صفحه نمایش آیفون 7 پالس اپل خیره کننده 
و کم نظیر است. این موضوع یکى دیگر از برترى هاى 
محسوس آن در مقایسه با گوگل پیکسل ایکس ال به 
شمار مى رود. طبق بررسى ســایت فون آرنا، روشنایى 
نمایشگر آیفون 7 پالس مى تواند در حالت حداکثرى 
به 672 نیت برسد اما نمایشگر پیکسل ایکس ال گوگل 
نهایتاً مى تواند به روشــنایى 433 نیت دست پیدا کند. 
بنابراین اســتفاده از آیفون 7 پالس در محیط هاى پر 
نور نظیر خارج از منزل و تحت تابش مســتقیم آفتاب 
به مراتب لذت بخش تر و باکیفیت تر از گوشــى گوگل 

پیکسل ایکس ال خواهد بود.

عملکرد سریع تر
ایــن موضــوع یکــى از اصلى تریــن برترى هاى 

آیفون 7 پالس نســبت بــه گوگل پیکســل ایکس 
ال را نمایــش مى دهد. طبق بررســى منبع فون باف 
(Phonebuff)، عملکرد آیفون 7 پالس اپل به مراتب 
ســریع تر از عملکرد گوگل پیکســل ایکس ال است. 
بنابراین اگر به مسئله سرعت و کیفیت عملکرد گوشى 
اهمیت مى دهید، همچنان آیفون هاى اپل از بهترین 

محصوالت موجود در بازار هستند.

کاریزما و فاکتور جلب توجه!
آخرین دلیلى که از نظر ما خرید آیفــون 7 پالس را از 
خرید گوگل پیکســل ایکس ال بهتر مى کند، چندان 
فنى و تکنیکى نیســت! چه طرفدار سرى آیفون هاى 
اپل باشید و چه از طرفداران دوآتیشه اسمارتفون هاى 
اندروید باشید، نمى توانید کاریزما و فاکتور جلب توجه 
آیفون هاى اپل را زیر سئوال ببرید. اگر به این موضوع 
اهمیت مى دهید و دنبال یک گوشى الکچرى هستید، 
مطمئنًا آیفون 7 پالس به مراتب از پیکسل ایکس ال 

گوگل بهتر است.

جمع بندى
بنابراین همانطور که گوگل پیکسل ایکس ال مى تواند 
برترى هایى نسبت به آیفون 7 پالس داشته باشد، آیفون 
7 پالس اپل هم برترى هاى محسوسى در مقایسه با آن 
دارد. همین امر اســت که انتخاب بهترین اسمارتفون 
موجود را دشــوار مى کند و کاربران را ملزم به انتخاب 
گزینه اى مى کند که از نظر ظاهرى و قابلیت ها با سلیقه 

و نیازهایشان تطابق داشته باشند.

رامین مشکاه
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اجراییه
شــماره: 951203- 1396/1/21 به موجب راي شــماره 9509976796302263 تاریخ 95/11/20 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سیدمحمد اسحاق آبادى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم  است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/100/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/10/1 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: 
مصطفى محمدى به نشانى: اصفهان- خ آتشگاه- خ ش حجازى- کوى سعدى- پشت عالمه طباطبایى بن بنفشه 
و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

1990 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/719
اجراییه

شماره: 950296- 96/1/23 به موجب راي شماره 9509976796300860 تاریخ 95/4/29 حوزه 33 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: رویا بخشى به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ ســى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در اجراى 
احکام از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/21 در حق محکوم له: محمد سادات الحسینى به نشانى: اصفهان- خ نظر 
شرقى- کوى جوهرى- کوى الماسیان- مجتمع سپیدار- طبقه سوم- پالك 13 و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1987 شعبه 33 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/721
اجراییه

شماره: 238/95- 96/1/23 به موجب راي شماره 987 تاریخ 95/9/28 حوزه 23 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سعید شفیعى دستجردى فرزند اکبر به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 022190 عهده بانک رفاه بابت اصل 
خواسته و پرداخت 1/390/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرف 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/28 لغایت زمان وصول در حق خواهان: هادى اکرمى (با وکالت جواد 
پوالدى) به نشانى: اصفهان- م انقالب- مجتمع تجارى انقالب- ط 3 شماره 307 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1986 شعبه 23 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/722
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950857 شماره دادنامه: 9509976794402499- 95/11/9 مرجع رسیدگى: شعبه 14شوراى 
حل اختالف، خواهان: مهدى اکبریان به نشــانى: اصفهان خ باغ دریاچه کوچه باغ برج آخر کوچه پالك 79/1 ، 
خوانده: حمید بهرامى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى مهدى اکبریان به طرفیت آقاى حمید بهرامى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 میلیون ریال وجه چک 
به شماره 159063- 159064 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هفتاد هزار تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (94/9/25- 94/10/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 1983 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/724
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950987 شماره دادنامه: 9502303- 95/12/11 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف، 
خواهان: محسن آزاد به نشانى: اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز روبروى مسجد انبیا کاالى برق محسن، خوانده: 
محسن فروزان به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى محسن آزاد به طرفیت آقاى محسن فروزان به خواسته مطالبه مبلغ 5/800/000 ریال وجه 
چک به شماره 194277- 90/6/20 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 

و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و 270/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (90/6/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 1984 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/725
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951312 شماره دادنامه: 9609976794100085- 96/1/20 مرجع رسیدگى: شعبه شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: سیداحمد سجادى به نشانى: خ کاوه- خ 15 خرداد- کوى سعادت- پالك 7 با وکالت 
حسین محمدیان و مهرى نمازیان به آدرس: خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 
18، خوانده: مهدى ضیایى به نشانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى سیداحمد سجادى با وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان به طرفیت مهدى ضیایى به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 249088 به عهده باك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/110/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/10/16) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى  باشد. م الف: 1961 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/726
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) شماره مزایده: 139604302129000003- 1396/01/21 به موجب 
پرونده اجرائى کالسه 9400143 شش دانگ یک بابخانه پالك 830 فرعى از 781  اصلى واقع در سده لنجان 
بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 215 مترمربع محدود به حدود ذیل: شماًال بطول 10 متر درب و دیواریست به 
خیابان شرقاً بطول 21/50 متر دیواریست به پالك 829 فرعى جنوباً بطول 10 متر دیواریست به پالك 844 فرعى 
غرباً بطول 21/50 متر دیوار به دیوار پالك 831 فرعى که حقوق ارتفاقى ندارد و در صفحه 472 دفتر 63  امالك 
بنام آقاى سردار حیدرى فرزند على ثبت و سند مالکیت صادر و طبق سند رهنى شماره 16932- 1391/06/06 

دفترخانه 188 باغبادران در قبال مبلغ 219/000/000 ریال در رهن بانک ملت شعبه باغبادران قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمى به مبلغ 635/000/000 ریال (ششصد و سى و پنج میلیون) ریال ارزیابى شده و پالك فوق 
داراى 145 مترمربع اعیانى در یک طبقه احداث شــده، فاقد بیمه نامه و داراى انشعابات آب و برق و گاز که برابر 
گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 در 
اداره ثبت اسناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد مزایده از مبلغ 
635/000/000 ریال (ششصد و سى و پنج میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 74   ابراهیمى مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان/1/766
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-913 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: جواد آخوندى به نشانى 
اصفهان خ سید رضى رباط دوم بعد از تقاطع اول کوچه شــماره 8 کاالى برق کاخ خوانده: مهران شامگانیان به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته هاى شــماره 550089 و 548737 و 344468 جمعاً به مبلغ 
35/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت تأخیر تأدیه و هزینه هاى نشر آگهى. با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم  شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي جواد آخوندى به طرفیت مهران شامگانیان به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه سفته ها به شــماره خزانه دارى کل 550089 سرى ر/1 و344468 سرى 
ز/ 1 و 548737 سرى س/1 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص دارده 
، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت  اصل خواسته 
و 1/875/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/28 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20روز پس از 
ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید 
نظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.  م الف: 1960 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/806
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ناحیه زیربغل بدن بسیار حســاس است زیرا بسیارى از 
رگ هاى خونى و عصبــى در آنجا قرار دارد بنابراین اگر 
این عضِو نزدیک به پستان ها درد گرفت، نگرانى عادى 

است اما دلیلى براى مراجعه به پزشک وجود ندارد.
درد زیر بغل مى تواند ناشى از استفاده از مواد بوزا حاوى 
مواد شیمیایى و سمى باشد. این مواد مانع عرق کردن شده 
و گاهى پوست را حساس کرده و موجب سوزش یا بروز 

لکه هاى قرمز مى شود.
 گفتنى است تراشیدن نادرست مو با تیغ هاى ریش تراشى، 
موجب التهاب پیازچه هاى مو مى شود، از اینرو براى از بین 

بردن مو به جاى تیغ از لیزر استفاده کنید.
 کارشناســان عقیده دارنــد این درد در ناحیــه زیر بغل 
خطرناك و کشنده نیست اما در موارد نادر مى تواند نشانه 
سرطان سینه نزد مردان باشد که در این صورت غده هاى 

سرطانى نزدیک پستان مشاهده خواهند شد.

قرار دادن یکسرى از مواد غذایى درون یخچال یکى از اشتباهات 
خانم ها در خانه دارى است. بهتر است بدانید که مواد غذایى زیر را 

نباید درون یخچال قرار دهید.

میوه هاى هسته دار
میوه هاى هسته دار مانند کیوى، زردآلو، آلو، انبه و هلو در صورت 
نگهدارى در یخچال کال مى مانند و مواد غذایى آنها از بین مى رود.

گوجه فرنگى
در یخچال مزه گوجه فرنگى خراب مى شود و سرماى یخچال مانع 
از رسیدن و خوشمزگى آن مى شود. گوجه فرنگى را در یک سبد در 

آشپزخانه نگهدارى کنید.

نان
نان در یخچال رطوبت خود را از دست مى دهد و جویدن آن مشکل 

مى شود، پس بهتر است که در خارج از یخچال نگهدارى شود.

سیب زمینى
سیب زمینى را باید در جاى خنک، خشک و تاریک نگهدارى کرد، 
زیرا در یخچال نشاسته آن خیلى زود به قند تبدیل مى شود. سیب 
زمینى را در کیسه پالستیکى نگهدارى نکنید، بلکه در یک قوطى 

مقوایى که به خوبى در جریان هوا باشد بگذارید.

ریحان
ریحان در یخچال بوى خود را از دست مى دهد و بوى مواد غذایى 
دیگر را مى گیرد. بهترین شکل نگهدارى آن در آشپزخانه و داخل 
یک لیوان آب است. براى نگهدارى طوالنى مدت ریحان توصیه 

مى شود که آن را فریز کنید.

کره بادام زمینى
کره بادام زمینى در صورت نگهدارى در یخچال و در ظرف در باز 

رطوبت خود را از دست مى دهد و سفت مى شود.

قهوه
قهوه دانه و پودر را نیــز نمى توانید در یخچــال نگهدارى کنید. 
دانه هاى قهوه به جاى خنک، تاریک و خشــک نیاز دارند اما اگر 
مى خواهید براى مدت طوالنى قهــوه را نگهدارى کنید، در یک 

کیســه بدون هوا بریزید و در فریزر بگذارید. در این صورت براى 
یک ماه مى توانید آن را ذخیره کنید.

عسل

عسل در یک ظرف در بسته براى همیشه تازه مى ماند، به همین دلیل 
نگهدارى آن در یخچال کار بیهوده اى اســت. به عالوه نگهدارى آن 
در یخچال باعث شکرك زدن آن مى شــود که خوردن آن را مشکل 

مى کند.

روغن زیتون
روغن زیتون در یخچال تند مى شــود و بهتر است آن را در جاى 

خنک و تاریک نگهدارى کنید.

آووکادو
آووکادو را نیز باید خارج از یخچال نگهدارى کنید زیرا هواى سرد 

مانع از رسیدن آن مى شود.

هندوانه
هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در درجه حرارت اتاق 
آنتى اکسیدان هاى آن حفظ مى شوند. در یخچال ماده بتاکاروتن 
آن، که در بدن به ویتامین A تبدیل مى شود از بین مى رود به همین 
دلیل در یخچال نباید نگهدارى کرد مگر آنکه بریده شده باشد که 

در این صورت باید روى آن را بپوشانید.

کدو حلوایى
کدو حلوایى را نیز نه در یخچال بلکه باید در جاى خشک و تاریک 

و در جریان هوا قرار دهید.

موز
موز یکى از مواد غذایى مفید براى بدن اســت کــه باید خارج از 

یخچال نگهدارى شود تا به تدریج با درجه حرارت اتاق برسد.

سیر
گذاشتن سیر در یخچال به خرابى و فاسد شدن آن مى انجامد. در 
یخچال ظاهر آنها تغییر نمى کند اما وقتى مى برید متوجه مى شوید 

که فاسد شده اند.

پیاز
این سبزى در صورت نگهدارى در یخچال خراب مى شود و باید 
آن را در خارج از یخچال و در معرض جریان هوا نگهدارى کنید اما 
اگر پوست آن را مى گیرید در داخل یک ظرف در یخچال بگذارید.

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده از سوى محققان دانشــگاه ایالتى اوهایو در آمریکا، اجتناب از تماشاى تلویزیون 
هنگام مصرف مواد غذایى امکان ابتال به چاقى را کاهش مى دهد.مؤسســه  ملى بهداشت (NIH) در مطلبى نوشت: 
بیش از یک سوم جمعیت آمریکا دچار مشکل اضافه وزن هســتند به طورى که از هر سه بزرگسال در این کشور یک 
فرد به چاقى نسبى مبتال بوده و یک فرد از هر 20 نفر از چاقى حاد رنج مى برد.اضافه وزن مى تواند سرآغاز بیمارى هاى 
مختلفى چون دیابت نوع 2، بیمارى هاى قلبى و عروقى و انواع سرطان باشد.محققان دانشگاه ایالتى اوهایو براى به دست 
آوردن اطالعات بیشتر در این زمینه مجموعه اى از آزمون ها را براى تحلیل ارتباط بین وعده هاى غذایى و خطر چاقى 
به کار بردند.آنان با استفاده از تحلیل هاى آمارى گسترده روى  13 هزار شرکت کننده و به کارگیرى مدل «رگرسیون 

لجیستیک» توانستند ارتباط معنادارى بین چاقى و وعده  غذایى خانواده ها پیدا کنند.
گفتنى است، عوامل دیگر از قبیل اشتغال، وضعیت تأهل، ســطح تحصیالت، قومیت و سن در این مطالعه به عنوان 
متغیرهاى کنترل وزن مد نظر قرار گرفتند. در پایان این آزمایش بیش از نصف شــرکت کنندگان اعالم کردند که در 
بیشتر روز هاى هفته از   غذاى خانگى استفاده مى کنند. از این گذشته، 35 درصد از پاسخ دهندگان اعالم کردند که برخى 
از روز ها غذاى خانگى مصرف مى کنند و 13 درصد از آنها نیز روز هاى خیلى کمى در هر هفته را به خوردن مواد غذایى 
خانگى اختصاص مى دهند.  شایان ذکر است؛ کمترین خطر ابتال به چاقى در میان افرادى مشاهده شد که هنگام مصرف 

مواد غذایى و یا پختن غذا، تلویزیون تماشا نمى کنند.

هندوانه یکى از میوه هاى پرخاصیت جالیزى است که طعمى شیرین و کالرى کمى دارد. 
در عین حال این میوه فاقد چربى و کلسترول است و افراد مبتال به بیمارى هایى چون 
فشار خون باال یا چاقى و چربى خون مى توانند از آن به عنوان یک میان وعده مغذى بدون 

نگرانى از بابت چربى یا باال رفتن وزن استفاده کنند.
از هندوانه مى توانید به عنوان یک ماده کمکى در رژیم غذایى الغرى خود استفاده کنید 

و به آسانى وزن کم کنید.
بیش از 90 درصد از حجم هندوانه را آب تشکیل مى دهد. این میوه خوشمزه حس سیرى را 
در بدن دوچندان مى کند به طورى که خوردن حدود دو فنجان آب هندوانه معادل دریافت 
یک گرم فیبر است و مى تواند انرژى مورد نیاز براى فعالیت هاى روزانه فرد را تأمین کند.
هندوانه حتى در مقایسه با سبزى هاى داراى برگ سبز مثل کلم بروکلى از کالرى کمترى 
برخوردار اســت و کارشناســان توصیه مى کنند افراد در طول روز و باالخص در فصل 

برداشت هندوانه حتماً از آن بهره ببرند.
اگر از افرادى هستید که هنگام انجام تمرینات ورزشى یا فعالیت هاى فیزیکى شدید دچار 
خستگى یا دردهاى عضالنى مى شــوید، از آب هندوانه براى تسکین درد خود استفاده 

کنید.
کارشناسان اعتقاد دارند مصرف آب هندوانه به دلیل وجود ماده «سیترولین» در ترکیب 
خود مى تواند به کاهش دردهاى عضالنى، عضله ســازى و نیز جلوگیرى از باال رفتن 

ضربان قلب کمک کند.
بهترین زمان استفاده از هندوانه براى ورزشکاران یک ساعت قبل از تمرین است. این 
نوشیدنى همچنین به تعریق کمتر هنگام تمرینات شــدید ورزشى و کاهش عطش و 

تشنگى هاى شدید کمک مى کند.
از دیگر مواد مقوى موجود در هندوانه مى توان به آرژنین اشــاره کرد که باعث افزایش 
گردش خون و باز شــدن عروق خونى شــده و بیمارى هاى قلبى-عروقى را ریشه کن 

مى کند. آرژنین یکى از اسید هاى آمینه بسیار ضرورى و مفید براى سالمت بدن است و 
مى تواند به سوزاندن کالرى هاى اضافى بدن کمک کند.

از دیگر ویتامین ها و مواد معدنى موجود در هندوانه ویتامین هاى C ،A وB6، کلســیم، 
آهن و پتاسیم است که هر کدام براى ســالمت بدن و تقویت سیستم ایمنى بدن نقش 

کلیدى ایفا مى کند.
هندوانه غنى از آنتى اکسیدانى به نام لیکوپن است که خطر ابتال به سرطان، بیمارى هاى 
قلبى و دژنراسیون ماکوال (نوعى بیمارى چشمى که به تباهى لکه زرد معروف است) را 

پایین مى آورد.
کارشناسان تغذیه توصیه مى کنند افراد براى بهره بردن بیشتر از هندوانه آن را به همراه 
پالپ (گوشت میوه) مصرف کنند. گرچه آب هندوانه سرعت هضم باالترى دارد، پالپ 

براى دریافت ویتامین ها و مواد معدنى مفید تر است.
در فصل بهار آب هندوانه را با سایر میوه ها از جمله طالبى یا عسل ترکیب کرده و به عنوان 

یک نوشیدنى سالم و مقوى هنگام ورزش و پیاده روى بنوشید.

مصرف پیاز در افراد سیگارى مفید است. پیاز خاصیت آرامبخشى دارد. کوئرستین در پیاز 
یک آنتى اکسیدان قوى است و از بدن در برابر بسیارى از بیمارى ها محافظت مى کند.

از پیاز براى درمان سرماخوردگى و برونشیت استفاده مى شود. درمانگران سنتى مصرف 
پیاز جوشــانده را با مقدار کمى عســل هر چهار ســاعت یک بار، درمان مؤثرى براى 
سرماخوردگى مى دانستند و براى التهاب برونش نیز از فشردن پیاز  روى سینه استفاده 
مى کردند.براى کاهش التهاب ناشى از نیش حشرات نیز از برش هاى تازه پیاز استفاده 

مى شد.ضمناً گیاه شناسان معتقدند که چاى پیاز خاصیت آرامبخشى دارد.

فواید خاص مصرف پیاز توسط افراد سیگارى
 پیشگیرى از ابتال به سرطان مثانه

کشیدن تنباکو یکى از عوامل اصلى بروز ســرطان مثانه در انسان است.تصور مى شود 
فالونوئیدهایى نظیر کوئرستین با اتصال و یا واکنش با مواد سمى دیواره مثانه را در برابر 

مواد سرطانزا محافظت مى کنند.

بنابراین استفاده منظم پیاز از اقدامات مؤثر در پیشــگیرى از سرطان خصوصًا در مورد 
افراد سیگارى است.

 محافظت از افراد در برابر سرطان و اختالالت ناشى از جریان خون
کوئرستین فیتونوترینت موجود در پیاز است که همچون ویتامین هاى A و C خاصیت 
آنتى اکســیدانى قوى دارد. این ماده مى تواند رادیکال هاى آزاد خطرناك را از بدن پاك 
کند و افراد را در برابر تغییرات سرطانى و بیمارى هایى مثل آترواسکلروز محافظت نماید.

با اینکه کوئرستین در ســیب و چاى نیز وجود دارد. تحقیقات نشــان داده اند که جذب 
کوئرستین از پیاز 32درصد بیشتر  و سریع تر از سایر منابع است.

از آنجا که مشاهده شده کوئرستین جذب شده از پیاز حداکثر تا24 ساعت در بدن باقى 
مى ماند لذا تصور مى شــود مصرف منظم پیاز باعث ساخته شدن کوئرستین در پالسما 

مى شود.
وجود کوئرســتین نقش مهمى در دفاع آنتى اکســیدانى بدن و مبارزه علیه بسیارى از 

بیمارى ها دارد.

 پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى
 نتایج تحقیقات، اثر بخشى کوئرستین را در پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى تأیید مى کنند.
دانشــمندان معتقدند این مــاده باعث ممانعت از تخریب کلســترول LDL  توســط 
رادیکال هاى آزاد  مى شود و به این ترتیب، خطر بروز بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد.

همچنین تصور مى شود کوئرستین لخته شدن خون را مهار مى کند.
کوئرســتین موجود در پیــاز نقش مهمــى در پیشــگیرى از بیمارى هــاى قلبى به 
هنگام کمبود دریافت ســایر آنتى اکســیدان ها نظیــر ویتامین هــاى A و C خواهد

 داشت. 

گیاه شناسان ژاپنى به طور سنتى از چاى براى درمان بسیارى 
از بیمارى ها از جمله نفخ شکم، سوء جذب و تجمع مایعات در 

بدن استفاده مى کنند.
همچنین تصور مى شود چاى بسیار کمرنگ براى کنترل 
اسهال، گاستریت و اسهال خونى نیز مفید است.همچنین 
از چاى مى توان به عنوان یک محرك خفیف استفاده نمود، 

گرچه اثر تحریک کنندگى چاى از  قهوه کمتر است.

فواید خاص چاى
چاى و سکته

مطالعــات متعدد نشــان داده انــد که افزایــش مصرف 
فالونوئیدها خطر بروز سکته در سالمندان را کاهش مى دهد.

نتایج یک مطالعه ده ساله نشان مى دهد 
که مصرف چاى ســیاه به همراه شــیر 
مى تواند 70 درصد دریافت فالونوئید افراد 

را تشکیل دهد.
خطر بروز ســکته در افــرادى که روزانه 
بیشتر از 7/4 فنجان چاى مصرف مى کنند 
نسبت به  افرادى که کمتر از 6/2 فنجان 
چاى مى نوشــند تــا 69 درصد کاهش 

مى یابد.
ایــن نتایــج همانطــور کــه در مورد 
بیمارى هــاى قلبى گفته شــد، احتماًال 
مربوط به اثر فالونوئیدها درجلوگیرى از 
تخریب کلسترول LDL در دیواره عروق 

است.

چاى و بیمارى هاى قلبى
بین مصرف چاى و ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى در 
انسان ارتباط معنا دارى مشاهده شده است، که احتماًال این 
خاصیت ناشى از وجود مواد آنتى اکسیدانى به نام فالونوئید 
در چاى اســت. کاتچین، اپى کاتچین، اپیگالوکاتچین از 

فالونوئیدهاى موجود در چاى هستند.
 این مواد به توقف تخریب کلسترول LDL  در بدن کمک 
مى کنند و از این رو خطر گرفتگى ســرخرگ ها را کاهش 

مى دهند.
نتایج مطالعات انجام شــده  روى انسان نشان مى دهد که 
غلظت آنتى اکســیدان هاى خون 30 تا 50 دقیقه پس از 

نوشیدن چاى سبز یا سیاه افزایش مى یابد.

سایر مواد شــیمیایى موجود در چاى نظیر لیگنان ها نیز به 
حفاظت در برابر بیمارى هاى قلبى کمک مى کنند. افزودن 

شیر به چاى این اثرات مفید را از بین نخواهد برد.

چاى و بیمارى کلیوى
تحقیقات نشان مى دهند که عصاره چاى سبز حاوى ماده اى 
به نام تانین است که سلول هاى کلیه را  از تخریب توسط 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند و مى تواند مقدار سموم 

تولید شده توسط کلیه ها را کاهش دهد.
محققان به دنبال انجام تحقیقات فــوق نتیجه گرفته اند 
که عصاره هاى خاصى از انواع چاى ســبز از پیشــرفت 
نارسایى هاى کلیوى جلوگیرى مى کند گرچه این نتایج هنوز 

تأیید نشده اند.

چاى و سرطان
هنوز نتیجه اى قطعى مبنى بر نقش چاى 
در پیشگیرى از سرطان به دست نیامده 
است. بیشتر شواهد بر نقش چاى سبز در 
کاهش خطر سرطان معده داللت مى کنند.

مطالعات آزمایشــگاهى متعددى نشان 
داده اند که عصاره پلى فنل هاى چاى از 
تشکیل و گسترش سلول هاى سرطانى 
پیشگیرى مى کنند.همچنین عصاره پلى 
فنل مواد سرطانزا را مهار مى کند و تشکیل  
مواد سرطانزایى به نام  نیتروزآمین ها را 

متوقف مى نماید. 

این مواد غذایى را در یخچال قرار ندهید

سیگارى ها بیشتر پیاز بخورند الغرى با رژیم هندوانه

هنگام تماشاى تلویزیون غذا نخورید
آقایان این درد را 

جدى بگیرند 

چاى را با شیر مخلوط کنیم؟
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گل طارمى به پیکان عالوه بر شیرین تر کردن برد پرسپولیس و نزدیک شدن او به آقاى گل، اهمیت ویژه اى داشت. طارمى، براى نوزدهمین بار در این فصل لیگ برتر به حریفان پرسپولیس گل زد تا 
محسن خلیلى را جا بگذارد و بهترین گلزن پرسپولیس در یک فصل از زمان آغاز لیگ برتر شود.

از زمان شروع لیگ برتر، محسن خلیلى با 18 گل بهترین گلزن پرسپولیس در یک فصل بود. خلیلى همه گل هایش را در لیگ برتر زد و در جام حذفى موفق به گلزنى نشد. آن فصل پرسپولیس، 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشــت. بعد از او هم دایى و کریمى، با 16 و 15 گل بهترین گلزنان پرسپولیس در یک فصل بودند. دایى هم مثل خلیلى همه گل هایش را در لیگ زد اما 

کریمى، در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا دروازه حریفان تیمش را باز کرد.
طارمى این فصل، در جام حذفى بازى نکرده اما زدن سه گل در لیگ قهرمانان، در کنار 16 گل لیگ برتر باعث شد 19 گله شود و حاال باالتر از خلیلى، بهترین گلزن پرسپولیس 
در یک فصل، از زمان شروع لیگ برتر باشد. بهترین گلزن پرسپولیس در یک فصل، فرشاد پیوس است که سال 1373 توانست در مجموع 22 گل براى پرسپولیس بزند. 
حاال طارمى، چهار بازى فرصت دارد تا با زدن چهار گل دیگر، 23 گله شود و باالتر از فرشاد پیوس قرار بگیرد. تاریخ سازى بزرگ، براى مهاجمى که رکورد گل زدن 

و گل نزدن در تیمش را جابه جا مى کند.
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فوتبال جهان

  کدام قهرمان خواهند شد؟ 
بارسـلونا با پیـروزى 2-3  در برنابئو یک بـار دیگر به 

قهرمانى در اللیگا امیدوار شد.
گل دقیقه 92 مسى باعث شـد تا دیدارى که مى رفت 
2-2 مساوى شود، با برترى بارسا به اتمام برسد. حاال 
آبى انارى ها با امتیـاز برابر و یک بازى بیشـتر از رئال 
در صدر قرار دارنـد ولى به دلیل برتـرى در بازى هاى 

رودررو، صدرنشین اللیگا هستند.
در ادامه رقابت ها، رئال شش و بارسـا پنج بازى دیگر 
پیش رو دارند. امشـب بارسـا در خانه میزبـان تیم قعر 
جدولـى اوساسوناسـت در حالى که رئال بایـد به خانه 
دپورتیوو برود. شـنبه آینـده رئال میزبان والنسیاسـت 
ولى بارسـا دربى کاتالونیـا را در خانه اسـپانیول برگزار 

خواهد کرد
در هفته سى وششم، رئال میهمان گراناداست و بارسا 
میزبان ویارئـال. یک هفته بعـد رئال میزبان سـویا و 
بارسـا میهمان الس پالماس خواهد بود. سپس نوبت 
به بازى عقب افتاده رئال در زمین سـلتا مى رسـد و در 
نهایت هفته پایانى که بارسـا میزبان ایبار است و رئال 

میهمان ماالگا.
رئال با کسب 16 امتیاز به طور قطع قهرمان خواهد شد 
و بارسا باید امیدوار باشد همه بازى ها را ببرد و رئال یکى 

از بازى هاى پیش رو را ببازد یا دو مساوى بدهد.

 برنمى گردم!
نورى صبرى دروازه بان 36 سـاله عراقـى اعالم کرد 

تصمیمى براى بازگشت به تیم ملى عراق ندارد.
نورى صبـرى براى تیم ملى کشـورش 94 بـار درون 
دروازه ایستاد. این دروازه بان 36 ساله سابقه حضور در 

فوتبال ایران و تیم مس کرمان را دارد.

دیاز قهرمان الهالل
رامون دیاز که پس از پنج سال موفق شد الهاللى ها را 
به قهرمانى لیگ عربستان برساند، بى عالقه نیست تا 
قرارداد خود را با این تیم تمدید کند. او در مصاحبه اى با 
کانال TYC آرژانتین، در این باره مى گوید: پس از پایان 
بازى هاى لیگ در ماه آینده در رابطه با ادامه حضور در 
این تیم به جمع بندى مى رسم، البته تمایل دارم تا یک 
فصل دیگر نیز در این تیم حضور داشته باشم اما باید در 

این باره با مدیران الهالل به توافق برسم.
 

نابینا شدن داور    
در اتفاقـى بى سـابقه، یـک داور فوتبـال در نـروژ، در 
نتیجه حملـه یک تماشـاگر، یکى از چشـم هاى خود 

را از دست داد!
یک تماشـاگر در لیگ فوتبال نروژ، با اسـپرى بینایى 

چشم کمک داور را از او گرفت.
هفته گذشته در جریان دربى کوردوبا در لیگ آرژانتین 
یک هوادار به قتل رسید و در آغاز این هفته نیز در اتفاق 
ناخوشایندى یک کمک داور چشمانش را از دست داد.

در جریان لیگ نروژ، تماشـاگرى با اسـپرى به سمت 
کمـک داور حملـه مى کنـد و بـه چشـمانش ضربـه 
مى زد. شدت ضربه به حدى بود که کمک داور یکى از 

چشم هایش را از دست داد.
اتفاقـى تـکان دهنـده در فوتبـال دنیـا کـه بازتـاب 

گسترده اى در رسانه ها داشته است.

واکنش عجیب گریزمان   
آنتوان گریزمان مهاجم اتلتیکو در مصاحبه اى که اخیراً 
انجام داده، پس از اینکه درباره آینده اش در اتلتیکو از او 

سئوال شده، مصاحبه را ترك کرده است.
تیم هاى رئـال مادرید و منچسـتریونایتد، جدى ترین 
مشتریان گریزمان هستند که او پیش تر، پیوستن به این 
تیم ها را رد نکرده بود. او صدمین گلش را براى اتلتیکو 
در دیدار مقابل اسپانیول به ثمر رساند و حال به شایعه 

جدایى از این تیم دامن زد.
وقتى خبرنگار شبکه beIN Sports از او درباره آینده 
اش سئوال کرد،  گفت:« این موضوعى است که درباره 
آن صحبت کرده ام و دیگـر نمى خواهم چیزى در این 
رابطه بگویم.» پـس از این صحبت هـا، او مصاحبه را 

ترك کرد.

نصف جهان   عبدا... ویســى بعد از نتایج ضعیف و پر نوسانى که با سپاهان گرفت از کار برکنار 
شد تا کرانچار جایگزین او شود. حاال سرمربى سابق سپاهان در تازه ترین حرف هایش ادعاهاى به 
نسبت عجیبى را بیان کرده است. ویسى درباره سپاهان کرانچار گفت: «براى سپاهان اتفاق جدیدى 
نیافتاده است. نیم فصل یا اول فصل نیست که بگوییم سپاهان بازیکن جدید جذب کرده و تیمى که 
من بسته بودم تغییر کرده است. االن همه بازیکنان همان ها هستند و تیم روند خوبى که داشت را 
ادامه مى دهد.»  در حالى ویسى از ادامه روند خوب سپاهان مى گوید، که طالیى پوشان در 9 بازى 
ابتدایى نیم فصل دوم فقط 10 امتیاز به دست آورده بودند و حاال با کرانچار در چهار بازى 10 امتیاز 
به دست آورده اند. ویســى درباره تیمى که در ابتداى فصل بسته هم ادعاى جالبى را مطرح کرده: 
«من تیمى ساختم که همه بازیکنان آن جوان و آینده دار است و به شما قول مى دهم سپاهانى که 
من آماده مسابقات کردم تا ده سال دیگر نتیجه مى گیرد و فصل بعد سال خوبى براى طالیى پوشان 

خواهد بود.»
برخى از اعضاى تحریریه گروه ورزشــى نصف جهان، نظراتى را در واکنش به این مواضع ویسى 

داشته اند که با هم مى خوانیم:

■  بهاره حیاتى: خیلى نباید از مصاحبه اخیر عبدا... ویســى متعجب شد و به آن خرده گرفت. 
اینگونه سخنان از روزى که وى سکان هدایت  سپاهان را بر عهده گرفت به شکل هاى مختلف 
ابراز مى شد و دیگر براى مخاطبان هم خسته کننده بود. وى عادت به گفتن سخنان تکرارى دارد 

ندارد. ویسى ظاهراً و خیلى هم به عقل و شــعور مخاطب کارى 
ســخنان که عمومًا به این فکر نمى کند که مخاطبان این 

قدرت تحلیل باالیى هواداران باشگاه سپاهان هستند 
از مصاحبــه هاى دارند و در نهایت به این دست 

نه کلیشه اى ویسى در حالت  شــبینا خو
لبخند مى زنند!

■  الهه مهرى دهنوى: 
به هر حال نمى توان منکر 
زحمات ویسى در سپاهان 
شــد. او هــم نســبت به 

توانایــى هایش 
سپاهان  در 

حمت  ز

کشــید ولى از آنجایى که حضورش از ابتدا در سپاهان اشــتباه بود، نتوانست توفیقى کسب کند. 
باید قبول کرد که اوج توان او در ســپاهان چیزى بود که دیدیم و در آینده هر چقدر هم که منتظر 
مى نشستیم فکر نمى کنم شــاهد عملکرد بهترى مى بودیم. تیم با هدایت وى در حال سقوط 
تدریجى بود و همه گونه شخصیت سپاهان زیر سئوال رفته بود. نتایج خوب این روزهاى سپاهان  
ارتباط زیادى با حضور کرانچار دارد. دانش باالى وى و روحیه و انگیزه اى که به تیم تزریق کرده 
باعث شده تا دوباره سپاهان جان بگیرد و نشان داد که با همین تیم هم  مى توان به سوى پیروزى 
و روزهاى خوب حرکت کند. شــما خیلى مصاحبه اخیر آقاى ویسى را جدى نگیرید. بهتر بود این 
مصاحبه انجام نشــود، چرا که مدت قابل توجهى بود که دیگر هواداران سپاهان کارى به ایشان 
نداشتند و نشر دوباره این مصاحبه در صفحات مجازى هوادارى سپاهان باعث شده تا بار دیگر از 

خجالت گواردیوالى قالبى در بیایند!

■  افسانه حقیقى: عبدا... ویسى در مصاحبه اش به نکته خوبى اشاره کرده است. او گفته «تیم که 
همان تیم است و بازیکنان هم که همان بازیکنان هستند» . درست است! همه چیز همان است. فقط 
سرمربى تغییر کرده که این نتایج خوب به دست آمده و کامًال مشخص است که مشکل اصلى خود 
شما بودى آقا عبدا...! من هنوز متعجبم که مدیران وقت سپاهان چگونه اجازه ورود ویسى به تیمشان را 

دادند. آیا فقط مالك انتخابشان قهرمانى این مربى با استقالل خوزستان بود؟ سپاهان 
مربیان بزرگى را در مکتب خود دیده و بهتر اســت  

اشتباه آوردن یک مربى متوسط، دیگرهیچگاه 
توسط مدیران این باشگاه تکرار نشود.

■  خشایار بیدمشکى: بــه هر 
حال مصاحبه کردن هزینه خاصى 

ندارد. این موضــوع را عبدا... 
ویســى در طــول حضور 

خــود در ســپاهان هم 
بارها ثابــت کرد. 

هاى  حرف 

تکرارى، 
و  متناقــض 

بودن آنها براى مخاطب ســخنانى که  پوچ 
واضح است. من واقعاً داشتم به ده سال پس از ویسى فکر مى کردم 
که وى از آن سخن گفته است. ده سالى که به واسطه او سپاهان 
مدعى خواهد بود و این ده ســال آینده بنا به گفته سرمربى سابق 
سپاهان، محصول او خواهد بود! سپاهانى که او ساخت، چند بازیکن 
را به روال هر سال از آکادمى به تیم بزرگساالن تزریق کرد که این 
کار هم از دوران زالتکو کرانچار آغاز شد. چند بازیکن آورد که در نیم 
فصل دیپورت شدند و برخى دیگر از آنها نیز در آستانه خروج از سپاهان 
هستند و لشکرى از رفقاى آقاى ویسى نیز در قالب ماساژور و آنالیزور و 
عناوین دیگر به سپاهان آمدند که برخى از آنها رفتند و برخى دیگر نیز در آینده 
خواهند رفت. پس ویسى چه چیزى براى این سپاهان گذاشت که مدعى است 
سپاهانى که او ساخته تا ده سال مدعى قهرمانى خواهد بود؟ آقاى ویسى سکوت هم 

خیلى وقت ها چیز خوبى است! 

■  بابک باقرى: هر چند ابقاى ویسى سپاهان را بیش از هر زمانى به سوى رده هاى 
پایین جدول مى بُرد، ولى شخصاً دوست داشتم تا ایشان تا پایان فصل بماند تا عیارش به 
طور کامل به هواداران اصفهان ثابت شود. تیم ماشین سازى تبریز از همه تیم ها شکست 
مى خورد و آن وقت در نقش جهان با نتیجه قاطع 3بر صفر سپاهان را شکست مى دهد. 
واقعاً من نمى دانم عبدا... روى چه حسابى این سخنان را بر زبان آورده است. اى کاش 
مانده بود تا مى دید که با برنامه هایش چه بالیى در پایان فصل بر سر سپاهان مى آمد. 
نتایج خوب سپاهان را در این چند هفته باید بیش از هر کسى مرتبط با دانش و بزرگى 
زالتکو کرانچار دانست و خیلى آقاى ویسى سهمى در این موفقیت ها ندارد. بهتر است 
ایشان سفرهاى خود به منظور دانش افزایى را انجام دهد! و ادعاهایى را بر زبان نیاورد که 

واکنش هاى تند هواداران سپاهان و مردم اصفهان را به همراه داشته باشد.

■  محمدرضا محمدى: اى کاش تیم مشــاوران عبدا... ویسى در حوزه هاى مختلف 
صرفاً بر اساس رفاقت بسته نمى شد تا وى نیز چنین مصاحبه هایى را بر زبان نیاورد. اگر عبدا...
مشاوران خوبى داشت بسیارى از مصاحبه هایى که در این چند ماه انجام داد را بر زبان نمى آورد. 
وقتى تیم همکاران او  بیش از اندازه رفاقتى بسته مى شود نتیجه همین چیزها مى شود. او در سپاهان 
هم قربانى رفیق بازى بى حد و حصرش شــد. از همکارانش در کادر فنى تا حوزه هاى دیگر. براى 
موفقیت نمى شود اینقدر بى اندازه به رفقا تکیه کرد و باید به سراغ متخصصان رفت. در هر صورت اخیر 
ویسى خیلى تعجب نکنید. اینها نتایج توهم است و تا مشاوران رسانه اى خوبى نداشته باشد ،  توهمات و 

امثــالمصاحبه هایى از این دســت همچنان ادامه خواهد داشت.  امیــدوارم 
نیمکت  آقاى ویســى حاالحاالها  راهى براى حضور و نشستن  روى 

با مربیانى با تیم هاى سپاهان و ذوب آهن نداشته باشند و این دو تیم 
کارنامه به عصر رؤیایى خود بازگردند.

محمدرضا محمدى
حضور دو بازیکن با هشــت پاس گل و تعقیب کننده اى مانند محسن 
مسلمان با هفت پاس گل کورس رقابت براى عنوان بهترین گلساز لیگ 

را جذاب کرده است.
دبل منشا و گلزنى مهدى طارمى و ساسان انصارى باعث شد تا رقابت در 
کورس آقاى گلى لیگ برتر در هفته هاى پایانى بسیار داغ شود اما رقابت 

براى کســب عنوان آقاى گل، تنها عنوانى نیست که بازیکنان 
زیادى براى آن تالش مى کنند.

جدول بهترین پاسورهاى لیگ نیز دیگر جدولى است که در آن 
سه بازیکن براى کسب عنوان بهترین گلساز لیگ رقابت بسیار نزدیکى 
دارند. هر چند مدعیان این عنوان در هفته گذشــته توفیقى نداشتند و 
نتوانستند تغییرى در جدول ایجاد کنند اما قطعًا این رقابت در دو هفته 

آینده، با جدیت بیشترى ادامه خواهد یافت.
ایمان مبعلى مهنــدس فوتبال ایــران از هفته هــاى ابتدایى عنوان 
بهترین گلســاز لیگ برتــر را در اختیــار دارد. هافبک طــراح نفت 
تهران موفق به ارســال هشــت پاس گل براى نفتى ها در لیگ برتر 
شــده تا در تیم میانه جدولى دایى، عملکرد درخشــانى داشته باشد.

کاوه رضایى مهاجم اول آبى ها نیز در این فهرســت در کنار مبعلى با 
هشت پاس گل در صدر قرار دارد تا عنوان بهترین گلساز لیگ در فاصله 
180 دقیقه تا پایان لیگ مشترکًا در اختیار او و مبعلى قرار داشته باشد. 

رضایى در استقالل هفت گل و هشت 
پاس گل ثبت کرده تا یکى از مؤثرترین بازیکنان لیگ باشد.

محسن مسلمان از پرسپولیس در رده دوم این فهرست قرار دارد. مسلمان 
با هفت پاس گل در تعقیب رضایى و مبعلى قرار دارد و با توجه به قهرمانى 
پرسپولیس این شــانس را دارد تا در دو بازى پیش رو، با آرامش خاطر 

بیشترى براى افزایش آمار پاس گل خود تالش کند.
محمد ایران پوریان و احســان حاج صفى بازیکنان تراکتورســازى و 
سپاهان نیز با شش پاس گل در رده هاى بعدى قرار دارند که البته این دو 
بازیکن شانس کمترى براى رسیدن به این عنوان دارند. عنوانى که هر 
چند به اندازه ى آقاى گلى جذاب نیست اما مطمئناً رقابت بسیار نزدیکى 

براى دستیابى به آن شکل گرفته است.

جنگ مهندسان
یحیى گل محمدى که پس از جدایى از ذوب آهن در انتقالى غیرمنتظره به اکسین البرز پیوست، به نظر مى رسد 

با پایان مسابقات لیگ آزادگان از این تیم جدا خواهد شد.
یحیى گل محمدى دوران مربیگرى خود را با تیم تربیت یزد در لیگ یک آغاز کرد و یک فصل را هم در تیم پر 

طرفدار نساجى مازندران سپرى کرد.
شروع کار او در لیگ برتر با عنوان دستیار مربى در تیم راه آهن آغاز شد و سپس هدایت تیم صباى قم را 

بر عهده گرفت که در ابتداى کار خود مدتى به عنوان سرمربى موقت نیز در این تیم فعالیت کرد. اما 
اسم او زمانى نقل محافل شد که به عنوان دستیار همکارى خود را با مانوئل ژوزه مربى پرتغالى 

پرسپولیس آغاز کرد و پس از او عنوان سرمربى را از آن خود کرد؛ در دوران حضور او پرسپولیس 
به ثبات خوبى دست یافت و به فینال جام حذفى نیز راه یافت.  اما در نهایت از کار کنار گذاشته 

شد تا فصل بعد به عنوان سرمربى تیم نفت تهران عملکرد خوبى از خود به نمایش بگذارد 
و به ذوب آهن بپیوندد. دوبار قهرمانى با ذوب آهن در جام حذفى و نمایش قابل قبول 
در لیگ باعث شــد تا گل محمدى به چهره اى تأثیرگذار بدل شود، اما با شروع لیگ 
شانزدهم شرایط براى او خوب پیش نرفت و در همان ابتداى کار بود که جاى خود را پس 
از کشمکش هایى که میان او و سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن به وجود آمد، به مجتبى 

حسینى داد. در شرایطى که انتظار مى رفت گل محمدى با برکنارى احتمالى مربیان لیگ 
برتر، جایگزین آنها شود، اکسین البرز سراغ او رفت و به صورت کامًال غیرمنتظره جایگزین فیروز کریمى 
شد.گل محمدى علیرغم شروع خوبى که با اکسین داشت و تیم یکپارچه اى را در نیم فصل دوم شکل 
داد، نتوانست به نمایش هاى خوب خود ادامه دهد و تساوى هاى پرشمار مانع از اضافه شدن این تیم به 

جمع مدعیان شد، تا در هفته هاى پایانى دیگر امیدى به صعود به لیگ برتر نداشته باشد.
اکسین در حال حاضر 43 امتیازى است و جایگاه خود را در میانه جدول تثبیت کرده؛ با این وصف به نظر 

مى رسد که با پایان مسابقات لیگ آزادگان گل محمدى هم راه خروج از این تیم را در پیش گیرد و منتظر 
پیشنهاد تیم هاى لیگ برترى براى شروع لیگ هفدهم باشد.

 در انتظار پیشنهادات لیگ برترى

و و ب وبى ىى وورنر و م و ییج ه ی ی جب ى
امثــالیى از این دســت همچچنان ادامه خواهد داشششت. امامیـیــدوارم 

نیمکت ـى حاالحاالها  راهى بربراى حضور و نشستنن روروىى 
بببابابابا مربیانى با اهان و ذوب آهن نداشتهته باشند و این دو تیم 

نصررؤیایى خود بازگردند. گ ا خ ا ؤ

ره به اکسین البرز پیوست، به نظر مى رسد

 یک آغاز کرد و یک فصل را هم در تیم پر 

شد و سپس هدایت تیم صباى قم را
ت نیز در این تیم فعالیت کرد. اما 

با مانوئل ژوزه مربى پرتغالى 
وران حضور او پرسپولیس 

هایت از کار کنار گذاشته 
ود به نمایش بگذارد 
نمایش قابل قبول 
، اما با شروع لیگ 
ه جاى خود را پس 
جود آمد، به مجتبى 

حتمالى مربیان لیگ 
رمنتظرهجایگزینفیروز کریمى
رچهاى را درنیمفصلدومشکل
مار مانع از اضافه شدن این تیم به 

گ برتر نداشته باشد.
ل تثبیت کرده؛ با این وصف به نظر 

ج از این تیم را در پیش گیرد و منتظر 

ت لیگ برترى گ ل

ه اى مانند محسن 
بهترین گلسازلیگ

عث شد تا رقابت در 
ر داغ شود اما رقابت 

که بازیکنان 

کهدرآن

دسان
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 افضل 
سرمربى گیتى پسند شد

علیرضا افضل به عنوان ســرمربى جدید تیم فوتسال 
گیتى پسند انتخاب شد.

بعد از جلسه هیئت مدیره باشــگاه گیتى پسند، اعضا 
ضمن تشکر از خدمات رضا لک سرمربى فصل گذشته 
تیم فوتسال با اکثریت آراء علیرضا افضل را به عنوان 
سرمربى جدید این تیم به مدت یک فصل برگزیدند.

الزم به ذکر است تیم فوتســال گیتى پسند عالوه بر 
حضور در لیگ برتر فوتســال ایران به عنوان نماینده 

ایران در جام باشگاه هاى آسیا نیز حضور دارد.

فوالدى ها جریمه شدند 
با تصمیم اعضاى هیئت مدیره باشگاه فوالد خوزستان 
اعضاى کادر فنى و بازیکنان تیم بزرگســاالن فوالد 

خوزستان جریمه مالى شدند.
باشــگاه مدیرعامــل  زاده  اژدرى  علیرضــا 

فوالد خوزستان در این خصوص اظهار داشت: براساس 
مصوبه جلسه اخیر هیئت مدیره باشگاه باتوجه به نتایج 
ضعیف تیم بزرگساالن اعضاى کادر فنى و بازیکنان 
15 درصد ازمبلغ قراردادشان جریمه شدند. همچنین در 
این جلسه تأکید شده که درصورت پیروز شدن تیم در 
دو بازى آخر هیئت مدیره باحسن نیت نسبت به تجدید 

نظردراعمال جریمه اقدام خواهد کرد.
گفتنى است، تیم فوالد خوزســتان در دو بازى پایانى 
لیگ شانزدهم با تیم هاى صنعت نفت آبادان و پیکان 
دیدار خواهد کرد. شاگردان سعداوى در حال حاضر با 

32 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارند.

 موافقت با استعفاى جهانیان  
وزیر ورزش و جوانان با استعفاى رئیس هیئت مدیره 

استقالل موافقت کرد.
ســلطانى فر  با تقدیر از زحمات شــهاب جهانیان با 
استعفاى او از عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران موافقت کرد. جهانیان از نزدیکان وزیر ورزش 

پیشین محمود گودرزى بود. 
بنا بر این گــزارش، اعضاى جایگزیــن هیئت مدیره 
باشگاه استقالل تهران بعد از پایان رقابت هاى لیگ 

برتر معرفى خواهند شد.
 

 ممنوعیت 
جذب بازیکن خارجى 

باتوجه بــه موضوع جــذب بازیکن خارجى توســط
باشگاه هاى ایرانى به خصوص در تیم هاى پرطرفدار 
بحث ممنوعیت جذب این بازیکنان نکته مهمى براى 

هواداران محسوب مى شود.
مهدى تاج در گفتگویى موضعى نه چندان مشــخص 
در این باره گرفته اما گفته است جذب بازیکن خارجى 
تا زمان حل شدن مشکل پرونده هاى فیفایى ممنوع 

است. 
تاج در این باره مى گوید: با توجه به پرونده هاى متعددى 
که باشــگاه هاى ایرانى در فیفا دارند، تصمیم گرفتیم 
بازیکن خارجى با کیفیت و بى کیفیت تا حل شــدن 
مشــکالت پرونده هاى باشــگاه هاى ایرانى در فیفا 

جذب نشود.

شکایت از مجرى ها
یکى از عجیب ترین اتفاقات فوتبــال ایران در خارج 
از مســتطیل ســبز و حتى بیرون از ورزشگاه ها اتفاق 
افتاد. در یک برنامه تلویزیونى که از شــبکه اســتانى 
آذربایجان شرقى به عنوان صدا و سیماى ملى پخش 
مى شــد دو مجرى که طبیعتًا حامى تراکتورســازى 
بودند درباره قهرمانى پرســپولیس جمالتى را به کار 
بردند که تعجب همه را در پى داشــت. گویا ربط دادن 
قهرمانى پرسپولیس به بازیکنانى مثل شجاع خلیل زاده 
و محسن بنگر، آن هم روى آنتن زنده تلویزیون، آخرین 
حربه تبریزى ها بــراى فرار از فشــار ناکامى و فرار از 
پاســخگویى به هواداران تراکتور بوده است. حاال این 
دو بازیکن که یکى سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس 
را داشته و یکى در آستانه رسیدن به پیراهن قرمزهاى

 پایتخت است واکنش مشابهى به ماجراى پیش آمده 
داشته اند و انگار براى اعاده حیثیت، قرار به شکایت از 

آن دو فرد رسانه اى است.

انتقاد از مدیران العربى
روزنامه «الشــرق قطر»، باشــگاه العربــى را بخاطر 
عدم اســتفاده از اشــکان دژآگه در فصل اخیر لیگ 
ستارگان مورد انتقاد قرار داد. این روزنامه نوشته است: 
« اشــکان دژآگه یکى از مطرح ترین بازیکنان خارجى 
فصل قبل تیم العربى بود اما ســران باشــگاه اعالم 
مى کردند که نام او براى فصل اخیر ثبت نشده است. هر 

چند اشکان با باشگاه قرارداد داشت!»

تایم اوت

تیم هاى ایرانى حاضر در مسابقات فوتبال 
لیگ قهرمانان آســیا،23 بار در گروه ها، 

تیم اول و دوم شده اند.
در ســال هاى اولیــه لیــگ قهرمانان 
تنها یک تیم از گروه هــا صعود مى کرد 
امــا در ایــن مطلــب بــدون در نظر 
گرفتــن این نکتــه، مــواردى را مرور 
خواهیم کرد که در آن تیم هاى باشگاهى 
ایرانى در لیگ قهرمانــان در رده اول یا 

دوم گروه هاى خود قرار دارند.
1- سال 2003: پرسپولیس (دوم)

2-سال 2004: ســپاهان (دوم) و  ذوب 
آهن(دوم)

و  (اول)  پــاس   :2005 ســال   -3
سپاهان(دوم)

4- سال 2006: صبا (دوم)
5- سال 2007:سپاهان (اول)

6-سال 2008 : سایپا (اول)
7-سال 2009:  پرسپولیس (اول)

8- ســال 2010:  ذوب آهــن (اول)،  
استقالل (دوم) و مس کرمان (دوم)

 9-سال 2011:  سپاهان (اول) و  ذوب 
آهن (اول)

10-ســال 2012 : ســپاهان  (اول)، 
استقالل  (دوم) و پرسپولیس  (دوم)

11- سال 2013:  استقالل (اول)
12-سال 2014:  فوالد  (اول)

13- سال 2015:  پرسپولیس (دوم) و  
نفت تهران (دوم)

14- ســال 2016:  ذوب آهن (اول) و  
تراکتورسازى (اول)

سپاهان در صدر است
* سپاهان:  3 مقام اول  و2 مقام دوم

* ذوب آهن : 3  مقام اول و یک مقام دوم
* پرســپولیس: یک مقام اول و 3 مقام 

دوم
* استقالل: یک مقام اول و 2 عنوان دوم
* پاس، سایپا، فوالد و تراکتور: هر کدام، 

یک مقام اول
* صبا، نفت تهران و مــس کرمان: هر 

کدام، یک مقام دوم

رسانه هاى نزدیک به باشــگاه استقالل تهران مطالبى 
را در مورد لیســت خرید ســرمربى اســتقالل تهران 
براى فصل آینده منتشــر کرده اند که نشــان مى دهد 
ستاره هاى باشــگاه ذوب آهن بیش از بازیکنان سایر
 تیم ها در رادار آبى هــاى تهران قرار گرفتــه اند و در 
این زمینه ذوب آهنى ها باید کامًال هوشــیار و مراقب

ستاره هاى خود باشند.
 ذوب آهنــى که در جلســات محرمانه هیئــت مدیره 
خود به این جمــع بندى رســیده تا نگاه ویــژه اى به 
فصل آینده داشــته باشــد و طلســم عدم قهرمانى در 
این رقابت ها را بشــکند، باید در گام اول به فکر حفظ 
ستاره ها و بازیکنان تأثیرگذار تیمش باشد و در گام بعد نیز 

به تقویت نقاط ضعف خود بپردازد. 
ذوب آهن در ســال هاى اخیر ســتاره هــاى متعددى 
را از دســت داده که چه بســا اگــر براى مانــدن آنها 
تالش بیشــترى مى شــد، قطعًا اتفاقات بهترى براى 
سبزپوشــان مى افتــاد. به هــر تقدیر تحــرکات دو 
باشــگاه تهرانــى به ویژه اســتقالل و گــزارش هاى 
رســانه هاى نزدیــک به آنــان و البته گــزارش هاى 
رســانه هاى پرسپولیســى که مى خواهند نقشه هاى 
اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت نقش بر آب شــود، 
نشانگر آن اســت که  تفنگ شــکار آبى ها بیش از هر 
باشگاه دیگرى به سوى ستارگان ذوب آهن نشانه رفته 
و بهتر است ذوبى ها حســابى حواسشان را جمع کنند تا 
به یک باره در نقل و انتقاالت تابستانى با اخبار شوك آور 

مواجه نشوند.
گزارش مشترك چند رســانه که به بررسى نقشه هاى 
منصوریان در فصل نقل و انتقاالت پرداخته اند را با هم 

مرور مى کنیم:
...علیرضا منصوریان چشم به جذب بازیکنانى دارد که هم 
با تجربه باشند و هم از نظر سنى بتوانند تا چند سال آینده 
پیراهن استقالل را بر تن کنند. منصوریان با این هدف 
وارد نقل و انتقاالت شده و دســت روى چند بازیکن از 
ذوب آهن، اســتقالل خوزســتان و حتــى نفت تهران 

گذاشته. 
البته سهم ذوب آهن از فهرست منصوریان بیشتر از دو 
تیم دیگر است. استقالل درون دروازه، دروازه بان جدیدى 

مى خواهد. اختالف میــان منصوریان و مهدى رحمتى 
به طور کامل برطرف نشــده است. از طرفى رحمتى 36 
ساله شــده و دوران افت و نزول خود را آغاز کرده است. 
پس ابراز عالقه منصوریان بــه جذب دروازه بانى جدید، 
ملى پوش و البته جوان تر از رحمتى نمى تواند اســباب 
تعجب را همراه داشــته باشد. رشــید مظاهرى نام این 
دروازه بان است؛دروازه بان 27 ســاله ذوب آهن که در 
سه فصل اخیر باثبات ظاهر شــده، کمتر اشتباه کرده و 
جایگاهى مستحکم در فهرست کى روش به دست آورده 
است. مظاهرى را منصوریان مى خواهد. شاید رشید هم 

بدش نیاید با توجه به تمدید قرارداد پنج 
ساله بیرانوند با پرسپولیس، پیراهن 
استقالل را بپوشــد و حضور در 
این تیم پرطرفدار پایتخت را به 

تجربیات خود بیافزاید. این وسط 
فقط دو مانع وجــود دارد؛ ابتدا باقى 

ماندن دو ســال از قرارداد رحمتى 
با استقالل و ســپس قرارداد 
یکســاله و مشــروطى که 
مظاهرى با ذوب آهن بسته 

و به آن متعهد است.جز 
مظاهرى، منصوریان 
روى ســه بازیکن 
دیگر از ذوب آهن 
نظر مثبــت دارد و 

صید آنها را در دستور کار 
قرار داده اســت. مهرداد قنبرى یکى از این سه 
بازیکن است.دفاع چپ سابق تیم ملى که پس از 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى جایگاه خود را 
در ذوب آهن از دست داد و مهران درخشان مهر 
را به عنوان یک رقیب جــوان جلوتر از خود و در 

ترکیب اصلى ذوب آهن دید. درخشان مهر 18 ساله 
آنقدر فوق العاده ظاهر شد که مجتبى حسینى هم دیگر به 

قنبرى در ترکیب اصلى بازى نداد. 
قنبرى که قبل از آسیب دیدگى یکى از بهترین مدافعان 
چپ لیگ برتر بود مورد توجــه منصوریان قرار گرفته تا 
پیراهن استقالل را بپوشد. او 27 ساله است و با توجه به 

جدایى احتمالى زکى پور و حضور او در تراکتورســازى 
مى تواند مشکالت اســتقالل در این منطقه از زمین را 

حل کند.
قاســم حدادى فر را همیشه در فهرســت استقالل و 
پرســپولیس دیده ایم امــا حضورش در ایــن دو تیم را 

هرگز. هافبک 33 ساله ذوب آهن 
همیشــه به این تیم وفادار مانده، 

حتى در روزهایى که پرسپولیس 
و استقالل را هواخواه سفت و 
سخت خود مى دید و آنها را 

در قامت دو مشــترى پر و 
پا قرص.

 حــدادى فــر در 

این ســال ها 
هرگز به پیشنهاد 
استقالل و پرسپولیس 
پاســخ مثبت نداد اما بعید 
نیســت این فصل اوضاع تغییر 

کند. هافبک ذوب آهن بدش نمى آید حضور در یکى از 
این دو تیم را تجربه کند. پرسپولیس که در خط هافبک 
جاى خالى ندارد، پس مى ماند استقالل که نیاز به یک 
بازیکن باتجربه دارد. بازیکنــى مانند حدادى فر که در 
میانه زمین به بازى این تیم ریتم بدهد و آن را کنترل کند.

بعد از حدادى فر، نام مرتضى تبریزى هم در فهرســت 
منصوریان به چشم مى خورد؛ مهاجم 26 ساله ذوب آهن 
که کاپیتان سوم این تیم محســوب مى شود و بهترین 
گلزن این تیم. تبریزى که در لیگ شانزدهم 10 گل به ثمر 
رسانده مورد توجه استقالل قرار دارد و شاید در پایان فصل 
اصفهان را به مقصد تهران ترك کند و پیراهن آبى 
بپوشد. پیراهنى که پایان مى دهد به حضور چهار 
ساله او در ذوب آهن. به جز این چهار بازیکن، محمد 
دانشــگر از نفت تهران، حسن بیت سعید از استقالل 
خوزستان و حتى رحیم زهیوى از الشحانیه در فهرست 
منصوریان حضور دارند. بازیکنانى که گفته مى شود با 
برخى از آنها توافق نهایى هم صورت گرفته و فقط ثبت 
قرارداد مانده تا حضورشــان در استقالل رسمى شود. 
این فهرســت منصوریان است، فهرســتى پر ستاره 

را بــه آرزوى که مى تواند این مربى 
خود که قهرمانى 

با اســتقالل 
لیــگ  در 
برتر اســت 

برساند.

میزبانــى ایــران در بــازى مقابــل چیــن در مرحله 
مقدماتى جام جهانى 2018 روســیه بــا گزارش ناظر

 بازى مورد رســیدگى کمیته انضباطى فیفا قرار خواهد 
گرفت. 

میزبانى ایران در این مسابقه دو تخلف مشهود دارد؛ ابتدا 
حضور بیش از اندازه هواداران و نشستن روى سکوها و 
راه پله ها (که برخالف قوانین فیفاست) 
و دوم، پرتاب ترقه به 

سمت کمک داور، 
اتفاقى که حتى مى توانست باعث 

نیمه کاره ماندن بازى شــود. این موضوع به عنوان 
یک جرم آشکار و یک تخلف مشهود  مورد بحث مقامات 
انضباطى و امنیتى فیفا قرار گرفته و حتى داور بازى مورد 
پرسش قرار گرفته که چرا بازى را حداقل براى دقایقى 

قطع نکرده است. 
کمیته انضباطى فیفا در جلسه خود که به رسیدگى این 
موضوع بستگى خواهد داشــت در نهایت جریمه را به 
فدراســیون فوتبال ایران ابالغ خواهد کرد که جریمه 
احتمالى ممکن است شــامل جریمه نقدى سنگین یا 
حتى برگزارى بازى بعدى بدون حضور تماشاگر باشد. 
اتفاقى که به هیچ وجه براى فدراســیون فوتبال ایران 
خوشایند نیست و مهدى تاج تالش مى کند این جریمه 
را به حداقل برساند چرا که ایران در بازى بعدى مقابل 

ازبکستان روى صعود به جام جهانى برنامه ریزى کرده
 و امیدوار اســت این اتفــاق با مشــارکت حداکثرى 

طرفداران همیشگى رقم بخورد.
موضوع پرتاب ترقه، انداختن لیزر و سایر رفتارهاى مشابه 
به شــدت زیر ذره بین فیفا و کنفدراسیون هاى مربوطه 
اســت و هواداران فوتبال در ایران باید خود را با قوانین 
سختگیرانه انضباطى هماهنگ کنند واال ایران به عنوان 
یکى از جذاب ترین کشورهاى جهان در میزبانى مسابقات 
بین المللى مورد تنبیه بیشــترى قــرار خواهد گرفت. 

 اعالم خداحافظى هادى عقیلى از فوتبال به فاصله شش ماه پس از وداع محرم نویدکیا 
با مستطیل سبز زمزمه هایى را مبنى بر برگزارى یک بازى خداحافظى مشترك براى 
این دو همبازى سابق بر سر زبان ها انداخت، به این ترتیب که باشگاه اصفهانى با دعوت 
از یک تیم بزرگ خارجى روزى باشکوه و به یادماندنى را در ورزشگاه نقش جهان به 

افتخار دو کاپیتان پیشین خود رقم بزند.
این موضوع البته فعًال فقط در حد حرف است و از طرف باشگاه سپاهان تأیید نشده اما 
اگر قرار به اجرایى شدنش باشد باید پرسید آیا تدارك یک بازى مشترك ولو آنکه برابر 

یک حریف نامدار اروپایى باشد ایده خوبى براى قدردانى از زحمات دو ستاره محبوب 
سپاهان اســت؟ آیا در روزى که یک ستاره بازنشســته باید به تنهایى در کانون همه 
توجهات باشد سهیم کردنش در تجربه اى منحصر به فرد که فقط یک بار در زندگى 

تکرار مى شود با همبازى قدیمى و چندین ساله فکر خوبى است؟
این ســئوال ســختى اســت که شــاید جوابش بســتگى زیادى به شــکل بازى

 خداحافظى و شدت شکوه آن داشته باشد. شاید در این باره باید نظر هواداران سپاهان 
را هم جویا شد.

 ذوب آهن، مراقب 
                                                       ستـــــــــاره هایش باشد
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ویژه اى به فصل 
آینده داشته 
باشد و طلسم 
عدم قهرمانى در 
این رقابت ها را 
بشکند، باید در گام 
اول به فکر حفظ 
ستاره ها و بازیکنان 
تأثیرگذار تیمش 
باشد و در گام بعد 
نیز به تقویت نقاط 
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تراکتور در حالى در هفته بیست و نهم لیگ برتر به مصاف سپاهان مى رود 
که کاروان این تیم دو روز زودتر راهى اصفهان خواهد شد. 

 امیر قلعه نویى خطاب به بازیکنان تراکتور اعالم کرده کاروان این باشگاه 
دو روز زودتر تبریز را به مقصد اصفهان ترك خواهند کرد.

قلعه نویى که پس از دیدار تراکتور مقابل استقالل راهى تهران شده بود، به 
تبریز بازگشت  تا در تمرینات تیمش حاضر شود.

سرخپوشان تراکتورسازى فردا به اصفهان مى آیند و تمرینات خود را در این 
شهر برگزار مى کنند. 

دیدار سپاهان- تراکتور، شنبه آینده در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد 
شد.

 قلعه نویى: زودتر به اصفهان مى رویم
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چهل تکه

نوزاد زنده اى که در حوالى یک کارخانه چوب در شهر پادوك 
در استان کوازولو ناتال آفریقاى جنوبى زنده به گور شده بود 

زنده از زیر خاك بیرون کشیده شد. 
وى که نوزادى ناخواسته بود توسط مادر 25 ساله اش زنده 
به گور شــده بود. این زن که در این کارخانه کار مى کرد به 
پلیس گفت که  این نوزاد دومین فرزندش بوده و او از ترس 
اینکه توسط والدینش طرد شود اقدام به این عمل کرده است.

یکى از همکاران این زن با شــنیدن گریه هــاى این نوزاد 
توانست محل دقیق دفن وى را شناسایى کرده و او را از یک 
گور کم عمق زنده بیرون بکشد. مادر این نوزاد براى پنهان 

سازى گور وى از شن وهمچنین چوب استفاده کرده بود.

تصاویرى که از دوربین مدار بسته یک برج ادارى در شهر 
شیانگتان اســتان هونان چین تهیه شــده است، سقوط 
دردناك یک کودك سه ساله را از یکى از طبقات این برج 

نشان مى دهد.
گفته مى شود این اتفاق در محل کار پدر این کودك رخ داده 
است. در حالى که هنوز مشخص نیست چرا پدر این کودك 
وى را با خود به اداره برده بود اما بررسى ها نشان مى دهد 

که این کار خالف قوانین محل کار این مرد بوده است.
بنــا به گفتــه یکــى از مدیران ایــن برج، ایــن کودك 
وارد بالکــن یکــى از طبقــات شــده و به دلیــل عدم 
وجود نــرده ایمنى به پایین ســقوط کــرده و در دم جان

 سپرده است.  

بدن مثله شــده قربانــى چهار ســاله «کامولیلــه گاالته 
» توســط مأمــوران پلیــس آفریقــا کف خانــه عمویش

 پیدا شد. 
مأموران پلیس عموى 30 ساله قاتل این پسر بچه را به جرم 

قتلش در خانه اى در شرق آفریقا دستگیر کردند. 
بنابر اطالعات پلیس، قاتل، متهمى سابقه دار بوده که پس از 
گذراندن هفت سال از دوران محکومیتش به تازگى از زندان 

آزاد شده بود.
گزارش هاى هولناك پزشــکى قانونى نشان مى دهد قاتل 
هنگام زنده بودن قربانى پوســتش را کنده و وى را به شدت 
شکنجه کرده، ســپس قلب و خون برادرزاده اش را خورده و 

بدنش را تکه تکه کرده است.

زنده به گور کردن
 نوزاد

سقوط وحشتناك
 کودك 3 ساله

عموى قاتل
قلب برادرزاده اش را خورد 030201

معتاد شیشــه اى معروف به «ُجل ُجل آپاچى سوار» که 
در مناطق مختلف مشهد اقدام به گوشى قاپى مى کرد، 
با تالش کارآگاهان پلیس آگاهى خراســان رضوى در 
حالى دستگیر شد که تاکنون به 60 فقره سرقت اعتراف 

کرده است.
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى، درباره جزئیات 
ماجراى دستگیرى و اعترافات «ُجل ُجل آپاچى سوار» 
گفت: در پى افزایش «گوشــى قاپى» بعد از تعطیالت 
نوروزى در مناطق شــمال و غرب مشهد، پرونده هاى 

متعددى در پلیس آگاهى تشکیل شد.
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: بررسى محتویات 
پرونده هاى مذکور و اظهارات مالباختگان حاکى از آن 
بود که جوانى درشــت اندام با اســتفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت آپاچى ســفیدرنگ، اقدام به گوشى قاپى 

مى کند.
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: تجزیه و تحلیل هاى 
کارشناسى درباره سرقت هاى مذکور و مناطق وقوع جرم 
نشان مى داد که گوشى قاپى هاى جوان آپاچى سوار از 
منطقه خواجه ربیع آغاز شده و تا بزرگراه امام على(ع) و 
بولوار وکیل آباد ادامه یافته است. بنابراین، سارق بیشتر 
ســرقت هاى خود را در مناطق حاشیه صدمترى فجر و 
بزرگراه امام على(ع) انجام داده است. وى اضافه کرد: با 
توجه به شگرد سارق در ارتکاب جرم مشخص شد که وى 
از مجرمان سابقه دار است و به صورت حرفه اى اقدام به 

گوشى قاپى مى کند.
سرهنگ رزمخواه خاطرنشان کرد: اینگونه بود که گروهى 
از کارآگاهان پایگاه شــمال آگاهى وارد عمل شــدند و 
با استفاده از سیســتم هاى اطالعاتى پلیس، به تصویر 
فرضى متهم دست یافتند. از سوى دیگر نیز ساعت هاى 
ارتکاب جرم توسط آپاچى سوار مذکور بیانگر آن بود که 
این فرد از ساعت 18 تا 24 و در زمان تاریکى هوا دست 
به سرقت مى زند. بنابراین عملیات شناسایى با ردیابى 
آپاچى ســفیدرنگ در حالى ادامه یافت که هیچ کدام از 
شاکیان نتوانسته بودند شماره پالك موتورسیکلت را به 
خاطر بسپارند اما در نهایت، کارآگاهان با استفاده از فنون 

نوین و تخصصى، مالک موتورسیکلت را در منطقه غرب 
مشهد شناسایى کردند.

در همین حال، تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان نشان 
مى داد که موتورســیکلت مذکور به صورت قولنامه اى 
خرید و فروش شده است که در نهایت، سرنخ به آخرین 
خریدار که یک پیرمرد در بولوار شاهد منطقه قاسم آباد 

بود، رسید.
ادامه بررسى هاى پلیس بیانگر آن بود که پسر 33ساله و 

سابقه دار پیرمرد با مدارك پدرش اقدام به خرید و فروش 
موتورســیکلت مى کند. بررسى ســوابق این جوان که 
به «ُجل ُجل آپاچى ســوار» معروف بود، نشان داد او از 
کیف قاپان حرفه اى اســت که حداقل 15سال سابقه 

کیفرى گوشى قاپى و کیف قاپى دارد.
وى افزود: با به دست آمدن این اطالعات، بالفاصله محل 
سکونت «ُجل ُجل» در منطقه خواجه ربیع شناسایى شد 
و کارآگاهان او را هنگام سرقت گوشى یک شهروند به 

دام انداختند.
رئیــس پلیس آگاهى خراســان رضوى یادآور شــد: با 
انتقال متهم به پایگاه شــمال پلیس آگاهى، وى مورد

 بازجویى هاى فنى قرار گرفت که در نهایت به 35فقره 
گوشى قاپى در شمال و 25فقره در غرب مشهد اعتراف 
کرد. ســرهنگ رزمخواه با تأکید بر اینکه تاکنون چهار 
مالخر گوشــى هاى ســرقتى نیز با تالش کارآگاهان 
دســتگیر شــده اند، اضافه کــرد: این متهــم که به

 «ُجل ُجل» شــهرت دارد، معترف شــد به موادمخدر 
صنعتى شیشــه اعتیاد دارد و هر زمان که خمار مى شد 
اقدام به سرقت گوشى مى کرد و آنها را بین 50 تا صدهزار 
تومان به مالخران مى فروخت و با پول هاى به دســت 

آمده، موادمخدر مى خرید.
رئیس پلیس آگاهــى در پایان اضافه کــرد: تحقیقات 
از متهم مذکــور، با صدور دســتورات قضائى همچنان 

فرد شیادى که با شگردهاى مختلف با کارمندان و ادامه دارد.  
رؤساى شعب بانک ها طرح دوستى مى ریخت و آنها 
را به خانه خود کشانده و با تهدید و ارعاب مجبور به 

پرداخت مبلغى مى کرد، دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: چندى پیش یکى از معاونان شعب 
بانکى در کرج، مأموران پلیس را در جریان قرار داد 
و مدعى بود که رئیس این شــعبه به صورت تلفنى 
از وى خواسته تا 150 میلیون تومان را به حسابش 

کارت به کارت کند.
جواد صفایى تصریح کرد: به دلیل شرایط مشکوك، 
مأموران پلیس متوجه شــدند که ایــن فرد تحت 
فشار درخواســت پول کرده است و به همین دلیل 
یک گروه تخصصى بررســى پرونده را در دستور 

کار قرار داد.
این مقام انتظامى گفت: در نهایت مشخص شد که 
یکى از مشتریان بانک  با جلب اعتماد، رئیس شعبه را 
به بهانه دریافت وام به خانه خود کشانده و در نهایت 
این فرد را تحت فشــار قرار داده و در خواست 150 

میلیون تومان کرده است.
 وى بیان کرد: با توجه به اینکــه این فرد در برخى 
از اســتان ها نیز با این شــیوه آدم ربایى و اخاذى
 کرده است،  قاضى پیگیرى کننده پرونده با صدور 
دستور انتشار تصویر متهم، از شهروندان خواست تا 
اگر به این شیوه تحت اخاذى قرار گرفته اند، موضوع 

را به پلیس اطالع دهند.

حدود ســاعت 14 روز یک شــنبه 3 اردیبهشــت خبر 
قتــل زن جوانــى در خیابــان یافت آبــاد جنوبى به 
بازپرس ویــژه قتل پایتخت اعالم شــد کــه دقایقى 
بعد ســجاد منافــى آذر بازپرس امور جنایــى تهران و 
اکیپ  بررســى صحنه جرم در محل وقوع قتل حاضر

 شدند.
با حضور بازپرس در محل وقوع جرم و بررســى اولیه 
مشخص شد زن 30 ساله اى در منزلش با روسرى خفه 
شده و به قتل رسیده همچنین مشخص شد که مقتول 
صاحب ســه فرزند (یک دوقلو و یک فرزند هفت ساله) 

بوده و با همسرش اختالف داشته است.
همسایه مقتول در اظهاراتش به بازپرس گفت: «دقایقى 
قبل به در خانه مقتول مراجعه کردم که دیدم  در منزلشان 
باز اســت و مقتول در وســط هال به روى زمین افتاده 
است، زمانى که بر ســر بالین مقتول رفتم متوجه شدم 
وى به قتل رســیده است همچنین شــوهر و فرزندان  
مقتــول در خانه نبودند.»  ســرانجام جســد مقتول با 
دستور بازپرس براى بررســى بیشتر به پزشکى  قانونى 
منتقل شــد و تحقیقات درباره دستگیرى متهم  پرونده 

ادامه دارد.

در پى وقوع چندین فقره کیف قاپى در سطح شهرستان 
بابل توسط دو جوان موتورسوار، شناسایى و دستگیرى 
متهمــان در دســتور کار مأموران پلیــس آگاهى این 

شهرستان قرار گرفت.
این گزارش حاکى است، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهى با بررســى هاى همه جانبــه و تحقیقات 
گسترده پلیسى موفق شــدند متهمان را که با هم برادر 

بوده اند شناسایى کنند .

مأموران ضمن هماهنگى با مرجع قضائى، در عملیاتى 
غافلگیرانه متهمان را در حین کیف قاپى از یکى از عابران 

پیاده در این شهرستان دستگیر کردند.
درادامه این گزارش آمده است، متهمان در بازجویى هاى 
به عمل آمده تاکنون به چهار فقــره کیف قاپى در این 

شهرستان اعتراف کردند .
متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى 

شدند و موضوع در دست بررسى است. 

مراسم آشتى کنان دو دوســت در بزم شبانه، سناریوى 
خونینى را رقم زد و پسر جوان به قتل رسید.

شامگاه 21 اسفند سال گذشته درگیرى خونینى در یک 
تعمیرگاه در منطقه مســعودیه به بازپرس کشیک قتل 

پایتخت و تیم جنایى اعالم شد. 
بدیــن ترتیــب تیمــى از مأمــوران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهــران همــراه بازپرس مرشــدلو از شــعبه 
هفتــم دادســراى امــور جنایــى در صحنــه جرم 
حاضر شــدند و در جریــان یک جنایت مســتانه قرار

 گرفتند.
در این مرحله مأموران پى بردند این درگیرى مرگبار بین 
چند جوان که با هم دوســت هستند رخ داده و تجسس 
هاى فنى براى دستگیرى عامالن جنایت و همدستانش 
کلید زده شــد و کارآگاهــان روز 23 اســفند موفق به 

دستگیرى متهمان اصلى پرونده شدند.

بازسازى صحنه قتل در مسعودیه
«جمال» 25 ســاله ابتدا سعى داشــت خود را بى گناه 
معرفى کند اما وقتى دید دوستانش وى را عامل جنایت 

معرفى کرده اند لب به اعتراف گشود.
قاتل جوان گفت: «با مقتول دوست و همکار بودیم ولى 
مدتى بود که بخاطر یک مسئله کوچک با هم اختالف 
پیدا کرده بودیم تا اینکه شــب حادثه دوســتانمان بزم 
مســتانه اى را درمغازه به پا کردند تا من و مقتول با هم 

آشتى کنیم.»
وى افزود: «بخاطر خوردن مشــروبات الکلى وضعیت 
خوبى نداشتم و همگى مست بودیم که مقتول و یکى از 
دوستانمان قصد داشتند به باالى پشت بام مغازه بروند 

و کفتر هوا کنند که یکى از دوســتانمان یک شــوخى 
لفظى کــرد و در ادامــه مقتول زیر بســاطى که براى 
خوردن مشــروبات الکلى چیده بودیم زد و درگیرى ما 

شروع شد.»
جمال ادامه داد: «او را روى کارتن هاى داخل تعمیرگاه 
هل دادم و زمانــى که از روى زمین بلند شــد چاقویى 
را از جیبــش بیرون کشــید و من نیز دســت به چاقو

 شدم.»
عامل جنایت گفت: «مقتول نیز چاقو به دســت داشت 
که در این لحظــه یکى از دوســتانمان در میان ما قرار 
گرفت و با میانجیگــرى ما را از هم جــدا کرد و براى 
پایان دادن به درگیرى بین ما ایســتاد. من چپ دست 
هســتم اما چون دید خوبى به مقتول نداشتم چاقو را به 
دست راستم گرفتم و قصد داشتم یک ضربه به صورت 

مقتول بزنم که چاقو به گردنــش خورد و راهى جز فرار 
 نداشتم.»

در ادامه یکى دیگر از افرادى که در این درگیرى مرگبار 
حضور داشت گفت: «من قصد جدا کردن آنها را داشتم 
که دیدم چاقو به گردن "على" خورد و جمال فرار کرد.»

وى افزود: «دســت روى گردن على گذاشــتم تا مانع 
خونریزى اش شوم اما بى فایده بود و در حالى که على 
بى جان بــود او را به پایین مغــازه آوردم که دیگر تمام 

کرده بود.»
بنا به این گزارش، عامل جنایت و دیگر متهمان پرونده 
در آخرین روزهــاى فروردین ماه امســال پیش روى 
بازپرس مرشدلو و مأموران پلیس آگاهى تهران صحنه 
قتل را بازسازى کردند و تحقیقات تکمیلى در این پرونده 

ادامه دارد.

دادســتان عمومى وانقالب شهرســتان عنبرآباد از انهدام 
یک باند حرفه اى که اقدام به ســرقت هاى مســلحانه در
 شهرستان هاى عنبرآباد وجیرفت مى کردند خبر داد وگفت: 
با برهم زننــدگان نظم وامنیت عمومى به شــدت برخورد 

خواهیم کرد.
یوسف سبحانى در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: 
حسب گزارش هاى متعدد مبنى بر سرقت مسلحانه ازتعدادى 
پمپ بنزین، سرقت مسلحانه پول نقد، اســناد و احشام از 
شهروندان، رسیدگى به این پرونده و دستگیرى سارقان در 

دستور کار دادستانى و پلیس قرار گرفت.
وى عنوان کرد: طى یکســرى اقدامات پلیســى و در یک 
عملیات غافلگیرانه سرکرده این باند به نام «ح.س» به همراه 

دوتن دیگر از اعضاى این باند در شهرستان عنبرآباد توسط 
مأموران پلیس آگاهى دستگیر شدند.

 سبحانى ادامه داد: در این عملیات یک قبضه کلت کمرى 
همراه با مقادیرى فشنگ به همراه یک دستگاه خودروى 

سوارى از سارقان کشف وضبط شده است.
این مقام قضائى با بیان اینکه دستورات قضائى الزم جهت 
دســتگیرى دو نفر دیگــر از اعضاى این باند صادر شــده 
اســت،تصریح کرد: اعضاى این باند تاکنون به پنج فقره 
سرقت مسلحانه اعتراف کرده اند.وى اعالم داشت: پرونده 
در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان 
عنبرآباد در حال رسیدگى است و مالبختگان مى توانند جهت 

طرح شکایت به این دادسرا مراجعه کنند.

در پى تیراندازى روز یک شــنبه 3 اردیبهشــت در تقاطع 
20مترى شیرازى در منطقه نیروگاه شهر قم، دو نفر مجروح 

شدند که حال یکى از آنها وخیم گزارش شده است.
شاهدان حادثه  گفتند حدود ساعت 15روز حادثه یک فرد 
موتورسوار با شلیک چند گلوله یک مکانیک 38 ساله و یکى 
از مراجعان وى که مردى 55 ســاله بوده است را به ضرب 
گلوله مجروح و فرار کرده است. به گفته شاهدان عینى این 
حادثه با قتل دو نفر در باشگاه ورزشى خیابان 17 شهریور که 
اسفند سال گذشته اتفاق افتاده بود مرتبط است.فردى که دو 
ماه قبل دو نفر را در باشگاه ورزشى به قتل رسانده بود برادر 
مکانیکى است که روز یک شنبه هدف گلوله قرار گرفته و 

احتماًال به تالفى آن حادثه انجام شده است.

 فرد ضارب، مکانیک را از ناحیه شــکم و پا مورد هدف سه 
گلوله قرار داده و یک گلوله به یکى از مراجعان که پدر شاگرد 

مکانیک بوده اصابت کرده است. 

زن آبادانى در ســناریویى تلخ سکانس آخر زندگى اش را با 
گوشى موبایل ضبط کرد.ساعت 21و 30 دقیقه شنبه دوم 
اردیبهشت ماه امســال مأموران کالنترى 18 ذوالفقارى 
آبادان در جریان مرگ خود خواســته زن 25 ســاله اى در 
خیابان 69 منطقه ذوالفقارى قرار گرفتند.بدین ترتیب تیمى 
از مأموران جنایــى آبادان براى تحقیقــات ویژه در محل 
حاضر شدند و مشــخص شد که زن 25 ســاله با توجه به 
اینکه همسرش در شهر دیگرى مشغول به کار است در نبود 

اهالى خانه با بستن طناب به پنکه سقفى اقدام به خودکشى 
کرده است.بررســى هــاى فنــى نشــان از آن دارد که 
زن جوان قبل از اجــراى پالن آخر زندگــى اش دوربین 
گوشــى موبایلش را روشــن کرده و روبه روى صحنه آخر 
زندگى اش گذاشته و این تصویر تلخ را ثبت رسانده است.

بنا به این گزارش، تحقیقات پلیســى بــراى علت مرگ 
و ا نگیزه زن جوان در دســتور کار مأمــوران پلیس آبادان

 قرار دارد.

دستگیرى «ُجل ُجل آپاچى سوار» 

جزئیات قتل مستانه 
در مسعودیه تهران

این مرد را شناسایى کنید 

حادثه  تیراندازى در قمانهدام باند حرفه اى در عنبرآباد قتل مادر دوقلوها با روسرى در یافت آباد

برادران کیف قاپ بابل دستگیر شدند
خودکشى عجیب زن جوان آبادانى

 در برابر دوربین موبایل

,,

تحقیقات 
غیر محسوس 
کارآگاهان نشان 
مى دادکه موتور 
سیکلت به صورت 
قولنامه اى خرید و 
فروش شده است.

که در نهایت سر نخ 
به آخرین خریدار 
که یک پیر مرد بود، 
رسید
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«عمو قناد»
 به شبکه 2 مى آید

برنامه «یه گله جا» به کارگردانى هنرى امیر سماواتى، تهیه کنندگى مشترك مجید قناد و محسن 
مناجاتى و نویسندگى علیرضا محمودزاده از جمعه آینده از شبکه 2 سیما پخش مى شود.

این برنامه ترکیبى-نمایشى که براى گروه سنى کودك و خردسال در نظر گرفته شده است و جنبه آموزشى 
دارد، با اجراى مجید قناد به روى آنتن خواهد رفت.

دکورهاى «یه گله جا» سوله اى در شهرك غزالى است. این برنامه که بیشتر جنبه آموزشى دارد، در 40 قسمت 
50 دقیقه اى آماده پخش شده است و قرار بر این است تا در اعیاد و مناسبت ها نیز روانه آنتن این شبکه شود.

«یه گله جا» برنامه اى شاد، مفرح، نمایشى و موزیکال است که مخاطبان آن عالوه بر کودکان، بزرگساالن 
و خانواده ها هم هستند و کودکان نیز یکى از ارکان این برنامه خواهند بود. همچنین یک عروسک این 

گروه را همراهى مى کند.
قناد در این سال ها برنامه هاى «بازى شادى تماشا»،  «جمعه به جمعه»، «فیتیله» و ... را 

در کارنامه هنرى خود داشته است، اما برنامه جدید او کارى متفاوت از کارهاى 
قبلى اش خواهد بود.  پیش تر قرار بود تا این برنامه براى نوروز 96 از 

همین شبکه پخش شود که این اتفاق نیافتاد.

«عمو قناد»
 به شبکه 2 مى آ
برنامه «یه گله جا» به کارگردانى هنرى امیر سماواتى، تهیه کنندگ
2مناجاتى و نویسندگى علیرضا محمودزاده از جمعه آینده از شبکه 2 سیم
این برنامه ترکیبى-نمایشى که براى گروه سنى کودك و خردسال در نظ

دارد، با اجراىمجید قناد به روى آنتن خواهد رفت.
دکورهاى«یه گله جا» سوله اىدر شهركغزالى است. این برنامه که بیش
50 دقیقه اى آماده پخش شده است و قرار بر این است تا در اعیاد و مناسب
«یه گله جا» برنامه اى شاد، مفرح، نمایشى و موزیکال است که مخاطبا
و خانواده ها هم هستند و کودکان نیز یکى از ارکان این برنامه خواهند

گروه را همراهى مىکند.
قناد در این سال ها برنامه هاى «بازى شادى تماشا»،  «جمعه
داشته است، اما برنامه جدید او کار در کارنامه هنرىخود

قبلى اش خواهد بود.  پیش تر قرار بود تا این برنا
همین شبکه پخش شود که این اتفاق

گروه تولید سریال «سّر دلبران»، بعد از یک ماه تولید در شهر یزد این روزها راهى تهران شده اند 
تا پس از استراحتى کوتاه به یزد برگردند.

«ّسر دلبران» جدیدترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج به تهیه کنندگى محمدرضا 
شفیعى و کارگردانى محمدحسین لطیفى است که قرار است در ماه مبارك رمضان از شبکه 

3 سیما پخش شود.
رابعه مدنى و شهین تســلیمى از بازیگرانى هســتند که به تازگى مقابل دوربین لطیفى قرار 

گرفته اند.
در این سریال محمد کاسبى،  فرهاد قائمیان، اسماعیل محرابى، برزو ارجمند،  شهرام عبدلى، 

رابعه مدنى، شهین تسلیمى به ایفاى نقش مى پردازند.
این سریال براى 30 قسمت 35 دقیقه اى طراحى شده و توسط حسین حسنى و با همکارى 

رضا خمسه به نگارش درآمده است.
پیش تر نام این سریال «شادآباد» بود و قرار بود به کارگردانى امیرمهدى پوروزیرى 
و نویسندگى محمدرضا محسنى راد و حسین حسنى ساخته شود. همچنین 
قرار بود تا اوایل زمستان این ســریال کلید بخورد. در این سریال 30 
قسمتى، تالش مى شود با ترســیم فضاى روابط اجتماعى یک 
محله، روى نقش مسجد و امام جماعت در رتق و فتق مشکالت 

روزمره مردم تمرکز شود.
یکــى از ویژگى هاى این ســریال تأکید بــر واقعى بودن 
شخصیت هاى نقش آفرین در اثر است که به همین جهت 
در نگارش فیلمنامه، براى طیف متعددى از افراد، شخصیت 

پردازى شده است.

آتنه فقیه نصیرى در خصوص وضعیت سالمتى خود گفت: خدا را شکر در حال حاضر 
حال عمومیم خوب است ومشغول بازى در سریال «شهرزاد2» هستم.

فقیه نصیرى در خصوص اینکه آیا فصل دوم این ســریال نیز مانند فصل اول پر 
سرو صدا مى باشد یا خیر؟ افزود: قطعاً زمانى که حسن فتحى و نغمه ثمینى متنى را 
نگارش مى کنند، کار خوبى است و به آنها مطمئن هستم. با توجه به پیشینه فصل 
اول این سریال و دقت هاى حسن فتحى بى شک این فصل هم پر بیننده خواهد بود.
او درباره این موضوع که بازى در کدام یک از مدیوم هاى  تلویزیون، سینما و تئاتر 
برایش مهمتر است؟ گفت: بیشتر تالشم را مى کنم که در کارهاى خوب و با کیفیت 

بازى کنم و برایم مهم نیست که در تلویزیون باشد یا سینما و یا تئاتر. 

تاریخ اکران فیلم جدید «استیون اسپیلبرگ» با بازى مریل استریپ و تام هنکس اعالم شد.
این فیلم که هنوز نامى براى آن انتخاب نشده است از تاریخ 22 دسامبر 2017 به صورت محدود، اکران خود را آغاز مى کند تا بتواند در فصل حوایز سینمایى و به 

ویژه جوایز اسکار حضور یابد و سپس از تاریخ 12 ژانویه و یک هفته پس از جوایز سینمایى گلدن گلوب اکران گسترده خود را کلید خواهد زد.
این فیلم درباره روزنامه نگارانى است که در سال 1971 میالدى دولت وقت آمریکا را به دلیل افشاى اسناد محرمانه مربوط به پنتاگون به چالش کشیدند. 

داستان فیلم درباره «بن بردلى» دبیر نشریه واشنگتن ُپست و یک ناشر به نام «کترین گراهام» است 
که دولت آمریکا را به سبب حق گزارش دادن مجموعه اى از اسناد بحث برانگیز در سال 1971 به 

چالش کشیدند.
تام هنکس قرار است در نقش «بن بردلى» و مریل استریپ در نقش «کترین گراهام» بازى کند.
این اسناد طبقه بندى شــده و ســرى درباره مطالعه اى جدید و اطالعاتى بسیار حیاتى درباره 
جنگ ویتنام بود. بردلى و گراتهام درگیر مبارزه حقوقى در این پرونده شدند، در حالى که «دنیل 
السبرگ» تحلیلگر نظامى و افشاکننده اصلى این اسناد دستگیر و متهم به توطئه و جاسوسى شد.

فیلم هایى درباره روزنامه نگاران شــجاع همواره مورد توجه اعضاى آکادمى اسکار بوده است، 
همانطور که در سال 2015 فیلم «اسپاتالیت» موفق به کسب اسکار بهترین فیلم شد و فیلم  
«شب بخیر و موفق باشى» در 2005 و «همه مردان رئیس جمهور» در سال 1976 درچندین 

بخش، نامزد کسب جایزه اسکار شدند.
اسپیلبرگ که سال گذشــته فیلم نه چندان موفق «غول بزرگ مهربان» (BFG) را ساخت، 

چندین پروژه س ینمایى روى میز دارد و هم اکنون در مراحل نهایى تولید فیلم علمى- تخیلى «شماره یک آماده» و همچنین مرحله پیش تولید 
فیلم «ربودن ادگاردو مورتارا» است.

این کارگردان سرشناس ســینماى جهان که آخرین بار با فیلم «لینکلن» با بازى «دنیل دى لوئیس» در سال 2012 توانست نامزد 
جایزه اسکار شود، پیش از این در سال 1993 با فیلم «فهرست شیندلر» و در سال 1998 با فیلم «نجات سرباز رایان» دو جایزه 

اسکار بهترین فیلم و یک اسکار کارگردانى را از آن خود کرده است.

کارگردان 86 ســاله آمریکایــى هنــوز واژه اى به نام 
بازنشســتگى را در لغتنامه ذهنش قرار نداده است. او به 

زودى با یک فیلم سینمایى دیگر بر مى گردد.
کارگردان و بازیگــر کهنه کار آمریکایى قرار اســت به 
زودى کار روى پروژه جدید خودش را آغاز کند. این فیلم 
اقتباسى از کتاب «قطار 15:17 به پاریس» نوشته آنتونى 
سدلر، الکس اسکارالتوس، جفرى اى. استرن و اسپنسر 
استون است. فیلمنامه این اثر را روروتى برایسکال نوشته 
و قرار است «کلینت ایستوود» شخصًا به انتخاب بازیگر 

بپردازد تا همین امسال کار را کلید بزند.
کارگــردان فیلم «گــرن تورینــو» که چند ســالى 
هســت تصمیم گرفته اقتباس از داســتان هاى افراد 
معمولــى،  در موقعیت هــاى غیر معمولــى را مورد 
اقتباس قرار دهد، پس از تجربه این کار در «سالى» 
و «تــک تیرانــداز آمریکایــى» حاال بــا «قطار 
15:17 به پاریس» دوباره ســراغ همین قهرمان 
هاى معمولى مى رود. ســدلر، اســکارالتوس 
و اســتون، در آگوســت 2015، ســوار قطار 
بروکســل به پاریس شــدند. قطارى که در 

آن یکى از تروریســت هاى داعش، به قصد 
خرابکارى همسفرشــان مى شــود. اما سه قهرمان 

آمریکایى داســتان جدید ایســتوود نمى گذارند ترس 
بر آنها غلبــه کند و جلوى این تروریســت را مى گیرند.

 هنوز مشخص نیست این فیلم چه زمانى روى پرده 
مى رود.

نکته جالب توجه در مورد ایســتوود 
که ماه آینده 87 ساله مى شود این 
است که با وجود ســن باال، هنوز 
دســت از تعهد به آرمــان هاى 
کشورش نکشیده و مشغول ساخت 
فیلم هاى استراتژیک و قهرمان 
محورى است که غرور آمریکایى 
محور اصلــى موضوعــات آن 

است.
 باید دید آیــا کارگردان «عزیز 
میلیون دالرى» مــى تواند با 
اثر جدیدش باز هم به اسکار 

دست پیدا کند یا خیر.
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مریم بوبانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، درخصوص فعالیت هاى خود در سال 96 گفت: فعًال 
در هیچکدام از عرصه ها اعم از ســینما و تلویزیون کارى ندارم. یعنى کارى نیست که بخواهم 

در آن بازى کنم.
وى ادامه داد: این کم کارى به خواســت من نیســت و نمى دانم به چه دلیل اما به من پیشنهاد 
حضور در هیچ پروژه اى داده نمى شود و اگر هم باشد کارهاى خوبى نیستند و من تمایل حضور در 

آنها را ندارم.
بازیگر سریال «ستایش» خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ پروژه در حال تولید و یا در شرف اکرانى 
ندارم و تنها در سریال «لبخند رخساره» به ایفاى نقش پرداختم که از تلویزیون پخش خواهد شد. 

» کنید  
رامبد جوان: با فیلم «کف

زوم «اسپیلبرگ» براى اسکار 2017

گالیه  مریم بوبانى از
روزهاى بیکارى

بهشاد مخبرى بازیگر مجموعه طنز 
«خنده بازار» بــه تازگى تصویرى از 
خود در صفحه اینستاگرامش منتشر 

کرده است. 
وى در این عکس ها بــه گونه هاى 
متفاوتى گریم شده اســت. مثًال در 
یک عکس به شــکل پدربزرگ و در 
دیگرى به شــکل خواهر دوقلویش 

گریم شده است.
  بهشاد مخبرى در صفحه اینستاگرام 

خود نوشت:
«عکس سمت چپ باال بابابزرگمه، 
سمت راست باال خودمم، سمت چپ 
پایین پسرمه و ســمت راست پایین 

خواهر دوقلومه.» 

آتنه فقیه نصیرى: مشغول بازى در «شهرزاد2» هستم 

6براى نوروز 96 از
فتاد.
امه بر
ق نیاف

ت هاىى داعش، به قصد 
ممى شــود. اما سه قهرمان  ان

دید اییســتوود نمى گذارند ترس 
ا این تروریســت را مى گیرند. وى

ف فیلم چه زمانى روى پرده   این

رد ایسســتوود 
مى ششود این 
ن باالال، هنوز 
هاى مــانن

غول ساخت 
 و قههرمان 
ر آمرییکایى
عــاتت آن

ن «ععزیز 
 تواندد با 
 اسککار 

بازگشت
 کلینت ایستوود 
با «قطار 15:17 
به پاریس»   

بازیگران جدید در «سرّ دلبران» محمد حسین  لطیفى

دانشــگاه تگزاس آرشــیو شخصى 
متعلــق به «پیتــر اوتــول» بازیگر 
سرشــناس هالیوودى را 400 هزار 

دالر خرید.
این آرشیو شخصى شــامل نامه ها، 
دســت نوشــته ها منتشــر نشده، 
عکس هــاى «پیتر اوتــول» بازیگر 
سرشــناس هالیوودى اســت که از 
این پس در دانشگاه تگزاس در شهر 

«آستین» نگهدارى مى شود. 

پویا امینى به تازگى پستى در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرده و  عکسى 
از خود در کنار تنها پسرش ایلیا را به 

اشتراك گذاشته است.
 پویا امینى در صفحه اینستاگرام خود 

نوشت:
«ده سالى اســت که اردیبهشت ها با 
تو ، برایم حال و هواى دیگرى دارد.»

گریم هاى متفاوت 
بازیگر خنده بازار

پویا امینى و 
پسرش 

نامه پیتر اوتول در 
دانشگاه تگزاس 
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

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

مدادهاى رنگى  در جزیره هرمز
ُهرُمز جزیره اى بیضى شکل و گنبدى نمکى در خلیج فارس و در 8 کیلومترى بندرعباس است.  درجزیره هرمز کوه هایى به رنگ زرد، سفید و 

قرمز دیده مى شود.

@
ne
sfe

jah
an
clu

b


