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کشف 6 کیلو «الماس و یاقوت» قاچاق 

سرنوشت تلخ مادر و دختر در خانه ربایندگانکمک 1/5 میلیارد تومانى مردم به  خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج)ممنوعیت فروش «دارو» در عطارى  هامیلیاردر شیعه اماراتى، واسطه ایران و ترامپ قاتل خاموشى به نام سرطان چشم حوادثاستاناجتماع سالمت

 سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مى گوید ارزش این محموله ها که در اصفهان کشف شده  بالغ بر میلیاردها تومان است
4

2

3

4 5

10

2

     

از دماغ عملى ها
 تا استرسى ها!

 روحانى و قالیباف
 به دور دوم مى روند

 مجوزى براى
 افزایش قیمت بریان 
صادر نشده است

مجلسى ها از چه کسى 
حمایت مى کنند؟

15

ترجمه اى متفاوت از 
خانم سوپراستار

نقطه بیکارى در استان  « ته»  ندارد

مردم صدقه نمى خواهند، کار مى خواهند «بفرمایید دوچرخه» با اقساط 12 ماهه

2

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: زمانى 
که نفت بیش از صد دالر بود، پول هایى بین 

مردم توزیع شد که امروز که نفت ارزش 
گذشته خود را ندارد اثرات آن

 اقدامات در اقتصاد پدیدار شده و باید توجه 
کرد مردم به صدقه نیاز ندارند،

 بلکه فضا براى توسعه اشتغال و 
کارآفرینى...

شهردار اصفهان از آغاز اجراى طرح «بفرمایید 
دوچرخه» در اصفهان خبر داد و گفت: زمینه 
براى خرید نه  تنها دوچرخه، بلکه دیگر 

فراهم پاك روها 
است.

مهدى 
جمالى نژاد افزود: 
امیدواریم...

2«بفرمایید دوچرخه» با اقساط 12 ماهه
اصفهان از آغاز اجراى طر اصشهردار
دادوچرخه» در اصفهانخبر داد و
براى خرید نه  تنها دوچرخه

پاك روها 
است.

جمال

4

ذوب آهن 
فقــط 
یک راه دارد

کار صعود هر چهار نماینده ایران به مرحله بعد لیگ قهرمانان 
آسیا به بازى هاى هفته آخر کشیده شده است. هفته  پنجم مرحله 

5گروهى لیگ قهرمانان آسیا، برگزار شد ...
13

اصفهان نه بهشت است ونه جهنم

واقعیت مجازى 
به کمک 
سالمندان مى آید

جهان نما

س
 اصفهان داراى بزرگ ترین 

نیروگاه خورشیدى شد
شانس صعود ایرانى ها چقدر است؟

ترامپ ایرانو واسطه اماراتى، شیعه میلیاردر

ذ

یک
ا کار صعود هر چهار نماینده
به بازى هاىهفته آخرک آسیا
قهگروهى لیگ قهرمانان آسیا

شانس

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك
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معاونت مهندسى فرماندهى انتظامى استان اصفهان

آگهى مزایده فروش امالك (نوبت اول)
یک سازمان دولتى در استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد خود را با قیمت کارشناس رسمى از طریق مزایده به شرح زیر 
به فروش برساند. جهت اطالعات بیشتر به آدرس اصفهان- خیابان پروین جنب بانک قوامین کوچه آریا پالك 5 طبقه سوم-
تلفن32300850-32300852-32305194 (ساعت تماس 8:00  الى 18:00) مسئول فروش سجاد ابراهیمى تماس حاصل 

نماید. مهلت شرکت در مزایده از تاریخ 1396/02/07 تا ساعت 14:00 مورخ 1396/02/20 مى باشد. 

عرصهنام ملکردیف
(متر مربع)

اعیان 
آدرسقیمت پایه (ریال)کاربرى(متر مربع)

تاالر و رستوران 1
تجارى-  194/291052شهرضا

18/300/000/000مسکونى

شهرضا-میدان شهداء-بلوار 
شهید مطهرى-بعد از پمپ 

بنزین-جنب بیمه ایران-
ساختمان موسوم به رستوران 

گل سرخ

2
زمین ستاد 

قدیم فرماندهى 
انتظامى 
اردستان

ادارى-6786/482100
22/000/000/000نظامى

اردستان-میدان شهید 
مدرس-نبش خیابانهاى امام 
خمینى(ره)، مدرس و کوچه 

بهاره
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آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى گفت: اختراعاتى که بشر 
دارد، این اختراعات چیزهاى خوبى است در عین حال 
شمشــیر دو لبه اســت، این اختراعات مى تواند به برق 
تبدیل شــود و یا تبدیل به بمب اتم شده و صدها هزار 

نفر قربانى بگیرد.
وى یکى از اختراعات اخیر که شمشــیر دو لبه است را 
فضاى مجازى عنوان کرد و گفت: امروز بیشتر از جنبه 
منفى فضاى مجازى استفاده مى شود، یکى از جنبه هاى 
منفى همین پخش شایعات اســت که در ایام انتخابات 

انجام مى شود.
آیت ا... مکارم شــیرازى با تأکید بر اینکه انتخابات باید 

آب و رنگ اسالمى داشته باشــد، افزود: پیشرفت خود 
را نباید در نابودى دیگرى دید، کسانى هستند که نظام 
را تخریب مى کنند و با دروغگویى دست به تخریب آن 
مى زنند، نباید مردم را مأیــوس و ناامید کرد، همه اینها 

گناه است.
اســتاد برجســته حوزه علمیه با تأکید بر حفظ آبروى 
حکومت اسالمى اظهار داشت: امیدواریم این انتخابات 
مطابق موازین اسالمى و دشمن شــکن انجام شود، ما 
در مســئله انتخابات نه هیچ دخالتى کرده و نه دخالتى 
خواهیم کرد، اصل آن را تقویت مى کنیم اما حمایت از 

هیچ جناحى نخواهیم کرد.

رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: زمانى که نفت 
بیش از صد دالر بود، پول هایى بین مردم توزیع شــد 
که امروز که نفت ارزش گذشته خود را ندارد اثرات آن 
اقدامات در اقتصاد پدیدار شــده و باید توجه کرد مردم 
به صدقه نیاز ندارند، بلکه فضا براى توســعه اشتغال و 

کارآفرینى باید ایجاد شود.
على الریجانى افــزود: انتخابات فضا را براى رقم زدن 
سرنوشت مردم به دست خودشان ایجاد مى کند و باید 
ســازوکار انتخاب طورى باشد که شرایط براى زندگى 
بهتر مردم فراهم شــود و قطعًا کشــور ما آورده هاى 
خوبى را در خود دارد و نیروى انســانى جوان و کارآمد 

و منابع متنوع و مطلوب از جمله این امکانات اســت. 
وى تصریح کرد: طبق آمار روزانه مصرف بسیار باالى 
نفت را در کشــور داریم یعنى یا نفت را مى فروشیم و 
پول آن را مى خوریم و یا آن را به طور مستقیم مصرف 
مى کنیم کــه این به هیــچ وجه دردى از کشــور دوا 

نمى کند. 
الریجانى با اشــاره به طرح برخى از شــعارها در ایام 
انتخابات گفت: عده اى شــعار مى دهنــد که ما فالن 
مقدار پول به مردم مى دهیم و باید این سئوال را مطرح 
کرد که آیا با این پول دادن کار و ثروت در کشور ایجاد 

مى شود؟

انتخابات باید آب و 
رنگ اسالمى داشته باشد

مردم صدقه نمى خواهند
کار مى خواهند

 عروسک فروشى آزاد شد!
  عصر ایران| با اخـراج داعش از شـهر موصل 
عراق، خریـد و فروش عروسـک هاى اسـباب بازى به 
این شهر بازگشته و رونق گرفته اسـت. داعش خرید و 
فروش و داشتن عروسک را به عنوان عملى کفرآمیز و 
نماد بت پرستى در عصر کنونى مى دانست و آن را ممنوع 
اعالم کرده بود. «أبومحمد» تاجر عمده فروش عروسک 
و اسباب بازى در موصل در این باره گفت: پس از اخراج 
داعش از موصل دو باب مغازه براى فروش عروسـک و 
اسـباب بازى افتتاح شد اما به دلیل اسـتقبال زیاد مردم 

در مدت کوتاهى این تعداد به 15 مغازه افزایش یافت.

روایتى از زنان نقاب زده 
رئیس مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى    ایسنا|
امام خمینى (ره) روز سه شنبه در مراسم عمامه گذارى 
روحانیان حوزه علمیـه امام خمینى (ره) اظهار داشـت: 
امروز من پس از قریب به 80 سـال، به همراه دوسـتان 
سـرى به ارتفاعات اطراف نزدیک بـه ازگل زدم که در 
همین ارتفاعات به چشم خود دیدم که بانوانى، نقاب به 
چهره زده اند و به محض آنکه زمان نماز ظهر فرا رسید، 
سمت و سوى قبله را از ما پرسـیدند و به نماز ایستادند. 
آیت ا... محمدتقى مصباح یزدى  افـزود: چنین زنانى با 
چنین ظاهرى را پیش از انقالب، حتى در کنار مسـاجد 
هم نمى شـد یافت اما امروز ارتفاعـات تهران که پیش 
از انقالب جایگاه کسـان دیگرى بود، چنین کسـانى را 
به خود مى بیند و ما امروز شاهد آثار انقالب اسالمى در 

کوهستان ها هستیم.

رویارویى دوباره
  میزان| «فاکـس نیـوز» بـه نقـل از دو مقـام 
آمریکایى مدعى شـده اسـت یک قایـق تندرو  سـپاه 
پاسـداران در فاصله یـک کیلومترى به نـاو آمریکایى 
uss mahan نزدیک شـده اسـت.  بنابرایـن گزارش 
ناو آمریکایى تغییر  مسیر داده اسـت و نیروهاى خود را 
مسلح کرده است. «فاکس نیوز» مى افزاید: هیچ شلیک 

اخطارى رد و بدل نشده است.

او تمام شده است
  انتخاب| پرویـز کاظمـى از وزراى محمـود 
احمدى نـژاد دربـاره وضعیت فعلى رئیس جمهور سـابق 
مى گوید ایشـان دیگر تمام شـده سیاسـى اسـت. دست 
و پاهـاى آخـر اسـت کـه روى آب بمانـد واال تمام شـده 
سیاسى است در صورتى که دوستانشان و خودشان بحث 
احمدى نژادیسم را مطرح مى کنند. به عنوان یک ایدئولوژى 

مطرح مى کنند که نظام بدون ایشان نمى تواند باشد.

یادى از هاشمى 2005
  ایسنا| کامران باقرى لنکرانى وزیر بهداشـت 
دولـت نهـم و عضـو جبهـه پایـدارى دربـاره حضـور 
هاشمى رفسنجانى درانتخابات سـال 1384 مى گوید: 
یکـى از انتقادهـاى خود من بـه آقاى هاشـمى حضور 
ایشـان در انتخابات سـال 84 اسـت که سـتاد ایشان با 
عنوان هاشمى 2005 از ایشـان یاد کرد یا خانم هایى با 
ظواهرى به صحنه آوردند که صحنه خوبى نبود، برازنده 
ایشان هم نبود که من همان مقطع و بعداً هم گفتم که 
این کار اشـتباهى بوده، اما فهم من این نیست که آقاى 
هاشمى دستور داده خانم هاى بى حجاب را بیاورید تا من 
رأى بیاورم و فکر مى کنم برخى اطرافیان ایشان این کار 
را کردند. عکس و فیلم آن عالوه بر محضر الهى، در تاریخ 
نیز ماندگار شده است اما معناى انتقادات این نیست که 

نقاط قوت ایشان را نبینیم.

درآمد  هنگفت از سخنرانى
شـبکه خبرى «فاکس نیـوز» گزارش    تابناك|
داد اوباما براى سخنرانى خود در کنفرانسى در خصوص 
مسائل بهداشتى و درمانى در سپتامبر، 400 هزار دالر پول 
مى گیرد.شرکت «کانتور فیتزجرالد» که این گردهمایى را 
برگزار مى کند، از رئیس جمهور پیشین آمریکا درخواست 
کرده درباره طرح خدمات درمانى دولت اوباما موسوم به 
«اوباماکر» سـخنرانى کند؛ طرحى کـه دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور کنونى آمریکا، وعده لغو آن را داده است.

جنجال دوباره مرتضوىتوئیتر
  ایلنا| ســتاد انتخاباتــى حجت االســالم 
والمسلمین رئیسى در اطالعیه اى اعالم کرد برخى با 
منتسب کردن بعضى چهره هاى خاص به این کاندیداى 
انتخابات ریاســت جمهورى، درصدد حاشیه تراشى 

برآمده اند.
شــایان ذکر اســت، پس از حضور حجت االســالم 
والمسلمین رئیسى در مسجد بزرگ روضه محمدیه یزد 
براى سخنرانى انتخاباتى، عکس هاى سعید مرتضوى 
که در این مراســم حضور داشــت در فضاى مجازى 

منتشر شد.

روحانى برنامه ضبط نکرد
   خبر آنالین | حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانى صبح دیــروز بدون ضبــط برنامه 
«گفتگو با دوربین شــبکه یک» صداوسیما را ترك 
کرد. رسانه ملى بدون هماهنگى قبلى در زمان ضبط 
برنامه رئیس جمهور تغییر و تأخیرى ایجاد کرده و زمان 
نامناسبى را در روز پنج شنبه قائل شده است. تغییرات 
غیردقیــق در برنامه ریزى و زمــان ضبط برنامه هاى 
تبلیغاتى رئیس جمهور در صداوسیما به همراهان و ستاد 

انتخاباتى وى ابالغ نشده بود.

شهرام، اسپانسر روحانى ؟
  تابناك | آیا شهرام جزایرى اسپانسر تبلیغاتى 
روحانى  مى شود؟ صبح روز سه شنبه الیاس حضرتى 
نماینده لیست امید و حامى روحانى با شهرام جزایرى 
در یکى از طباخى هاى تهران دیدار کرد . برخى منابع 
آگاه از احتمال کمک مالى جزایرى به ســتاد روحانى 

خبر دادند. 

وعده عجیب یک کاندیدا
با گذشت زمان، ابعاد اقدامات خالف    ایسنا|
یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى که صالحیتش رد 

شد فاش مى شود. 
روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشــت: در بسیارى از 
روســتاها مردم مى گویند این شخص به ما وعده داده 
بود به محض اینکه براى ســفر زیارتى کربال ثبت نام 
کنیم هزینه آن را به ما پرداخت خواهد کرد. این شخص 
در صدد بود با این شگرد براى خود رأى جمع کند ولى 

صالحیت وى رد شد.

ورزش در زیمبابوه
مصطفــى میرســلیم در دهه 60    تسنیم|
به واسطه مسئولیتش در نهاد ریاست جمهورى همراه با 
حضرت آیت ا... خامنه اى که در کسوت رئیس جمهور 
بودند در اجالس ســران عدم تعهد در هراره پایتخت 
زیمبابوه شرکت کرد. هشتمین اجالس سران جنبش 
عدم تعهد، دهم تا پانزدهم شهریورماه 1365 در شهر 
هراره برگزار شــد.  در صفحه 67 از کتاب «از هراره تا 
تهران» خاطره جالبــى از ورزش کردن اعضاى گروه 
همراه رئیس جمهور وقت ذکر شده است: «تازه آفتاب 
در حال طلوع است که آقاى خامنه اى و همراهانشان به 
حیاط ویال مى آیند. آقاى خامنه اى طبق عادت شروع 
مى کنند به پیاده روى تنــد. بقیه هم همراه با مهندس 
میرســلیم نرمش مى کنند. آقاى میرســلیم خودش 
ورزشکار است و معموًال در سفرها ورزش صبحگاهى را 
برقرار مى کنند. بعد از نرمش، صبحانه مى خورند تا براى 

روز دوم به سالن اجالس بروند.»

  تابناك | در حالى که کمتر از 23 روز تا انتخابات 
ریاست جمهورى دوازدهم مانده است، جریانات سیاسى 
اعم از اصولگرایان و اصالح طلبان در راستاى حضور در 
انتخابات در قالب حمایت از نامزدهاى مدنظر فعالیت خود 
را در عرصه سیاسى کشــور آغاز کردند؛ اما در این میان، 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمىـ  که یکى از ارکان 
تأثیرگذار در حوزه هاى انتخابیه هستند و در گرایش مردم به 
یک کاندیداى خاص نقش تأثیرگذارى دارندـ  جلسات خود 

را با نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى آغاز کرده اند.
اهمیت حمایت نمایندگان مجلس از کاندیداهاى انتخابات 
ریاســت جمهورى و تبلیغ و ســخنرانى به نفع آنان در 
حوزه هاى انتخابیه شان به اندازه اى است که از همان روز 
آغاز تبلیغات کاندیداهاى ریاســت جمهورى تالش خود 
براى جلب آراء و نظر پارلمان نشینان را آغاز کرده اند. طى 
چند روز گذشته شاهد بودیم که «سید ابراهیم رئیسى» و 
«محمدباقرقالیباف» به عنوان دو گزینه جریان اصولگرایى 
در فراکسیون هاى مجلس حضور پیدا کردند و مواضع خود 

را درباره موضوعات مختلف بیان داشتند.
بدون شک، حضور نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى 
در بین منتخبان ملت در مجلس، یکى از ظرفیت هاى بسیار 
مهمى است که نتیجه آن مى تواند به جمع آورى رأى براى 
کاندیداهاى مورد حمایت نمایندگان در حوزه هاى مختلف 

انتخابیه از سوى 290 نماینده خانه ملت منتج شود.
در حالى که زمان کمــى تا برگزارى انتخابات ریاســت 
جمهورى مانده است، هنوز هیچ یک از فراکسیون هاى 
مجلس به جز فراکسیون امید که متشکل از اصالح طلبان 
هســتند، حمایت خود را از نامزد خاصــى اعالم نکردند؛ 
اما قطعا این را نمى توان به حضور یافتن یا نیافتن برخى 
نمایندگان مجلس در ســتادهاى انتخاباتــى کاندیداها 

ربط داد.

فراکسیون امید از روحانى حمایت مى کند
سخنگوى فراکسیون امید مجلس در گفتگو با «تابناك» 
درباره رویکرد فراکسیون متبوعش در انتخابات پیش روى 
اظهار کرد: ما با توجه به شاکله و تشکیالت خود که مختص 
به جریان اصالحات و اعتدالى است، بدون شک از روحانى 

در انتخابات ریاست جمهورى حمایت خواهیم کرد.
«بهرام پارسایى» افزود: فراکســیون امید طبق تصمیم 
شوراى عالى سیاست گذارى اصالح طلبان در انتخابات 
عمل مى کند و با توجه به انتخاب روحانى از سوى این شورا، 

ما نیز از این نظر تبعیت خواهیم کرد.

فراکســیون مســتقلین والیى، هنوز به 
جمع بندى نرسیده است

همچنین سخنگوى فراکســیون مستقلین والیى درباره 
اینکه آیا این فراکسیون از نامزد خاصى در انتخابات ریاست 
جمهورى حمایت خواهد کرد، به خبرنگار «تابناك» گفت: 
ما هنوز به جمع بندى نهایى پیرامون حمایت از یک نامزد 

خاص دست پیدا نکرده ایم.
«مهرداد الهوتى» افزود: ما هم اکنون بنا داریم جلساتى را با 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى برگزار و سپس نسبت 
به حمایت از فرد خاصى در انتخابات پیش روى ریاســت 

جمهورى اعالم نظر کنیم.

 منتظر اعالم موضع فراکسیون والیت باشید
موضع گیرى دو فراکســیون امید و مستقلین والیى، در 
حالى است که هنوز فراکســیون رهروان والیت مجلس 
نهم که در مجلس دهم به فراکســیون والیت تغییر نام 
داده و از ســوى «على الریجانى» نیز مورد حمایت قرار 
مى گیرد، هنوز در خصوص انتخابات پیش روى و اینکه 
از چه کسى حمایت خواهد کرد و چه رویکردى را در پیش 
خواهد گرفت، اعالم موضع نکرده است. به نظر مى رسد، 

اگر این فراکسیون به گزینه اى غیر از روحانى در انتخابات 
ریاست جمهورى دوازدهم برسد، یک رقابت جدى را در 
پارلمان بین نمایندگان عضو فراکسیون والیت با نمایندگان 

عضو فراکسیون امید نیز شاهد باشیم.
هرچند تاکنون اعضاى فراکسیون والیت پذیراى «سید 
ابراهیم رئیسى و محمد باقر قالیباف» بوده اند و برنامه هاى 
آنان را با حضور خودشان براى آینده کشور بررسى کرده اند، 
هنوز نظر نهایى خود را در مورد چگونگى حضور در انتخابات 
و همچنین اینکه طرفدار کدام یک از کاندیداها خواهند بود، 

اعالم نکرده است.

اعالم موضع فراکسیون هاى سیاسى مجلس در انتخابات ریاست جمهورى

مجلسى ها از چه کسى
 حمایت مى کنند؟

یــک ســایت مصــرى مدعــى شــد کــه ایــران از 
«حسین على سجوانى» میلیاردر اماراتى و دوست صمیمی 
«دونالد ترامپ» خواسته اســت که براى مالیم ساختن 

دیدگاه ترامپ درباره ایران نقش میانجى ایفا کند.
به گزارش عصرایران، سایت مصرى «عربى 21» در یک 
گزارش اختصاصى به نقل از «منبع آگاه» که نام آن را ذکر 

نکرده مدعى شــد: ایران 
از حســین على سجوانى 
تاجر و میلیــاردر اماراتى و 
رئیس شرکت «داماك» 
امارات خواســته است که 
براى تلطیف فضاى ایجاد 
شده میان ایران و آمریکا با 

ترامپ ارتباط برقرار کند.
حسین على سجوانى یک 
میلیاردر اماراتى است که 
از گذشته با ترامپ روابط 
اقتصادى داشــته است و 
از دوســتان صمیمى وى 
به شــمار مى رود. برخى 

رسانه ها وى را ایرانى األصل معرفى کرده اند اما وى این 
مسئله را رد کرده اســت و گفته که مادربزرگ وى عراقى 
است و دایى  هاى پدر وى همچنان در بغداد زندگى مى کنند.

این منبع آگاه به ســایت «عربى 21 »گفته است: ایران از 
سجوانى خواسته است این میانجیگرى را انجام دهد چون 

وى فردى شیعه و داراى روابط بسیار نزدیک با ایران است. 
ایران مى خواهد قبل از ســفر دونالد ترامپ به عربستان 
ســعودى این میانجیگرى صورت گیرد زیرا در این سفر 
ممکن است موضعى علیه ایران و گســترش نفوذ آن در 

منطقه اعالم شود.
دونالــد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا قرار اســت اواخر 
اردیبهشت ماه به عربستان 
سعودى سفر کند. این سفر 
در پى دیــدار «محمد بن 
سلمان» جانشین ولیعهد 
و پسر پادشــاه عربستان 
سعودى با ترامپ در کاخ 
ســفید برنامه ریزى شده 
اســت. محمد بن سلمان 
پــس از این دیــدار آن را 
«نقطه تحــول تاریخى» 
دانســته بود. کارشناسان 
معتقدند که ترامپ در سفر 
آینده خود به عربســتان 
موضع سختى را علیه ایران 
اعالم و از عربستان سعودى در برابر ایران حمایت خواهد 
کرد.  ســجوانى درباره روابطه صمیمى بین خانواده وى و 
خانواده ترامپ گفته است که همسرش و «ایوانکا ترامپ» 
دو دوست صمیمى هستند و خانواده ترامپ به صورت منظم 

به منزل وى در نیویورك رفت و آمد مى  کرد.

میلیاردر شیعه اماراتى، واسطه ایران و ترامپ روایت المانیتور از نتایج یک نظرسنجى درباره انتخابات ایران:

 روحانى و قالیباف به دور دوم مى روند

عیســى ســحرخیز که روز پنجم اردیبهشت 96 به 
دنبال اتمام محکومیتش از زندان آزاد شد، در پرونده 
دیگرى از ســوى دادگاه کارکنان دولت به یکسال 

حبس محکوم شده است.
ســیدمحمود علیزاده طباطبایى با اعالم این خبر گفت 
موکلش در شــعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت به اتهام 
توهین به رئیس جمهور ســابق و رئیــس قوه قضائیه به 
یکسال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگسترى 
افزود: به حکم صادره اعتراض کردیــم و هم اکنون در 

دست رسیدگى دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد.

علیزاده طباطبایى گفت که موکلش در پرونده دیگرى به 
اتهام نشــر اکاذیب 20 اردیبهشت در شعبه 1057 دادگاه 

کارکنان دولت محاکمه مى شود. 
به گزارش تسنیم، پیش تر شــعبه 1057 دادگاه کارکنان 
دولت این پرونده را از مصادیق جرم سیاسى دانسته و آن 
را به دادگاه کیفرى استان براى رسیدگى ارجاع کرده بود 
اما دادگاه کیفرى استان، پرونده را از مصادیق جرم سیاسى 
ندانســت. در نهایت موضوع براى حل اختالف در دادگاه 
تجدیدنظر استان بررسى شد و دادگاه تجدیدنظر، پرونده 

را از مصادیق جرم سیاسى ندانست.

عیسى سحرخیز، آزاد و به یکسال حبس محکوم شد!

راهیابى قالیبــاف و روحانــى بــه دور دوم انتخابات 
ریاست جمهورى ایران یکى دیگر از گمانه زنى هاى 
مطرح شده از سوى رسانه هاى خارجى در ارتباط با نتایج 

انتخابات ریاست جمهورى ایران است.
به گزارش نامه نیوز، «المانیتور» در گزارشى تحلیلى با 
استناد به نتایج یک نظرسنجى که اخیراً در جامعه آمارى 
در ایران انجام شده به بررسى آخرین وضعیت انتخابات 

ریاست جمهورى پرداخته است.
در این گزارش آمده است:

نتایج یک نظرسنجى که اخیراً از سوى مؤسسه ایران 
نظرسنجى منتشر شده است نشــان مى دهد حسن 
روحانى رئیس جمهور کنونى ایران با نزدیک شدن به 
زمان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى این کشور 

همچنان محبوب است.
اما در آن ســو، محمدباقر قالیباف شــهردار تهران و 

رقیب روحانى از انتخابات پیشین ریاست 
جمهورى در سال 2013 نیز با اقبال 

رأى دهندگان مواجه شده است. 
بر اســاس این نظرســنجى 
کــه در 11 تــا 14 آوریــل 
انجام شــد، روحانى و قالیباف 

بــه دور دوم انتخابات 
مى روند؟

نخستین مرحله از انتخابات ریاست جمهورى ایران 19 
ماه ِمى (29 اردیبهشت) برگزار مى شود. ضعف اقتصاد 
ایران به شدت بر چهره عمومى روحانى تأثیرگذار بود. 
صندوق بین المللــى پول اخیراً گزارش داد که رشــد 
اقتصادى ایران نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش 
داشته است اما همه این رشد اقتصادى متوجه افزایش 

صادرت نفت ایران است.
«المانیتور» مى نویسد: نتایج این نظرسنجى همچنین 
نشــان مى دهد که 72 درصد از ایرانیان معتقد هستند 
که وضعیت اقتصــادى این کشــور در نتیجه توافق 
هسته اى بهبود پیدا نکرده اســت. نزدیک به نیمى از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجى در حدود 42 درصد 
نیز بر این باور بودند کــه بیکارى مهمترین موضوعى 

است که کشور با آن مواجه است.
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ما در آن ســو، محمدباقر قالیباف شــهردار تهران و 
رقیب روحانى از انتخابات پیشین رین ریاستاست

3جمهورى در سال 2013 ن بیز با اقا اقبالبال
تست. رأى دهندگان مواجه شده ا
بر اســاس این نظرســنجى 
4 تــا 14 آوریــل  کــه در 11
نجام شــد، روحانى و قالیباف 

بــه دور دوم انتخابات 
مى روند؟
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رئیس جمعیت هــالل احمر گفت: هــر روز 40 نفر در 
حوادث رانندگى کشــور جان خود را از دست مى دهند و 
این یک بحران ملى اســت که هر روز به آرامى از کنار 

آن مى گذریم.
امیر محســن ضیایى افزود: کشــور ما کشــور حادثه 
خیزى اســت و هر ســال شــاهد انواع حوادث طبیعى 
مانند ســیل و زلزله در کشــور هســتیم و تعداد زیادى 
از مــردم در ایــن حــوادث جان خــود را از دســت

 مى دهند.
وى گفت: امــا در کنار ایــن حــوادث طبیعى،حوادث 
غیر طبیعى نیز در کشــور ما وضعیت بســیار ناگوارى 

دارند،ســاالنه حدود 16هزار نفر در تصادفات رانندگى 
جان خــود را از دســت مى دهند،تصادفــات رانندگى 
خودش یک سانحه بزرگى است که به آرامى از کنار آن 

مى گذریم.
به گزارش ایرنا، ضیایى در ادامه افزود: اگر در حادثه اى 
شاهد سقوط یک هواپیما باشیم، مدت ها این خبر، تیتر 
رسانه ها مى شــود و خبر آن براى همه مهم مى شود اما 
هر روز شاهد این هستیم که 40 تا 50 نفر از هموطنانمان 
در تصادفات رانندگى جان خود را از دســت مى دهند و 
کشته مى شوند اما نظر کســى به این همه تلفات جانى 

جلب نمى شود.

دادستان تهران در حوزه آســیب هاى اجتماعى، افزون 
بر اقدامــات مقابله اى، اقدامات پیشــگیرانه، صیانت و 
توانمندســازى را نیز ضرورى خواند و به عنوان مثال، با 
اشــاره به موضوع زنان خیابانى، گفت: جمع آورى زنان 
خیابانى از طریق سیاست مقابله به تنهایى ممکن نیست، 
بلکه دستگاه هاى اجرایى باید به گونه اى عمل کنند که 

این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. 
جعفرى دولت آبادى با خاطر نشــان کــردن ضرورت 
اقدامات ایجابى در کنار اقدامات ســلبى، در توضیح این 
ضرورت اظهار داشــت: جنبه اجتماعــى و اخالقى این 
مسائل بیش از صبغه امنیتى آن است و حتى در خصوص 

مواد مخدر هم اقدامــات ایجابى از اهمیت بیشــترى 
برخوردار است.

وى افزود: پاسخ به این سئواالت که چرا جوانانى که پس 
از پیروزى انقالب اسالمى متولد شــده اند، برخى امور 
شرعى را رعایت نمى کنند و اینکه آیا این امر در خانواده 
شکل گرفته یا مدرسه و دانشگاه و یا ما نتوانستیم با آنها 
ارتباط خوب برقرار نماییم، نیازمند آسیب شناسى علمى 
در کنار اقدامات اجرایى است و همین اقدام در موضوع 
مواد مخدر نیز ضرورى اســت؛ چرا که به رغم کشفیات 
باالى پلیس و جمع آورى و درمان معتادان متجاهر، باز 
هم مشکالت مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است.

جمع آورى زنان خیابانى 
باسیاست مقابله،ممکن نیست

هر روز، 40 کشته 
درحوادث رانندگى کشور

هشدار 
چغاله بادامى و گوجه اى! 

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران گفت: با شروع فصل 
جدید، بازار فروش میـوه هاى نوبرانـه اى چون چغاله 
بادام، گوجه سـبز و گردوى تـازه ، گرم شـده و با حفظ 

ظاهر، مشتریان زیادى را به خود جلب مى کند.  
محمد حسـین عزیزى عنوان کـرد:  توصیه مى شـود 
مردم  از خرید این میوه ها در گوشه و کنار خیابان ها جداً 
خوددارى کنند چرا که عالوه بر اسـتفاده از آب و نمک 
غیربهداشتى، آلودگى هوا بر آنها تأثیر گذاشته و منجر به 

بروز  بیمارى هاى متعددى در بدن مى شود. 

دریاچه ارومیه
7 سال دیگر زنده مى شود

معـاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفا گفت: بر اسـاس 
برنامه ریزى هـاى صورت گرفتـه تا هفت سـال دیگر 
حجم دریاچه ارومیه به 14 میلیـون مترمکعب خواهد 
رسید که در این شرایط مى توان گفت که دیگر نگرانى 

براى وضعیت این دریاچه وجود نخواهد داشت.
رحیـم میدانى بـا بیان اینکـه در حـال حاضـر دریاچه 
ارومیه نسبت به سال گذشـت وضعیت مناسبى ندارد، 
عنوان کرد: گرچه بارش هاى اخیر موجب ورودى 300 
میلیون متر مکعب آب شده اما باید گفت که این حجم 
از آب نمى تواند تأثیر چندانى براى بهبود دریاچه ارومیه 

داشته باشد.

درگذشت تنها بازمانده 
لهستانى تبار جنگ جهانى دوم

«هلن اسـتلماخ» تنهـا بازمانـده لهسـتانى تبار جنگ 
جهانى دوم در ایـران پـس از گذراندن دوران سـخت 

بیمارى درگذشت. 
اسـتلماخ که از ابتداى کودکى در جنگ جهانى دوم به 
سـیبرى تبعید شـده بود بعد از گذراندن دوران سـخت 
اسارت به همراه مادر خود و جمعى از آوارگان لهستانى 
به ایـران پناه آورده بود کـه در طول این سـال ها ایران 
را به عنـوان وطن دوم خـود انتخاب کرده بـود. وى در 
ایران زندگى کرد و به دین مبین اسـالم مشـرف شـد 
که زندگینامه او توسط همسـرش محمدعلى نیک پور 
در کتابى با عنوان «از تهران تا ورشـو» به زبان فارسى  

به چاپ رسید.

 کشف گلوله توپ و خمپاره 
بازمانده از جنگ

فرماندهـى انتظامى آذربایجـان غربى از کشـف یک 
خمپاره عمل نکرده از دوران هشـت سال دفاع مقدس 
در بوکان خبـر داد. این خمپاره 81 میلـى عمل نکرده، 
در حاشیه رودخانه پل فلزى روسـتاى ناچیت کشف و 
از سـوى تیم چک و خنثى سـازى از محل خارج شـد. 
همچنین دو قبضه گلوله توپ 130 میلى عمل نکرده نیز 
در این منطقه کشف و توسط تیم چک و خنثى سازى از 
محل خارج شد. آذربایجان غربى نقش مهمى در طول 
دوران هشت سال دفاع مقدس بر عهده داشت هنوز در 
بخش هایى از این استان مرزى مین هاى عمل نکرده 

باقیمانده از دوران جنگ کشف مى شود.

عنکبوتى 
به نام «رامبد جوان»!

علیرضا زمانـى عنکبوت شـناس مطرح کشـورمان با 
کمک یکى از عنکبوت شناسـان مطرح دنیا یک گونه 
جدید عنکبوت را توصیف کرده  و به پاس خدمات زیست 
محیطى رامبد جوان نام عنکبوت میر شکار رامبد جوان 

را براى آن برگزیدند. 
احمد بحرى محیط بان قم با اشاره به اینکه نمونه هاى 
عنکبوت میرشکار رامبد جوان دو سال پیش جمع آورى 
شده اسـت گفت: میرشـکار رامبد جوان یک عنکبوت 
شـب فعال اسـت و در اسـتپ هاى خشـک و شـنى با 
پوشش گیاهى محدود و پراکنده دیده مى شود. بحرى 
ادامه داد: این گونه روز با اختفا در زیر سنگ ها و درون 
حفره ها و شکاف ها مى گذراند و شب براى شکار خارج 
مى شود. به گفته بحرى، جنس ماده این عنکبوت هنوز 

توصیف نشده است.

چرك نویس

قبرستان تاریخى «هفتاد مال» در شهر میرجاوه قرار دارد؛ 
قبرستانى که اگرچه کمتر شــناخته شده اما مقبره هاى 
خاص و معمارى جالبش مى تواند آن را به یک قبرستان 

ویژه تبدیل کند.
براى دیدن قبرستان هفتاد مال باید به استان سیستان و 
بلوچستان، شهرستان زاهدان، بخش میرجاوه، دهستان 
تمین، در 150 مترى جنوب روســتاى «روپس» باال 
بروید. این قبرستان 800 ساله متعلق به دوره اسالمى 
است و از جاذبه هاى توریســتى شهرستان میرجاوه به 

شمار مى رود.
قبرســتان هفتاد مال در دل کوهى کم ارتفاع از جنس 
ماسه سنگ و در ناحیه اى کوهســتانى در دامنه  هاى 

تفتان واقع شده است و مردم باستان حفره اى بزرگ را در 
دل یک صخره ایجاد کرده اند تا براى ساخت قبور از آن 
استفاده کنند. مقبره ها از سبک معمارى مقبره کوروش 

الهام گرفته  شده اند.
مساحت قبرســتان بیش از 500 مترمربع است و قبرها 
همیشه در سایه قرار دارند؛ به همین علت از گزند باد و 
باران در امان مانده اند. صد سال پیش، دو ستون سنگى 
بزرگ نیز در مقابل این حفره بــوده که در حال حاضر، 

تخریب شده است.
قبور این قبرستان به شکل مستطیل بوده و دو طرف آن 
به وسیله خشت خام باال آورده شده و اجساد را داخل آن 
قرار مى دادند. این قبور را به صورت مسطح ساخته اند. 

روى هر کدام از قبور هشت سوراخ تعبیه شده که هوا از 
داخل آنها عبور مى کند.

روى دیوارهاى قبور قبرستان، از رنگ قرمز استفاده شده 
که نوعى خاك در این منطقه اســت. اقوام مردگان به 
وسیله این خاك تزئیناتى را روى قبور به وجود آورده اند.

در میان مردم محلى، دو روایت درباره قبرستان هفتاد مال 
وجود دارد، اول اینکه پس از ورود اسالم به این منطقه 
موبدان زرتشتى به این مکان پناه بردند و در همان مکان 
پس از مرگ دفن شدند و روایت دوم اینکه این منطقه 
در مسیر رودخانه قرار داشته و مردم براى در امان ماندن 
مردگان خود از سیالب ها، آنها را در ارتفاعات بلند دفن 

مى کردند.

با قبرستانى عجیب در سیستان و بلوچستان آشنا شوید

«چراغعلى» پیرمرد 70 ســاله اى است که در روستاى 
تیمورلو از توابع شهرستان آذرشــهر زندگى مى کند و 
به کار کشاورزى و باغدارى مشــغول است. چراغعلى 
به همراه ســایر نیروهاى امدادى از ساعات اولیه حادثه 
سیل در آذر شهر به دنبال اجساد مدفون بود. او مى گوید: 
«همه محصوالت ما بر  اثر سیل از بین رفته است و بنا به 
گفته کارشناسان چندین سال نمى توانیم در اینجا چیزى 
بکاریم، مشکلى از این بابت نیست، اى کاش زمین هاى 
ما همه از بین مى رفت ولى حتى یکى از همشهریان ما 
جان خود را از دســت نمى داد. اگر به وضعیت زیرگذر 
روستاى غله زار رسیدگى مى شد، شاید تلفات در این حد 

نبود و ما تنها دغدغه زمین هایمان را داشتیم.»
پیرمرد کشاورز روســتاى تیمورلو در توصیف عملیات 
امدادى یافتن اجساد قربانیان سیل به ایلنا گفت: «بعد از 
اینکه صداى مهیب رعد و برق و باران شدید را در غروب 

جمعه شــنیدیم از خانه خارج و با حجم زیادى از آب که 
از رودخانه لبریز شده بود روبه رو شدیم. به صورتى که 
همه باغ هاى ما در عرض چند دقیقــه زیر آب مدفون 
شد و راه اصلى توسط سنگ هاى عظیم و درختانى که 
سیل با خود از باالدست به پایین آورده بود مسدود شد و 
نیروهاى امدادى نمى توانستند به محل حادثه بیایند. به 
ناچار خودمان تصمیم گرفتیم به داخل رودخانه برویم تا 
جنازه همشهریان خودمان را از داخل گل و الى بیرون 

بکشیم.»
چراغعلى ادامه داد: «روستاى ما(تیمورلو) با پل زیرگذر 
غله زار 20 کیلومتر فاصله دارد و ما این را مى دانستیم که 
آب آنها را به آنجا خواهد آورد. بعد از گذشت یک روز از 
سیل توانستیم یک کودك و یک زن 30 ساله را در میان 
گل و الى پیدا کنیم هنوز نیروهــاى امدادى به دلیل 

مسدود بودن مسیر به محل نرسیده بودند.»

روایت کشاورز  70 ساله از سیل آذرشهر:

باغ هایمان در عرض چند دقیقه زیر آب رفت

معاون پژوهشــى وزارت علوم گفت:در ســال جدید از 
معاونت هاى پژوهشــى دانشگاه ها خواســته شد تا با 
همــکارى دفاتــر هیئت هــا و کمیته هــاى انتظامى 
نظارت هاى الزم در خصوص پایان نامه ها صورت گیرد 
و در صورت بروز هرگونه تخلف، با متخلفان برخوردهاى 

جدى ترى نسبت به گذشته داشته باشند.
وحید احمدى درباره حمایت هاى وزارت علوم از پایان 
نامه هاى دانشجویى در سال تحصیلى 96 اظهار داشت: 
در راستاى تعمیق و گسترش پژوهش هاى قرآن محور 
مبتنى بر روش هــاى صحیح تحقیــق قرآنى،برنامه 
اى ترتیــب داده ایــم و ابالغیــه اى صادر شــد تا از 

پایان نامه هاى علوم قرآنى حمایت هاى الزم صورت 
گیرد.  وى افزود:حمایت از سایر پایان نامه ها هر ساله 
در دســتور کار وزارت علوم قرار مى گیــرد و ما براى 
تحقق بخشیدن اهداف خود همکارى هاى بسیارى را 
با وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع 
و دیگر وزارتخانه ها داریم. احمــدى ادامه داد: حمایت 
از پایان نامه هاى علوم انســانى به طور جداگانه انجام 
مى شود.این حمایت ها باعث ایجاد زمینه هاى مناسب 
رشد و ارتقاى کّمى و کیفى پژوهش، بهره گیرى از توان و 
ظرفیت هاى بالقوه دانشگاهى، تشویق دانشجویان براى 

انجام تحقیقات و پروژه هاى بیشترى مى شود. 

برخورد جدى با متخلفان پایان نامه ها

مدیرکل نظارت بر داروهاى طبیعى و سنتى سازمان 
غــذا و دارو از افزایش چندین برابــرى نظارت  بر 
عطارى ها خبر داد و گفــت: فرآورده هاى دارویى 
طبیعى و ســنتى به هیچ وجه نبایــد در عطارى ها 
به فروش رســند؛ چرا که نمى توان اصالت آنها را 

تضمین کرد.
امیرحســین جمشــیدى  درباره ســرانجام طرح 
ساماندهى عطارى ها در کشور، گفت: خوشبختانه 
اتفــاق بزرگى که در راســتاى طرح ســاماندهى 
عطارى ها رخ داد، تشــکیل مدیریت هاى متناظر 
اداره کل فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل هاى 
ســازمان غذا و دارو در تمام دانشــگاه هاى علوم 
پزشــکى کشــور بود. یعنى در حال حاضر در کلیه 
دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور مدیرکل متناظر 
اداره کل فرآورده هاى طبیعى، ســنتى و مکمل ها 

وجود دارد که تفویض هــاى آن چند ماه قبل انجام 
شد.

وى با بیان اینکه با این اتفاق یکــى از اقدامات ما 

تسریع ساماندهى عطارى هاست، افزود: به طورى 
که در حال حاضر نظارت هــاى ما روى عطارى ها 

چندین برابر شده است.
مدیرکل داروهاى طبیعى و ســنتى سازمان غذا و 
دارو دربــاره میزان تخلفات عطارى هــا نیز اظهار 
داشــت: مردم باید توجه کنند که از جایى خدمات 
دریافت کنند کــه از نظر قانونى مجاز باشــد. این 
درحالى است که باید بدانیم که فرآورده هاى دارویى 
طبیعى و ســنتى به هیچ وجه نباید در عطارى ها به 
فروش رســند؛ چرا که ما نمى توانیم اصالت آن را 

تضمین کنیم.
جمشیدى همچنین درباره تبلیغات داروهاى مختلف 
در عطارى ها گفت: باید توجه کرد که هرگونه تبلیغ 
در عطارى ها از جمله تبلیغ داروهاى مختلفى تحت 
عنوان چاقى، الغرى و ... پشــت شیشه عطارى ها 
ممنوع اســت و عطارى به هیچ عنــوان نباید دارو 

بفروشد.

ممنوعیت فروش دارو در عطارى  ها

  مهر |  خروس ها موجــودات عجیب و غریب 
و پیچیده اى هســتند. موجوداتى که زندگى پر فراز و 
نشیبى دارند. پرنده اى با ســینه اى که همیشه نیم متر 
جلوتر از خودش حرکت مى کند و آموزشش مى دهند تا 
با هم نوعش بجنگد و خون و خون ریزى کند. شایعات 
زیادى هم همیشــه در مورد آنها گفته مى شود؛ اینکه 
خروس ها اصًال وارد مرغدارى نمى شــوند و قبل از آن 
غذاى حیوانات خانگى دیگر مى شــوند تا شایعاتى در 
مورد تاج خــروس که مى گویند در تهیه سوســیس و 
کالباس از آن استفاده مى شود. خروس ها انواع مختلفى 
دارند. شاید بیشتر از صد نژاد خروس باشد که ما دو سه 
گونه اش را در زندگى مان دیده باشــیم. بعضى تزئینى  
هستند. بعضى هایشان حکم نگهبان مرغدارى را دارند 
و بیشترشان براى جوجه کشى و این جور کارها استفاده 
مى شوند. خیلى از خروس هایى که دیده ایم نژاد اصلى 
نیستند و حاصل ذوق و قریحه  صاحبشان هستند! مثًال 
یک مرغ نژاد مینیاتــور را مى اندازند کنار یک خروس 
الرى، حاصل مى شود یک جوجه سیکس پک و ته ریش 

دار اما جنگجو و قلدر!

خروس تزئینى
دماغ عملى ها و آرایشگاه رفته هاى این عرصه! این نوع 
از ماکیان، فقط براى چشم و هم چشمى خوبند. همین. 
نه قوقولى قوقو مى کنند، نه به گربه ها چشم غره مى روند 
و نه چیز دیگر. اصًال آدم رویش نمى شود به اینها بگوید 
خروس! بعضى هایشــان را اگر ببینید اصًال تشخیص 
نمى دهید که این خروس است یا مرغ عشق! با جثه هاى 
کوچک و رنگ هایى عجیب و غریب. اگر یکى شــان 
را داخل قفس پرنده هاى دیگــر بگذارید، قطعًا تحت 
الحمایت یکى از آن الرى ها مى شود. خروس ابریشمى، 
خروس اتریشــى، مینیاتورى و چند نژاد دیگر در این 
دسته قرار مى گیرند. قیمتشــان هم از500 هزار تومن 

شروع مى شود.

خروس روستایى
این خروس اصیل ترین نوع خروس است. تعامل خوبى 
با دیگر حیوانات مزرعه دارد اما واى به روزى که گربه اى 
نگاه ناجورى به یکى از عهد و عیالش بیاندازد. به راحتى 

و با چند حرکت، گریه  گربه نگونبخــت را درمى آورد. 
البته خروس هاى االن کــه در مرغدارى ها نگهدارى 
مى شــوند کمى تغییر رویه مى دهند. آنها فقط تا یک 
مدتى با دیگر خروس هاى حاضر در مرغدارى، نگهبانى 
شــبانه مى دهند اما «به مرور» این خصوصیاتشان را 
فراموش مى کنند و شــبیه مرغ ها مى شــوند؛ خروس 
محلى، خروس خراسانى، خروس واینداوت و ویلسومر 
معروف ترین آنها هستند. قیمتشان هم 30هزار تومان به 
باالست. خروس هاى سفید و کاکل قرمز هنوز هم خرید 

و فروش مى شوند.

خروس جنگى
این خروس ها به جاى النه در قلعــه زندگى مى کنند. 
دلیلش هم این اســت که از همــان اول مى دانند که 
باید یک روزى مبارزه کنند و در آن مبارزه یا بکشــند 
یا کشته شــوند! مى گویند، یکى از چیزهایى که آنها را 
تبدیل به جنگجوى خوبى مى کند این اســت که وقتى 
هنوز جوجه هســتند روزى چند قطره خون را به وعده 

غذایى شــان اضافه کنند. همه  اینها براى این است که 
خروس جنگجو نهایتًا در ســه بازى شرکت کند و بعد 
هم (احتماًال) حین مســابقه مى میرد. معروف ترینشان 
هم همان خروس الرى خودمان اســت که بعضًا براى 

شرکت در خروس بازى هاى خارجى، لژیونر مى شوند.

خروس الرى، نسخه موبایلى!
تا االن، بازى هــاى کامپیوترى و موبایلــى با موضوع 
خروس و متعلقات آن(!)کم نداشــته ایم. انواع و اقسام 

«قوقولى قوقو» و «نجات تخم مرغ» تا این اواخر که یک 
شرکت ایرانى، بازى «خروس جنگى» را براى اندروید و 
ios طراحى کرد.خروس جنگى یک بازى آنالین است 
که داستان ساده و شیرینى دارد؛ خروس شما، به دستور 
شاه سرزمین خروس ها مأمور شــده تا در نقاط مختلف 
سرزمین نظم و امنیت را برقرار کند و خروس هاى شرور 
را سر جایشان بنشاند. البته این بازى، بخش رقابت هم 
دارد. شــما مى توانید در این بخش با خروس هاى دیگر 
رقابت کنید. در ابتدا، شما باید یک خروس از یکى از سه 
نژاد «وســترن» «الرى» و «ژاپنى» انتخاب کنید. هر 
کدام از این ســه خروس ویژگى متفاوتى نسبت به بقیه 
دارند. شــما در مرحله بعد باید خروستان را تربیت کنید، 
براى او اسم بگذاریم و به سالح هاى مختلف مجهزش 
کنید تا در مراحل بعدى بفرستیدش به جنگ رقبا! بازى 
خروس جنگى،  گرافیک باالیى دارد، محیط بازى جذاب 
است و صداگذارى آن به بهترین شکل انجام شده است. 
هیجان بازى هم به قدرى باالســت که براى لحظاتى 
حس مى کنید میان یک میدان نبرد واقعى هستید. این را 
هم اضافه کنیم که خروس جنگى به تازگى اولین بازى 
ایرانى لقب گرفت که نسخه بین الملل آن، تولید و به زبان 

انگلیسى منتشر شد.

گوشت خروس؛ بخوریم؟ نخوریم؟
جداً اگر روى تابلوى یک فســت فود نوشته شده باشد 
«خروس بریان» ، اصــًال رغبتى به خــوردن آن پیدا 
مى کنید؟ احتماًال جواب منفى است. اما باید بدانید که در 
کشتارگاه ها، مرغ و خروس ها با هم کشته مى شوند و وارد 
بازار مى شوند. البته مسئول یکى از کشتارگاه هاى اطراف 
تهران، این قضیه را کامًال رد مى کند و مى گوید که اصًال 
هیچ خروسى ازمرغدارى وارد کشتارگاه نمى شود. این در 
حالى است که مى گویند گوشت خروس خوشمزه تر و زود 
هضم تر از گوشت مرغ است. اما اینکه مرغدارها از فروش 
خروس ها خوددارى مى گنند، شاید بخاطر این باشد که از 
خروس ها براى جوجه کشى هاى بعدى استفاده مى کنند. 
البته گوشــت خروس خوب اســت اما نه هر خروسى. 
خروس هاى الرى و جنگجو گوشــت سفت و سیاهى 
دارند. آن  هم بخاطر استرســى است که موقع مبارزه به 

آنها وارد مى شود.

 نقش خروس در زندگى ایرانیان 

از دماغ عملى ها تا استرسى ها!



0404استاناستان 2923 سال چهاردهمپنج شنبه  7 اردیبهشت  ماه   1396

خبر

تعطیلى 600 تعاونى در استان 
بیــش از 600 تعاونى غیرفعال در اســتان اصفهان 
تعطیل شدند . معاون امور تعاون اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت:این تعداد تعاونى 
غیر فعال به دلیل بدهــکارى مالیاتى و بانکى و بروز 

مشکالت مدیریتى تعطیل شدند .
علیرضا تیغ ساز افزود: در این مدت بیش از 90 تعاونى 
نیمه فعال استان نیز با دریافت وام هاى بانکى و رفع 

مشکالت مدیریتى به حوزه فعالیت بازگشتند .
وى با بیــان اینکه بــا تشــکیل 133 تعاونى براى 
دو هزار و 214 نفرنیز فرصت شــغلى ایجاد شــده 
است،گفت:شهرســتان هاى اصفهان، کاشــان و 

خوانسار بیشترین آمار تشکیل تعاونى را دارند .
تیع ســاز افزود :از هفت هزار و 300شرکت تعاونى 
تشکیل شده در استان اصفهان، هم اکنون سه هزار و 

180شرکت فعال هستند .

11پروژه عمرانى در  شهرضا 
به بهره بردارى رسید

11 پروژه عمرانى، فرهنگى و خدماتى شــهردارى 
شــهرضا به بهره بردارى رسید. شــهردار شهرضا 
در مراســم افتتاح این پروژه ها گفت: این پروژه ها 
شــامل مجتمع تجارى باغ ملى،  مجموعه فرهنگى 
بانوان، ایســتگاه آتش نشانى شــماره 2، بهسازى 
محوطه کارخانه نوین، بلوار حکیم قشــقایى، بلوار 
آیت ا... طالقانى و خیابان گاز، مهمانسراى شهردارى،  
خیابان برج عســگر، بــاغ موزه شــهردارى و جاده 

دسترسى اسالم آباد است.
رحیم جافرى تصریح کرد: مجتمع تجارى باغ ملى با 
هزینه اى بالغ بر 120 میلیارد ریال احداث شده است.

وى افزود: این مجتمع شامل یک طبقه پارکینگ و 
دو طبقه واحد تجارى شامل 133 مغازه با مساحت 9 

هزار و 700 مترمربع است.
وى اظهار داشــت: مجموعه فرهنگى بــاغ بانوان 
شهرضا با مساحت 17هزار مترمربع و هزینه اى بالغ 

بر ده میلیارد ریال نیز به بهره بردارى رسید.
شهردار شــهرضا گفت: بلوارهاى حکیم قشقایى و 
آیت ا... طالقانى به ترتیب با مســاحت هزار و 300 و 
هزار و 800 متر طول و خیابان گاز با مساحت سه هزار 

مترمربع به بهره بردارى رسید.
جافرى همچنین از اتمام پروژه بهســازى محوطه 
کارخانه نوین و احــداث بازارچه مشــاغل خانگى 
شهرضا خبر داد و گفت: مساحت این پروژه دو هزار 
و 250مترمربع و هزینه آن یک میلیارد و 200میلیون 

ریال است.

امروز؛ برگزارى مراسم یادمان 
افشین یداللهى 

مراسم یادبود مرحوم افشــین یداللهى ترانه سراى 
اصفهانى، 7 اردیبهشــت ماه در مرکز آفرینش هاى 

ادبى قلمستان برگزار مى شود.
در این مراسم که با عنوان «چهار سوق شعر» برگزار 
مى شود، برنامه هاى مختلفى از جمله اجراى موسیقى 
و دعوت از میهمانان ترانه سرا نیز تدارك دیده شده 
است.عالقه مندان براى شــرکت در این مراسم مى 
توانندامروز 7 اردیبهشت ماه، ساعت 18و 30 دقیقه 
به مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان واقع در خیابان 

عالمه امینى مراجعه کنند.

دوقلوهاى آواز در نصف جهان 
کنسرت مى دهند

محمد و على ســعیدى هنرمندان دوقلوى آواز دهم 
اردیبهشت تازه ترین کنسرت خود را در شهر اصفهان 

برگزار مى کنند.
کنسرت گروه موسیقى «آوا» به خوانندگى دوقلوهاى 
آواز ایران محمد و على سعیدى ساعت 20و 30 دقیقه 
روز یک شنبه دهم اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار
 مى شود.در این کنسرت قطعاتى از على اکبر شیدا، 
حســین یاحقى، پرویز یاحقى، عبدالحسین برازنده 
به همراه ســاز و آواز بداهه براى عالقه مندان اجرا 

مى شود. 

شهردار اصفهان از آغاز اجراى طرح «بفرمایید دوچرخه» در 
اصفهان خبر داد و گفت: زمینه براى خرید نه  تنها دوچرخه، 

بلکه دیگر پاك روها فراهم است.
مهدى جمالى نژاد افزود: امیدواریم نصف جهان، دوباره به 
عنوان شهر دوست دار دوچرخه مطرح شود و این روزها با 
احیاى فرهنگ دوچرخه سوارى در شهر، تالش مى کنیم که 
دوباره در مسیر احیاى آن گام برداریم. وى در ادامه گفت: 
شهر اصفهان به عنوان شهرى پیشرو و خالق در حوزه هاى 
حمل و نقلى، این رویکرد را به عنوان تنها راه براى خروج از 

بحران آلودگى خود، برگزیده است.
شهردار اصفهان یادآور شد: در این طرح مردم مى توانند با 

بهره مندى از تسهیالت ویژه صاحب دوچرخه یا پاك روى 
دلخواه شــوند. وى با اشــاره به اهداف اجراى این طرح 
خاطرنشان کرد: هدف اصلى از اجراى طرح این است که 
همه اقشــار جامعه، از جوان گرفته تا پیر و حتى آنهایى که 
به هر دلیلى، امکان خرید دوچرخه را ندارند، توانایى خرید 
آن را پیدا کنند. جمالى نژاد با بیان اینکه شرایط شرکت در 
این طرح از سوى فروشــگاه هاى همراه اعالم شده است، 
افزود: نظارت صنف فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت، 
مشارکت بیش از 50 واحد صنفى، اقساط سه تا 12 ماهه، 
تخفیف ویــژه خرید نقدى، تنوع بى نظیر مطابق ســلیقه 

مشترى از جمله ویژگى هاى این طرح است.

همزمان با آغاز فصل زایش وحوش،طرح ممنوعیت ورود 
به مناطق حفاظت شده استان اصفهان آغاز شد.

رئیــس اداره محیــط طبیعى حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: فصل زایش وحــوش از جمله  
قوچ و میش،کل و بز و آهوان در مناطق حفاظت شــده

 محیط زیست فرا رسیده است.
بهروز ســتایش اظهار داشــت: طرح ممنوعیت ورود به 
مناطق حفاظت شــده اســتان اصفهان به منظور حفظ 
آرامش حیات وحش،جلوگیرى  از ترددهاى زاید و تهدید
 زیســتگاه ها تا پایان خرداد اجرا مى شود. به گفته وى، 
عالقه مندان به محیط زیســت و کوهنوردان  از ابتداى 

تیرماه مى توانند با دریافت مجوزهــاى الزم  از مناطق 
حفاظت شده استان بازدید کنند.

ســتایش ادامه داد: محیط بانان گروه هاى ســیار یگان 
حفاظت محیط زیست و پاسگاه هاى محیط بانى براى  
جلوگیرى از پراکنش وحوش در فصل زایمان و زاد آورى 
حیات وحش، به صورت مستمر و شــبانه روزى مناطق 
حفاظت شده را کنترل و نظارت مى کنند. وى افزود: آهو ، 
کل و بز،جبیر، قوچ، میش، پلنگ و گربه شنى و یوزپلنگ 
آسیایى ازجمله وحوش زیستگاه هاى حیات وحش موته و 
عباس آباد ، پارك ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى 

و قمیشلو، کرکس،کهیاز و داالن هستند.

«بفرمایید دوچرخه» 
با اقساط 12 ماهه

اجراى طرح ممنوعیت ورود 
به مناطق حفاظت شده استان 

ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزئیات کشف بیش از شش 
کیلوگرم الماس و یاقوت قاچاق توسط ســربازان گمنام امام زمان (عج) را 

تشریح کرد.
قاسم خورشیدى با اشاره به دستگیرى دو قاچاقچى جواهرات اظهار داشت: 
اوایل امسال و به دنبال اقدامات اطالعاتى گسترده سربازان گمنام امام زمان 
(عج) و اداره اطالعات اســتان اصفهان، یک محمولــه بزرگ از جواهرات 

قاچاق شناسایى و کشف شد.
ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: ســربازان گمنام امام 
زمان (عــج) پس از ردیابــى این محموله و ســرنخ هاى به دســت آمده 
موفق شــدند مقادیر قابل توجهى جواهرات و ســنگ هاى قیمتى قاچاق 
همچون الماس و یاقــوت را از مخفیگاه این قاچاقچیان کشــف و  ضبط

 کنند.
وى ادامه داد: پس از دســتگیرى قاچاقچیان، ســربازان گمنام امام زمان 
6/2 کیلوگرم الماس قاچاق و ســنگ هاى قیمتى از این قاچاقچیان کشف

 کردند.
خورشــیدى با بیان اینکه مقادیر قابل توجهى نیز طال نیز در این عملیات 
کشف شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اسناد و مدارك و اطالعات به دست 
آمده از قاچاقچیان، پرونده اى در این خصوص تشکیل شد و توسط تعزیرات 

در حال رسیدگى است.
بــه گفتــه ســخنگوى ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
ارزش ایــن محمولــه قاچــاق بالــغ بــر میلیاردهــا تومــان بــرآورد 

شده است.

یکى از اقالمى که از ابتداى ســال جارى با افزایــش قیمت در برخى 
واحدهاى صنفى همراه شــده، بریان اصفهان است که در قیمت هاى 
متفاوتى به فروش مى رســد. با وجود تأکید نهادهاى رسمى و صنوف 
مربوطه بر عدم افزایش قیمت بریان، تفاوت قیمت این غذاى پرطرفدار 
اصفهانى در سطح شهر زیاد شــده و برخى مغازه ها قیمت را از 13 هزار 

تومان فراتر برده اند.
مســئوالن مهمترین دلیل افزایش قیمت این غــذاى رایج اصفهان را 
افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ دستمزد کارگران مشغول در این 
واحدها اعالم مى کنند و معتقدند قیمت گوشت طى ماه هاى اخیر و به  
خصوص از پاییز با افزایش نرخ مواجه بوده و این در حالى است که قیمت 
بریان در این مدت رشــدى نداشــته و عرضه بریان با صرفه اقتصادى 

همراه نیست.

قیمت همچنان بین 8 تا 13 هزار تومان است
احمدرضا اخوان ارجمند رئیس اتحادیه کباب و بریان اســتان اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر براى افزایش قیمت بریان تصمیمى گرفته 
نشده و این غذاى ســنتى و اصیل شــهر در همان قیمت هاى قبلى در 

مغازه ها عرضه مى شود.
وى قیمت هر پــرس بریان را متغیر اعالم کرد و افــزود: قیمت در نظر

 گرفته  شده براى بریان از ســوى اتحادیه کباب و بریان از هشت هزار 
تومان تا 13 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کباب و بریان استان اصفهان به دلیل تفاوت قیمت این 
محصول اشاره و خاطرنشان کرد: در واحدهاى صنفى مختلف بر اساس 
نوع مواد اولیه به کار رفته در بریان و نوع سرویسى که ارائه مى شود، قیمت 

این محصول تغییر خواهد کرد.

انتظار افزایش قیمت وجود دارد
وى در خصوص واحدهایى که بریان را در قیمت هاى بیش از 13 هزار 
تومان به فروش مى رسانند، تصریح کرد: برخى واحدها براى باال بردن 
قیمت هاى خود زیر نظر اتحادیه رستوران ها رفته اند و اقدام به افزایش 

نرخ محصوالت خــود مى کنند که این امر تخلف محســوب شــده و 
غیرقانونى است.

اخوان ارجمند اظهار داشت: هزینه هاى تهیه این غذا در بازار کساد فعلى 
بیش از درآمد حاصل از فروش این محصول است و قیمت هاى فعلى از 

نظر اقتصادى به  صرفه نیست.
رئیــس اتحادیه کبــاب و بریــان اســتان اصفهان افزایــش قیمت 

کاالهاى اساســى را عامــل تغییر قیمت بریــان در آینــده خواند و 
گفت: با توجه به بــاال رفتن ارزش مــواد اولیه موردنیــاز براى تهیه 
بریــان و افزایش دســتمزد کارگران انتظــار افزایــش قیمت بریان 
در آینــده وجــود دارد و در صــورت تحقق ایــن امــر، قیمت هاى 
جدید از ســوى اتحادیه کباب و بریــان به واحدهــاى صنفى ابالغ

 مى شود.

قیمت گوشت هیچگونه افزایشى نداشته است
رضا انصارى رئیس اتحادیه گوشــت اصفهان با اشاره به کنترل قیمت 
گوشت قرمز در سال جارى گفت: قیمت گوشت قرمز هیچگونه افزایشى 

نداشته و قیمتگذارى همانند روال سابق است.
وى افزود: واردات گوشت قرمز از سایر استان ها به اصفهان بر اساس نیاز 
مصرف کنندگان صورت مى گیرد و از طریق واردات دام زنده به تأمین 

نیاز بازار پاسخ داده مى شود.
در همین رابطه معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت استان اصفهان 
نیز با اشــاره به عدم صدور هیچگونــه مجوز افزایــش قیمت براى 
واحدهاى صنفى فــروش بریان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
تصمیمى مبنى بر افزایــش قیمت بریان گرفته نشــده و مجوزى نیز 
از ســوى این ســازمان به اتحادیه مربوطه براى افزایش قیمت داده

 نشده است.
محمد مجیرى با تأکید بر عدم اعطاى مجوز افزایش قیمت در ســال 
جارى گفت: هیچکدام از واحدهاى صنفى در سال جارى مجوز افزایش 
قیمت را دریافت نکرده اند و مصوبه اى مبنى بر افزایش قیمت به هیچ 

واحد صنفى داده نشده است.

در اوایل دى ماه سال گذشته خبرى مبنى بر کشف یک 
تونل تاریخى جنب بخش نمازگزاران مســجد امام(ره) 
اصفهان منتشر شد که از همان ابتدا تیم حفاظتى میراث 
فرهنگى در محل مســتقر و تحقیقــات و کاوش هاى 

باستان شناسى آغاز شد.
به گزارش تســنیم تونلى که به گفته فریدون اللهیارى 
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان قدمت آن به 
دوره صفوى برمى گردد، بیش از گذشته به شایعه وجود 
یک ســازه گســترده زیرزمینى در بافت تاریخى مرکز 

اصفهان دامن زد.
مدیر گروه باستان شناسى میراث فرهنگى اصفهان درباره 
تازه ترین اکتشافات تونل آبى مسجد امام(ره) اصفهان 
گفت: ما در ابتدا در ضلع شرقى مسجد امام(ره)  و در جنب 
شبستان، این تونل را کشــف کردیم که با کاوش هاى 
انجام شــده در مدت چهار ماه در ضلع شمال شرقى 12 

متر از تونل کشف شد.
علمدار علیــان با بیــان اینکه انجــام عملیات کاوش 
به صورت محتاطانه، دقیق و موشــکافانه پیش مى رود، 
افزود: در حال حاضر دو تونــل 34 مترى، یک تونل 12 
مترى و یکسرى مسیرهاى مواصالتى بین این تونل ها 

کشف شده است.
وى با بیان اینکه کاوش روى تونل هــا ادامه دارد و این 
کار را در سال جارى ادامه مى دهیم، افزود: اگر بتوانیم با 
مطالعات ژئوفیزیک یک اسکن روسطحى داشته باشیم 
مى توانیم شــبکه آبراهه و تونل آبى زیر مسجد و میدان 
امام(ره) را شناسایى کنیم و مسیریابى و مستند نگارى را 

در این محوطه تاریخى انجام دهیم.
مدیر گروه باستان شناســى میراث فرهنگى اصفهان با 
بیان اینکه بخش هایى از تونــل در دوره هاى مختلف 
مرمت شده است، گفت: در زمان کاوش در این محوطه 
اســتخوان هاى گوسفند و قطعات ســفال در گذرهاى 

راه آبى زیرسطحى به دست آمده است.
ناصر طاهرى معاون ســازمان میراث فرهنگى استان 
اصفهان نیــز درباره جنــس مصالح ایــن تونل گفت: 
دیواره هاى این تونل از جنس آجر با مالط گچ و ساروج 
و در برخى قسمت ها سیمان بود و در کف این تونل نیز 
نخاله ریخته شده بود البته در گذشته نیز شبیه این تونل 

را در زمان حفر ایستگاه متروى میدان امام حسین(ع) نیز 
داشتیم که البته از نظر جنس بدنه و کف متفاوت بود.

کاوش ها براساس فرضیه هاى تاریخى در 
حال انجام است

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در زمینه کاوش در این محوطه تاریخى 
گفت: تیم کارشناسان باستان شناسى میراث فرهنگى در 
حال حاضر مشغول به مطالعات تاریخى در این محدوده 

هستند.
فریدون  اللهیارى با بیان اینکه باستان شناسان براساس 
فرضیه هاى تاریخى و با اولویت بندى هاى مشخص این 
تونل را مورد کاوش قرار مى دهنــد، تصریح کرد: براى 

اعالم نظــر نهایى درباره این تونــل تاریخى باید کمى 
تأمل کرد.

اما در متون باستان شناسى و معمارى این گونه آمده است 
که اصفهان داراى یک شهر زیرزمینى است که بومیان در 
آن اسکان داشته اند که اکنون پس از تحوالت معمارى و 
ساخت وسازهاى صورت گرفته در طول سده هاى اخیر 
پایه هاى سازه اى این شهر مدفون  شده و اکنون با انجام 
عملیات مرمت یا توســعه پروژه هاى عمرانى در عمق، 

پایه هاى این سازه ها نمود بیرونى پیدا مى کند.
البته وجود آبراهه در زیرزمین مســجد امام(ره) و امثال 
اکتشافات در طول ســال هاى اخیر، نشانه وجود شبکه 
گســترده زیرزمینى در بافت تاریخى و مرکزى شــهر 
اصفهان دارد که عموماً این بافت ها به دوران صفوى و ما 

قبل از آن بر مى گردد که البته نبود نقشه مناسب از شبکه 
زیرزمینى اصفهان یا آبراهه هاى تاریخى این شهر، اثبات 

این موضوع را کمى دشوار کرده است.
با توجه به اینکه پیش از این نیز در عملیات حفارى پروژه 
مترو اصفهان در ایســتگاه امام حســین (ع) و محدوده 
چهارباغ نیز سازه هاى تاریخى و تونل کشف شده بود که 
گمانه زنى ها را براى وجود یک سازه زیرزمینى در اصفهان 
بیشتر کرده و سئوالى را مطرح مى کند که آیا یک شهر یا 
یک سازه تاریخى در زیرزمین اصفهان وجود دارد یا خیر؟

مدیر گروه باستان شناســى میــراث فرهنگى اصفهان 
درباره شــبکه ها و گذرهاى زیرزمینى اصفهان گفت: بر 
اساس شواهد علمى، شــهر اصفهان دو شبکه آبرسانى 
داشته؛ یک شبکه روسطحى بوده که شاهراه اصلى آن 

زاینده رود و انشعابات آن در مادى ها در کل سطح شهر 
اصفهان مشخص است و شبکه دوم آبرسانى زیرزمینى 
که به احتمال زیاد یک بخش از آن شبکه آبرسانى شرب 

و دیگر فاضالب است.
علیان با بیان اینکه برنامه جامع شناســایى تونل هاى 
آبرسانى زیرســطحى در دســتور کار قرار دارد، افزود: 
بر اســاس نمونه تونل هاى کشــف شــده در مسجد 
امام(ره) و میدان عتیق و دروازه دولت، به مراتب شبکه 
زیرسطحى از شبکه رو سطحى پیچیده تر بوده و با توجه 
به مسیریابى هاى شناسایى شده، برخى از بخش هاى این 

شبکه بر اثر گودبردارى ها از بین رفته است.

کشف 2 تونل 34 مترى و یک تونل 12مترى دیگر در مسجد امام(ره)

اسرار تونل هاى زیرزمینى اصفهان

,,
 در متون 
باستان شناسى این گونه 
آمده است که اصفهان 
داراى یک شهر 
زیرزمینى است که 
بومیان در آن اسکان 
داشته اند که اکنون 
پس از تحوالت معمارى 
در طول سده هاى اخیر 
پایه هاى سازه اى این 
شهر مدفون  شده و 
اکنون با انجام عملیات 
مرمت پایه هاى این 
سازه ها نمود بیرونى 
پیدا مى کند

گرانى غیررسمى با چراغ خاموش

 مجوزى براى افزایش قیمت بریان صادر نشده است

کشف 6 کیلو 
«الماس و یاقوت» قاچاق 
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مبارزه با سن غالت در
 36 هزارهکتار از مزارع استان 
تاکنون طرح مبارزه با آفت سن در 36 هزار هکتار از 

مزارع گندم وجو استان اصفهان اجرا شده است.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اجراى این طرح را تا پایان تیر در 100 هزار 
هکتاراز مزارع غالت استان بیان کرد و گفت: با اجراى 
این طرح عالوه بر جلوگیرى از خسارت40 درصدى 
به مزارع ، کیفیت تولیــد گندم و در نهایت مرغوبیت 

تولید نان و فرآورده هاى آن افزایش مى یابد.
حسنعلى رحیمى افزود: کنترل مزارع غالت با ایجاد 
شبکه هاى مراقبتى و شناسایى مزارع آلوده و اعالم 
مبارزه آفت باهماهنگى کشــاورزان از جمله مراحل 

اجراى این طرح است.

جمع آورى روزانه
 160 ُتن زباله در کاشان

معاون خدمات شــهرى و محیط زیســت شهردارى 
کاشــان گفت: روزانه 160 ُتن زباله در این شهر جمع 
آورى مى شود. محمد حسین واحدیان اظهار داشت: 
در این شــهر، نزدیک به 3 درصد از زباله ها تفکیک و 
نزدیک به 100 تن نیز به کمپوســت تبدیل و بقیه در 

محل دفن زباله دفع مى شوند.
وى با بیان اینکه شهردارى با استفاده از ماشین آالت 
مکانیزه و مخزن هاى جمع آورى زباله، سعى در افزایش 
بهداشت و جلوگیرى از ورود شیرابه ها به محیط دارد، 
افزود: مسیر حمل زباله از سکوى انتقال تا محل دفن 
از زباله ها و نایلون هاى رها شده در طبیعت پاکسازى 

شده است.

کودکان کار غیر بومى در 
خیابان هاى اصفهان

بیشــتر کودکان کار در اصفهان از اتباع خارجى و بقیه 
بومى هستند. 

معاون امور پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه 40 درصد کودکان کار در اصفهان، ایرانى 
و 60 درصد از اتباع خارجى هستند ، گفت:بیشترین گروه 
سنى کودکان کار بین شــش تا 14 سال است.مرضیه 
فرشاد با اشاره به اینکه مرکز کودکان خیابانى بهزیستى، 
کودکان زیر 18 ســال را پذیرش و در اقامتى 20 روزه 
خدمات مددکارى ، روانشناسى و حمایت هاى اجتماعى 
به آنان ارائه مى کند، گفت: تا کنون 349 کودك خیابانى 
به این مرکز مراجعه کرده اند که 305 نفر پسر و 44 نفر 
دختر هستند.وى با اشاره به اینکه در بهار و تابستان شاهد 
تعداد بیشترى از این کودکان در خیابان ها هستیم، افزود: 
بیشتر این کودکان از شهر اصفهان با 331 نفر و 18 نفر 
هم مربوط به شهرهاى خمینى شهر ، گلپایگان و فریدن 
بوده اند. معاون امور پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان با بیان اینکه 46 درصد کودکان در مقطع ابتدایى 
هستند،   افزود : آسیب هاى اجتماعى شامل سوء استفاده 
جنسى،انتقال مواد  و اعتیاد ،کودکان کار را تهدید مى کند.

برگزارى کارگاه چگونگى 
تکمیل اظهارنامه مالیاتى

به همت شورایعالى جوانان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان کارگاه آموزشى چگونگى تکمیل 

اظهارنامه مالیاتى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، عضو 
کمیته مالیاتى اتاق بازرگانى اصفهــان در این کارگاه 
گفت: به دلیل حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذى، 
ارسال اطالعات به صورت الکترونیکى به منزله تسلیم 
اظهارنامه به اداره امور مالیاتى است. رضا شعاعى افزود: 
در زمان گذشته اگر اظهارنامه حتى در روز آخر نیز تکمیل 
مى شــد و مؤدى فرصت ارائه آن به سازمان را نداشت، 
طبق مــواد 203 و 207 ابالغ، اگر در همــان رو ز آن را 
پســت مى کرد، این به منزله ارائه اظهارنامه محسوب 
مى شد در صورتى که در حال حاضر راهى به جز تکمیل 
و ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکــى وجود ندارد. 
شعاعى با بیان اینکه این نرم افزار در سیستم هاى عامل 
ویستا، و ویندوز7 و 8 قابل اجراست، تصریح کرد: امکان 
ارسال اطالعات براى هر اظهارنامه یک مرتبه مى باشد 
و به همین دلیــل در زمان ثبت اطالعات باید بســیار

 دقت شود.  

خبر

بزرگترین نیروگاه خورشیدى کشــور با ظرفیت تولید 10 
مگاوات برق امروز پنجشنبه با حضور وزیر نیرو در اصفهان به 

بهره بردارى مى رسد.
آخرین نیروگاه بزرگ خورشــیدى کشــور نیروگاه هفت 
مگاواتى خلیج فارس همدان بود که بهمن ماه گذشته و در 

دهه فجر به بهره بردارى رسید. 
مدیر دفتــر تحقیقــات و کنترل کیفیت تجهیــزات برق

 منطقه اى استان اصفهان اظهارداشت :  
این نیروگاه با هزینه اى بیش از 55 میلیارد تومان در زمینى به 
مساحت 20 هکتار توسط بخش خصوصى احداث شده است. 
عباس معرفــت   تصریح کرد: در ســاخت ایــن نیروگاه 

خورشیدى از تجهیزات پیشرفته و آخرین فناورى روز دنیا 
استفاده شده است. 

وى بــا تاکید بر اینکه نیــروگاه خورشــیدى 10 مگاواتى 
جرقویه اصفهان پیشرفته ترین نیروگاه خورشیدى کشور 
است، تصریح کرد: نیروگاه خورشیدى جرقویه اصفهان با 
سیستم هاى ردیابى خورشــیدى بصورت تک مرحله اى 
ساخته شده و صفحات خورشــیدى این نیروگاه بصورت 
خودکار اشعه خورشید را ردیابى مى کنند و بسوى خورشید 
تغییر جهت مى دهند اما در ســایر نیروگاه تغییر جهت این 
صفحات باید توسط دست انجام شود. معرفت، مدت زمان 

ساخت این نیروگاه خورشیدى را هفت ماه اعالم کرد.

نخستین محموله صادراتى جنین هاى گاو از اصفهان به 
کشور آذربایجان صادر شد.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستى اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان گفت: یکى از واحدهاى بزرگ  دامدارى  
در این استان محموله اى شامل 30 قطعه جنین گاو را  با 
تأیید این اداره کل به کشور جمهورى اسالمى آذربایجان 

صادر کرد.
منصور کیمیایى، قیمت تمام شــده مناســب، شرایط 
بهداشتى و ژنتیکى بســیار مطلوب جنین هاى ارسالى 
و توســعه روابط علمى و اقتصادى در آینده را از مزایاى 

صادرات این محموله دانست.

مدیر عامل شرکت کشت و دامدارى فکا و صادر کننده 
این جنین ها هم گفت: این شرکت، نخستین و تنها صادر 

کننده جنین به خارج از کشور است.
جمشید جلیل نژاد، جنین هاى تولیدى را حاصل عملیات 
لقاح تخمک و اسپرم و مراحل تقسیم سلولى در فضاى 
آزمایشــگاهى با روش و فناورى جدید متخصصان این 
شــرکت عنوان کرد و افزود: با تالش شــبانه روزى در 
فضاى بهداشتى مطلوب کارشناسان دامپزشکى، از تولید 
جنین در خارج از رحم تا انتقال آن به رحم دام هاى مولد، 
زمینه صادرات این جنین هاى تولیدى به خارج از کشور 

فراهم شده است.

صادرات محموله جنین گاو
 از اصفهان به آذربایجان 

اصفهان داراى بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدى شد

اصفهان نه بهشت است ونه جهنم

نقطه بیکارى در استان  «ته»  ندارد  
جمال نوروز باقرى 

«شیرینى سال جدید با قند بیکارى تلخ شد»، بدون شک 
این تنها جمله اى اســت که مى توان با گذشت یک ماه 
از سال جدید بیان کرد. این جمله براى کارگران استان 
اصفهان آشناست. داســتان بیکارى، انگار پایانى ندارد. 
نقطه هاى پایانى براى آن تعریف شــده ودر حال اجرا 
شدن است اما هیچکدام نتوانسته بر این داستان تکرارى، 
پایانى خوش قلم کند؛ حتى وعده هاى انتخابات ریاست 
جمهورى، انتخابات شوراى شهر اصفهان، انتخابات میان 
دوره اى مجلس شوراى اسالمى دراصفهان و حتى هفته 

نکوداشت اصفهان براى کارگران، نقطه بیکارى نشد.
«کارخانه قند کامیاب اصفهان با 44ســال قدمت یکى 
از باســابقه ترین کارخانه هاى صنعت قند و شکر کشور 
به دلیل بدهى مالى و ناتوانى در پرداخت اقساط وام بانکى 
ورشکست شد و 250 کارگر آن با معوقات و عدم پرداخت 

حقوق هاى چندین ماهه اکنون بیکار هستند.»
صف بیمه بیکارى و صف دریافت یارانه نقدى این روزها 
نه فقط در اصفهان که در سایر شهرها رکورد زده اند. خبر 
تعطیلى این کارخانه قند و بیکارى کارگران آن، شــاید 
در صدر لیســت ســال 96 قرار نگیرد اما بدون شک در 
رتبه هاى بعدى بیکارى و رکود جاى خواهد گرفت. چه 
بسیار کارگاه ها و کارگرانى که در این بازارُپرصدا، فریاد 
زده اند اما کســى صداى فریاد آنها را نشنید و حتى خبر 

تعطیلى آنها به گوش کسى نرسید.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان به صراحت بیان مى کند 
که بیش از 87 درصد جمعیت کارگرى استان اصفهان که 
در کارهاى دائم و موقت مشغول به کار هستند، قرارداد 

موقت دارند.
اصغر بُرشان، نبود امنیت شغلى را عامل اصلى بسیارى از 
بزهکارى هاى اجتماعى، اعتیاد و طالق در جامعه عنوان 
کرده و مى افزاید: تا زمانى کــه کارگران جامعه امنیت 
شغلى الزم را نداشته باشند مشکل تولید و اشتغال جامعه 

حل نخواهد شد.
حال باید در لیســت بیــکاران اســتان، کارگرانى که 
قراردادهاى موقت دارند را نیز اضافه کرد که با اشــاره 
کارفرما از کار بیکار خواهند شد و شــاید بتوانند حقوق 
بیکارى دریافت کنند. البته هســتند کارگرانى که بدون 
قرارداد و با شرایطى که مغایر با اداره کار است در سطح 
استان اصفهان مشــغول به کار هستند و این بد عهدى 
کارفرما را به قیمت به دست آوردن پول گاهى به قیمت 

جان مى خرند.
استاندار اصفهان موضوع بیکارى را در این استان بیش از 
استان هاى دیگر مى داند. چرا که 10 درصد کارخانجات 
بزرگ، صنایع نظامى، پاالیشــگاه هــا و ... و 10 درصد 
کارگران کشور در این استان واقع شده است و در شرایط 
رکود، اســتان هاى صنعتى بیش از ســایر استان ها با 

مشکل بیکارى و اقتصادى مواجه مى شوند. 
رســول زرگرپوربا توجه به مجموع این شــرایط، نرخ 

بیکارى را در اســتان اصفهان 2 درصد از متوسط کشور 
باالتر اعالم مى کند.

وى اضافه مى کند: ما نمى گوییم که مشــکالت، حل 
شده و اصفهان بهشت است ولى همانگونه که قبًال هم 

گفته ام جهنمى که برخى ترسیم مى کنند نیست.
پس با این احتساب اصفهان شهرى است میان بهشت 
و جهنم؛ که کارگران در قســمت جهنم آن قرار دارند و 
مسئولین در قسمت بهشت و مردم عادى نیز در میانه آن 

و به قولى در برزخ گرفتار شده اند.
به راستى آیا بیکارى در اســتان اصفهان درمان ندارد؟ 
یا شــاید طبیب حاذق یافت نمى شود؟ نکند باید منتظر 
مدیران بعدى بمانیم تا آنها نسخه قابل درمان ارائه کنند؟ 
پس مدیران قبلى، صاحبان صندلى که آمدند و رفتند، مگر 
آنها طبیب نبودند شاید هم وکیل بودند و شاید هم وزیر. 
کارگران ناامید از آینده پرابهام ، به صف هاى طوالنى بیمه 
بیکارى پیوسته  اند و بالطبع خانواده ها نیز در این ناامیدى 
و یأس حضور دارند. دورنماى چنین جامعه اى بدون شک 
خوشایند نخواهد بود ونمى توان نسبت به آن تصورى در 

ذهن پروراند.

نایب رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: مالک کارخانه قند کامیاب اصرار زیادى به 
راه اندازى کارخانه و جبران بدهى ها داشت اما با تأکید بانک، 

این کارخانه تعطیل شد و به تصرف بانک درآمد.
مصطفى رناســى در رابطه با تعطیلى کارخانه قند کامیاب 
اظهارداشت: این کارخانه ورشکست نشد و به دلیل مشکل 
با بانک صادرات اصفهان تعطیل شد.وى در پاسخ به سئوالى 
در رابطه با میزان بدهى این کارخانه و فاصله اصل  و فرع آن 
تصریح کرد: از مبلغ بدهى اطالعى ندارم اما مشکل تجمیع 
بدهى ها، سود تسهیالت، جرائم و سود در سود موجب شده 
که بسیارى از کارخانه ها با این مسائل درگیر شوند.این عضو 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان اذعان داشت: این 
موارد در اقتصاد کشور زیاد شده و رفع آن نیاز به تصمیمى 
انقالبى دارد. به گفته این فعال اقتصادى، بانک ها در حدود 
30 درصد سود تسهیالت دریافت مى کنند و جرائم و وجه 
تضمین تســهیالت 14 درصد بوده و پرداخت این سود 44 
درصدى از عهده هیچ فعال اقتصــادى برنمى آید.گفتنى 
است؛ قند کامیاب از هفت ماه گذشته به دلیل مشکل معوقات 
بانکى و فشار این بانک تعطیل شده و 300 کارگر این شرکت 
به  طور کامل بیکار شده اند. به گفته کارگران شرکت، مبلغ وام 
شرکت عددى در حدود هشت  میلیارد تومان بوده و دیرکرد و 
جرائم آن منجر به ادعاى 40 میلیارد تومانى بانک شده است.

موتورسیکلت سه چرخ برقى ایستا در اصفهان طراحى و 
ساخته شد.  مجرى این طرح گفت: این موتورسیکلت با 
همکارى تیمى شش نفره در بخش هاى طراحى، ساخت 
شاسى و کاور، طراحى سیســتم انتقال نیرو و حرکت و 

بخش هاى الکتریکى طراحى و ساخته شد.
محمدرضــا ترابى فرد با اشــاره به اهمیت اســتفاده از 
انرژى هاى جایگزین و حرکت به سمت وسایل نقلیه پاك 
افزود: ایده طراحى و ساخت این موتورسیکلت برقى از نوع 

ایستایى است که قابلیت تغییر به نوع نشسته را نیز دارد.
وى با تأکید بر اینکه این موتورسیکلت از پایه با استفاده 
از دانش و تجهیزات داخلى طراحى شده، گفت: در این 

موتورسیکلت ،یک الکتروموتور نیرو را تولید مى کند و 
انتقال مى دهد و جریان دریافتى از باطرى ها را به نیروى 

مکانیکى تبدیل مى کند.
این پژوهشگر اصفهانى افزود: باطرى ها توسط شارژر و از 

برق شهرى (220 ولت) بعد از پنج ساعت شارژ مى شوند.
ترابى فرد مزیت هاى اصلى این موتورســیکلت را کاهش 
یک چهارم هزینه سوخت در مقایسه با موتورسیکلت هاى 
بنزینى، در مســافت 80 کیلومتر با یک بار شــارژ، سرعت 
مناســب (45کیلومتربرســاعت)، قیمت حدود یک سوم 
درمقایسه با نمونه هاى خارجى، صداى فوق العاده پایین، 

فرسودگى کم و دوستدار محیط زیست عنوان کرد.

 ساخت موتورسیکلت سه چرخ برقى در اصفهانبانک صادرات، کارخانه قند کامیاب را تعطیل کرد

,,
بیــش از 78 درصد 
جمعیت کارگرى 
اســتان اصفهان 
که در کارهاى دائم 
و موقت مشــغول 
به کار هستند، 
قرارداد موقت 
دارند

ساسان اکبرزاده
«امروز خیریه هــاى تخصصى در پــى فرهنگســازى در جامعه، براى 
بهره گیرى از اعضاى اموات مرگ مغزى شــده در فرصت طالیى 24 تا 
48 ســاعت اولیه به منظور پیوند این اعضا به بیمــاران نیازمند به عضو، 

هستند.»
 مدیر عامل انجمن خیریــه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) خمینى شــهر 
که در دومین روز هفته ســالمت به میان خبرنگاران آمده بود با بیان این 
مطلب، گفت: ما اگر در جامعه بتوانیم به گونه اى فرهنگســازى کنیم که 
به محض اینکه انســانى دچار مرگ مغزى شد، این بستر فراهم شود که با 
رضایت خانواده او، از نظر قانونى و شــرعى، از اعضاى بدن فرد فوت شده 
براى بیماران نیازمند به عضو استفاده شود کار بسیار پسندیده اى است که 
رسانه ها نیز مى توانند در این مسیر یاریگر ما باشــند تا از این ثروت ملى 
براى حیات بیماران بهره گیرى گردد. خداداد عصیانى اظهار داشت: انجمن 
خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) شهرستان خمینى شهر ویژه حمایت 
از بیماران خاص بوده و در 20 سال گذشته در خدمت بیماران خاص و صعب 
العالج بوده و خدمات ارزنده اى در قالب سازمان مردم نهاد به بیماران ارائه 
کرده است،که انتظار است جامعه، بیش از پیش از این خدمات آگاه شود. وى 
با بیان اینکه خیریه ها فراز و نشیب ها را تعدیل و کاخ و کوخ را به هم مرتبط 
مى کنند، افزود: ما از مردم جامعه کمک مى گیریــم و به بیماران نیازمند 
کمک مى کنیم و در حقیقت بیماران خاص از نیازمندان واقعى هســتند و 
انجمن خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) شهرستان خمینى شهر تاکنون 

هزار و 800  بیمار سرطانى، تاالسمى، هموفیلى، بیماران کلیوى و... را تحت 
پوشش دارد و از کودك 9 ســاله تا پیرمرد 80 ساله دیالیزى داریم که همه 

نیاز به رسیدگى دارند.
 عصیانى گفــت: در زمان بیمــارى همواره خانواده بیمــاران خاص دچار 
افسردگى مى شــوند و ما با بهره گیرى از مشــاوران متخصص و مشاوره 
فردى و گروهى و با برگزارى اردوهاى یک روزه، ســعى در تسکین آالم 
آنها براى مثبت اندیشــى داریم و این مهم با کمک افــرادى که نذر باغ 
دارند انجام مى شود به شــکلى که ما در این باغ با ایجاد شرایط مناسب و 
گفتگو، افســردگى ها را از آنان دور مى کنیم که در درمان آنها نیز اثرگذار 
اســت. وى از هزینه پنج میلیون تومانى ماهیانه بیماران سرطانى خبر داد 
و گفت: فرآیند درمان بیمارى هاى خاص، هزینه بر اســت و ما همواره در 
تالش هســتیم تا بخش اعظمى از این هزینه ها را براى بیماران نیازمند 
تحت پوشــش تأمین کنیم که تا کنون هم موفق بــوده ایم. این در حالى 
است که در کشور بیمه گران به تعهدات خود، به صورت 100 درصد عمل 
نمى کنند. البته اگر حمایت و مشــارکت مردمى هم نباشــد امکان ارائه 
این خدمات براى خیریه هاى ســالمت وجود نخواهد داشت. مدیرعامل 
انجمن خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) شهرســتان خمینى شــهر از 
برگزارى جشــنواره سالمت همزمان با هفته ســالمت در سینما فرهنگ 
خمینى شــهر در 15 سانس خبرداد و گفت: ُجنگ ســالمت با عنوان «بیا 
تا گل برافشــانیم» با حضور هنرمندان محبوب کشــور و استان همچون 
حسن اکلیلى، قدرت ا... ایزدى و... از ششــم اردیبهشت ماه به مدت یک 

هفته براى افراد تحت پوشــش انجمن خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) 
به صورت رایگان هر روز دو ســانس و در مجموع 15 ســانس اجرا خواهد 
شد و گزارشــى هم از عملکرد انجمن ارائه مى شــود و از خیرین نیز تجلیل
 خواهد شد. عصیانى در ادامه افزود:  در سال گذشته، مردم 1/5 میلیارد تومان 
به انجمن خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) شهرستان خمینى شهر کمک 
نقدى کردند که اگر کمک هاى مردمى در راستاى دستیابى به اهداف اصلى که 
درمان بیماران خاص نیازمند است هزینه شود و جامعه اطمینان به امانتدارى 
ما داشته باشد اثرات خیرى خواهد داشت. وى ادامه داد: از 1/5 میلیارد تومان 
کمک مردمى سال گذشته، 81/13 درصد بر اساس نسخ بیماران، به حساب 
آنان واریز شد. البته ما در سال گذشته 11 تن گوشت قربانى، هزار و 200 بن 
100 هزار تومانى، تأمین نیازهاى تجهیزات پزشــکى همچون ویلچر و ... 
را درقالب کمک هــاى غیرنقدى، به افراد تحت پوشــش به صورت رایگان

 ارائه دادیم.
 مدیر عامــل انجمن خیریــه حضرت بقیــه ا... االعظم (عج) شهرســتان 
خمینى شــهر همچنین از مردم نوعدوســت در ســطح شهرستان خمینى 
شــهر خواســت تا اگر ویلچر، تشــک مواج و مواردى از این دست که بال 
اســتفاده اســت دارند آن را به این انجمن اهدا کنند تا براى بیماران استفاده 
شــود. عصیانى خاطر نشان کرد: سال گذشــته انجمن خیریه حضرت بقیه 
ا... االعظم (عج) شهرســتان خمینى شــهر به عنوان خیریــه برتر بیماران 
خاص و دیالیزى نمونه کشــورى معرفى شــد و مورد قدردانى مسئوالن

 قرار گرفت. 

در راستاى حمایت از بیماران خاص صورت گرفته است

کمک 1/5 میلیارد تومانى مردم به  خیریه حضرت بقیه ا... االعظم (عج) 
معاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفا گفــت: در حال 
حاضر وضعیت زاینده رود خوب اســت اما اگر بر اساس 
پیش بینى ها، تا شهریور سال 96 پشت سد زاینده رود آب 

نداشته باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.
رحیم میدانى اظهار داشت: طبق پیش بینى ها کشت پاییزه 
اصفهان انجام شده و کشاورزان کاشت خود را انجام داده اند 

و در حال حاضر نیز آب در زاینده رود جارى است.
وى با بیان اینکه حجم ذخیره ســد زاینده رود تقریباً مثل 
سال گذشته اســت، تصریح کرد: باید در انتهاى شهریور 
ماه امسال حداقل 250 میلیون مترمکعب آب پشت سد 

زاینده رود داشته باشیم.
وى ادامه داد: طبق پیش بینى هاى صورت گرفته اگر حجم 
ذخیره سد تا زمان مشخص شده کمتر باشد، به لحاظ شرب 

احساس نگرانى مى کنیم.
وى با اشاره به بارش هاى امسال گفت: پیش بینى کرده 
بودیم که بتوانیم کشت پاییزه را در این منطقه داشته باشیم 
که خوشــبختانه با روند بارش ها توانستیم این مسئله را 

پشت سر بگذاریم.
وى در پاسخ به این ســئوال آیا در تابستان امسال شاهد 
کاهش فشار آب خواهیم بود، گفت: طبق برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته، در هیچیک از شهرها مشکل کاهش فشار 
وجود ندارد اما امیدواریم مردم نیز با مدیریت مصرف ما را 

در این مسیر همراهى کنند.

امکان وضعیت بحرانى آب 
 در شهریور ماه
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آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر 
گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا 
شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را 
به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000623- 1395/11/10- مریم راحم شهرضا فرزند امیرقلى ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده از پالك شماره 195 فرعى از 126 اصلى به مساحت ششدانگ 189/85 مترمربع واقع در اراضى خیرآباد 
بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1396/01/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1396/02/07 م 

الف: 96/14 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/252
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 شــرح 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  34333 1394603020260   مورخ  1394/11/07 و راى اصالحى شماره139560302026020579 
مورخ1395/11/21  آقاي جواد جعفري علی آبادي به شناسنامه شماره 1272077667 کدملی 1272077667 صادره 
اصفهان فرزند قاسمعلی در دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  163,70  مترمربع پالك شماره  243        

فرعی از   14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
2- شــماره  34335 1394603020260   مورخ  1394/11/07 و راى اصالحى شــماره139560302026020581 
مورخ1395/11/21 آقاي قاسمعلی جعفري علی آبادي به شناسنامه شماره 13 کدملی 6609787808 صادره برخوار 
فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  163,70  مترمربع پالك شماره  243  فرعی 

از     14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
3- شــماره  34334 1394603020260   مورخ  1394/11/07 و راى اصالحى شــماره139560302026020580 
مورخ1395/11/21 خانم صدیقه قربانی سینی به شناسنامه شماره 26 کدملی 5110490074 صادره شاهین شهر   فرزند 
علی در یک  دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   163,70  مترمربع پالك شماره  243  فرعی از     14916  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
4- راى شــماره  18958 1395603020260   مورخ   10/28/ 1395 اقاى محمدزمان فروزنده  به شناسنامه شماره 
6  کدملی 1159634920  صادره فریدن  فرزند عبداله  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 37,88  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

فاطمه جمشیدى
5- راى شماره  16914 13954603020260   مورخ  1395/10/04   خانم شاهزاده بیگم امینی به شناسنامه شماره 9 
کدملی 1291270752 صادره اصفهان فرزند سید مصطفی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  119,67  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
6- راى شماره  19124 1395603020260   مورخ  30 /1395/10  اقاى محمد میرباقرى  به شناسنامه شماره 57  کدملی 
5129562895  صادره سمیرم سفلى  فرزند یداله نسبت به سى حبه مشاع ازهفتاد دوحبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105,16  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
7- راى شماره  19125 1395603020260 مورخ 1395/10/30  خانم عزت آقاحسینى دهاقانى  به شناسنامه شماره 
237  کدملی 5129583825  صادره سمیرم سفلى  فرزند خلیل نسبت به چهل ودوحبه مشاع ازهفتاد دوحبه ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 105,16  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
8- راى شماره   03839 1395603020260مورخ   1395/02/29 آقاي ارسالن قدیمی به شناسنامه شماره 11 کدملی 
1159701792 صادره فریدن فرزند محمود در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   98,30   مترمربع پالك شماره     
15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسن زارعى        
9- راى شماره  20991 1395603020260   مورخ   1395/11/27   اقاى نعمت اله جوانى  به شناسنامه شماره 48  کدملی 
1289893039  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وانبارى متصله به مساحت 508,50 
مترمربع از پالك شماره 69 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  فضل اله سخى
10- راى شماره  14821 1395603020260   مورخ   1395/09/01  خانم لیال احمد پور به شناسنامه شماره 21 کدملی 
1290947333 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  155,70  مترمربع پالك شماره 
85  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حسن هوشنگى طامه
11- راي شماره 17234 1395603020260  مورخ   1395/10/06    خانم فروغ خورسندي به شناسنامه شماره 350 
کدملی 1284587150 صادره اصفهان فرزند محمداسماعیل در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  273,80  مترمربع 

پالك شماره 47  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
12- راى شماره  16075 1395603020260   مورخ   1395/09/21   آقاي  صفرعلی شکیبا به شناسنامه شماره 7 کدملی 
4489825961 صادره میبد فرزند صادق در  ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت  48,23  مترمربع 
پالك شماره  697 فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى بهرام صمصام
13- راى شماره  18130 1395603020260   مورخ   1395/10/16   خانم نرگس غریبى دورکى  به شناسنامه شماره  
1204  کدملی  4689476780  صادره اردل  فرزند رحم خدا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111,50  مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى صدرى 
14- راى شماره 15949 1395603020260   مورخ   09/20/ 1395  اقاى حمید دیانى زاده به شناسنامه شماره 2218  
کدملی 1283494574  صادره خمینى شهر  فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28,75 مترمربع از 
پالك شماره 317 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسن مهورى حبیب ابادى  
15- راى شماره  12375 1395603020260   مورخ   07/26/ 1395 خانم عصمت محمدي جبلی به شناسنامه شماره 
2215 کدملی 5658959020 صادره کوهپایه فرزند غالمحسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  82,09  مترمربع 
پالك شماره  128 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى براتعلى نیکبخت
 16- راى شــماره  19032 1395603020260   مورخ  10/29/ 1395   خانم ایمان خیارى  به شناسنامه شماره 121  
کدملی 1291570055  صادره اصفهان  فرزند فاضل  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 73,90  مترمربع از 
پالك شماره 128 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمود امین الرعایائى
17- راى شماره 15219  1395603020260   مورخ  09/09/ 1395  آقاي  علی اصغر شریفی تهرانی به شناسنامه شماره 
148 کدملی 1288690045 صادره اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  18,71  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13729 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید هاشم رنجبران
18- راى شماره  18955 139603020260   مورخ  10/28/ 1395    اقاى على نجفى نیسیانى  به شناسنامه شماره 2065  
کدملی 1189228785  صادره اردستان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198,10  مترمربع 
از پالك شــماره 107 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مرتضى محزونیه
19- راى شماره  16009 1395603020260   مورخ  09/20/ 1395  خانم نفیسه مظاهرى کوپائى  به شناسنامه شماره 
50840  کدملی 1282429302  صادره اصفهان  فرزند على اصغر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 107,77  
مترمربع از پالك شماره 22 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى سیدفضل اله صفا
20- راى شماره 18271 1394603020260   مورخ  10/19/ 1395 آقاي نادعلی قبادي به شناسنامه شماره 34 کدملی 
6219810082 صادره اصفهان فرزند بهرامعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  147  مترمربع پالك شماره   
205 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

عصمت نژاد حسینى  
21- راى شماره 01043 1395603020260   مورخ   01/25/ 1395    آقاي جهانبخش بهین آئین به شناسنامه شماره 
1 کدملی 5129815769 صادره شهرضا فرزند هدایت اله در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 340,89 مترمربع پالك 
شماره - فرعی از13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى صدرى فرزند محمدحسن 
22- راى شماره 18964 1395603020260    مورخ   1395/10/28   اقاى امین اله پهلوانى خوابجانى  به شناسنامه شماره 
61814  کدملی 1281715166  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 25  
مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على پهلوانى خوابجانى
23- راى شماره 19049 1395603020260  مورخ   1395/10/29 اقاى احمدرضا اسکندرى پوده  به شناسنامه شماره 
11  کدملی 5129812069  صادره دهاقان  فرزند عوضعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124,62  مترمربع از 

پالك شماره 15099 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
24- راى شماره  15804 1395603020260   مورخ  1395/09/17 خانم صدیقه آشتى جو  به شناسنامه شماره 576  
کدملی 1286325315  صادره اصفهان  فرزند باقر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168  مترمربع از پالك 

شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شماره   15978 1395603020260   مورخ   1395/09/20 اقاى مهران عبدالهى  به شناسنامه شماره 948  
کدملی 1285885678  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 70  مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس 

زراعتى شمس ابادى
26- راى شماره 19033 1395603020260   مورخ  29 /1395/10  اقاى مهدى منصورى  به شناسنامه شماره 4009  
کدملی 1287156010  صادره اصفهان  فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 184,18  مترمربع از پالك 
شماره 331 الى 333 و44 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شماره  18437 1395603020260   مورخ   20 /1395/10  اقاى مهدى قاسمى اصل  به شناسنامه شماره 2  
کدملی 2802244744  صادره خوى فرزند عبدالعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184  مترمربع از 

پالك شماره 74 فرعى از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شماره 19045 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى محمد نوشاهى  به شناسنامه شماره 69858  
کدملی 1281798428  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 372,10  مترمربع از پالك شماره 15042 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
29- راي شماره  19046 13946030202600   مورخ  1395/10/29 خانم اکرم نوشاهى  به شناسنامه شماره 1596  
کدملی 1286755182  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
372,10  مترمربع از پالك شماره 15042 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
30- راى شماره  13397 1395603020260   مورخ   1395/08/11   اقاى اکبر محمدى امین ابادى  به شناسنامه شماره  
3  کدملی  5110492557  صادره اصفهان  فرزند  محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  75,35  مترمربع از 
پالك شماره  413  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

على عبدالى محمودابادى
31- راى شماره  16533 1395603020260   مورخ  1395/09/28  آقاي قدرت اهللا زارع به شناسنامه شماره 4 کدملی 
4469807443 صادره مهریز فرزند پنجعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84,45 مترمربع پالك شماره 
15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى اسداله 

عابدینى چمگردانى
32- راى شماره  19060 1395603020260  مورخ   1395/10/29   اقاى على اکبر نریمانى  به شناسنامه شماره 1050  
کدملی 6609222967  صادره برخوار  فرزند هاشم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 121,05  مترمربع از 

پالك شماره 29 فرعى از 13682 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
33- راى شماره  19042 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  اقاى محمد نوشاهى  به شناسنامه شماره 69858  
کدملی 1281798428  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 136,70  مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 15047 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
34- راى شــماره 19043 1395603020260  مورخ  10/29/ 1395  خانم اکرم نوشاهى  به شناسنامه شماره 1596  
کدملی 1286755182  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
136,70  مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 15047 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
35- راى شماره  19067 1395603020260  مورخ 1395/10/29  اقاى حیدر عطائى  به شناسنامه شماره 42  کدملی 
2411322658  صادره آباده  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229,42  مترمربع از پالك شماره 
66 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

اسماعیل دهقانى
36- راى شماره  18260 1395603020260   مورخ   1395/10/19   آقاي سید نوراله اسدي وانانی به شناسنامه شماره 16 
کدملی 4621996231 صادره شهرکرد فرزند سید عبداله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  276,90  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى کریم فیضى احدى از ورثه مرحوم محمد ابراهیم فیضى  موضوع اظهارنامه ثبتى
37- راى شــماره 16245 1395603020260   مورخ   1395/09/24   خانم پروانه احمدي به شناسنامه شماره 1726 
کدملی 1286870410 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    141 
مترمربع پالك شماره 169  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
38- راى شماره  16242 1395603020260   مورخ  1395/09/24  آقاي علی صادقی به شناسنامه شماره 1780 کدملی 
1159321957 صادره فریدن فرزند اهللا یار در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  141 مترمربع پالك 

شماره 169  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
39- راى شماره  16608 1395603020260   مورخ   1395/09/29  خانم محبوبه رنجبر به شناسنامه شماره 9425 
کدملی 1292025301 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
88/87 مترمربع پالك شــماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
40- راى شــماره 156605 1395603020260   مورخ   09/29/ 1395  خانم مریم رنجبر به شناسنامه شماره 4407 
کدملی 1288392028 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
87,88 مترمربع پالك شــماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
41- راى شــماره 16606 1395603020260   مــورخ   09/29/ 1395  خانم منیره رنجبر به شناســنامه شــماره 
1270868993 کدملی 1270868993 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 87,88 مترمربع پالك شماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
42- راى شماره 18972 1395603020260   مورخ   10/28/ 1395   اقاى حسین مقدسین  به شناسنامه شماره 3255  
کدملی 0042639311  صادره تهران  فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116,90  مترمربع از پالك 

شماره 615 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
43- راى شماره  13532 1395603020260   مورخ   08/13/ 1395  اقاى اکبر شیربهائیان به شناسنامه شماره  53323  
کدملی  1281630195   صادره  اصفهان  فرزند  محمداسماعیل  نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت  600,47  
مترمربع از پالك شماره  4 فرعى از 14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى اصغر عصارزادگان
44- راى شــماره  19021 1395603020260   مورخ  10/28/ 1395  خانم مرضیه نظام دوست  به شناسنامه شماره 
1571  کدملی 1290497801  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75,70  
مترمربع از پالك شماره 81 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حیدر ونصرت کیان زاده
45- راى شماره  21087 1395603020260   مورخ  11/28/ 1395  اقاى محمدرضا کاظم زاده  به شناسنامه شماره 472  
کدملی 1283554151  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
158,72  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شماره  21088 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395  خانم مهین شهبازى  به شناسنامه شماره 463  
کدملی 1285707393  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 158,72  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
47- راى شــماره 19072 1395603020260   مورخ  20 /1395/09 خانم عصت سادات حسینی مقدم به شناسنامه 
شماره 15 کدملی 5499703116 صادره تیران و کرون فرزند سید حســین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  200  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
48- راى شماره 19077 1395603020260   مورخ   09 /1395/10 خانم فرشته کیخائی به شناسنامه شماره 28674 
کدملی 1090284802 صادره نجف آباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  200  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شماره  19079 1395603020260   مورخ   29 /1395/10  آقاي علی غریبوند سوسنی به شناسنامه شماره 
193 کدملی 5559433489 صادره فارسان فرزند حیدر اقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271,07 مترمربع 
پالك شماره 18فرعی از 14458اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى زهرا مشهور به سوسن سرتیپى 
50- راى شماره 10625 1395603020260   مورخ   25 /1395/06 آقاي مجتبی امید رحمت به شناسنامه شماره 3409 
کدملی 1287150128 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  232,80  مترمربع پالك 

شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
51- راى شماره   20952 1395603020260   مورخ   1395/11/27    اقاى ناصر معتمدى  به شناسنامه شماره 2186  
کدملی 6609208859  صادره اصفهان  فرزند حبیب  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149,35  مترمربع 

از پالك شماره 15167 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
52- راى شماره  08906 1395603020260   مورخ   1395/05/23   آقاي  اصغر بلوچیان زاده به شناسنامه شماره 890 
کدملی 1285292154 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  95,40  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
53- راى شــماره  19062 1395603020260   مورخ   1395/10/29   آقاي علی عالفی پور به شناســنامه شماره 
1089 کدملی 1285915178 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نوساز 
به مساحت  303,5  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
54- راى شماره 19057 1395603020260   مورخ   1395/10/29    آقاي رضا بهدادمهر به شناسنامه شماره 316 کدملی 
1287011543 صادره اصفهان فرزند کمال در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نوساز به مساحت  303,5  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
55- راى شماره  14833 1395603020260   مورخ   1395/09/01 خانم هاجر مطهر به شناسنامه شماره 30 کدملی 
6199819500 صادره آران و بیدگل فرزند حســن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت  
179,77  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
56- راى شــماره 14837 1395603020260   مورخ 1395/09/01 آقاي  حسن عبدالهی نوش آبادي به شناسنامه 
شماره 4361 کدملی 6199320761 صادره آران و بیدگل فرزند محمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 
نیمه ساز  به مساحت  179,77  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
57- راى شماره  15993 1395603020260   مورخ 1395/09/20  اقاى احمد طوقیان  به شناسنامه شماره 38776  
کدملی 1280815353  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74,32  مترمربع از 
پالك شماره 258 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباسعلى مهاجرانى
58– راى شماره   16466 1395603020260   مورخ   1395/09/28  آقاي  شکراله علی اکبرزاده به شناسنامه شماره 
1122 کدملی 1286469104 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  182,20  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 15103 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
59- راى شماره  12057 1395603020260   مورخ   1395/07/19   آقاي علیرضا مظفري وانانی به شناسنامه شماره 
18995 کدملی 1283893096 صادره اصفهان  فرزند حسین در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 
112,20 مترمربع پالك شماره   15112 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایائى
60- راى شماره  12056 1395603020260   مورخ   1395/07/19  خانم محبوبه بارباز اصفهانی به شناسنامه شماره 
4239 کدملی 1290650640 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 
112,20    مترمربع پالك شماره   15112 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایائى
61- راى شــماره 18729 1395603020260   مورخ   1395/10/25  آقاي اصغر اصالنی به شناسنامه شماره 850 
کدملی 6219535359 صادره فریدن فرزند خیراله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  107,86  مترمربع پالك 
شماره  647 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  محمدحسین رمضانى
62- راى شماره  18727 1395603020260   مورخ   1395/10/25 خانم سکینه رحمانی به شناسنامه شماره 13 کدملی 
5409837861 صادره خور و بیابانک فرزند علی اکبر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   77,10 مترمربع پالك 
شماره 113  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  عبدالکریم دهقانى
63- راى شماره  07855 1395603020260   مورخ  1395/04/29  آقاي حمیدرضا شفیعی به شناسنامه شماره 119 
کدملی 1189314878 صادره اردستان فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 209 
مترمربع پالك شماره 48 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
64- راى شماره   07854 1395603020260   مورخ 1395/04/29 خانم زهرا بنائی اردستانی به شناسنامه شماره 239 
کدملی 1189330857 صادره اردستان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 209 
مترمربع پالك شماره 48 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
65- راى شماره  18274 1395603020260   مورخ  1395/10/19 آقاي سید محمد ذکائی وشاره به شناسنامه شماره 22 
کدملی 1199505511 صادره شهرضا فرزند سید کمال در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   230 
مترمربع پالك شماره 123  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
66- راى شماره  18273 1395603020260   مورخ  1395/10/19  خانم شهربانو پورسلمانی کرویه به شناسنامه شماره 
9 کدملی 1199535443 صادره شهرضا فرزند نعمت اله در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   230 
مترمربع پالك شماره 123  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
67- راى شماره  13577 1395603020260   مورخ  1395/08/13 خانم زهره فرهادي کوشکی به شناسنامه شماره 294 
کدملی 1288763794 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 144   مترمربع پالك شماره 

-  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  11644 1395603020260   مورخ  1395/07/10  آقاي حسین نوري کوهانی به شناسنامه شماره 
447 کدملی 1291017968 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   234,22 مترمربع 
پالك شماره  2 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  سیف اله امینى آزادانى 
69-  راى شماره  17550 1395603020260   مورخ  1395/10/27 آقاي  نجاتعلی سعیدیان پور به شناسنامه شماره 
855 کدملی 4689019517 صادره اردل فرزند ولی در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  48,80  مترمربع پالك 
شماره 203  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى مهاجرانى
70- راى شــماره  15088 1395603020260   مورخ  1395/09/06 آقاي فضل اهللا کالنتري دهقی به شناســنامه 
شــماره 192 کدملی 1091903166 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت  168,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
71- راى شماره  15072 1395603020260   مورخ  1395/09/06 خانم فرشته علیخانی دهقی به شناسنامه شماره 
134 کدملی 1091970963 صادره نجف آباد فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  
168,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
72- راى شماره  15936 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى سیدمرتضى خشوعى اصفهانى  به شناسنامه 
شــماره 347  کدملی 1286742498  صادره اصفهان  فرزند جالل  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75,33  
مترمربع از پالك شماره 43 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى رضاعلى خاصى حبیب ابادى
73- راى شــماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27 خانم زهرا رحیم زاده  به شناسنامه شماره 957  
کدملی 1090845707  صادره نجف اباد  فرزند اسداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125,40  مترمربع از 

پالك شماره 15170 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

74- راى شماره  19117 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم اعظم السادات عبداللهى  به شناسنامه شماره 
1271057034  کدملی 1271057034  صادره اصفهان  فرزند سیدعبداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
225  مترمربع از پالك شماره 274 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج عبدالخالق کشاورز
75- راى شماره  12401 1395603020260   مورخ  1395/07/27 آقاي اسداله نجاریان جزي به شناسنامه شماره 176 
کدملی 5110487456 صادره شاهین شهر فرزند امراله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 554,70   مترمربع پالك 

شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
76- راى شماره  15946 1395603020260   مورخ  1395/09/20  خانم مهري تیربند به شناسنامه شماره 1994 کدملی 
1282765167 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100,60  مترمربع پالك شماره  111 

فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
77- راى شــماره  14189 1395603020260   مورخ  1395/08/22 اقاى عزت اله مختارى کرچگانى   به شناسنامه 
شماره 1410 کدملی 1284711684  صادره اصفهان  فرزند خداداد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
156,82  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-78 راى شماره  18428 1395603020260   مورخ  1395/10/20 خانم ندا کاوه باغبادرانى  به شناسنامه شماره 567  
کدملی 6209720951  صادره لنجان  فرزند اکبر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222,90  مترمربع از پالك 

شماره 178 فرعى از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
  -79 راى شــماره  18969 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى فریدون میرنظافت  به شناسنامه شماره 
10556  کدملی 0030105463  صادره تهران  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141,75  مترمربع 
از پالك شماره 22 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سیدفضل اله صفا
-80 راى شماره  18970 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى حمیدرضا بابائى  به شناسنامه شماره 1921  
کدملی 1289420742  صادره اصفهان  فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104,62  مترمربع از پالك 

شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
81- راى شماره  19529 1395603020260   مورخ  1395/11/11 آقاي  اسماعیل باقریان جزي به شناسنامه شماره 9 
کدملی 5110391122 صادره شاهین شهر فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  164,40  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
82- راى شماره  19528 1395603020260   مورخ  1395/11/11 خانم فاطمه کاشف جزي به شناسنامه شماره 7061 
کدملی 5110080135 صادره برخوار فرزند مهدي دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  164,40  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
83- راى شــماره  20823 1395603020260   مورخ  1395/11/26 خانم زهرا جمدى  به شناسنامه شماره 43595  
کدملی 1280861541  صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت به 7,16 سهم مشاع از 17,91 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 21,14  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 13867 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
84- راى شماره  20824 1395603020260   مورخ  1395/11/26 خانم زهرا سماعى نژاد  به شناسنامه شماره 2655  
کدملی 1292419318  صادره اصفهان فرزند اصغر  نسبت به 10,75 سهم مشاع از 17,91 سهم ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 21,14  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 13867 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
85- راى شماره  17206 1395603020260   مورخ  1395/10/06 آقاي مرادعلی مایلی به شناسنامه شماره 6 کدملی 
5759601679 صادره چادگان فرزند بهمن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  106,28  مترمربع پالك شماره  
270 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

احمد قرانى
86- راى شــماره  05445 1395603020260   مورخ  1395/03/11 خانم زهرا تیرانی شــمس آبادي به شناسنامه 
شماره 62740 کدملی 1281052681 صادره اصفهان فرزند یداهللا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 210,5 مترمربع پالك شماره -فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
87- راى شــماره  05444 1395603020260   مورخ  1395/03/11  آقاي  سید رسول خدادادي به شناسنامه شماره 
1208 کدملی 1283965399 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 210,5 مترمربع پالك شماره -فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
88- راى شماره  18966 1395603020260   مورخ  1395/10/28  اقاى احمدرضا چنگیز نائین  به شناسنامه شماره 
1513  کدملی 1285718895  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
89- راى شماره  15808 1395603020260   مورخ  1395/10/27  خانم فرزانه رهسپارشاد  به شناسنامه شماره 6772  
کدملی 0071357610  صادره تهران  فرزند محمود  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 190  مترمربع از پالك 
شماره 31 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى على ناقه اى
90- راى شــماره  18921 1395603020260   مورخ  1395/10/27  خانم زهرا امینی هرندي به شناســنامه شماره 
1270358960 کدملی 1270358960 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 169,03   
مترمربع پالك شماره  78 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
91- راى شماره  20957 1395603020260   مورخ  1395/11/27   اقاى کریم شهرزادى  به شناسنامه شماره 215  
کدملی 4723548459  صادره کربال  فرزند عباس  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 79  مترمربع از پالك 
شماره 252 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى فضل اله عابدینى
92- راى شــماره  20956 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى کریم شهرزادى  به شناسنامه شماره 215  
کدملی 4723548459  صادره کربال  فرزند عباس  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 15,85  مترمربع از 
پالك شماره 252 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى فضل اله عابدینى
93- راى شماره  18427 1395603020260   مورخ  1395/10/20 اقاى عباس کریمى ورتونى  به شناسنامه شماره 328  
کدملی 5659097987  صادره کوهپایه  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91,91  مترمربع از 

پالك شماره 54 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
94- راى شماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27  اقاى رضا کریمى به شناسنامه شماره 6  کدملی 
5659598412  صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161,41  مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن کاویانى

95- راى شماره  09843 1395603020260   مورخ  1395/06/08  آقاي  حیدر سهرابی رنانی به شناسنامه شماره 142 
کدملی 1290029660 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب کارخانه سنگبرى به مساحت   2667,95 
مترمربع پالك شماره  780 فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
96- راى شماره  20871 1395603020260   مورخ  1395/11/26  اقاى مهدى خوش فطرت  به شناسنامه شماره 9  
کدملی 6229916134  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/192  
مترمربع از پالك شماره 120 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى ایران صدیقى مورنانى ومهرى صدیقى مورنانى
98- راى شــماره  20872 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم اعظم خانعلى  به شناسنامه شماره 3485  
کدملی 2992215341  صادره کرمان  فرزند على  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,94  
مترمربع از پالك شماره 120 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى ایران صدیقى مورنانى ومهرى صدیقى مورنانى 
99- راى شماره  12030 1395603020260   مورخ  1395/07/19 آقاي مصطفی همدانی به شناسنامه شماره 46941 
کدملی 1281567361 صادره اصفهان فرزند حسن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  163,80  
مترمربع پالك شماره 15182,4 و 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
100- راى شــماره  12032 1395603020260   مورخ  1395/07/19 خانم رباب حیدریه به شناسنامه شماره 1688 
کدملی 1286371988 صادره اصفهان فرزند سید حسن در  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  
163,80  مترمربع پالك شماره 15182,4 و 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
101- راى شماره  14097 1395603020260   مورخ  1395/08/20 اقاى کریم رضوئى  به شناسنامه شماره  39085  
کدملی 1280816430  صادره اصفهان  فرزند محمد نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160,60  مترمربع از 
پالك شماره 1 فرعى از 13928 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى ربابه بیگم زارعى شمس ابادى
102- راى شماره  20945 1395603020260   مورخ  1395/11/27 خانم مریم قربانى قلعه تکى  به شناسنامه شماره 
40  کدملی 6339682881  صادره شهرکرد  فرزند عروجعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160,45  مترمربع 

از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
103- راى شماره  18257 1395603020260   مورخ  10/19/ 1395 خانم زهرا سعید به شناسنامه شماره 28 کدملی 
3178903437 صادره بردسیر فرزند عبدالرضا در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  102  مترمربع پالك شماره 

-  فرعی از 15082 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
104- راى شــماره  18956 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى حیدر قاضى حاجى آبادى  به شناسنامه 
شماره 2  کدملی 5659462741  صادره اصفهان  فرزند عباس  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 219,65  مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
105- راى شماره  18957 1395603020260   مورخ  1395/10/28 خانم سکینه قربانى مزرعه  به شناسنامه شماره 1  
کدملی 5659492185  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219,65  
مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
106- راى شماره  15946 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى على صادقى سینى  به شناسنامه شماره 1446  
کدملی 5110199434  صادره برخوار  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184,25 مترمربع از پالك 

شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
107- راى شماره  07579 1395603020260   مورخ  1395/04/22 آقاي هوشنگ عباسی به شناسنامه شماره 126 
کدملی 5759714759 صادره چادگان فرزند اســمعیل در 4  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   
136,70      مترمربع پالك شــماره   6407      فرعی از    99          اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
108- راى شماره  07578 1395603020260   مورخ  1395/04/22 آقاي حمیدرضا افشار به شناسنامه شماره 832 
کدملی 1091561850 صادره نجف آباد فرزند حســن در  2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   
136,70      مترمربع پالك شــماره   6407      فرعی از    99          اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
109- راى شماره  19122 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى مجتبى کنعانى  به شناسنامه شماره 7796  
کدملی 0068685416  صادره تهران  فرزند على اکبر  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
88,85  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
110- راى شماره  19123 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم فاطمه کنعانى تودشکى  به شناسنامه شماره 
5  کدملی 1249788803  صادره نائین  فرزند ولى اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88,85  

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
111- راى شماره  19606 1395603020260   مورخ  1395/11/13 اقاى فرشاد مهرابى کوشکى  به شناسنامه شماره 
12050  کدملی 1292649062  صادره اصفهان  فرزند مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 125,85  مترمربع از پالك شــماره 6 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
112- راى شــماره  19608 1395603020260   مورخ  13 /1395/11 اقاى رسول مهرابى به شناسنامه شماره 
1024  کدملی 1288116901  صادره اصفهان  فرزند مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 125,85  مترمربع از پالك شماره 6 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد       
113- راى شماره  20040 1395603020260   مورخ  16 /11/ 139 اقاى اکبر حق شناس آدرمنابادى به شناسنامه 
شماره 2191  کدملی 6609208905  صادره برخوار  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133,41  
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 مرتضى پهلوانى نژاد خوابجانى
114- راى شماره  21197 1395603020260   مورخ  30 /11/ 1395  خانم معصومه پیرحسینی به شناسنامه شماره 
41108 کدملی 1280836644 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى به مساحت 
1685,75 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که مالک رسمى حاج رضا پیرحسینى 
ازسند 9845-37,10,11 دفترخانه 36 اصفهان را  تأئید و رأي خود را با حدود ذیل صادرمی نماید .ضمن اینکه طبق 
گواهى حصروراثت شماره 177-28/2/59 شعبه 5 دادگاه اصفهان رضا فوت نموده که وراث وى عصمت ومعصومه 
بوده اند وسپس طبق گواهى حصروراثت 217-71,3,3 شعبه نهم دادگاه حقوقى اصفهان عصمت نیزفوت وتنهاوارث 

وى معصومه متقاضى فوق میباشد.
115- راى شماره  5256 139560302023500   مورخ  03 /12/  1394  آقاي حسین گل افشان به شناسنامه شماره 

335 کدملی 1288822413 صادره اصفهان فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 
103,35مترمربع پالك شماره 11فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن کریمى دهنوى
116- راى شماره  19979 1395603020260   مورخ  16 /11/ 1395 اقاى علیرضا صالحى به شناسنامه شماره 6068  
کدملی 1287331701  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134,60  مترمربع 
از پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى سیدمحمود نبوفاطمه
117- راى شماره  20033 1394603020260   مورخ  16 /11/ 1395  اقاى امیر رنجکش به شناسنامه شماره 3061  
کدملی 1287146643  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 100,68  مترمربع 
از پالك شماره 13841 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول:  96/01/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/07  م الف:  1125 ایروانى  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان/1/349
حصر وراثت

مهدى ابراهیم نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 287 به شرح دادخواست به کالسه 73/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت قربانى جالل آبادى بشناسنامه 7 در تاریخ 96/01/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مهدى ابراهیم نجف آبادى ش 
ش 287، 2-اصغر ابراهیم نجف آبادى ش ش 1161، 3- داود ابراهیم نجف آبادى ش ش 2187، 4- قاسمعلى ابراهیم 
نجف آبادى ش ش 10201، 5- معصومه ابراهیم نجف آبادى ش ش 627، 6- بتول ابراهیم نجف آبادى ش ش 106 
(فرزندان متوفى) 7-ابراهیم ابراهیم نجف آبادى ش ش 100 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

4080 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع  شماره یک)/1/862
ابالغ رأى

شماره دادنامه : 9509973723201123 شماره پرونده : 9009983723200673 شماره بایگانى شعبه: 900684  
خواهان: شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان به نشانى اصفهان خ 22 بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر خوانده: 
آقاى مهدى کیانى پور فرزند مسعود به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- خلع ید 2- تنفیذ فسخ قرارداد مالى 
غیر منقول گردشکار: خواهان دادخواستى تحت عنوان فوق به طرفیت خوانده تقدیم که پس از جرى از تشریفات 
قانونى و ثبت پرونده به کالسه باال پرونده در وقت تحت نظر قرارداد دادگاه با بررسى مجموع محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان به طرفیت مهدى کیانى پور فرزند مسعود به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد تخصیص حقوق انتفاع 
فى ما بین و خلع ید خوانده از آن و جبران خسارات دادرسى که خواهان طى دعوى مطروحه اظهار داشته بر اساس 
قرارداد 5325-87-و-ج-86/10/15 حق انتفاع و بهره بردارى از 2600 متر مربع از اراضى واقع در منطقه صنعتى 
دهسرخ تحت پالك 618/451 بخش 9 ثبت اصفهان توسط خواهان به خوانده واگذار شده که به علت ع دم رعایت 
شرایط قرارداد توسط خوانده، قرارداد از سوى خواهان فسخ گردیده و داور مندرج در قرارداد نیز فسخ قرارداد را طى رأى 
داورى 10052-90/5/6 تأیید نموده است و لذا تقاضاى خلع ید خوانده را نموده است و خوانده نیز علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگى از طریق نشر آگهى در روزنامه در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى ارسال نکرده است و با ارجاع امر به 
کارشناسى، نیز محدوده مورد ادعاى خواهان حسب نظریه کارشناسى در محدده سند مالکیت خواهان قرار دارد. لذا با 
توجه به خواسته اول از سوى خواهان در جلسه مورخ 94/6/8 دادگاه، مستنداً به ماده 107 (بند ب) قانون آئین دادرسى 
مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب قرار رد دعوى خواهان در خصوص تنفیذ فسخ قرارداد صادر و اعالم مى گردد و 
در خصوص خواسته خواهان مبنى بر خلع ید نیز با توجه به تصویر مصدق قرارداد فى ما بین، سند مالکیت خواهان، 
استعالم ثبتى انجام شده و نظریه کارشناسى، دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 و 311 
قانون مدنى و مواد 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب حکم بر خلع ید خوانده 
از 2600 متر مربع اراضى واقع در منطقه صنعتى دهسرخ تحت پالك ثبتى 618/451 بخش 9 ثبت اصفهان به شرح 
نظریه و کروکى کارشناسى پرونده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال هزینه کارشناسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. م ، م الف: 96/58    امیرى رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه/1/900
حصر وراثت

اشرف ناجیانى فرزند محمدعلى داراي شماره شناسنامه 4 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 55/96  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهال امینى ابروى فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 5326 در تاریخ 1396/1/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اشرف ناجیانى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4 نسبت به متوفى 
(مادر) 2- حسین امینى ابروى فرزند اسمعیل شماره شناسنامه یا کدملى 3907 نسبت به متوفى (پدر) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 96/57 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/1/901
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95/424 شماره دادنامه: 29 تاریخ رسیدگى: 96/01/20 مرجع رسیدگى: شعبه شوراى حل اختالف ، 
خواهان: امان اله هاشمى به نشانی: دزج کوچه شهید ذوالفقارى، خوانده: عبدالمحمد قنبرى به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملى به شماره سریال 403826 ریال به انضمام 
خسارت دادرسى و تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست تقدیمى خواهان آقاى امان اله هاشمى فرزند لطفعلى به طرفیت خوانده آقاى 
عبدالمحمد قنبرى فرزند گل محمد به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به شماره سریال 
403826 عهده بانک ملى تقدیمى از ناحیه خواهان، داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد، لذا چون خواهان آدرس نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده و علیرغم نشر آگهى جهت حضور در 
جلسه شورا در مورخ 96/01/19 خوانده حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مســتنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى مصوبه 1379 دعوى مطروحه را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال بابت خسارت دادرسى صادر و اعالم مى گردد ضمناً محاسبه میزان 
تاخیر تادیه بعهده واحد اجراى احکام مدنى مى باشد که از تاریخ سررسید (95/01/30) تا تاریخ پرداخت محکوم به 
مى باشد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى دهاقان مى باشد. م الف: 96/35 شعبه دوم حقوقی حوزه قضائى شوراي 

حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره دو)/1/912 
حصر وراثت

محمدباقر بیگدلى مشهدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 66 بـه شـرح دادخواست به کالسه 44 اند ش 2  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم مهدى بیگدلى مشهدى بشناسنامه 
5750057836 در تاریخ 1396/1/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمدباقر بیگدلى مشهدى ف مهدیقلى ش.ش 66 (پدر متوفى) 2- گلبرگ امیرحاجلو ف صفدرقلى 
ش.ش 10 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 5 ناظمى هرندى رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/913

حصر وراثت
غالمعلى جانقلى مشهدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1423 بـه شـرح دادخواست به کالسه 45 اند ش 2  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم جواد جانقلى مشهدى بشناسنامه 
5750085503 در تاریخ 1396/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- غالمعلى جانقلى مشهدى ف رضا ش.ش 1423 (پدر متوفى) 2- مریم بیگم نظریان ف سهراب ش.ش 20 
(مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 6 ناظمى هرندى رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/914

ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610103642300046 شماره پرونده: 9509983642300884 شماره بایگانى شعبه: 950974 
جناب آقاى فرشاد قلى زاده فرزند جان محمد با عنایت به شکایت آقاى سید على موسوى شمسى پور دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدى منجر به شکستگى موضوع ماده 614 قانون مجازات اسالمى علیه حضرت عالى و با توجه به 
عدم شناسایى نشانى اعالمى شما بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در جراید 
کثیر االنتشار در شعبه 5 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان حاضر شوید واال وفق مقررات تصمیم گیرى خواهد 

شد. م الف:82 شعبه 5 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/915
احضار

آگهى احضار متهم آقاى نعمت اله طاهرى اوروند فرزند فرج اله متصرف و مالک سوارى سمند به شماره انتظامى 13ه 
939- ایران 13 بدینوسیله به جنابعالى ابالغ میگردد آقاى سیدمرتضى دادخواه فرزند سیدحسن شکایتى علیه شما دایر 
بر تصادف جرحى منجر به صدمه بدنى غیرعمدى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه دوم دادیارى دادسراى لنجان 
به کالسه 951394 ش 2 د ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما باستناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد 
تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از ان ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن 
اعالن آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد. م الف: 83 هاشمى دادیار شعبه دوم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان/1/918
ابالغ اجراییه 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 37/96   اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 96/1/27-29 صادره از شعبه دوم حقوقى خوانده: سعید غالمى، فرزند نادر محکوم به تِامین مبلغ یکصد و نود 
میلیون ریال در حق خواهان مجید قولى گله گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول 
المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف:  86    اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/938
ابالغ رأى

شماره پرونده: 208/95 شماره دادنامه: 95/12/10-240 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: مصطفى بیگى ریزى- نشانى: زرین شهر بلوار سعدى ك ش خدامراد سلیمیان پ 70/41 خوانده: 
عباس رهسپار- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست مصطفى بیگى ریزى به طرفیت عباس رهسپار مبنى بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمى و 
حضور در دفترخانه و انجام مقدمات انتقال یک دستگاه خودرو به شماره 23-891ى47 به استناد سند عادى مورخ 
91/1/23 تقدیم نموده، نظر به دادخواست تقدیمى خواهان، و پاسخ استعالم واصله از دایره راهنمایى و رانندگى که 
مالکیت خودرو به نام مصطفى بیگى ریزى مى باشد وقوع معامله و انتقال مورد معامله به خواهان را محرز تشخیص و 
مستنداً به ماده 220 قانون مد نى حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمى خودرو و حضور در دفترخانه و امضاء دفاتر 
نقل و انتقال رسمى خودرو و حضور در دفترخانه و امضاء دفاتر نقل و انتقال صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم 
حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد./ش م الف: 84   امیریان قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/1/939
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه 961011379200114 شماره پرونده 9509983749200210 شماره بایگانى شعبه: 950244  آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى نظر به اینکه در پرونده کالسه 950244  دادیارى 
دادسراى دهاقان، آقاى مسعود مولوى زاده فرزند اکبر بعنوان مطلع در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول 
المکان اعالم گردیده که ابالغ میگردد ظرف یک ماه آینده  در دادیارى دادسراى عمومى و  انقالب دهاقان در این 
پرونده حاضر گردند  در صورت عدم حضور،  احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى 

غیابى)  اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 96/36 شعبه دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دهاقان /1/942
حصر وراثت

آقـاي محمد على مینائیان داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 171 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 54/96ش 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان یلــدا مینائیان به 
شناســنامه 5750157431 در تاریخ 96/1/31   اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمــد على مینائیــان رضائیان فرزند عباســعلى بــه ش.ش 171 (پدر 
متوفى) 2- فاطمه شــملى فرزند عیدى بــه ش. ش 5750013049 (مادر متوفى) اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.

م الف:9  ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان /1/944



اجتماعاجتماع 07072923 سال چهاردهمپنج شنبه  7 اردیبهشت  ماه   1396

حصر وراثت
نادر نجارى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 88 بـه شـرح دادخواست به کالسه 49/96  اند از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نجارى بشناسنامه 2716 در تاریخ 95/11/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت اله نجارى به ش.ش 136، 2- نادر نجارى 
به ش.ش 88 ، 3- ذبیح اله نجارى به ش.ش 102، 4- ایرج نجارى به ش.ش 3861 (پسران متوفى) 5- زهرا نجارى 
به ش.ش 146، 6- افسانه نجارى به ش.ش 3714، 7- زیبا نجارى به ش.ش 3617، 8- عذرا نجارى به ش.ش 130 
(دختران متوفى) 9- محترم نجارى فرزند حیدر به ش.ش 36. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 8 ناظمى هرندى رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/945
اخطار اجرائى

شماره: 27/95 ش 2 به موجب دادنامه شماره 276/95 مورخ 95/6/18 صادره از شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف 
چادگان محکوم علیه خانم بهناز بصیرى فرزند مصطفى محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى سپند (پى کى) به شــماره انتظامى 998 س 11  ایران 53 به نام خواهان به 
عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له آقاى مجید 
علیقلیان فرزند کریم و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ 
(انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم علیه 
الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. م الف: 7 ناظمى هرندى قاضى 

شعبه دوم مجتمع شوراي حل اختالف چادگان/1/946
ابالغ راي

گردشکار: به تاریخ 96/1/26 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف شعبه هفتم مبارکه به تصدى امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است و پرونده 395/94 و شماره دادنامه: 32- 96/1/30 تحت نظر است. شورا با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. خواسته: الزام به انتقال سند رسمى. راي 
شورا: در خصوص دادخواست تقدیمى احمدرضا بهرامى کرکوندى فرزند رحمت اله به طرفیت 1- امین زمانى فرزند 
حبیب اله 2- حسنعلى مؤذنى فرزند فاضل 3- روح اله باروتى- بخواسته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو 
سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 134 س 31  ایران 13 به انضمام خسارات دادرسى حسب استعالم از پلیس راهور 
مبنى بر مالکیت خوانده ردیف دوم مجهول المکان که از طریق نشر آگهى در روزنامه نسل فردا مورخه 94/12/27 وقت 
رسیدگى انتشار یافته و خوانده ردیف اول و سوم علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارند لذا شورا با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم و سوم به الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پژو 405 
به شماره انتظامى 134 س 31  ایران 13 و همچنین هزینه دادرسى به مبلغ (910/000) ریال (نهصد و ده هزار ریال) 
صادر مى گردد و در خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوا به نامبرده مستند به بند 4 ماده 86 قرار رد دعوى 
صادر راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس مى شود ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومی شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 96/76 رضوانى قاضى شعبه 7 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/947
حصر وراثت

آقاى سیاوش رحمانى فرزند همت على داراي شماره شناسنامه 19 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 56/96 این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرجان طهماسبى بلداجى فرزند صفر على 
به شناسنامه شماره 1130 در تاریخ 1392/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سیاوش رحمانى فرزند همت على به شماره شناسنامه 19 (فرزند متوفى) 2- امه کلثوم رحمانى 
بلداجى فرزند همت على به ش.ش 94 (فرزند متوفى) 3- پنجعلى رحمانى بلداجى فرزند همت على به ش.ش 3419 
(فرزند متوفى)4- محمد على رحمانى بلداجى فرزند همت على به ش.ش 92 (فرزند متوفى) 5- سلبعلى رحمانى بلداجى 
فرزند همت على به ش.ش 2 (فرزند متوفى) 6- نجفعلى رحمانى بلداجى فرزند همت على به ش.ش 1 (فرزند متوفى) 
7- عبداله رحمانى بلداجى فرزند همت على به ش.ش 34 (فرزند متوفى)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/77 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/948
حصر وراثت

آقاى عبداله رحیمى داراي شــماره شناسنامه/ملى 2280944022 به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 58/96 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جهانگیر رحیمى فرزند شیرزاد به 
شناسنامه شماره 72  در تاریخ 1386/2/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- عبداله رحیمى فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 94402 (فرزند متوفى)2- على رحیمى فرزند جهانگیر 
به ش.ش 42(فرزند متوفى) 3- رضا رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 186 (فرزند متوفى)4- شیرزاد رحیمى فرزند 
جهانگیر به ش.ش 19 (فرزند متوفى) 5- فلک ناز رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 187 (فرزند متوفى) 6- سرو گل 
رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 188 (فرزند متوفى)7- ماه ظریف فرزنــد جهانگیر به ش.ش 189 (فرزند متوفى) 
8- زلیخا رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 191 (فرزند متوفى)9- همن رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 192 (فرزند 
متوفى)10- شهربانو رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 435 (فرزند متوفى)11- زهرا رحیمى فرزند جهانگیر به ش.ش 
6474 (فرزند متوفى)   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/70 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/949
مزایده

در پرونده کالسه 940459  اجرایى و به موجب دادنامه 00030-950 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه آقاى محسن على عسگرى محکوم است به پرداخت 1/068/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 53400000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت سه نفره کارشناسان منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: نیم دانگ مشاع از تمامت یک قطعه ملک داراى سوابق ثبتى بشماره 402 بخش 11 ثبت اصفهان 
در بلوار آیت اله ایزدى- کوچه ابن ســینا و داراى عرصه حدود 154 مترمربع که بارزش 500/000/000 ریال ارزیابى 
و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/25 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار ظرف پنج  روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر 

بازدید بعمل آورد. م الف: 4102 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/950
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محمد منتظرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 16/758/000 
تومان به طرفیت زیبا جهانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 977/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/28 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4107 شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/952 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خانم فاطمه مغزى فرزند جعفر شغل خاندار ساکن نجف آباد-ویالشهر دادخواستى بخواسته 
تعدیل اقساط مهریه بطرفیت سیدحسن فاطمى نیا فرزند سیدعلى فعالمجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 
960086ح3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک 
نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار مى گردد که پس از نشرآگهى ظرف مدت 
یکماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى که براى روز چهارشنبه مورخه 
96/03/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده حاضرشوند درغیر اینصورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4113 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/1/953
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خانم الهام رئیسى فرزند نیازعلى شغل خاندار ساکن نجف آباد-یزدانشهر دادخواستى بخواسته 
مهریه بطرفیت حسین بصرى عطار فرزند عبداله فعالمجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 952808ح3 
ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت دریکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار مى گردد که پس از نشرآگهى ظرف مدت یکماه به دفتر 
شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى که براى روز دوشنبه مورخه 96/03/08 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده حاضرشوند درغیراینصورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.  

م الف: 4061 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى نجف  آباد/1/954
حصر وراثت

حمید مختارى اسفیدواجانى داراى شناسنامه شماره 1271728141 به شرح دادخواست به کالسه 91/96 ش ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود مختارى اسفیدواجانى بشناسنامه 
11977 در تاریخ 95/10/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حمید 
مختارى اسفیدواجانى ش ش 1271728141 (پســرمتوفى) 2-مینا مختارى اسفیدواجانى ش ش 1270679589، 
3-مریم مختارى اسفیدواجانى ش ش 1273560541، 4-مبینا مختارى اسفیدواجانى ش ش 1274046580 (دختران 
متوفى) 5-مرضیه رحیمى اسفیدواجانى ش ش 33 (همسر متوفى) 6-خدیجه رحیمى ش ش 10 (مادر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:  4115 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/955

حصر وراثت
هادى مومنى داراى شناسنامه شماره 10306 به شرح دادخواست به کالسه 87/96  از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن مومنى بشناسنامه 147 در تاریخ 95/12/20 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-اکرم مومنى  ش ش 233، 2-اشرف مومنى ش ش 
276، 3-محمد مومنى ش ش 718، 4-سعید مومنى ش ش 3587، 5-هادى مومنى ش ش 10306 (فرزندان متوفى) 
6-عشرت کیماسى ش ش 8 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4112 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/956
 حصر وراثت

غالمعلى کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1966 به شرح دادخواست به کالسه 86/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اســمعیل کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 211 در تاریخ 
95/08/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدکاظمى نجف 
آبادى  ش ش 717، 2-باقرکاظمى نجف آبادى ش ش 54، 3-مهدى کاظمى نجف آبادى ش ش 1302، 4-سمیرا 
کاظمى نجف آبادى ش ش 1080321837، 5-اکبر کاظمى نجف آبادى ش ش 8528، 6-غالمعلى کاظمى نجف 
آبادى ش ش1966، 7-اشرف کاظمى نجف آبادى ش ش 559 (فرزندان متوفى) 8-صدیقه سلطانى نجف آبادى ش 
ش 651 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4109 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/957 
حصر وراثت

زهرا حقیقى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 26164 به شرح دادخواست به کالسه 85/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا چترائى عزیز آبادى بشناسنامه 19 در تاریخ 95/02/19 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- میالد چترائى عزیز آبادى  ش ش 
1080224750، 2-حامد چترائى عزیز آبادى ش ش 1080019677 (فرزندان متوفى) 3- زهرا حقیقى نجف آبادى ش 
ش 26164 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4106 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/958/ 1
حصر وراثت

خدیجه شجاعى داراى شناسنامه شماره 41838500150 به شرح دادخواست به کالسه 67/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلى اکرمى بشناسنامه 41835300159 در تاریخ 
94/12/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-على اکرمى  ش ش 
41838500105 (پسر متوفى) 2- فاطمه اکرمى ش ش 41848000203، 3-طاهره اکرمى ش ش 4181002039، 
4- نرگس اکرمى ش ش 41849400029، 5- معصومه اکرمى ش ش 41849110029، (دختران متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 

نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگو اهى صادرخواهد شد. م الف: 4104 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/959
حصر وراثت

مانده على خوشنودى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1041 به شــرح دادخواست به کالسه 293/95 ش ح10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بخشعلى خوشنودى نجف آبادى 
بشناسنامه 11934 در تاریخ 92/11/16  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-رجبعلى خوشنودى نجف آبادى  ش ش 312، 2-محمدعلى خوشنودى نجف آبادى ش ش 1، 3- مانده 
على خوشنودى نجف آبادى ش ش 1041، 4- حسنعلى خوشنودى نجف آبادى ش ش 5، 5- براتعلى خوشنودى نجف 
آبادى ش ش 935، 6-رمضانعلى خوشنودى ش ش 255 (پســران متوفى) 7- ربابه خوشنودى نجف آبادى ش ش 
574، 8-سکینه خوشنودى ش ش 266، 9-زهره خوشنودى نجف آبادى ش ش 90 (دختران متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در  یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 4103 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/960

اجراییه
شماره: 243/95 ش ح 3 به موجب راى شماره 857 تاریخ 95/11/06 حوزه 3 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه: مرتضى شریفى فرزانه فرزند على به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/01/31 لغایت زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد. در حق محکوم له: بهزاد ادریسى به نشانى نجف آباد- خ ولى عصر-کوى 
مهدیه کوى آزادى پ10 67653-85136 و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد،  صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 4072 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/961
اجراییه

شماره: 794/95 ش ح 2 به موجب راى شماره 1000 تاریخ 95/09/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: حسن روزپیکر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه مبلغ پنج میلیون تومان از تاریخ قطعى شدن راى مورخ 93/11/24 لغایت زمان وصول محکوم به و هزینه 
دادرسى به مبلغ 115/000 ریال و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزارتومان بعنوان نیم 
عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: فاطمه مغزى به نشانى ویالشهر-خ گلزار22پ828 کدپ 85816-46581. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، ص ریحاً اعالم نماید. م الف: 4114 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/962
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 95/12/18 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/821 شوراى حل اختالف 
سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده عیدى خونسارى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور 
ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مجیدناظمى بطرفیت خوانده عیدى خونسارى به نشانى: مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت یک فقره چک 528008 به شرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 95/09/18 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه 
دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده عیدى خونسارى به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/215/000 ریال هزینه دادرسى وپرداخت 250/000ریال هزینه 
نشرآگهى خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/09/18 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مجیدناظمى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به 
خوانده عیدى خونسارى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4097 خوشنویس قاضى 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/963 
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 95/11/03 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/369 شوراى حل اختالف 
سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده محمدرضا درعلى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور 
ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مصطفى پورمحمدى بطرفیت خوانده محمدرضا درعلى به نشانى: 
مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک 665949 به شرح متن دادخواست 
به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 94/05/01 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
درجلسه دادرســى و تصویرمصدق چک و عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده محمدرضا درعلى به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 700/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 94/05/01 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مصطفى پور محمدى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده 
محمدرضا درعلى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4100 خوشنویس قاضى شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/964 
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 95/11/03 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/368 شوراى حل اختالف 
سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده محمدرضا درعلى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور 
ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مصطفى پورمحمدى بطرفیت خوانده محمدرضا درعلى به نشانى: 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت وجه قسمتى از یک فقره چک 665950 به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 94/05/01 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه 
به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده محمدرضا درعلى به پرداخت مبلغ 
25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 525/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت وپرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/05/01 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هن گام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مصطفى پور محمدى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده 
محمدرضا درعلى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4101 خوشنویس قاضى شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/965
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 251/95ش ح/11 شماره دادنامه:110-96/01/30 مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: وحید معینى نجف آبادى فرزند مصطفى به نشانى: نجف آباد-بلوار آیت اله ایزدى-خ چمران-بن 
بست شهید محمدرضا حبیب الهى منزل سوم شمالى-طبقه اول خوانده: 1.حامد حاجى صادقیان 2.منیژه دانش پژوه 
3.حسین حجتى فرزند 1.کاظم 2.اسداله به آدرس: 1.نجف آباد-خ17 شهریور 4راه مجاهد-روبروى مسجدالهادى 
پ457 2.مجهول المکان 3.نجف آباد-خ امام غربى روبروى موسسه آموزش عالى مغازه دهکده نور. گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا حسب 
محتویات پرونده و ادله موجود پس از اعالم کفایت و ختم دادرســى با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و 
وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى وحید معین نجف آبادى 
فرزند مصطفى بطرفیت آقایان حامد حاجى صادقیان فرزند کاظم، حسین حجتى فرزند عبدالرضا و خانم منیژه دانش 
پژوه فرزند اسداله به خواسته الزام به انتقال سند خودروى سوارى پژو پارس بشماره انتظامى ایران/53 126ن27مدل 
1381 به استناد اسناد مبایعه نامه عادى و باتوجه به ارسال الیحه ازطرف حامدحاجى صادقیان و اظهارات حسین حجتى 
درجلسه دادگاه مبنى بر تایید نقل و انتقاالت خودروى موردادعا و باتوجه به تصرفات بالمنازع خواهان باتوجه به فتوکپى 
مصدق بیمه نامه هاى شخص ثالث و ایادى قبلى برخودروى مورد ادعا و باتوجه به عدم حضور خانم منیژه دانش پژوه 
(مجهول المکان) درجلسه و بالمنازع بودن ادعاى خواهان وبا توجه به پاسخ استعالم صورت گرفته از دفتر منطقه اى 
ایران خودرو (واحدصدور و اصالت اسناد) مبنى بر اعالم مالکیت خانم منیژه دانش پژوه مستنداً به مواد 35 و 338 قانون 
مدنى و احراز عقد بیع باتوجه به تصرفات بالمنازع خواهان و ایادى قبلى، ادعاى خواهان محمول بر صحت تلقى و حکم 
بر محکومیت خانم منیژه دانش پژوه به انتقال سند خودروى فوق الذکر دردفتر اسنادرسمى درحق خواهان صادر و اعالم 
مى شود. ادعاى خواهان نسبت به حامد حاجى صادقیان و حسین حجتى باتوجه به اینکه سند خودرو به نام ایشان رسمًا 
نمى باشد ادعاى خواهان در این خصوص رد مى شود. راى صادره نسبت به خانم  منیژه دانش پژوه غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ واقعى، قابل واخواهى دراین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4110  مقیمى زند قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/966
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان فاطمه زارعى دادخواستى مبنى بر اثبات مالکیت و الزام به طرفیت 1- زهره قاسم پور 2- محمد 
مسیح زاده در این مرجع به شماره کالسه 42/96ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین 
تاریخ 96/3/28 ساعت 5/15 بعداظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد 
. وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشاره یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید 
جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف:127 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

حقوقى شاهین شهر (مجتمع شماره یک)2/100 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به اتمام رضائى خواهان 1- مصطفى قدیرزاده 2- زینت عنایتى  دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سند در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 586/95  ثبت و براى روز 
شنبه مورخ 96/3/13 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف:140 شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (شهر گز)/2/101

اجراییه
شماره: 330/95ش3ح-96/1/20  به موجب راي شماره 391 تاریخ 95/10/29 حوزه 3 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است مرتضى حسنى عارف فرزند على اکبر به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت عین 14 عدد سکه تمام بهار آزادى در حق خواهان معصومه جهانگیرى بلطاقى فرزند محمد به نشانى شاهین 
شهر خ عطار فرعى 10 غربى مجتمع نگین 1 واحد 4 و همچنین هزینه نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
ماده 19 آئین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر 
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. محکوم علیه تا 
30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. 

م الف: 122 شعبه 3 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه  /2/102
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200037 شماره پرونده: 9509983759200251 شماره بایگانی شعبه: 950257 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه: 9509973759201652 محکوم علیه پیمانه کریمى فرزند 
کریم به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/3/12 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد 
اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق محکوم له آقاى کیامرث رحیمى فرزند جعفر به نشانى 
شاهین شهر خ فردوسى نبش فرعى 5 غربى پ 2 با وکالت جواد پنجه پور حسین به نشانى اصفهان-خ بزرگمهر –خ 

هشت بهشت غربى- قبل از چهار راه گلزار-ســاختمان وکال ط 1 ضمناً هزینه هاى مربوط به اجرا بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 137  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/103
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به 1- زهرا نیکخواه حبیب آبادى2- شهرام جمال زاده خواهان محمد صیفورى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو ایران 187/53ب57  در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت 
شما تقدیم که به کالسه 698/95 ثبت و براى روز دوشنبه  مورخ 96/3/22 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:136 شعبه 6 حقوقی شوراى 

حل اختالف شاهین شهر و میمه (شهر گز)/2/104
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به محمد رضا حمله دار خواهان عباس قصابى سینى دادخواستى به خواسته 
تقاضاى مطالبه مبلغ 18/500/000 ریال  در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 768/95 
ثبت و براى روز دوشنبه  مورخ 96/3/8 ساعت 3 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:139 شــعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهر شاهین شهر و میمه 

(شهر گز)/2/105
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى عبدالرسول آقاعلیان مبنى بر مطالبه به طرفیت خیراله ده باشى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 18/96 ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید. در غیر این صورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 135 شعبه 11 حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/2/106
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره درخواســت: 9610463759200002 شــماره پرونده: 9509983759201219 شــماره بایگانی شعبه: 
951242 خواهان نعمت اله سیاکزاد به طرفیت خوانده سیدعلى نبوى به خواسته تجدیدنظرخواهى از دادنامه شماره 
9509973759201165 و صدور گواهى اعســار از پرداخت هزینه دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر واقع در استان 
اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201219 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/30 
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 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: 123 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/107
حصر وراثت

على رضا شاه نظرى بشناسنامه شماره 1221 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 30/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جمیله شانظرى گرگابى بشناسنامه شماره 
24 در تاریخ 1395/7/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه شانظرى گرگابى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 11 نسبت با متوفى (دختر) 2- طاهره شاه نظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 10 نسبت با 
متوفى (دختر) 3- علیرضا شاه نظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 1221 نسبت با متوفى  (پسر) 4- حسین 
شانظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 1222 نسبت با متوفى (پسر) 5- زهرا شانظرى گرگابى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 1503 نسبت با متوفى (دختر) 6- محسن شانظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 1599 نسبت 
با متوفى (پسر) 7- کریم مهدیان خواه فرزند حسن شماره شناسنامه 7892 نسبت با متوفى (پسر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 134 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/108
حصر وراثت

علیرضا شاه نظرى بشناسنامه شماره 1221 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 31/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن شانظرى بشناسنامه شماره 823 در 
تاریخ 1394/9/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه شانظرى گرگابى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 11 نسبت با متوفى (دختر) 2- طاهره شاه نظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 10 نسبت با متوفى 
(دختر) 3- علیرضا شاه نظرى فرزند حسن شماره شناسنامه 1221 نسبت با متوفى  (پسر) 4- حسین شانظرى گرگابى 
فرزند حسن شماره شناسنامه 1222 نسبت با متوفى (پسر) 5- زهرا شانظرى گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 
1503 نسبت با متوفى (دختر) 6- محسن شانظرى فرزند حسن شماره شناسنامه 1599 نسبت با متوفى (پسر) 7- کریم 
مهدیان خواه فرزند حسن شماره شناسنامه 7892 نسبت با متوفى (پسر) 8- جمیله شاه نظرى گرگابى فرزند غالمعلى 
شماره شناسنامه 24 نسبت به متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 133 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/109
حصر وراثت

اردشیر فروتن بشناسنامه شماره 3312 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
24/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان علیرضا فروتن بشناسنامه شماره 60 در تاریخ 
94/11/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پروین ابراهیمى فرزند قنبر شماره شناسنامه 35 
نسبت با متوفى (همسر) 2- آرش فروتن فرزند علیرضا شماره شناسنامه 23 نسبت با متوفى (فرزند) 3- افشین فروتن 
فرزند علیرضا شماره شناسنامه 330 نسبت با متوفى (فرزند) 4- امیر فروتن فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1335 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- اردشیر فروتن فرزند علیرضا شماره شناسنامه 3312 نسبت با متوفى (فرزند) 6- الهه فروتن فرزند 
علیرضا شماره شناسنامه 5100022310 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 125 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/110
حصر وراثت

پرویز رحمانى بشناسنامه شماره 1563 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
27/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان داود رحمانى مورچه خورتى بشناسنامه شماره 433 در 
تاریخ 95/10/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پرویز رحمانى فرزند داود شماره شناسنامه 1563 
نسبت با متوفى (فرزند) 2- رضا رحمانى فرزند داود شماره شناسنامه 17 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مصطفى رحمانى 
فرزند داود شماره شناسنامه 1275 نسبت با متوفى (فرزند) 4- زهرا رحمانى مورچه خورتى فرزند داود شماره شناسنامه 
4 نسبت با متوفى (فرزند) 5- شهناز رحمانى مورچه خورتى فرزند داود شماره شناسنامه 3214 نسبت با متوفى (فرزند) 
6- فاطمه رحمانى مورچه خورتى فرزند داود شماره شناسنامه 2048 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 128 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/111
حصر وراثت

على جعفریان جزى بشناسنامه شماره 147 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 33/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان ایران احمدى بشناسنامه شماره 370 در 
تاریخ 95/12/30 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- على جعفریان جزى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 147 نسبت با متوفى (فرزند) 2- زهرا جعفریان جزى فرزند حسین شماره شناسنامه 176 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- حسین جعفریان جزى فرزند محمد شماره شناسنامه 2011 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 126 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/112

 ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973723801847 شماره پرونده: 9309983724601205 
شماره بایگانى شعبه: 941440 شاکى: آقاى ابراهیم قدیرى دیزیچه فرزند نصراله 
به نشانى مبارکه دیزیچه خ شهدا کوچه شــهید محمود دانشمند متهم: آقاى آمنه 
عزیزى ملک آبادى به نشانى اصفهان- خیابان باغ فردوس- کوچه نوبهار-پالك 
162 اتهام: سرقت گوشى تلفن گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه 
داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
اتهام خانم آمنه عزیزى ملــک آبادى فاقد قرار تأمین کیفــرى به جهت متوارى 
بودن دایر بر سرقت یک دستگاه گوشــى تلفن همراه نوکیا مدل 5800 موضوع 
کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه با توجه 
به شکایت شاکى خصوصى آقاى ابراهیم قدیرى فرزند نصراله، نتیجه استعالم به 
عمل آمده از شرکت خدات ارتباطى ایرانســل در خصوص ردیابى سریال گوشى 
تلفن همراه مسروقه مضبوط درصفحه چهارده پرونده و عدم حضور متهم در مراحل 
مختلف دادرسى جهت دفاع از خود بزه کارى مشــارالیها به شرح موصوف محرز 
و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به اســتناد به ماده 66 و 67 قانون مجازیات 
اسالمى مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس و بیست 
ضربه شالق تعریزى ورد عین مال مســروقه و در فقدان عین رد مثل یا پرداخت 
قیمت آن در حق شاکى خصوصى صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است./ع م الف: 96/59 راستى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه/1/898

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه:9610113723700046 شــماره پرونده: 9509983725100429 
شماره بایگانی شعبه: 951697 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951697 شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه بهناز مهر علیان که حسب شکایت 
مرتضى شبان و امید رئیسى پور متهم است به 96/3/24 حسب گزارشات واصله 
فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشند ابالغ میگردد که جهت رسیدگى و دفاع 
از اتهام منتسبه روز چهار شنبه مورخ 96/3/24 ساعت 8 صبح در شعبه 101 دادگاه 
عمومى جزایى شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى 
به موضوع رســیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 78 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 96/61 اقبال 
سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/1/899

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973723700031 شماره پرونده: 9409983725200109 
شماره بایگانى شعبه: 950925 شــاکى: آقاى حجت اله حیدرزاده فرزند حسین به 
نشانى: طالخونچه- بلوار امام خمینى (ره)- کوچه قدس- پالك 35، متهم: آقاى 
حامد حســینى فرزند سیدهاشــم، اتهام  ها: 1- کالهبردارى 2- تحصیل مال از 
طریق نامشروع. گردشکار: باسمه تعالى- با توجه به اتهام سیدحامد حسینى دائر بر 
کالهبردارى، لذا دادگاه با عنایت به بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام سیدحامد حسینى فرزند سیدهاشــم دائر بر کالهبردارى به مبلغ 5102186 
ریال از حساب حجت اله حیدرى زاده، با توجه به کیفرخواست صادره و شکایت شاکى 
و رسید واریز وجه و اســتعالم از بانک تجارت و عدم حضور متهم على رغم درج 
آگهى و تماس تلفنى دفتر این شعبه با متهم جهت حضور، اتهام نامبرده محرز است 
مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبردارى 
به تحمل دو سال حبس تعزیرى و استرداد وجه ماخوذه به شاکى و پرداخت دو برابر 
وجه به دست آمده به عنوان جریمه در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نماید. 
در خصوص اتهام نامبرده دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به اینکه 
عنوان اتهام به شرح فوق کالهبردارى است به لحاظ عدم کفایت ادله مستند به ماده 
4 قانون آئین دادرسى کیفرى راى به برائت متهم صادر و اعالم مى شود. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 96/67    اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

مبارکه (101 جزایى سابق) /1/902

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973723700045 شماره پرونده: 9509983725200492 
شماره بایگانى شعبه: 951238 شاکى: آقاى اصغر مردانى لنجى فرزند مرتضى به 
نشانى: مبارکه محله سجادیه پشت مدرسه کوچه ســعادت منزل عباس عابدى، 
متهم: آقاى احســان باقرى فرزند غالمرضا، اتهام  هــا: 1- ضرب و جرح عمدى 
2- افتراء. گردشکار: باسمه تعالى- با توجه به اتهام احسان باقرى فرزند غالمرضا 
دائر بر افترا و ضرب و جرح، لذا دادگاه با عنایت به بررسى اوراق و محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام احســان باقرى فرزند غالمرضا دائــر بر افترا و ضرب و 
جرح نسبت به اصغر مردانى، با توجه به شکایت شاکى و گواهى پزشکى قانونى و 
گواهى گواهان، اتهام نامبرده محرز اســت مســتنداً به ماده 697 قانون مجازات 
اسالمى 1370 و 709 و 714 قانون مجازات اسالمى 1392، حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل 5 ضربه شالق تعزیرى به جهت افترا و پرداخت 1/5 درصد دیه 
کامل بابت سه مورد نوار پوست رفتگى خلف تنه (هر چند گواهى تکمیلى را ارائه 
نکرده است) در حق شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف مهلت 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
 م الف: 96/68    اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 

جزایى سابق)/1/903

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9309973723801766 شماره پرونده: 9109983724800499 
شــماره بایگانى شعبه: 930496 شــاکى: آقاى احمد عباســى دیزیچه به نشانى 
دیزیچه- خیابــان جانبازان – کوچه شــهید قنبر اکبرى- منزل شــخصى بهرام 
عباســى متهم:خانم فریبا کهن سال به نشانى گیالن-هشــتپر- تالش-خیابان 
پاسداران-خیابان انقالب-باالتر از مدرسه راهنمایى رازى اتهام: مزاحمت تلفنى 
گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى 
مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام خانم فریبا کهن سال فاقد 
قرار تأمین کیفرى به جهت متوارى بودن دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنى و توهین از 
طریق ارسال پیامک با استفاده از خط تلفن همراه شماره 093800155730 موضوع 
کیفرخواست صادره از سوى دادسر اى عمومى و انقالب مبارکه با توجه به شکایت 
شاکى خصوصى آقاى احمد عباســى دیزیچه فرزند بهرام، نتیجه استعالم به عمل 
آمده از شرکت خدمات ارتباطى ایرانسل در خصوص آخرین وضعیت مالکیت خط 
موصوف، صورتجلسه خارج نویسى پیامک هاى ارسالى مورخه 91/6/11 پرینت 
تماس هاى خروجى و عدم حضور متهم در مراحل دادرسى جهت دفاع از خود بزه 
کارى مشارالیها به شرح موصوف محرز و مسلم تشــخیص داده شده بنابراین به 
استناد مواد 641 و 608 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و با رعایت بند 2 ماده 
3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 
حکم به محکومیت متهم به پرداخت پنــج میلیون ریال جزاى نقدى بدل از حبس 
تعریزى به جهت ایجاد مزاحمت و یک میلیون ریال جزاى نقدى به جهت توهین 
در حق صندوق درآمــد دولت صادر و اعالم مى گردد رأى صــادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است./ع م الف:  96/66 راستى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه /1/904

احضار
بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950798 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان مبارکه آقاى رضا نورى فرزند مهدى، که به اتهام فحاشى، 
تهدید و ضرب و جرح عمدى، تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال 
مجهول المکان و متوارى میباشد ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام 
منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شــعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى 
به صورت غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 
344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 96/65 رضوانى دادیار شعبه چهارم 

دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/1/905
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آگاه باشید، آنچه براى حفظ دین از دست مى دهید زیانى به 
شما نخواهد رساند! آگاه باشید، آنچه را با تباه ساختن دین 
به دست مى آورید سودى به حالتان نخواهد داشت! خداوند 
دل هاى ما و شــما را به ســوى حــق متوجه ســازد و صبر و 

موال على (ع)استقامت عطا فرماید.       

مهدى غالمى- شهردار گلدشت 

 آگهى مناقصه 
شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 96 در نظر 
دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابانها و معابر 
سطح شــهر با اعتبارى بالغ بر 5000/000/000 ریال اقدام نماید، لذا پیمانکاران 
و شرکتهاى واجد شرایط مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ فرم 
پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/2/24 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/25 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 7- 03142232006  

چاپ اول 



  روزنامه مستقل استان اصفهان

 شیمبا در رادار ذوب آهن
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14

15

10

دزد خانه
 استاد دانشگاه 
شهید بهشتى 
به قطع دست 
محکوم شد

ترجمه اى متفاوت از 
خانم سوپراستـار
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ب قهرمانى
آقایان و ورزشکاران، بیشتر تخمه کدو بخورند

روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت دوم شماره 800/2073)

آگهى مزایده

مناقصه گزار: شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: 

- واگذارى امور مربوط به قرارداد حجمى/زمانى انبار نفت کاشان.
- واگذارى امور مربوط به قرارداد حجمى/زمانى انبار نفت نایین.

- واگذارى امور مربوط به خدمات نظافت، فضاى سبز و نمازخانه هاى بین راهى.
- واگذارى حجمى/زمانى اداره امور مربوط به جایگاه هاى 1 و 5 شرکتى

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ها:
- ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 353/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه انبار 

نفت کاشان.
- ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 339/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه انبار 

نفت نایین.
-  ارائه رسید وجه مبنى بر واریز مبلغ 916/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه خدمات 

نظافت، فضاى سبز و نمازخانه هاى بین راهى.
- ارائه رســید وجه مبنى بر واریز مبلغ 529/000/000 ریال به منظور شــرکت در مناقصه 

جایگاه هاى 1 و 5 شرکتى.
بعنوان سپرده نقدى به حساب جارى شماره 4120075101008 (سیبا بانک ملى) و شناسه 
واریز 26/100/000/026 به نام شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه اصفهان یا 

ضمانتنامه معتبر بانکى سه ماهه و یا ارائه یکى از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین.
نشانى محل دریافت و تحویل اسناد:

اصفهان-خیابان چهارباغ باال-جنب پمپ بنزین، امور قراردادها
جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضورى نموده و یا از طریق سایتهاى مشروحه 

ذیل مشاهده نمایند. 

تلفن تماس امور قراردادها 03136244618 تلفن تماس شرکت : 3136247001 0 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهى لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/11

مهلت تسلیم پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/2/25 
تاریخ گشایش پاکات: از ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 96/2/26

شرایط متقاضى: 
- شرکتهاى توانمند داراى گواهى صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعى

- ارائه درخواست کتبى جهت شرکت در مناقصه.
- ارائه گواهى صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعى (ارائه مدارك کپى 

برابر اصل الزامى مى باشد)
- ارائه اساسنامه، آگهى روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، لیست اعضاء هیئت مدیره به 

همراه کپى مدارك شناسائى و تحصیلى آنان (ارائه مدارك کپى برابر اصل الزامى مى باشد)
- عدم وجود سوء عملکرد در اجراهاى گذشته

- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان محل 
فعالیت از سوى مناقصه گر قبل از ارائه پاکات پیشنهادى الزامى مى باشد. 

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهاى حائز شرایط تحویل خواهد شد. 
ضمناً متن آگهى در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت مى باشد. 

و اسناد مناقصه در سایتهاى ذیل قابل رؤیت مى باشد.
WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR
آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزین- شرکت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه اصفهان
تلفن تماس ستاد: 5-03136247001      فاکس : 03136244427 کد پستى:81737-67455

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
نرسیده به پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 20/000/000 ریال مهلت زمان 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1396/02/17 جهت کسب اطالعات بیشتر با شم اره 

تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید. 

 شماره مجوز : 1396/406 

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران

منطقه اصفهان

چاپ دوم

م الف:177
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

شناسایى 10 آسیب پذیرى 
در روترهاى لینک سیس

پژوهشگران شرکت امنیتى IOActive گزارش کرده اند 
که 10 آسیب پذیرى جدى را در روترهاى لینک سیس 
شناسایى کرده اند. در حالى که لینک سیس وصله هاى 
مربوطه را هنوز ارائه نکرده است، اما در مقابل به کاربران 
توصیه کرده است تا زمان عرضه به روزرسانى ها یکسرى 
تمهیدات الزم را به کار گیرند.در این پژوهش محققان 
 Wi-Fi روترهاى مجهز به ویژگى IOActive شرکت
هوشمند شــرکت لینک ســیس را مورد بررسى قرار 
داده اند. قابلیت Wi-Fi هوشــمند (Smart Wi-Fi) به 
مالکان روترهاى فوق این توانایى را مى دهد تا از راه دور 
و از طریق برنامه نصب شده روى گوشى هوشمند خود 
روترهاى شــان را مدیریت کرده و تنظیم کنند. شرکت 
لینک سیس گفته است، آسیب پذیرى هاى شناسایى شده 
روى 25 مدل از سرى هاى EA و WRT تأثیرگذار هستند.

 IOActive بررسى هاى انجام شده از سوى کارشناسان
نشان مى دهد اگر هکرى موفق شود از این آسیب پذیرى ها 
استفاده کند، این توانایى را به دست خواهد آورد تا یک حمله 
منع سرویس را پیاده سازى کرده، اطالعات حساس روتر 
را به سرقت برده یا حتى یک درب پشتى را روى دستگاه 
قربانى نصب کند.پژوهشگران IOActive گفته اند: «اگر 
هکرى به دنبال آن باشد تا به حساب روترها وارد شود، به 
امتیازات ویژه اى دست پیدا مى کند که به او اجازه مى دهد 
تا دستورات موردنظر خود را به درون میان افزار روتر تزریق 
کند. در نتیجه یک هکر قادر خواهد بود یک حساب درب 
پشتى را در شرایطى روى دستگاه قربانى نصب کند که او 

هیچگاه از وجود چنین حسابى آگاه نشود.» 

اپلیکیشن محبوب اسپاتیفاى 
اندروید 

 Spotify Music از محبوب ترین و پرطرفدارترین 
اپلیکیشن هاى گوگل پلى در زمینه دانلود موسیقى 
براى دستگاه هاى اندرویدى است. با استفاده از این 
برنامه عالى شما قادر خواهید بود تا به آسانى و سریع 
به جستجوى موسیقى مورد عالقه خود در آرشیویى 
قدرتمند و کامل بپردازید و در صورت تمایل آنها را 
دانلود کرده و براى خود پلى لیســت هاى مختلف 
ایجاد کنید! در اصل اســپاتیفاى، یک اپلیکیشــن 
موسیقى با دیتابیسى قدرتمند از همه موزیک هاى 
ایرانى، خارجى و... مى باشــد که به شما این امکان 
را مى دهد بدون دانلود و پر کردن حافظه دســتگاه 
خود، همه موسیقى هاى مورد عالقه تان را در یکجا 
داشته باشــید و در هر زمانى که مایل بودید به آنها 
گوش دهیــد و تجربه اى متفــاوت از برنامه هاى 
پخش موزیک را در دستگاهتان به ارمغان بیاورید! 
اگر بخواهیم یکى از محبوب ترین و پرطرفدارترین 
نرم افزارهاى موسیقى اندروید را نام ببرید، نام زیباى 
«اسپاتیفاى موزیک» مى درخشد و با ویژگى هاى 
عالى اش نظر هر کاربرى از سراسر جهان را به سمت 

خودش جذب مى کند!

حضور شرکت هاى ایرانى در 
نمایشگاه هوافضاى ماکس2017

نمایشــگاه بین المللى صنایع هوافضا ماکس2017، 
از 27 تیر تا اول مردادماه امســال در محل نمایشگاه 
هوایى فرودگاه «م.م. گروموف» در شهر ژوکوفسکى 

(منطقه حومه مسکو) برگزار خواهد شد.
هدف این نمایشگاه نمایش فناورى هاى پیشرفته روسیه 
و گشایش بازار داخلى روســیه براى انجام پروژه هاى 
مشترك با شرکاى خارجى است و به عنوان فرصتى براى 
آشنایى با نقطه نظرات متخصصین و تصمیم گیرندگان در 
مورد مسائل کلیدى در توسعه، تولید و فروش تجهیزات 
در صنایع  هوایى و نظامى تلقى مى شود.با توجه به جایگاه 
این نمایشگاه در حوزه هوایى دنیا، ستاد توسعه فناورى 
و صنایع دانش بنیان هوایى و هوانوردى معاونت علمى 
در قالب هیئتى متشــکل از مســئوالن و دانشگاهیان 
و شــرکت هاى دانش بنیان در نمایشــگاه بین المللى 

هوافضاى ماکس2017 مسکو شرکت خواهد کرد.

هر پژوهشگرى براى انجام فعالیت هاى تخصصى و کارشناســى خود نیازمند مطالعه دستاوردهاى علمى موجود در زمینه 
مورد نظر است تا بتواند تحقیقات خود را بر شالوده دانش موجود بنا نهاده و دستاوردهاى علمى جدیدى به دست آورد. لذا انجام 
کارهاى تحقیقاتى و پژوهشى بدون دسترسى به علم موجود (literature review)، امکانپذیر نبوده و ممکن است به 
دوباره کارى بیانجامد.پایگاه «سیویلیکا» ارائه کننده مقاالت کنفرانس هاى تخصصى کشور است که بیش از 515 هزار عنوان 
مقاله علمى پژوهشى داخلى را در اختیار پژوهشگران و دانش پژوهان قرار مى دهد و از هر کجا که باشید به آن دسترسى دارید.

با استفاده از خدمات سیویلیکا، شما مى توانید:
*به مقاالت کنفرانس هاى کشور دسترسى داشته و آنها را دریافت کرده و مطالعه نمایید.*به مقاالت کنفرانس هاى خارجى 
(به صورت محدود) دسترســى دارید.*در صورت نیاز مى توانید کتاب الکترونیک زبان اصلى (Ebook) مورد نیاز خود را 
دریافت نمایید.*با استفاده از تقویم کنفرانس هاى کشــور، رویدادهاى علمى را رصد کرده و بهترین گزینه ها را براى ارائه 

دستاوردهاى خود انتخاب کنید.
 براى دسترسى به این مقاالت مى توانید به سایت سیویلیکا با آدرس http://www.CIVILICA.com مراجعه نمایید.

Heroes of Steel RPG Elite  بازى محبوب و خاطره انگیز «قهرمانان پوالدین» در سبک بازى هاى نقش آفرینى 

از استودیوى مطرح Cory Trese براى اندروید است.
 این بازى که شامل چهار فصل مى شود به آسانى بیش از 120 ســاعت گیم پلى را شامل مى شود و در آن شما کنترل 
انواع قهرمانان پوالدین را بر عهده مى گیرید که در سیاهچاله هاى مختلف به نقش آفرینى مى پردازند! در جنگى بزرگ 
13 تن از ابَر قدرت هاى سرزمین تاریکى ها به مبارزه با بیگانگان مى پردازند که فقط چهار نفر از آنها باقى مى ماند! هم 
اکنون تمامى جهان را جنگ و خونریزى فرا گرفته و شما مى بایست با از بین بردن دشمنان به این وضعیت خاتمه دهید! 
ساخت یک ارتش بزرگ اولین کارى است که باید انجام دهید، همین حاال دست به کار شوید و تیمى بزرگ از قهرمانان 

را تشکیل دهید و با استفاده از سالح هاى مختلف آنها را تجهیز کنید و به نبرد با دشمنان بروید! 
بعد از پیروزى در هر نبرد به شــما پاداش هاى مناســبى تعلق مى گیرد کــه مى توانید زره و ســالح هاى قدرتمند 
خریدارى کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى نقش آفرینى هستید به هیچ وجه Heroes of Steel Elite را از دست 

ندهید!

معرفى محصول

G633 Artemis Spec-» هدســت مخصوص بازى
  (Logitech) «محصول شــرکت «الجیتک «trum

است.
 این شــرکت که در زمینــه  تولید تجهیــزات جانبى 
مخصوص بازى سابقه درخشــانى دارد، محصوالت 
ســرى G خود را با کیفیت به مراتب باالترى نسبت به 

محصوالت عادى تولید مى کند.
 هدســت G633 محصولى اســت که صدا و امکانات 
خوبى دارد. این هدســت در وهله اول، یک هدســت 
مخصوص بازى است و باید امکانات کنترلى مناسبى 

داشته  باشد. 
روى بدنه  G633، ســه عدد کلیــد قابل برنامه ریزى 
 G-Key وجــود دارد کــه الجیتک آنهــا را به اســم
مى شناســد. مى توان عملکردهاى خاصى را براى این
 کلیدهــا تعریف کرد کــه از طریق درایــور الجیتک 

تعیین شدنى است.

 اختصاص ماکرو (Macro) هــاى داخل بازى، یکى از 
قابلیت هایى است که مى توان براى این کلیدها برشمرد. 
صداى خروجى این هدســت، صداى دالبى دیجیتال 
7.1 کاناله اســت که قابلیت پشــتیبانى از DTS هم 
دارد؛ به این ترتیب مى توانید از صدایى به غنا و کیفیت 
صداهاى سینمایى بهره مند شوید. استفاده از درایورهاى 
صوتى Pro-G و اکوالیزر داخلى هم به بهبود بیشــتر 

کیفیت صداى G633 کمک کرده اند. 
نکته مثبتى که باید در مورد G633 به آن اشــاره کرد، 
امکان اســتفاده از دو ورودى صدا به صورت همزمان 
اســت؛ مصرف کننــده مى تواند حیــن بازى کردن و 
شــنیدن صداهاى درون بازى، یک تمــاس صوتى
مجزا را هم از درون هدســت پیگیرى کــرده و به آن 

پاسخ دهد. 
روى بدنه  هدســت از نورپردازى خاصى استفاده شده 
 است که امکان به  نمایش گذاشتن 8/16میلیون رنگ 

را دارد. با وجود چنین سیســتمى، هــم نماى زیباترى 
به هدست داده مى شــود و هم کاربر مى تواند از میان 
دریایــى از رنگ ها، رنگ موردعالقه خــود را انتخاب 
کرده و هدست را شخصى سازى کند. از وجود میکروفن 
Noise-Can-) جمع شونده با قابلیت حذف نویز محیطى

cellation) هم نباید گذشت.

 این میکروفن در زمان نیاز از جاى خود خارج مى شود 
و با یک LED دایره اى، کاربر را از وضعیت خود مطلع 

مى کند. 
هدســت G633 را مى توان در پلتفرم هاى مختلف به 
خدمت گرفت؛ گیمرهاى کامپیوتر، کنسول پلى استیشن 
(PlayStation) و اکس باکــس (Xbox) مى توانند با 
کیفیت یکســانى از محصول الجیتک استفاده کنند و 

تجربه  باکیفیتى از صدا داشته  باشند.
 این هدســت را مى توانید با قیمتى در حدود  480000 

تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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سیویلیکا، ارائه کننده 
مقاالت کنفرانس هاى 
تخصصى

بازى نقش آفرینى 
نبرد قهرمانان آهنین 
اندروید 

 
قابلیت جذاب گوگل هوم

گوگل قابلیت جذابى را به دســتیار صوتى هوشمند 
خود موسوم به گوگل هوم افزوده که باعث مى شود 
این ابزار قادر به تشــخیص صداى افراد مختلف از 

یکدیگر باشد.
فعًال گوگل هوم مى تواند صداى حداکثر شش فرد 
مختلف را از همدیگر تمیز دهد اما اگر هر شش نفر 
تصمیم بگیرند در آن واحد بــا گوگل هوم صحبت 
کنند این دســتیار صوتى نمى تواند بین آنها تمایز 

قائل شود.
با این کار شخصى ســازى گوگل هوم ممکن شده 
و کاربران بر مبناى عالئق و ســلیقه خود مى توانند 
از دســتگاه یاد شده اســتفاده کنند. به عنوان مثال 
گوگل هوم بعد از تشخیص صداى کاربر مى تواند
داده هایى بر مبناى جســتجوها و درخواست هاى 

قبلى وى در اختیارش قرار دهد.
مهمترین ضعف گوگل هوم این اســت که در زمان 
روشن بودن این دستگاه امکان فعال شدن صداى 
جدید غیرمجاز روى آن در صورت بى توجهى دیگر 

کاربران وجود دارد.

واقعیت مجازى به کمک 
سالمندان مى آید

بــا  ســالمندان  ناگهانــى  خــوردن  زمیــن 
توجــه به شــرایط خــاص آنهــا، ممکن اســت 
منجر بــه شکســتگى و حتى مــرگ ایــن افراد

 شود.
 در همیــن راســتا محققــان از فنــاورى واقعیت

 مجازى براى کمک به آنها بهره گرفته اند.
اســتفاده از این فناورى جابه جایى در محیط هاى 
جدید را با دقت بیشــتر و همراه با مشاهده جزئیات 

کامل تر ممکن مى کند. 
محققان دانشــگاه نورت کارولینا مــى گویند این 
فناورى به افراد مســن و افرادى که ســلول هاى 
عصبیشان آســیب دیده، امکان مى دهد تا بتوانند 
درك بهترى از شرایط محیط اطراف پیدا کنند و از 
قدم گذاشتن در محیط هاى پرخطر یا لیز خوددارى 

کنند.
هدست هاى یاد شده با افزودن داده هایى به محیط 
زندگــى واقعى مى تواننــد به افراد ُمســن کمک 
کنند تا از مســیرهاى ایمن ترى بــراى جابه جایى 
استفاده کنند و حتى با شبیه ســازى نحوه راه رفتن
 مناسب بر اطالعات افراد ســالخورده در این زمینه 

بیافزایند.
البتــه هدســت یــاد شــده فعــًال در محیــط 
آزمایشــگاهى با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته
و تالش بر این اســت کــه در نمونه هــاى نهایى 
ابزارى به هدســت ها اضافه شــود که مشکالت 
حرکتى افراد مسن یا داراى مشــکالت عصبى را 
شناســایى کند و از این طریق به درمان آنها کمک 

شود.

کلیک

فناورانه بررسى جزئیات کنفرانس 
فیسبوك اخیراً سرمایه گذارى عظیمى روى هدست هاى 
واقعیت افزوده کرده، با این حال در بخش واقعیت مجازى نیز 
پیشرفت هایى نه چندان چشمگیر داشته است. فیسبوك نیز 
همانند اپل و گوگل، کنفرانس ساالنه خود را با نام F8 برگزار 
مى کند. در این کنفرانس برنامه ها و تغییرات مدنظر فیسبوك 
با برنامه نویسان به اشتراك گذاشته شده و محصوالت جدید 
که قرار است در آینده تولید شــوند، در این مراسم معرفى 
مى گردند. در پایین هفت برداشت مهم از این کنفرانس را 

برایتان معرفى کرده ایم.

1- واقعیت افزوده بزرگترین سرمایه گذارى 
فیسبوك

«مارك زاکربــرگ» مى خواهد که کاربــران از دوربین 
فیسبوك براى کارهایى فراتر از عکسبردارى نیز استفاده 
کنند. این مهمترین مسئله مطرح شده در کنفرانس F8 بود. 
در حال حاضر کاربران مى توانند با این دوربین عکس بگیرند 
اما فیسبوك تمام تالش خود را مى کند که جزئیات بیشترى 
را در قالب الیه هاى افزوده از دنیاى مجازى به این تصاویر 

واقعى اضافه کند.
برخى از ویژگى هاى این «پلتفرم دوربین» بســیار جالب 
و کاربردى یا حداقل ســرگرم کننده هستند. فیسبوك در 
تالش اســت که کاربران بتوانند تصاویــر پیاده روى خود 
را به نمایشــگر همراه زمان و مســیر حرکتشان در باالى 
تصویر را به اشتراك بگذارند. بعضى دیگر از ویژگى ها نیز از 
جذابیت کمترى برخوردار هستند. زاکربرگ پس از معرفى 
یکى دیگر از توانایى هاى این دوربین نشــان داد که حتى 
مى توان یــک فنجان مجازى دیگر را نیــز به تصویرتان 
اضافه کنید تا کسى از تنها بودن شما باخبر نشود. این یکى 

از ضعیف ترین امکاناتى بود که این شرکت میلیارد دالرى 
مى توانست به دوربین خود اضافه کند.

2-فیسبوك هنوز هم از اسنپ چت تقلید مى کند
یکى از کلماتى که هرگز در این کنفرانس از آن استفاده نشد، 
«اسنپ چت» بود و این مســئله طبیعى است چون برخى 
از ویژگى هاى معرفى شــده در این کنفرانس قبًال توسط 
اسنپ چت اختراع و معرفى شده اند. فیسبوك که همواره از 
این رقیب خود یک قدم عقب تر است، به دنبال فرصتى بود تا 
با رونمایى از دوربین هاى واقعیت افزوده، از رقیب سرسخت 
خود سبقت بگیرد. اما این اتفاق نیافتاد. درست 6 ساعت قبل 
از شروع کنفرانس ساالنه F8، اسنپ چت از ویژگى واقعیت 
افزوده جدید خود با نام «لنزهاى جهانى» رونمایى کرد. شاید 
از نظر کارایى به پاى دوربین فیسبوك نرسد اما در مقایسه 
با پلتفورم فیسبوك که مختص دوربین ها ساخته شده، این 
پلتفرم روى گوشى ها نیز قابل اجرا خواهد بود. به نظر اسنپ 
چت با این کار تقلید کارى هاى گذشته  فیسبوك را تا حدى 

تالفى کرده است.

3 - فیسبوك هنوز از واقعیت مجازى ناامید نشده
فیسبوك در سال 2013، شرکت تولیدکننده هدست هاى 
واقعیت مجــازى اکولــوس (Oculus) را بــه قیمت دو 
میلیارد دالر خریدارى کرد. البته در این چند سال شرکت با 
مشکالت زیادى روبه رو شد اما تولید و توسعه این محصول 
هیچگاه متوقف نشــد. فیســبوك اخیراً چت روم واقعیت 
مجازى طراحى کرده که کاربران با اســتفاده از هدســت 
اکولوس مى توانند در این چت روم با دوستان خود صحبت 
کرده و یــا کارهاى مختلفى انجام دهند. البته فیســبوك 

کاربرانى که توانایى مالى خرید چنین ســخت افزارهاى 
گرانقیمتى ندارند را فراموش نکرده و در تالش است تا ورود 
به چت روم هاى واقعیت مجازى از طریق تماس تصویرى و 

با استفاده از اسمارتفون ها را نیز امکانپذیر کند.
پلتفرم«React» زبان برنامه نویســى جدید اســت که  
فیسبوك براى برنامه نویسان فعال در بخش واقعیت مجازى 
معرفى کرده است. این زبان در گذشته بیشتر براى طراحى 
رابط کاربرى صفحات وب استفاده مى شد. اگر این پلتفرم 
همگانى شود، توسعه تجهیزات و برنامه هاى واقعیت مجازى 

از نظر هزینه کاهش چشمگیرى پیدا خواهند کرد.

4-  فیسبوك تنها به کسب درآمد مى اندیشد
یکى از مدیرانى که روز کنفرانس به همراه زاکبرگ به روى 
صحنه آمد، «دبورا لیو» بود که در اصل مسئولیت نظارت بر 
بخش مدیریت محصوالت جهت کسب درآمد را بر عهده 
دارد. پست قبلى او در شرکت فیسبوك، توسعه تبلیغات درون 
برنامه اى اپلیکیشن موبایل فیسبوك بود. روز کنفراس او تنها 
درباره فرصت هاى به وجــود آمده جهت تبلیغات از طریق 

دوربین این شرکت صحبت مى کرد.
البته مســئله تنهــا بــه تبلیغــات محدود نمى شــود.

 فیسبوك امیدوار اســت با فراهم سازى زمینه براى برنامه 
نویسان جهت استفاده از افکت هاى تصویرى، شرکت ها 
بتوانند اپلیکیشــن هاى واقعیت مجازى خودشان را براى 

استفاده از طریق دوربین فیسبوك طراحى و تولید کنند.

5- مسنجر با شباهت بیشتر به وى چت
با اینکه مسنجر فیسبوك میلیون ها کاربر دارد اما نقش مهم و 
اساسى در زندگى کاربران ایفا نمى کند. با وجود این، کاربران 

از وى چت عالوه  بر چت با دیگر دوســتان، براى پرداخت 
قبوض، رزرو بلیت و دنبال کردن اخبار مرتبط با ستارگان 

هالیوود نیز استفاده مى کنند.
به کارگیرى بات ها یکى از قدم هاى اصلى فیسبوك در ایجاد 
تحول در فضاى مسنجر فیســبوك بود. اخیراً نیز شرکت 
اعالم کرد که با ایجاد تغییرات اساسى در مسنجر، قصد دارد 
نقش این برنامه را بیش از پیش در زندگى کاربران پر رنگ 
کند. بیشتر این وظایف از طریق بات ها انجام مى شوند که 
بسیار جذاب هستند. مثًال زمانى که دوستانتان آنالین نیستند 
مى توانید با روبات ها چت و یا بازى کنید. در ضمن ارتباط 
بیشــتر با دنیاى واقعى از دیگر ویژگى هاى مسنجر جدید 
 QR محسوب مى شود و به لطف شیوه نوین اسکن کدهاى
مى توانید به اطالعات مورد نیاز درباره رخدادهاى مختلف 

دست پیدا کنید.

6-فیسبوك با اپل و اسپاتیفاى همکارى دارد
یکى از موفقیت هاى اخیر فیســبوك کــه از آن صحبت 
مى شود، توافق با اپل براى اضافه شدن ویژگى اپل موزیک 
به مسنجر فیسبوك است. در این صورت کاربران مى توانند 
موزیک هاى مورد عالقه  خود را از طریق مســنجر براى 
دوستان خود ارسال کنند. اسپاتیفاى نیز که در سال هاى اخیر 
همواره با فیسبوك همکارى داشته، به زودى برنامه هاى 

خود را روى مسنجر فیسبوك اجرایى خواهد کرد.

7-فیسبوك قصد رقابت و شکست شرکت 
Slack را دارد

یکى دیگر از برنامه هاى آینده فیسبوك ، حضور در محل کار 
افراد است. شرکت در گذشته محصوالت و نرم افزارهاى 
مرتبط با کسب و کار با نام «Workplace» را معرفى کرده 
است. البته چنین محصوالتى قبًال توسط کمپانى هاى بزرگ 
تولید شده اند. هزینه ماهانه استفاده از این مکانات براى هر 
کاربر سه دالر بود و البته سه ماهه اول استفاده نیز به صورت 
رایگان خواهد بود.حال فیسبوك موفق شده گوى سبقت 
را از شرکت Slack که از پیشتازان در عرصه نرم افزارهاى 
مرتبط با کسب و کار محسوب مى شود، بگیرد. تا پایان سال 
نیز نســل جدید این نرم  افزار به صورت رایگان در اختیار 
شرکت هاى مشترى قرار خواهد گرفت و تنها در صورتى که 
به ابزارهاى مدیریتى و فضاى کلود بیشتر نیاز داشته باشند، 

به پرداخت هزینه نیاز خواهد بود.

G633 Artemis Spectrum هدست مخصوص بازي الجیتک مدل

رامین مشکاه
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کــدوى  تخمــه 
خام سرشــار اســت 
از چربى هــاى غیراشــباع، 
فیبرهــاى غذایى و مــواد مغذى 
مهمى مانند اسیدهاى آمینه و منیزیم که 
همگى در کنار هم مى توانند سطح تستوسترون را در 
بدن افزایش بدهند. البته با وجود این فواید مهم، نباید از تخمه کدوى 

خام براى درمان بیمارى ها استفاده کنید و داروهاى احتمالى را کنار بگذارید.
یکى از مطالعات منتشرشده در سال 2011 میالدى نشان مى دهد که منیزیم موجود در تخمه کدوى خام 
مى تواند سطح تستوسترون را در بدن بیشتر کند. به عالوه، تخمه کدوى خام حاوى نوعى از اسیدهاى آمینه به نام 
لوسین (leucine) است که مى تواند اکسیداسیون چربى را تقویت کند و درنتیجه استقامت افراد را افزایش 
بدهد. این ویژگى براى ورزشکاران در تمرین هاى قدرتى از اهمیت خاصى برخوردار است. یکى از مطالعات در 

همین زمینه نشان مى دهد که مصرف لوسین، مى تواند سطح تستوسترون را در بدن افراد ورزشکار بیشتر کند.
چربى هاى غیراشباع تک زنجیره اى و چندزنجیره اى موجود در تخمه کدوى خام مى توانند وضعیت متابولیسم 
را در سطح مطلوبى حفظ کنند و تعادل هورمونى را در بدن نگه دارند. عالوه بر این، احساس سیرى مطلوب تر و 
پایدارترى ایجاد مى کنند. البته با وجود اینکه خوردن تخمه کدوى خام به مدیریت وزن کمک مى کند، اما فواید 

آن در کاهش وزن هنوز ثابت نشده است. 

یکى از باورهاى غلط مردم در زمینه بیمارى هاى اسکلتى 
و عضالنى این است که عنوان مى کنند رفتن به استخر 
براى تقویت عضالت و اصالح مشکالت اسکلتى آنان 
مفید است، کما اینکه اصل این مسئله تا حدودى درست 
است ولى به گفته کارشناسان فیزیوتراپى و طب فیزیکى؛ 
استفاده از اســتخر به هیچ عنوان مساوى با آب درمانى 

نیست.
در این رابطه هاشمى کارشناس فیزیوتراپى فعال در مرکز 
توانبخشى هالل احمر با تصدیق این مسئله که به هیچ 
وجه «استخر» مساوى با «آب درمانى» نیست، عنوان 
کرد: متأســفانه این باور نادرست مردم باعث شده است 

تا آنها از خدمات بسیار مفید آب درمانى محروم شوند.
هاشمى با بیان اینکه در خدمات آب درمانى به بیمار روش 
حرکت در آب و فشار مناسب و صحیح به عضالت وارد 
مى شود، اضافه کرد: همچنین محلول هاى مخصوصى 
نیز در روند آب درمانى در استخر مخصوص بیمار ریخته 
مى شود، درحالى که در استخرهاى معمولى اصًال بیمار 
تحت ارائه خدمات کارشناســان سالمت قرار نمى گیرد 
و آنطور که باید و شــاید دردهاى عضالنى و مشکالت 

اسکلتى آنان برطرف نمى شود.
این کارشناس فیزیوتراپى هالل احمر عنوان کرد: البته 
یکى دیگر از مشــکالت بزرگ در عــدم ارائه خدمات 
آب درمانى به بیماران و محرومیــت آنان از این خدمت 

بسیار مناسب؛ عدم پوشش بیمه اى آب درمانى است.
هاشمى خاطرنشان کرد: بیمه ها اصًال خدمت آب درمانى 
را به رســمیت نمى شناســند و هیچ حمایتى از بیماران 
نیازمند به خدمات توانبخشى نمى کنند، بنابراین هزینه 
هر جلسه آب درمانى بسیار بیشتر از رفتن به استخر خواهد 
شــد و بیمار ترجیح مى دهد در نهایت به جاى استفاده از 

آب درمانى به استخر مراجعه کند.

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران گفــت: چاى کله مورچه اى و 
معطر بخاطر مواد افزودنى غیر طبیعى در طوالنى مدت سبب بروز 

سرطان در بدن افراد مى شود.
محمد حســین عزیزى با اشــاره به عوارض مصرف چاى معطر 
و کله مورچه اى اظهار داشــت: مواد افزودنى کــه  براى معطر 
شدن چاى به وسیله کارخانه هاى سازنده اضافه مى شود بستگى به 
نوع اسانس و میزان مواد به کار رفته در چاى سبب بروز مشکالت 

و بیمارى هاى مختلفى مى شود.
وى بیــان کرد: هــر چقدر چــاى از اســانس و مــواد افزودنى

 کمتــرى برخــوردار باشــد ســالم تــر بــوده  و خاصیــت 
بیشــترى بــراى افــراد دارد ولــى اگر چــاى بخاطــر رنگ 
و عطرش مواد افزودنى زیادى در آن به کار گرفته شــود سرطانزا 

مى شود.
عزیزى عنوان کرد: افرادى کــه از چاى هاى معطر و به اصطالح 
کله مورچه اى اســتفاده مــى کننــد در طوالنى مــدت دچار

 سرطان هاى مختلف مى شوند .
وى ادامــه داد: اغلب چاى هایى که روى بســته بندى آن کلمات 
شکســته، برگى، قلمــى و تهیه شــده از برگچه هــاى باالیى

 بوته چاى نوشــته شــده باشــد از ارزش و مرغوبیــت باالیى 
برخوردارند.

عزیزى متذکر شــد:  این برگ ها نرمى و لطافت بیشترى دارند و 
ریزتر و پرزدارترند، اسانس و عطر و طعم بیشــترى دارند و جزو 

چاى هاى درجه یک محسوب مى شوند. برگ هاى کمى درشت تر، 
چاى درجه 2 و چاى که از برگ هاى بزرگ و پیر و ضخیم پایینى 
بوته ها تهیه شــده باشــد چاى درجه 3 نامیده مى شود که تلخ تر

 است. 
وى اظهار داشت: چاى کله مورچه و باروتى سریع رنگ مى دهند 
و  چه بســا به همین دلیل هم بســیار مورد اســتقبال مردم قرار 
گرفته اند، همچنین چاى کله مورچه از مخلــوط کردن خرده ها 

و پودر کهنه چاى با رنگ و اسانس تهیه مى شوند.
به ایــن نوع چاى رنــگ ســنتزى مى زنند پــس از مدتى رنگ 
آن تغییر کرده و کدر، تیره و مات مى شــود که همین نشــانه ها 
و خصوصیات مشخص مى کند این نوع چاى حاوى مواد رنگى و 

بى کیفیت است.
وى گفــت:  ارگانیک بــودن چاى ها مــالك بر ســالم بودن
 آنها نیســت و افــراد حتمــًا باید از خریــد چاى هــاى فله اى

 اجتناب کنند.

پزشــکان توصیه مى کنند که هر شب در یک زمان 
بخوابید و هر روز صبح هم در یک زمان مشــخص 
از خواب بیدار شوید، حتى در روزهاى تعطیل و آخر 
هفته. این بدان خاطر است که تغییرات روزهاى کارى 
و روزهاى تعطیل مى تواند باعث اختالل در خواب و 

احساس شما در هنگام روز شود.
پزشکان توصیه کردند که از مصرف کافئین در هنگام 
بعد از ظهر و شــب خوددارى شــود. به جاى قهوه، 
چاى، نوشابه و شکالت باید از آب، چاى هاى گیاهى 
بدون کافئین و دیگر نوشیدنى هاى عارى از کافئین 

استفاده کرد.

به عالوه مهم اســت که رژیم غذایى سالم و فعالیت 
بدنى داشته باشید.

پزشــکان گفتند: ورزش منظم و یک رژیم غذایى 
ســالم سرشــار از فیبر و داراى چربى اشباع و شکر 
افزوده کم، باعث بهبود خواب، سالمت و کیفیت کلى 

زندگى مى شود. 
انجمن قلب آمریکا توصیه مى کند که بزرگســاالن 
ســالم حداقــل 150 دقیقــه در هفتــه ورزش 
هوازى متوســط انجام دهند. ایــن ورزش ها بهتر

 اســت که در هنگام صبح یا بالفاصلــه پس از کار 
انجام شوند.

سرطان چشم یکى از بیمارى هاى بسیارخطرناك است 
که معموًال افراد آن را نادیــده مى گیرند، ابتال به این 
بیمارى مى تواند سبب نابینایى و حتى مرگ افراد شود 
به همین دلیل الزم است تا نشانه هاى آن را بشناسید.

سرطان چشم همیشــه داراى عالیم آشکار نیست و 
در برخى مواقع تنها آزمایشات دقیق پزشکى مى تواند 

ابتالى فرد به بیمارى را شناسایى کند.
از جمله عالیم این بیمارى مى توان دیدن هاله یا سایه، 
واکنش پذیرى شدید به نور یا دیدن خط و نقطه در افق 
بینایى(به اصطالح مگس پران)، ضعف بینایى، از دست 
دادن دید محیطى، چشمک زدن چشم و ایجاد توده در 

اطراف کره چشم را نام برد.
کارشناســان توصیه اکید مى کنند افــراد به محض 
مشاهده هرگونه عالیم تغییر در چشم خود سریعًا به 

پزشک متخصص مراجعه کنند.
هنوز به طور کامل مشخص نیست که چه عاملى باعث 
ابتالى افراد به سرطان چشم مى شود اما در خصوص 
سرطان «مالنوما» کارشناسان اعتقاد دارند، خطاى 
سلولى، رشد و جهش سلول هاى چشمى و آسیب به 

DNA در این زمینه دخیل است.
سرطان مالنوم چشمى که شــایع ترین سرطان بین 
انواع دیگر است مى تواند در تمامى قسمت هاى چشم 

از جمله عنبیه، صلبیه، شــبکیه، الیه عروقى داخلى 
چشم، در الیه مشیمیه و حتى در موارد نادر روى پلک 

نیز ایجاد شود.
موارد مختلفى به عنوان عوامل خطر ساز براى ابتال به 
این سرطان مرگبار برشمرده مى شوند که از آن جمله 
مى توان فاکتورهاى ژنتیکى را نام برد، رنگ چشم یکى 

از این موارد است.

براساس تحقیقات افرادى که داراى رنگ چشم آبى یا 
سبز هستند بیش از سایر افراد در معرض ابتال به این 

بیمارى قرار دارند.
همچنین افراد سفید پوست بیش از سایر نژاد ها دچار 

سرطان چشم مى شوند.
براساس تحقیقات همزمان با باال رفتن سن خطر ابتال 
به سرطان مالنوم چشم افزایش مى یابد، برخى از افراد 

نیز این بیمارى را به صورت اختالالت پوستى به ارث 
مى برند و از بدو تولد مبتال به این سرطان هستند.

یکى ازعالیم خطرزا براى ابتال بــه این بیمارى قرار 
گرفتن در معرض نور اشعه ماوراى بنفش uv است، 
همچنین استفاده از تخت هاى برنزه کننده نیز مى تواند 

شرایط مساعد براى این بیمارى را مهیا کند.
در اثر سرطان مالنوما چشــم شروع به رشد کرده و از 

حد عادى خود بزرگ تر مى شود، این بیمارى مى تواند 
باعث آسیب چشمى دایمى، جداشدن شبکیه و حتى از 
دست دادن بینایى و با سرایت به سایر بخش هاى بدن، 

چون کبد، ریه و استخوان باعث مرگ شود.
کارشناسان توصیه مى کنند به ویژه اگر سابقه ابتال به 
این نوع خاص از سرطان در خانواده وجود دارد و فرد 
عالیم غیرعادى در چشم خود مشاهده مى کند سریعًا 

به متخصص مراجعه کند.
جراح چشــم با معاینه، انجام آزمایش، بررسى سوابق 
خانوادگى، دریافــت اطالعات در خصوص شــیوه 
زندگى فرد، مــواد غذایى و داروهایــى که مصرف 
مى کند مى تواند ابتال یا عدم ابتــالى فرد به بیمارى 

را شناسایى کند.
در صورت مثبت بودن ابتال به ســرطان از پزشــک 
متخصص درباره شیوه درمانى، میزان وسعت یافتن 
بیمارى، مراقبت هاى حین درمان، آســیب رســیدن 
یا نرســیدن به بینایى و مواردى از این دست سئوال 

بپرسید.
پزشــکان با آزمایش هاى مختلفــى از جمله تاباندن 
نور لیزر بر چشم، بررســى عروق خونى، سونوگرافى 
چشــم، تماشــاى چشــم با دوربین فیلتردار، نمونه 
گیرى از بافت چشــم با یک ســوزن بســیارنازك و 
در نهایت CT SCAN مغزى بیمارى را شناسایى 

مى کنند.
کارشناسان توصیه مى کنند به دلیل حساسیت باالى 
چشم برکیفیت زندگى افراد، حتمًا به طور منظم چک 
آپ هاى پزشکى را انجام دهید و در صورت مشاهده 
هرگونه عالیم غیر عادى به پزشک مراجعه کنید، زیرا 
مراجعه با تأخیر به پزشک مى تواند باعث آسیب دیدن 

شدید و حتى مرگ شود.

اکثر افراد وقتى مى خواهند خوراکى حاوى گوشت مرغ 
مصرف کنند به دنبال بخش هایى، چون ســینه، بال، 
ساق و باالى ران مرغ هســتند غافل از اینکه یکى از 
مهمترین اجزاى مرغ که ســنگدان است معموًال  دور 

ریخته مى شود یا طرفدار کمى دارد.
از ســنگدان مرغ مى توانید در تهیه انواع خورشت ها و 
خوراك ها به شرط شستشوى دقیق استفاده کنید و از 

طعم لذیذ و خواص زیاد آن بهره مند شوید.
اگر به دنبال خوراکى هاى پروتئینى هســتید سنگدان 
را فراموش نکنید، براســاس تحقیقات سنگدان و دل 
و قلوه مرغ داراى 2 گرم چربى، 78 میلى گرم سدیم، 
107 کالرى و حدود 272 میلى گرم کلسترول است که 
مى تواند یک وعده غذایى مفید براى افراد بزرگســال 
باشد.این میزان از چربى وکلسترول مى تواند نیاز تغذیه  
بیماران مبتال به مشــکالت قلبى- عروقى را برطرف 
کند بدون آنکه فرد با تشدید عالیم بیمارى مواجه شود.

فقر آهن را با سنگدان مرغ ریشه کن کنید
آهن براى رشــد بدن، تأمین انرژى مــورد نیاز، تولید 

سلول هاى خونى، هموگلوبین و میوگلوبین که وظیفه 
حمل اکسیژن در خون را دارند بسیار ضرورى است.

کارشناسان بهداشتى توصیه مى کنند افراد بزرگسال 
روزانه بین 8 الى 18 میلى گرم آهن براى تأمین انرژى 

مورد نیاز بدن خود مصرف کنند.
براساس تحقیقات در ســنگدان مرغ مقادیر باالیى از 
آهن وجود دارد و افرادى که دچار کم خونى هستند به 
ویژه خانم ها مى توانند از این ماده خوراکى به عنوان یک 

ماده مکمل درمانى استفاده کنند.

درمان ریزش موى سر با مصرف سنگدان 
مرغ

 B3 از جمله دیگر مواد مغذى در سنگدان مرغ، ویتامین
و نیاسین است که هر دو براى درمان مشکل استرس، 
تعدیل هورمون هاى جنسى در غده فوق کلیوى، بهبود 
گردش خون، سالمت مو ها و جلوگیرى از ریزش موى 

سر و بهبود قدرت بینایى مؤثر هستند.
مصرف مواد خوراکى حاوى نیاســین همچنین باعث 
تقویت سیستم ایمنى بدن و سمزدایى از کبد مى شود، 

براساسى پژوهش ها میزان نیاســین مورد نیاز روزانه 
مردان بالغ 16 میلى گرم، زنــان 14، زنان باردار 18 و 

زنان شیرده 17 میلى گرم است.
در ســنگدان مرغ حدود 4 میلى گرم نیاســین است و 
مى تواند یک خوراك مقوى براى زنان باردار باشــد و 
به رشد جنین کمک کند.ریبوفالوین نیز جزو اصلى در 
ویتامین B2 است که براى سالمت پوست، مو، چشم 

و کبد بسیار مفید است.
این ماده نوعى آنتى اکســیدان قوى است و مى تواند 
ازبدن در مقابل تشــکیل رادیکال هاى آزاد ناشــى از 
تجزیه مواد خوراکى در بدن محافظت کند.براســاس 
تحقیقات ایجاد رادیکال هاى آزاد یکى از موارد ابتالى 

افراد به انواع بیمارى ها از جمله سرطان است.
ســنگدان مرغ را مى توانید به صــورت پخته، کبابى، 
بخار پز و حتى سرخ شــده به همراه انواع خوراك ها و 
خورشت ها مصرف کنید اما کارشناسان توصیه مى کنند 
براى به دســت آوردن درصد باالترى از مواد مغذى 
موجود در سنگدان مرغ افراد آن را به صورت بخار پز و 

پخته مصرف کنند.

قاتل خاموشى به نام سرطان چشم

آقایان و ورزشکاران، بیشتر تخمه کدو بخورند
 آیا استخر

 کار آب درمانى را 
انجام مى دهد؟

یک خواب آرام
 سنگدان مرغ را 
دور نیاندازید

چاى   «کله مورچه» و «باروتى» نخورید
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فوتبال  جهان

ورزشگاه آژاکس 
به نام یوهان کرویف   

ورزشـگاه  نـام  دارد  قصـد  آژاکـس  باشـگاه 
اختصاصـى اش را بـه نام یوهـان کرویف اسـطوره 

فوتبال این کشور تغییر بدهد.       
کرویف سال گذشته در اثر ابتال به سرطان درگذشت 
و اکنون قرار است بعداز توافق هیئت مدیره آژاکس، 
شـهردار آمستردام و مسـئول ورزش شـوراى شهر، 
ورزشگاه آمستردام آره نا به ورزشگاه یوهان کرویف 

تبدیل شود.
کرویـف یکـى از اعضـاى تیـم رؤیایـى آژاکس در 
دهه 1970 بـود و با ایـن تیم سـه بار قهرمـان اروپا 
شـد. او همچنیـن هدایـت آژاکـس را در اواخر دهه 
1980 برعهده داشـت و بـا این تیم در سـال 1987، 
قهرمـان جـام برنـدگان جـام اروپـا شـد؛ هرچند او 
بیشترین موفقیت هایش به عنوان مربى را با بارسلونا 

به دست آورد.
باشـگاه بارسـلونا هم مـاه پیش اعـالم کرد کـه نام 
ورزشـگاه تیم ذخیره هایـش را به ورزشـگاه یوهان 

کرویف تغییر مى دهد.

طفره رفتن دوباره ونگر  
ارسـن ونگر سـرمربى آرسـنال، بـا لبخند از پاسـخ 
بـه سـئواالت دربـاره آینـده اش در این تیـم طفره 

رفت.
قرارداد سـرمربى فرانسـوى در پایان فصل به اتمام 
مى رسـد و هنوز خبرى از تمدیـد قرارداد نیسـت. با 
این حال بسیارى از رسانه ها معتقدند که او به زودى 
قـراردادش را تمدیـد خواهـد کـرد. او کـه در مقابل 
خبرنگاران حاضر شـد، در پاسخ به سـئواالت درباره 

آینده اش با لبخند پاسخ داد : «سئوال بعدى»
 با این حال، خبرنگاران دسـت بردار نبودند و باز هم 
از او در این رابطه سئوال کردند که او پاسخ داد: «خبر 
جدیدى نیست. ما راجع به انتخابات فرانسه صحبت 

مى کنیم، درست است؟»
یک بـار دیگر نیـز خبرنـگاران از او دربـاره اینکه آیا 
خبر جدیدى از آینـده اش در تیم وجود دارد سـئوال 
کردنـد و او گفت: «نه، نـه، نه . این یک نه سـه گانه 

بود.»

خبر عجیب آس
روزنامـه «آس» در گزارشـى مبسـوط بـه تحوالت 
رئالى ها بعد از باخت لحظه آخر در دربى ال کالسیکو 
با بارسـلونا پرداخته است. این نشـریه نوشته که بعد 
از آنکه یک شـنبه شـب مادریدى هـا 3 بـر 2 بازنده 
دوئل با کاتاالن ها شـدند، شـانس رسـیدن به مقام 
قهرمانـى اللیـگا بـراى آنهـا کاهـش یافته اسـت. 
در صورتى که آنها نتوانند در پایان فصل جارى مقام 
نخست اللیگا را از آن خود کنند و در لیگ قهرمانان 
هم ناکام شـوند،  در آنصـورت باید در انتظـار اخراج 
زین الدین زیدان سـرمربى فرانسـوى تیم بـود. این 
نشـریه از یواخیم لو به عنوان جانشین احتمالى زیزو 

نام برده است.

صعود نیوکاسل به لیگ برتر
عملکـردى  بـا  گذشـته  فصـل  کـه  نیوکاسـل 
بـا  بـود،  شـده  چمپیونشـیپ  راهـى  عجیـب 
پیـروزى 4بـر یـک مقابـل پرسـتون موفـق شـد 
صعـودش را بـه لیـگ برتـر قطعـى کنـد. پیـش از 
ایـن صعـود برایتـون بـه لیـگ برتـر قطعـى شـده 
بود. پس از ایـن پیـروزى بازیکنان نیوکاسـل و رافا 
بنیتز با دویـدن به دور ورزشـگاه، شـادى خـود را با 
هـواداران تقسـیم کردنـد. آلن شـیرر اسـطوره این 
باشـگاه بالفاصله در صفحه توئیترش این دستاورد 
را تبریک گفت؛ «به رافا بنیتز و بازیکنان نیوکاسـل 
تبریک مـى گویـم. لیگ برتـر مکان مناسـب ترى 
بـراى این تیم اسـت و تازه همـه چیز دوباره شـروع 

مى شود.» 

پیشنهاد اینتر به سیمئونه
اینتـر میـالن قصـد دارد بـه هر نحـوى دیگـو پابلو 
سـیمئونه را به عنوان سـرمربى فصـل آینده تیمش 
معرفـى کنـد. بـا وجـود اینکـه سـرمربى آرژانتینى 
اعـالم کرده اسـت فصـل آینـده در اتلتیکـو خواهد 
ماند اما باشـگاه ایتالیایى دسـت از تالش بر نداشته 

است.
روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» در این باره نوشت:  این 
باشـگاه قصد دارد دستمزدى را به سـرمربى اتلتیکو 
پیشنهاد بدهد که پیش از این تنها ژوزه مورینیو چنین 
دسـتمزدى را کسـب کرده بود. با این حـال روزنامه 
«کوریـه دلـو اسـپورت» نوشـت:  اینتـر مى خواهد 
براى راضى کردن سـیمئونه چک سـفید امضا به او 

بدهد.  

 سرپرســت تیم فوتبــال ســپاهان گفت: اگــر مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن گفتــه افرادي که شــعار 
می دادند و فحاشــی مــی کردنــد را شناســایی کرده انــد انتظــار داریم به شــدت بــا آنها برخــورد کنند.

مهدي اخوان درباره اظهار نظر 
اخیر مدیرعامل باشــگاه ذوب 
آهن مبنی بر اینکــه در بازي با 
العین آن دسته تماشاگرانی که 
در ورزشــگاه فوالدشهر علیه 
کادرفنی و بازیکنان ذوب آهن 
شعار دادند منتســب به باشگاه 
دیگري بودند و با اهداف خاصی 
علیه تیم ما شعار می دادند، اظهار 
داشــت: من نمی دانــم منظور 
آقاي آذري از باشگاه دیگر کدام 
باشگاه است اما اگر یک درصد 
منظور وي باشــگاه ســپاهان 
اســت باید بگویم که این کارها 

در شــأن باشــگاه بزرگــی همچــون ســپاهان نیســت.ما رابطــه بســیار خوبــی بــا مســئوالن و 
عوامــل باشــگاه و تیــم ذوب آهــن داریــم و اکثــر آنهــا همــدوره اي هــا و دوســتان مــا هســتند.

وي افزود: ما به شدت فحاشی و هتک حرمت در ورزشگاه ها را محکوم کرده ایم و انتظار داریم اگر مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن گفته افرادي که شعار می دادند و فحاشی می کردند را شناسایی کرده اند به شدت با آنها برخورد کنند.

مهاجم هندوراســى ذوب آهن با چیپى که در ورزشگاه 
فوالدشــهر به العین زد پس از دو هفتــه خاطره پنالتى 

عجیب همبازى سابقش در پرسپولیس را زنده کرد.
درســت دو هفته پس از آنکه مهــدى طارمى با چیپ 
عجیبش پنالتى تعیین کننده برابر الریان در ورزشــگاه 
آزادى را از دست داد و به این ترتیب صعود پرسپولیس به 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را به خطر 
انداخت، جرى بنگســتون هم کار مشابهى در ورزشگاه 
فوالدشهر برابر العین کرد تا با از دست دادن یک پنالتى 
کلیدى در دقایقى حساس و به عجیب ترین شکل ممکن 
به سهم خود راهیابى ذوب آهن به دور حذفى این رقابت ها 
را به چالش بکشد.البته قطعاً نه با اطمینان مى توان گفت 
که در صورت گل شدن پنالتى طارمى پرسپولیس حتمًا 
الریان را مى برد و نه معلوم بود که اگر بنگستون در چهل 
و پنجمین دقیقه مســابقه کار را به تســاوى مى کشاند 
ذوب آهن در ادامه گل هاى بعدى را از العین نمى خورد. 
با وجود این، تکرار یک اتفاق براى نمایندگان ایران تنها 

پس از دو هفته در لیگ قهرمانان بسیار عجیب است.
نکته جالب درباره دو پنالتى اینکه هردوى این ضربات در 

دقایق پایانى نیمه اول از دست رفت، دقایقى که گل زدن 
در آنها در فوتبال مهم توصیف شــده چراکه تمرکز تیم 
حریف را در فاصله استراحت بین دو نیمه به هم مى ریزد . 

بعد از جنجال رخ داده پــس از پنالتى طارمى که از روى 
دروازه الریان به اوت رفت، شاید بنگستون مى خواسته به 

هم تیمى سابقش راه و روش چیپ زدن پنالتى را آموزش 
بدهد اما این بار گلر العین سرجاى خود ایستاد و به ساده 
ترین شــکل ممکن توپ را در آغوش گرفت. با به ثمر 
رساندن این پنالتى، احتماًال پرسپولیس و ذوب در بازى 

هاى هفته آخر شرایط کامًال متفاوتى داشتند.

دیدار تیم هاى ذوب آهن و العین امارات  در حالى در اصفهان 
برگزار شد که داور سریالنکایى این دیدار هرگز نتوانست 
قضاوت خوبى از خود به جــا بگــذارد، او در دو صحنه با 

تصمیمات خود نماینده کشورمان را متضرر کرد.
کریشانتا دیالن داور سریالنکایى دیدار تیم هاى ذوب آهن 
و العین، نتوانست قضاوت بى نقصى به نمایش بگذارد و با 
تصمیمات خود نماینده کشورمان را متضرر کرد، تصمیماتى 
که اگر گرفته مى شد مى توانست به سود ذوب آهن باشد و 
در ادامه بازى باعث سود بردن این تیم از اشتباهات حریف 
شود. مهمترین اشتباهات دیالن را دو صحنه مى توان دید، 
صحنه هایى که اگر تصمیمات درستى در رابطه با آنها گرفته 

مى شد مى توانست به سود یاران مجتبى حسینى شود.
میانه هاى نیمه اول و زمانى که ذوبى ها با فشار خود تصمیم 
به باز کردن دروازه حریف داشتند خطایى توسط مدافع العینى 
در محوطه جریمه رخ داد اما داور این میدان به سادگى از آن 
عبور کرد، خطایى که مى توانست یک پنالتى براى ذوبى ها 
دنبال داشته باشد.در آخرین دقیقه نیمه اول، پس از برخورد 
توپ به دست احمد اســماعیل، داور سریالنکایى باالخره 

تصمیم گرفت یک پنالتى به سود ذوبى ها اعالم کند اما او 
در حالى که باید یک کارت زرد نیز به مدافع العینى نشــان 
مى داد از این کار امتناع کرد تا به این ترتیب احمد اسماعیل 
که دقایقى پیش از این کارت زرد اول خود را دریافت کرده 

بود از بازى اخراج نشود.

این دو محبت کریشــناتا دیالن، مهمترین ناداورى هاى 
او علیه تیم ذوب آهن بود که در دیــدار اخیر رخ داد که اگر 
اتفاق نمى افتاد ذوبى ها مى توانســتند به صورت عادالنه 
در برابر رقیب خود بــازى کنند و به نتیجــه اى که باید، 

مى رسیدند.

مرتضى تبریزى، مهران درخشان مهر و محمد نژادمهدى، سه بازیکنى بودند که در دیدار با العین توسط داور با 
کارت زرد جریمه شدند و به روند کارت نگرفتن ذوب آهنى ها پایان دادند.

سبزپوشــان اصفهانــى که در 
چهار دیدار ابتدایى خود در لیگ 
قهرمانان آسیا، کارتى از سوى 
داوران دریافت نکرده بودند، در 
دیدار برابر العین این رکورد خود 

را شکسته شده دیدند. 
ذوبى ها پیش از برگزارى دیدار 
پنجم خود در لیــگ قهرمانان 
آســیا برابر تیم العیــن، بدون 
دریافت حتى یــک کارت زرد، 
لقب خوش اخالق ترین تیم این 
رقابت ها را یدك مى کشــیدند 
اما ایــن رکورد در دیــدار برابر 
العین با دریافت ســه کارت زرد 

شکسته شد، بازى عجیبى که در نهایت با شکست سنگین ذوبى ها به اتمام رسید. 

برنامــه 90 در طــول چند هفتــه اخیر   نصف جهان
پردازش هاى ویژه اى را در مورد قهرمانى تیم پرسپولیس 
داشت و با آیتم هاى متعددى، هم به استقبال این قهرمانى 
رفته بود و هم اینکه در شکلى جالب توجه به بررسى این 
قهرمانى پرداخته بود. شاید به اصل این موضوع که  باید 
قهرمان لیگ بیش از پیش مورد توجــه و بازتاب هاى 
رســانه اى قرار بگیرد خرده اى نباشد اما سئوالى که در 
طول روزهاى اخیر هواداران باشگاه هایى مثل سپاهان و 
ذوب آهن در فضاى مجازى مطرح کرده اند این است که 
چرا در هنگام قهرمانى تیم هاى اصفهانى، به این اندازه 
به قهرمانى هاى دو تیم این دیار به ویژه سپاهانى که پر 

افتخارترین تیم لیگ برتر لقب گرفته بها داده نشد.
برخى از اعضاى هیئت تحریریه گروه ورزشــى نصف 

جهان نظراتى را در این باره داشتند که با هم مى خوانیم:

■افســانه حقیقى: برنامه 90 امسال هم همچون 
سال هاى گذشته نگاه ویژه اى به تیم پرسپولیس و اخبار 
حول این تیم داشت و قبل و بعد از قهرمانى با آیتم هاى 
متنوع و متعددى آنها را مورد توجه قرار مى داد که البته  
وقتى از آنها دلیل این میزان از توجه را مى پرسیم پاسخ 
مى دهند که این تیم پر طرفدارترین تیم ایران اســت 
که البته در یک میزگرد جداگانه مــى توانیم در این باره 
صحبت کنیم. حتى اگر اســتدالل دوستان مان در این 
برنامه در مورد پر طرفدار بودن تیم هایى مثل پرسپولیس 
و استقالل را بپذیریم ولى به نظر من  نگاه این برنامه به 
قهرمانى پرسپولیس خیلى بى حد و حصر بود. وقتى به یاد 
آیتم هاى برنامه 90 در مورد قهرمانى سال هاى گذشته 
سپاهان و ذوب آهن در لیگ برتر و جام حذفى مى افتیم 
واقعاً این سئوال برایمان پیش مى آید که مثًال چه تفاوتى 
بین قهرمانى سپاهان و پرسپولیس در لیگ برتر بوده و 
چرا نگاه برنامه 90  به این دو تیم در پوشش موضوعات 

مرتبط با قهرمانى اینقدر متفاوت است.

■الهه مهرى دهنوى:  ســال هاســت که فوتبال 
دو قطبى در کشور به پایان رســیده اما هنوز تلویزیون 
دوســت دارد که  براى احیاى فوتبال دو قطبى تالش 
کند. سال هاست که تیم هایى مثل سپاهان، ذوب آهن، 
تراکتورسازى، فوالد خوزستان و... هم شایستگى هاى 
خود را نشان داده اند و هم هواداران پرشور خود را به رخ 
فوتبال ایران کشیده اند اما همچنان برنامه هاى سراسرى 
تلویزیون  فقط دو تیم را صاحــب هوادار مى دانند. همه 
آیتم هایى که برنامه 90 در طول چند هفته گذشته در مورد 
قهرمانى پرسپولیس ساخته بود، موضوعاتى بود که پس 
از پخش، عالمت سئوال هاى فراوانى را براى هواداران 
سایر تیم هایى که در طول سال هاى اخیر قهرمان شده 
بودند پدیدار ساخت؛ چرا این همه تنوع و پوشش باید براى 
قهرمانى پرسپولیس اعمال شــود و در هنگام قهرمانى 
سایر تیم ها، خبرى از این نوآورى ها و کارهاى جدید و 

مخاطب پسند نبود.

 ■بهاره حیاتى: این همه قهرمانى توســط دو تیم 
فوتبال اصفهانى به دست آمده است. سپاهانى ها 9 جام و 
ذوب آهنى ها هم چهار جام. آن وقت فقط نگاهى بیاندازید 
به  پوشــش این قهرمانى ها در برنامه هاى تلویزیونى 
از جمله 90 یــا برنامه ورزش و مردم و ســایر برنامه ها،

واقعًا قضیه خنده دار مى شــود که اینقــدر تفاوت بین 
قهرمانى این دو تیم با تیمى مثل پرسپولیس و بارتاب هاى
آن وجود دارد. حــاال بحث روزنامه ها متفاوت اســت. 
روزنامه هاى سراسرى که عموماً در تهران منتشر مى شوند 
بخاطر موضوع فروش و مخاطب و اینکه عمده مردم کشور 
را استقاللى و پرسپولیسى مى دانند تا مدت ها وقتى دو تیم 
تهرانى قهرمان مى شوند روى این تیم ها مانور مى دهند 
و شاید به اندازه صدا و سیما نشود که به آنها خرده گرفت. 
اما صدا و سیما که از بودجه دولتى تأمین مى شود و نگاه 
یکسان مطالبه هواداران تیم هاى غیر تهرانى از این رسانه 
است باید در این زمینه تجدید نظرهاى جدى داشته باشد. 
به ویژه برنامه 90 که به نوعى از پر بیننده ترین برنامه هاى  

تلویزیون محسوب مى شود.

■محمدرضا محمدى:  این ســئوال ذهن مرا هم 
مشغول کرده است که چرا اینقدر تفاوت؟ مثًال دوربین 
برنامه 90 در خانه یکى از بازیکنان پرسپولیس چند نفر 
از سرخپوشــان را جمع مى کند و یک برنامه متنوع را 
تهیه مى کند. بگذریم که شوخى هاى پرسپولیسى ها 
در آن آیتم معروف خیلى بــى مزه بود و براى خنداندن 
مخاطب دست به هر کارى زدند که البته در نهایت نیز از 
سوى بزرگان باشگاه نقره داغ شدند. ولى چرا این آیتم 
ها از سوى برنامه 90 براى قهرمانى تیمى مثل سپاهان 
ساخته نشــد. چرا ســر و ته قهرمانى تیم هایى مثل 
سپاهان و ذوب آهن با  یکى دو آیتم در یک برنامه به سر 
مى آید. اما تیمى مانند پرسپولیس و یا استقالل هفته ها 
در مورد قهرمانیشان گفته مى شود. این رخدادها قطعًا 
روى اعصاب هواداران اصفهانى است و برنامه 90 باید 

در مورد این نگاه متفاوت خود توضیح بدهد.

■بابک باقرى: من در خاطرم هســت که مثًال آن 
سالى که سپاهان با قلعه نویى قهرمان شد، این سرمربى 

مهمان برنامه 90 به مناسبت قهرمانى زردها بود و بیش 
از اینکه در مورد قهرمانى سپاهان صحبت شود صحبت 
از حاشیه هاى این مربى در استقالل  یا اختالفاتش با 
واعظ آشتیانى در این تیم شد. یا آن سالى که سپاهان 
با کرانچار و فرکى قهرمان شــد هم در شکلى مختصر 
به موضوع قهرمانى پرداخته شــد. چند صحنه هم از 
جشن قهرمانى و مراســم اهداى کاپ به سپاهان هم 
پخش شد و دیگر تمام. در مورد قهرمانى هاى ذوب آهن 
در جام حذفى هم ماجرا همینطــور بود. االن ما وقتى به  
آیتم هاى متعددى که در مورد قهرمانى پرســپولیس از 
برنامه 90 پخش مى شود نگاه مى کنیم، برایمان سئوال 
پیش مى آید که خوب پس مى شــد براى ســپاهان و 
ذوب آهــن هــم ایــن مانورهــا را داد و بدینگونــه 
پــردازش هاى متعدد داشــت. پــس چــرا برنامه 90 
چنین نکرد؟ من دیدم که هــواداران اصفهانى به ویژه 
سپاهانى ها در فضاى مجازى از این قضیه ناراحت بودند 
و حق هم داشتند. به هر حال تیم آنها پر افتخارترین تیم 
لیگ برتر است و فکر مى کنم همه آیتم هاى مربوط به 

پنج قهرمانى آنها  اندازه نصفه ویژه برنامه هایى نبود که در 
مورد این قهرمانى اخیر پرسپولیس از برنامه 90 پخش شد. 
این موضوع جاى تأسف دارد و باید براى پایان دادن به آن 
و مجاب کردن دست اندرکاران این برنامه که نگاه تقریبًا 

یکسان ترى داشته باشند تالش کرد.

■محســن کدخدایى: چیزى که کامــًال در این 
باره مشخص است این اســت که مدیران  دو باشگاه 
اصفهانــى بایــد در این زمینــه نامه سرگشــاده اى 
را منتشــر کنند و در این باره از صدا و ســیما ســئوال 
کنند. حداقل هــواداران اصفهانى باید متوجه شــوند 
که از ســوى دو باشــگاه کوتاهى صــورت نگرفته و 
براى احقاق حق ســپاهان و ذوب آهــن تالش هاى

الزم صــورت پذیرفته اســت. بایــد آنقدر بــه این 
اجحاف ها اعتراض کرد که  برنامــه هاى تلویزیونى 
متوجه شوند به راحتى نمى توانند هر آنچه مى خواهند 
را به مخاطب القا کنند و اگر هم، چنین کنند باید تبعات آن 

را بپذیرند.

 ذوب آهن بد اخالق شد!

بررسى  نگاه برنامه 90 به قهرمانى پرسپولیس در تحریریه نصف جهان

قهرمانى هاى سپاهان با پرسپولیس تفاوت دارد؟

اخوان: آذري ادعایش را پیگیرى کند

 چیپ هاى تیم چپ کن!

اشتباهات مرگبار علیه ذوب آهن
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قاتل تکرارى ذوب آهن
ســتاره گرانقیمت العین پــس از 11 مــاه تجربه 
گلزنى بــه ذوب آهــن در ورزشــگاه فوالدشــهر 
را تکرار کرد تــا براى دومین ســال متوالى نماینده 
ایران را در خطر حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار

 داده باشد.
دانیلو آسپریا با گلى که در بیست و پنجمین دقیقه از 
دیدار تیم هاى ذوب آهن و العیــن از مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا برخالف جریان بــازى وارد 
دروازه میزبان اصفهانى کــرد پیروزى ُپرگل و قاطع 
تیم اماراتــى را پایه گذارى کرد و نماینــده ایران را 
در خطر حذف زودهنگام از ایــن رقابت ها قرار داد.

گلزنى آســپریا به ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر 
البته تازگى نداشت بلکه درست 11 ماه پیش از این 

هم رخ داده بود.
ذوب آهن و العیــن در دوره قبلى لیگ قهرمانان هم 
در مرحله یک هشــتم نهایى به هم برخورد کردند. 
در شــصت و دومین دقیقه از بازى برگشت آنها بود 
که این مهاجم 28 ساله اهل کلمبیا دروازه ذوب آهن 
را در استادیوم خانگى این تیم گشود و با این گل حکم 
راهیابى نماینده امارات به مرحله یک چهارم نهایى آن 

رقابت ها را امضا کرد.

کرانچار 
در تمرینات تیم هاى پایه   

تونچــى مردولیاس عکــس جالبــى را در صفحه 
شخصى اش در اینســتاگرام منتشــر نمود که او را 
به همراه زالتکــو کرانچار و رضــا چلنگر در جمع 
تعــدادى از نونهــاالن تیم هــاى پایه ســپاهان 

نشان مى دهد.
مربى دروازه بان هاى ســپاهان و دستیار کرانچار در 
این تیم، این کودکان طالیى پوش را حاج صفى ها، 
نویدکیاها، خلیل زاده ها، پاپى ها و عقیلى هاى آینده 

توصیف کرد.
کرانچار پس از بازگشــت به ســپاهان از شــرایط 
نامناسب آکادمى باشــگاه و تالش براى بهبود آن 
گفته بود و به نظر مى رســد بهبود شرایط تیم هاى 
پایه یکى از وظایف کرانچــار در صورت ماندگارى 

در این تیم است.

برنامه پس از جشن صعود
تیم پارس جنوبى جم در لیگ دســته اول موفق شد 
پس از خلق رکوردهاى جالب مقتدرانه به لیگ برتر 
صعود کند. عملکرد خوب مهــدى تارتار در پارس 
جنوبى باعث شده تا مسئوالن باشگاه در صدد حفظ 

این مربى در لیگ برتر بربیایند. 
پس از اینکه تارتار در مصاحبه خود از عالقه اش براى 
ماندن در پارس جم و رؤیاى آسیایى شدن با این تیم 
سخن گفت، مسئوالن باشگاه مذاکرات اولیه را براى 

تمدید قرارداد وى انجام دادند.

پست جالب  
در خصوص انصارى فرد   

باشــگاه المپیاکوس در فاصله یــک هفته مانده به 
پایان فصل سوپر لیگ یونان موفق به کسب عنوان 
قهرمانى شد تا بازیکنان این تیم بعد از برترى پرگل 
جشــن خود را در زمین خانگى برگزار کنند. کریم 
انصارى فرد یکى از چهره هاى ویژه جشن قهرمانى 
المپیاکوس بود که در نیم فصل پیراهن شماره 17 این 
تیم را برتن کرده است. مهاجم ایرانى المپیاکوس در 
ســومین فصل حضورش در اروپا موفق شد عنوان 
قهرمانى را در سومین تیمى که در آن حضور دارد را 

به خود اختصاص دهد. 
انصــارى فــرد یکــى از چهره هاى ویژه جشــن 
المپیاکوس بود که رابطــه نزدیکى علیرغم حضور 
کوتاهش در این تیم با دیگر بازیکنان دارد و همین 
اتفاق باعث شد تا او اینچنین به شادى بعد از قهرمانى 

بپردازد.
اکانت رســمى المپیاکوس با اشاره به جشن دونفره  
کریم انصارى فرد و مارکو مارین به تغییر نقش ها در 
زمان برگزارى جشن پرداخته است؛ گاهى کریم بر 
دوش مارکو و این بار مارکو بر دوش مهاجم ایرانى...

تمدید قرارداد؟ 
حاال نه

امید ابراهیمى بعد از دیدار بــا االهلى درباره تمدید 
قرارداد با اســتقالل گفت: تا این لحظه نه باشــگاه 
با ما صحبت کــرده و نه ما با آنهــا صحبت کردیم 
چــون هــم دیدارهاى آســیایى و لیگ حســاس 
بودند و به باشــگاه گفتیــم که اجــازه بدهند تا در 
این رقابت ها موفق شــویم و بعــد در این خصوص 

تصمیم گیرى شود.

تایم اوت
کار صعود هر چهار نماینــده ایران به مرحله بعد لیگ قهرمانان آســیا به بازى هاى هفته آخر 

کشیده شده است. 
هفته  پنجم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا، برگزار شد و تیم هاى ایرانى چندان عملکرد 
خوبى نداشتند. سه تساوى و یک باخت حاصل عملکرد چهار نماینده ایران در هفته  پنجم لیگ 
قهرمانان آسیا بود. به  این  ترتیب کار صعود تیم هاى ایرانى به هفته  آخر کشیده شد، جایى که 

بازى هاى حساسى انتظار نمایندگان ایران را مى کشند.

کار سخت ذوبى ها براى صعود   
در بین تیم هاى ایرانى ذوب آهن اصفهان کار سختى براى صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان 
آسیا خواهد داشت. این تیم بعد از شکســت ناباورانه برابر العین اکنون با 7 امتیاز در رده سوم 
گروه خود قرار دارد و تنها در صورتى مى تواند جواز صعود به مرحله بعد را به دست بیاورد که در 
بازى پایانى االهلى عربستان را در عمان شکست دهد. در دیدار رفت ذوب آهن برابر این تیم 

عربستانى با نتیجه  2 بر یک شکست خورد.
■حریف احتمالى

تیم فوتبال ذوب آهن در صورت صعود به عنوان تیم دوم گروه باید با صدرنشین گروه نخست 
لیگ قهرمانان آسیا بازى کند که در حال  حاضر االهلى امارات است.

 خیال راحت استقالل براى صعود
استقاللى ها بعد از تساوى یک بر یک برابر االهلى و با توجه به نتیجه  تساوى در دیگر بازى گروه، 

یعنى بازى لوکوموتیو و التعاون، اکنون شانس صعود باالیى به مرحله بعد دارند.
استقالل در بازى آخر خود در مرحله گروهى باید برابر التعاون عربستان قرار گیرد. استقالل در 
هفته پایانى تنها در صورتى صعود نخواهد کرد که 4 بر صفر از حریف خود شکست بخورد. هر 

نتیجه اى غیر از این شکست سنگین استقالل را به مرحله بعد خواهد رساند.
تیم منصوریان شانس کمى براى صدرنشینى دارد. آنها باید منتظر شکست االهلى در بازى آخر 
خود باشند تا با یک برد یا یک تساوى بتوانند صدر جدول رده بندى را تصاحب کنند که بعید است 

تیم اماراتى از این فرصت بهره نبرد.
■  حریف احتمالى

در صورتى  که استقالل تیم اول گروه شود باید با تیم دوم گروه C بازى کند که هنوز مشخص 
 C نیست که چه تیمى است. در حال  حاضر العین و االهلى عربستان تیم هاى اول و دوم گروه

محسوب مى شوند.

  جشن صعود اهوازى ها در خانه
استقالل خوزستان بعد از تساوى ارزشمند برابر الفتح عربســتان که با گل  دقیقه 90 سلمان 
بحرانى به دست آمد، با 8 امتیاز در رده دوم جدول رده بندى قرار گرفته است. رسیدن استقالل به 
صدر جدول به هیچ وجه امکانپذیر نیست و این تیم باید تالش کند به عنوان تیم دوم به مرحله 

بعد صعود کند. یک تساوى هم در هفته  پایانى باعث خواهد شد استقالل خوزستان راهى مرحله 
بعد لیگ قهرمانان آسیا شود. آنها در بازى آخر خود در خانه، میزبان الجزیره امارات تیم قعرنشین 

جدول رده بندى هستند.
■  حریف احتمالى

استقالل خوزستان در صورت صعود به مرحله بعد باید برابر الهالل عربستان دیدار 
کند.

ترس و دلهره در آزادى  
کار پرســپولیس براى صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا، بستگى 

به نتیجه  همزمــان دیگر دیدار گروه خواهد داشــت. 
شاگردان برانکو اگر مى خواهند به عنوان تیم 

دوم به مرحله بعد صعود کنند باید 
حتمًا الوحــده امارات تیم 

قعرنشین گروه را 
خانــه  در 

شکست 
و  دهنــد 

منتظر باشــند 
از دیــدار همزمان 

خبرهاى خوشى برسد.
در بازى همزمان، الریان قطر 

با الهالل عربستان بازى مى کند. 
در صورتى کــه الریان بتواند 

بازى را بــا برد به 
پایان برســاند، 
صرف نظــر از 
نتیجــه  بــازى 
فوتبــال  تیــم 

پرســپولیس بــا 
الجزیــره راهــى 

مرحله بعدى خواهد شــد. البته امکان تبانى در این بازى خیلى کم به نظر مى رســد، چون در 
صورت شکست الهالل این تیم صدر جدول رده بندى را واگذار خواهد کرد و بعید است که تیم 
عربستانى بخواهد از این امتیاز بگذرد و باید این انتظار را داشت که شاگردان رامون دیاز با تمام 

قدرت برابر الریان به میدان بروند.
■   حریف احتمالى

تیم فوتبال پرسپولیس در صورت صعود به مرحله لیگ قهرمانان آسیا باید در دو 
بازى رفت و برگشــت برابر لخویاى قطر قرار گیرد که بازى رفت در ورزشگاه 

آزادى و بازى برگشت در قطر خواهد بود.

شانس صعود ایرانى ها چقدر است؟

ذوب آهن 
فقط یک راه دارد

اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار مقابل الهالل عربستان قرار بود دیروز در ورزشگاه خیریه عمل برگزار شود که با وجود اینکه کلیه بازیکنان در محل تمرین حاضر شدند اما در اعتراض به مشکالت 
مالى اعتصاب کرده و تمرین نکردند. زمانى که بازیکنان آماده حضور در زمین بودند برخى از بازیکنان پرسپولیس نظیر مهدى طارمى، سروش رفیعى، کمال کامیابى نیا، سید جالل حسینى، وحید امیرى، علیرضا بیرانوند 
و ... به دیدار برانکو رفته و با او درباره تصمیمى که گرفتند، صحبت کردند. بازیکنان به سرمربى تیمشان گفتند که با وجود اینکه قهرمان لیگ برتر شدیم اما قول پاداش قهرمانى که به ما داده شد عملى نشد و این در حالى 
است که در قراردادهایمان برخى بندها گنجانده شده بود مبنى بر اینکه در صورت بازى کردن در بیش از 60 درصد از بازى ها، قهرمانى در لیگ برتر، حضور و صعود در لیگ قهرمانان آسیا و ... باید پاداش هایى به بازیکنان تعلق 

مى گرفت که این اتفاق نیافتاد و این در حالى است که حدود هفت هشت بازیکن از سال گذشته از باشگاه طلب دارند.
بازیکنان به برانکو گفتند که با این شرایط چیزى در حدود 70 درصد باید باشگاه به بازیکنان پول بدهد که تا االن چنین اتفاقى رخ نداده است. از طرف دیگر پرسپولیسى ها بابت قرارداد امسالشان تنها حدود 70 درصد پول گرفته اند و این در حالى است که تیمى مثل استقالل که اسپانسرش 
با پرسپولیس مشترك است 85 درصد به بازیکنانش پول داده است. سرخپوشان همچنین نسبت به مصاحبه اخیر وزیر ورزش که عنوان کرده بود در پایان لیگ درخصوص هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تصمیم گیرى خواهد شد واکنش نشان دادند و به برانکو گفتند که 
در صورت تغییر در هیئت مدیره مشخص نیست وضعیت پول آنها به کجا خواهد رسید. پرسپولیسى ها به برانکو گفتند که تا زمانى که وضعیتشان اینگونه باشد در تمرینات حاضر مى شوند اما تمرین نمى کنند چون تا ده روز دیگر لیگ به پایان مى رسد و آن وقت آنها دستشان به 
پول نخواهد رسید. همچنین بازیکنان پرسپولیس از اینکه مسئوالن باشگاه عنوان مى کنند با بازیکنان فصل آینده به توافق رسیده و حتى به آنها پیش قرارداد هم داده اند ناراحت هستند چرا که مى گویند اگر پولى در باشگاه است باید به بازیکنان فعلى برسد نه بازیکنانى که 

قرار است به این تیم بیایند. برانکو هم به بازیکنان تیمش گفت که آنها بهترین هاى ایران هستند و از بازى خوبشان مقابل الهالل تشکر کرد. سرمربى پرسپولیس همچنین به شاگردانش گفت که در این تصمیم در کنار آنها قرار دارد.
به نظر مى رسد با توجه به اتفاقات موجود، پرسپولیسى ها در محل تمرین حاضر خواهند شد اما تا وضعیت مالى شان مشخص نشود، تمرین نخواهند کرد. این در حالى است که پرسپولیس باید روز شنبه به مصاف ذوب آهن اصفهان برود.

با شکست استقالل از تراکتورسازى تبریز کسب سهمیه آسیایى و رتبه 
دومى جدول داغ تر از قبل شد و حاال سپاهان، پدیده و نفت تعیین کننده 

هستند که کدام تیم سهمیه مستقیم آسیا مى گیرد؟ 
کســب رتبه دوم در لیگ برتر در واقع بسیار مهم است و شاید به همین 
دلیل باشد که رقابت استقالل با تراکتورسازى کامًال داغ است و همچنان 
ادامه دارد. با گلى که مهدى رحمتى از ابراهیمى دریافت کرد در واقع این 
استقالل است که حاال ممکن است به پلى آف آسیا سقوط کند و سهمیه 

مستقیم با قوانین موجود نگیرد.
با وجود این، هنوز دو هفته تا پایان مســابقات باقى مانــده و اتفاقًا هر 
دو باشــگاه اســتقالل و تراکتورســازى بازى هاى ســختى در ادامه 
مسابقات دارند و اینکه هر کدام امتیازهایى را از دست بدهند اصًال بعید

 نیست.
استقالل در هفته بیســت و نهم با پدیده اى مسابقه مى دهد که از نظر 
آمارى یکى از بهترین تیم هاى نیم فصل دوم لیگ برتر بوده و البته بعد از 
شکست سنگین مقابل پرسپولیس با چهار گل براى جبران مافات مقابل 

استقالل صف آرایى مى کند.

در آن سو و در هفته بیســت و نهم تراکتورسازى اما با سپاهان اصفهان 
دیدار مى کند که بدون توضیح خاصى مشخص است که این دیدار بسیار 
فشرده و سخت خواهد بود و نبرد کرانچار و قلعه نویى هم بر جاذبه هاى 

این دیدار مى افزاید.
در هفته ســى ام اما استقالل به دیدار ســپاهان خواهد رفت که در دور 
رفت با این تیم مساوى کرد. این دیدار دقیقًا مانند دیدار تراکتورسازى 
با سپاهان است و کیفیت برابرى دارد اما تراکتورسازى در این هفته به 

مصاف نفت تهران با على دایى و مبعلى و قاضى و... خواهد رفت.
باید دید پایان این نبرد براى کسب سهمیه مستقیم آسیا چه خواهد بود 
و آیا استقالل دوباره مثل سال قبل که با مظلومى به مقام سوم رسید باز 
هم همان رتبه را به دســت مى آورد یا اینکه امسال با یک پله ترقى در 

جایگاه دوم مى ایستد؟
نکته جالب اینجاست که هر دو باشگاه عالوه بر داشتن 

مربیانى با ریشه استقاللى، هر دو در پنجره زمستانى  
توسط فیفا محروم شدند و براى کسب سهمیه آسیا 

با هم رقابت مى کنند.

سد سپاهان در مقابل مدعیان نایب  قهرمانى

وه بر داشتن

ابل الهاللع

جره ز
سهم

شتن
زمستانى  
میه آسیا 

اعتصاب سرخ ها در آستانه دیدار با  ذوب آهن

پ ســتاره گرانقیمت العین
گلزنى بــه ذوب آهــن در
را تکرار کرد تــا براى دوم
ایران را در خطر حذف از لی

 داده باشد.
دانیلو آسپریا با گلى که در
دیدار تیم هاى ذوب آهن و
لیگ قهرمانان آســیا برخ
دروازه میزبان اصفهانى کـ
تیم اماراتــى را پایه گذارى
در خطر حذف زودهنگام ا
گلزنى آســپریا به ذوب آه
البته تازگى نداشت بلکه د

هم رخ داده بود.
ذوب آهن و العیــن در دور
در مرحله یک هشــتم نها
در شــصت و دومین دقیقه
8که این مهاجم28 ساله اهل
را در استادیوم خانگى این تی
راهیابى نماینده امارات به م

رقابت ها را امضا کرد.

کران
در تمریناتت
تونچــى مردولیاس عکــ
شخصى اش در اینســتاگر
به همراه زالتکــو کرانچا
تعــدادى از نونهــاالن ت

نشان مى دهد.
مربى دروازه بان هاى ســپ
این تیم، این کودکان طال
نویدکیاها، خلیل زاده ها، پ

توصیف کرد.
کرانچار پس از بازگشــت
نامناسب آکادمى باشــگا
گفته بود و به نظر مى رسـ
پایه یکى از وظایف کرانچ

در این تیم است.

برنامه پس از
تیم پارس جنوبى جم در لیگ
پس از خلق رکوردهاى جا
صعود کند. عملکرد خوب
جنوبى باعث شده تا مسئو
این مربى در لیگ برتر بربی
پس از اینکه تارتار در مصاح
ماندن در پارس جم و رؤیاى
سخن گفت، مسئوالن باش
تمدید قرارداد وى انجام دا

جدول رده بندى هستند.
حریف احتمالى ح■

استقالل خوزستان در صورت صعود به مرحله بعد باید برابر الهالل عربستان دیدار 
کند.

ترس و دلهره در آزادى
کار پرســپولیس براى صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا، بستگى 

به نتیجه  همزمــان دیگر دیدار گروه خواهد داشــت. 
شاگردان برانکو اگر مى خواهند به عنوان تیم 

دوم به مرحله بعد صعود کنند باید 
حتمًا الوحــده امارات تیم 

قعرنشین گروه را 
خانــه  در 

شکست 
و  دهنــد 

منتظر باشــند 
از دیــدار همزمان 

خبرهاى خوشى برسد.
در بازى همزمان، الریان قطر 

با الهالل عربستان بازى مى کند. 
در صورتى کــه الریان بتواند 

بازى را بــا برد به 
پایان برســاند، 
صرف نظــر از 
نتیجــه  بــازى 
فوتبــال  تیــم 

پرســپولیس بــا 
الجزیــره راهــى 

عربستانى بخواهد از این امتیاز بگذرد و باید این انتظار را داشت که شاگردان رامون دیاز با تمام 
قدرت برابر الریان به میدان بروند.
ح■  حریف احتمالى

تیم فوتبال پرسپولیس در صورت صعود به مرحله لیگ قهرمانان آسیا باید در دو 
بازى رفت و برگشــت برابر لخویاى قطر قرار گیرد که بازى رفت در ورزشگاه 

آزادى و بازى برگشت در قطر خواهد بود.

د

یســت و نهم تراکتورسازى اما با سپاهان اصفهان 

 نایب  قهرمانى
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چهل تکه

یک دختر بچه چهار ســاله از ونى که در حال حرکــت در یکى از 
بزرگراه هاى آرکانزاس بود بیرون پرید.تصاویر منتشــر شــده ون 
ســفید رنگى را در حال حرکت در یکى از بزرگراه هاى آرکانزاس، 
یکى از ایالت هاى آمریکا، نشان مى دهد که ناگهان دِر پشتى ون باز
 مى شود و یک دختر بچه از آن بیرون مى پرد. راننده ماشین پشتى 
«رایان سیامپولى» که یک مأمور آتش نشانى بود بالفاصله به باالى 
سر دختر بچه رفت و بعد از تماس با اورژانس او را راهى بیمارستان 
کردند. کســى نمى داند که آیا در َون قبل از حرکت باز بود یا دختر 
بچه قفل آن را باز کرده اســت. خوشبختانه تنها آسیبى که به دختر 
بچه وارد شد شکسته شدن فکش بود که به جراحى نیاز دارد و دکتر 
او این امید را داده که دختر بچه به زودى سالمت کامل خویش را به 

دست خواهد آورد.

یک مربى فوتبال، شــاگرد ده ســاله اش را ربود و پس از 
آزار و اذیت پســر بچه، او را به قتل رســاند. این حادثه در 

اروگوئه رخ داد.
«فرناندو سیرو» ســرمربى تیم فوتبال یکى از شاگردانش 
به نام «فلیپه رومرو» را ربــود و وى را در ویالیى در 150 
کیلومترى شــمال مونته ویدئو پنهان کرد. پلیس اروگوئه 
پس از چنــد روز جســتجو باالخره این دو فرد گمشــده 
را در حالــى پیدا کرد که هــر دو به ضرب گلوله کشــته 

شده بودند.
سرمربى اروگوئه اى ابتدا رومرو را به قتل مى رساند و سپس 
خودکشى مى کند. پسربچه ده ساله، پیش از قتل مورد آزار 

جنسى قرار گرفته بود.

ســارقان مســلح در جریان آنچه بزرگ ترین سرقت قرن در 
پاراگوئه نامیده مى شــود، میلیون ها دالر را از یک شــرکت 

خصوصى ربودند.
در حدود 60 سارق مسلح در پاراگوئه با حمله به سازمان نقل و 
انتقاالت پول در شهر سیوداد دل استه، نزدیک به 40 میلیون 

دالر را ربودند.
گفته مى شود این سارقان با خود مواد منفجره وسالح هاى قوى 
همراه داشتند. افزون بر این شواهد نشان مى دهد که سارقان، 

برزیلى هستند.
در جریان این سرقت، یک افسر پلیس کشته و سه غیرنظامى 
دیگر نیز زخمى شدند. پلیس برزیل مى گوید، سه تن از سارقان 

کشته و پنج نفر دیگر از آنها بازداشت شده اند.

خارج شدن دختر از 
ون در حال حرکت

 قتل شاگرد 10 ساله توسط 
مربى فوتبال

سرقت بزرگ قرن
در پاراگوئه 030201

مرد افغان که در پوشش مسافربر، زن جوان را ربوده و او را 
در حاشیه شهر آزار داده بود با اعالم گذشت شاکى پرونده 

به 18 سال زندان محکوم شد.
اواخر پاییز 95 زن جوانى به پلیس آگاهى ورامین رفت 
و از یک مرد افغان که وى را در ارابه شیطانى اش به دام 

انداخته و آزار داده بود شکایت کرد.
زن جوان در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «صبح زود از 
ورامین مى خواستم به محل کارم بروم که سوار یک پراید 
سفید شدم اماراننده پس از طى کردن مسیر کوتاهى به 
سمت حاشیه ورامین رفت. وقتى به او اعتراض کردم به 
رویم چاقو کشید و مرا تهدید به مرگ کرد. راننده جوان 
که به نظرم افغان بود در خیابانى خلوت با تهدید مرا  آزار 
داد و گوشــى موبایل و پول هایم را سرقت کرد اما من 

توانستم شماره پالك خودرو را به خاطرم بسپارم.» 
با اطالعاتى که زن جوان به پلیس داد پراید سفید ردیابى و 
صاحب آن به نام «عزیز» بازداشت شد. مرد جوان خودش 
را بى گناه خواند و گفت کارگر ساختمانى است و دوسال 

قبل براى کار از افغانستان به ایران آمده است.
وقتى پزشکى قانونى آزار زن جوان از سوى راننده پراید را 
تأیید کرد، عزیز در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک استان 

تهران پشت درهاى بسته و غیرعلنى محاکمه شد. وى 
ابراز پشیمانى کرد و گفت: «تازه ماشینم را خریده بودم و 
قصد داشتم با آن مسافرکشى کنم. وقتى چششم به زن 
جوان افتاد که منتظر تاکسى ایستاده بود او را سوار کردم 
اما وسوسه ســراغم آمد و او را آزار دادم. من هیچ سابقه 

کیفرى ندارم و مى دانم اشتباه کرده ام.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه به 
گذشت شــاکى خصوصى عزیز را به ده سال زندان به 
جرم آدمربایى و هشت سال زندان بخاطر آزار زن جوان 

محکوم کرد. 

فرمانــده انتظامــى شهرســتان تربــت حیدریــه 
از دســتگیرى ســارقان پرنــده هــاى زینتــى

 خبر داد.
ســرهنگ آقابیگى فرمانده انتظامى شهرســتان تربت 
حیدریه گفت: شــاکیان که دو همــکار در حرفه پرنده 
فروشى بودند در اظهارات اولیه خود به کارشناسان پلیس 
فتا گفتند، فردى در یکى از سایت هاى واسطه گر اینترنتى 
اقدام به فروش پرنده هــاى قیمتى آنها که چندى پیش 

توسط افرادى ناشناس سرقت شده، کرده است.

متهم که پسر 23 ســاله اى بود در مواجهه با ادله فنى و 
رؤیت شواه انکارناپذیر به جرم خود اعتراف کرد و گفت: 
من و همدستم "على" که از کودکى بچه محل و در کار 
پرنده بودیم، پرنده هاى زینتى و گرانقیمت را از ســایت 
واسطه گر اینترنتى پیدا مى کردیم و با برقرارى تماس به 
مکان مورد نظر رفته و با زیر نظر گرفتن منزل فروشنده، 
طى نقشــه قبلى پرنده وى را از منزلش سرقت کرده و 
براى فروش آن نیز در سایت هاى اینترنتى آگهى فروش 

قرار دادیم. »

فرمانــده انتظامــى شهرســتان دماونــد از عملیــات 
موفقیت آمیز مأمــوران پلیس آگاهى این شهرســتان در 

شناسایى و دستگیرى هشت آدم ربا خبر داد.
سرهنگ محمدحسن محمدى اظهار داشت: در پى کسب 
اطالع از وقوع یک فقره آدم ربایى و ربوده شدن مادر و دخترى 
در بخش رودهن شهرستان دماوند، تیمى مجرب از مأموران 
پلیس آگاهى براى شناسایى متهمان و آزادى گروگان ها 

تشکیل شد و بالفاصله کار خود را آغاز کردند.
باالترین مقام انتظامى شهرســتان دماوند افزود: با توجه 
به شــناخت کامل مأموران از جغرافیاى محل وقوع جرم، 
تحقیقات و بررسى پلیسى مشخص شــد، علت و انگیزه 
این آدم ربایى اختالفات خانوادگى بوده اســت. وى ادامه 
داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسى و با به کارگیرى تمام 
امکانات، موفق شدند هویت و مخفیگاه آدم ربایان را شناسایى 
و در یک عملیات ضربتى و غافلگیر کننده، هشــت آدم ربا 
را دســتگیر و هر دو گروگان را آزاد کنند.فرمانده انتظامى 

شهرستان دماوند با اشاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابى 
خود مبنى بر اختالفات خانوادگى، گفت: پلیس اجازه نخواهد 
داد که مجرمان و مخالن، نظم و امنیت عمومى و آسایش 
شــهروندان را بر هم زنند و در صورت بــروز هرگونه اقدام 
غیرقانونى با هنجارشکنان برخورد قاطع مى کند.وى گفت: 
این متهمان پس از تکمیــل پرونده تحویل مراجع قضائى 

شدند تا قانون  به پرونده آنها رسیدگى کند. 

دختر 18 ساله پس از ربوده شدن و آزارو اذیت، جان باخت. 
پلیس جنایى تحقیقات براى رازگشایى از این پرونده را آغاز 

کرده است.
مردى میانسال با حضوردر دادسراى جنایى تهران از دو مرد 
به اتهام ربودن، آزار و اذیت و قتل دختر 18 ساله اش شکایت 
کرد. شاکى به قاضى پرونده گفت: «من و خانواده ام در یکى از 
روستاهاى استان گلستان زندگى مى کنیم. اواخر سال گذشته 
دختر 18 ساله ام براى خرید از خانه بیرون رفت و ناپدید شد. 
روستا و اطراف آن را جستجو کردیم اما خبرى از دخترم نبود. 
چند روز بعد از کالنترى 116 تهــران با ما تماس گرفتند و 
اعالم کردند دخترم را نیمه جان در یکى از خیابان هاى محله 

شوش یافته اند.» شاکى ادامه داد: «سریع راهى تهران شدیم، 
دخترم در بیمارستان بسترى بود و حال و روز درستى نداشت. 
به سختى حرف مى زد. زمانى که با او حرف زدم، متوجه شدم 
دو مرد او را در اطراف روستا ربوده اند و با انتقال به مکانى دیگر 
مورد آزار و اذیت قرارداده اند. بعد هم کتکش زده و با انتقال 
به تهران در خیابان رهایش کرده اند. چند روز بعد دخترم در 
بیمارستان فوت کرد. از دو مردى که دخترم پیش از مرگ نام 
آنها را به زبان آورده بود، شــکایت دارم، گمان مى کنم آنها 

عامالن مرگ دخترم هستند.»
همزمان با شکایت این مرد، تحقیقات براى رازگشایى از این 

پرونده در پلیس آگاهى آغاز شد. 

تردد شبانه ســه مرد در محدوده پل رى، راز مخفى آنها را 
فاش کرد و مأموران کالنترى 113 بازار نیز وارد عمل شدند.
سرهنگ امیرهوشــنگ امیرى رئیس کالنترى 113 بازار 
در تشریح این خبر گفت: در تحقیقات انجام شده از سوى 
مأموران مشخص شد که تعدادى افراد در محدوده پل رى، با 
سکونت در خانه اى و تردد شبانه، اقدام به سرقت مى کنند و 

اموال سرقتى را در مخفیگاه خود نگهدارى مى کنند. 
این مقــام انتظامى افزود: بر این اســاس براى بررســى 
مفصل تر، تیمى از مأموران کالنترى به آن محل اعزام شدند 
و به طور نا محسوس تحقیقات الزم را انجام دادند که حضور 

سارقان در محل و وجود اموال مسروقه محرز شد. 
وى در ادامه بیان کرد: به دنبال این تحقیقات پرونده اى در 
این خصوص تشکیل و با دستور قضائى به منظور دستگیرى 
ســارقان تیمى از عوامل انتظامى، به محل تجمع سارقان 

اعزام شد. 
ســرهنگ امیرى خاطرنشــان کرد: عوامل کالنترى در 
نزدیکى مخفیگاه ســارقان، یکى از ســارقان را که راکب 
موتورسیکلت سرقتى بود؛ شناســایى و طى یک عملیات 
ضربتى بازداشت کردند و براى دستگیرى سایر همدستان 
وى، وارد مخفیگاه شدند و دو سارق دیگر که در محل حضور 

داشتند را طى یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. 
وى در پایان گفت: یک موتورسیکلت سرقتى دیگر نیز در 
داخل خانه کشف شد و در بازرسى از مخفیگاه سارقان اموال 
سرقتى دیگرى شامل ضبط وپنل خودرو، جفت باند، زاپاس 
خودرو، توپ پارچه مبلى، دوربین مداربسته، چرخ خیاطى، 
سنگ فلز رومیزى، فرش، ساعت ایستاده بزرگ، اسکیت، 
اسپرى اشــک آور و سالح ســرد، رادیاتور برقى، سه پایه 

دوربین و رنگ نقاشى کشف شد. 
 متهمان به همراه اموال مسروقه کشف شده تحویل مرجع 

قضائى شدند.

مرد دزفولى براى باال رفتن تعداد فالورهاى اینستاگرامش 
اقدام به سرقت عکس هاى شــخصى زنان و دختران 
و انتشــار آنها در کنار دیگر عکس هاى سیاه در صفحه 

اینستاگرامش مى کرد.
مأموران پلیس فتاى شهرســتان دزفول در پى بررسى 
در فضاهاى مجازى به صفحه اى در شبکه اینستاگرام 
رسیدند که در آن مرد جوانى اقدام به انتشار عکس هاى 
مســتهجن از زنان و دختران در صفحه شــخصى اش 

کرده بود.

بدین ترتیب تیم ویژه اى از کارشناسان پلیس فتا براى 
دستگیرى عامل انتشار این عکس هاى سیاه وارد عمل 
شــدند و با کارهاى اطالعاتى و تخصصى این مرد در 

دزفول شناسایى شد.
مأموران در این مرحله «مهدى» 28 ســاله را دستگیر 
کردند و وى که در برابر مدارك پلیســى قرار گرفته بود 

راهى جز اعتراف نداشت.
مهدى گفت: «براى باال رفتــن تعداد فالورها و بازدید از 
صفحه ام دست به این کار زدم و فکر نمى کردم جرمى 

انجام داده باشم.»
این ادعا در حالى بود که با دستگیرى مهدى چند زن با 
حضور در اداره پلیس دزفول اعــالم کردند که این مرد 
با هک کردن صفحه اینســتاگرامى آنهــا وارد صفحه

 شخصى شان شــده و با برداشتن عکس هاى شخصى 
آنها اقدام به انتشــار  عکــس هــا در صفحه خودش 
کرده اســت.بنا به این گزارش، متهم بــراى تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مأموران پلیس آگاهــى دزفول قرار

 گرفته است.  

قدرت ا... قاسمى ُقرق بان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان گلستان روز دوشــنبه هنگام انجام وظیفه در پارك 
جنگلى ُقرق گرگان با ضربه تبر مهاجم ناشــناس از ناحیه 

سر مجروح شد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان با تأیید 
این خبر گفت: ُقرق بان مصــدوم در فاصله کوتاهى بعد از 
مجروح شدن به مرکز فوریت هاى پزشکى بیمارستان پنج 

آذر گرگان منتقل و تحت مداوا قرار گرفت. ابوطالب قزلسفلو 
با اشاره به معاینات پزشکى قرق بان مجروح افزود: اظهار 
نظر در خصوص میزان صدمه وارده نیازمند معاینات بیشتر 
است ولى به نظر نمى رسد جان قرق بان در خطر باشد.وى در 
پایان خاطرنشان کرد: با پیگیرى هاى صورت گرفته ضارب 
نیز شناسایى شد و اقدامات قضائى براى دستگیرى این فرد 

متخلف و دشمن طبیعت در دست انجام است.  

دستفروش هاى بازار ته لنجى هاى آبادان در اعتراض 
به جمع کردن آنها در خیابان امام(ره) با مأموران پلیس و 

شهردارى درگیر شدند.
با توجه به جمع کردن دستفروشان بازار ته لنجى ها از 
سوى شهردارى و درحالى که قرار بود بازار شب در اختیار 
دستفروش ها قرار گیرد اما بخاطر نبود برق در این بازار 
و مشکالتى که وجود داشت دستفروش ها براى شروع 
کارشــان در اقدامى عجیب به خیابان امام(ره) آبادان 

بازگشتند و قصد بساط کردن داشتند.
این در حالى که بود که مأموران اجراییات شــهردارى 
با دیدن این صحنه مانع کار دســتفروش هاى بازار ته 
لنجى ها شدند و همین کافى بود تا بین دستفروش ها و 

مأموران شهردارى درگیرى صورت گیرد.
در این مرحله تیمى از مأموران پلیس آبادان براى پایان 
دادن به ایــن درگیرى ها وارد عمل شــدند که مردان 
دستفروش با حمله و سنگپرانى و در دست داشتن میله و 
چوب،  دو مأمور پلیس و چند نیروى اجراییات شهردارى 

را مجروح کردند.
این درگیرى حدود نیم ســاعت طول کشــید تا اینکه 
با حضور نیروى هاى پلیس هفت مرد دســتفروش که 

عامالن اصلى حمله به مأموران بودند دســتگیر شدند و 
قاضى پرونده آنها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد.

بخش حقوقى شــهردارى آبادان نیــز در ادامه با طرح 
شکایتى از عامالن اصلى این پرونده که باعث تحریک 
دســتفروش ها و حمله آنها به مأموران شدند خواستار 
پیگیرى قضائى شد که قاضى پرونده دستور دستگیرى 

افراد فرارى در این پرونده را صادر کرد.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیســى براى دستگیرى 
دستفروشانى که به پلیس و مأموران شهرداى حمله کرده 

اند در دستور کار مأموران قرار گرفته است. 

مردى که حکم قطع دست همدستش به جرم شرکت در 
سرقت از شش خانه در دیوان عالى کشور تأیید شده است 
با اعتراض به حکمى که غیابى برایش صادر شده پاى میز 

محاکمه ایستاد.
این مرد گفت: «من در جلســه قبل از ترسم در دادگاه 
حاضر نشــدم و حاال به حکم زندان که برایم صادر شده 

اعتراض دارم و از دادگاه درخواست کمک دارم.»
رســیدگى به این پرونده از خرداد ماه سال 94 به دنبال 
شش سرقت مشابه از خانه هایى در شــمال تهران در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان مى داد سارق 
یا سارقان از طریق بالکن وارد خانه شده و پول و طالها 
را دزدیده اند. پلیس با ردیابى یک مجرم ســابقه دار به 
نام «غالم» به نخستین سرنخ رســید و از طریق شنود 
مکالمات تلفنى وى یک پسر 27ساله به نام «امیر» را در 
خانه اش در شرق تهران ردیابى و بازداشت کرد.امیر که 
به «هدایت» معروف است به شرکت در سرقت از شش 
خانه، با همدستى سه نفر از دوســتانش و در قالب یک 
شبکه با ســرکردگى غالم اعتراف کرد. با اطالعاتى که 
امیر به پلیس داد سه همدســت وى نیز بازداشت شدند 
اما تالش پلیس براى ردیابى سرکرده این شبکه سرقت 

بى نتیجه ماند.
با توجه به تعدد جرم و اینکه در هر کدام از سرقت ها، مبلغ 
میلیونى طال و جواهرات سرقت شده بود دادستان براى 
امیر درخواست قطع دست کرد و وى و دو همدستش که 
با قرار قانونى آزاد شده بودند درشعبه هشتم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند. درآن جلسه 

یکى از متهمان به نام «سعید» حاضر نشد.
در جلســه دادگاه امیر به تشریح ســرقت از خانه استاد 
دانشگاه شهید بهشتى، صاحب یک طالفروشى و چهار 

شاکى دیگر پرداخت.
ســه متهم دیگر اما ادعا کردند درهیچیک از سرقت ها 

وارد خانه نشــده اند و فقط به عنــوان مراقب در محل 
حضور داشته اند.

در پایــان جلســه، هیئــت قضائــى، امیــر را بــه 
قطــع دســت و دو همدســتش را نیــز بــه زنــدان 

محکوم کرد. 
قضات دادگاه براى ســعید که در دادگاه حضور نداشت 
غیابى حکم زندان صادر کردند. ســعید اما پس از ابالغ 
حکم به آن اعتراض کرد و درخواست واخواهى داد، به این 
ترتیب پاى میز محاکمه ایستاد و توضیح داد که به عنوان 

راننده در سرقت ها حضور داشته است.
سعید گفت: «امیر را مى شــناختم و بچه محله مان بود. 
یک شب او از من خواســت تا او و دو نفر از دوستانش را 
مقابل در یک خانه در خیابان ســهروردى ببرم. من هم 
قبول کردم اما از ماجراى سرقت ها بى خبر بودم. وقتى 
دنبال آنها رفتم و آنها را با یک کیسه پر از پول و جواهر 
دیدم برایشان درد دل کردم. امیر هم در عوض دو سکه 
طال و پنج میلیون تومان پول نقــد به من داد. من بعد از 
گرفتن پول ها از ماجراى سرقت امیر و دوستانش مطلع 

شدم.»
وى ادامه داد: «بــاور کنید در هیچکدام از ســرقت ها 
حضور نداشــتم وبخاطر وضعیت مالى بدى که داشتم و 
ابتالى دو فرزندم به بیمــارى کلیوى و نیاز مبرم آنها به 
دیالیز، پول و سکه ها را از امیر قبول کردم. من در جلسه 
قبلى دادگاه از ترســم حاضر نشدم اما حاال پشیمانم و از 
قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند 
و در حکم زندانى ک ه قبًال برایم صــادر کرده اند تجدید

 نظر کنند.»

دزد خانه استاد دانشگاه به قطع دست 
محکوم شد

آزار زن جوان در ارابه شیطانى مرد افغان

سرنوشت تلخ مادر و دختر در خانه ربایندگان

پرسه زنى هاى شبانه 3 مرد مرموز
 در محدوده پل رى

درگیرى دستفروش هاى بازار ته لنجى هاى 
آبادان با مأموران

ناگفته هاى دختر 18 ساله قبل از مرگ

سرقت عکس هاى 
شخصى زنان در دزفول

رد پاى سارق قنارى ها در سایت واسطه گر اینترنتى

حمله با تبر به قرق بان گلستانى در جنگل
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مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته منصور ذوالفقارى در 
نظر دارد مالکیت شش دانگ یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 2394/8 بخش 5  اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- مقابل کاخ سعادت آباد- کوچه فرشاد- کوچه رادپى- انتهاى بن بست 

ارمغان- آخر بن بست را از طریق مزایده به فروش برساند: 
مشخصات عرصه و اعیان: 

- ملک داراى سند رسمى مالکیت به شماره 2394/8 بخش پنج اصفهان مى باشد. 
- ملک داراى حدود 134 مترمربع عرصه و حدود 83 مترمربع ساختمان و زیرزمین انبارى به مساحت 

حدود 28 مترمربع مى باشد. 
- ملک داراى اشتراکات آب و برق و گاز و سیستم گرمایشــى بخارى گازى و سرمایشى کولر آبى 

مى باشد. 
- ارزش پایه مزایده عرصه و اعیان: مبلغ 4/853/000/000 ریال مى باشد. 

- زمان و مکان مزایده: روز یکشنبه مورخ 96/3/7 ساعت 11 صبح
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.) 
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى 
اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى 

را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 
مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى 

است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسوول 
کسر احتمال قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود  که بدواً از سپرده او استیفا 

و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود. 

نیکى کریمى یکى از هنرمندان عرصه سینما و تئاتر است که تا به 
امروز چند کتاب در کارنامه کارى خود دارد. «نور ماه بر درختان کاج» 
مجموعه اى از هایکوهاى ژاپنى است که با ترجمه  نیکى کریمى 

منتشر شده است.

شعر هایکو، شعر بیان هیچ است. همانطور که هنرمندان ژاپنى که 
از آن متأثر هستند، در بیان احساسشان کلمات اندکى به کار مى برند 
و نقاش ژاپنى کمتریــن حرکات قلم مو را. چون احســاس وقتى 
کامل بیان شود جایى براى «ناشناخته ها» باقى نمى ماند. «باشو» 
مهمترین هایکو سراى ژاپنى، خود یک خانه به دوش بوده؛ شیداترین 
عاشق طبیعت که سراسر عمرش به سفر از این سو به آن سوى ژاپن 
گذشته اســت، مى گوید: «نمى دانم ِکى بود اما میل نیرومندى به 
زندگى آوارگى در خود احســاس کردم و خود را به دست سرنوشت 

سپردم. چون ابرى تنها که پندارى سبکبارانه با باد مى رود.»
«باشو» تجســم تنهایى جاودانه بود. تصویر رهروى که در جامه 
سفر به کوه فوجى مى نگرد. تصویر تنهایى رازگونه انسان، سرشار 
از ادراك تمام و کمال لحظه، «باشو» از مشتاقان آن است. خود را 
«فورابو» مى خواند. یعنى «مردى که زندگى اش به تکه پارچه اى 
نازك مى ماند در باد». از دیرباز باد، سرشار از ناشناخته ها بوده است. 
کسى نمى داند که از کجا مى آید و به کجا مى رود. به نظر «باشو» 
آنچه راز تنهایى جاودانه است «روح فووگا» است. «فووگا» یعنى 
حظ و لذت بى شائبه بردن از زندگى ساده و چیزى نخواستن و یکى 
شدن با طبیعت. مرد «فووگا» دوستانش را در گل و پرنده و سنگ و 
آب و باران و ماه مى یابد و همین است که هایکوهاى «باشو» سرشار 

از وصف  طبیعت است.

این مجموعــه شــامل 96 هایکــو از هایکوســرایان ژاپنى به 
انتخــاب جاناتان کلمنتس ا ســت که در چهار بخش «ســحر»، 
«نور صبحگاهى»، «گرگ و میش» و «نور ماه» گردآورى شــده 

است.
در ادامه چند هایکوى منتخب از این مجموعه را مى خوانیم:

.1
دنیا پر از رنج است، با این حال

درختان گیالس شکوفه مى دهند
«ایسا»

.2
آه اى پروانه

رؤیایت چیست
وقت بال زدن.

«چیو-نى»
.3

با کسى که فکرهایش را بلند نمى گوید
بعدازظهر لذت بخشى را گذراندم.

«هیاکوچى»
این مجموعه در 87 صفحه  توسط نشر چشمه به چاپ رسیده و تا به 

امروز توسط این نشر دو مرتبه تجدید چاپ شده است.

پرویز پرستویى اعالم کرد در انتخابات پیش رو نه در دسته و گروهى قرار 
دارد و نه از نامزد خاصى حمایت مى کند و شایعات منتشر شده از جانب 

خود را در فضاى مجازى تکذیب کرد.
بازیگر «بادیگارد» با انتشار متنى در اینستاگرام اعالم کرد که هیچکس 
را تشویق به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نمى کند و شایعاتى را که 

در این باره در فضاى جامعه دست به دست مى شود بى اخالقى خواند. 
او در این باره نوشت: «هموطنان عزیزم . این عکس و مطلب مربوط 
به چهار سال پیش است نه این دوره. با صراحت تمام اعالم مى دارم، 
بنده کسى را تشویق به شرکت و عدم شرکت در انتخابات نمى کنم. 
در هر جاى دنیا مردم براى سرنوشــت خود و مملکتشان در انتخابات 
حضور پیدا مى کنند . مثل انتخابات اخیر آمریکا، ترکیه و فرانسه. ولى 
اینکه در ایراِن خودمان باید شــرکت کرد یا نه را من تعیین نمى کنم. 

هرکسى مختاراست درخصوص خود تصمیم بگیرد. متأسفانه در جامعه 
ما دیگران براى ما تصمیم مى گیرند. مثل این خبر که بنده روحم از آن 
بى خبر است. واقعاً متأسفم از این بى اخالقى که مدام باید مراقب باشم 

کسى به جاى من حرف نزند و تصمیم نگیرد. بنابراین اعالم مى دارم 
نه در دسته و گروهى هستم و نه قرار است از کاندیدایى حمایت کنم  و 
اینکه خودم هم رأى خواهم داد یا به چه کسى، یک امر خصوصى است 

و به خودم مربوط است. 
امیدوارم رئیــس جمهــور انتخابى ایــن دوره بتواند پاســخگوى

 خواسته هاى مردم شریفمان باشد و تمام تالشش را براى سربلندى و 
سرافرازى ایران عزیزمان بکند. 

و نهایتًا از االن تا آخر انتخابات هر خبــرى از طرف بنده درخصوص 
حمایت از هر کاندیدایى یا شرکت و عدم شرکت در انتخابات را تکذیب 

مى کنم. 
 در آخر آرزوى بهروزى و پیروزى روز افزون براى ملت شریف ایران و 

همچنین براى سر بلندى ایران عزیزمون دارم.»

بهمن گــودرزى کارگردان عرصه تلویزیون و ســینما 
گفت: هم اکنون مشغول ســاخت فیلم سینمایى «ما 

خیلى باحالیم» هستم.
وى ادامه داد: حدود 10 روز اســت که این فیلم را کلید 
زده ام و فیلمبــردارى آن حــدود 20 روز دیگر به پایان 

مى رسد.
گودرزى تصریح کرد: فیلم سینمایى «ما خیلى باحالیم» 
یک ملودرام اجتماعى با چاشنى طنز است که در ادامه 
داستان، به مسائل جوانان و مشکالتى که در این مسیر با 

آنها روبه رو مى شوند،  مى پردازیم.
وى اظهار داشت: در حقیقت داستان «ما خیلى باحالیم» 

در بستر کمدى موقعیت شکل مى گیرد.
این کارگــردان یادآور شــد: مهران غفوریــان، مجید 
صالحى، على مســعودى، نیوشــا ضیغمــى،  بهنوش 
بختیارى، مریم امیرجاللى،  ساقى زینتى،  مهران رجبى،  
مجید شهریارى،  خشایار راد،  مختار سائقى، اکرم علمدار 
و تعدادى دیگر از بازیگران در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. وى توضیح داد: این فیلم را براى جشنواره 

فیلم فجر نمى ســازم و تصمیم داریم که پیش از آغاز 
جشنواره این اثر اکران شود. هدف گذارى ما براى تولید 
این فیلم به گونه اى اســت که با توجه به یک ساختار 
درست و آبرومند پیش برویم و مخاطبان استقبال قابل 

توجهى از اکران آن داشته باشند.
کارگردان فیلم «بى ستاره» همچنین گفت: براى ساخت 
آثار تلویزیونى نیز صحبت هایى صورت گرفته و ســال 
گذشته نیز تا مرحله پیش تولید چند اثر پیش رفتیم اما به 
دالیل مختلفى مانند فیلمنامه و بودجه، در مورد آن کارها 

به نتیجه اى نرسیدیم.
 وى تصریح کرد: سریال تلویزیون «چرتکه» نیز از همان 

آثارى بود که ساخت آن آغاز نشد.
گودرزى خاطرنشان کرد: همچنین با مسئوالن سازمان 
صدا و سیما تعامالتى داشــته ایم و خود من هم بسیار 
عالقه مندم که دوباره براى تلویزیون ســریال بسازم. 
به امید خدا پس از پایان فیلمبــردارى فیلم «ما خیلى 
باحالیم» تالش  براى ســاخت ســریال ها و به جریان 

انداختن پروژه ها ، آغاز خواهد شد.

بهرام رادان در صفحه اینستاگرامش 
تصویر جدیدى از خود منتشر کرد.

رضا میرکریمى دربــاره خبرى مبنى 
بر اینکه این کارگردان ســینما قصد 
دارد تا مستند تبلیغاتى حسن روحانى 
را بســازد؛ گفت: چند روز اســت که 
زمزمه هایى درباره ایــن موضوع در 
شبکه هاى اجتماعى شنیده ایم اما این 

موضوع صحت ندارد.
وى در پاسخ به این ســئوال که اگر 
به شما چنین پیشنهادى شود، قبول 
مى کنید؟ تصریح کرد: به هیچ عنوان 
چنین کارى انجــام نخواهد داد. تنها 
کارى که در انتخابات پیش رو انجام 
مى دهم این است که مانند هر ایرانى، 

رأى مى دهم. 

پوریا شکیبایى پسر خسرو شکیبایى، 
با انتشار عکســى از پدرش یاد وى را 

زنده کرد.
خسرو شــکیبایى متولد 7 فروردین 
1323 در تهران،  هنرپیشه سینماى 
ایران بود. او با بــازى در فیلم «خط 
قرمز» (مسعود کیمیایى، 1361) سینما 
را آغاز کرد. شکیبایى در نزدیک به 40 

فیلم سینمایى بازى کرد.
 بازى در نقش حمید هامون در فیلم 
«هامون» ساخته داریوش مهرجویى 
یکى از ماندگارترین نقش هایى است 
که ایفا کرده است. شکیبایى سرانجام 
  در صبح روز جمعــه 28 تیرماه 1387 
در ســن 64 ســالگى بر اثر بیمارى 
عارضه قلبى در بیمارستانى در تهران 

درگذشت.

آقاى سوپراستار 
در فرنگ 

عکس قدیمى خسرو 
شکیبایى در صفحه پسرش 

مستند حسن 
روحانى را نمى سازم

ترجمه اى متفاوت از خانم 
سوپراستـــــار

اولین تصویر رسمى فیلم سینمایى «مأموریت غیر ممکن 6» با بازى تام 
کروز از سوى سازندگان این فیلم منتشــر شد.عالوه بر تام کروز بازیگر 
همیشگى مجموعه فیلم هاى «مأموریت غیرممکن»، ونسا کربى بازیگر 
سریال پرطرفدار «تاج»، براى بازى در فیلم «مأموریت غیرممکن 6» 
جلوى دوربین رفته بود. هنرى کاویل و ربکا فرگوسن به همراه سیمون 
پگ و جرمى رنر از دیگر ستارگانى هستند که در این فیلم نقش آفرینى 
مى کنند. فیلمبردارى و تولید فیلــم Mission Impossible 6 از تاریخ 
10 آوریل 2017  در شهر پاریس آغاز شــده است.مک کوآیر نخستین 
کارگردانى است که کارگردانى بیش از یک قسمت از مجموعه فیلم هاى 

«مأموریت غیر ممکن»  را بر عهده داشته است.   

اولین تصاویر از
«مأموریت غیر ممکن 6»؛ 

تام کروز به پاریس مى رود

آخرین خبر از فیلم جدید
 مهران غفوریان و مجید صالحى

پرویز پرستویى تکذیب کرد: «نه به مردم گفته ام رأى بدهید، نه گفته ام رأى ندهید»

بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 59 سالگى بر اثر سکته قلبى در 
بیمارستان شهید رجایى تهران دارفانى را وداع گفت.

نقى سیف جمالى بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون روز 4 اردیبهشت 
در سن 59 سالگى بر اثر سکته قلبى در بیمارســتان شهید رجایى تهران 
دارفانــى را وداع گفت.بازى در نمایش هاى «ســقراط» بــه کارگردانى 
حمیدرضا نعیمى، «ترور» به کارگردانــى حمیدرضا نعیمى، «چمدان» به 

کارگردانى فرهاد آئیش، «گل و قداره» به کارگردانى بهزاد فراهانى، «دنیاى 
دیوانه دیوانه دیوانه» به کارگردانى بهزاد فراهانى، «من ترانه پانزده سال دارم»، 

«مارمولک»، «شوریده»، «تردســت»، «روایت هاى ناتمام»، «ایستگاه بهشت»، 
«کنعان»، «پذیرایى ساده»، «خانوم»، «ارسال آگهى تسلیت براى روزنامه»، «خداحافظى طوالنى» و «جامه دران» 
از کارهاى سیف جمالى در عرصه تئاتر و سینماست. مراسم تشییع پیکر زنده یاد نقى سیف جمالى امروز پنج شنبه هفتم 

اردیبهشت ماه ساعت 9 صبح در تاالر وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار مى شود.

بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما درگذشت
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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          قدس آنالین

رسالت 57 مشهد مقدس 
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در محله شهید بهرام خزانه دارى رسالت 57 مشهد مقدس و کودکان محله اى که  نه بر بستر ُگل هاى بهار بلکه بر روى ِگل هاى فاضالب خانگى پا به توپ هستند معضالت و 
کمبودهاى بهداشتى،هجوم فاضالب هاى خانگى و ایستایى آن در محله،حدیث پردرد اهالى خونگرم محله رسالت 57 مشهد مقدس  است.




