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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق 
مناقصه مى بایستى در ساعت ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 96/2/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

  آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

اعتبارموضوع

عملیات اجراى جدول و کانیو و آسفالت در سطح شهر جهت مناسب سازى دفع 
8/000/000/000آبهاى سطحى با اولویت محالت هشت بهشت، گلدیس و میالد

3/000/000/000عملیات اجرایى پیاده روسازى معابر سطح شهر

2/000/000/000عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر

چاپ دوم

حسین امیرى-  شهردار شاهین شهرحسین امیرى-  شهردار شاهین شهر
  اداره کل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى انجام امور خدماتى، تدارکاتى و پشــتیبانى به شماره 
200963686000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/2/6 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 7/30 روز شنبه تاریخ 96/2/16 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز سه شنبه تاریخ 96/2/26 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 96/2/27 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: خیابان مسجد سید- نرســیده به خیابان پنج رمضان- جنب درمانگاه تأمین اجتماعى- اداره کل تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان- تلفن: 33368082- داخلى 346 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه 
گر موجود است. 

سایر موارد: 
1- مناقصه گران مى بایست حسب مورد داراى صالحیت از مراجع ذیربط باشند. 

2- در کلیه اسناد مناقصه مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه ملى و کدپستى مى باشند. 
3- مالك براى انتخاب قیمتهاى پیشنهادى قیمتهاى اعالمى از طرف سامانه تدارکات خواهد بود. 

4- محل فعالیت و آدرس قانونى مناقصه گران مى بایست در شهر اصفهان بوده و نوع فعالیت در شهر مذکور مورد تأیید باشد.

  آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
انجام امور خدماتى تدارکاتى و پشتیبانى

نوبت اول

روابط عمومى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان روابط عمومى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
م الف: 38244
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در جستجوى جزایر گرمایى شهر

فاطمه پس از کتک خوردن خودکشى کردماجراى غم انگیز مسدود شدن یک استارت آپ ایرانىمتولى برخورد فرهنگى با زنان خیابانى کیست؟یک درس از ژاپنى ها!  تا سقف 75 میلیون تومان چه خودروهایى مى توان خرید حوادثاجتماعاجتماع اقتصاد

شهردارى اصفهان در صدد است با ارائه راهکارهاى شهرسازى از بروز شرایط برگشت ناپذیر در افزایش دماى شهر اصفهان جلوگیرى کند
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به این 5 دلیل
 سیب زمینى بخورید

رنج خوردن برنج!
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پس از پرویز پرستویى،
 حمید فرخ نژاد

جنجال مچ بندهاى 
الکترونیکى حجـــاج

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در ماه جارى تخریب فقط در شبکه هاي اجتماعی نیست
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: افزایش مستمرى 
بازنشستگان و مستمرى بگیران این سازمان که بیشتر از 
نرخ تورم نیز محاسبه شده، در اردیبهشت  ماه سال جارى 

اعمال مى شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: افزایش مستمرى بازنشستگان و 

مستمرى بگیران این سازمان که بیشتر از 
نرخ تورم نیز محاسبه شده، در اردیبهشت  

ماه سال جارى اعمال مى شود.

وزیر ارتباطات گفت: تخریب فقط در  شبکه هاي 
اجتماعی نیست و در برخی تریبون ها که نباید براي 
تخریب استفاده شوند نیز بوده است. 
 محمود واعظی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
براي رسیدگی به تخریب ها علیه کاندیداهاي 
ریاست جمهوري و دولت وزارت کشور، 
قوه قضائیه و 
دستگاه هاي نظارتی مسئولیت دارد. 

د
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سپاهان تراکتور 
را مى برد،

ذوب آهن 
پرسپولیس را!

آزاده زارعى  که معرف حضورتان هست! بازیگر 
اصفهانى سینما و  تلویزیون که در سریال« آواى 
باران» بیش از پیش به مردم معرفى شد...
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رئیس کمیته روابط خارجى مجلس گفت: متأسفانه آنچه 
در متن برجام پیش بینى شــده، به گونه اى است که اگر 
کمیسیون مشترك به جمع بندى برسد که برجام نقض 

شده، به معنى ملغى شدن برجام و بازگشت به قبل است.
مرتضى صفارى نطنزى با اشاره به نشست اخیر کمیسیون 
مشترك ایران و1+5 در وین و در پاسخ به این سئوال که 
با توجه به تعیین تکلیف نشدن بدعهدى هاى آمریکا در 
این کمیسیون راه چاره چیســت، اظهار داشت: ما هنوز 
تا این لحظه از محتــواى مذاکرات نماینــدگان ایران و

1+5 در کمیســیون مشــترك اطالع نداریم، اما قطعًا 
آمریکایى ها تاکنون بدعهدى هایى داشته اند که حداقل 

مخالف روح برجام است. وى ادامه داد: دستورکارى هم که 
اخیراً کنگره آمریکا براى تحریم هاى جدید دنبال مى کند، 
اگر بخواهد نهایى شود قطعاً مخالف نص صریح برجام است 
و عکس العمل جدى ما را مى طلبد. رئیس کمیته روابط 
خارجى مجلس تصریح کرد: البته بخشى از این مسائل، 
عمدتاً ایجاد فضاى سنگین علیه جمهورى اسالمى است، 
اما به هرحال باید راه حل هاى عملیاتى تر پیش بینى شود.

وى تصریح کرد: باید صبر کنیم تا نمایندگان کشورمان 
برگردند و در هفته جارى در کمیسیون امنیت ملى گزارش 
دهند که چه مسائلى در کمیسیون مشترك مطرح شده و 

چه تصمیماتى گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: تخریب فقط در شبکه هاي اجتماعی 
نیست و در برخی تریبون ها که نباید براي تخریب استفاده 

شوند نیز بوده است. 
به گزارش آریا، محمــود واعظی در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشــت: بــراي رســیدگی به تخریب هــا علیه 
کاندیداهاي ریاست جمهوري و دولت وزارت کشور، قوه 
قضائیه و دستگاه هاي نظارتی مسئولیت دارد. وي افزود: 
شــبکه هاي اجتماعی به افزایش آگاهی عمومی کمک 
می  کنند و باید براي همه شــش کاندیــداى انتخابات 
ریاست جمهوري شرایط مساوي در  شبکه هاي اجتماعی 

به منظور تبلیغات فراهم شود.

واعظی گفت: بسته شــدن کانال صوتی تلگرام با حکم 
قوه قضائیه به اپراتورها صــورت گرفت و باز بودن دیگر 
کانال هاي  صوتی شبکه هاي اجتماعی نشان دهنده عدم 
مخالفت دستگاه اجرایی با  فعالیت شکبه هاي اجتماعی 
است. وي افزود: بستن کانال صوتی تلگرام محدودیتی 
براي مردم ایجاد نکرد و آنان می توانند از دیگر شبکه هاي 
اجتماعی براي برقراري تماس هاي صوتی و همچنین 
تلفن همراه استفاده کنند و اگر  براي مردم محدودیت ایجاد 

می شد اقدامات و اتقافات دیگري صورت می گرفت.
وزیر ارتباطات گفت: در حوزه ارتباطات همه بســترهاي 

دولت الکترونیک  فراهم شده است.

 انتقاد از ساز و کار 
کمیسیون مشترك ایران و1+ 5

تخریب فقط در 
شبکه هاي اجتماعی نیست

معماى رد صالحیت شده ها 
رئیس شـوراى اسـالمى شـهر تهران    میزان |
گفـت: درخواسـت ما این اسـت کـه هیئت نظـارت بر 
انتخابات شـوراها، دالیل رد صالحیـت اعضاى فعلى 
شوراى شهر تهران را اعالم کند. مهدى چمران گفت: 
رایزنى ها براى باز گرداندن افراد رد صالحیت شـده به 
چرخه انتخابات شـوراى اسالمى شهر تهران همچنان 
ادامه دارد. وى افزود: هنوز پاسـخى در ایـن رابطه داده 
نشده و تنها از طریق شوراى شهر، رایزنى هایى با رئیس 

مجلس و اعضاى هیئت رئیسه انجام شده است.

برخورد، تنها با متخلف ها
  خبرگزارى صدا و سیما | حجت االسالم  
والمسـلمین مصطفى پورمحمدى وزیر دادگسـترى در 
حاشیه جلسـه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: به 
صورت موردى کانال هاى اینترنتى متخلف را شناسایى و 
تنها با آنان برخورد مى کنیم. وى افزود: در همه موارد دیگر 
نیز تنها با متخلفان و کسانى که براى مردم مزاحمت ایجاد 

مى کنند برخورد مى شود و خیابان را نباید بست.

حضور مشروع در سوریه
وزیـر  الوروف»  «سـرگئى    عصر ایران|
امورخارجه روسـیه در یک کنفرانس خبرى مشـترك 
با «عادل الجبیر» اعالم کـرد که حضور نیروى هوایى 
کشـورش و همچنین نیروهاى نظامى ایـران و حزب 
ا... لبنان در سـوریه بر اساس درخواسـت دولت سوریه 
بوده اسـت. الوروف همچنین اظهار داشـت که ایران 
مانند روسیه و عربستان سعودى عضو گروه بین المللى 
«حامیان سـوریه» اسـت و تهران اعالم کـرده که به 
قطعنامه 2254 شوراى امنیت سازمان ملل پایبند است.

یک درس از ژاپنى ها! 
  تسنیم| وزیر بازسازى ژاپن در پى اظهارات 
جنجالى خود درباره سـونامى سـال 2011 از مقام خود 
اسـتعفا کرد و به نشـانه عذرخواهى مقابل خبرنگاران 
تعظیم کرد. او ایـن حرف ها را در مراسـمى زده بود که 
نخست وزیر ژاپن نیز در آن حضور داشت. «ماساهیرو 
ایمامورا» وزیـر کابینه ژاپـن گفته بـود: «خیلى خوب 
شـد که [فاجعـه] در منطقه توهوکـو در شـمال اتفاق 
افتاد. اگر این سـونامى در نزدیکـى پایتخت رخ مى داد 
مطمئنـاً خرابى هاى بسـیار زیـادى را در پى داشـت». 
با اینکـه ایمامورا بالفاصلـه از حرف خـود عذرخواهى 
کرد؛ گفته مى شـود «شینزو آبه» از شـنیدن این حرف 

شوکه شده بود. 

 درگذشت قارى قرآن حین 
تالوت آیه اى درباره «مرگ» 

  باشگاه خبرنگاران جوان | یـک قـارى 
قرآن کریم هنگام تالوت قـرآن مقابل دوربین پخش 
زنده تلویزیون، درگذشـت. «جعفر عبدالرحمن» قارى 
مشهور اندونزیایى در زمان مسابقات تالوت قرآن کریم 

که به صورت زنده پخش مى شد، درگذشت.
جعفـر عبدالرحمـن کـه روى تریبـون در مراسـمى با 
حضور وزیـر امور اجتماعى این کشـور در حـال قرائت 
آیه اى دربـاره مرگ از سـوره ملک بود، دچـار ناراحتى 
شد و حاضران براى امدادرسانى به او تالش کردند، اما 
مشخص شد که این قارى مشهور اندونزیایى در همان 

زمان قرائت قرآن کریم فوت کرده است.

نقویان در لیست اصالح طلبان
حجت االسالم والمسلمین ناصر نقویان در   ایلنا|
پاسخ به این سئوال که با توجه به تأیید صالحیت تان در 
انتخابات شوراى شـهر تهران، آیا رایزنى اى براى قرار 
گرفتن در لیسـت هاى انتخاباتى انجام داده اید؟گفت: 
من گفتگویى به صورت رسمى با جریان هاى سیاسى 
براى قرار گرفتن در لیست هاى انتخاباتى نداشته ام اما 
به دوستان گفته ام که اگر مى خواهید مرا در لیست هاى 
انتخاباتى بگذاریـد، مانعى از جانب من وجـود ندارد. او 
ادامه داد: البته به نظر مى رسد که دوستان اصالح طلب 
درصدد هسـتند تا نام مـرا در لیسـت اصالح طلبان در 

انتخابات شوراى شهر قرار دهند.

توئیتر

10 تن از مرزبانان کشــورمان در منطقه مرزى میرجاوه 
توسط تروریست ها به شهادت رسیدند.

به گزارش ایســنا، عصر روز چهارشــنبه هفته گذشته 
تعدادى از مرزبانان در حال گشــتزنى در منطقه مرزى 
میرجاوه بودند که تعدادى از تروریست ها از خاك پاکستان 
به سمت آنان شلیک کردند که در پى این حادثه ده نفر از 
مرزبانان به شهادت رسیدند. از این ده نفر سه نفر نیروى 

کادر و هفت نفر سرباز بودند.
سردار سعید منتظرالمهدى ســخنگوى نیروى انتظامى 
نیز با تأیید این خبر گفت: شــلیک ها به سمت مرزبانان 
کشورمان از داخل خاك پاکستان انجام شده و بررسى هاى 
ما نشان مى دهد که این اقدام به وسیله سالح هاى دوربرد 

انجام شده است.
سردار منتظرالمهدى با تأکید بر اینکه مسئولیت این اقدام 
بر عهده دولت پاکستان اســت مراتب اعتراض خود را 
نسبت به عملکرد این کشور اعالم کرده و از رسیدگى به 

این موضوع از سوى مسئوالن خبر داد.
سخنگوى ناجا همچنین از حضور فرمانده مرزبانى ناجا در 
محل حادثه خبر داد و گفت: فرمانده ناجا دستور پیگیرى 
ویژه این حادثه را صادره کرده و  بعد از حادثه تعدادى از 

مسئوالن و فرماندهان ارشد پلیس در محل حضور یافتند.
در همین حال دادستان عمومى و انقالب زاهدان با تأیید 

شهادت ده نفر از مأموران مرزبانى منطقه میرجاوه در اثر 
تیراندازى اعضاى گروهک جیش الظلم گفت: نیروهاى 

متخاصم پس از درگیرى و به شهادت رساندن مرزبانان 
به عمق خاك پاکستان متوارى شده اند.

حجت االسالم والمســلمین موحدى راد در تشریح این 
حادثه گفت:حدود ساعت 20 چهارشنبه شب در منطقه 
مرزى میرجاوه و بین میل 99 و 100 یازده نفر از مأموران 
مرزبانى متشکل از سه نفر از مأموران کادرى و هشت نفر 
از سربازان وظیفه به هنگام تعویض پست مورد حمله و 
کمین تروریست ها قرار گرفته و بر اثر تیراندازى با تیربار 
گرینف، متأســفانه هشــت نفر از آنان در دم به شهادت 
رســیده و دو نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان به 

شهادت رسیده اند.
دادســتان زاهدان با اعالم اینکه حال تنها مجروح این 
حادثه نیز وخیم گزارش شــده اســت،افزود: نیروهاى 
مرزبانى و سپاه پاسداران به همراه نیروهاى امنیتى در حال 

بررسى حادثه و پیگیرى آن هستند.
وى با اعالم اینکه محل وقوع این جنایت،منطقه مرزى 
داراى پوشش جنگلى اســت گفت: متجاوزان گروهک 
جیش الظلم پس از وقوع این جنایت در نقطه صفر مرزى با 
استفاده از پوشش منطقه بالفاصله به عمق خاك پاکستان 

متوارى شده اند.

حجت االسالم والمســلمین غالمحســین محسنى 
اژه اى معاون اول قــوه قضائیه در جمع دانشــجویان 
دانشکده پزشکى مشــهد حضور یافت و درباره بعضى 
پرونده هاى روز از جمله حقوق هاى نجومى و مقایسه 
آن با حقوق دریافتى خودش سخن گفت. گزیده سخنان 

معاون اول قوه قضائیه را مى خوانید:

■ تعاونى میزان به هیچ عنــوان به قوه قضائیه ارتباطى 
ندارد و تنها تعدادى از قضات در آن به عنوان هیئت مدیره 
عضویت داشتند و ما خواســتیم از این قوه جدا شوند اما 
متأسفانه نشان این تعاونى بسیار شبیه نشان این قوه بود 

و این باعث اعتمادسازى براى مردم شد. 

■ در زمینه حقوق هاى غیرمتعــارف 200 نفر را احضار 
کردیم که به طور میانگین 200 میلیــون تومان در ماه 
دریافت مى کردند. دولت در مسیر برخورد با حقوق هاى 
غیرمتعارف، اقداماتى انجام داده و برخى را برکنار، برخى 
را مجبور به استعفا و برخى را عزل کرده و قول داده است 

که الیحه اى را در این خصوص به مجلس بدهد.

■  در دوره آقاى احمدى نژاد در صندوق توســعه ملى 
ایشــان یک روز رأى گیرى کرد تا کل اختیارات هیئت 
امنا را به مدیرعامل بدهد؛ در حالى که بنده و یک نفر از 
نمایندگان مجلس مخالف این کار بودیم اما سایر افراد 
تحت تأثیر احمدى نژاد به این مصوبه رأى دادند و آن را 
تصویب کردند که به مدیر عامل و هیئت مدیره اختیاراتى 
داد که براساس آن اختیارات حقوق ها در آن به وجود آمد. 
این کار را که آقاى احمدى نژاد کردند خالف قانون و از 

پایه غلط بود.

■ من از اول انقالب حقوقم از 2000 تومان شروع شده 
است و در حال حاضر در فروردین ماه حقوقم 11 میلیون 
و خرده اى و کمتر از 12 میلیون تومان بوده است. از اول 
انقالب ابتدا یک وام 400 هزار تومانى گرفتم، پس از آن 
در اوایل دهه 70 چهار میلیون تومان وام مسکن گرفتم،  
همچنین در زمان آقاى احمدى نژاد 15 میلیون تومان وام 
گرفتم که بعد از اینکه من را از وزارت عزل کردند اقساط 
آن را یکجا پرداخت کردم، همچنین 20 میلیون تومان از 

قوه قضائیه وام دریافت کــردم و آخرین وامى که گرفتم 
80 میلیون تومان اســت که هم اکنون در حال پرداخت 

اقساط آن هستم.

■در یک مورد فردى 550 میلیارد ریال از بدهکار اصلى 
بانکى گرفته که مشکالت زیادى براى این قوه فراهم 
کرده و مشخص نیست نفر اول چقدر سود کرده که 550 

میلیارد ریال رشوه داده است.

■تصمیم براى ممنــوع التصویر شــدن رئیس دولت 
اصالحات را شوراى امنیت ملى گرفته و الزم االجراست 
و این قوه دخالتى در آن نداشــته اســت. 22 ماه پس از 

انتخابات سال 88 این تصمیم در شورایعالى امنیت ملى  
گرفته شد و این گونه نبود که در روز اول بعد از انتخابات 
این تصمیم گرفته شود، هنگامى که در شورایعالى امنیت 
طرحى مطرح مى شــود برخى از طرح ها براى بررسى 
بیشتر و تعیین مصادیق به کمیته اى ارجاع داده مى شود 

که در این مورد اینگونه بوده است.

■ در خصوص پرونده یکى از قاریان قرآن شکایتى انجام 
شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با 
توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شــاهد 
عادل مى خواهد در این دو مورد چیزى رخ نداده و فقط 
باید بر اســاس علم قاضى رأى داده شود که این، کار را 

سخت کرده اما چیزى که در جامعه مطرح است به هیچ 
عنوان صحت ندارد.

■ در احراز صالحیت ها اصــل برائت معنا ندارد. گاهى 
وقت ها اطالعاتى به شوراى نگهبان مى رسد که به عدم 
صالحیت افراد پى مى برد و شک مى کند که این ممکن 
است باعث شــود احراز صالحیت افراد صورت نگیرد. 
اینگونه نیســت که اگر صالحیت فردى تأیید شد این 
صالحیت تا ابد تأیید شده بماند. براى نمونه شیطان هم 
چند صد سال از فرشتگان مقرب الهى بود اما با یک عدم 
اطاعت نه تنها از تقرب افتاد بلکه در مسیر دیگرى قرار 
گرفت، انسان هم گاهى در مسیر حق است و گاهى از این 

مسیر خارج مى شود.

  نامه نیوز| ســعید جلیلى تمام عیــار پاى کار 
ابراهیم رئیسى آمده اســت؛ او فعال تر از همیشه شده 
است، حتى فعال تر از روزهایى که خودش بنا داشت نامزد 
انتخابات شــود. یکبار به دیدار رئیسى رفته و یکبار هم 
رئیسى به دیدار او در دفتر کارش آمده است. جلیلى نامزد 
انتخابات نیست اما کمپین عجیبى براى ابراهیم رئیسى به 
راه انداخته است. آیا این اقدام را فقط براى رئیس جمهور 

نماندن حسن روحانى انجام مى دهد؟
اجازه بدهید سرى هم به پاستور بزنیم. منظورمان دفتر 
کار آقاى رئیس جمهور نیست .منظورمان چند صد متر 
عقب تر، یعنى جایى اســت که دفتر ســعید جلیلى قرار 
دارد. جایى که این روزها بسیار شلوغ شده است. همه به 

خط شده اند. همه چیز باید در اختیار آقاى رئیسى باشد.
 کمیته هاى کارشناســى و رؤســاى آنهــا همگى به 
سرپرستى سعید جلیلى براى ابراهیم رئیسى کار مى کنند. 
حال و هواى این دفتر کار را بــه روایت على جعفرى از 
نزدیک ترین افراد به سعید جلیلى بخوانید: «این روزها در 
قرارگاه گفتمانى-انتخاباتى دکتر سعید جلیلى نه تنها کار 
تعطیل نشده، بلکه بیشتر هم شده است. حاال که خودش 
کاندیدا نیســت، تالش و دغدغه هایش چندبرابر است. 
کارهایى که تا پیش از ایــن اجازه نمى داد براى خودش 
انجام دهیــم، حاال توصیه مى کند براى آقاى رئیســى 
انجام بشود. خودش باالى سرکار ایستاده و دائم مدیریت
 مى کند. اگر کســى هم رفته، بارش را خود آقاسعید به 

دوش مى کشد. ســخنرانى ها بیشتر شــده و کارهاى 
محتوایى و برنامه اى با همان شتاب در حال جمع بندى 
است. اینجا بدون هیچ چشمداشتى و بى هیچ توقعى براى 
کاندیداى اصلح تالش مى شود. شاید در فضاى انتخاباتى 
عمق تصمیم آقاســعید فهمیده نشود اما حرکت تکلیف 
گرایانه او نه تنها سطح شعور سیاسى جامعه را ارتقا داد، 
بلکه به سند محکمى براى زنده بودن روح انقالبى گرى 

در بین مسئولین جمهورى اسالمى تبدیل شد.»
جلیلى به رئیسى پیوند خورده است؛ نه فقط براى رئیس 
جمهور نماندن روحانى، شاید براى رئیس جمهور نشدن 
محمد باقر قالیباف. منتظر باشــید همین روزها؛ ظهور 

جلیلى را در کالبد رئیسى خواهیم دید.

معاون قوه قضائیه به ابهامات چند پرونده ، از حقوق هاى نجومى تا ردصالحیت ها پاسخ داد

شیطان هم تا ابد مقرب نبود 
عذرخواهى مى کنم

  الف| حسام الدین آشنا با انتشــار فیلم سخنان 
خود در کارگاه مناظره ها در دانشــگاه صدا و سیما که 
در روزهاى گذشــته جنجالى شده اســت، در کانال 
تلگرامى اش نوشت: «انتشــار چند دقیقه فایل صوتى 
کارگاه مناظره ها این امکان را فراهم کرد تا متن کامل 
سخنرانى بنده منتشر شود، حال با کسب اجازه از ریاست 
محترم دانشگاه صدا و سیما فایل کامل تصویرى آن 
سخنرانى را منتشــر مى کنم . من  به 1303 ثانیه آن 
افتخار  و بابت 10 ثانیــه آن عذرخواهى مى کنم. لطفًا 

تمام فیلم  را ببینید!»

همه به من رأى مى دهند
  الف| حسن روحانى پس از ضبط برنامه خود در 
صداوسیما در پاسخ به این ســئوال که چقدر احتمال 
برنده شدن مى دهد، گفت: ما که در اینجا نمى خواهیم 
پیشگویى کنیم، انتخابات معنى اش همین است که همه 
افرادى که نامزد انتخابات شده اند خودشان را معرفى 
کنند و برنامه هایشان را به مردم بگویند و در نهایت مردم 
هم آزاد هستند و پاى صندوق مى آیند و ان شاءا... روز 29 
اردیبهشت مشخص مى شود. او در پاسخ به این سئوال 
که کدام اقشار جامعه بیشتر به شما رأى مى دهند گفت: 

اگر از من بپرسید مى گویم همه اقشار.

«لطفاً پوستر چاپ نکنید»
  آفتاب نیوز| کمپین انتخابات بدون پوســتر 
توسط گروهى از کنشگران فرهنگى تحت عنوان گروه 

فرهنگى «ماهمه» آغاز به کار کرد.  
آرش بامدادیان سرپرست این گروه با یادآورى مسئولیت 
اجتماعى کاندیداهاى ریاست جمهورى و شوراى شهر از 
آنها درخواست کرده که «براى حفظ درختان و محیط 
زیســت» از «مصرف بى رویه  کاغذ و چاپ پوســتر» 

امتناع کنند.

کنایه معاون دفتر روحانى
حمید ابوطالبى معاون سیاسى دفتر    انتخاب |
رئیس جمهور از سخنان حجت االسالم والمسلمین 
رئیسى در صداوسیما انتقاد کرد. ابوطالبى در صفحه خود 
در توئیتر نوشت: «مدعیان"کاروکرامت"، عجب جامعه 
سیاهی را در کشور به تصویرکشیدند: فقر، بیچارگی، 
گرسنگی، تحقیر، بحران بیکاري، فالکت، فساد، نزاع 
میان قوا و... اگر انتخاب شــوند هم ظاهراً می خواهند 
همه کارهاي انجام شده توسط این دولت را دوباره انجام 
دهند! مسئول دولت هاي نهم و دهم هم همین گونه و 
با همین سیاهنمایی سخن می گفت؛ حاال وزراي آن 
دولت، گرد " کار و کرامت" جمع آمده اند. سرنوشت آن 

چه شد؟ ایَن تذهبون؟»

حاشیه هاى یک سخنرانى
  خبرگزارى صدا و سیما | ســخنرانى 
انتخاباتى سعید جلیلى در تاالر اندیشه حوزه هنرى در 
تهران با حاشیه هایى همراه بود. مرگ بر انگلی س، مرگ 
بر اسرائیل، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد والیت فقیه و 
مرگ بر آمریکا، درود بر مدافعان حرم ، این همه لشکر 
آمده به عشق رهبر آمده ، ما اهل کوفه نیستیم على تنها 
بماند، سالم بر رئیسى، درود بر جلیلى، رئیسى دالور پیرو 
خط رهبر، رئیسى بت شکن بت فساد رو بشکن،  اى پسر 
فاطمه، حمایت حمایت، از شعارهایى بود که جمعیت 

حاضر در سالن سر مى دادند.

انتخابات در صدا و سیما
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جزئیات شهادت 10 مرزبان ایرانى توسط تروریست ها

شلیک، از خاك پاکستان به قلب فرزندان ایران

تالش تمام عیار جلیلى براى رئیس جمهور نشدن قالیباف

«آقا سعید» مى خواهد رئیسى رئیس جمهور شود 
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مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: افزایش مستمرى 
بازنشستگان و مستمرى بگیران این سازمان که بیشتر از 
نرخ تورم نیز محاسبه شده، در اردیبهشت ماه سال جارى 

اعمال مى شود.
ســید تقى نوربخــش افزود: نــرخ افزایش مســتمرى 
بازنشستگان و مستمرى بگیران این سازمان در سال هاى 
عملکرد دولت یازدهم، بیش از نرخ تورم پرداخت شده است.

وى با بیــان اینکه افزایش مســتمرى بازنشســتگان و 
مســتمرى بگیران تأمین اجتماعى از اردیبهشت ماه 96 
اعمال مى شــود، گفت: امســال، حداقل یک و نیم برابر 
اعزام بازنشستگان و مســتمرى بگیران این سازمان به

 مشــهد مقدس در قالب طرح کرامت رضــوى افزایش 
خواهد داشت.وى اظهار داشت: براســاس برنامه ریزى 
صورت گرفته در سال 96، افتتاح چهار دستگاه بیمارستان 
بزرگ تأمین اجتماعى در کشــور پیش بینى شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى افزود: بیمارستان هاى 
تأمین اجتماعى در شهرهاى اهواز، ایالم، آبادان و دزفول، 
امسال مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.وى افزود: عالوه 
بر تحوالت در بخش هاى مســتمرى، درمان و سفرهاى 
زیارتى، امسال براى بازنشستگان کارت بازنشستگى قابل 
شناسایى صادر مى شــود که از طریق آن خدمات رفاهى 

دیگر نیز به این افراد ارائه خواهد شد.

مدیر کل بهداشــت و درمان و بیمه کمیتــه امداد امام 
خمینى (ره) از شناسایى 88 هزار کودك مبتال به بیمارى 

سوء تغذیه در سراسر کشور خبرداد.
جعفــر رحیمى گفت: طرح ســوء تغذیه کــودکان زیر 
شش سال کشــور به صورت برنامه اى مشارکتى بین 
وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعى 
و همچنین نهادهاى حمایتى از ســال 86 تا کنون در 

حال انجام است. 
وى از ارائه ماهیانه ســبد غذایى به کودکان داراى سوء 
تغذیه خبرداد و خاطرنشان کرد: کودکان شناسایى شده 
که به سوء تغذیه مبتال باشند پس از شناسایى، ماهیانه 

سبد غذایى مشخصى دریافت مى کنند.
رحیمى در پاسخ به این پرســش که رقم تمام شده هر 
بسته غذایى چه میزان است؟ اظهار داشت: مبلغ تعیین 
شده براى هر بســته غذایى 85 هزار تومان است و این 

مبلغ در قالب کاال به خانواده کودکان ارائه مى شود.
مدیــر کل بهداشــت و درمــان و بیمــه کمیتــه

 امداد امام خمینــى (ره) ادامه داد: اینطور نیســت که 
مبلغ 85 هــزار تومان در اختیــار خانواده قــرار گیرد 
بلکه وابســته به نــوع ذائقه غذایى هر منطقه، بســته 
غذایى حاوى مــواد پروتئینــى به خانــواده کودکان

 ارائه مى شود.

شناسایى 88 هزار کودك 
مبتال به سوء تغذیه در کشور 

اعمال افزایش حقوق 
بازنشستگان در ماه جارى

سیاسیون چه واژه هایى را 
نباید بگویند

یک عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى از به کار 
بردن برخى واژه ها توسط سیاسیون على الخصوص 

در دوران انتخابات گالیه و انتقاد کرد.
اکبر دارویى با نقد برخى اظهارنظرهاى سیاســیون 
که در مواقعى از الفاظ پزشکى براى انتقاد به رقباى 
خود استفاده مى کنند، عنوان کرد: مثًال واژه «گفتار 
درمانى» واژه اى اســت که در حوزه سالمت وظیفه 
ارائه خدمات بسیار متعددى در حوزه زبان و گفتار را 
دارد و سیاسیون نباید این واژه را براى امورات سیاسى 

به کار گیرند.
وى در توضیح زیان هاى اســتفاده از ایــن واژه ها 
بیان داشت: همین االن نیز بســیارى از افراد و حتى 
متخصصان با خدمات واقعى گفتار درمانى آشــنایى 
ندارند و حــاال اگــر در گفتمان سیاســى از چنین 
واژه هایى استفاده شود مردم نه تنها آگاهى درستى 
از سواد سالمت پیدا نخواهد کرد بلکه گفتار درمانى 
را نوعى واژه سیاســى تلقى خواهند و مسلمًا در روند 
درمان بیمــاران نیازمند گفتار درمانــى تأثیر منفى 

خواهد گذاشت.

درس خواندن زیر کپر 
نماینده مردم خــاش و میرجــاوه در مجلس گفت: 
دورى روستاها از مراکز آموزشى و عدم اجراى طرح 
روستامرکزى که به هزینه کرد 50 به 50 خانواده ها و 
آموزش و پرورش منوط شــده است، از جمله دالیل 

بازماندن دختران روستایى از تحصیل است. 
على ُکرد با اشاره به وضعیت ناگوار ساختمان مدارس 
در خاش و میرجاوه بیان داشت: ما هنوز در سیستان و 
بلوچستان، مدارس کپرى، خشت و گلى و سیاه چادر 
داریم و مدارس بسیارى نیز استاندارد نیستند و براى 

ساخت مدارس جدید به اعتباراتى ویژه نیاز داریم.

 گوزن زرد، دوقلو به دنیا آورد
براى نخستین بار در کشور گوزن زرد ایرانى یک گونه 
منقرض شــده در طبیعت ایران در فضاى باغ وحش 

ارم، دوقلو به دنیا آورد.
ایمان معماریان دامپزشک باغ وحش ارم افزود: گوزن 
زرد ایرانى یک گونه اى اســت که در طبیعت ایران 
منقرض شده و در جهان نیز در لیست قرمز در درجه 

حفاظتى در خطر انقراض قرار دارد.
وى گفت: گوزن زرد ایرانى در ایران در فضاى طبیعت 
به دلیل از بین رفتن زیستگاه و تخریب زیستگاهشان 
که در مناطق جنوب و جنوب غربى کشور قرار داشته 

منقرض شدند.
معماریان افزود: درحال حاضر تنها تعدادى از گوزن 
زرد ایرانى در مناطق فنس کشــى شــده در کشور 
نگهدارى مى شوند که چند رأس از آن در باغ وحش 
ارم زیست مى کنند و امسال این گونه منقرض شده 
توانست دوقلوهاى دوست داشتنى در باغ وحش ارم 

به دنیا آورد.

 ابتالى 100 نفر به ماالریا 
رئیس اداره کنترل ماالریا مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت گفت: تعداد موارد بومى ماالریا 
در پنج سال گذشته از حدود هشت هزار مورد به کمتر از 

صد مورد در پایان سال 95 کاهش یافته است.
احمد رئیسى اظهار داشت: در سال گذشته هیچ موردى 
از مرگ مردم ایران بر اثر بیمارى ماالریا، ثبت و گزارش 

نشده است.

معلمان کى پولدار مى شوند؟
حمایت میــرزاده ســخنگوى کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــوراى اســالمى در پاسخ به این 
پرســش که مطالبات فرهنگیــان چه زمانى پرداخت 
مى شود؟ گفت: طبق اعالم مسئوالن سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى در هفته معلم 50 درصد از مطالبات پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان سال 95 و بخشى از مطالبات 
حق التدریس معلمان پرداخت مى شود و مابقى مطالبات 
حق التدریس معلمان و مطالبات امتحانات نهایى تا هفته 

آخر اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

چرك نویس

تصویرى که از چنــد روز پیش در فضــاى مجازى، در 
کانال هاى ریز و درشــت تلگرامى و صفحات پرطرفدار 
اینستاگرام دست به دســت مى شود بهانه گفتگوى جام 
جم آنالین با «امیــر حق پناه» اســت.تصویرى که در 
نهایت به یک جمله ختم مى شود:« انجام خدمات براى 
مادران معظم شهدا و خانواده هاى معزز شهداى مدافع 

حرم رایگان است.» 

آقاى حق پناه چندساله هستید؟
38 ساله هستم.

اهل کجا هستید؟
اصالتاً تهرانى هستم اما االن ساکن ورامینم.

چند وقت است که این ایده قدردانى 
را اجرا مى کنید؟

از حدود یکسال پیش.
چطور این ایده به ذهن شما رسید؟

علت این اتفاق شــهادت یکى از دوســتان نزدیک من 
بود. شهید مهدى ثامنى راد که بهمن سال 94 در حلب 
سوریه به شــهادت رســید و پیکر پاکش هنوز به ایران 
بازنگشته است. من و این شهید، دوستانى بسیار صمیمى 
بودیم و وقتى خبر شهادتش را شنیدم با خودم گفتم باید 

براى قدردانى از او و جوانان دیگرى کــه در راه دفاع از 
اسالم، جانشان را از دست مى دهند کارى بکنم.

و تصمیم گرفتید که بــا مهارتى که 
دارید به صورت رایگان به خانواده 

معظم شهدا خدمات رسانى کنید؟
درســت اســت که من هزینه اى نمى گیرم اما این کار 
رایگان نیست. این خانواده ها خیلى خیلى باالتر از هزینه 

و دستمزد کار من را قبًال پرداخت کرده اند؛ خیلى باالتر. 
چیزى باالتر از جان فرزندشان، از جان عزیزشان وجود 
دارد؟ حاال مِن نوعى چند هزارتومان دستمزدم را نگیرم، 
کار خاصى نکرده ام. ما تا ابد به آنها بدهکاریم. البته این را 
هم بگویم که بارها شده آنها به زور به من پول مى دهند و 

مى خواهند هرطور شده دستمزدم را بپردازند.
خبر دارید چطور تصویر وانت شما در 

فضاى مجازى پخش شد؟
نه ...اصًال احتماًال یک نفر آن را دیده و به نظرش جالب 
آمده ، االن هم که همه تلفن هاى همــراه، دوربین دار 
هستند و امکان عکاسى به راحتى براى همه فراهم است.

البد یک نفر بدون اینکه من خبر داشــته  باشم عکس 
انداخته و آن را در تلگرام پخش کرده است.

خودتان چطور باخبر شدید که این 
تصویر منتشر شده ؟

یک دفعه دیدم تعداد تماس ها با تلفن همراهم باال رفت، 
یعنى درعرض چند روز آنقدر زیاد شد که تعجب کردم.
حتى از شــهرهایى به جز ورامین تماس داشتم، بعد از 
هرکسى مى پرسیدم شماره را از کجا آورده اى؟ مى گفت 

از اینترنت.
مردمى که تمــاس مى گرفتند چه 

مى گفتند؟
تشکر مى کردند، هرکسى زنگ مى زد مى گفت چه کار 
خوبى!چه کار قشــنگى! خدا خیرت بدهد. مخصوصًا از 
گوشه و کنار کشور، خود خانواده هاى شهدا زنگ مى زدند 
و بابت این کار تشــکر مى کردند. دعاى خیر مى کردند.

همین دعاى خیرشــان براى من بس است؛ چه چیزى 
از این باالتر.

در ادامه انتشار شایعه هایى درباره برگزارى حج امسال، 
این بار به موضوع مچ بندهاى الکترونیکى دامن زده شده 
که براى مذاکرات ایران و عربستان در سال گذشته نیز 

حواشى پدید آورد.
به گزارش ایســنا، در مطلبى که رئیس سازمان حج و 
زیارت آن را قاطعانه و کًال تکذیب کرده و شایعه اى بیش 
ندانسته، آمده است: «ســازمان حج و زیارت در کمال 
تعجب پاى معاهده ننگین مچ بند الکترونیکى حفاظتى 
و امنیتى حجاج ایرانى را امضا کرده و جالب ترین نکته  
آن، هزینه مچ بندهاســت که از ایران گرفته مى شود، 
یعنى از خود حجاج وجه آن گرفته مى شود. لکن نیروى 
امنیتى ســعودى در مانیتور حجاج ما را رصد مى کند، 
البته شــایعاتى مبنى بر نصب هزاران دوربین مراقبتى 
در محل اســکان و گذرگاه ها و شــاید محل هایى که 
نصب دوربین ممنوع است و همچنین حضور نیروهاى 
امنیتى در بین حجاج مرد و زن ایرانى با لباس مبدل هم 
شنیده مى شود. از مسئوالن مى پرسیم حج رفتن به چه 
قیمتى؟ آیا لگدمال کردن غرور و عزت کشور عزیزان 
توسط وهابى ها مى ارزد؟ لطفاً صداى اعتراض خود را به 
این تصمیم نابخردانه و ضد میهنى کسانى که مراسم 
حج جیب هایشان را پر پول مى کند و به هر وسیله ممکن 

برسانید.»
اما حمید محمدى در پاســخ به این شایعه گفت: «قبًال 
هم تأکید کرده ایم ســازمان حج هر ســال در پى ارائه 
خدمات بهتر به زائران و رفع اشکاالت است. ما در حوزه 
شناسایى زائران بعضًا با مشکالتى روبه رو بودیم، چون 
میانگین سنى حجاج ایرانى باالست که معموًال همراه 
داشتن کارت شناسایى را فراموش مى کنند، از طرفى این 
کارت ها ظرفیت باالیى براى مخدوش شدن دارند، این 
اتفاقات بسیار رخ داده اســت. براى همین کارشناسان 
ایرانى همفکــرى کردند تا راه حلى براى این مشــکل 

بیابند.»

رئیس ســازمان حج و زیارت با تکذیب امضاى قرارداد 
با عربســتان براى طراحى و تهیه مچ بند الکترونیکى، 
تأکید کرد: «ایــن مچ بندها طرح ایران اســت و هیچ 
ارتباطى با عربستان ندارد. کارشناسان حج و کارگزاران 
جمهورى اسالمى در این باره فکر و برنامه ریزى کردند 
تا به این طرح رسیدند و قرار اســت براى جلوگیرى از 
حوادث سال هاى قبل این طرح را اجرا کنند. پرسش ما از 

آنهایى که اینچنین فضاسازى مى کنند این است که ثبت 
اطالعات زائران روى مچ بند با کارت کاغذى چه فرقى 
مى کند که براى آن جوسازى مى کنند؟ اگر آن اطالعات 
روى کاغذ باشد هیچ مشکلى پیش نمى آید؟» وى افزود: 
«اگر عربستان در این باره طرحى داشت بحث دیگرى 
بود اما مســئله آن اســت که این طرح هیچ ارتباطى با 
برنامه عربســتان ندارد و خودمان در ایران آن را انجام 

مى دهیم.»
محمدى درباره تأیید عربســتان براى نصبGPS در 
این مچ بندهاى ایرانى، گفت: «طرح هنوز به آن مرحله 

نرسیده و فعًال هم دنبال آن نیستیم.»
رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: «مچ بندى که ما 
امروز براى آن برنامه ریزى کرده ایم، طرحى اســت که 
کشورهاى آسیاى شرقى از 20 سال قبل اجراکرده اند.»

   خبر آنالین | مى گوید بدون هیچ اطالعى بعد از یکسال خوِن 
دل خوردن و جلب اعتماد کاربران، فیلتر شده اند. 

«سعید مشــهدى» جوان کارآفرین و خالق 28 ســاله اهل مشهد و 
مدیرعامل و توســعه دهنده نرم افــزار یک اســتارت آپ ایرانى حوزه 
فین تک اســت که حاصل تالش هایش طى روزهاى اخیر به دســتور 

دادستانى فیلتر شد. 
این نرم افزار اولین سیســتم پرداخــت فرد به فرد براى اشــخاص و 
کسب وکارهاست و به افراد این امکان را مى دهد که انتقال وجه، بسیار 
ساده تر از دستگاه هاى خودپرداز یا درگاه هاى اینترنتى صورت بگیرند. 
دسترســى به این نرم افزار اخیراً بدون هیچ اخطار یا اطالعى به دستور 
دادستانى مسدود شد در حالى که این سایت پیش از این نیز یک بار دیگر 

طعم تلخ این واکنش را تجربه کرده بود. 
مشهدى با اشاره به اینکه پس از گذشــت یک هفته هنوز تغییرى در 
شرایط این نرم افزار ایجاد نشــده اســت، درباره علت این فیلترینگ 
مى گوید: «یکى از کاربران با استفاده از این سامانه انتقال وجه، اقدام به 

فروش یک فیلم هالیوودى کرده که از قضا یکى از مشتریان این فرد از 
اعضاى نامحسوس کمیته مصادیق جرائم سایبرى بوده است و با عکس 
گرفتن از فاکتورى که از سوى سایت ما صادر شده، در نهایت باعث رأى 

دادستان علیه این نرم افزار شده است.»  
این مسئله در حالى ماجراى این استارت آپ فین تک را به اینجا رسانده 
که در سایت این نرم افزار به صراحت آمده است که این پلت  فرم «هیچ 

مسئولیتى در قبال محتواى موارد خرید و فروش ندارد».
به گفته مشــهدى، این اتفاق در حالى افتاده اســت که پیش از این و 
در ماجرایى که حدود شــش ماه پیش براى آنهــا رخ داده بود، درباره 
موضوعات متعددى از جمله مشــکل پیش آمده، با سازمان ارائه دهنده 

نماد الکترونیک، نماینده دادستانى و پلیس فتا گفتگو شده بوده است. 
مشهدى که تحصیلکرده دانشگاه فردوسى شهرش است، پیگیرى هاى 

بى سرانجام خود و اعضاى تیمش براى حل مشکل پیش آمده را در این 
جمله بیان مى کند: «تالش هایى که همگى به در بســته دادســتانى و 

مقامات قضائى ختم شد.» 
با این حال، مشــهدى که نرم افزارش را مى توان نسخه ایرانى نرم افزار 
جهانى «پى پل» دانســت، مى گوید در تالش هایش براى حل مشکل 
پیش آمده از سوى مقامات قوه  قضائیه، بارها «عامل فساد» خوانده شده 

و با وعده هاى توخالى از دِر آنها رانده شده است. 
در این میان، برخى ایــن نرم افزار فین تکى را عامــل افزایش احتمال 
پولشــویى یا محلى براى سوءاســتفاده فعالیت هاى غیرقانونى مانند 
شرط بندى مى دانند. در پاسخ به این ادعا ها، مشهدى توضیح مى دهد: «ما 
از اساس، یک وب سرویس نیستیم و به سایت ها خدمات ارائه نمى دهیم؛ 
پس طرح ادعا مبنى بر اســتفاده از نرم افزار ما براى شرط بندى در کل 

بى معنى اســت. ضمن اینکه مطابق با تحقیقاتى که در پرونده قبلى از 
سوى خود بانک مرکزى صورت گرفت، پولشویى به هیچ وجه نمى تواند 
به سایت ماارتباط پیدا کند، بلکه مسئله اى است که باید از طریق بانک ها 

پیگیرى شود.» 

رئیس سازمان حج و زیارت :این طرح ارتباطى با برنامه عربستان ندارد

داستان تعمیرکار38 ساله اى  که ستاره شبکه هاى اجتماعى شد

جنجال مچ بندهاى الکترونیکى حجاج

ما به آنها بدهکاریم

ماجراى غم انگیز مسدود شدن یک استارت آپ ایرانى
عامل فساد یا کارآفرین و خالق؟

گمرك جمهورى اسالمى ایران از کشف بیش از 90 
کیلوگرم تریاك و شیشــه در فرودگاه امام خمینى 

(ره) در سال 1395 خبر داد.
براســاس این گزارش، گمرك جمهورى اسالمى 
ایران از میان کشفیات81 کیلو و 420 گرم تریاك 
و شیره، هشــت کیلو و 258 گرم شیشه، 9 هزار و 
188 عدد انواع قرص هاى مخــدر و روان گردان 
و 15 گرم هروئین کشــف و ضبط کرده اســت. 
گمرك همچنین 170 مورد از یک نوع ماده مخدر 
فوق العاده خطرناك کشف کرده است که از روغن 
گیاه شاهدانه حشــیش و از برگ درخت شاهدانه 
مارى جوانا به دســت مى آید. متخصصان ژنتیک 
گیاهى روى این گیاه کار ژنتیکــى انجام داده اند 
و در نتیجه از گیاهى که مــاده مخدر آن 6 درصد 
بود، گیــاه جدیدى تولید کرده انــد که ماده مخدر 
آن 25 درصد اســت. نام این گیــاه جدید در ایران 
«گل» اســت و به راحتى در داخل یــک گلدان 
کاشته مى شود و پس از رشــد گیاه قابل استفاده

 است.
در هفته هــاى اخیــر در ســطح گســترده اى 
بــذر گیاهان مخــدر جدیــد در جاســازى انواع 
بسته هاى پستى از برخى کشورها نظیر انگلستان 
به ایران ارســال شــده که تعداد 170 مورد از این 
جاســازى ها در گمرکات امانات پســتى کشــور 
شناســایى و توســط مأمــوران گمــرك توقیف

 شده است. 

کشف تریاك، شیره، 
هروئین، روان گردان  و 
مارى جوانا در فرودگاه!

نماینده مجلس شــوراى اســالمى بــار دیگر بــه لزوم 
برخوردهاى فرهنگى در کنار برخوردهاى سلبى در موضوع 

زنان خیابانى تأکید کرد.
عباس گودرزى در گفتگو با ایلنا با اشــاره به لزوم برخورد 
فرهنگى درکنار برخورد پلیسى و ســلبى با زنان خیابانى 
اظهار داشت: شایسته نیست که با این موضوع فقط برخورد 
پلیسى شود و در عین حال نمى توان برخوردهاى پلیسى را 
هم رد کرد و گفت باید تنها کار فرهنگى صورت بگیرد.وى 
افزود: واقعیت آن است که این دو توأم و قرین با هم هستند 
و باید کار زیرساختى انجام شود که البته انجام این دو کار 
باید به صورت توأمان انجام شود که همان کار زیرساختى 
محسوب مى شود. در بحث قانونگذارى و رسالتى که همه 
نهادهاى فرهنگى حوزه، دانشــگاه، رسانه هاى جمعى و 
آموزش و پرورش بر دوش دارنــد؛ مجلس و دولت و همه 
نهادهاى قانونگذار و اجرایى باید نقــش خود را ایفا کنند.
گودرزى خاطرنشان کرد: وظیفه پلیس را هم نباید در این 
موضوع نادیده بگیریم. پلیس وظیفه خود را عمل مى کند و 
باقى سازمان ها هم عهده دار وظایف خودشان هستند.وى 
گفت: ماهیت انقالب ما فرهنگى است. توازن و تعادل در دو 
شیوه برخورد با این زنان باید رعایت شود. نهادهاى فرهنگى 
براى پیشگیرى از ابتال به این آســیب اجتماعى کوتاهى 

کرده اند.

متولى برخورد فرهنگى با 
زنان خیابانى کیست؟
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 تخلف هاى پرسود در 
نصف جهان 

عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف تأسیسات مکانیک 
سـاختمان اصفهـان گفـت : تنهـا 40 شـرکت لوله 
بازکنـى در اصفهـان از ایـن اتحادیه مجـوز فعالیت 

دریافت کرده اند.
على صدرى، هزینه گرفتگى لوله هاى فاضالب را از 
300تا 600هزار ریال براى هر لوله اعالم کرد و افزود: 
این در حالى است که شرکت هاى متخلف براى رفع 
گرفتگى لوله ها از سـه تـا 300میلیون ریـال هزینه 

دریافت مى کنند.
وى با اشـاره به اینکه این اتحادیه ماهانه بیش از 40 
شکایت مردمى دریافت مى کند گفت: شهروندان به 
برچسـب هاى درب منازل اعتماد نکنند و درصورت 
نیاز بـه لولـه باز کـن بـا اتحادیـه صنف تأسیسـات 

مکانیک ساختمان تماس بگیرند.
صدرى همراه داشتن فاکتور سربرگ دار، مهر معتبر 
و کارت شناسـایى را هنـگام ورود به منـازل الزامى 
دانسـت و افزود: اسـتفاده از اتباع خارجـى براى رفع 
گرفتگى لولـه هاى فاضـالب و ورود آنها بـه منازل 

هم ممنوع است.

 فرانسوى ها 
در صدر گردشگران اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از ثبت رکورد حضور بیش از 85 هزار 
گردشگر خارجى در بناهاى تاریخى استان اصفهان 

در فروردین ماه 1396 خبر داد.
فریدون اللهیـارى افزود: بررسـى هاى کارشناسـى 
نشان دهنده این نکته است که طى چهار دهه گذشته 
آمـار ورود گردشـگران خارجى بـه اصفهـان به این 
میزان در یک ماه اخیر در سال 1396 بى سابقه است.

وى بـا اشـاره بـه افزایـش لحظـه بـه لحظـه ورود 
گردشـگران خارجى به اسـتان اصفهـان تأکید کرد: 
بیـش از 85 هـزار گردشـگر خارجـى از 44 ملیـت 
در فروردیـن مـاه سـال جـارى از بناهـاى تاریخـى 
و جاذبه هـاى گردشـگرى اسـتان اصفهـان بازدیـد 

کرده اند.
وى تصریح کرد: گردشـگران خارجى از کشـورهاى 
فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، رتبه هاى اول تا چهارم 
ورود گردشگران خارجى به استان اصفهان را در یک 

ماه اخیر به خود اختصاص داده اند.

 امروز همچنان نمایشگاه 
قطعات خودرو برپاست

سـیزدهمین دوره از نمایشـگاه قطعـات خـودرو، 
مجموعـه هـا و صنایـع همچنـان در محـل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان دایر است.
این نمایشگاه در چهار سالن با بیش از 9 هزار مترمربع 
فضاى نمایشگاهى برپا مى باشد و 125 شرکت کننده 
از استان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى، قم، 
مازندران، البرز و آذربایجان شرقى در آن حضور دارند. 
این نمایشگاه تا امروز نهم اردیبهشت ماه سال جارى 
از سـاعات 16 تـا 22 در محل نمایشـگاه هـاى بین 
المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان پذیراى 

بازدیدکنندگان است. 

آغاز عملیات احداث خانه امید 
بازنشستگان نجف آباد 

عملیات احداث خانه امید بازنشسـتگان شهرسـتان 
نجـف آبـاد بـا همـکارى شـهردارى و صنـدوق 

بازنشستگان کشورى آغاز شد.
خانـه امیـد بازنشسـتگان شهرسـتان نجف آبـاد در 
جنوب شـرقى پارك الله بـا زیربنـاى 700 مترمربع 

احداث مى شود.
مسـعود منتظرى شـهردار نجف آباد در ایـن ارتباط 
گفـت: خانـه امیـد بازنشسـتگان شهرسـتان نجف 
آباد دریـک طبقه شـامل کتابخانه، درمانگاه، سـالن 
جلسـات، مجموعـه فرهنگى-هنـرى و بـا بـرآورد 
هزینـه اى در حـدود یـک میلیـارد و 200 میلیـون 
تومان به همت صندوق بازنشسـتگان کشور ساخته 

مى شود.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: تاکنون 
به هزار و 337 روستا در اصفهان گازرسانى شده است.

مصطفى علوى اظهار داشــت: آغاز عملیات گازرسانى 
به چهار شــهر کویرى اســتان یکى از اقدامات مهمى 
بود که در ســال 95 کلید خورد، با ایــن توضیح که در 
حال حاضر103 شــهر و هزار و 337 روستاى مشمول 
گازرسانى استان اصفهان از نعمت گاز طبیعى برخوردار 

شده اند.
وى بیان داشــت: میزان مصرف گاز استان اصفهان در 
سال گذشته در حدود 20 میلیارد متر مکعب بوده است 
که بیشترین میزان مصرف گاز روزانه 57 تا 63 میلیون 

مترمکعب مربوط بــه اوج مصرف در روزهاى ســرد 
زمستان و کمترین میزان مصرف 45 میلیون مترمکعب 

در روز بوده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به سهم 
33 درصدى مصرف گاز طبیعــى در بخش نیروگاهى 
نسبت به مصرف کل اســتان، افزود: بخش نیروگاهى 
استان در این مدت با مصرف شش میلیارد و 600 میلیون 
مترمکعب بیشترین مصرف گاز طبیعى استان را به خود 
اختصاص داده و پس از آن در صنعت فوالد با حجم 23 
درصد، واحد هاى صنعتى 22 درصد، خانگى 19 درصد و 

تجارى 3 درصد، گاز طبیعى مصرف شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
بر اساس توافق هاى صورت گرفته، به زودى سالن برخى 
مدارس در نواحى مختلف براى استفاده گروه هاى تئاترى 

در اختیار آنها قرار مى گیرد.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى درباره مسائل 
مطرح شده در ارتباط با اینکه به دلیل کمبود مکان براى 
تئاتر پیشنهاداتى مبنى بر استفاده از سالن هاى مدارس و 
ادارات ارائه شــده اظهار داشت: چنین مسئله اى صحت 
دارد، همانطور که مى دانید تئاتر ما در حال بازگشــت به 
دوران موفق خودش اســت به همین دلیل شاهد کمبود 

سالن براى گروه هاى تئاتر هستیم.

وى افزود: پیشــنهاد ارزشــمندى در ارتباط با استفاده 
بهینه از فضاها و سالن هاى موجود شــده، در این راستا 
برخى از ادارات، نهادها و مدارس ســالن هاى خوبى در 
اختیار دارند که مى توان براى اجراى تئاتر از آن بهترین 
اســتفاده را داشــت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: البته برخى از ادارات و 
سازمان ها ســالن هاى خوبى در اختیار دارند اما به دلیل 
وجود محدودیت ها نمى توان از آنها اســتفاده کرد، براى 
مثال ســالن برخى از ادارات در وسط ساختمان اداره قرار 
دارد و به دلیل ســاعت کارى آن اداره، برگزارى تئاتر و 

حضور عالقه مندان ممکن نیست.

گاز رسانى به
 1337 روستا در اصفهان

اجراى تئاتر در 
سالن هاى مدارس و ادارات

بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدى کشور با ظرفیت تولید 
10 مــگاوات برق صبح پنج شــنبه(7 اردیبهشــت) با 
حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو در جرقویه سفلى به 

بهره بردارى رسید.
هزینه احداث این نیروگاه بالغ بــر 55 میلیارد تومان و 

میزان زمان ساخت آن هفت ماه اعالم شد.
این نیروگاه از 39 هزار پنل خورشیدى با ابعاد 65/1در 98 
سانتیمتر تشکیل شده که در مساحتى بالغ بر 20 هکتار 

نصب شده است.
تولید بــرق ایــن نیــروگاه بــا خــط اختصاصى به 
طــول 5/3کیلومتــر بــه پســت 63 کیلــو ولــت 
جرقویــه متصل شــده و بــا عقــد قــراردادى 20 
ســاله، کل برق تولیدى ایــن مجموعه به ســازمان 
انرژى هاى نو (ســانا) به صورت تضمینى فروخته شده 

است.
در ساخت نیروگاه یاد شــده، 30 درصد از توان و تولید 
داخلى استفاده شده و قرار اســت در طرح توسعه آن از 

ظرفیت هاى داخلى بیشترى استفاده شود.
براى ساخت ســایر نیروگاه هاى خورشــیدى کشور از 
پنل هاى ثابت اســتفاده شــده اما نیروگاه خورشیدى 
جرقویه با سیســتم هاى ردیابى خورشیدى به صورت 
تک مرحله اى ســاخته شده اســت، بنابراین صفحات 
خورشیدى این نیروگاه به صورت خودکار اشعه خورشید 
را ردیابى مى کنند و به ســوى خورشــید تغییر جهت 
مى دهند اما در سایر نیروگاه ها تغییر جهت این صفحات 

باید توسط دست انجام شود.
 

وزیر نیــرو: امنیت تأمین نیــاز برق در 
جرقویه، بیش از شهر اصفهان است

 وزیر نیرو در این مراســم با بیان اینکه در چندسال اخیر 
توجه ویژه اى به انرژى هاى تجدیدپذیر شده است، گفت: 
ظرفیت امروز انرژى هاى تجدید پذیر 9/2 برابر ابتداى 
دولت یازدهم است ودر این راستا به زودى نیز نیروگاه 30 

مگاواتى در جاجر مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
چیت چیان با بیان اینکه برخى شــهرهاى کشور بسیار 
آلوده بوده و مردم در فشار و عذاب هستند، گفت: زمانى که 
فصول سرد سال فرا مى رسد و وارونگى هوا رخ مى دهد 
محیط شهرها تحمل ناپذیر مى شود، یکى از برکات این 
نوع نیروگاه ها این است که آلودگى وارد هوا نمى کنند و 

گاز گلخانه اى نیز تولید نمى کنند.
وى افزود: تولید مترکز برق عالوه بر اینکه خود نیازمند 
گاز و دیگر سوخت هاى فسیلى اســت نیازمند خطوط 
انتقال برق نیز هســت، این نوع نیروگاه ها این امکان را 
دارند که هر خانه اى بتواند براى خــود برق تولید کند و 
سبب مى شــود که مشــکالتى مانند جریان قطع برق 

خوزستان پیش نیاید.
وى ادامــه داد: امنیتى که در حال حاضــر براى تأمین 
نیاز برق مــردم در جرقویــه وجود دارد بیش از شــهر 
اصفهان است و ایجاد اشــتغال از دیگر مزایاى این نوع 
نیروگاه هاســت و این نوع نیروگاه مى توانــد در اندازه 

متفاوت ایجاد شود.

افتتاح طرح هاى تأمین آب شرب براى 52 
هزار روستایى

همچنین دو طرح آبرسانى به روستاییان شهرستان هاى 

مبارکه و فالورجان در استان اصفهان هم با حضور وزیر 
نیرو افتتاح شد.

هدف از اجراى این طرح ها، تأمین آب شــرب سالم و 
پایدار براى بیش از 52 هزار نفر از اهالى روستاهاى این 

شهرستان ها بود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان در این بــاره گفت: براى بهره بــردارى از این

 طرح ها، بیش از 116 میلیارد ریال هزینه شده است.
محمدحســین قرائتــى اظهــار داشــت: مجتمــع 
آبرســانى 22 روســتاى شهرســتان مبارکه با هدف 

تأمین آب شــرب بــراى 24 هزارنفر از ســال 1385 
آغاز شد. 

وى افزود: براى بهره بردارى از آن 42 کیلومتر خط انتقال 
آب، 20 کیلومتر اصالح و بازسازى شبکه هاى فرسوده 
توزیع آب، پنج ایستگاه پمپاژ، دو هزار و 550 مترمکعب 
مخزن ذخیره و سه حلقه چاه نیمه عمیق اجرا شده است.

قرائتى ادامه داد: طرح آبرسانى به 19 روستاى شهرستان 
فالورجان نیز بــا جمعیتــى بیــش از 19 هزارنفر در 
قالب مجتمع آبرسانى از ســال 1390 آغاز شد و براى 
آماده ســازى آن، خط انتقال آب به طول 30 کیلومتر و 

8 کیلومتر اصالح و بازسازى شــبکه توزیع انجام شده 
است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان با اشاره به تأمین 28میلیارد ریال اعتبار براى این 
طرح ها از محل صندوق توسعه ملى گفت: دولت سال 
گذشته مبلغ 500 میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه 
ملى براى تکمیل طرح هاى آبرسانى روستایى و تسریع 

در بهره بردارى از آنها به استان اصفهان اختصاص داد.
وى افزود: تاکنون 33 مجتمع آبرســانى روســتایى و 
47 طرح تک روســتایى از محــل این اعتبــارات در 
همه شهرســتان هــاى اســتان اصفهان اجرا شــده

 است.

با بهره بردارى از بزرگ ترین نیروگاه خورشیدیاب کشور در جرقویه 

هر خانه اى مى تواند براى 
خود برق تولید کند

,,

نیروگاه خورشیدى 
جرقویه با 
سیستم هاى 
ردیابى خورشیدى 
بصورت تک 
مرحله اى ساخته 
شده و صفحات 
خورشیدى این 
نیروگاه بصورت 
خودکار، اشعه 
خورشید را ردیابى 
مى کند و بسوى 
خورشید تغییر 
جهت مى دهد

با آغاز ماه مبارك شــعبان، تئاترهــاى روى صحنه در 
سالن هاى اصفهان رنگ و بوى طنز به خود گرفته است و 
بهانه هفته نکوداشت اصفهان و استقبال مخاطبان مزید 
بر علت شده اســت تا بعضى از نمایش هاى کمدى که 
بیش از یک ماه به صورت هر روزه اجرا داشته اند، تمدید 
شود. در میان آثار کنونى روى صحنه در سالن هاى تئاتر 
اصفهان، عالوه بر موضوع طنز و کمدى، توجه به کودکان 
نیز دیده شده است، «پینوکیو» نام تئاترى موزیکال نوشته 
امیر شیخ جبلى است که در سالن اصلى تاالر فرشچیان 
هر روز ســاعت 20و 30 دقیقه به روى صحنه است و تا 

نیمه این ماه ادامه خواهد داشت.
تاالر فرشــچیان با اختصاص سانس ســاعت 19 سالن 
خود به تئاتر موزیکالى دیگر ســعى کرده براى کودکان 
و خانواده ها تفریح ســالمى را پدید آورد، «بزبز قندى و 
گرگ ناقال» اثر ى با کارگردانى محمد معلمى اســت و 
تا 15 اردیبهشت در سالن اصلى تاالر فرشچیان پذیراى 

عالقه مندان است.
سالن کوچک تاالر فرشچیان هم ساعت 19 میزبان تئاتر 
موزیکال و شاد دیگرى با عنوان «خروس زرى، پیرهن 
پرى» به کارگردانى امید اجاقى اســت که توسط احمد 
شاملو نوشته شده اســت . بلیت این نمایش موزیکال تا 
10 اردیبهشت ماه در سایت partakticket.com قابل 

خریدارى است.
دانشگاه اصفهان هم با اختصاص ســالن شهید آوینى 
به یک نمایــش کمدى که برگزیده دو دوره جشــنواره 
مونولوگ بوده و در نخســتین جشنواره تئاتر محله مورد 
تقدیر قرار گرفته است، سعى کرده حال و هواى دانشگاه 
را با هنر آمیخته کنــد. نمایش «کمــدى مضراتى» با 
نگاهى به مضرات دخانیات اثر آنتوان چخوف و بر اساس 
«برلین» اثر محمد یعقوبى نوشته شده است، کارگردانى 
نمایش «کمدى مضراتى» را مهدى ایروانى به عهده دارد 
و عباس سلطانى بازیگر این نمایش است که از امروز تا 
12 اردیبهشت ساعت 16 پذیراى دانشجویان عالقه مند 

به تئاتر خواهد بود.
دانشگاه ســپهر هم در روزهاى بهارى اصفهان نمایش 
کمدى «خواســتگارى» را که اثــرى از آنتوان چخوف 
است با کارگردانى رؤیا خســروى به روى صحنه سالن 
بلک باکس این دانشگاه خواهد برد، این نمایش از امروز 

9 اردیبهشت تا چهاردهم این ماه ساعت 13 اجرا دارد.
نمایش « 2-1 به نفع بارسلونا» اثرى از پویان عطایى که 
به بررسى مشکالت یک زوج تک فرزند پرداخته است، 
با توجه به استقبال مخاطبان تا 12 اردیبهشت ماه ساعت 
18و 30 دقیقه در ســالن کوچک تاالر هنر تمدید شده و 
تهیه بلیت آن از سایت partakticket.com میسر است.

سالن هاى اصفهان در انحصار نمایش هاى کمدى

دبیر انجمن صنایع لبنى اســتان اصفهان گفت: به دلیل 
مشــکالتى چون رکود، اکثر کارخانه هــاى لبنى تنها با 
نیمى از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند اما امیدواریم 

مشکالت این تولیدکنندگان هر چه زودتر کاهش یابد.
هومان امیرى اظهارداشت: کارخانه هاى لبنى اصفهان 
افزایش قیمتى در محصوالت خود نداشته اند و با همان 

قیمت هاى قبلى مشغول فروش محصوالت هستند.
وى با بیان اینکه مدت هاست قیمت لبنیات افزایش نیافته، 
عنوان کرد: در مقاطعى این مبحث مطرح شد که کارخانه ها 
شیر خام را با قیمت باالترى از دامداران خریدارى کنند در 
حالى که این کار مى تواند باعث افزایش قیمت لبنیات و 

کاهش قدرت خرید مردم شود.
دبیر انجمن صنایع لبنى استان اصفهان در ارتباط با مباحث 
صادراتى نیز گفت: در ارتباط با صادرات باید بگویم، تعدادى 
از کارخانه ها، صادراتى به کشورهاى منطقه همچون عراق 

و افغانستان و... داشتند اما با مباحثى که در ارتباط با پالم به 
اشتباه مطرح شد، به مقوله صادرات آسیب وارد شد، البته 
هنوز هم صادرات داریم و کارخانه هاى بزرگ در این بخش 

فعال هستند و امیدواریم میزان صادرات افزایش یابد.
امیرى تصریح کرد: کارخانه هاى لبنى در تأمین سرمایه 
در گردش نیز با مشــکالتى روبه رو بوده و توان نوسازى 
تجهیزات و ماشــین آالت خود را ندارند، از طرفى قدرت 
خرید مردم نیز کاهش یافته و مسائلى را براى کارخانه ها 

ایجاد کرده است.
دبیر انجمن صنایع لبنى اســتان اصفهان در پایان بیان 
داشــت: نکته مهم دیگر اینجاســت که افزایش رقابت 
مى تواند زمینه گســترش صادرات را فراهم آورد و این 
موضوع نیز مهم است، از طرفى دولت مى تواند با پرداخت 
یارانه در این بخش، کمک زیادى به بهبود اوضاع داشته 

باشد.

مشکل 
کارخانه هاى لبنى 

در تأمین 
سرمایه در گردش  

1100نفر از کارگران مجموعه پلى اکریل و DMT به 
بیمه بیکارى معرفى شدند و با این کارگران از شهریور ماه 

قرارداد منعقد شد. 
قرار است این کارگران نیمه اول ســال را بیمه بیکارى 
دریافت کنند و از اول مهرماه دوباره به سر کار بازگردند. 
کارفرما با این کارگران براى نیمه دوم سال یک قرارداد 
شش ماهه منعقد کرده است.  اعضاى شوراى اسالمى کار 
شرکت پلى اکریل مى گویند تفاهمنامه اى میان شورا به 
نمایندگى کارگران و اعضاى هیئت اجرایى و مدیرعامل 

منعقد شده که طى آن کارفرما متعهد شده است در شش 
ماه اول ســال، مابه التفاوت بیمه بیکارى را به کارگران 
پرداخت کند. در عین حال کارگــران پلى اکریل از عدم 
پرداخت معوقات مزدى خــود خبر مى دهند و مى گویند 
چند ماه مطالبات مزدى کارگران پرداخت نشده و قرار هم 
نیست در نیمه اول سال و پیش از بازگشت به کار پرداخت 
شود. پلى اکریلى ها امیدوارند شش ماه آینده فرصتى باشد 
که مشــکالت این واحد تولیدى رفع شود و کارگران با 

خیال راحت سر کار بازگردند.

با کارگران پلى اکریل قرارداد امضا شد
زینب زمانی

معاونان و مدیران شــهردارى هچیرود از پروژه هاى 
عمرانى شهردارى شاهین شهر بازدید کردند.

در ایــن بازدیــد یــک روزه، بازدیــد کننــدگان از
 پروژه هاى شــاخص به بهــره بردارى رســیده یا در 
حال احداث شــهردارى شــاهین شــهر همچون پل 
مکانیــزه عطار، تابلوهاى ســرداران شــهید، یادمان 
شــهداى گمنام، بازار میوه و تره بار، ایستگاه هوشمند 
اتوبوس، فرهنگســراى هنــر و خانــواده و مجموعه 

تفریحــى- گردشــگرى شــاهین شــهر دیــدن 
کردند.

بازدیدکنندگان همچنیــن در جریان این بازدید با بیان 
اینکه شاهین شهر یکى از شهرهاى پیشرو ایران در همه 
بخش هاى عمرانى، فرهنگى، رفاهى و خدماتى است، 
سرعت ، دقت و نظارت در ساخت پروژه هاى شهردارى 

را قابل تحسین دانستند.
گفتنى است؛ شهر هچیرود از توابع شهرستان چالوس  

در استان مازندران است.

بازدید مدیران شهردارى هچیرود از شاهین شهر
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حمایت از ایده هاى دانشجویى 
در دانشگاه آزاد خمینى شهر

براى حمایت از ایده هاى دانشجویى،11 شرکت دانش 
بنیان در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر مستقر 

مى شوند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت : این 
شرکت هاى دانش بنیان به منظور حمایت از  ایده هاى 
دانشجویى و تجارى سازى محصوالت، فعالیت خود را در  

مرکز رشد این  دانشگاه آغاز مى کنند. 
مسـعود کثیرى، زمینه فعالیت این شـرکت هاى دانش 
بنیان را  که نقش مهمى در اشتغالزایى دارند در حوزه فنى 
مهندسى عنوان کرد و  افزود:  در حال حاضر دو شرکت 

فعال در این مرکز مستقر هستند.
وى، مهمترین رویکرد این  مرکـز را تمرکز برکاربردى 
شدن فعالیت هاى پژوهشـى، ارتباط با صنایع همجوار 
و تجارى سـازى محصوالت دانسـت و افزود: سـاخت 
روبـات لوله نـورد، بینـى الکترونیکـى و  عمودپـرواز از 
مهمترین طرح هاى پژوهشى است که دانشجویان مقطع 
کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر اجرا

 کرده اند.

نه خارجى ها به اصفهان مى آیند و 
نه ما زیرساخت  داریم

کریم داوودى عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
بیش از صد پروژه مشارکتى در اصفهان اجرا شد اما پس 
از ده سـال به ایـن نتیجه رسـیدیم که زیرسـاخت هاى 
الزم براى جـذب سـرمایه گذاران خارجـى در اصفهان 
وجـود نـدارد. وى ادامـه داد:  بـراى بیش از صـد گروه 
خارجى در اصفهان فرش قرمز پهن شـده امـا عمًال نه 
ما ساختار تشکیالتى آن را داشـتیم و نه آنها سرمایه اى 
به اصفهـان آوردنـد. وى افزود: هـر اقدامى کـه در این 
شهر صورت گرفته به کمک سـرمایه داران همین شهر 
انجام شـده واین میزان کـه در اصفهان از سـرمایه گذار 
بخش خصوصى استفاده شـده، در هیچ شـهرى نشده 

است.

جاعالن حرفه اى اسکناس در 
شاهین شهر دستگیر شدند

فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر گفت: در بازرسى 
از یک خودروى پـژو 206 مقدار 25 میلیـون و صد هزار 
ریال چک پول و اسـکناس تقلبى، تعدادى برگ سـفید 
مخصـوص جعل، شـش عدد ُمهـر شـماره گذارى و دو 
عدد چسـب مخصوص کشف شـد و جاعالن دستگیر 

شدند.
رجبعلى مختارى اظهار داشت: مأموران گشت انتظامى 
شهرستان شاهین شهر حین گشتزنى در این شهرستان 
به یک دستگاه سوارى پژو 206 مشکوك و آن را متوقف 

کردند.
وى تصریح کـرد: در ایـن خصوص دو جاعل دسـتگیر 
و جهت سـیر مراحل قانونـى به مراجـع قضائى تحویل 

داده شدند.

شناسایى دانش آموزان 
افسرده در مراکز بهداشت

رئیس مرکز بهداشـت اصفهان گفت: بـا توجه به اینکه 
بخشـى از جامعه ما با بیمارى افسـردگى مواجه اسـت 
بنابراین در این میان شناسایى دانش آموزان افسرده یکى 

از وظایف اصلى مرکز بهداشت اصفهان است.
رضا خدیوى اظهار داشت: آمار افسردگى در میان ایرانیان 
به 23 درصد مى رسـد. وى بیان داشت: با توجه به اینکه 
بخشـى از جامعه ما با بیمارى افسـردگى مواجه اسـت، 
مى بایست از عواملى که منجر به این بیمارى مى شوند 

جلوگیرى کرد.
خدیوى ادامه داد: باید آموزش راه هاى غلبه بر اضطراب و 
افسردگى را بدانیم و بتوانیم کودکان شاد پرورش دهیم و 
یک کودك منفعل و درون گرا را نشانه یک کودك مؤدب 
و آرام ندانیم که در این ارتباط وظیفه بخش بهداشـت و 

درمان در این امر بسیار مهم است.
رئیس مرکز بهداشـت اصفهان  شناسایى دانش آموزان 
افسرده و درمان به موقع این بیمارى را دو اولویت اصلى 
مرکز بهداشت استان عنوان کرد و اظهار داشت: یکى از 
مهمترین الزامات پیشـگیرى از افسـردگى آموختن راه 

هاى مقابله با استرس در زندگى است.

خبر

رئیس کمیســیون اقتصادى اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان از تصویب نرخ 11 هــزار تومانى براى زولبیا و 

بامیه در اتاق اصناف خبر داد.
روح ا... چلونگر با اشاره به اعالم به موقع نرخ پیشنهادى 
این شیرینى براى بررسى هاى کارشناسى، بیان داشت: 
خوشبختانه براى نخستین بار، نرخ پیشنهادى اتحادیه 
گز و شیرینى دو ماه قبل از رسیدن ماه مبارك رمضان به 
کمیسیون اعالم شد تا کمیسیون اقتصادى نیز فرصت 
کافى براى بررســى و آنالیز قیمت هاى پیشنهادى در 

اختیار داشته باشد.
وى در ادامه تصریح کرد: با همــکارى خوب اتحادیه 

و براى رعایت شــرایط اقتصادى همشــهریان، تمام 
کارشناســان بــه ثابت مانــدن قیمت زولبیــا و بامیه 
همچون ســال قبل و عدم افزایش قیمت این شیرینى 
رأى دادند تا کام مــردم در ماه میهمانى خدا شــیرین 

شود.
رئیس کمیســیون اقتصادى اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان از انعقاد تفاهم با اتحادیه گز و شــیرینى براى 
تولید محصوالت درجه یک براى همشهریان خبر داد و 
اظهار داشت: نظارت و بازرسى هاى مستمر نیز بر بازارها 
توســط نهادهاى ذیربط براى جلوگیرى از تضییع حق 

شهروندان در این ایام برقرار است.

آموزش مهارت اشتغال در 76 حرفه به روستائیان استان 
اصفهان آغاز شد.

کارشــناس آموزش بخش روســتایى اداره کل فنى و 
حرفه اى اســتان اصفهان گفت: تیــم هاى تخصصى 
و ســیار فنى و حرفه اى مهارت هاى اشتغال آموزش 

مى دهند. 
غالمحسین حمیدى اظهار داشت: تاکنون این تیم هاى 
تخصصى به هزار و 520 روســتایى در  18 شهرستان 

اصفهان آموزش داده اند. 
وى ادامه داد: این آموزش ها متناســب با نیاز و ظرفیت 
هر منطقه ارائه مى شــود. کارشــناس آموزش بخش 

روســتایى اداره کل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان 
بیان داشت: در نظر است 133 دوره آموزشى با متوسط 
150 ساعت آموزش  ارائه شود که در پایان هر دوره به 
شــرکت کنندگان گواهینامه مهارتى با کد بین المللى 

داده مى شود.
حمیدى با اشــاره به  زمینه هاى آموزشى این دوره ها 
افزود: این دوره هــا در زمینه هــاى باغبانى، زراعت، 
دامپرورى، پرورش طیور و ســاخت صنایع دستى است 
و با آموزش حرفه هاى خانگى، کمکى به درآمد خانوار 
مى شود و میزان تولید محصوالت خانگى هم با آموزش 

تکنیک ها و روش هاى نو افزایش مى یابد.

آموزش 76 حرفه به 
روستائیان استان 

قیمت زولبیا و بامیه 
11 هزار تومان تعیین شد

جمال نوروزباقرى
 فریبنده است اما نمى توان از موهبت چند ماهه حضور 
آن چشم پوشى کرد. حضورى که هرچند کوتاه است 
ولى در این مدت کوتاه توانسته نشاط  را به شهراصفهان 
بازگرداند. تصویر خشــک آن در ذهن ها باقى است و 
باید منتظر تازه تر شدن این تصویر تکرارى و ناخوشایند 
باشیم. زاینده رود در حال نفس نفس زدن است و این، 

هم نشانه مرگ است و هم تولد آن.
معاون وزیر نیرو ، وضعیت حاضــر زاینده رود را خوب 
توصیف مى کند و مى گوید: اگر بر اساس پیش بینى ها 
تا شــهریور سال 96 پشت ســد زاینده رود آب نداشته 

باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.

رحیم میدانى حجم ذخیره ســد در زاینده رود را حداقل 
250 میلیون مترمکعب آب عنوان مى کند که اگرحجم 
ذخیره سد تا زمان مشخص شده کمتر باشد، به لحاظ 

شرب احساس نگرانى مى کنیم.
به راستى ریشه این احساس نگرانى وزیر و مردم استان 
اصفهان از کجا نشأت مى گیرد؟ از خشکسالى و عدم 
بارش، مدیریت غلط در حوضه آبریز زاینده رود، تمام 
شــدن ذخایر و منابع آب زیر زمینى، انتقال آب استان 
اصفهان به دیگر شــهرها، حضــور و نفوذ چهره هاى 
مطرح استانى و کشورى در ایجاد تنش میان دو استان 
برخوردار از رودخانه زاینــده رود، از بین رفتن و نادیده 
گرفتن حقابه شیخ بهایى و... شاید هم ریشه مشکالت و 

نگرانى ها  را باید در دوره هاى قبلى ریاست جمهورى؛ 
چه اصالح طلب و چه اصولگرا جستجو کنیم.

بدون شک و به مانند دیگر مشکالت استانى و کشورى، 
ریشــه خشکســالى هاى زاینده رود را باید در حیطه 
مدیریتى دانست، که نمونه آن برداشت غیرقانونى در 
باالدست رودخانه اســت که همچنان به کارخود نیز 

ادامه مى دهند.
رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان در تازه ترین اظهار نظر خود، با انتقاد 
از اجراى 30 طرح توسعه کشــاورزى در چهارمحال  
و بختیــارى، آن را نقض صریح مصوبــات 9 ماده اى 
عنوان کرد. حمیدرضا قلمــکارى راه نجات زاینده رود 

را همانا ســتاد ملى نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب 
مى داند.

شــاید باید قبول کنیم که زاینده رود دیگر قســمت 
اصفهان نیســت و باید در یک بــازه تاریخى، تصمیم 
تاریخى بگیریم؛ رودخانه را اتوبــان کنیم و پل هاى 
اضافه آن را خراب کنیم براى احداث پل رو گذر، البته 
نظر مسئولین شــرط اســت! اما مى توان در این بازه 
تاریخى، تصمیم تاریخى دیگرى گرفت که نسخه آن 
چند صد سال پیش توسط شیخ بهایى و براى دورماندن 
زاینــده رود از این دعواها در نظر گرفته شــده بود که 

همان رعایت حقابه شیخ بهایى است.
در این بین اما هســتند افرادى که به واژه و لغت بسیار 

اهمیت مى دهند به مانند فرهنگســتان زبان و ادبیات 
پارسى یا همان فارسى(!)اســتاد مدیریت منابع آب و 
محیط زیســت امپریال کالج لندن مى گوید به جاى 
استفاده از کلمه «بحران» براى حوضه آبریز زاینده رود 

باید از کلمه  «ورشکستگى» استفاده کنیم.
کاوه مدنى با بیان اینکه بحران تا حدى قابل برگشت 
اســت و در یک بازه زمانى رخ  مى دهد، افزود: با این 
تفاســیر باید بپذیریــم جنس مشــکالت حوضه آب 
زاینده رود از جنس بحران نیســت و ما در واقع در این 

منطقه با شکست مواجه شده ایم.
حال باید پرسید راه مواجه شدن با این شکست چیست؟ 

پذیرفتن شکست ویا تالش براى پیروزى دوباره؟

ورشکستگى حوضه آبریز زاینده رود

زاینده رود 
«قسمت»  اصفهان 

نیست

20 طرح توسـعه عمرانى در حوزه سـالمت، بهداشـت و درمان اسـتان اصفهان امروز ( 9 
اردیبهشت ) با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى افتتاح مى شود.

این طرح ها شامل طرح هاى آموزشى، مرکز بهداشـت، تصویربردارى پزشکى، کلینیک 
درمانى و پایگاه سالمت در سراسر استان اصفهان است.

12 پایگاه و مرکز خدمات جامع سـالمت، مرکز خدمات جامع توانبخشـى صدیقه طاهره 
(س)، مرکز بهداشـت المهدى(عج) بیمارسـتان خورشـید اصفهان و طرح توسـعه مرکز 
آموزشـى و درمانى آیت ا... کاشـانى اصفهان از جمله طرح هایى است که با حضور حسن 
قاضى زاده هاشمى وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى افتتاح خواهد شد.  همچنین 
مرکز تصویربردارى پزشکى (شامل سى تى اسکن و ام آر آى پیشرفته) بیمارستان شهید 
منتظرى نجف آباد و پلى کلینیک تخصصى و فوق تخصصى و مرکز تصویربردارى پزشکى 

بیمارستان شهداى لنجان، از دیگر طرح هایى است که امروز به بهره بردارى مى رسند.
طرح هاى آموزشى نیز که با حضور وزیر بهداشت افتتاح خواهد شد شامل تاالر نفیس، مرکز 
آموزش مجازى و مجتمع آموزشى و مرکز آزمون (ساختمان تدبیر) دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان است.

نایب رئیس اتحادیه میـوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه تفاوت اقلیم سـبب گرانى قیمت 
گوجه فرنگى در بازار است، گفت: قبًال گوجه فرنگى از شهرستان جیرفت وارد بازار مى شد 

اما در حال حاضر از بوشهر و دیگر استان ها در بازار عرضه مى شود.
محمد صادقى ریاحى با بیـان اینکه امیدواریم در این هفته نگرانى هـا درباره گرانى گوجه 
فرنگى کمتر شـود، افزود: تفاوت اقلیم و افزایش تقاضا و کاهش عرضه براى بازار میوه و 
تره بار زیان هایى دارد که گرانى قیمت گوجه فرنگى در بازار کنونى حاصل این زیان هاست.

نایب رئیس اتحادیه میـوه و تره بار اصفهان تصریـح کرد: از هفته جـارى گوجه فرنگى از 
کازرون، بوشهر، دزفول و اهواز وارد اصفهان مى شود و قیمت گوجه فرنگى در بازار کاهش 
پیدا مى کند. وى ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگى سوپر در میدان 
میوه و تره بار چهار هزارتومان و گوجه فرنگى معمولى دو هزار و 500 تومان اسـت که این 

تفاوت قیمت بستگى به کیفیت گوجه فرنگى دارد.
ریاحى با بیان اینکه با کمبود گوجه فرنگى در بازار میوه و تره بار اصفهان مواجه نیستیم، گفت: 
سیل بهاره در استان هاى جنوبى کشور به حدى نبوده که به کشت کشاورزان آسیب وارد کند 

و سیل ربطى به گرانى و کمبود گوجه فرنگى در بازار میوه و تره بار ندارد.

20 طرح سالمت 
امروز افتتاح مى شود

گوجه؛ گوى قیمت را 
در اصفهان ربود

4 فرد شـرور که بـا اقدامات شـرارت آمیز خـود باعث 
سـلب آسـایش شـهروندان در یکـی از محلـه هـاي 
شـهر اصفهان شـده بودند در عملیـات ضربتى پلیس 
امنیـت عمومـى فرماندهى انتظامی اسـتان دسـتگیر 

شدند.
سـرهنگ عاصمی رئیس پلیس امنیت عمومی استان 
اصفهان با اعالم این خبـر  گفت: درپی نزاع و درگیري 
و قدرت نمایی با سالح سرد توسط تعدادي افراد شرور 
در یکی از محله هاي شهر اصفهان، مراتب دستگیري 
آنان به صورت ویژه در دسـتور کار مأموران این پلیس 

قرار گرفت.
رئیس پلیس امنیـت عمومی اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکه این افـراد بـا اقدامات شـرارت آمیز خـود باعث 
رعـب و وحشـت در بیـن شـهروندان شـده بودنـد، 
اظهار داشـت: با توجـه به حساسـیت موضـوع پس از 
انجـام تحقیقـات میدانـی، مخفیـگاه هاي ایـن افراد 
شناسـایی و طـی هماهنگی بـا مقام قضائـی مأموران 
در یـک عملیـات ضربتی تعداد سـه نفـر از ایـن افراد 
را دسـتگیر و تعـدادي سـالح سـرد از آنـان کشـف 

کردند.
وى خاطـر نشـان کـرد: در ادامه رسـیدگی بـه پرونده 
مشخص گردید یکی از افراد شرور همدست با متهمان 
نیز متواري و در منزلی واقع در حاشیه شهر مخفی شده 
بود که مأموران ایـن پلیس با هماهنگـی مقام قضائی 

وي را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی اسـتان، سـال 96 را سالی 
طوفانی براي مقابله با اراذل و اوباش و قانون شـکنان 
جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: پلیس با تمام توان در 
راستاي تأمین نظم، امنیت و آرامش شهروندان تالش 
کرده و به هیچ فردي اجازه نخواهد داد با اقدامات غیر 
قانونی و خـالف خود، نظم عمومی و آسـایش مردم را 

برهم بزند.

عملیات ویژه پلیس براى
 دستگیرى 4 شرور

دبیر شوراى فرهنگ عمومى کشور با اشاره به پیشگامى 
اصفهـان در تحـول مسـائل فرهنگـى کشـور گفت: 
رصدخانه فرهنگـى- اجتماعى اصفهان مانند چشـم 

تیزبین، وضعیت فرهنگى اسـتان را پایـش مى کند و 
نتیجـه آن را در شـوراى فرهنگ عمومى اسـتان ارائه 

مى کند.
حجت االسالم والمسلمین سید حسین شاهمرادى در 
آیین آغاز به کار رصدخانه فرهنگى- اجتماعى استان 
اصفهان اظهار داشت: ما نسبت به مسائل فرهنگى به 
دلیل عدم اطالعات درسـت و آمایش صحیح تصمیم 
درست نمى گیریم یکى از وظایفى که شوراى فرهنگ 
عمومى کشـور مصوب کرد، بحث رصد و فهم درست 
مسـائل فرهنگى اسـتان ها بود و قبل از آنکه بخواهد 
تصمیم بگیـرد و اقدام کنـد، باید درسـتى اطالعات را 

بررسى کند.
وى با بیـان اینکـه اطالعات غلط نسـبت به مسـائل 
اجتماعى و فرهنگى تبعات و آسـیب  هاى زیادى براى 
جامعه به همراه دارد، افزود: اصفهان همیشه در تحول 

مسائل فرهنگى پیش قدم بوده و تصمیم ایجاد رصدخانه 
فرهنگى- اجتماعى استان اصفهان در زمان مدیریت 
قبلى ارشاد اصفهان با همکارى شهردارى  گرفته شد  که 
تشکیل این رصدخانه نیازمند همدلى و همراهى همه 
دستگاه هاى فرهنگى است و همه موظف هستند که 

پاى کار بیایند و این رصد را به نتیجه برسانند.
دبیر شوراى فرهنگ عمومى کشـور با بیان اینکه این 
رصدخانه مانند چشم تیزبین وضعیت فرهنگى استان 
را پایش مى کند و نتیجه آن در شوراى فرهنگ عمومى 
ارائه مى شـود، تصریح کرد: امیدواریـم این رصدخانه 

الگویى براى دیگر استان هاى کشور باشد.
در این آییـن همچنین از کتاب «شناسـنامه فرهنگى 
اجتماعى محالت شهر اصفهان» با حضور دبیر شوراى 
فرهنـگ عمومى کشـور، مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد 

اسالمى استان و شهردار اصفهان رونمایى شد.

دبیر شوراى فرهنگ عمومى کشور در اصفهان:

رصدخانه فرهنگى، چشم تیزبین پایش وضعیت فرهنگى استان است 

اسـتاندار اصفهان گفـت: در طـول 3/5سـال گذشـته 12 هـزار و 700 طـرح مختلف سـرمایه گـذارى، 
صنعتـى، کشـاورزى، شـهرى، زیربنایـى و گردشـگرى در اسـتان اصفهـان بـه بهـره بـردارى رسـیده

 است.
رسـول زرگرپور، هزینه بهره بردارى از این طرح ها را 10/5 هزارمیلیارد تومان اعالم کرد و اظهار داشـت: 
در حدود 50 درصد از این طرح ها با مشارکت بخش خصوصى، 28 درصد شهردارى و نهادهاى عمومى و 
در حدود 22 درصد با حمایت دولت اجرا شده است. وى گفت: در حالى اسـتان اصفهان را استان برخوردار

 مى  دانند که در رده تخصیص اعتبارات یکى مانده به آخر در میان استان هاى کشور هستیم.
زرگرپور خاطرنشان کرد: پس از برجام در استان اصفهان 3/5 میلیارد یورو سرمایه گذارى خارجى انجام شد 

و این جوابى است براى کسانى که منتقد برجام هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به محرومیت شش بخش از شهرسـتان اصفهان، افزود: برنامه هاى زیادى براى 
رفع محرومیت در این مناطق وجود دارد اما بازهم باید در این بخش ها سرمایه گذارى مناسب انجام گیرد.

زرگرپور با اشاره به حمایت از کشاورزان مناطق شـرقى اصفهان، گفت: دولت تالش زیادى براى حمایت 
از این قشر از جامعه داشته است.

در سال هاى اخیر؛

12 هزار و 700 طرح 
در استان به بهره بردارى رسید
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آغاز بررسى اعتراضات 
کاندیداهاى شوراهاى شهر

نماینـده مـردم شاهین شـهر و میمـه در مجلـس 
شـوراى اسـالمى گفت: تا 16 اردیبهشـت ماه به مدت 
10 روز بـه اعتراضـات کاندیداهایـى که براى شـرکت 
در انتخابـات شـوراى شـهر رد صالحیت شـده اند و به 
هیئت هاى اجرایـى و هیئت هاى نظارت بـه دلیل تائید 

نشدن صالحیت اعتراض دارند، رسیدگى مى شود.
حسـینعلى حاجى دلیگانى با بیان اینکه همه امکانات و 
اطالعات الزم فراهم شده و کار سنگینى را براى بررسى 
اعتراضات داریم، افـزود: امیدواریم با دقـت به گونه اى 
عمل کنیم که نه حقى از افرادى که داوطلب شده اند و نه 

حقى از مردم و نظام تضییع شود.

نبض شاهرگ حیاتى اصفهان 
تا اواسط خرداد مى تپد 

مدیرعامل شـرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: آب تا 
اواسط خرداد ماه در بستر زاینده رود جارى مى ماند و پس 
از تشکیل نشستى درباره تعیین زمان دقیق باز ماندن آب 

در این رودخانه تصمیم گیرى مى شود.
مسـعود میرمحمدصادقـى با اشـاره بـه اینکـه یازدهم 
فروردین با افزایش خروجى سـد زاینده رود آب به شهر 
اصفهان رسـید، اظهار داشـت: آب رودخانه زاینده رود تا 
اواسـط خرداد براى ادامه کشـت غله کشـاورزان شرق 
اصفهان باز مى ماند اما هنوز جلسه اى براى تعیین زمان 
دقیق جارى بودن آب در بستر زاینده رود تشکیل نشده 
است. وى با بیان اینکه باید نشستى با حضور مسئوالن 
سازمان هاى مرتبط پیرامون این موضوع تشکیل شود که 
زمان آن ابتداى خردادماه است، افزود: در این نشست با 
بررسى مسائل مختلف در مورد زمان دقیق جارى ماندن 
آب در بسـتر شـاهرگ حیاتى اصفهـان تصمیم قطعى 
گرفته و اعالم مى شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطرنشان کرد: براى کشاورزان غرب استان هم 
در نشستى که با حضور نمایندگان آنان برگزار مى شود با 
توجه به شرایط جوى و آبى، در مورد تخصیص سهم آبه 

کشاورزان این منطقه تصمیم گیرى خواهد شد.

اختصاص 2 میلیارد ریال براى 
مرمت نارین قلعه نایین 

مدیر اداره میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرسـتان ناییـن گفـت: دو میلیـارد ریـال بـه منظور 
مرمت هاى اضطرارى نارین قلعه نایین وتبدیل به سایت 

موزه اختصاص یافت.
محمود مدنیان افـزود: مالکیت بناى مذکـور تا چندماه 
قبل متعلـق بـه اداره دو امور اقتصـادى بود کـه پس از 
پیگیرى هـاى اداره میـراث فرهنگى،  صنایع دسـتى و 
گردشـگرى شهرسـتان نایین واسـتان اصفهان اسناد 

مالکیت به میراث فرهنگى انتقال داده شده است.
وى افزود: طرح تبدیل این بناى تاریخى به سایت موزه از 
دیگر برنامه هاى این اداره است که با اجراى طرح مذکور 
امکان حضور و بازدید گردشگران، معرفى بنا، مطالعه و 
پژوهش، بازدید از اجزاء و بخشهاى مختلف بنا و حفاظت 

از آثار و اشیاى موجود در آن فراهم خواهد شد.
وى ادامه داد: نارین قلعه قدیمى ترین بناى تاریخى شهر 
نایین به عنوان دژ یا کهندژ شهر در وسط بافت تاریخى 
نایین قرار دارد و احتمال داده مى شود این بناى تاریخى 

مربوط به قبل از اسالم و متعلق به دوره پارتیان باشد.

شهر از وجود
 متکدیان خارجى خالى مى شود

مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: ظرف دو ماه آینده شـهر خالـى از متکدیان اتباع 
بیگانه مى شـود.مجتبى کاظمـى اظهار داشـت: طرح 
پاکسـازى متکدیان اتباع بیگانه از شـهر براى امنیت و 

آرامش شهروندان در دستور کار است.
وى با اشـاره به اینکه این طرح از هفته گذشته آغاز  و تا  
دوماه آینده ادامـه دارد، افزود: متکدیـان اتباع بیگانه به 
صورت غیر قانونى وارد کشور شده اند و آنان نیز بهداشت 
پایینى دارند که ممکن است برخى از بیمارى ها را براى 
شهروندان به وجود آورند.وى عنوان کرد: از همین رو از 
هفته گذشـته  تاکنون 39 نفر از متکدیان اتباع بیگانه از 

سطح شهر جمع آورى شده اند.

ثبت نام دوره هاى ســواد آموزى با هدف جذب اولیاى 
بى سواد دانش آموزان استان اصفهان آغاز شد.معاون 
سواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت :به منظور ارتقاى ســطح علمى جامعه، ثبت نام 
بى سوادان اســتان اصفهان با رویکرد جذب حداکثرى 
اولیاى بى ســواد دانش آموزان در مراکز سواد آموزى 

استان آغاز شده است .
بهمن امید قائمى با بیان اینکه در حدود 700بى ســواد 
تاکنون براى شرکت در دوره هاى سواد آموزى شرکت 
کرده اند افزود :پیش بینى مى شود در حدود هشت هزار 

سواد آموز استان در این دوره ثبت نام کنند .

وى با اشاره به اینکه این دوره هاى آموزشى در 40منطقه 
اســتان با همکارى هزار معلم انجام مى شود، گفت:در 

حدود 70درصد متقاضیان سواد آموزى، زنان هستند .
معاون سواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود :آموزش مهارت هاى ICDL و راه اندازى 
9 مرکز یادگیرى محلى به منظور ارائه آموزش هاى فنى 
و حرفه اى و ایجاد زمینه اشتغال از دیگر برنامه هاى این 

سازمان براى سواد آموزان است .
وى ادامه داد: بى ســوادان اســتان اصفهان تا شهریور 
امســال مهلت دارند با مراجعه به مراکز ســواد آموزى 

استان براى شرکت در این دوره ها ثبت نام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: در حال انتخاب پیمانــکار براى پروژه هاى 
طرح هاى مرمتى ســال 96 هســتیم تا اقدامات عملى را 
آغاز کنیم. فریدون الهیارى اظهار داشت: با توجه به ابالغ 
اعتبارات ریاست جمهورى و همچنین سطح باالتر اعتبارات 
ملى ، برنامه ریزى اساسى انجام شده که تعداد قابل توجهى 
از پروژه هاى مرمتى اســتان را پیش ببریم. وى افزود: در 
همین ارتباط برخى پروژه هاى مهم و شــاخص در سطح 
استان را به عنوان پروژه هاى بزرگ انتخاب کرده ایم، به طور 
مثال در شهرستان اردستان بازسازى کاخ سرهنگ آباد در 
اولویت ها است، در خور و بیابانک، جندق، نطنز و برخى دیگر 

از شهرستان ها نیز پروژه هایى به عنوان پروژه هاى بزرگ 
انتخاب شده و بقیه اعتبارات موجود هم بر اساس شاخص 
آثار ثبت شده اى که نیاز به مرمت هاى اضطرارى دارند بین 
شهرستان ها توزیع شده اســت. الهیارى خاطرنشان کرد: 
کار تقریباً شروع شده است و در حال انتخاب پیمانکار براى 
پروژه ها هستیم تا اقدامات عملى را آغاز کنیم و امیدواریم تا 
آخر تیرماه بخش بزرگى از کار را بتوانیم به نتیجه برسانیم و 
اعتبارات را جذب کنیم. وى تأکید کرد: بخشى از این اعتبار در 
راستاى مرمت در حوزه هاى پایگاه هاى جهانى و ملى استان 
شامل پایگاه هاى جهانى مســجد جامع اصفهان، میدان 

امام (ره)، کاخ چهل ستون و باغ فین کاشان مى باشد.

 آغاز دوره هاى سوادآموزى 
در استان

500 پروژه  میراثى در حال 
انتخاب پیمانکار مرمتى 

مدیــر اداره مطالعــات و برنامــه ریزى شــهرى 
معاونت شهرســازى و معمارى شهردارى اصفهان 
با اشــاره بــه کاهش کیفیــت محیــط زندگى به 
دلیــل افزایش دمــا گفت: بــا ارائــه راهکارهاى 
شهرسازى در صدد هســتیم تا از بروز شرایط غیر 
قابل برگشــت در افزایش دماى شــهر جلوگیرى 

کنیم.
فریاد پرهیز اظهارداشت: افزایش دما در دهه هاى 
اخیر و شــکل گیرى جزایر گرمایى در محیط هاى 
شهرى، موجب کاهش کیفیت محیط زندگى شده 
است، از سوى دیگر توسعه شهرى عالوه بر تغییرات 
دما، بر روى بارش ها، رطوبت و کیفیت هوا هم آثار 
قابل توجهى دارد و در گذر زمان باعث تغییر شرایط 

اقلیمى مى شود.
وى تصریح کرد: با ارائه راهکارهاى شهرسازى در 
صدد هستیم تا از بروز شرایط غیر قابل برگشت در 

افزایش دماى شهر جلوگیرى کنیم.
مشــاور معاونــت شهرســازى و معمــارى و 
مدیــر اداره مطالعــات و برنامــه ریزى شــهرى 
ادامــه داد: تأثیرات اقلیمــى و دمایــى در تعیین 
محدودیت هاى ترافیکى، تعیین ضوابط بلند مرتبه 
ســازى، تعیین کاربرى و ســایر طرح هاى توسعه 
شهرى باید به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه 

قرار گیرد.
وى آزاد شدن انرژى گرمایى زیاد، افزایش گازهاى 
گلخانه اى و همچنین تغییــرات کاربرى زمین را از 
عوامل اصلى تغییر اقلیم محلى در شــهرها دانست 
و اظهارداشــت: با توجه به ضرورت و اهمیت این 
موضــوع،  اداره مطالعات و برنامه ریزى شــهرى 
معاونت شهرســازى و معمارى شهردارى اصفهان 
در مرحله اول پروژه مطالعاتى «رفتار مکانى و زمانى 
جزیره گرمایى کالنشــهر اصفهان» را تعریف کرد 
که در این پروژه با توجه به داده ها، شــاخص ها و 
روش هاى مختلف، جزایر گرمایى در ســطح شهر 

اصفهان مشخص مى شود.

پرهیز یادآور شــد: انجام این پــروژه مطالعاتى از 
فروردین ســال 1396 شــروع شده اســت و در 
مرحله دوم براى تکمیــل آن اقدام به تعریف پروژه 
«راهبردهاى شهرسازى و معمارى در جهت کاهش 

جزایر گرمایى کالنشهر اصفهان» خواهیم کرد.
وى به بیــان ضرورت انجــام پژوهــش فوق در 
دهه هــاى اخیر با توجه به افزایش جمعیت، رشــد 
سریع صنعتى شدن، افزایش آلودگى هوا در ترازهاى 

پایین جو و آثار جزیره گرمایى پرداخت و عوامل فوق 
را مسبب تغییرات قابل مالحظه اى در وضع هوا و 
اقلیم محلى شــهرهاى بزرگ و از جمله کالنشهر 

اصفهان برشمرد.

در جست و جوى 
«جزایر گرمایى » شهر

قدیم تر ها ماشین زمان، موضوع فیلم هایى بود که ما را شگفت زده پاى 
جعبۀ جادو مى نشاند، تا ســاعتى خود را جاى آن قهرمان خوشبختى که 
شانس سفر در تاریخ را داشته بگذاریم و ببینیم آن گذشته هایى که همه 
در مقایســه با زمان حال آن را بهتر مى دانند چگونه بوده اســت؟ حاال، 
در هفتۀ نکوداشت شــهرى که جهان را شــیفتۀ زیبایى خود کرده این 
مسافران تاریخ هستند که به زمان ما سفر کرده اند تا اصفهان 96 را ببینند. 
مردانى با لباس هاى سنتى، شــمایل نیکو و قلم و دفتر در دست، که در 
شهر قدم مى زنند و شهر نیز با آن ها قدم مى زند در میدان نقش جهان، 

ســى و ســه پل، میدان الله، میدان 
امام حســین(ع) و ... این برنامه یکى 
از شــاخص ترین برنامه هاى هفتۀ 
نکوداشــت اصفهان در سال جارى

 است.
مسافران تاریخ چه مى گویند؟

با یکى از مســافران تاریخ که سال 
گذشــته در لبــاس شــیخ بهایى از 
اصفهان گــذر مى کرد بــه گفتگو 
نشستم. خود را «جلیل بهتر» معرفى 
کرد و گفت: ما بازیگر بى صداییم! چه 

بگوییم؟ این شهر را فقط باید دید.
از او خواســتم عکس العمل مردم را 
هنگام عبور آن ها از شهر شرح دهد، 

و او توضیح داد: براى مــردم دیدن این صحنه ها تازگــى دارد به ویژه 
براى جوان تر ها، آن ها گذشته را ندیده اند و االن هم در مورد آن کمتر 
مى خوانند و دیدن این کاروان تاریخى شــاید آن ها را به این وادارد که 
بروند و تاریخ این شهر را مطالعه کنند. ببینند در طول تاریخ اصفهان از چه
دوره هایى گذشته و تا به امروز رسیده. من دوستى داشتم به نام حاج على 
اخوان که آهنگر معروف اصفهان بود و همیشه مى گفت اى کاش از این 
هنرى که دارم استفاده مى کردند تا آن را با خود به گور نبرم، مى گفت اى 

کاش جوان هایى را معرفى مى کردند تا من ریزه کارى هاى این هنر را 
به آن هایاد بدهم... و واقعا ارزش حرف او را حاال مى فهمم. کاش روزى 
برسد که همۀ هنرمندان این شهر را براى آموزش هنرشان به نسل بعد 
حمایت کنند و براى این کار برنامه بریزند. نســل جدید خود به خود این 

کارها را انجام نمى دهد و باید به این سمت هدایت شود..
آیت ا... واعظ، دیگر مسافر تاریخ، که شاهد گفتگوى ماست، مى گوید: اصفهان 
همیشه پر از مسافر است، از شرق گرفته تا غرب و برگزارى برنامۀ مسافران 
تاریخ، خاطرة خوشى را براى آن ها رقم مى زند. این نمایش همیشه در ذهن

 آن ها مى ماند و تصویر خوب و مطلوبى 
را از اصفهــان، به عنوان شــهرى که 
همواره در حال مرور تاریخ پر شــکوه 
خود اســت،  ارائه مى دهــد. حال این 
روزهــا این افــراد مى گذرنــد و ما با 
آن ها ســلفى مى گیریم. بــه خاطر 
لباس هایشــان، به خاطــر این که 
تاریخ به اندام آن ها خوش نشســته 
و یادآور دورانى پر شــکوهند، اما این 
سوالى اســت که همگان باید از خود 
بپرسیم. اگر صد سال بعد قرار باشد ما 
با همۀ جزییات امروزیمان به عنوان 
مســافران تاریخ از میان سیل انبوه 
همشهرى هاى صد سال بعدمان عبور 
کنیم، آیا نسل هاى بعد با ما که ســابقۀ خاطره نوشتن بر سى و سه پل با 
اسپرى هاى شیمیایى ســیاه و  قرمز را داریم، با ما که زباله ها یمان را از 
شیشۀ ماشین بیرون مى اندازیم، با ما که به فکر هر چه پر شکوهتر کردن 
این شــهر، با ایده ها و عمل ها و هنرهاى خود نیستیم، با افتخار عکس 
خواهند گرفت؟ مهمترین درس مسافران تاریخ شاید این است که: «آاااى 
همشهرى ها، براى اصفهان شهروندى باشید که آیندگان از دیدن شکل 

و شمایل شما در آینده خوشحال شوند.»

«مسافران تاریخ» درهفته نکوداشت اصفهان؛

عکس سلفى با تاریخ، در خیابان هاى شهر!

کوچ ییالقى بیش از دوهزار زنبــوردار به مناطق غربى 
استان اصفهان آغاز شد.

معاون امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت:این تعداد زنبور دار اســتان به همراه زنبوردارانى 
از اســتان هاى چهار و محال و بختیارى ،کهگیلویه و 
بویر احمد و فارس حرکت به ســمت شهرستان هاى 
تیران و کرون ،چادگان،سمیرم ،فریدونشهر و خوانسار 

را آغاز کردند .
زهرا فیضى با بیان اینکه این زنبورداران براى تولید عسل، 

بهره مندى از پوشــش گیاهى منطقه، پرورش زنبور و 
استفاده ازگرده افشانى مزارع و باغ ها مهاجرت مى کنند، 
افزود :این زنبوردان تا اواسط امسال در مناطق ییالقى 

استان اسکان دارند .
وى گفت: اســتان اصفهان با میانگین داشتن 19کلنى 
به ازاى هر نفر، رتبه اول تعداد کلنى هاى زنبور عســل 

در کشور را دارد .
وى اظهارداشت: سال گذشته در استان اصفهان بیش از 

سه هزار و 800تن عسل تو لید شد .

آغاز کوچ ییالقى زنبورداران استان 
نائب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: آمارهاى 
اشتغالزایى که توسط مســئوالن دولتى ارایه مى شود با 

آمار واقعى در جامعه تفاوت بسیارى دارد.
ناصر موسوى الرگانى با اشاره به اینکه استان اصفهان 
استانى صنعتى است که بعد از جدا شدن البرز از تهران 
مى توان آن را نخستین اســتان صنعتى کشور دانست، 
افزود: چنانچه آمار بیکارى را با کشاورزان که در استان 
بیکار شده اند، محاســبه کنیم در حال حاضر میانگین 

نرخ بیکارى در استان اصفهان بیش از 26 درصد است.
وى افزود: به دلیل کمبود آب و خشکسال هاى متوالى 
قشر عظیمى از کشــاورزان در اســتان اصفهان بیکار 

شــده اند، بنابراین ارایه آمار نرخ بیکارى اســتان که از 
میانگین کشــورى سه درصد بیشتر اســت، نمى تواند 

دقیق باشد.
وى یادآور شــد: فقط طى یکســال اخیر بســیارى از 
واحدهاى تولیدى کوچک صنعتى، کاشى نیلو، کاشى 
اصفهان، پلى اکریل و شــرکت ریســندگى و بافندگى 
زاینده رود در اســتان اصفهان با تعدیل نیروهاى خود 
تعطیل شده اند. موسوى الرگانى اضافه کرد: البته آمار 
تعدیل نیروها در اســتان بیش از ارقامى است که بیان 
کرده ایم و به تبع ارقام کارخانه ها و واحدهاى تولیدى در 

استان اصفهان، این رقم بیش از اینها است.

نرخ بیکارى اصفهان 26 درصد است

دبیر سـیزدهمین جشـنواره ملى فن آفرینى شـیخ بهایى گفت: نگاه این جشـنواره 
محدود به سـرمایه گذارى خطرپذیر و شـرکت هایـى که فقط نگاه خرید سـهامى 
دارند نبوده، بلکه در این جشنواره دانشگاه هاى سرمایه گذار نیز دعوت شده اند تا از 

نزدیک با شرکت ها آشنا شوند.
کوروش خسروى اظهار داشت: ارزش هر یک از طرح هاى جشنواره ملى فن آفرینى 
شیخ بهایى به اندازه یک چاه نفت اسـت، در واقع این ارزش نه با از بین رفتن منابع 
طبیعى و نه خام فروشى تامین مى شـود، بلکه این ارزش از طرح هاى دانش بنیان 

مبتنى بر تکنولوژى ایجاد مى شود.
وى افزود:: خیرین حامى کارفرینى بـا ایجاد کار خیر و حل آسـیب هاى اجتماعى، 
فعالین بازار و فرابورس و همچنین بازرگانان و تجار نیز در این جشنواره حضور دارند.

خسـروى گفت: براى نخسـتین مرتبه  90 فرصت سـرمایه گذارى دانش بنیان در 
سیزدهمین جشنواره شیخ بهایى به تمام ایرانیان سراسر جهان و نه تنها شرکت هاى 

حاضر در جشنواره معرفى مى شود.
وى افزود: این مراسم و معرفى شرکت ها به صورت آنالین از روى سایت جشنواره 
ملى فن آفرینى قابل مشـاهده اسـت و به نوعى این موضوع یک عدالت براى همه 
هموطنان ایجاد کرده و موجب اشتغال مى شود.گفتنى است؛ سیزدهمین جشنواره 

ملى فن آفرینى شیخ بهایى دیروز به کار خود پایان داد.

طرح هاى دانش بنیان 
به اندازه چاه هاى نفت ارزش دارند

نمایشــگاه «دوبــاره اصفهــان» در کتابخانــه 
مرکزى بــه نمایش اســناد این کتابخانــه مى پردازد.

نمایشگاه دوباره اصفهان که به همت سازمان فرهنگى 
تفریحى شهردارى اصفهان برگزار شده، یکى از برترین 
پل هاى ارتباطى است که حال و گذشته شهر اصفهان را 

به هم پیوند مى زند.
رئیس کتابخانــه مرکزى شــهردارى در مــورد این 
برنامه اظهار داشــت: تمامى مکتوباتى که در کتابخانه 
مرکزى، در ارتباط با شهر اصفهان موجود بود گردآورى 
شــده و در این نمایشــگاه در معرض دید عموم قرار 

گرفت.
حمیدرضا میرپویا گفت: این نمایشگاه شامل بخش هاى 
متفاوتى اســت که کتاب هاى نفیــس، کتب قدیمى، 
آلبوم هاى عکس و اســناد تاریخى دست نویس از آن 

جمله است.
وى افزود: در کتابخانه مرکزى آثــار تاریخى متعددى 
موجود اســت که در حال حاضر مراحل تهیه نســخه 
دیجیتال آن ها در حال انجام اســت و هــر یک از این 
آثار که آماده ارائه مى شوند در اختیار عالقه مندان قرار 

مى گیرند.

 پیوند گذشته و حال 
نصف جهان در نمایشگاه 

« دوباره اصفهان»

هیئت تجارى برلین  آلمان در بخش هاى پزشکى،دارویى 
و خدمات بهداشتى با عضو  رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان با 
هدف توسعه همکارى هاى دو طرف دیدار  و گفتگو کردند. 

 به گزارش  روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان ،قاسم على 
جبارى عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در این دیدار  
گفت: استان اصفهان در بخش هاى صنعتى ،کشاورزى و 
پزشکى یکى از استان هاى پیشروست که مى تواند با برلین 

روابط نزدیک تجارى  و سرمایه گذارى برقرار کند.
وى اضافــه کرد:اصفهــان با داشــتن مراکــز آموزش 
پزشــکى،واحدهاى تولیدى دارویى و لوازم پزشکى ایران 
مى تواند زمینه همکارى هاى چندبخشــى ایران و آلمان را 

فراهم سازد. 
جبارى با انتقاد از کاهش مراودات تجارى ایران و آلمان گفت: 
آلمان به عنوان مهمترین شریک تجارى ایران در یک دهه 
اخیر بوده ولى به دلیل تحریم هاى اقتصادى روابط تجارى 
به حداقل رسید. گرت اشمیتر (Gerrit Schmitter )  رئیس 
هیئت تجارى آلمان در این دیدار با اشــاره به ظرفیت هاى 
استان اصفهان درزمینه هاى مختلف گفت:هیئت تجارى 
برلین متشــکل از تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهى ،
تدارکات و لجستیک دارویى،تکنولوژى وکیوم ،اندازه گیرى 
اپتیک ،آنالیز ذرات و لوازم پزشکى  است که خواستار بررسى 
شرایط همکارى تجارى با ایران به ویژه استان اصفهان است .

وى اضافه کرد:محدودیتى در  روابط تجارى با ایران نیست 
و شرکت هاى آلمانى آماده برقرارى ارتباط با همتایان ایران 
هســتند.   در پایان این دیدار نمایندگان شــهرك علمى 
تحقیقاتى اصفهان  و مرکز خدمات سرمایه گذارى خارجى 

استان اصفهان به مذاکره با شرکت هاى آلمانى پرداختند.

همکارى اصفهان و برلین 
در بخش پزشکى و دارویى 

تقویت مى شود
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تخم مرغ هاى قهوه اى 
دردسرساز شدند

انجمـن صنفـى تخـم مـرغ شناسـنامه دار ایـران از 
شـهروندان خواسـت  از خریدارى هرگونـه تخم مرغ 
قهوه اى که داراى بسـته بنـدى غیرمجـاز و فاقد کد 

بهداشتى دامپزشکى هستند، خوددارى کنند.
این انجمن طى اطالعیه اى درباره عرضه تخم مرغ هاى 
غیربهداشتى در بازار به شهروندان هشـدار داد؛ در این 
اطالعیه آمده اسـت:بنابر اهمیت فوق العاده مسـائل 
بهداشتى و سالمتى در خصوص تخم مرغ هاى قهوه اى 
تحت عناوین محلى، رسمى، دو زرده و ...؛  از شهروندان 
تقاضا مى شود  از خریدارى هرگونه تخم مرغ قهوه اى 
به صورت غیر بسته بندى و یا در بسته بندى هاى غیر 
مجاز که فاقد کد بهداشـتى دامپزشـکى هسـتند جداً 

خوددارى نمایند.
براساس این گزارش، تخم مرغ هاى قهوه اى مجاز به 
مصرف، صرفاً در داخل بسته بندى هاى داراى پروانه 
دامپزشکى که در بسته بندى استاندارد و فاقد محتویات 

کاه، کلش و...  است، قابلیت خریدارى و مصرف دارند.

رأى سهامداران همراه اول به 
تقسیم 98 درصد سود

مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت همراه اول برگزار 
شد و در این مجمع سهامداران به تقسیم  98 درصد سود 
بر اساس سهم 716 تومان رأى دادند و در نهایت تقسیم 

سود با عدد 700 تومان براى سهامداران رأى آورد.
 در این مراســم وحید صدوقى مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات ســیار با بیان اینکه رشد ســود خالص این 
شرکت 16/4 درصد بوده گفت: افزایش سرمایه شرکت 
همراه اول به زودى انجام خواهد شــد.گفتنى است 
پیشنهاد هیئت مدیره همراه اول تقسیم 80 درصد سود 

بودکه مجمع عمومى به 98 درصد رأى داد.

نمى توانیم مسکن مهر را 
ادامه دهیم

وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه بیش از 19 میلیون نفر 
در بدمسکنى به سر مى برند گفت: نمى توانیم سیاست 

دولت گذشته در مسکن مهر را ادامه دهیم.
عباس آخوندى با اشــاره به کیفیت پیگیرى موضوع 
مسکن مهر در دولت یازدهم، گفت: بازار مسکن یکى 
از بازارهایى است که بیشترین دستکارى در آن انجام 
شده اما معتقدم که به دلیل همکارى و اتحادى که بین 
مدیریت شهرى، تجارت با سوداگران صورت گرفته، 
بیش از 250 میلیارد دالر از ثــروت ملى ایران در این 

بخش عاطل و باطل مانده است.
وى افزود: طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، دو میلیون 
و587 هزار خانه خالى وجود دارد که عمدتاً در مناطق 
شمال شرق است که شاهدى بر سیاست هاى کامًال 

ناصحیح مدیریت شهرى است.
وزیر راه و شهرســازى اضافه کــرد: در کنار این همه 
سرمایه مى بینید که بیش از 19میلیون نفر در بدمسکنى 
شدید به سر مى برند که نشان مى دهد، هم ثروت ملت 
ایران هزینه شده و هم بهره ورى اش چیزى در حدود 
صفر است، بنابراین ما نمى توانیم سیاست دولت گذشته 

را ادامه دهیم که مبتنى بر اتالف منابع بوده است.
آخوندى تصریح کرد: مسکن مهرهایى که در بیابان ها 
ساخته شــده، طرفدار چندانى ندارد و بسیارى از آنها 

خالى مانده است.

ثبت 9 میلیون شماره شباى 
بانکى مشموالن سهام عدالت

در حالى که هنوز یک هفته از راه اندازى ســامانه اخذ 
شباى بانکى مشموالن سهام عدالت نگذشته است، 
چهارشنبه تارنماى ســازمان خصوصى سازى اعالم 
کرد: نزدیک به 9 میلیون شــماره در این سامانه ثبت 

شده است.
به نظر مى رسد از نیمه دوم امسال و با اعالم سود 60 
شرکت سرمایه پذیر، سود ســهام عدالت به حساب 

افراد واریز شود.
دریافت شماره شباى مشموالن سهام عدالت از سوم 
اردیبهشت ماه آغاز شد و مشموالن باید با مراجعه به 
نشانى www.samanese.ir اطالعات خواسته 

شده را کامل کنند.

ویترین

معاون حفاظت و امور اراضى ســازمان جنگل ها، مراتع 
گفت: صادرات خاك هاى مرتعى و جنگلى به هر طریقى 

غیرقانونى است.
مســعود منصور افزود: دو نوع خــاك صنعتى و خاك 
مرتعــى و جنگلــى داریــم دســته اول بــا دریافت 
مجوز امکان صادراتش وجود دارد اما صادرات دســته 
دوم چه به صــورت قانونــى و چه به صــورت قاچاق 

ممنوع است.
معاون حفاظت و امور اراضى ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزدارى کشــور درباره قانونى بودن صادرات انواع 
خاك اظهار داشــت: دســته اول با تهیه مجوز و تبیین 

اینکه این خاك جزو خاك هاى صنعتى فرآورى شــده 
اســت با گواهى وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز 
صادر مى شود و امکان صادراتش وجود دارد و صادرات 
دســته دوم چه به صورت قانونى و چه به صورت قاچاق 

ممنوع است.
معاون حفاظت و امور اراضى ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزدارى کشــور به جزیره هرمز اشاره کرد و گفت: 
در این جزیره، معدنى وجــود دارد که خاك آن صنعتى 
است و در دسته اول قرار مى گیرد اما اگر احیانًا در جاى 
دیگرى غیر از آنجا، برداشــت خاك صورت مى گیرد، 

خالف قانون است.

مدیرکل آمارهاى اقتصادى بانک مرکزى با بیان اینکه 
طى 20 سال گذشته، همواره شاخص قیمت هاى فروردین 
نسبت به ماه گذشــته2/5 درصد افزایش داشته است،  از 
افزایش 1/1 درصدى این شاخص در فروردین ماه سال 

جارى خبر داد.
علیرضا مقتدایى در خصوص روند تغییرات نرخ تورم در 
سال 1396 گفت: همانگونه که در سایت بانک مرکزى 
اعالم شده است، شاخص بهاى کاالها و خدمات مصرفى 
در مناطق شــهرى ایران در فروردین ماه 1396 به عدد 
465/6 رسیده است که نســبت به ماه قبل 1/1 درصد 
افزایش نشان مى دهد. وى افزود: با در نظر گرفتن روند 

20 ساله این شاخص، مشاهده مى شود که در فروردین 
ماه سال هاى مختلف، با توجه به ساختار افزایش قیمت ها 
در ایران که برخى تعدیالت قیمت ها در فروردین ماه اتفاق 
مى افتد، عدد شاخص فروردین ماه نسبت به ماه قبل به 
طور متوسط 2/5 درصد طى روند 20 ساله افزایش داشته 
است. اما در سال جارى این شاخص تنها معادل1/1درصد 
افزایش داشته است که کاهش قابل مالحظه اى است.

مدیرکل آمارهاى اقتصادى بانک مرکزى خاطرنشــان 
کرد: کاهش یافتن روند رشد شاخص قیمت ها حکایت 
از ثبات بیشتر قیمت ها و حرکت به سمت اهداف اقتصاد 

مقاومتى در ایران دارد.

استمرار تورم تک رقمى در 
فروردین  بى سابقه است

صادرات خاك هاى مرتعى و 
جنگلى غیرقانونى است

افرادى که به دنبال خرید خودرو با بودجه معین مى گردند مى توانند با حدود قیمت 75 
میلیون تومان خودرو مانند سوناتا با 120 هزار کیلومتر کارکرد خریدارى کنند.

سال هاست بازار خرید خودروهاى صفرکیلومتر تا حدودى از نفس افتاده و بیشتر مردم 
به دلیل گران بودن خودروهاى صفر ترجیح مى دهند خودروى دست دوم خریدارى 
کنند. از این رو بازار خودروهاى دست دوم داغ تر شــده و بسیارى از مردم با توجه به 
بودجه اى که براى خرید وسیله نقلیه در نظر مى گیرند به سمت این خودروها کشیده 

شده اند. 

با فرارســیدن ماه رمضان بازار کاالهاى اساسى تب و 
تاب بیشــترى پیدا مى کند به طورى که افزایش تقاضا 
نگرانى هایى مبنى بر ســودجویى و گرانفروشى مغازه 
داران براى دولت ایجاد مى نماید. براین اساس دولت ها با 
سیاست تنظیم بازار سعى مى کنند که دسترسى مردم به 

مایحتاج اساسى را تسهیل نمایند.
البته ناگفته نماند که بررسى از بازار اقالم اساسى حکایت 
از آن دارد که نرخ اقالم پرمصرف بــه ویژه برنج تغییر 
محسوسى داشــته و این درحالى است که مسئوالن امر 
از عرضه کافى اکثر کاالهاى اساســى سخن به میان 

مى آورند.
على اکبریان نایب رئیس انجمن برنج، با اشاره به آخرین 
وضعیت نرخ برنج ایرانى در بازار اظهار داشت: برنج ایرانى
 بــه دنبــال کمبــود تقاضــا در شــالى کوبى هــاى
 مازندران و گیالن ذخیره ســازى شــده و کمبودى در 
عرضه محصول وجود ندارد که موجب افزایش بى رویه 

قیمت شود.
وى با اشــاره به اینکه نرخ برنج کیفــى درجه یک در 
مازنــدران 11 الى 11 هزار و 500 تومان اســت، افزود: 
برنج در شــهرهاى بزرگ با نرخ هاى چشــمگیرى به 
فروش مى رسد از این رو انتظار مى رود که دستگاه هاى 
مربوطه نظارت کافى داشته باشــند. اکبریان ادامه داد: 
همچنین نرخ هر کیلو برنج شیرودى شش هزار و 700 
الى شش هزار و 800 تومان و ندا شش هزار و 200 الى 
شــش هزار و 300 تومان در شمال اســت.نایب رئیس 
انجمن برنج در مورد اینکه دربرخــى مغازه هاى خرده 
فروشى نرخ هر کیلو برنج کیفى ایرانى 16 الى 17 هزار 
تومان است، تصریح کرد: فروش برنج ایرانى با این نرخ 
گرانفروشى و سودجویى است چراکه با توجه به دپو برنج 
در کارخانه هاى شمال افزایش قیمت معنایى ندارد از این 

رو دستگاه هاى نظارتى باید پاسخگو باشند.

نرخ برنج به کدام سمت و سو مى رود؟
قاسمعلى حســنى عضو اتحادیه مواد غذایى گفت: طى 
ماه هاى اخیر نــرخ برنج ایرانى به ســبب آنکه 25 الى 
26 درصد مصرف کنندگان خارجى به برنج ایرانى روى 

آوردند، نوساناتى را تجربه کرد.
وى در پاسخ به این ســئوال که وضعیت نرخ برنج درماه 
رمضان به کدام سمت و ســو مى رود، افزود: با توجه به 
افزایش تقاضا و پایان ذخیره سازى ها پیش بینى مى شود 

که نرخ برنج ایرانى باال رود.
حسنى ادامه داد: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانى با 

کیفیت در عمده فروشى ها 13 الى 13 هزار و 500 تومان 
است که با 10 الى 15 درصد افزایش در خرده فروشى ها 

به فروش مى رسد.
به گفتــه وى با وجــود کاهش قدرت خریــد خانوار ها 
انتظار مى رود که مســئوالن امر با اعمال نظارت دقیق 

از سودجویى افراد در ماه هاى پرتقاضا جلوگیرى نمایند.

برنج خارجى در ماه رمضان گران مى شود
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به 
آخرین وضعیت نرخ برنج خارجى در ایام ماه رمضان در 
بازار بیان کرد: در نرخ برنج خارجى عواملى نظیر قیمت 
ارز، تعرفه، سود گمرکى و قیمت هاى جهانى مؤثر هستند.

وى با انتقاد از سیاست نادرســت وزارت جهاد مبنى بر 
واردات برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزى باید سیاست 
ممنوعیت واردات را به اخذ تعرفه باال تغییر دهد چرا که با 
اتخاذ این سیاست امکان کاهش قیمت برنج هندى وجود 
دارد و این درحالى است که در شرایط کنونى با اتمام دوره 
ممنوعیت به سبب هجوم تجار براى سفارش محصول 

قیمت ها افزایش مى یابد.
کشاورز از افزایش 10 الى 15 درصدى قیمت برنج خبر 
داد و اضافه کرد: با وجود این پیش بینى مى شود که نرخ 
هر کیلو برنج خارجى براى ماه رمضان از شش هزارتومان 

به باال به مصرف کننده عرضه شود.

برنج در کارخانه هاى شمال دپو شده است

رنج خوردن برنج!

,,

وزارت جهاد کشاورزى 
باید سیاست ممنوعیت 
واردات را به اخذ تعرفه 
باال تغییر دهد چرا که 
با اتخاذ این سیاست 
امکان کاهش قیمت 
برنج هندى وجود دارد 
و این درحالى است که 
در شرایط کنونى با اتمام 
دوره ممنوعیت به سبب 
هجوم تجار براى سفارش 
محصول قیمت ها 
افزایش مى یابد

قیمت(تومان)کارکردسال تولیدانواع
13909000020/900/000سمند
13927000016/300/000پراید
13906000042/000/000ورنا
138518500017/700/000پرشیا
13821450009/000/000پراید
13907000024/500/000ریو
13851711/600/000پراید
138912075/000/000سونوتا

13944000034/000/000ام وى ام 315
138430000015/100/000پژو 405
1395600043/500/000دنا
13933000021/500/000تیبا

138810000068/000/000مزدا3
138427000014/500/000پژو 405

13941900047/200/000ال 90
138811322/800/000پرشیا

تا سقف 75 میلیون تومان چه خودروهایى مى توان خرید

کارشــناس انرژى گفت: هرچند با افتتاح تنها سه 
فاز باقیمانده از پارس جنوبى حجم تولیدى 
گاز ما با قطر برابر خواهد شــد اما تأخیر 
11 ساله باعث مى شود آنها همچنان 
ده برابر از ما در برداشت گاز جلوتر 

باشند.
فرشید سیمبر در خصوص برابر 
شدن میزان برداشــت ایران با 
قطــر از میدان گازى مشــترك 
پارس جنوبى اظهارداشــت: اگر 
فازهاى باقیمانده از میدان مشترك 
گازى پارس جنوبى یعنى فازهاى 11، 
13 و 14 بــه بهره برارى برســند، حجم 
تولیــدى گاز ایران بــه اندازه قطــر خواهد

رسید.
وى تأکید کرد: هرچقدر هم بتوانیم همپاى قطر به تولید 
گاز بپردازیم ولى نخواهیم توانست عقب ماندگى هاى 
ناشى از تأخیر 11 ساله خود را در برداشت از میدان گازى 

مشترك با قطر جبران کنیم.
این کارشــناس انرژى تصریح کرد: همچنین به علت 
ویژگى هاى ذاتى میدان هاى گازى مشــترك، هرچه 

یک طرف به برداشت بیشتر بپردازد، فشار گاز زیرزمین 
کمتر شده و اســتخراج گاز هزینه بیشترى را بر طرف 

دیگر تحمیل خواهد کرد.
ســیمبر ادامه داد: چون طرف قطرى 11 سال زودتر از 
ما برداشت خود را آغاز کرد و بعد ازشروع بهره بردارى 
ایران از این میــدان، ده برابر ما گاز بیشــترى تولید و 
صادر کرده اند، بنابراین دور از انتظــار نخواهد بود که
 حجم ذخیره و میزان برداشتى آینده کشور از این میدان 

صدمه ببیند. 
وى افزود: چندســال قبل دولت قطر اعالم کرد که 35 
میلیارد دالر به علت صادرات گاز از منابع مشترك ایران 

و قطر به دست آورده است.
این کارشناس انرژى در تشــریح علت عقب افتادگى 
ایــران در برداشــت از میــدان گازى پــارس جنوبى 
گفــت: میــدان مشــترك گازى پــارس جنوبى در 
ســال هاى اوایل 60 غصب شــده بــود، در آن زمان 
قطرى ها براى استخراج گاز با شــرکت هاى اروپایى 
و آمریکایــى قراردادهایى منعقد کرده بودند، کشــور 
ما نیز به علت جنــگ و همچنین فســخ قراردادهاى 
صورت گرفته قبــل از انقالب، از بهــره بردارى جاى

 ماند.
پارکینــگ اســکله صیادى کیــش بــا ظرفیــت پهلوگیــرى بیــش از 80 قایق بــه بهره بــردارى

رسید. 
این پارکینگ صیادى که با هزینه 2/5 میلیارد تومان به بهره بردارى رسیده است از چهار اسکله و پارکینگ 
از جنس آلومینیوم دریایى، به طول 48 متر و عرض 5/2 مترساخته شده است. هر اسکله داراى ده فینگر به 
طول 6 متر و عرض 5/1 متر است و 20 قایق صیادى مى تواند در هراسکله پهلو بگیرد که در مجموع براى 

پارك 80 قایق صیادى ظرفیت پارکینگ دارد. 
ساخت پارکینگ براى قایق ها در اسکله صیادى یکى از مهمترین در خواست هاى صیادان جزیره کیش از 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود که عملیات ساخت آن در جهت تأمین رفاه بیشتر صیادان در اسکله 

صیادى کیش آغاز و به سرعت آماده بهره بردارى شد. 
در جزیره کیش بنادر تجارى و صیادى نقش مهمى در فعالیت هاى ساکنان و فعاالن اقتصادى این منطقه 
دارد که با بهره بردارى از پارکینگ اسکله صیادى، جزیره کیش به استانداردترین بندر کشور براى عملیات 

ماهیگیرى تبدیل مى شود. 
جداســازى کامل بنادر تجارى و صیادى و ایجاد امکانات الزم در هر بخش از مهمترین فعالیت هاى چند 
سال اخیر در این منطقه بوده که توســعه کّمى و کیفى خدمات را به همراه داشته است. در بخش صیادى 
ایجاد زیر ساخت هاى الزم در اسکله سبب شده است تا این بندر بتواند نمونه پیشرفته و موفقى براى بنادر 

صیادى کشور باشد. 
پیش از ایــن جامعه صیادى و ســایر بهــره بــرداران بندر به شــیوه ســنتى از امکانات بندر اســتفاده 

مى کردند.
لنج هاى صیادى که تعدادشان به زحمت به ده لنج مى رسید در بندر تجارى کیش پهلو مى گرفتند، ضمن 
اینکه عملیات تخلیه صید روزانه نیز با توجه به فراهم نبودن مکان خاص و اسکله ویژه صیادى از کیفیت و 
سرعت مطلوبى برخوردار نبود اما با ایجاد اسکله صیادى که یکى از درخواست هاى مکرر صیادان منطقه از 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش بود، شرایط فعالیت هاى صیادى در این منطقه به میزان قابل توجهى 

بهبود یافته است.

تبدیل جزیره کیش
 به استانداردترین بندر  ماهیگیرى

قطر 10 برابر 
از ایران
 جلوتر است
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اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، 
به راه راســت باز مى گشتند و از آتش ســوزان مى ترسیدند، اما دل ها 
بیمار و چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمى نگرند؟ 
که چگونه آفرینش آن را اســتحکام بخشــید؟ و ترکیب اندام آن را 
برقرار و گوش و چشــم براى آن پدید آورد و اســتخوان و پوست 

موال على (ع)متناسب خلق کرد؟

کاندیداهاي شوراي اسالمى دوره پنجم خمینى شهر در صورت انتخاب باید سعى کنند با هم 
یکپارچه و متحد بوده، به قوانین شورا و شهردارى مسلط گردند و در جهت منافع مردم گام 
بردارند و با چشم هاي باز، رهنمودهاي رهبر معظم انقالب را در ارائه خدمات (وفق شعارهاى 
ساالنه مقام معظم رهبرى )به مردم به کار بندند تا رضایت مردم که رضایت خداست حاصل 

شود چون راه خدا از میان خلق خدا مى گذرد.
رئیس شوراي اسالمى شهر خمینى شهر در آستانه برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمى شهر 
و روستا در گفتگوي اختصاصى با نصف جهان این مطلب را اعالم کرد و با تبریک هفته شوراها 
به نیروهاي خدمتگزار شهرداري ها و شوراها در سراسر کشور گفت: هفته شوراها، مى تواند 

هفته اي مملو  از خدمت و بهره برداري از خدمات  صورت پذیرفته براي ارائه به مردم باشد.
حسن امالیى که در سال چهارم دوره چهارم شوراي اسالمى خمینى شهر به عنوان رئیس 
شــورا به فعالیت خود ادامه مى دهد افزود: در دوره چهارم شوراي اسالمى خمینى شهر 13 
عضو شورا انتخاب شــده و زمینه فعالیت براي خدمتگزاري قبل از 12شهریور 92 شروع 
شــد و اعضا با هم هماهنگ شدند تا در اولین گام، نســبت به انتخاب شهردارى توانمند و 
پرتالش، مبادرت ورزند که این کار با راى اکثریت اعضاء به خوبى انجام شد و پس از مدتى 
سرپرستى، حکم مسئولیت براي شهردار فعلى خمینى شهر صادر گردید و طى این مدت با 
هماهنگى هاي صورت گرفته از خدمات و توانمندهاى وي در حد مطلوب بهره گیري شد 

که همچنان استمرار دارد.

مخالفت اعضاي شورا با سیاسى بازي
وي با بیان اینکه هر عضوي از اعضاي شــوراي اسالمى فى نفســه داراي سالیق فردي 
و اجتماعى ا ســت گفت: در ابتداي فعالیت و  بعد از انتخاب شــهردار،اعضاي شورا باهم 
هماهنگ شده و تصمیم گرفتند همه اعضا، سالیق سیاسى را پشت درب صحن شورا بگذارند 
و در حقیقت، سیاسى بازي که امروز عبارتى رایج بر ســر زبان هاست، در تصمیم گیري و 

تصمیم سازي در صحن شورا دخالت داده نشود.

نمود رشد
رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر افزود: شوراي اسالمى خمینى شهر در این دوره چهار 
ساله نمود حرکات رشدآهنگ بوده و روند اینکه هر ســال یکى از اعضا براي ریاست شورا 
انتخاب شد نتیجه بسیار مثبتى در انجام کارهاي عملى و عمرانى شهر داشت و بسیارخوب بود.

امالیى پرهیز از سیاست زدگى،اتکا به درآمد و هزینه کرد آن در شهرداري هاي مناطق، اتمام 
پروژه هاي ناتمام، بهره گیري از امکانات شهرداري به صورت امانى، پیمانى براي اجراي 
پروژه هاي عمرانى، انتقال تعمیرگاه و ساختمان کارگاهى اتوبوسرانى به مکانى مناسب و ... 
را نمونه اى از اقدامات دوره چهارم شوراي اسالمى خمینى شهر برشمرد و گفت: با تدوین 
سیاست درآمد و هزینه کرد در مناطق چهارگانه، در یک اقدام عاقالنه، اعضاي شوراي شهر 
خمینى شهر تصمیم گرفتند 70 در صد درآمد هر منطقه را براي پروژه ها و مسائل عمرانى 
همان منطقه هزینه کنند و بدین ترتیب مردم نیز بیش از پیش ترغیب شوند تا عوارض خود 
را به شهرداري ها پرداخت کنند تا صرف آبادانى منطقه شــود که شورا در این اقدام بسیار 

موفق بود.

اتمام پروژه هاي ناتمام
رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر اظهار داشت: تصمیم به اتمام تعدادى از پروژه هاي نیمه 
تمام خمینى شهر از دیگر فعالیت هاي دوره چهارم شورا بود و با توجه به اینکه در سطح شهر 
حدود 28 پروژه عمرانى نیمه تمام داشتیم، در این دوره موفق شدیم چهار پروژه بزرگ نیمه 
تمام را که برخى بیش از 20 سال قدمت داشت و از پروژه هاي بسیار بزرگ به شمار مى رفت 
همچون بلوار هفده شهریور، بلوار شهید صدوقى، پروژه خیابان مرکزي را به ثمر برسانیم و تا 

پایان دوره چهارم شورا به مردم تحویل دهیم.
امالیى در ادامه افزود: اتمام پروژه هاي نیمه تمام با توجه به بودجه ســالیانه که بخشى از 
این بودجه هم تحقق نیافته، انجام شده است،این در حالى اســت که در اجراي آزادسازي 
و تعریض در این  نوع پروژه ها،فعالیت هاي زیادي صورت گرفت، به عبارت دیگر ســهم 
بودجه ســاالنه  را مى طلبد در حالیکه اگر غیر از این بود و امکان مصرف ان بودجه در فضا 
سازى خدماتى براى مردم  به کار گرفته میشد،فضاى مبلمان شهرى نماد  متعالى دیگرى را 

مى داشت .

افزایش سرانه فضاي سبز
وي ادامه داد: در گذ شته فقط چند پارك در خمینى شهر وجود داشت در حالیکه امروز با ایجاد 
پارك هاي جدید سالمت، فضاهاى بزرگ و  وسعیع تفرج وگردشگرى الدر و بام سبز سرانه 

فضاى سبز در شهر( بنا به آمار) به حدود 8 متر مربع رسیده است وتفرجگاه هاى خوبى براى 
استفاده مردم به وجود آمده است .

مشکل تأمین درآمد
رئیس شــوراي اسالمى شــهر خمینى شــهر وجود بیش از 650 هکتار بافت فرسوده در 
خمینى شهر را از مشکالت و معضالت برشمرد و گفت: فقط ادعا مى کنند بافت هاى فرسوده 
باید احیا شود اما با چه بودجه و امکاناتى؟معلوم نیست و با وجود اینکه در 2/5سال گذشته در 
بحث آالیندگى پتروشیمى، پاالیشگاه ، نیروگاه برق و... در وضعیت بدي از نظر آلودگى قرار 
داشتیم، از عوارض آالیندگى  در سال هاي 93 و 94 محروم بودیم و فقط در سال گذشته بابت 
عوارض آالیندگى مبلغ  کمى واریز گردید ،از سوي دیگر از محل اعتبارات تملک دارایى هم 
یک ریال به خمینى شهر تعلق نگرفت،بنابراین معلوم نیست شهرداري چگونه باید فعالیت 

کند تا بتواند هزینه هاي خود را تأمین کند.

80  درصد بودجه محقق شد
وي بودجه شهرداري خمینى شهر در سال 95 را 80 میلیارد تومان و در سال جاري 90 میلیارد 
تومان اعالم کرد که 60 درصدعمرانى و 40 درصد جاري است. این در حالى است که بودجه 
سال گذشته،حدود  85 درصد تحقق یافت و در حقیقت کل درآمدشهرداري خمینى شهر از 
محل عوارض مى باشد البته ما سال گذشته کمک هایى هم به مساجد، کانونهاى فرهنگى 

و ... در قالب اعتبارات فرهنگى،عمرانى داشتیم.
امالیى مى گوید: خمینى شهر، شهر علم، ایثار و شهادت است و 2300 شهید تقدیم انقالب 
اسالمى کرده و در سال گذشته با همکارى تمام عیار شوراى شهر و شهردارى خمینى شهر 
کنگره بزرگداشت 2300 شهید شهرستان خمینى شهر برگزار شد که این مایه افتخار ماست.

مشکالت منظریه حل مى شود
رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر گفت: در دوره چهارم شوراي اسالمى خمینى شهر، با 
همکاري شرکت برق و شهرداري،تاسیس روشنایى تعداد زیادى از معابر انجام شد و رفع 
مشکالت منظریه که 70 هزار نفر جمعیت داشته و بیشتر از 17 سال است گریبانگیر مردم 
شده با توافقات انجام شده با راه و شهر ســازي در دستور کار شهرداري قرار گرفت که امید 
است بخش زیادى از این کار در این دوره انجام شود و شهرداري نسبت به ارائه خدمات به 

شهروندان منظریه، اقدام نماید.
امالیى با بیان اینکه در دوره چهارم شورا بیش از 450 جلسه با حضور اعضاي شورا برگزار
مى شود افزود: بیش از 95 درصد لوایح شهرداري در شوراي اسالمى خمینى شهر تا کنون با 

توجه به همکاري خوب شهرداري و شورا، مصوب و  آماده اجرا شده است.

ویژگى هاي شهردار
وي درباره مالك انتخاب شهردار هم گفت: شهردار باید توانمند، کاري، قانونمدار، باتجربه و 

داراي مدیریت باشد و جایگاه شورا را حفظ کند تا جایگاه او هم حفظ شود. 
شهردار باید داراى روحیه گذشت  وصبر باشد تا مسائل به سمت مردم کشیده نشود وآنها طعم 
شیرین خدمت را احساس کنند،البته شهردارباید بداند که منتخب شوراست و اعضاي شورا 
هم بدانند که باید از شهردار حمایت کنند و اگر هر کسى جایگاه خود را بداند، توانش را صرف 

خدمت به مردم مى کند و مردم رضایت خواهند داشت.

تعامل شورا و شهرداري
رئیس شوراي اســالمى خمینى شــهر که براي دوره پنجم شــورا ثبت نام نکرده است 
در پاســخ به این ســئوال که آیا بین شــوراي فعلى و شــهرداري تعامل برقرار اســت، 
گفت: اعضاي شــورا همواره انتظار دارند شــهردار ، پرتالش و خدوم باشــد، تا امکانات 
کارى بــراي او فراهــم گردد و برداشــت شــخصى من آن اســت که شــهردار فعلى 
خمینى شــهر قایل به این اســت که دســتش باز باشــد و هر کار عمرانى که مى خواهد 
انجام دهد. علیرغم همه اینها، امروز فعالیت ها در شــهرداري و شــوراي خمینى شــهر  
بر توافق نظر ( نسبتا)  استوار است، و باز هم مى گویم اگر شهردار باتجربه، قانونمدار و توانا 
باشد مى تواند ایده آل ترین کارها را در سطح شهر رقم بزند و بالطبع اعضاي شورا هم باید 
این خصوصیات را داشته باشند و همواره پشتیبان شهردار،در انجام فعالیت ها باشند تا رضایت 

مردم حاصل شود.

شهردار نباید با رأي مستقیم انتخاب شود
امالیى شورا را یک نهاد نوپا در کشور مى داند و مى گوید: امروز این شائبه ایجاد شده که در 
بعضى از شهرها شهردار باید از سوي مردم انتخاب مستقیم و در مقابل شورا کمتر پاسخ گو 
باشد و حق سوال و استیضاح از شوراى شهر سلب  نمایند و بدینسان مى خواهند  اختیارات 
شوراها را محدود کنند  تا اعضاى شوراى شهر نتوانند  از شهردار  در خصوص  کیفیت انجام 

وظایف سئوال کنند که این تضعیف شوراهاست.

یک دوره بى سابقه
وي خاطر نشان کرد: به لطف خدا در دوره چهارم شوراي اسالمى خمینى شهر( مطابق آمار 
ارائه شده ) حدود 160 پروژه فرهنگى و عمرانى کلیدخورد و به نتیجه رسید که تصور مى کنم 
در چهار دوره شوراهاي اسالمى خمینى شــهر، بى سابقه بوده اســت و مردم آن را به زبان 
مى آورند و درك و تقدیر مى کنند،نوع هماهنگى بین شورا و شهرداري در این دوره، موفق تر 

از دوره هاي گذشته بود. 
امالیى اظهار امیدواري کرد کســانى که در دوره پنجم شــوراهاي اسالمى خمینى شهر 

سنگرنشین مى شوند قدر این نعمت را دانسته و پاسدار خوب این سنگر باشند.

وظایف شورا و شهردار
رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر در خصوص وظایف مبسوط شوراها نیز گفت: بر اساس 
قانون، اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار بوده ، نظارت و قانون نویسى و تصویب لوایح از اهم 
وظایف شوراها محسوب مى شود و عمدتاً مردم از شوراها مى خواهند به مسائل فرهنگى- 
عمرانى شهر رسیدگى شود که در این راستا عملکرد امور عمرانى و رفع نیازهاي شهروندان، 

از علل رضایتمندي مردم به شمار مى رود.
امالیى اقتدار گرایى مرکزي را دیدگاه شهردار فعلى خمینى شهر خواند وگفت: اگر در انتخابات 
شوراهاى دوره پنجم شرکت مى کردم و رأي مى آوردم و به شورا راه مى یافتم با هماهنگى 
بقیه اعضا، به دنبال انتخاب شهرداري بودم که با قوانین آشنا بوده، باتجربه باشد و خود را مقید 
به قانونمداري بدانددرحقیقت شــهردار باید قانون را که حاصل آن مصوبات شوراست اجرا

 کند.
رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر در پایان این گفتگوي صمیمانه گفت: وظیفه دارم از همه 
شهروندان و مردم والئى و فرهنگ دوست خمینى شهر که طى این دوره به شورا اعتماد کردند 
و رأي دادند و فرصت خدمت را برایمان فراهم کردند تشکر کنم و امیدوارم توانسته باشیم در 
حد امکانات موجود ، انجام وظیفه کرده و در دوره چهارم شورا، نمره خوبى از مردم و شهروندان 

گرفته با شیم که مى تواند مایه خیر باشد.
امالیى سعه صدر، حوصله و تدبیر اعضاي شــورا را در مدیریت موفق شورا مؤثر دانست و 
اظهار امیدواري کرد اعضاي دوره پنجم شوراي اسالمى خمینى شهر نیز در اجراي فعالیت ها

مصمم  و موفق باشند.ا

رئیس شوراي اسالمى خمینى شهر از دوره چهارم این شورا مى گویدرئیس شوراي اسالمى خمینى شهر از دوره چهارم این شورا مى گوید

سالیق سیاسى را پشت در اتاق شورا گذاشتیم

,,

در دوره چهارم 
شوراي اسالمى 
خمینى شهر( مطابق 
آمار ارائه شده ) 
حدود 160 پروژه 
فرهنگى و عمرانى 
کلیدخورد و به 
نتیجه رسید که 
تصور مى کنم 
در چهار دوره 
شوراهاي اسالمى 
خمینى شهر، بى 
سابقه بوده است 
و مردم آن را به 
زبان مى آورند 
و درك و تقدیر 
مى کنند،نوع 
هماهنگى بین شورا 
و شهرداري در این 
دوره، موفق تر از 
دوره هاي گذشته 
بود

ساسان اکبرزاده

شوراى اسالمى خمینى شهر

پارك سالمتبلوار شهید صدوقى
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چند درصد کباب لقمه 
گوشت و چند درصد 

چربى است؟

به زودى گوشى هاى هوشمند 
از رده خارج مى شوند

بازار  گرمى کــاوه با 
چین و سپاهان؟

راز جسد سوخته مولوى 
چه بود؟

 نگرانى 
ستارگان جوان 

سپاهان و ذوب آهن  
12

زنجبیل تازه یا زنجبیل 
پودرشده؟

توقف انتشار 
سریال «عاشقانه»
 در فضاى مجازى

15
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شرکت مناقصه (فراخوان) گذار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 960/1001 و 
فراخوان ارزیابى کیفى شماره 6001/ 960

م الف: 38249روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

مبلغ تضمین شرکت موضوع شماره 
در مناقصه (ریال)

شرایط و الزامات ورود به مناقصه- 
فراخوان

 960/1001
(مناقصه عمومى)

اجراى عملیات کابل کشى تونل 230 
275/000/000کیلوولت اسالم آباد- اقارب پرست 

دارا بودن گواهى نامه صالحیت 
پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 

5 نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى کشور 

 960/6001
(ارزیابى کیفى) 

احداث پست 63/20 کیلوولت 
(مصداق ندارد)سفیددشت به صورت کلید در دست 

دارا بودن گواهى نامه صالحیت 
پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 

5 نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى کشور 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا 2175090204008 معادل مبلغ مذکور در جدول فوق 
در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد و همچنین کلیه 
مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 27313131- 021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687 و 36269948- 031) 
مهلت دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/02/09 لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه 

مورخ 96/02/20 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه عمومى و استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/03/06 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و 

نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه و تحویل پاکات فراخوان ارزیابى کیفى به مشاور: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/03/08- 

سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه- فراخوان: 

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 

2- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك 
مناقصه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه- فراخوان موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir                  www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir            http://iets.mporg.ir

نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 535 مورخ 95/9/2 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک باب اتاق به متراژ حدوداً 
22 مترمربع جهت جمع آورى اجزاى حــالل و  خوراکى دام (هزارال) در محل 
کشتارگاه صنعتى زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یکسال از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1396/2/21 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

155

ارقففاتوقف انتشا شوق  انتشتو
عاسریال «عاشقا قال «عس شقیا اشسری
فضاى مجا ىر مدر جاضضاد مجفض
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مسلمان:
از سپاهان

 پیشنهاد دارم!

پرشورهاى واقعى 
در اصفهان هستند

w.nesfejahan.netwwww  روزنامه مستقل استان اصفهان

مسلمان:مسلمان:
از سپاهاناز سپاهان

 پیشنهاد دارم! پیشنهاد دارم!

13سپاهانسپاهان تراکتور را مى برد، تراکتور را مى برد،ذوب آهنذوب آهن  پرسپولیسپرسپولیس را را
12

(شماره 200961188000003 و 200961188000004 در سامانه ستاد)
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

همکارى سامسونگ و کوالکام 
براى طراحى اسنپدراگون 845

در حالى که دو گوشى گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 
به تازگى معرفى شــده اند، صحبت هایــى در مورد 
همکارى احتمالى سامســونگ و کوالکام به منظور 
طراحى تراشه اسنپدراگون 845 و به کارگیرى آن در 

گوشى گلکسى اس 9 منتشر شده است!
کوالــکام براى تولید تراشــه اســنپدراگون 835 از 
غول کره اى صنعت موبایل کمــک گرفت و نهایتًا 
اســنپدراگون 835 را روانــه بازار کــرد. هم اکنون 
این تراشه در نســخه اختصاصى دو پرچمدار جدید 
سامسونگ استفاده شده اســت. پیش بینى مى شود 
که طبق همین روال، نســخه اى از پرچمداران سال 
آینده سامســونگ یعنى دو گوشى گلکسى اس 9 و 
اس 9 پالس هم به تراشه بعدى کوالکام مجهز شوند.

خبرهایى که به تازگى منتشر شــده اند هم بیش از 
پیش صحت ایــن موضوع را تأییــد مى کنند. طبق 
تازه ترین گزارشــى که از سوى ســایت سم موبایل 
(SamMobile) ارائه شــده، به نظر مى رســد که 
کوالکام از هم اکنون براى تولید تراشه اسنپدراگون 
845 و به کارگیرى آن در گلکسى اس 9 با سامسونگ 

وارد مذاکره شده است.
به نظر مى رســد که کوالکام قصد دارد تولید تراشه 
اســنپدراگون 845 را به طور کامل به سامسونگ یا 
شرکت تایوانى TSMC بسپارد. بدون تردید در این 
میان شانس سامســونگ براى همکارى با کوالکام 
بیشتر است. سامسونگ مدعى شده که در آینده نسل 
دوم سرى تراشــه هاى 10 نانومترى را تا 15 درصد 

بهره ورتر از نسل نخست آنها تولید مى کند.

کتابخوان کم نظیر اندروید!
 Aldiko Book Reader Premium از بهتریــن، 
پرطرفدارترین نرم افزارهاى کتابخوان از استودیوى 
Aldiko Limited براى اندروید است که از محبوب 

ترین برنامه هــاى کتابخوان به شــمار مى رود! با 
استفاده از این نرم افزار عالى مى توانید در محیطى 
واقعًا زیبا و کالســیک با امکانات کم نظیر تمامى 
کتاب هاى پى دى اف و اى پى یو بى خود را مشاهده 
بفرمایید! آیا از کاربرانى هســتید که به داستان ها و 
کتاب ها عالقه مندید و روزانه زمان زیادى را وقت 
خواند کتاب مى کنید ما به شــما پیشنهاد مى دهیم 
که به جاى استفاده از نرم افزارهاى معمولى همچون 
ادوب ریدر به پیشواز Aldiko Book Reader بروید! 
بله این نرم افزار با امکان سفارشى سازى باال به شما 
این امکان را خواهد داد که به صورت حرفه اى پشت 
داستان هاى خود بنشینید و بهترین برنامه کتابخوانى 
اندرویدى را در گوشــى و یا تبلت خــود به ارمغان 
بیاورید. این نرم افزار فوق العاده زیبا کتاب هاى شما 
را به صورت قفسه دســته بندى مى کند و با کلیک 
روى آنها مى توانید شروع به خواندن آنها نمایید و با 
کشف ویژگى هاى کم نظیرش واقعًا متعجب خواهید

 شد!

پیش خرید ال جى جى 6 در ایران
 بعــد از رونمایى و عرضه جهانى گوشــى G6، اکنون 
مصرف کنندگان ایرانى مى توانند این گوشى  را با شرایط 
ویژه پیش خرید کنند. پیش خرید گوشى G6 از ششم 
اردیبهشت در فروشگاه اینترنتى دیجى کاال آغاز شده 
و خریداران مى توانند با پیش خرید آن از هدایایى ویژه 
بهره مند شوند. گوشــى ال جى G6 با صفحه نمایش 
5,7 اینچ در بدنه کوچک 5,2 اینچى، با کمترین میزان 
حاشــیه و بدون کوچک شــدن اندازه صفحه نمایش، 
براى کار با یک  دست بســیار مناسب است. نمایشگر 
 Dolby Vision در این محصول از فناورى FullVision
 HDR پشتیبانى مى کند و با بیشتر محتواى HDR10 و
گوشــى هاى هوشمند کنونى ســازگارى دارد. نسبت 
 FullVision تصویر منحصربه فرد 18:9 در نمایشــگر
به نمایشگر امکان مى دهد تا به دو مربع یکسان تقسیم 
شود و براى انجام چند کار باهم با کمک تجربه کاربرى 
دوربین G6 ایده آل باشد. این تجربه کاربرى مختص 

کاربران رسانه هاى اجتماعى ایجادشده است.

«زندگى آنالین» با هدف اطالع رسانى در زمینه زندگى، تغذیه و سالمت بر آن است تا با انتشار محتواى تخصصى و کاربردى 
گامى مؤثر در جهت ارتقاى سطح آگاهى و بهبود کیفیت زندگى خانواده هاى ایرانى بردارد. در همین راستا و براى برقرارى 
ارتباط مؤثر با مخاطبین، عالوه بر انتشار محتوا در قالب مقاله، بخش هاى متنوعى مانند «اتاق مشاوره»، «تاالر گفتگو»، 
«بانک متخصصین»، «کانال زندگى آنالین» و «آلبوم زندگى آنالین» و «فروشگاه کتاب» در سایت وجود دارند تا کاربران 
با مراجعه به هریک از آنها به محتواى مورد نیاز خود دسترسى داشته باشند.  ویژگى منحصر به فرد «زندگى آنالین» که آن 
را از دیگر وبسایت هاى مشابه فارسى زبان متمایز مى سازد، انتشار مقاالت و مطالبى است که توسط برجسته ترین پزشکان، 
متخصصین و اساتید همکار در ماهنامه هاى «دنیاى تغذیه»، «دنیاى سالمت»، «آشپزباشى»، «کودك سالم» و «دنیاى 
زنان» تولید شده و با فرهنگ و سنت هاى بومى ما سازگارى دارد.  در «اتاق مشاوره» کاربران مى توانند سئواالت خود را با 
کارشناسان و متخصصین درمیان گذاشته و پاسخ خود را دریافت کنند. در «تاالر گفتگو» امکان بحث و تبادل نظر پیرامون 
موضوعات مختلف و بهره مندى از تجربیات سایرین فراهم است. «بانک متخصصین» در برگیرنده مشخصات و اطالعات 
http://zendegionline.ir :تماس بیش از 3000 پزشک به تفکیک تخصص است.                                                           وب آدرس

 Tasty Treats بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى پازل و فکرى از انواع Match-3 براى اندروید 
است. با نصب این بازى روى گوشــى و یا تبلت اندرویدى تان وارد شــیرین ترین ماجراجویى شوید و با سفر به 

سرزمین هاى جادویى به جمع آورى میوه هاى خوشمزه بپردازید!
 با کنار هم قرار دادن سه یا تعداد بیشترى از میوه هاى مشابه آنها را از صفحه نمایش محو و اقدام به جمع آورى 
آنها کنید؛ با پیش بردن ســطوح تعداد این میوه ها افزایش یافته و درجه سختى بازى افزایش مى یابد به طورى 
که براى پیش بردن مرحله ممکن است چند دقیقه اى وقت بگذارید! میوه هاى خوشمزه اى چون سیب، انگور، 
توت فرنگى، گالبى و... در صفحه نمایش وجود دارند که شــما آنها را مى توانید جمع کنید؛ در مراحل آیتم ها و 
قدرت هاى جادویى نیز قرار داده مى شــود که مى توانید آنها را دریافت کنید و با قدرت بیشترى به جمع آورى 
میوه هاى خوشمزه بپردازید. به طور کلى ممکن اســت در نگاه اول با دیدن محیط بازى فکر کنید با یک بازى 
کودکانه روبه رو هستید اما چنین نیست و این بازى مى تواند براى هر سنى جالب باشد و براى ساعت ها شما را 

به گوشى میخکوب کند.

معرفى محصول

شرکت چینى هوآوى به طور رسمى از گوشى هوشمند 
اینجوى 7 پالس (Huawei Enjoy 7 Plus) رونمایى 
کرد. این اسمارتفون به تراشه اسنپدراگون 435 کوالکام و 

سیستم عامل اندروید 7.0 نوقا مجهز است. 
گوشى هوشمند هوآوى اینجوى 7 پالس از بدنه اى تمام 
فلزى بهره مى برد و مى توان آن را یک محصول میان 
رده خطاب کرد. دکمه هاى فیزیکى دستگاه در لبه سمت 
راست آن واقع شده اند و در پنل پشتى دستگاه و درست 
زیر لنز دوربین آن، اســکنر انگشــتى تعبیه شده است. 
صفحه نمایش این گوشى هوشمند 5.5 اینچى است و 
وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل یا اصطالحاً اچ دى 

را ارائه مى کند.
لبه هاى نمایشگر اسمارتفون مورد نظر از انحناى ظریف 
2.5D برخوردار هستند و هوآوى اشاره داشته که سرعت 

عملکرد باالى اسکنر انگشت این گوشى از نقاط قوت 
اصلى آن است! بنا به ادعاى هوآوى، اسکنر اثر انگشت 
گوشى هوشمند اینجوى 7 پالس ظرف مدت زمان 0.2 

ثانیه پروسه شناسایى اثر انگشت و آنالك دستگاه را به 
پایان مى رساند.

گوشى هوشمند هوآوى اینجوى 7 پالس از نظر ظرفیت 
رم شامل دو نسخه مختلف مى شود. نسخه پایه اى آن 
از رم 3 گیگابایتى بهره مند است و نسخه برتر آن به رم 
4 گیگابایتى مجهز شده اســت. دو نسخه نام برده شده 
به ترتیب از نظر حافظه داخلــى هم ظرفیت هاى 32 و 
64 گیگابایتى را ارائه مى کنند. اما سیستم روى چیپ هر 
دو نسخه مذکور اسمارتفون هوآوى اینجوى 7 پالس 
مشابه اســت. این گوشى به تراشه اســنپدراگون 435 
مجهز شده که از پردازنده مرکزى هشت هسته اى و 64 

بیتى بهره مى برد.
دوربین اصلى گوشــى هــوآوى اینجــوى 7 پالس 
از سنســورى 12 مگاپیکسلى تشکیل شــده است و 
هوآوى براى دوربین سلفى این محصول یک سنسور 
8 مگاپیکسلى را ارائه مى کند. همچنین باترى دستگاه 
هم ظرفیت 4100 میلى آمپر ســاعتى دارد که با توجه 

به وضوح تصویر نمایشــگر آن، ظرفیت بسیار مناسبى 
تلقى مى شود.

گوشى مذکور از شیار اتصال سیمکارت هیبریدى بهره 
مى برد. بنابراین، مى توانید به طور همزمان دو سیمکارت 
را به آن متصل نموده یا باید از یک سیمکارت و حافظه 
SD استفاده نمایید. سیســتم عامل اندروید 7.0 نوقا به 

طور پیش فرض در کنار رابط کاربرى EMUI 5.1 هوآوى 
روى این اسمارتفون نصب است و دستگاه قرار است در 
رنگ هاى مشــکلى، آبى، طالیى، نقره اى، صورتى و 

خاکسترى روانه بازار شود.  
وزن گوشى هوشمند هوآوى اینجوى 7 پالس برابر با 
165 گرم اعالم شــده و بدنه آن ابعاد 8.35 در 76.4 در 
153.6 میلیمتر را ارائه مى کند. قرار است هوآوى نسخه 
مجهز به رم 4 گیگابایتى این اسمارتفون را با قیمت 246 
دالر روانه بازار کند و نسخه مجهز به رم 3 گیگابایتى آن 
را با قیمت 217 دالر عرضه نماید. فروش این اسمارت فون 
هم از روز بیست و هشتم ماه جارى (آوریل) آغاز مى شود.
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پایگاه اطالع رسانى 
زندگى، تغذیه و 
سالمت

بازى پازل 
«میوه هاى خوشمزه» 
اندروید

 
به زودى گوشى هاى هوشمند 

از رده خارج مى شوند
در ســال جارى میالدى بازار گوشى هاى هوشمند 
شــاهد یکســرى تغییرات جزیى در زمینه طراحى 
بود. در حالى که پیاده ســازى چنیــن تغییراتى در 
ارتباط با گوشى  هاى هوشــمند قابل توجه بودند اما 
در حالت کلى در زمینه اصول طراحى گوشــى هاى 
هوشــمند تغییر خاصى را به وجــود نیاوردند. بلکه 
بیشتر یکسرى ویژگى ها را بهبود بخشیده و یکسرى 
معایب را برطرف ســاختند. مایکل آبراش دانشمند 
ارشد بخش تحقیقات آکیولس شرکت فیسبوك بر 
این باور است که در پنج ســال آینده بازار ارتباطات 
دستخوش تغییرات اساســى خواهد شد و به سمت 
واقعیت افزوده متمایل خواهد شد. آبراش بر این باور 
است که عینک هاى هوشمند این پتانسیل را دارند تا 

جایگزین گوشى هاى هوشمند رایج امروزى شوند.
در حال حاضر چند شــرکت  بزرگ دنیاى فناورى 
پروژه هایــى را در زمینه طراحى و توســعه واقعیت 
افزوده در دستور کار خود قرار داده اند. پژوهش هایى 
که به دنبال آن هســتند تا کیفیــت زندگى مردم 
را بهبــود بخشــند. گوگل گلــس از جملــه این 
تالش هاست. آبراش گفته اســت: «شاید واقعیت 
افزوده در پنج سال آینده تحول عظیمى را به وجود 
آورد اما حداقل به 20 تا 30 ســال زمان نیاز است تا 
عینک هاى واقعیت افزوده جایگزین گوشــى هاى 
هوشمند شوند. به شــکلى که مردم به جاى گوشى 
هوشمد از عینک هوشمند براى انجام کارهاى خود 

استفاده کنند.»

درها را رموبل مى گشاید!
رموبل نام زنگ در هوشمندى است    فارس|
که با نصب آن در برابر درب منــزل مى توانید هویت 
مراجعان را در هر جایى که هســتید تشخیص دهید و 

اجازه ورودشان را بدهید.
این زنگ در هوشمند و بى سیم مجهز به حسگرهاى 
حرکتى خاصى است که از قابلیت پخش زنده تصاویر 

ویدئویى با کیفیت فوق دقیق برخوردارند.
بهره منــدى از فیــد صوتى بــراى انتقــال صداى 
مراجعه کنندگان به درب منزل به گوشــى هوشمند با 
استفاده از فناورى واى فاى از جمله دیگر امکانات این 

زنگ درب است.
ارتباط از طریق این زنگ هوشمند کامًال دوطرفه است و 
روى آن ابزار دید در شب براى مشاهده افراد در تاریکى 
هم تعبیه شده است. ضبط تصاویر یا ارسال پیام هاى 
اطالع رسانى از جمله دیگر قابلیت هاى این زنگ است. 
ســوابق فعالیت ها و ویدئوهاى ضبط شده هم از این 

طریق قابل دریافت و مشاهده است.
این زنگ براى فعالیت نیازمند شش باترى AA است و 
تنها زمانى روشن مى شود که کسى دکمه آن را فشار 
دهد. لنزهاى نورى این زنگ مى تواند دید حداکثر 120 

درجه را پوشش دهد. قیمت این زنگ 199 دالر است.

کلیک

فناورانه

هوآوى اینجوى 7 پالس معرفى شد

صدهزار روتر خانگى صدهزار روتر خانگى 
آلوده  هستندآلوده  هستند

امروزه بســیارى از ســازمان هاى بزرگ براى محافظت 
از زیرســاخت ها و ســایت هاى خود از دیوارهاى آتش و 
ابزارهاى ضدبدافزارى اســتفاده مى کنند. این سازمان ها 
به طور مستمر ســایت هایى که در معرض حمالت قرار 
مى گیرند را زیر نظر گرفته تا بررسى کنند حمالت از سوى 
چه آدرس هاى IP به وقوع پیوسته و به صورت بالدرنگ 
این آدرس هاى IP را به فهرست سیاه خود اضافه مى کنند.

چندى پیش شــرکت امنیتى Wordfence گزارش کرد، 
نزدیک به 7/6 درصد از ســایت هاى وردپرسى از طریق 
روترهاى خانگى مورد هجوم قرار گرفتند. یک ماه پیش 
این شرکت موفق شد 57 هزار روتر خانگى شخصى را که 
در حمله به سایت هاى وردپرسى مورد استفاده قرار گرفته 

بودند، شناسایى کند.
در این حمله هکرها موفق شــده بودند از طریق نفوذ به 
شــبکه هاى خانگى و هک روترها به طــور کامل آنها را 
تحت کنترل خود درآورند؛ به طورى که دسترسى کاملى 
به روترهاى خانگى داشتند. هکرها این توانایى را دارند تا 
ایستگاه هاى کارى، دستگاه هاى همراه، دوربین هاى IP و 
در کل هر دستگاهى که از شبکه واى فاى خانگى استفاده 
مى کند را مورد تهدید قرار داده و آنها را هک کنند. تحلیل 
انجام شده از سوى این شرکت امنیتى نشان مى دهد نیمى 
از ارائه دهندگان ســرویس هاى اینترنتى به آسیب پذیرى  

خاصى آلوده هستند.

بررسى روتر براى آســیب پذیرى هاى 
احتمالى

آســیب پذیرى که به نام «کوکــى بدبخت کننده» از آن 
نام برده مى شــود. این آســیب پذیرى اولین بار در سال 
2014 میالدى شناسایى شــد. از آن زمان تا به امروز این 
آسیب پذیرى به منظور هک کردن روترهاى خانگى مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد. اگر نگران این موضوع هستید که 

آیا آســیب پذیرى فوق روى روتر شما وجود دارد و ممکن 
است از سوى هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرد، پیشنهاد 
مى کنم به ســایت wordfence رفته و در صفحه موجود 
روى دکمه SCAN Me کلیک کنید. این ابزار آدرســى 
IP شما را بررسى کرده و بررسى مى کند آیا پورت 7547 
روى روتر شما باز است یا خیر. اگر این پورت باز باشد نشان 
مى دهد که به آسیب پذیرى misfortune cookie آلوده 

هستید.
این ابزار ســعى مى کند از طریق این پورت به روتر شــما 
متصل شده و به پاسخ ارسال شده از سوى روتر شما گوش 
دهد و آن را تحلیل کند. این ابزار ساده ترین راهکارى است 
که به منظور بررسى این پورت در اختیار شما قرار دارد. اگر 
روتر شما به این آسیب پذیرى آلوده نباشد پیغام «روتر شما 

ایمن است» را مشاهده خواهید کرد.
این آسیب پذیرى در یکى از سرویس هایى وجود دارد که از 
سوى ارائه دهندگان خدمات اینترنتى و به منظور مدیریت 
از راه دور روتر شما مورد استفاده قرار مى گیرد. این سرویس 
به پورت شماره 7547 گوش مى کند. در کنار آسیب پذیرى 
کوکــى بدبخت کننده، این پورت به آســیب پذیرى هاى 
دیگرى نیز آلوده است که یکى از آنها نزدیک به چند ماه 
پیش شناسایى شد. پژوهشگران چند ســال قبل درباره 
تهدیداتى که از سوى پورت 7547 ممکن است کاربران 

خانگى را در معرض تهدید قرار دهد هشدار داده بودند.
کارشناســان امنیتــى مى گوینــد: « ارائه دهنــدگان 
سرویس هاى اینترنتى نباید به هر شخصى اجازه دهند از 
طریق بستر عمومى اینترنت به پورت شماره 7547 روتر 
شما متصل شــود. تنها ارائه دهنده سرویس اینترنتى شما 
باید این توانایى را داشته باشــد تا این پورت را روى روتر 
خانگى شما مدیریت کند. آنها باید شبکه خود را به گونه اى 
پیکربندى کنند تا مانع از آن شوند تا افراد غیرمجاز به این 
پورت دست پیدا کنند. بیشتر ارائه دهندگان خدمات اینترنتى 

دسترسى عمومى به پورت 7547 را مسدود نکرده اند.»

اما با اســتفاده از ابزارى که به شــما معرفى کردیم، قادر 
هستید این موضوع را بررسى کنید که آیا دسترسى عمومى 
به پورت شما امکانپذیر اســت یا خیر. اگر اینچنین است، 
توصیه مى کنیم با ارائه دهنده سرویس هاى اینترنتى خود 
تماس گرفته و از آنها درخواست کنید مانع دسترسى افراد 
غیرمجاز به پورت خانگى شما شوند. حتى اگر به هیچ یک 
از آسیب پذیرى هایى که به آنها اشاره کردیم آلوده نیستید، 
بازهم این احتمال وجود دارد که در آینده پورت 7547 در 
ارتباط با تهدیدات دیگرى مورد استفاده قرار گیرد. با مسدود 
کردن دسترسى عمومى به این پورت شــما از خودتان و 

شبکه خانگى تان محافظت به عمل مى آورید.

پس از آنکه روتر خود را مورد ارزیابى قرار 
دادیم؛ باید چه کارى انجام دهیم؟

اگر آسیب پذیر هستید، در اسرع وقت روتر خود را راه اندازى 
مجدد (Reboot) کنید. با این کار ممکن است بدافزارهایى 

که روى دستگاه  شما قرار دارند از میان بروند.
اگر نگارش جدیدى براى میان افزار روتر شــما ارائه شده 

است، میان افزار دستگاه خود را ارتقا دهید.
در صورت امکان پورت 7547 را از طریق پیکربندى روتر 
خود ببندید. (بسیارى از روترها اجازه انجام چنین کارى را 

نمى دهند.)
اگر نمى توانید میان افزار روتــر خود را ارتقا دهید، در اولین 
فرصت با ارائه دهنده سرویس اینترنتى خود تماس گرفته و 
آنها را در جریان این مشکل امنیتى قرار دهید. ممکن است 

براى حل این مشکل به کمک  آنها نیاز پیدا کنید.
به آنها اعالم کنید روتر شما به آسیب پذیرى مرتبط با پورت 
7547 آلوده اســت و این آســیب پذیرى به هکرها اجازه 
مى دهد به شبکه خانگى شما وارد شده و حمالت مخرب را 

از طریق روتر شما پیاده سازى کنند.
از یک نرم افــزار آنتى ویــروس به منظور اســکن همه 

ایستگاه هاى کارى خانگى خود استفاده کنید.

رامین مشکاه

,,
اگر آسیب پذیر 
هستید، در اسرع 
وقت روتر خود را 
راه اندازى مجدد 
(Reboot) کنید. با 
این کار ممکن است 
بدافزارهایى که 
روى دستگاه  شما 
قرار دارند از میان 
بروند.

اگر نگارش جدیدى 
براى میان افزار 
روتر شما ارائه 
شده است، 
میان افزار دستگاه 
خود را ارتقا دهید
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چند درصد کچند درصد کباب لقمه گوشت

چند درصد چربى است؟
و 

از زمانى که از منابع معتبر و موثق شــنیده شد سوسیس و 
کالباس را با خمیر مرغ تهیه مى کنند، تعدادى از افراد، مصرف 
این دو فرآورده را محدود کرده و به مصرف دیگر فرآورده هاى 
گوشتى همچون همبرگر به خصوص کباب لقمه هاى کارخانه اى 
که در بسته بندى هایى به صورت منجمد عرضه مى شود، گرایش 

پرسش اینجاســت که آیا مى توان به کباب لقمه کارخانه اى اعتماد پیدا کردند اما 
کرد؟

آراسب دباغ مقدم متخصص علوم و صنایع غذایى و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
با اشاره به اینکه ترکیبات محتوى کباب لقمه شبیه کباب کوبیده است، مى گوید: کباب لقمه، 
یکى از فرآورده هاى گوشتى است که از مخلوط گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه و نمک خوراکى 
تشکیل شده و به شکل میله اى یا مکعب مستطیل قالب زده و در تونل انجماد، منجمد و در 

نهایت بسته بندى مى شود.
کباب لقمه چند درصد گوشت و چربى دارد؟

این متخصص مى گوید: این فرآورده گوشتى برحسب نوع گوشت، به کباب لقمه با گوشت قرمز 
و کباب لقمه با گوشت طیور تقسیم بندى مى شود و درصد گوشت چرخ کرده آن از 70 تا 85 درصد 
متغیر است و مابقى آن با سایر مواد و افزودنى هاى مجاز پر مى شود. وى در خصوص میزان چربى 
به کار رفته در کباب لقمه مى گوید، چربى کباب لقمه  بین 15 تا 20 درصد و بسته به مقدار گوشت و 

نوع آن، که دام یا طیور باشد، متفاوت است.
گوشتى استفاده نمى شود، همانطور که خود ما نیز هر روز در منزل از گوشت درجه یک استفاده نمى کنیم. وى در خصوص کباب لقمه هایى که با گوشت طیور تهیه مى شوند، مى افزاید: نوع برزیلى هستند . منظور از گوشت درجه 2 و 3 هم در صنعت به معنى گوشت بد و بى کیفیت نیست. گوشت فیله و راسته، گوشت درجه یک است که هرگز از آن براى تهیه فرآورده هاى این باره مى گوید: الزاماً و فقط از این نوع گوشت ها استفاده نمى شود . هم اکنون تقریباً واردات گوشت از هند نداریم و اغلب گوشت هاى قرمز منجمد مصرفى در فرآورده هاى گوشتى از گفته مى شود تمام فرآورده هاى گوشتى صنعتى همچون همبرگر، کباب لقمه، سوسیس و کالباس را با گوشت درجه 2 و 3 منجمد وارداتى برزیلى و هندى تولید مى کنند. دباغ مقدم در از چه گوشتى در فرآورده هاى غذایى استفاده مى شود؟

با توجه به اینکه  واردات مرغ به کشور زیاد نیست، این فرآورده را با مرغ منجمد تهیه مى کنند.
متخصص تصریح مى کند: در صورت انجماد زدایى کباب لقمه خام منجمد باید از انجماد مجدد آن خوددارى شود . از نشانه هاى فساد آن مى توان به بوى بد، لزج شدن و تغییر رنگ ساخت از وزارت بهداشت، تاریخ تولید و انقضا، تعداد قطعه هاى کباب لقمه، وزن خالص هر بسته، شرایط و سرماى الزم براى نگهدارى و دستور پخت و مصرف، درج شده باشد. این به گفته دباغ مقدم، روى هر بسته کباب لقمه خام منجمد باید نوع گوشت مورد استفاده ، درصد گوشت به کار رفته، مواد تشکیل دهنده فرآورده، نام و نشانى واحد تولیدى، شماره پروانه مشخصاتى که باید روى بسته فرآورده درج شود

اشاره کرد.
استفاده از خمیر مرغ و گوشت در کباب لقمه ممنوع است

فرآورده باید بدون هرگونه امعا و احشا یا همان دل و روده باشد و استفاده از گوشت سر و صورت دام و همچنین استفاده از گوشت جداسازى شده به روش مکانیکى یعنى همان خمیر دباغ مقدم با اشاره به اینکه در این فرآورده گوشتى از همه قسمت هاى گوشت دام و طیور به جز بخش هاى ممنوع استفاده مى شود، اظهار مى کند: طیور مورد استفاده در تولید این سئوالى که اغلب افراد مطرح مى کنند، این است که از چه قسمت گوشت دام و طیور در کباب لقمه استفاده مى شود؟
قرمز و گوشت طیور مورد استفاده در تولید فرآورده هاى گوشتى معتبر و تأیید شده، از دام و طیور کشتار شده در کشتارگاه هاى مجاز تهیه و با گواهى حمل بهداشتى صادره از سوى این استاد دانشگاه مى افزاید: اختالط گوشت قرمز و طیور در تولید کباب لقمه ممنوع است و عرضه چنین محصوالتى تقلب محسوب مى شود. وى خاطر نشان مى کند: گوشت به گفته این متخصص اگر این خمیر درست تهیه شود، مثل همه جاى دنیا ایراد خاصى ندارد  اما چون در ایران تقلب و آلودگى این خمیر باالست، استفاده از آن منع شده است.مرغ یا گوشت در تهیه کباب لقمه ممنوع است .

مراجع قانونى و ذیصالح کشور به واحد تولیدى حمل مى شود.
این عضو هیئت علمى دانشگاه در خصوص ویژگى هاى حسى و فیزیکى کباب لقمه خام منجمد مى گوید: این فرآورده باید از نظر رنگ، بو و بافت، طبیعى و مشابه ویژگى هاى گوشت این متخصص تصریح مى کند: افزودن سویا و سایر فرآورده هاى آن و اضافه کردن هرگونه مواد نگهدارنده شیمیایى مانند نیتریت، بنزوات و سوربات به این فرآورده غیرمجاز است.شیر خشک، آرد گندم، آرد سوخارى، گلوتن، فیبرهاى خوراکى و نشاسته اصالح شده، تخم مرغ، نمک، پیاز، روغن و ادویه جات و فسفات و افزودنى هاى سنتزى دیگر اضافه مى شود. از مراجع قانونى و ذیصالح باشد. دباغ مقدم، ضمن اشاره به این موضوع مى گوید: در تهیه کباب لقمه به گوشت چرخ کرده، افزودنى هایى از قبیل مواد پرکننده و اتصال دهنده همچون افزودنى هایى که به کباب لقمه اضافه مى کنند، باید از نوع افزودنى هاى مجاز خوراکى و مطابق با استاندارد هاى ملى ایران بوده،  استفاده از آن منوط به موافقت و کسب مجوز قانونى الزم چه افزودنى و نگهدارنده اى به خوراکى هاى گوشتى مى زنند؟

چرخ کرده باشد.

سیب زمینى،کربوهیدرات صرف نیست. بى جهت نیست که این ماده غذایى از دوران باستان در فرهنگ غذایى ملل مختلف براى خود جاى باز کرده است.
در اینجا به 5 فایده سیب زمینى براى سالمتى اشاره شده است:

1-سرشار از مواد معدنى قابل جذب براى بدن: سیب زمینى حاوى پتاسیم، منیزیم، مس،کلسیم، فسفر، روى و آهن است. این مواد معدنى براى فعالیت بدن، ضرورى 
هستند.

2-سرشار از ویتامین C: یک سیبزمینى متوسط 40 میلى گرم ویتامین C دارد. گرچه 30 درصد از این ویتامین C در اثر پخت از بین مى رود اما همچنان 15 
میلى گرم از آن باقى مى ماند که مى تواند مقدار قابل توجهى از ویتامین C مورد نیاز روزانه را فراهم کند.

3-کمک به احساس سیرى: به منظور کاهش وزن از سیب زمینى پخته یا کبابى استفاده کنید تا هم مواد مغذى در اختیار بدن شما قرار 
بگیرد و هم مدت بیشترى احساس سیرى کنید.

4-سرشار از ویتامین هاى مهم گروه B: وجود ویتامین هاى گروه B براى نوسازى سلول ها، ساخت DNA و پروتئین، تولید 
انرژى و تولید ترکیبات تقویت کننده خلق و خو مثل ســروتونین، ضرورى و مهم است. ســیب زمینى، مقادیر قابل توجهى از 

ویتامین هاى گروه B را دارد.
5-منبع کامل پروتئین ها: پروتئین موجود در سیب زمینى کامل بوده و هر 9 اسیدآمینه ضرورى را براى بدن فراهم مى کند.

به این 5 دلیل سیب زمینى بخورید
است. راى خود جاى باز کرده

 مواد معدنى براى فعالیت بدن، ضرورى 

5 از بین مى رود اما همچنان 15

 شما قرار 

ید 
 از 

خورید

آیا الك زدن خطرناك است؟
الك حاوى مواد سمى زیادى است؛ براى نمونه تولوئن، فرمالدئید و دیبوتیل پتاالت که به «مثلث ســمى» معروف هستند، در الك یافت مى شوند و 

به خصوص براى کسانى که در سالن هاى زیبایى کار مى کنند، خطرناك هستند.
تولوئن قادر است روى سیستم عصبى بدن اثر بگذارد و به سیستم تناسلى آسیب برساند. دیبوتیل پتاالت هم براى سیستم تناسلى ضرر دارد.

کارکنان آرایشگاه ها که در سالن هاى کوچک با تهویه نه چندان مناسب کار مى کنند، ازیک طرف در تماس مستقیم با مواد شیمیایى هستند و از سوى 
دیگر آنها را تنفس مى کنند. تحقیقات نشان داده، کار کردن در ســالن هاى زیبایى مى تواند با وضع حمل زودهنگام، وزن کم نوزاد و مشکالت باردارى 

ارتباط داشته باشد. 

زنجبیل تازه همیشــه در دســترس ما قرار 
ندارد، درحالى که در هر شــرایطى مى توانیم 
بــه فروشــگاه ها مراجعه کنیــم و زنجبیل 

خشک شده بخریم. 
اما زنجبیل تازه و زنجبیل خشک شــده چه 
تفاوت هایى با هم دارند؟ توجه داشــته باشید 
که اگر نــام زنجبیــل تازه در دســتورهاى 
آشپزى آورده شده باشد، نمى توانید زنجبیل 

خشک شده را جایگزین نوع تازه آن کنید.
اولین تفاوت هاى بین زنجبیل تازه و زنجبیل 
خشک شــده به طعم آنهــا برمى گردد. طعم 
زنجبیل تــازه به طعم زنجبیل آسیاب شــده 
شبیه نیست. زنجبیل آسیاب شده ُتندتر است، 
درحالى کــه زنجبیل تازه طعــم مالیم تر و 
غنى ترى دارد. با این حال، غلظت زنجبیل تازه 
بیشتر اســت و بافت غذا را بیشتر تحت تأثیر 
قرار مى دهد. حتى وقتى کــه از زنجبیل تازه 
اســتفاده مى کنید، طعم آن آهسته تر در غذا 

پخش مى شود.
این درحالى اســت که زنجبیل آسیاب شده 
به راحتــى طعم خودش را به غــذا مى دهد و 
قابلیت تماس با حرارت خیلى زیاد را هم دارد. 
درواقع، حرارت شدید مى تواند طعم زنجبیل 
تــازه را تغییر بدهد اما چنین مشــکلى براى 
زنجبیل آسیاب شــده اتفــاق نمى افتد. نکته 
دیگر این است که عصاره غنى زنجبیل تازه در 
حرارت باال از بین مى رود. دانستن این نکات 
مهم درباره زنجبیل به شــما کمک مى کند 
تا نوع زنجبیل را متناســب بــا نوع پخت وپز 

انتخاب کنید.

زنجبیل تازه  یا 
زنجبیل پودرشده؟

,,

روى هر بسته 
کباب لقمه خام 
منجمد باید نوع 
گوشت مورد 
استفاده، درصد 
گوشت به کار 
رفته، مواد 
تشکیل دهنده 
فرآورده، نام 
و نشانى واحد 
تولیدى، شماره 
پروانه ساخت 
از وزارت 
بهداشت، تاریخ 
تولید و انقضا، 
تعداد قطعه هاى 
کباب لقمه، 
وزن خالص هر 
بسته، شرایط 
و سرماى الزم 
براى نگهدارى 
و دستور پخت 
و مصرف، درج 
شده باشد
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فوتبال جهان

  از مسى و رونالدو بهترم
 روماریو نه تنها مســى را بهترین بازیکن دنیا بلکه 
بهتریــن بازیکــن آرژانتین هم نمى دانــد چرا که 
معیارش براى بهترین بــودن یک بازیکن موفقیت 
او براى کســب یک جام بزرگ در رده ملى اســت 

نه باشگاهى. 
روماریــو که بعــد از بازنشســتگى اش وارد دنیاى 
سیاست شد، در گفتگو با «فاکس اسپورت برزیل»، 
در پاســخ به این ســئوال کــه آیا مســى بهترین 
بازیکن تاریخ اســت یا مارادونا؟ گفت: مســى باید 
قهرمان جــام جهانى شــود تا به عنــوان بهترین

بازیکــن جهان شــناخته شــود. به همیــن دلیل 
من فکر مى کنم کــه مارادونا از او بهتر اســت. از 
این حیث اما من از هر دوى آنهــا بهترم. این طرز 
تفکر من اســت و آن را در کمال تواضع و فروتنى 

مى گویم.
 

دستگیرى 
مدیر ارشد نیوکاسل 

در حالى که نیوکاســل صعودش را بــه لیگ برتر 
قطعى کرد، رئیس این باشــگاه بــه علت تقلب در 
پرداخت مالیات و بیمه دستگیر شد. مأموران پلیس 
به دفتر حداقل یک باشــگاه لیــگ برترى مراجعه 
کرده انــد و چندین نفــر در این رابطه دســتگیر 

شده اند.
باشگاه نیوکاسل متعلق به مایک اشلى، از سهامداران 
باشگاه رنجرز اسکاتلند است. چارنلى با همکارى رافا 
بنیتس توانست مجوز حضور این تیم را به لیگ برتر 
کسب کند.با این حال پس از دســتگیرى او، هنوز 

واکنشى نسبت به این موضوع انجام نشده است.

اتهام سنگین به متیو  
نشریه دیاریو اسپورت در شماره اخیر خود ادعا کرده 
اســت که ژرمى متیو مدافع فرانســوى بارسا دیگر 
تا انتهاى فصل بــراى این تیم به میــدان نخواهد 

رفت.
متیو از فهرست بارسا براى ال کالسیکو خط خورده 
بود و براى بازى مقابل اوساســونا هم دعوت نشده 
بود اما چه شــد که بازیکن ثابت دیدار رفت بارسا و 
یوونتوس در تورین، حاال دیگر جایى در فهرست 18 

نفره هم ندارد؟
اســپورت در همین رابطه ادعا کرده است که متیو 
در جریان جلســه تاکتیکى لوئیس انریکه براى ال 
کالســیکو، دقایقى غیبت داشت و سپس به اطالع 
مربى بارســا رســانده اند که متیو در حال ســیگار 
کشیدن بوده است؛ مســئله اى که خشم انریکه را 
در پى داشت و او دیگر قصد استفاده از متیو تا پایان 

فصل را ندارد.

 پاسخ رد سیمئونه به اینتر 
دیگو ســیمئونه ســرمربى اتلتیکومادرید، پیشنهاد 
اینترمیــالن براى هدایت این تیــم در فصل آینده 

را رد کرد.
شایعات بســیارى در هفته هاى اخیر درباره حضور 
کونتــه یــا ســیمئونه روى نیمکت اینتر شــنیده 
مى شــود. باشــگاه همچنین قصد دارد اختیارات
 تام در اختیار مربى بعــدى خود براى جذب بازیکن 

قرار دهد.
با ایــن حال، خبرگــزارى مــارکا از رد پیشــنهاد 
اینتر توســط ســیمئونه خبــر داد. ســیمئونه بین 
ســال هاى 1996 تــا 1999 در اینتــر بــازى 
کــرده و تجربــه خوبــى از ســرى A دارد.

 با ایــن حال به نظر هنــوز پروژه اتلتیکــو براى او 
جذابیت ویــژه اى دارد و فعًال قصــد ترك این تیم 

را ندارد.

پاسخ گواردیوال 
به ادعاى کونته  

منچسترســیتى  ســرمربى  گواردیــوال  پــپ 
به انتقاد از صحبت هاى اخیر آنتونیو کونته پرداخت.

تیم کونتــه در آســتانه کســب قهرمانــى لیگ 
برتر قــرار دارد و اخیــراً کونته عنــوان کرده که 
موفقیت هاى این فصل او با چلسى ثابت مى کند پول 
تنها عامل موفقیت نیست. با این حال، گواردیوال که 
تیم بســیار پرخرجى را براى این فصل آماده کرده 
بود و نتیجه اى نگرفت، بــا این صحبت ها مخالف 

است.
 او گفت:«من در بارسلونا بازى کرده ام و با این تیم 
و هشــت بازیکنى که از آکادمى رشــد کرده بودند 
قهرمان چمپیونزلیگ شده ام. هیچ هزینه اى براى 
قهرمانــى چمپیونزلیــگ نشــد. ولــى همــه 
باشــگاه هــا بایــد هزینــه کننــد و نمى تــوان

 به قیمت بازیکنانى که چلسى در اختیار دارد توجه 
نکرد.»

تراکتورسازى و ســپاهان در حالى به مصاف هم 
مى روند که  دو تیم انگیزه هاى باالیى براى پیروزى 

در این دیدار دارند. 
دیدارهاى هفته بیســت و نهم لیگ برتر فوتبال 
به صورت همزمان از ســاعت 18 امــروز برگزار 
مى شود. تراکتورسازى در این هفته از رقابت ها، در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان سپاهان این 

شهر خواهد بود.
سپاهان و تراکتورسازى در حالى به استقبال این 
دیدار مى روند که پیــش از این در دیدارهاى قبلى 
خود پیروز شده اند و باانگیزه اى مضاعف رو در روى 
هم مى ایستند. شاگردان امیر قلعه نویى با برترى در 
دیدار 6 امتیازى با استقالل تهران 53 امتیازى شد 
و به رده دوم جدول بازگشــت. سپاهان نیز پس از 
برد یک-صفر در دیدار با صباى قم با 42 امتیاز در 
رده پنجم جدول باقى ماند و امیدوار است با کسب 
3 امتیاز بازى خانگى با تراکتورسازى و لغزش تیم 
همشهرى در دیدار با پرســپولیس به رده چهارم 

جدول صعود کند.
تیم میزبــان در صورت شکســت در دیــدار با 
تراکتورســازى در رده پنجم جدول باقى مى ماند 
اما احتمال ایجاد اختالف امتیازى با ذوب آهن رده 
چهارمى و کاهش اختالف با رده ششــم جدول 

وجود دارد.
شــاگردان امیر قلعه نویى نیز در صورت کسب 3 
امتیاز این دیدار مى توانند به لغزش استقالل مقابل 
پدیده و قطعى شــدن نایب قهرمانى شان امیدوار 
باشند. تساوى و یا شکســت در دیدار با سپاهان 
مى تواند تراکتورسازى را به رده سوم جدول برساند.

تاریخچــه دیــدار ســپاهان و 
تراکتورسازى در لیگ برتر

تراکتورسازى و سپاهان تاکنون 17 بار به مصاف 
هم رفته اند که ماحصل آن هشت برد براى سپاهان 
و پنج برد براى تراکتورسازى بوده، چهار دیدار نیز با 
نتیجه تساوى به پایان رسیده است. پیش از سقوط 
تراکتورسازى به لیگ یک، 2 تیم در نخستین دوره 
لیگ برتر به مصاف هم رفتند کــه بازى رفت دو 

تیم با تساوى و بازى برگشــت با برد یک-صفر 
تراکتورسازى همراه بود.

اما پس از بازگشــت تراکتورسازى به لیگ برتر، آمار 
پیروزى هاى سپاهان بر تراکتورسازى پیشى گرفته و 
این تیم هشت بار در مقابل تراکتورسازى برنده شده 
است. سرخپوشان تبریزى در 17 بازى گذشته 18 گل 
زده در کارنامه دارد. مهاجمان سپاهان نیز 22 بار دروازه 

تراکتورسازى را بازکرده اند.
دیدار تراکتورســازى با ســپاهان در دور رفت لیگ 
شانزدهم نیز با برد دو-یک، تیم اصفهانى همراه بود. 
تک گل تراکتورسازى در این دیدار را فرزاد حاتمى به 
ثمر رساند. براى تیم میهمان نیز مهرداد محمدى و 

احسان حاج صفى گلزنى کردند.

عملکرد تراکتورسازى و سپاهان در 5 
بازى اخیر لیگ شانزدهم

سپاهان اصفهان در پنج دیدار اخیر خود سه برد و دو 

تساوى کسب کرده است. این تیم در دو دیدار اخیر خود 
پیروز شده و به دنبال ثبت سومین برد متوالى خود در 
دیدار با تراکتورسازى است تا شانس خود را براى کسب 
سهمیه آسیایى امتحان کند. سپاهانى ها در پنج بازى 
اخیر خود هفت گل زده اند و سه گل دریافت کرده اند.

در آن ســوى میدان نیــز تراکتورســازى از افت 
خارج شده و با دو برد متوالى راهى اصفهان مى شود. 
سرخپوشــان تبریزى امیدوار هستند سومین برد 
متوالى خود را در اصفهان رقم بزنند. تراکتورى ها در 
پنج بازى اخیر خود دو برد، دو تساوى و یک باخت 
تجربه کرده اند. شاگردان امیر قلعه نویى براى پنج 
بازى اخیر خود ســه گل زده و چهار گل خورده در 

کارنامه دارند.

نــکات ویــژه دیدار ســپاهان و   
تراکتورسازى

 در 17 بازى گذشته دو تیم تنها دو بازى با تساوى 

بدون گل به پایان رسیده اســت. در هفته چهارم 
نخستین دوره لیگ برتر به میزبانى تراکتورسازى و 
هفته ششم لیگ پانزدهم، دو تیم به تساوى بدون 
گل رضایت داده اند. دو بازى نیز با تساوى یک-یک 

به پایان رسیده است.
سرخپوشــان تبریزى در لیگ شانزدهم تنها یک 
بار دربازى هاى خانگى خود شکست خورده است. 
این شکست در دیدار سپاهان و تراکتورسازى در 
دور رفت این رقابت ها رقم خورد و شاگردان امیر 
قلعه نویى براى جبران ایــن باخت راهى اصفهان 

شده اند.
تراکتورسازى در لیگ شانزدهم با کسب 9 پیروزى، 
بیشترین برد خارج از خانه را در اختیار دارد. این تیم 
به همراه استقالل تهران با تنها دو باخت، کمترین 
شکست را دربازى هاى خارج از خانه فصل جارى 

متحمل شده است.
سرخپوشان تبریزى پس از افت محسوس خود در 

نیم فصل دوم لیگ برتر، در دو بازى اخیر خود پیروز 
شده اند و باروحیه اى مضاعف به مصاف سپاهان 
مى روند. سپاهان نیز با حضور کرانچار متحول شده 

و امیدوار است روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
تراکتورســازى دومین خط دفاعى و سومین خط 

هجومى قدرتمند لیگ را در اختیار دارد.
 سپاهان و تراکتورســازى با قضاوت حمید حاج 
ملک از ساعت 18 امروز، شنبه، 9 اردیبهشت ماه 
به مصاف هم مى روند. این دیدار فرصتى مناسب 
براى هواداران اصفهانى اســت کــه با توجه به  
میزبانى در ورزشــگاه نقش جهان به هواداران 
تراکتورسازى نشــان دهند که  لقب پرشورهاى 
واقعــى در فوتبال مختص آنهاســت و حاال که 
پس از ســال ها ورزشــگاه نقش جهان براى 
میزبانى بازى هــا در اختیار آنان قــرار گرفته، 
مى خواهند قدرت خود را به فوتبال ایران نشان 

دهند.

یکى دو هفته پیش بود که یکى از تیم ها به حضور جادوگر در جریان بازى اعتراض کرد. ماجرا از این قرار بود که مربى بدنساز مى بیند فردى در حالى که لباس عکاسان را 
برتن دارد بطرى خاصى در دستش است و محتویات آن را در جاهاى خاصى از دروازه حریف آنها خالى مى کند. 

  بعد از اعتراض سرمربى تیم، نماینده فدراسیون فوتبال به کمک نیروهاى امنیتى حاضر در استادیوم شخص جادوگر - عکاس را از زمین بیرون مى کنند و در نهایت هم تیم 
پیروز از میدان خارج مى شود و اما این کار جادوگر بازتاب زیادى در فضاى مجازى داشته است و از سویى کمیته اخالق عزمش را جزم کرده تا با این پدیده زشت و مذموم 

برخورد کند و گویى گزارش هاى این بازى به کمیته اخالق ارسال شده است و به زودى این کمیته، جادوگر مورد نظر را به فدراسیون فوتبال فرا خواهد خواند. 
استفاده از جادوگر در بازى هاى فوتبال اگر چه نتیجه مثبتى به همراه ندارد که اگر داشت امروز تیم هند که محل زندگى مرتاضان و جادوگران زیادى است باید دستکم در 

آسیا قهرمان مى شد اما در فوتبال ما مورد استفاده است تا جایى که خداداد عزیزى به صراحت در برنامه تلویزیونى 90 بدان اشاره کرد.

 نگاهى به مصاف حساس سپاهان- تراکتورسازى در هفته بیست و نهم

پرشورهاى واقعى در اصفهان هستند
حامد زاهدى فر

محرومیت باشگاه تراکتورسازى از نقل و انتقاالت زمستانى، به شدت فصل آینده این باشگاه را تحت تأثیر قرار 
داده است. هیچ بازیکنى در فصل آینده نمى تواند با این باشگاه قرارداد امضا کند و به همین دلیل به نظر مى رسد تراکتورسازى 

فصل بسیار سختى را در پیش داشته باشد. اما این فقط تراکتورسازى نیست که از محرومیت خود متضرر شده است و کسان دیگرى هم 
هستند که از محرومیت تراکتورسازى ضرر خواهند کرد:  

بازیکنانى که باید دوران خدمت سربازى خود را سپرى کنند.
تعداد بازیکنانى که فصل بعد سرباز مى شوند و باید براى گذراندن دوران خدمت سربازى به یک تیم نظامى بروند کم نیست. همین حاال  سپاهان، ذوب آهن و چند 
تیم دیگر ستارگان جوانى در اختیار دارند که فصل آینده مشمول مى شوند و باید به خدمت سربازى بروند اما نکته اینجاست که تراکتورسازى که همیشه مشترى اول 
سربازان لیگ برترى بود، در فصل آینده نمى تواند آنها را جذب کند و در لیگ برتر فصل بعد، هیچ تیم نظامى دیگرى هم حضور ندارد! به همین دلیل بازیکنانى که فصل 
بعد مشمول مى شوند، نمى توانند در لیگ برتر بازى کنند و باید به تیم هاى نظامى لیگ یک مثل ملوان و فجر سپاسى(اگر از لیگ یک سقوط نکند)، منتقل شوند. اتفاقى که 
اصًال براى آنها خوشایند نیست! بازى در لیگ یک براى بازیکنانى که به تازگى به عنوان پدیده به فوتبال ایران معرفى شده اند، درست مثل یک کابوس است و آنها را از سطح 
اول فوتبال ایران دور خواهد کرد. با این شرایط هیچ بازیکنى در فصل آینده از سرباز شدن استقبال نخواهد کرد و براى اینکه به تیم  هاى نظامى لیگ یک نرود همه تالشش را 

خواهد کرد و به این ترتیب به نظر مى رسد در نقل و انتقاالت فصل بعد، ماجراى بازیکنان سرباز پرحاشیه تر و جنجالى تر از سال هاى قبل رقم بخورد.

 آهن  
 نگرانى ستارگان جوان سپاهان و ذوب

افسانه حقیقى

محسن مسلمان یکى 
از بازیکنانى است که 
پرسپولیسى ها به دنبال 
حفــظ او در تیمشــان 

هستند.
 محســن مســلمان بدون 
شک یکى از تأثیرگذارترین 
بازیکنان پرســپولیس طى 
ایــن دو فصل اخیــر بوده و 
نقش بسیار زیادى در قهرمانى 

تیمش هم داشته است.
 او ریتم بازى پرسپولیس را در دست دارد و با 

گل ها و موقعیت هایى که مى سازد به هجومى 

شدن تیمش کمک مى کند. مسلمان که امسال 

دومین فصل حضورش در پرســپولیس را به طور 

متوالى مى گذارند، هنوز یک فصــل دیگر با قرمزها 

داد دارد و به نظر اگــر اتفاق خاصى نیافتاد فصل بعد 
قرار

هم در تهران و در جمع پرسپولیسى ها ماندنى خواهد شد.

 با وجود این روزنامه گل چاپ پنج شــنبه از قول مسلمان 

ستانه بین بازیکنان نوشته که این بازیکن 
در یک جمع دو

از سپاهان پیشــنهاد دارد. محسن فصل بســیار خوبى را 

با پرسپولیس پشت ســر گذاشــته و مورد تحسین اغلب 

کارشناسان واقع شده است. حاال باید دید با توجه به قرارداد 

یکساله او با پرسپولیس آیا چنین پیشــنهادى از سپاهان 
جدى است؟

سپاهان اصفهان در پنج دیدار اخیرخودسه برد و دولیگ برتر به مصاف هم رفتند کــه بازى رفت دو 

محسن مس
از بازیکنانى
پرسپولیسى ه
حفــظ او در تی

هستند.
 محســن مســلم
شک یکى از تأثیرگ

بازیکنان پرســپولیس
ایــن دو فصل اخیــر
نقش بسیار زیادى در قه

تیمش هم داشته است.
 او ریتم بازى پرسپولیس را در دست دا
گل ها و موقعیت هایى که مى سازد به هج
شدن تیمش کمک مى کند. مسلمان که ام

دومین فصل حضورش در پرســپولیس را به

متوالى مى گذارند، هنوز یک فصــل دیگر با قر

داد دارد و به نظر اگــر اتفاق خاصى نیافتاد فصل
قرار

هم در تهران و در جمع پرسپولیسى ها ماندنى خواهد ش

 با وجود این روزنامه گل چاپ پنج شــنبه از قول مسلم

 دوستانه بین بازیکنان نوشته که این بازیک
در یک جمع

از سپاهان پیشــنهاد دارد. محسن فصل بســیار خوبى

با پرسپولیس پشت ســر گذاشــته و مورد تحسین اغلب

کارشناسان واقع شده است. حاال باید دید با توجه به قرارد

یکساله او با پرسپولیس آیا چنین پیشــنهادى از سپاهان
جدى است؟

مسلمان: از سپاهان 
پیشنهاد دارم!

,,

تیم میزبان 
در صورت 
شکست در 
دیدار با 
تراکتورسازى 
در رده پنجم 
جدول باقى 
مى ماند 
اما احتمال 
ایجاد اختالف 
امتیازى با 
ذوب آهن 
رده چهارمى و 
کاهش اختالف 
با رده ششم 
جدول وجود 
دارد

 مبارزه با جادوگرها 
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با گذشت حدود یکسال از حضور کاوه رضایى در استقالل، او هنوز هم چهره اول نقل و انتقاالت این تیم 
است. کاوه رضایى اول فصل، پس از مذاکراتى طوالنى با پرسپولیس و استقالل پیراهن آبى پوشید و هنوز 
چند ماه از حضورش در این تیم نگذشته بود،  شایعه جدایى اش مطرح شد. این شایعه، هنوز هم ادامه دارد و 
او حاضر نشده قراردادش را تمدید کند اما سئوال اینجاست چقدر گزینه هایى که براى آینده رضایى مطرح 

مى شود، صحت دارند؟
مدیربرنامه هاى کاوه اوایل فصل، گفته بود او از یک تیم چینى پیشــنهاد دارد. نام تیانجین چوانجیان، در 
آن زمان به عنوان تیم خواهان رضایى مطرح شد. تیمى که دنبال جانشین فابیانو مهاجم تیم ملى برزیل 
مى گشت. بحث پیشــنهاد تیانجین به رضایى، هیچوقت جدى نشد و این باشــگاه چند هفته بعد براى 
سهمیه هاى خارجى تیمش با الکساندر پاتو ستاره سابق میالن و اکسل ویتسل هافبک تیم ملى بلژیک 

قرارداد بست! پیشنهاد این تیم به رضایى، زیاد با منطق جور در نمى آمد.
با توجه به دعوت نشدن کاوه رضایى به تیم ملى، شــانس حضور او در تیم هاى خارج از ایران زیاد به نظر 
نمى رسد. کمتر بازیکنى بدون دعوت شدن به تیم ملى، توانسته به لیگ هاى شرق آسیا و حتى کشورهاى 
عربى ترانسفر شود. در لیگ برتر هم پرسپولیس با توجه به حضور طارمى و خرید منشا، مقصد مناسبى براى 
کاوه نخواهد بود. تراکتورسازى از نقل و انتقاالت محروم است. نزدیکان کاوه از سپاهان هم به عنوان یکى 
از مقصدهاى احتمالى او در فصل آینده نام مى برند. سپاهان  با بودن حسن زاده، محمدى و کریمى بعید است 
مهاجم جدیدى آن هم با این قیمت گران را بخرد. گفته مى شود یکى از شرایط مدیر برنامه هاى کاوه براى 
قرارداد با باشگاه هاى ایرانى، آغاز مذاکره از دو میلیارد تومان به عنوان کف قرارداد است. با این شرایط، به 
نظر مى رسد کاوه در پایان فصل گزینه هاى زیادى ندارد و باید شرایط استقالل براى تمدید قرارداد را بپذیرد.

امید، باجناق خسرو شد 
دوقلوهاى استقالل باجناق شدند.

امید ابراهیمى هافبک ملى پوش اسـتقالل رسمًا به 
جرگه متأهلین پیوسـت تـا فصل تـازه اى از زندگى 

خود را آغاز کند. 
نکته جالب اینکه، ابراهیمى که در سال هاى گذشته 
در سپاهان و استقالل رابطه بسیار نزدیکى با خسرو 

حیدرى داشت، باجناق وى شد.

 مظاهرى جانشین رحمتى؟
در شـرایطى کـه گفته مى شـود مهـدى رحمتى 
فصل آینده هم دروازه بان استقالل خواهد بود اما 
بعد از آنکـه روزنامه نصف جهـان و چند روزنامه و 
سایت خبرى دیگر چند روز قبل از برنامه استقالل 
بـراى جذب رشـید مظاهـرى خبـر داد حـاال نوبت 
به یکـى از کانال هاى تلگرامى منتسـب به باشـگاه 
اسـتقالل رسـیده که ایـن خبر را پوشـش دهـد. به 
نوشته خبرآنالین، کانال ذکر شده چیزى نزدیک 
به صدهزار عضو دارد. در حالى که کانال رسمى 
باشـگاه چیزى حدود نصف این تعـداد عضو را 
در خـود مى بیند. همیـن دلیلى بـوده که خیلى 
از اسـتقاللى ها صحبت هـاى بـه میـان آمده 
دربـاره آبى پـوش شـدن مظاهـرى را جـدى

 بگیرند.

ذوب آهن اصفهان سوم شد
تیم فوتبال امید ذوب آهن اصفهـان در هفته پایانى 
( بیسـت و دوم ) رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى 
کشـور میزبان تیم صباى قم بود که بـه دلیل حاضر 

نشدن حریف 3 بر صفر برنده اعالم شد. 
تیم ذوب آهن با کسب 3 امتیاز کامل این دیدار با 37 
امتیاز عنوان سوم لیگ برتر فوتبال امید باشگاه هاى 

کشور را به دست آورد.
همچنین تیم فوالد مبارکه سـپاهان دیگـر نماینده 
اصفهـان در این رقابت ها با کسـب نتیجه مسـاوى 
بـدون گل مقابل ملـوان انزلى بـا 19 امتیـاز در رده 
یازدهم قرار گرفت و همراه با تیم شـهردارى ارومیه 
تیم قعرنشین به رقابت هاى دست یک باشگاه هاى 

کشور سقوط کرد.

اولین گل اروپایى
در چارچوب رقابت هاى هفته سـى ام لیگ کرواسى 

تیم لوکوموتیو میزبان ایسترا بود.
در این دیدار على کریمى لژیونر اصفهانى کشورمان 
از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشـت و موفق شـد 
در دقیقه 93 تک گل برترى تیمش را به ثمر برساند. 
لوکوموتیو با پیـروزى یک بر صفر در ایـن دیدار 33 
امتیازى شـد و باالتر از ایسـترا به رده ششـم جدول 

صعود کرد.
این براى سومین دیدار متوالى است که على کریمى 
در ترکیب ثابت لوکوموتیو حضور پیـدا مى کند. گل 

کریمى، اولین گل وى در لیگ کرواسى بود.

پذیرایى در خانه جدید
مهدى شریفى اولین رویارویى با سپاهان در اصفهان 

را در ورزشگاه نقش جهان تجربه خواهد کرد.
شـریفى که هفته هاى پایانـى فصل پیـش و مقطع 
ابتدایى لیگ جـارى را به علت مصدومیت از دسـت 
داد در ادامـه بیشـتر بـه عنـوان بازیکـن جایگزیـن 
فرصت بازى بـراى تراکتورسـازى را پیـدا مى کرد. 
مهاجم پیشـین سـپاهان امـا در چهار مسـابقه اخیر 
تراکتورسـازى در ترکیـب اصلـى تیم تبریـزى قرار 
گرفته است. شریفى در لیگ شـانزدهم تنها سه گل 
براى تراکتورسازى به ثمر رسانده است و به دالیلى 
که گفته شـد هنوز نتوانسـته اسـت موفقیت خود در 
سپاهان را در این تیم تبریزى تکرار کند. او که اتفاقًا 
اولین گلش با پیراهن تراکتورسازى را فصل پیش به 
سپاهان زد در بازگشت به اصفهان براى اولین بار در 
ورزشـگاه نقش جهان رویارویى با تیـم محبوبش را 

تجربه مى کند.

اولین پرونده تراکتور
بسته شد 

  باشـگاه تراکتورسـازى که با تونى اولیویرا و سه تن 
از بازیکنـان خارجى سـابقش بـراى پرداخت بدهى 
آنهـا به صـورت قسـطى بـه توافق رسـیده اسـت، 
توانسـت مطالبات فالویـو لوپز را به طـور کامل 
پرداخت کند. هافبک - مهاجم پرتغالى سابق 
تراکتورسـازى حـاال به طـور کامل بـا این 
باشـگاه تسویه حسـاب کـرده و نمى تواند 
مشـکلى براى تبریزى ها به وجود بیاورد. 
بـه ایـن ترتیـب، اولیـن پرونده باشـگاه 

تراکتورسازى در فیفا بسته شد.

تایم اوت

گفتگو با آزاده زارعى به بهانه
          دیدارهاى سپاهان و ذوب آهن در هفته بیست و نهم

                       ذوب آهن پرسپولیس راسپاهان تراکتور را مى برد،

 مظاه
گ در شـرایطى کـه
فصل آینده هم در
بعد از آنکـه روزنا
سایت خبرى دیگ
بـراى جذب رشـ
به یکـى از کانال
اسـتقالل رسـ
نوشته خبر
به صده
باشـگ
خ در
از
د

نظر مى رسد کاوه در پایان فصل گزینه هاى زیادى ندارد و باید شرایط استقالل براى تمدید قرارداد را بپذیرد.سهمیه هاى خارجى تیمش با الکساندر پاتو ستاره سابق میالن و اکسل ویتسل هافبک تیم ملى بلژیک 

گگگفتگو با آزاده زارعى به بهانه
         دددیدیدیدیدیدیدیدارهاى سپاهان و ذوب آهن در هفته بیست و نهم

ل براى

مرتضى رمضانى راد

آزاده زارعى  که معرف حضورتان هست! 
بازیگر اصفهانى ســینما و  تلویزیون که در سریال 

«آواى باران» بیش از پیش به مردم معرفى شــد و توانســت 
توانایى هاى هنرى خود را به همگان نشــان دهد. پیش تر در گفتگویى 

با وى در مورد عالیــق فوتبالى اش و تعصــب زیادى که به تیم هــاى اصفهانى 
به ویژه سپاهان دارد نوشــته بودیم. این 
بار نیز بــه بهانه دو دیــدار مهم 
ســپاهان- تراکتورسازى و 
ذوب آهن- پرســپولیس 
با وى به گــپ  و گفت 
پرداختیم. این گفتگو 

را از دست ندهید.

در مصاحبه قبلى 
حسابى از نتایج 
سپاهان شاکى 
فکر  بودیــد. 
با  که  کنم  مى 

نتایجى 
که در چند هفته 

اخیر به دســت آمده 
تا حــدودى از ناراحتى هایتان 
کاسته شده است. همینطوره؟

بله! دقیقًا! وقتى بازى هاى اخیر ســپاهان با آقاى کرانچار را مى بینم 
پیش خودم مى گویم که اى کاش زودتر او را به سپاهان بازگردانده بودند. واقعًا 

سپاهان این فصل نتایج اعصاب خردکنى گرفت که اصًال در شخصیت این تیم نبود و حاال 
درست است که نباید هر ســال انتظار قهرمانى داشت اما تیم به ســمت و سویى رفته بود که 
شخصیت و شکوهش در حال له شدن بود و این براى اصفهانى هایى که روى سپاهان تعصب 
زیاد دارند اصًال خوشایند و قابل تحمل نبود. من واقعاً خوشحالم که در آستانه سال جدید مدیران 
باشگاه سپاهان آقاى زالتکو کرانچار را به اصفهان آوردند و پس از آن هم دیدیم که هم این تیم 
نتایج خوبى مى گیرد و هم اینکه بهتر و تماشاگر پسند بازى مى کند. البته من براى مربى قبلى 
تیم هم احترام قائلم ولى به هر حال سپاهان بزرگ یک مربى بزرگ و با کارنامه مى خواست 
که خدا را شکر دوباره این اتفاق افتاد.  امیدوارم سپاهان حاالحاالها این مربى جنتلمن را از 

دست ندهد و سال هاى سال شاهد قهرمانى هاى سپاهان با او باشیم.
در مورد بازى هاى اخیر ذوب آهن هم برایمان صحبت کنید. با توجه به 
عالقه و تعصبى که به تیم هاى اصفهانى دارید، قطعاً در کنار سپاهان، 

نتایج ذوب آهن را هم پیگیرى مى کنید.
در مورد ذوب آهن باید بگویم که مدتى این تیم بردهاى متوالى و خوبى به دســت مى آورد و 
این امیدوارى براى هواداران اصفهانى به دست آمده بود حاال که سپاهان در دوران افت است، 
پس ذوب آهن مى تواند دست به یک کار بزرگ بزند ولى متأسفانه به یکباره در مسابقات 
لیگ برتر این تیم دچار ناکامى هاى متوالى شــد، در جام حذفى هم که حذف شد بود و در 
دیدار اخیر آسیایى خود هم که با نتیجه بدى شکست خورد و کار صعودش بسیار سخت 
شده است. من خودم به شــخصه از ذوب آهن انتظار خیلى بیشترى داشتم که به نظرم 

نتوانست انتظارها را بر آورده کند.
االن ذوب آهن و ســپاهان در یک رقابت تنگاتنگ براى کسب رتبه 
چهارم هستند. چرا که قرار گرفتن  در این رتبه این احتمال را به دنبال 
دارد که صعودشان به پلى آف آسیا در ســال آینده عملیاتى شود. در 

جریان این رقابت هستید؟
بله در جریان این رقابت که خیلى هم میلیمترى پیش مى رود هستم و هر دو تیم خیلى 
فشرده در حال این جدال هستند و ذوب آهن به علت تفاضل گل در رتبه چهارم قرار دارد. 
به هر حال دو دیدار باقیمانده این تیم ها در تصاحب رتبه چهارم بسیار تأثیرگذار است که 
با توجه به رقباى دو تیم در هفته هاى پایانى، من فکر مى کنم کار ذوبى ها اندکى راحت تر 
از سپاهان باشد و سپاهان اگر مى خواهد به این رده دست پیدا کند باید سخت تر مبارزه کند.

شما دوست دارید کدام تیم در نهایت بتواند رتبه چهارم را از آن خود 
نماید؟

 خوب من قبًال هم به شــما گفته ام که تیم اولم ســپاهان اســت و پس از سپاهان به 
ذوب آهن عالقه دارم. با احترام به تیم ذوب آهن، امیدوارم در نهایت سپاهانى ها چهارم 

شوند و به آسیا بروند.

بله! شما بارها گفته بودید که سپاهان یک چیز دیگس و شاید این 
سئوال  من هم تا حدودى بى ربط بود. سپاهان خیلى سال ها مدعى 
شماره یک قهرمانى بود و االن در آرزوى چهارمى است. این براى 

یى  شما
که هوادار این 

سخت  هســتید  تیم 
نیست که تیمتان امسال مدعى 

نبود و تمام فکر و ذکرش کســب رده 
چهارم است؟

ُخب قطعًا چرا. ولى همانطور که گفته ام هر سال این امکان وجود ندارد که از تیم 
مان قهرمانى بخواهیم و  انتظار داشته باشیم که سپاهان هر سال کاپ بگیرد. ولى  انتظار 

داریم که سپاهانى که هوادارانى خوب و متعصب و مالک و حامیانى قدرتمند دارد هر سال مدعى 
قهرمانى باشد و تا روز آخر براى کسب جام مبارزه کند. سپاهان این فصل در بسیارى از هفته ها 
نشانى از یک تیم بزرگ نداشت و  این ناراحت کننده بود. شاید اگر همین ریتمى که در این چند 
هفته و پس از سال جدید در تیم شکل گرفته، زودتر انجام مى شد االن ما در رده دوم یا سوم بودیم 
ولى به هر حال من از مدیرانى که باعث شدند کرانچار دوباره به اصفهان و سپاهان بیاید ممنونم. 
به نظرم کار بسیار درست و منطقى را انجام دادند و شــما مطمئن باشید سال آینده با کرانچار 
دیگر در مورد رتبه هاى سوم و چهارم حرف نمى زنیم و مدعى شماره یک قهرمانى خواهیم بود.

در هفته بیست و نهم تیم هاى اصفهانى دو دیدار مهم دارند. سپاهان  
با تراکتورسازى در ورزشگاه نقش جهان دیدار مى کند و ذوب آهن هم 
در ورزشگاه آزادى به مصاف پرسپولیس مى رود. فکر مى کنید در این 

دو دیدار چه اتفاقاتى مى افتد.
واقعًا دیدارهاى خیلى حساسى اســت. دیدار سپاهان در ورزشــگاه نقش جهان است و من از 
همه سپاهانى ها دعوت مى کنم که تمامى ســکوهاى این استادیوم را منهاى آن درصدى که 
مخصوص تیم تراکتورسازى است را یکپارچه زرد کنند و آنقدر در طول 90 دقیقه تیم را تشویق 
کنند که در پایان ما پیروز بازى باشیم. با توجه به داشتن ورزشگاه بزرگ نقش جهان، این دیدار 
فرصتى است که اصفهانى ها و ســپاهانى ها قدرت هوادارى خود را مانند چند دیدار گذشته به 
رقیب و فوتبال ایران ثابت کنند. در مورد دیدار ذوب آهن- پرسپولیس هم احساس مى کنم که 
مانند دیدار رفت باز هم ذوب آهن بتواند پیروز باشد. اگر هم سپاهان و هم ذوب آهن در این هفته 
بتوانند بازى هایشان را ببرند، قطعاً جدال براى رتبه چهارم به هفته پایانى موکول مى شود و همه 
چیز جذاب تر خواهد شد.  به هر حال اعتقاد دارم در هفته بیســت و نهم هم سپاهان تراکتور را 

مى برد و هم ذوب آهن پرسپولیس را.
پس از اینکه پرسپولیس بعد از ســال ها  قهرمان لیگ برتر شد چه 
حسى داشتید؟ به ویژه اینکه شما دوستان پرسپولیسى زیادى دارید.
من به همه دوستان پرسپولیســیم تبریک گفتم و فکر مى کنم که در کنار همه کرى خوانى ها 
خوب است که وقتى تیم هاى هر کداممان قهرمان مى شوند به همدیگر تبریک بگوییم. البته 
بعد از پیام هاى تبریک به همه آنها یادآورى کردم که این قهرمانى پس از سال ها به دست آمده 
است و سپاهان و ذوب آهن در طول این سال هایى که شما قهرمان نشدید کلى جام گرفته اند!

گلزنى کاوه رضایى و حضور او در جمع بازیکنان سه گله 
لیگ قهرمانان آسیا تنها اتفاق خوب براى عملکرد شخصى 

بازیکنان در لیگ قهرمانان بود.
لیگ قهرمانان آسیا در روز پنجم نیز با ناکامى نمایندگان 
ایران ادامه پیدا کرد. در روز پنجم این مسابقات تیم هاى 
ایرانى تنها موفق به ثبت دو گل زده شدند و در این میان 
کاوه رضایى توانســت تعداد گل هاى زده خود در آسیا را 
به عدد 3 برساند تا در کنار مهدى طارمى در صدر جدول 
بهترین گلزنان ایرانى در آسیا قرار بگیرد. در ادامه به بررسى 
عملکرد بازیکنان نماینده هاى ایران در آسیا پرداخته ایم:

ادامه درخشش کاوه در لیگ قهرمانان
کاوه رضایى با ســه گل بهترین عملکــرد را در میان 
بازیکنان استقالل دارد. دو گل رضایى برابر لوکوموتیو 
و االهلى براى اســتقاللى ها 2 امتیاز بــا ارزش را به 
همراه داشت. او همچنین در دیدار برابر التعاون گل 
اول استقالل را به ثمر رساند تا در صدر جدول اثر گذارترین 
بازیکنان استقالل باشد. بعد از این بازیکن نیز امید ابراهیمى 
با یک گل و با یک پاس گل در رده دوم قرار دارد. استقالل 
در کنار این دو بازیکن پادوانى، محســن کریمى، فرشید 

اسماعیلى و على قربانى یک گله را نیز در اختیار دارد.

 *نانگ تأثیر گذار
نانگ با دو گل زده در جمع بازیکنان استقالل خوزستان 
بهترین عملکرد را دارد. مهاجم کامرونى با یک گل خود 
برابر الجزیره، برد با ارزش این تیم در ابوظبى را پایه گذارى 

کرد تا آبى هاى خوزستانى گام بلندى براى صعود بردارند.
حسن بیت سعید، ابوالفضل عالیى و سلمان بحرانى دیگر 
بازیکنان استقالل خوزستان هستند که براى این تیم یک 

گل به ثمر رسانده اند.

ذوب آهن و 2 بازیکن 2 گله
جرى بنگســتون هــر چند در دیــدار برابر 
العین یک پنالتى با ارزش را از دســت داد اما 

همچنان بــا دو گل زده در کنار مرتضى 
تبریزى بهتریــن گلزنان ذوب آهن 

هستند. تک گل بنگستون برابر 
العین براى ذوبى ها یک امتیاز 
با ارزش در خــارج از خانه به 
همــراه داشــت و مرتضى 
تبریزى نیز با درخشش در 
دو دیدار رفت و برگشت برابر 

بنیادکار پایه گــذار دو برد و 
6 امتیــاز براى ذوب آهن شــد.

وحید محمدزاده و مهدى رجب زاده 
دیگر بازیکنان ذوب آهن هستند 
که موفق به گلزنى براى این تیم 

در رقابت هاى آسیایى شدند.

طارمى آقاى گل لیگ و آسیا
مهــدى طارمــى در لیــگ قهرمانــان نیــز بــراى

 پرسپولیسى ها عملکرد فوق العاده اى دارد. طارمى با دو 
گل زیبا برابر الوحده تنها برد پرسپولیس در لیگ قهرمانان را 
پایه گذارى کرد اما تک گل او در دوحه برابر الریان نتوانست 
کمکى به این تیم براى فرار از شکست بکند. بعد از طارمى 
با سه گل زده، محسن مسلمان با یک گل و یک پاس گل 
دومین بازیکن تأثیرگذار پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا به شمار مى رود و پس از این بازیکن وحید 
امیرى با یــک گل زده در 

رده بعدى قرار دارد.

با ارزش ترین بازیکنان ایران در لیگ قهرمانان 

حسرت پنالتى

اولین گلش با پیر
سپاهان زد در باز
ورزشـگاه نقش ج

تجربه مى کند.

اولین

  باشـگاه تراکتور
از بازیکنـان خارج
آنهـا به صـورت
توانسـت مطا
پرداخت کن
تراکتورس
باشـگا
مشـک
بـه ایـ
تراکتورس

ند.

2 بازیکن 2 گله 22
 هــر چند در دیــدار برابر 
ارزش را از دســت داد اما  ا

ل زده در کنار مرتضى 
 گلزنان ذوب آهن 

بنگستون برابر 
ها یک امتیاز 
ج از خانه به 
و مرتضى 
خشش در 
شت برابر 

ار دو برد و 
ب آهن شــد.

 مهدى رجب زاده 
ب آهن هستند 
 براىاینتیم

ایى شدند.

دومین بازیکن تأثیرگذار پرسپولیسدر لیگ قهرمانان
آسیا به شمار مى رود و پس از این بازیکن وحید 
مممیرمیرمیمیرامیرامیرى با یــک گل زده در 

رده بعدى قرار دارد.

«آواى باران» بیش از پیش به مردم معرفى شــد و توانســت 
توانایى هاى هنرى خود را به همگان نشــان دهد. پیش تر در گفتگویى 

با وى در مورد عالیــق فوتبالى اش و تعصــب زیادى که به تیم هــاى اصفهانى 
این دارد نوشــته بودیم. ویژه سپاهان به

بار نیز بــه بهانه دو دیــدار مهم 
سسسـســپاهان- تراکتورسازى و 
ذوبآهن- پرســپولیس 
با وى به گــپ  و گفت 
پرداختیم. این گفتگو 

ررررررررررررا از دست ندهید.

در مصاحبه قبلى 
حسابى از نتایج 
سپاهان شاکى 
فکر  بودیــد. 
با  که  کنم  مى 

نتایجى 
که در چند هفت
اخیر به دســ
تا حــدودىا
کاسته شده اس
بله! دقیقًا! وقتى بازى هاى

پیش خودم مى گویم که اى
سپاهان این فصل نتایج اعص
درست است که نباید هر س
شخصیت و شکوهش در ح
ق زیاد دارند اصًال خوشایند و
باشگاه سپاهان آقاى زالتک
و هم نتایج خوبىمى گیرد
تیم هم احترام قائلم ولى
که خدا را شکر دوباره ای

دست ندهد و سالهاى
در مورد بازىه
عالقه و تعصبى
زى ب ور ر

نتایج ذوب آهن
در مورد ذوب آهن باید بگ
این امیدوارى براى هوادا
پس ذوب آهن مى توان
لیگ برتر این تیم دچا
دیدار اخیر آسیایى خو
شده است. من خودم
نتوانست انتظارها را ب
االن ذوب آهن
چهارم هستند
دارد که صعود
جریان این رق
بله در جریان این رق
فشرده در حال اینج
ب به هر حال دو دیدار
با توجه به رقباى دو تی
از سپاهان باشد و سپاها
شما دوست د

نماید؟
ب  خوب من قبًال هم
ذوب آهن عالقه د
شوند و به آسیا بر

شما بار بله!
سئوال منه
شماره یک

ک
ب

اول
بازیک
با یک
در ک
اسما

نانگ
بهتر
برابر

شکست برابر العین            ، ادامه روند باخت پشت باخت تیم هاى اصفهانى برابر این رقیب اماراتى بود. حاال ذوب آهن هم به 

 یعنى سپاهان دچار شده که هرگز موفق به شکست دادن العین نشده است. تیم اماراتى ده بار 
سرنوشت همشهرى اش

ن دیدار کرده و هرگز بازنده نبوده اســت. پنج بازى بدون برنده و پنج بازى با پیروزى العین در این 
با سپاهان و ذوب آه

تعداد دیدار ثبت شده است.

 سپاهان، شش بار برابر العین قرار گرفته و حتى یک بار هم موفق به شکست دادن این تیم نشده است. سپاهانى ها سه 

باخت دارند و سه مساوى. در اصفهان ، هر سه بازى مساوى شده و در امارات، هر سه بازى را العین برده است.

ب آهن هم همان راهى را مى رود که 
 ذوب آهن، چهار بازى برابر العین داشته با ثبت دو مساوى و دو باخت. یعنى ذو

فوالدشهر را العین بدون خوردن گل 
ت، بدون برنده تمام شــده و هر دو بازى 

سپاهان رفته است. هر دو بازى در امارا
برده است.

 رکورد کلى: العین 22 دوئل آسیایى با تیم هاى ایرانى داشــته و فقط در چهار بازى شکست خورده است شامل سه 

باخت به استقالل و یک بار ترك زمین بدون امتیاز برابر پرســپولیس. آنها دو مساوى با پاس ، یک برد و یک مساوى 

برابر تراکتورسازى، سه باخت و یک برد در بازى با استقالل، یک باخت و یک مساوى برابر پرسپولیس و یک برد و یک 
مساوى در دوئل با نفت دارند.

العین ضد اصفهان!العین ضد اصفهان!

ن؟
اها

سپ
ن و 

بازار  گرمى کــاوه با چی

مد
آن
مى

نن؟؟
ااهاا
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چهل تکه

«برونو فرناندز» دروازه بانى برزیلى است که  چند سال پیش 
در قتل نامزد خود مشارکت داشت. او متهم است که پس از 
قتل، جسد نامزد خود را با کمک دو نفر دیگر تکه تکه کرده 
است. فرناندز به 22 سال حبس محکوم شد اما حدود سه ماه 

پیش حکم آزادى خود را دریافت کرد.
به دلیل به اجرا افتادن پرونده این دروازه بان قاتل در دادگاه 
استیناف او بار دیگر به زندان بازگشت و به نظر نمى رسد به 

همین زودى از زندان رها شود.
فرناندز 32 ساله پیش تر در تیم هاى فالمنگو و کورینتیانس 
بازى کرده و آخرین مرتبه گلر تیم دســته دومى بوااسپورته 

بود.

 توده اى بــه وزن 8/5کیلوگــرم طى عمــل جراحى در 
بیمارستان رضوى مشهد از شکم مردى 50 ساله خارج شد.

این بیمارستان به نقل از پزشــک جراح این عمل گزارش 
داد: بیمار با بزرگى شکم و درد شدید به بیمارستان رضوى 
مراجعه کرده بود که وجود یک توده در شکم وى شناسایى 

شد.
پزشــک جراح این عمل گفت: در این عمل جراحى، توده 
داخل شکم بدون آســیب به بیمار و با جدا کردن بخشى از 

حالب به علت چسبندگى آن، با موفقیت خارج شد.
عباس عبداللهى ادامه داد: وضعیت این بیمار پس از عمل 
جراحى مساعد و شرایطش رو به بهبود است به طورى که 

طى چند روز آتى از بیمارستان ترخیص مى شود.

پلیس تایلند اعالم کرده اســت که یک مرد 21 ساله در 
هتلى متروکه در استان پوکت قرار دارد دختر 11 ماهه اش 
را خفه کرده و پس از آن هم خودش را کشــته است. او 
قبل از ارتکاب قتل، گزینه «پخــش زنده» را در صفحه 
فیسبوك خود فعال کرده بود و تمام صحنه هاى مربوط به 

قتل و خودکشى به طور زنده منتشر شده است.
گزارش شــده که مرد قاتــل، این کار را پــس از دعوا با 
همسرش انجام داده است. در تصاویرى که منتشر شده 
اســت، او طنابى را به دور گردن دختــرش مى پیچد و او 
را از بام بــه پایین آویزان مى کند و ســپس بدنش را باال 

مى کشد.

بازگشت دروازه بان قاتل 
به زندان

خروج توده 8/5کیلوگرمى 
از شکم مرد مشهدى

قتل دختر نوزاد توسط پدر
030201 در فیسبوك

ساعت 4 صبح ششم اسفندماه ســال 92 وقوع یک  آتش سوزى در خیابان 
رى به کالنترى 116 مولوى اعالم شــد. با اطفاى حریق توســط مأموران

 آتش نشانى و در بررســى داخل خودرو ، مأموران با جسد سوخته متعلق به 
یک مرد در صندلى عقب خودرو روبه رو شدند که بالفاصله موضوع به قاضى 
کشیک دادسراى ناحیه 27 تهران و تیم بررسى صحنه اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ اعالم شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد» و به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
در شرایطى که به علت شدت سوختگى امکان شناسایى هویت جسد از روى 
پیکرشناسى وجود نداشــت، کارآگاهان اداره دهم در بررسى ارکان هویتى 
خودرو اطالع پیدا کردند که خودرو از نوع پــارس و متعلق به جوانى به نام 

«نادر.ش» 30 ساله  است که آن را به صورت قولنامه اى خریده است.
با شناســایى خانواده نادر و در تحقیقات به عمل آمده، آنها در اظهاراتشان 
عنوان داشتند: « در 5  اســفندماه و پس از پایان مراســم عروسى یکى از 

بســتگان، نادر عنوان کرد که قصد دارد به منزل پسرعمه پدرى اش به نام 
"بابک"40 ساله برود و پس از آن از ما جدا شد .»

با توجه به اظهارات خانواده مقتول، تحقیقات از بابک در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت؛ بابک در اظهاراتش با تأیید این موضوع که نادر به همراه آنها و 
پس از پایان عروسى به خانه شــان آمده، به کارآگاهان گفت: « نادر پس از 
پایان عروسى به خانه ما آمد؛ قرار بود که آن شب در خانه ما بماند اما حدوداً 
ساعت 2 بامداد  فرد ناشناســى با او تماس گرفت و نادر نیز بالفاصله پس از 
پایان مکالمه تلفنى از ما خداحافظ کرد، دیگر اطالعى از او نداشتیم تا اینکه 

از طریق خانواده اش در جریان مرگش قرار گرفتیم.»
در شــرایطى که بنا بر تحقیقات پلیســى به عمل آمده هیچگونه دلیل و یا

 انگیزه اى جهت قتل نادر به دســت نیامده بود، بررســى اظهارات اعضاى 
خانواده مقتول و بــه ویژه بابک و خانواده اش به عنــوان آخرین نفراتى که 
با مقتول بودند، آغاز شد و سلســله تحقیقات پلیســى از آنها در دستور کار 

کارآگاهان قرار گرفت.
در شــرایطى کــه بابــک و همســرش در طــول تحقیقات چند ســال 

گذشــته تأکید بر آن داشــتند که به گفتــه آنها فردى ناشــناس با مقتول 
تماس داشــته اما کارآگاهان در بررســى دقیــق اظهارات آنهــا اطمینان 
پیدا کردند که این زن و شــوهر در حال مخفى نمــودن واقعیت مرگ نادر 
هســتند  لذا با هماهنگى بــا بازپرس پرونــده، هر دو نفر آنهــا در مورخه 
1396/01/26 دســتگیر و بــه اداره دهم پلیــس آگاهى تهــران بزرگ

 منتقل شدند.
سرانجام ســاعت 9 صبح چهارم اردیبهشت ماه امســال، همسر بابک به 
نام «مریم.ش»  35 ساله لب به اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت توسط 

شوهرش اعتراف کرد.
مریم با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت توســط همسرش، عنوان داشت: 
«شب حادثه برادرم به نام "قدرت.ش" 45 ســاله نیز به صورت جداگانه به 
خانه ما آمده بود و قصد داشت فرداى آن روز به شهرستان بازگردد؛ زمانى که 
همسرم مرتکب جنایت شد، او نیز به همسرم کمک کرد تا جسد نادر را از خانه 

بیرون ببرند و آن شب کسى از حضور قدرت در خانه ما اطالعى نداشت.»
با توجه به اعترافات مریم، قدرت نیز بالفاصله در همان روز دســتگیر شد و 
پس از انتقال به اداره دهم و مواجهه حضــورى با خواهرش، اظهارات مریم 

را تأیید کرد.
بابک که پس از مواجهه حضورى با همسر و  برادرزنش چاره اى جز اعتراف 

و بیان حقیقت نداشت، صراحتًا به ارتکاب جنایت و کشتن نادر اعتراف کرد.
بابک در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: « پس از بازگشت از مراسم عروسى، 
حدوداً ســاعت 12 و 30دقیقه  نیمه شــب نادر به همراه قدرت داخل اتاق 
پذیرایى خوابیدند و من و همســرم، به همراه پسر 9 ســاله مان داخل اتاق 
خودمان خوابیدیم؛ حدوداً ساعت 2 بامداد بود که پســرم مرا از خواب بیدار 
کرد و از من خواست تا او را به سرویس بهداشتى ببرم؛ از اتاق خواب بیرون 
آمده بودم که ناگهان متوجه ســر و صداى داخل دیگر اتاق خانه شدم. ابتدا 
تصور کردم که دزد آمده؛ به آهســتگى خودم را به داخل اتاق رساندم اما در 
کمال تعجب با نادر روبه رو شدم که در حال سرقت طالجات همسرم است. 
شنیده بودم که نادر درگیر مواد  مخدر اســت اما باور نمى کردم. نادر زمانى 
که همســرم طالجاتش را داخل کمد دیوارى گذاشــته بود، از محل دقیق 
آنها اطالع پیدا کرده بود. بســیار عصبانى بودم، با نادر درگیر شدم و در یک 
لحظه با طنابى که داخل اتاق بود او را خفــه کردم؛ [پس از ارتکاب جنایت] 
با کمک برادرزنم قدرت، او را در صندلى عقب خودروى خودش قرار داده  و 
به خیابان رى بردم و با بنزین داخل صندق عقب خودرو، او و ماشین را باهم 

آتش زدم .»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، بــا اعالم این خبر گفــت: « با توجه بــه اعترافات صریح به 
دســت آمده از متهمین پرونده، قرار بازداشــت موقت از ســوى بازپرس 
محترم پرونده صادر شــد و هر ســه متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلى 
در اختیــار اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهــى تهران بزرگ قــرار داده

 شدند.» 

دادستان عمومى وانقالب مرکز استان کرمان از شناسایى و بازداشت عامل انتشار شایعه بمب گذارى در بافت خبرداد.
دادخدا ساالرى افزود: در پى انتشار خبر کذبى در فضاى مجازى مبنى بر انجام عملیات تروریستى در شهرستان بافت و ایجاد 
التهاب و نگرانى در بین مردم استان کرمان، این دادستانى با رصد فضاى مجازى و اهمیت مقابله با ایجاد کنندگان شایعات و اخبار 
کذب اینچنینى که امنیت روانى و عمومى جامعه را بر هم مى زند شناسایى عوامل تولید و انتشار این خبر کذب در دستور کار قرار 
گرفت. وى درادامه بیان کرد: با رصد و اقدامات فنى، عامل اصلى ساخت و انتشار این شایعه شناسایى و بازداشت شد؛ تحقیق از 

وى در بازپرسى ویژه ادامه دارد. 

زوج جوانى که طالهاى دختران خردســال را ســرقت
 مى کردند دستگیر شــدند و به 16 سرقت دیگر اعتراف 

کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نیشابور در تشریح این خبر 
گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر سرقت 
گوشواره هاى دختر بچه سه ساله اش در محدوده شهرك 
قدس توســط یک زن جوان موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ حسین بیات مختارى اظهارداشت: همزمان با 
بررسى این سرقت توسط مأموران تجسس کالنترى 13 
قدس، گزارش هاى متعدد دیگرى از ســرقت طالهاى 
دختران خردسال در محدوده هاى شهرك هاى شمالى 

شهرستان توسط شهروندان به مرکز 110 اعالم شد.
وى خاطــر نشــان کــرد: بــه دلیــل حساســیت 
و ایجــاد جــّو نگرانــى در بیــن شــهروندان،

 تیــم هــاى گشــت نامحســوس افزایــش یافت و 
بررســى فنــى جغرافیــاى زمانــى و مکانــى وقوع 

سرقت ها در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامى نیشــابور ادامه داد: تیم هاى تجسس 
کالنترى 13 قدس در ادامه تحقیقات پلیسى خود متوجه 
شدند تمامى سرقت ها توسط یک زن و مرد جوان با یک 

دستگاه موتورسیکلت در خیابان ها و میدان هاى فرعى 
و اکثراً حدود ساعت 11 ظهر زمانى که دختران خردسال 

در حال بازى بودند اتفاق افتاده است.
وى افزود: با به دست آمدن این سرنخ ها یکى از تیم هاى 
گشت نامحسوس، حین گشتزنى در محدوده خیابان هاى 
فرعى شهرك بسیج به راکب یک دستگاه موتورسیکلت 
که با مشــاهده مأموران قصد فرار داشت مظنون شده و 
پس از تعقیب و گریز او و ترك نشین آن را دستگیر کردند.

این مقام مســئول تصریح کرد: متهمان که زوج جوانى 

بودند در مواجهه با ادله و مســتندات پلیس به 16 فقره 
سرقت طال (گوشــواره ،النگو و...) از دختران خردسال 
سنین سه و شش سال به ارزش تقریبى 80 میلیون ریال 
اعتراف کردند و اظهار داشتند طالهاى سرقتى را به یک 

طالفروش در یکى از شهرهاى مجاور مى فروختند.
سرهنگ بیات مختارى با اشاره به اینکه تحقیقات براى 
دستگیرى مالخر اموال مسروقه نیز ادامه دارد خاطرنشان 
کرد: متهمان پس از بازســازى صحنه و تشکیل پرونده 

براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى اعزام شدند. 

مرد جــوان که دو ســال پس از آغاز زندگى مشــترك 
همسرش را کشته و جنازه اش را در خیابان رها کرده بود 

با حکم قضائى به قصاص محکوم شد.
«میالد»22ساله، بیست و سوم دى ماه 93 پس از دو سال 
زندگى مشترك، همســرش «آرزو» را در خانه شان در 
پاکدشت کشت و جنازه اش را در یک ساك برزنتى جاساز 
کرده و در حاشیه پاکدشت پنهان کرد. این مرد که ادعا 
کرده بود همسرش ناپدید شده است به قتل اعتراف کرد 

و پاى میز محاکمه ایستاد.
میالد در دادگاه گفت: «من عاشــق آرزو بودم. من و او 
با یکى از دوستان صمیمى ام به نام "هومن" هر سه در 

یک شــرکت خصوصى کار مى کردیم. تا اینکه من به 
آرزو عالقه مند شدم و به خواستگارى اش رفتم. اما بعد 
از ازدواج فهمیدم هومن هم به او عالقه مند بوده است.
من گمان مى کردم بعد از ازدواج آرزو و و هومن با هم در 
ارتباط هســتند به همین خاطر مدام با آرزو درگیر بودم.
آخرین بار بخاطر عالقه زیاد به آرزو دچار جنون شده بودم 
که سیم کامپیوتر را دور گردنش پیچیدم که بیهوش شد. 
ســپس او را به حمام خانه بردم. در اتاق مشغول سیگار 
کشــیدن بودم که از داخل حمام صدایى شنیدم. وقتى 
دیدم آرزو هنوز زنده است با تیغ موکت برى رگ دست 
و گردن او را بریدم و جنازه اش را در یک ســاك دستى 

گذاشتم و به حاشیه پاکدشت بردم.»
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و میالد را به 

قصاص محکوم کرد.

 مرد مرمــوزى که بــا در دســت گرفتن بى ســیم و
 پرسه زنى هاى شبانه نقشه هاى خود را عملى مى کرد 

در تعقیب و گریز پلیسى زمینگیر شد.
سرهنگ محمد قربان منصورى رئیس کالنترى 144 
جوادیه تهرانپارس در تشــریح این خبــر گفت: در پى 
تحقیقات انجام شده مشخص شد که فردى در نیمه هاى 
شب با پوشیدن لباس فرم یکى از سازمان هاى نظامى 
و به دست گرفتن بى سیم تقلبى، اقدام به سرقت لوازم 
و قطعات خودرو و اخاذى از شــهروندان مى کند و لوازم 
مسروقه را در مخفیگاه خود، حوالى خیابان هنگام پنهان 
مى سازد که تیمى از مأموران کالنترى به محل اعزام شد 
و صحت تحقیقات انجام شده در خصوص حضور سارق و 

وجود اموال مسروقه در آن محل محرز شد. 

این مقام انتظامى در ادامه بیان کرد: نتیجه بررسى هاى 
صورت گرفته در اختیار مقام قضائى گذاشــته شــد و با 
دستور، مبنى بر دستگیرى و بازرسى از مخفیگاه متهم، 
تیمى از عوامل کالنترى بالفاصله به آن محل اعزام شد. 
وى خاطرنشان کرد: مأموران انتظامى در یک عملیات 
ضربتى وارد مخفیگاه متهم شــدند ولى متهم با دیدن 
مأموران انتظامى، از آنجا متوارى شــد و مأموران موفق 

شدند او را بعد از تعقیب و گریزى دستگیر کنند. 
ســرهنگ منصورى اذعان کرد: در بازرسى از مخفیگاه 
متهم تعداد پنج دستگاه ضبط خودرو، چهار عدد باند، یک 
عدد آمپیلى، ساب باکس و ســه دستگاه گوشى لمسى، 
کشف و ضبط شــد. متهم به همراه اموال مکشوفه به 
کالنترى منتقل شد و در بازجویى اولیه به جرم اقرار کرد. 

رئیس کالنترى 144 جوادیه افــزود: در این خصوص 
پرونده اى تشکیل و متهم به همراه اموال سرقتى کشف 

شده تحویل پایگاه چهارم آگاهى پلیس پایتخت شد. 

راز جسد سوخته مولوى چه بود؟

سرقت طالهاى دختران خردسال توسط زوج جوان نیشابورى  

پرسه هاى شبانه مرد همراه با بى سیم

رگ آرزو را در حمام بریدم... 

عامل انتشار شایعه 
بمب گذارى در بافت کرمان 

بازداشت شد

عصر بیست و هفتم خرداد 92 مردى با پلیس تماس 
گرفت و از مرگ همسرش خبر داد. این مرد 42 ساله 
به نام «على» به پلیس گفت: «همســرم با خوردن 
شــربت متادون خودکشى کرده اســت.» پلیس به 
خانه مورد نظر در محله خزانه تهران رفت و با جنازه 
زن 35ساله به نام «فاطمه» روبه رو شد. در حالى که 
جنازه به پزشکى قانونى منتقل شده بود، مادر قربانى 
از دامادش شکایت کرد و گفت این مرد دخترش را 
قربانى اختالف هاى خانوادگى کرده اســت. وقتى 
پزشــکى قانونى علت مرگ را مسمومیت با شربت 
متادون اعالم کرد و آثار کبودى ناشــى از ضرب و 
جرح را روى بدن قربانى تأیید کــرد على پاى میز 

محاکمه ایستاد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده مادر قربانى گفت: 
«دخترم و دامــادم از همان ابتــداى زندگى با هم 
اختالف داشــتند. به دنیا آمدن دختر و پسرشان هم 
اختالف ها را کمتر نکرد. دامادم چندین بار دخترم را 
کتک زده و حتى دست او را با اتوى داغ سوزانده بود. 
دخترم طالق مى خواست اما على راضى به جدایى 
نبود. من شک ندارم که داماد معتادم دخترم را کشته 

است. به همین خاطر براى او قصاص مى خواهم.»
سپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: «باور 
کنید من همسرم را نکشتم. فاطمه قبل از ازدواجمان 

هم دوبار سابقه خودکشى داشت که من بعد از ازدواج 
متوجه این ماجرا شدم. من و همسرم زندگى خوبى 
داشــتیم اما از وقتى که از کرج به تهران آمدیم و در 
نزدیکى خانه مادر فاطمه ساکن شدیم اختالف هاى 
ما بیشتر شد. همسرم مدام حرف از طالق مى زد و به 

همین خاطر با هم درگیر بودیم.»
وى ادامه داد: «من که به مواد مخدر اعتیاد داشــتم 
براى ترك شربت متادون مصرف مى کردم. آخرین 
بار که با همسرم درگیر شــدم خانه را ترك کردم اما 
وقتى به خانه برگشــتم متوجه شدم همسرم شربت 

متادون خورده است.»
این متهم گفت: «من بــا اورژانس تماس گرفتم اما 
پزشک اروژانس گفت باید همسرم را به یک مرکز 
درمانى برســانم ولى چون فاطمــه مقاومت کرد او 
را رها کردم و از خانه بیرون رفتــم و وقتى به خانه 

برگشتم او مرده بود.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد و على 
را بخاطر نگهدارى متــادون در خانه به صورتى که 
در دسترس شــخصى که ســابقه خودکشى داشته 
قرار داده و همچنین به علت اینکه در رســاندن وى 
به بیمارســتان اهمال کرده است به 30 ماه زندان و 
پرداخت دیه محکوم کرد. حکم صــادره در دیوان 

عالى کشور مهر تأیید خورد و قطعى شد. 

فاط مه پس از کتک خوردن خودکشى کرد
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ابراهیم حاتمى کیا این روزها در کشور سوریه مشغول 
آماده سازى جدیدترین فیلم خود با نام «پرواز به وقت 
شام» اســت. تا کنون حضور هادى حجازى فر و بابک 
حمیدیان به عنوان بازیگر در این فیلم سینمایى قطعى 

شده است.
بر اساس اطالعاتى که یکى از رسانه هاى سینمایى به 
دست آورده، در این فیلم سینمایى قرار است مریال زارعى 
به عنوان دستیار ابراهیم حاتمى کیا در گروه کارگردانى 

فعالیت کند.
«بادیگارد»، «چ»، «گزارش یک جشن» و «دعوت» 
فیلم هایى از ابراهیم حاتمى کیا هستند که مریال زارعى 
به عنوان بازیگر با این کارگردان شناخته شده سینماى 
ایران همکارى داشته و در فیلم جدید حاتمى کیا، زارعى 

در گروه کارگردانى خواهد بود.
ابراهیــم حاتمــى کیا که ســال گذشــته به کشــور 
ســوریه رفــت، قــرار اســت جدیدترین فیلــم خود 

را در این کشــور جلوى دوربین ببــرد. تهیه کنندگى 
«پرواز به وقــت شــام» را محمد خزاعى بــر عهده

 دارد.
تاکنون بابک حمیدیان و هادى حجازى فر براى بازى در 
این فیلم سینمایى قرارداد امضا کردند و مذاکره با سایر 
بازیگران مرد ایرانى هم در حال انجام است. در «پرواز 
به وقت شام» قرار نیســت بازیگر زن شناخته شده اى 

مقابل دوربین برود. 

کورش تهامى، بازیگر سینما و تلویزیون سخنانى که به نقل 
از او در انتقاد از دولت نقل مى شــود را تکذیب و اعالم کرد 
که هرگز نگفته دولت به هیچکــدام از وعده هایش عمل 

نکرده است.
این بازیگر با انتشار متنى در اینستاگرام  در این باره نوشت: 
«دوستان عزیزم، لطفًا این متن رو حتمًا مطالعه کنین. به 
نظر من خبرنگارى شغلی است بسیار شریف و پر دردسر. در 
تمام طول عمر کاریم همیشه به خبرنگارها احترام گذاشتم 
و معموًال اگه کارى از دستم برمیومده براشون انجام دادم، 
اما امروز در فضاى مجازى خبرى از طرف من منتشر شده 
و مدام در حال انتشاره که متأسفانه احساس می کنم دچار 
همان سیاست زدگى اى شده که در مصاحبه اى که این خبر 
از دلش دراومده، بهش اشاره کردم! من کًال آدم سیاسى و 
اهل سیاست نیستم نه اینکه از اخبار دور باشم و پیگیرى 
بعضى چیزها رو نکنم نه، اما ســعى می کنــم خیلى وارد 

گفتگوهاى سیاسى نشــم. به هر حال صحبت هاى من 
و اون خبرنگار عزیــز، فقط در زمینه فرهنــگ و هنر بود 
و هرگز من نگفتم آقاى رئیس جمهــور به هیچکدوم از 
وعده هاشــون عمل نکردن که این جمله بــه نظر من 
کمى جهت دار اســت و هدفى خاص را در« مقطع خاص 
کنونى»دنبال می کند. من گفتم معموًال فرهنگ و هنر در 
تمام ادوار محجوب و مهجور مانده و از صدها وعده اي که 
براى بهبود حال هنر و هنرمندان داده شده به دلیل اینکه 
انرژى دولت براى حل بحران ها و مشکالت دیگر صرف 
شده، مثل همیشه از هنر غافل شده اند لذا وعده هاى محقق 
شده در زمینه هنر شاید به انگشتان دست هم نرسه.  فکر می 
کنم جمله من و اونى که داره مدام با عکس هاى مختلف از 
من در این باره منتشر می شه و در باال بهش اشاره کردم به 

قول قیصر آقاى کیمیایى : "یه خورده خیلى" فرق داره.»

دوستداران محسن چاووشى در انتظار تابستان جذابى هستند چرا که آنطور که سینا سرلک در 
صفحه شخصى اش در اینستاگرام خبر داده قرار است چهار آهنگ جدید از همکارى 

او با محسن چاووشى به زودى منتشر شود.
همکارى محسن چاووشى و سینا سرلک در فصل اول سریال «شهرزاد» 
آنقدر مورد توجه قرار گرفت که این دو در فصل جدید ســریال هم این 
همکارى را ادامه دهند. آنطور که ســینا ســرلک نوشته است محسن 
چاووشــى و ســرلک چهار آهنگ جدید را براى فصل تازه ســریال 
آماده کرده اند، فصل تازه این ســریال قرار است در آخرین روز بهار

 منتشر شود. 
 سینا سرلک با انتشار عکســى از خودش و محسن چاووشى نوشته 
است: «ضبط چهار آهنگ مشــترك، با محسن جان تنظیم قطعات 
توسط محســن عزیز ، شهاب عزیز ، کوشــان حداد عزیز و نوازندگى 
احسان نى زن عزیز ، براى فصل دوم سریال "شهـــرزاد". امیدوارم از 
شنیدن تمام این موزیک ها لذت ببرید. خســته نباشید به محسن جان و 
شهاب عزیز و تمامى عزیزانى که در این مجموعه حضور دارند و براى جمع آورى 
این مجموعه بسیار زحمت کشیدند. همچنین خسته نباشید به جناب استاد فتحى و 
تمامى عوامل سریال "شهرزاد". سالمت، شاد و موفق باشید. با مهر و ارادت. سینا سرلک»

فلور نظرى عکسى از پشت صحنه سریال گسل در اینستاگرام خود منتشر کرد.
وى در توضیح این عکس نوشت: «با خانواده اعتبار در پشت صحنه سریال گسل، اردیبهشت 
نود و شش. بیژن امکانیان (محسن اعتبار، همسر لیال ) ســتاره حسینى (مرضیه اعتبار ، 
دختر لیال و محســن )فلورنظرى ( لیال اعتبار همسر محســن اعتبار ) و شبنم فرشاد جو 
(خواهر اعتبار خواهر شــوهر لیال ) ب ــه کارگردانى علیرضا بذر افشــان و تهیه کنندگى 
محسن چگینى این ســریال قرار است از شبکه 3 سیما پخش شــود و زمان پخش هنوز 

مشخص نیست.»

رامین ناصرنصیر بازیگر ســینما و تلویزیون تصویرى از چهره گریم شــده خــود در کنار عبدا... 
اسکندرى گریمور مجموعه «شهرزاد 2» منتشر کرد.

ناصرنصیر نوشت: «سر صحنه پروژه "شــهرزاد 2"، قرار گرفتن در کنار مردى که نه تنها 
نامش مایه اعتبار هر پروژه اى  اســت، بلکه به تنهایى به ســینماى ایــن مملکت اعتبار 
مى بخشد، باعث مباهات هر بازیگرى است. امروز افتخار داشتم با استاد عبدا... اسکندرى 

در یک قاب قرار بگیرم.»
این بازیگر نقش هوشنگ را در سریال «شهرزاد  1و 2» ایفا مى کند.

«جاناتان دمــى» کارگردان، نویســنده و تهیه کننده 
آمریکایى کــه در کارنامه  ســینمایى متنوعش از آثار 
مستند تا فیلم معروف «سکوت  بره ها» و «فیالدلفیا» 
دیــده مى شــد در ســن 73 ســالگى در نیویورك

درگذشت.
علــت مــرگ وى از ســوى نزدیکانــش ابتــال به 
ســرطان مرى و عوارض بیمارى هــاى قلبى اعالم 
شــده اســت. وى در ســال 2010 تحــت درمــان 
قرار گرفت اما بیمارى او در ســال 2015 بازگشــت 
و در هفته هــاى اخیــر وضعیــت ســالمتى وخیمى

 پیدا کرده بود.
«رابرت جاناتان دمى» متولــد 22 فوریه 1944 اولین 

فیلم خود را در ســال 1971 تحت عنوان «فرشته ها 
سخت مى آیند» ساخت،اما در دهه 80 میالدى با ساخت 
چندین فیلم چون «ملوین و هاوارد»، «تغییر نوسان» و 
«چیزى وحشى» به دوره جدیدى در کارنامه سینمایى 

خود رسید و تحسین منتقدین را برانگیخت.
«دمى» در سال 1991 با ساخت فیلم «سکوت بره ها» 
با بازى «آنتونى هاپکینز» و «جودى فاســتر» به اوج 
شهرت رســید و با این فیلم موفق به کسب پنج جایزه 

اسکار از جمله بهترین فیلم شد.
«ســکوت بره ها» پس از «در یک شب اتفاق افتاد»  و 
«دیوانه از قفس پرید» سومین فیلمى است که توانسته 
در پنج شــاخه اصلى جایزه اسکارشامل بهترین فیلم، 

بهترین بازیگر نقش اول مــرد، بهترین بازیگر نقش 
اول زن، بهترین کارگردانى و بهترین فیلمنامه اقتباسى 
جایزه اسکار دریافت کند، همچنین تاکنون تنها فیلم 

برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در ژانر ترسناك است.
این کارگردان آمریکایى در سال 1993 نیز فیلم موفق 
«فیالدلفیا» را مقابل دوربین برد کــه جایزه بهترین 
بازیگر نقش اصلى مــرد را براى «تــام هنکس» به 

ارمغان آورد.
آخرین ســاخته ســینمایى وى «ریکى و فلش» نام 
داشــت که در ســال 2015 با بازى «مریل استریپ» 
به سینما آمد و در چند ســال اخیر نیز به سریال سازى 

مشغول بود.

 IPTV و VOD محمد صراف رئیس انجمــن صنفى
ازتوقف انتشار ســریال «عاشــقانه» در فضاى مجازى با 

دستور قضائى خبر داد.
اختالفات پیش آمده میــان تهیه کنندگان و ســرمایه گذاران 
مجموعه «عاشــقانه» و عدم ارائه محتوا به بســترهاى قانونى 
اینترنتى پخش فیلم و ســریال همچون آیو، فیلیمو، نماوا، فیلم نت 
و آى ســیما، شــرایطى را فراهم آورده که پخش قسمت هاى جدید 
مجموعه «عاشقانه» از طریق این ســامانه ها را موقتًا با مشکل مواجه 
کرده است و مشترکان این سامانه ها نتوانستند روز ششم اردیبهشت قسمت 

ششم این سریال را به طور قانونى دانلود کنند.
محمد صراف رئیس انجمن صنفى VOD و IPTV درباره  روند عقد قرارداد 
قانونى انتشار نسخه  VOD سریال «عاشقانه» گفت:  دو سال است که سامانه هاى 
قانونى پخش VOD از وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما مجوز گرفته اند و مشغول به 
کار هستند. همه محتواى روى این سامانه هاى قانونى است و طبق قراردادى منتشر شده 
است. قرارداد پخش نسخه  VOD سریال «عاشقانه» هم در همین مسیر شکل گرفت. آن  
هم در شرایطى که سایت  هاى غیرقانونى هر روز هزاران فیلم را بدون یک مجوز در معرض دانلود 
غیرقانونى قرار مى دهند. ما در این شرایط ســرمایه گذارى کرده ایم و پول به سینما و شبکه  نمایش 

خانگى تزریق مى کنیم و آثار را از صاحبان آثار خریدارى مى کنیم.
محمد صراف درباره  جزئیات قرارداد پخش نسخه  VOD گفت:  ما در شرایطى که توضیح دادم با تهیه کننده 
سریال قراردادى منعقد کردیم. طبق این قرارداد آقاى گلستانه (تهیه کننده سابق) طبق قراردادى که با آقاى نادرى 
به عنوان سرمایه گذار داشت،  مى توانست نسخه VOD سریال را به سامانه  هاى قانونى بفروشد. بر اساس همین 

قرارداد هم قراردادهایى با پنج شرکت داراى مجوز منعقد شد و تمامى مبالغ نیز پرداخت گردید و تسویه شد.
محمد صراف در ادامه از دســتور قضائى توقیف انتشار نسخه  VOD سریال «عاشــقانه» در سامانه هاى قانونى 

خبــر داد و گفت: در 
حال حاضر آقاى گلســتانه 
از تهیه کنندگى ســریال خلع شده 
و ماجرا به نقطه اى رســیده که دوســتان 
به دادسرا رفته اند و دادســرا دستور توقیف نسخه  
VOD در ســایت هاى قانونى را به ســازمان سینمایى 
داده اند. ما این دســتور بازپرس محترم جناب آقاى قاســم زاده را با 
احترام پذیرفتیم و روز چهارشــنبه ششم اردیبهشــت محتواى قسمت جدید 
سریال روى سامانه هاى قانونى VOD بارگذارى نشده است. اما انتظار داشتیم دادستانى 
محترم از ما هم به عنوان طرفى که در این حوزه 20 برابر تولید ســریال «عاشقانه» سرمایه گذاشتیم و به 
طور قانونى فعال هســتیم، دعوت کند تا شرایط  مان را توضیح دهیم. ما در شــرایطى داریم کار مى کنیم که سایت  هاى 
غیرقانونى تمام محتواى کشــور را با بــدون پرداخت یک ریال در معــرض دانلود غیرقانونى قــرار مى دهند. ما انتظار 
داشــتیم آقاى دکتر ابطحى به عنوان متولــى VOD و دبیر کمیته صیانت از آثار نمایشــى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى حمایت جدى خود را از این صنعت نوپا و قانونى مبذول مى کردند و دســتور توقیف نســخه هاى DVD را 
مى دادند. چرا که زمانى که نسخه هاى DVD به بازار مى آید، کمتر از یک ســاعت در تمامى سایت هاى غیر قانونى 
بارگذارى مى شــوند و کاربران مى توانند آن را دانلود کنند. یعنى امروز که ما نتوانستیم قسمت جدید سریال «عاشقانه» 
را بارگذارى کنیم خسارت بسیار زیادى متحمل شدیم در صورتى که ســایت  هاى غیرقانونى فعال هستند. این در حالى 
است که شایعاتى مطرح شده است که سرمایه گذار و تهیه کننده جدید با سایت هاى بدون مجوز قرار داد بستند و در اختیار 
کاربران قرار داده اند. سرمایه هاى بسیار و زحمات فراوانى کشیده شده است که کاربران به دانلود قانونى آثار رو بیاورند. 

رئیس انجمن صنفى VOD و IPTV تأکید کرد: با ورود رئیس سازمان سینمایى و مدیرعامل مؤسسه  رسانه هاى تصویرى به این مسئله این موضوع قابل حل و فصل است. اما تا هم اکنون هیچ اقدامى از سوى این عزیزان شاهد نبوده ایم. 
چون مشترکین ما امروز منتظر امکان دانلود نسخه  قانونى قسمت ششم سریال «عاشقانه» بودند و امکان این اتفاق وجود نداشت. چراکه ما خود را متعهد به قوانین کشور مى دانیم و دستور قضائى را نیز با کمال احترام اجرا کردیم.

حمید فرخ نژاد از اینکه فقط در زمان انتخابات هنرمنــدان مورد توجه قرار مى گیرند، انتقاد کرد. 
وى  با انتشار متنى در اینستاگرام به مهم شدن اهالى هنر در زمان انتخابات واکنش نشان داد.

این بازیگر دراین باره نوشــت: «گربدهى رأى به من چنین کنم، چنــان کنم و باز هم ایام 
انتخابات اومد و جماعت هنرى عزیز دل شدن، دوستان عزیزم بدینوسیله صراحتاً و در کمال 
هوشیارى اعالم مى کنم از شنیدن حرف ها و وعده هاى انجام نشده از یمین و یسار خسته 

شدم و دیگه هم قصد ندارم کسى رو از هراس اومدن کس دیگه بترسونم، فقط آرزو مى کنم 
امورات مردم به دست هر کسى افتاد خداوند بهش وجدان مضاعف عنایت کنه که این مردم این 

روزا خیلى لنگشن.» این نوع موضع گیرى فرخ نژاد و پیش از آن پرویز پرستویى، از این جهت قابل 
توجه هست که هر دو به اشکال مختلف، در انتخابات گذشته فعال بوده اند.

مهدى پاکدل و رعنا آزادى ور بازیگران نماهنگ «ابرمى بارد» هستند که همایون شجریان این قطعه 
را با شعرى از امیرخسرو دهلوى و آهنگسازى سهراب پورناظرى و تنظیم بردیا کیارس براى آلبوم 

رگ خواب خوانده است.
آلبوم «رگ خواب» تازه ترین اثر همایون شجریان است که براى فیلم «رگ خواب» ساخته 

حمید نعمت ا... تهیه و تولید شده است.
آلبوم «رگ خواب» عالوه بر موسیقى متن فیلم، شــامل چهار ترك باکالم از جمله «آهاى 
خبردار»، «رگ خواب»، «ابر مى بارد» و «گریه مى آید مرا» با اشعارى از امیر خسرو دهلوى، 

حسین منزوى و موالناست. این اثر توسط ارکستر موســیقى فیلم SIF بلغارستان اجرا شده و 
تهمورس پورناظرى، هوشیار خیام و ِشین کاراسکو به عنوان تک نواز در آن حضور دارند.

 «رگ خواب» به کارگردانى حمید نعمت ا... و با بازى لیال حاتمى، کوروش تهامى در جشنواره  فیلم سال 
جارى به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.

تام هاردى بازیگر سرشناس سینماى هالیوود یک دزد موتورسیکلت را که در حال فرار بود در خیابان هاى 
لندن دستگیر کرد. دو دزد نوجوان در حال فرار با یک ماشین برخورد کردند و پس از آن پیاده پا به فرار 
گذاشتند، اینجا بود که ستاره «مکس دیوانه: جاده خشم»  وارد میدان شد و با تعقیب آنها موفق شد 
یکى را دستگیر کند. سارق دیگر به دست پلیس بازداشت شد. این دو نوجوان 16 ساله متهم به سرقت 
موتورسیکلت هستند.پلیس لندن در این باره گفت: «تأیید مى کنیم که یکى از دو فرد در حال فرار به 
دست تام هاردى دستگیر شده است. البته هر دو متهم نخست به بیمارستان منتقل شدند اما جراحت 

شدیدى به آنها وارد نشده است.»تام هاردى بازى در آثار مشهورى چون «شوالیه تاریکى برمى خیزد»، 
«اینسپشن/ تلقین» و سریال «تابو» را در کارنامه دارد. او در هشتادوهشتمین دوره جوایز اسکار براى 

بازى در فیلم «بازگشته از گور» نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد.

توقف انتشار سریال توقف انتشار سریال 
«عاشقانه» در فضاى مجازى«عاشقانه» در فضاى مجازى

سینا سرلک در همراهى 
با محسن چاووشى

بازیگر معروف در خانواده جدیدش

تمجید رامین ناصر نصیر
 از عبدا... اسکندرى  

پس از پرویز پرستویى،
 حمید فرخ نژاد

نماهنگ« ابر مى بارد» 
با صداى همایون شجریان

 امروز که ما نتوانستیم قسمت جدید سریال 
«عاشقانه» را بارگذارى کنیم خسارت بسیار زیادى 
متحمل شدیم درصورتى که سایت  هاى غیرقانونى 
فعال هستند. این در حالى است که شایعاتى مطرح 
شده است که سرمایه گذار و تهیه کننده جدید با 
سایت هاى بدون مجوز قرار داد بستند

پرسه هاى تام هاردى در 
خیابان هاى لندن

دست بردن در صحبت هاى کورش تهامى براى تخریب دولت

کارگردان «سکوت بره ها» درگذشت

مریال زارعى دستیار حاتمى کیا در« پرواز به وقت شام»
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آماده عقد قرارداد با نهاد ها، دســتگاه ها،ادارات ، شــرکت ها ، ســازمان هــا و ... به منظور 
بـرنامـه ریزى و بـرگـزارى دوره هـاى آموزشى زبـان ها ى خارجى جـهت استـفاده:

1- کارکنان     2- اعضاى محترم خانواده ایشان (در طرح اوقات فراغت تابستان و در طول سال) 
با بهره گیــرى از فضاهاى آموزشــى، امکانات، تجهیزات و فرآیندهاى آموزشــى و اســاتید

https://telegram.me/isfahanzabansara
www.isfahanzabansara.com به سایت ما مراجعه کنید

به کانال تلگرام ما بپیوندید

با لحاظ تخفیف ویژه  منحصر به فرد در ایران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)  در نظر دارد یک دستگاه تراکتور فیات مزرعه 
تحقیقاتى خود را، از طریق مزایده عمومى به افراد واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت بازدید و دریافت اســناد مزایده 
به اداره پشتیبانى و تجهیزات دانشــگاه واقع در اصفهان، خیابان جى شرقى، ارغوانیه، بلوار 
دانشگاه، ساختمان ادارى اندیشه، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.

ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 10/000/000 ریال   -
واریز فیش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا 0107431161001 بانک ملى به نام   -

حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)
کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  -

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  -
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  -

آگهی مزایده

   اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی   اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد خوراسگان

( لغایت 1395/12/30 ) ارقام به ریال است

 صورت وضعیت بودجه و هزینه هاى شوراى اسالمى
 شهر مبارکه در سال 1395

شوراى اسالمى شهر مبارکه شوراى اسالمى شهر مبارکه 

مبلغ عنوان ردیف 

هزینه هاى ادارى و مالى1
درصد سهم شهرستان 

1,597,750,688 هزینه هاى حسابرسى و مالى 
حق الجلسات و سایر هزینه هاى ادارى 

795,000هزینه تعمیرات 2
18,955,890هزینه پذیرایى و تشریفات3
975,522موجودى حساب بانک 4

1,617,477,100جمع کل

موازنه بودجه 
1,617,477,1001,617,477,100

@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

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

@
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clu

b

شاهکار کاشیکارى ایران 
در کرمانشاه

تکیه معاون الملک یکى از آثار برجسته تاریخى ایران زمین در 
کرمانشاه است که وجود کاشیکارى هاى برجسته و نیمه برجسته 
با رنگ هاى 100 در صد طبیعى که تصاویرى از نبردهاى حضرت 

على (ع) ، واقعه کربال و تصاویرى از سالطین ایران زمین و اشخاص 
شاخص معاصر باعث شده این اثر از دیگر آثار ملى ایران متمایز 
شود. این بنا در حدود 118 سال پیش به نیت برگزارى مراسم 

عزادارى امام حسین (ع) بنا شده است. در حدود 60 سال پیش 
قسمتى از این بنا به مدرسه تبدیل مى شود و متأسفانه برخى از 

کاشى ها بر اثر شیطنت شاگردان آسیب دیده اند.
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منابعى خبر دادند اتحادیه اروپــا قصد دارد انگلیس را 
مجبور کند تا سال 2020 به سهمیه خود براى تامین 

بودجه اتحادیه اروپا متعهد بماند.
اتحادیه اروپا قصد دارد بریتانیا را مجبور کند تا ســال 
2020 سهمیه خود براى بودجه این اتحادیه را پرداخت 

کند.
به نوشته روزنامه تلگراف، منابع رده باالیى به روزنامه 
تلگراف گفته اند با وجود شروع فرآیند برگزیت (خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا) این کشور باید تا سال 2020 
سهمیه خود در تامین بودجه اتحادیه اروپا را پرداخت 

کند.
جدایى بریتانیا از اتحادیه اروپا این اتحادیه را با کمبود 
10 میلیارد پوندى مواجه مى کنــد که اضطراب قابل 

توجهى براى بروکسل خواهد بود.

منبعى به تلگراف گفــت، بروکســل در حال تعیین 
چارچــوب مذاکــرات خــروج بریتانیــا از اتحادیه 
اروپاســت و درباره تعهدات مالــى بریتانیا مى گویند
 لنــدن باید بــه واضــح بگوید کــه بعــداز تاریخ

 برگزیت و تا پایان دسامبر 2020 به این تعهدات مالى 
پایبند است.

این خبر در حالى منتشــر شــد که ژان کلود-یونگر 
رئیس کمیســیون اروپا و مایکل برنیر مذاکره کننده 
برتر اتحادیه اروپا براى گفت وگوى رو در رو با ترزا مى 

نخست وزیر بریتانیا وارد این کشور شدند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ایرلندشمالى و ولز) 
ســال 2016 راى به خروج از اتحادیــه اروپا دادند اما 
مذاکرات خروج رسمًا سال 2017 شــروع شد که بر 

اساس قانون دو سال به طول مى انجامد.

سرویس امنیت دانمارك به ســربازان خود که همراه با 
نیروهاى ناتو در کشورهاى حوزه دریاى بالتیک حضور 

دارند هشدار داد، در دام دختران جاسوس روس نیفتند.
به گفته ســرویس امنیت دانمــارك، روس ها با روش 
به اصطالح «تله هاى عسلى“ در رســتوران ها، بارها و 
کلوب هاى شبانه به سراغ ســربازان ناتو رفته و آنان را 

تخلیه اطالعاتى مى کنند.
دانمارك به سربازان خود هشدار داده که در زمان اوقات 
فراغت خود در دو شهر تالینا و تارتو در این امکان رفت 

و آمد نکند. 

رهبران دو کشور ژاپن و روسیه در مسکو با یکدیگر 
دیدار کردند تا در کنار انجــام توافق همکارى هاى 
اقتصادى دوجانبه، به بررسى تحوالت مربوط به کره 

شمالى بپردازند.
«شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن در سفرخود به مسکو 
با رئیس جمهورى روســیه دیدار و بر سر مناسبات 
دوجانبه اقتصادى، سیاسى و اقدامات بشر دوستانه با 

یکدیگر گفتگو کردند.
بر اساس این گزارش، کاخ کرملین با صدور بیانیه اى 
به همین مناسبت ضمن اعالم این خبر اعالم کرد که 
آبه و پوتین قرار است همچنین بر سر اجراى توافقى 
که پیشتر در جریان سفر رئیس جمهورى روسیه به 
توکیو در دسامبر سال گذشته میالدى انجام شده بود، 

با یکدیگر به گفتگو بپردازند.
گفتنى است رهبران دو کشور در دیدار پیشین خود 
در ژاپن بر سر انجام اقدامات مشترك اقتصادى در 
جزایر مورد مناقشه میان دو طرف (جزایر کوریل) و 
ایجاد فضاى مثبت در گفتگوها بر سر امضاى توافق 
صلح میان دو کشور با یکدیگر به توافق رسیده بودند. 
دو طرف همچنین بر ســر انجام اقدامات دوجانبه 
براى ایجاد و توســعه صنایعى همچون ماهیگیرى 
و گردشگرى، خدمات پزشکى و مسائل فرهنگى در 
جزایر مورد مناقشه با یکدیگر بله توافق رسیده بودند.

در همین راستا، «یوشى هیده ســوگا» وزیر کابینه 
ژاپن طــى ســخنانى تأکید کرد که محــور اصلى 
گفتگوهاى پوتین و آبه بر ســر انجــام فعالیتهاى 

اقتصادى دوجانبه در جزایر جنوبى کوریل خواهد بود.
به گفته ســوگا، دو طرف همچنین قرار اســت بر 
سر پاره اى از مســائل بین المللى از جمله بررسى 
وضعیت شبه جزیره کره و برنامه هسته اى و موشکى 

کره شمالى با یکدیگر گفتگو کنند.
نخســت وزیــر ژاپــن همچنین قــرار اســت با 
«ایگور شــووالوف»، وزیر اقتصاد و توسعه روسیه و 
همچنین «الکساندر نواك»، وزیر انرژى این کشور 
دیدار کند.به گفته رسانه هاى ژاپنى، انتظار مى رود 
در دیدار  رهبران کشورهاى ژاپن و روسیه با یکدیگر، 
بیش از 20 قرارداد همــکارى در زمینه طرح هاى 
اقتصادى، زیســت محیطى و خدمات درمانى میان 

دو طرف امضا شود.

تارنماى خبرگزارى رویترز نوشت: پارلمان اتحادیه اروپا روند لغو مصونیت قضایى مارین لوپن، نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى فرانسه را آغاز کرد.

 این تارنما افزود: خانم لوپن که در حال حاضر مشغول تبلیغات انتخاباتى براى دور دوم انتخابات ریاست 
جمهورى فرانسه است، با درخواست قاضى هاى فرانسوى از پارلمان اروپا براى لغو مصونیت خود 

روربرو شده است.براساس گزارش رویترز، لوپن به عنوان عضو پارلمان اروپا از مصونیت قضایى 
برخوردار است، اما اعضاى پارلمان اروپا به منظور تسهیل در پیشبرد پرونده مربوط به وى، روند 

لغو مصونیت وى را آغاز کرده اند.
لوپن متهم شده که از منابع مالى اتحادیه اروپا براى پرداخت به تعدادى از هم حزبى هاى خود 

استفاده کرده است.
«آنتونیو تاژانى» رئیس پارلمان اروپا گفت: این درخواست به کمیته امور حقوقى که مسئولیت 
رسیدگى به چنین پرونده هایى را دارد ارسال شده و این به معناى آغاز فراینده لغو مصونیت است.

به نوشته رویترز، دور دوم انتخابات فرانسه روز 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد و به گفته مقامات 
پارلمان اروپا، لوپن تا قبل از آن احضار نخواهد شد.

پیشتر نیز در ماه مارس ســال جارى میالدى، به دلیل پرونده مربوط به انتشار تصاویر خشن مربوط به 
داعش توسط لوپن، مصونیت وى لغو شده بود.

لوپن در دور اول انتخابات ریاست جمهورى فرانسه پیروز شــده و در حال رقابت با «امانوئل ماکرون»، دیگر نامزد 
پیروز، براى دور دوم انتخابات است.

عبد الفتاح سیســی، رئیس جمهوري مصر، اعالم کرد 
اگر مصریان نخواهنــد حتی «یک ثانیــه» در قدرت 

نخواهد ماند. 
سیســی که درســال 2013 با یک کودتا محمد مرسی 
نخســتین رئیس جمهــوري پــس از دوران مبارك را 
ســرنگون کرد، در پاسخ به این پرســش که از واکنش 
احتمالی او به شکست در انتخابات آینده سوال کرد، گفت: 
«قسم می خورم اگر مصري ها مرا نخواهند، حتى  یک 

ثانیه هم در قدرت نمانم».
سیســی در همایش ملی جوانان استان اسماعیلیه مصر 
افزود: «شما می توانید آزادانه انتخاب کنید. من به خودم 

اجازه نمی دهم که بر خالف میل شما در قدرت باشم».
دور بعدي انتخابات ریاست جمهوري مصر ماه می سال 

2018 برگزار خواهد شد.

«دلسی رودریگز» وزیر خارجه ونزوئال، دولت مادرید را 
متهم به دخالت در امور داخلی آن کشور کرد و گفت که 
اظهارات « ماریانو راخوي» نخست وزیر اسپانیا درباره 
وضعیت سیاسی کاراکاس نوعی فرار به جلو و انحراف 

افکار عمومی از مشکالت کشورش است.
راخــوي  در ســفر دوره اي بــه برزیــل و دیــدار با 
«میشل تمر» رئیس جمهوري این کشور در سخنانی، 
برگزاري انتخابــات در ونزوئال را به عنــوان تنها راه 
برون رفت از بحران سیاســی و اقتصادي این کشور 

دانست.
وزیر خارجه ونزوئال گفت: ما اظهارات ماریانو راخوي 
را به دلیل ماهیت مداخله جویانه در امور یک کشــور 

مستقل رد می  کنیم.
وي خاطرنشان ساخت که مقامات اسپانیا به زخم هاي 
جدي اجتماعی و اقتصادي ناشــی  از نابرابري عمیق 

کشورش رسیدگی کنند.
رودریگرز گفت که راخوي با دخالــت در امور داخلی 
ونزوئال در صدد منحرف کردن افکار عمومی کشورش 

از رسوایی فساد مالی  حزب حاکم است.

گفتنی است که اعتراضات ضد دولتی در ونزوئال از اول 
آوریل جاري ادامه دارد و مخالفان براي برکناري رئیس 

جمهوري این کشور از قدرت تالش می کنند.
«نیکالس مادورو» رئیس جمهوري ونزوئال، آمریکا 
و احزاب راســتگراي وابسته به واشــنگتن را عامل 

ناآرامی ها در این کشور آمریکاي التین می داند.
از سوي دیگر، ونزوئال، به خصوص کاراکاس، صحنه 
جوي تنش زا با برگــزاري راهپیمایــی طرفداران و 
مخالفان دولــت «نیکالس مــادورو» رئیس جمهور 
ونزوئال بوده اســت. همچنین در طــی این تظاهرات 
نیروهاي پلیس با معترضان درگیر و آنها براي متفرق 
کردن معترضــان مجبور به اســتفاده از گاز اشــک 
آور و ماشــین هاي آب پاش شــدند ، بدیــن ترتیب، 
خســارت هاي زیادي نیز به اموال عمومی این کشور 

زده شد.

«بن علی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه در نشست خبري 
در این کشور گفت: اتحادیه اروپا باید دیدگاه هاي خود در 
خصوص ترکیه را مشــخص کند و دیدگاه هاي آنکارا را 
نیز بشــنود.«بن علی ییلدریم» با بیان اینکه خواسته هاي 
ترکیه از اتحادیه اروپا واضح است، از این اتحادیه خواست 
درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و یا لغو این درخواست 

تصمیم خود را مشخص کند.
نخســت وزیر ترکیه همچنین به تصمیم شوراي مجمع 
پارلمانی اروپا در بازگرداندن نام این کشــور به فهرست 
نظارت سیاســی اشــاره کرده و آن را «اقدامی سیاسی» 
توصیف کرد.شــوراي مجمع پارلمانی اروپا بعد از ســال 
2004، به خاطر نگرانی ها از ســرکوب مخالفان و نقض 
حقوق بشر تحت دولت «رجب طیب اردوغان» فرایند هاي 

سیاسی در ترکیه را زیر نظر دارد. 
شوراي مجمع پارلمانی اروپا که ترکیه نیز عضو آن است 
در جلسه روز سه شــنبه خود با 113 راي موافق و 45 راي 
مخالف، آنکارا را دوباره به فهرســت نظارت هاي سیاسی 
افزود. این تصمیم می تواند تاثیر جدي بر مذاکرات پیوستن 

ترکیه به اتحادیه اروپا بگذارد.
مساله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا درپی تحوالت اخیر 
این کشــور مانند کودتاي نافرجام 15 ژوئیه 2016، وضع 
حالت فوق العاده و همچنین برگزاري همه پرســی قانون 

اساسی در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

دیدار رهبــران ژاپن و روسیه 

مجلس عوام انگلیس ،شــاهد رویارویــى تند و تیز 
«ترزا مى»نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار این 
کشور با«جرمى کوربین» رهبر حزب مخالف کارگر 

در صحن پارلمان بود.
جرمى کوربین رهبر چــپ گرا و کهنــه کار حزب 
کارگر، دراین نشست ، به  شدت سیاست هاى دولت 
محافظه کار «ترزا مى» را در بخش  سیستم بهداشت 
عمومى (ان اچ اس)، مدارس و در حوزه بازنشستگى 

مورد حمله قرار داد.
وى در بخشى از سخنانش با استناد به اظهارات فردى 
به نام کریستفر، گفت: این فرد مى گوید که افزایش 
دســتمزدها کفاف افزایش هزینه هاى زندگى اش 
را نمى دهد و سئوال من از نخســت وزیر این است 
که سهم این فرد از قوى تر شــدن اقتصاد انگلیس  

کجاست.
رهبر حزب کارگر گفت: تنها راه براى بهبود وضعیت 
اقتصادى، سیستم بهداشــت عمومى ( ان اچ اس) و 
آموزشى کشــور با توجه به در پیش بودن برگزیت، 
تشــکیل یک دولت کارگرى در جریــان انتخابات 

پارلمانى در پیش رو است.
ترزا مى در پاسخ به ســئوال کوربین گفت: کریستفر 
بایستى بین یک«دولت قوى و با ثبات» و یک دولت 
کارگرى تحت رهبرى کوربین که ســبب «ویرانى 

اقتصاد» خواهد شد، یکى را انتخاب کند.
نخست وزیر انگلیس با دفاع از سیاست هاى دولتش 
در بخش هاى مختلف اقتصــادى و اجتماعى و نیز 
بهداشــت عمومى، ادعا کرد که در صورت پیروزى 
حزب کارگر در انتخابات در پیش رو، انگلیس با یک 

دولت ائتالفى همراه با هرج ومرج مواجه خواهد بود.
وى گفت: در صورت پیروزى حزب کارگر، این حزب 
براى تشکیل دولت، اقدام به ائتالف با ملى گراهاى 
اســکاتلندى( حزب ملى اســکاتلند) و حزب لیبرال 
دمکرات خواهــد کرد که این مســئله ثمرى به  جز 

هرج ومرج نخواهد داشت.
این ســخنان نخســت وزیر انگلیس با اعتراض و 
هیاهوى نمایندگان احزاب مخالف در مجلس عوام 

مواجه شد.
ترزا مى بار دیگر ادعا کرد که رأى به حزب محافظه 

کار در انتخابات آینده به معناى ایجاد ثبات، تقویت 
اقتصاد و پیشبرد قوى مذاکرات برگزیت با بروکسل 

خواهد بود.
نشســت مجلس عوام انگلیس به دلیل پرســش از 
نخست وزیر، از سوى رهبر حزب مخالف و نمایندگان 

پارلمان، از سایر نشست هاى پارلمانى متمایز است.
با توجه به در پیش بودن انتخابات زودرس پارلمانى 
در این کشور در هشتم ژوئن ( 18 تیرماه)، این آخرین 
رویارویى و مناظره پرتنش ترزا مى و جرمى کوربین 

در نشست مجلس عوام ، بشمار مى رفت.
مجلس عوام انگلیس انتظار مى رود که در هفته آتى به 
دنبال درخواست نخست وزیر انگلیس و تصویب ملکه 
این کشور منحل گردد تا راه براى برگزارى انتخابات 

هجده خرداد هموار شود.
مجلس عــوام در 30 فروردین ماه گذشــته، با 522 
رأى موافق در برابــر 13 رأى مخالف، موافقتش را با 
پیشنهاد غیرمنتظره ترزامى نخست وزیر و رهبر حزب 
محافظه کار انگلیس براى برگزارى انتخابات زودرس 
پارلمانى در هشتم ژوئن آینده( 18 خرداد) اعالم کرد.

براســاس اصالح قانون انتخاباتى انگلیس در سال 
2011 میالدى، مجلس عوام 650 نفره این کشور که 
همه نمایندگانش انتخابى هستند، 25 روز کارى مانده 

به انتخابات عمومى منحل خواهد شد.
به موجب قوانین انگلیس، نخست وزیر با حضور در 
کاخ ملکه بریتانیا انحالل پارلمان را از ملکه درخواست 
مى کند و به این ترتیب انتخابات پارلمانى جدید در 
طول حداکثر یک ماه بعد از صدور این فرمان توسط 
ملکه که بیشتر حالتى تشــریفاتى و سمبلیک دارد، 

برگزار خواهد شد.

رویارویى تند نخست وزیر انگلیس 
با رهبر حزب کارگر  

رئیس جمهــور ســابق آمریکا در اولین ســخنرانى 
عمومى اش در دانشگاه شــیکاگو، حتى یک کلمه 
هم درباره دونالد ترامپ و یا میراثى که جانشین او زیر 

سوال برده، صحبت نکرد.
به نوشــته روزنامه نیویورك تایمز، بــاراك اوباما، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا که مى توانست از اولین 
ســخنرانى اش براى به چالش  کشــیدن اتهام زنى 
دونالد ترامپ درباره ماجراى شــنود و یا دستور عمل 
جمهورى خواهان استفاده کند، در عوض سمینارى 
دانشگاهى درباره چگونگى مشارکت با نسل جوانان 
جدید برگزار کرد و از آنها خواســت تا در سیاســت 

مشارکت کنند.
اوباما خطاب به دانشــجویان گفت: مهمترین کارى 
که مى توانم انجام دهم این است که به هر نحوى که 
مى توانم نسل آتى رهبرى را آماده کنم تا عصا را به 

دست بگیرد و رد خودش را در جهان بر جاى بگذارد.
قطعا پرهیــز اوباما از اشــاره بــه دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهورى آمریکا تصادفى نبوده است. به نظر 
مى رسد اوباما تصمیم گرفته تا همچون سلف هایش 
از جانشین خود انتقاد نکند اما اوباما و مشاورانش به 
این نتیجه هم رسیده اند که رویارویى با ترامپ اکنون 

مى تواند یک اشتباه سیاسى باشد.
اگر اوباما مستقیما رئیس جمهورى آمریکا را به چالش 

بکشــد، آنها معتقدند که این کار باعث مى شــود تا 
تالش هاى ترامپ براى جمع  کردن حامیانش خنثى 
شود. این مسئله مى تواند در نهایت به جایى برسد که 
ترامپ سیاست هایى را عملى کند که اوباما مخالف 

آنهاست.   
اوباما از زمان برگزارى مراسم سوگند ترامپ، سه ماه 
در تعطیالت بود و طى روزهاى گذشــته یک سرى 
ســخنرانى هاى عمومى در ایاالت متحــده و اروپا 
را آغاز کرده و قرار اســت هفتم مه در موزه ریاست 
جمهورى جان اف کندى و موزه بوستون سخنرانى 

داشته باشد.

هشدار دانمارك به 
سربازان خود درباره 
«تله هاى عسلى»

مردم مصر نخواهند،
 یک ثانیه هم 
در قدرت نمی مانم

 برگزاري همه پرسی 
پیوستن ترکیه به اروپا؛ 
به زودي

پارلمان اروپا روند لغو مصونیت لوپن را کلید زد

هشدار ونزوئال به اسپانیا درباره دخالت در امور داخلی کاراکاس

بروکسل،  لندن را مجبور به تعهد مالى کرد  

ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، 
که در اولین ســفر خارجی خود، به عنوان 
عضو هیئتی رســمی، به آلمان سفر کرده 
است، تأکید کرد عناوین جنجالی روزنامه ها 

درباره او چندان اهمیت ندارند. 
 ایوانــکا ترامــپ در مصاحبــه با شــبکه

«ان بی سی» در پاسخ به پرسشی درباره تیتر 
یک روزنامه آلمانی که او را «مشاور اول» 
پدرش و «شریک صادق» او توصیف کرده 
بود گفت: «کلمۀ شــریک را دوست ندارم؛ 

چون در این باره درست نیست».
ایوانکا ترامپ که به عنوان مشاور غیر رسمی 
پدرش در تیم او فعالیت می کند، افزود یکی 
از ویژگی هاي ستودنی پدرش آن است که 
به شــنیدن حرف مردمی که دیدگاه هاي 
متفاوت دارنــد، عالقه مند اســت. ایوانکا
 تأکید کرد این چیزیســت که به ندرت در 

افراد وجود دارد.
ایوانــکا ترامپ بــا دعوت آنــگال مرکل، 
صدر اعظــم آلمــان، براي شــرکت در 
نشســت زنان گروه بیســت به آلمان سفر 

کرده است.

ایوانکا ترامپ
 این «کلمه» را دوست ندارد

 سخنرانى اوباما بدون حاشیه هاى ترامپ
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ابالغ رأى
شماره پرونده : 9509986836400318 شــماره دادنامه: 9509976836402355 شماره بایگانى 
شعبه: 950368 خواهان: خانم آسیه میرزائى فرزند على اکبر با وکالت آقاى میثم نعمت الهى فرزند 
رحمت اله به نشانى اصفهان-خ نیکبخت شرقى-نبش کوچه 11-طبقه 1 خوانده: آقاى کاوه تمدن 
ضیا فرزند محمد به نشانى مجهول المکان خواسته: حضانت گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق 
و محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم آسیه میرزایى فرزند على اکبر با وکالت آقاى میثم نعمت اللهى 
به طرفیت آقاى کاوه تمدن ضیا فرزند محمد به خواســته تنفیذ حضانت صادره دادگاه سوئد و اجازه 
خروج فرزند مشترك به نام آریا از کشور، با این توضیح که وکیل مع الواسطه خواهان در دادخواست 
تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته که موکل وى چند ســالى در کشور سوئد مقیم بوده و سپس 
در سال 1390 از وى طالق گرفته که مورد تأیید ســفارت خانه ایران نیز رسیده و در داد نامه صادره 
از دادگاه سوئد تعیین تکلیف مالقات فرزند مشترك پذیرفته است لذا تقاضاى صدور حکم مبنى بر 
تنفیذ حکم حضانت و اجازه خروج فرزند مشترك از کشور ایران را نموده است. خوانده در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال نداشته است. لذا دادگاه با توجه به نظر مشاور محترم و مستند 
به چهارگانه ماده 1295 قانون مدنى و نظر بر اینکه در دادنامه صادره از دادگاه یوتبورى به شــماره 
10-5513 (مورخ 10 اکتبر 2012 در خصوص حضانت فرزند مشترك تعیین تکلیف کرده است. و 
طى استعالم بعمل آمده از پلیس اطالعات امنیت عمومى اصفهان اعالم داشته که آقاى کاوه تمدن 
ضیا فرزند محمد به شماره شناسنامه 3230 متولد 53/5/20 از کشور خارج و تا کنون ورودى وى ثبت 
نشده ضمن تنفیذ حکم حضانت آریا تمد ن ضیا فرزند کاوه و همچنین نظر به دادنامه صادره و حضانت 
به مادر اعطاء و اجازه خروج وى از کشــور صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد./ع م الف: 2053 سلیمانى نسب رئیس شعبه 

4 دادگاه خانواده اصفهان/1/816 
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951109 شماره دادنامه: 960107- 96/1/23 مرجع رسیدگى: شعبه 8 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: اشکاووس یاورى زاویه به نشانى: اصفهان شهرك صنعتى سروش شرکت 
نیکان گوشت با وکالت امین رجبى به نشانى: اصفهان توحید میانى نبش کوچه پارکینگ شهردارى 
ساختمان سرو طبقه اول، خوانده: احد عالفى پور فرزند حسین به نشــانی: مجهول المکان، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى اشکاووس یاورى زاویه 
با وکالت امین رجبى به طرفیت احد عالفى پور به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 65/910597 به عهده بانک سینا به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
2/135/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/2/30) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 2002 شــعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/887
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950291 شماره دادنامه: 00046-960- 96/1/17 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: یونس برخوردارى به نشانى: خ کاوه خ دکتر باهنر اول باهنر تیران و 
آهنگران پ 134، خواندگان: 1- بهزاد واقعى به نشانى: خانه اصفهان بلوار سپاه کوى میخک پ 31 و 
2- محمد طالیى به نشانى: فعًال مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه 
الرهانه اجاره نامه شماره 295638- 94/9/8 به انضمام مطلق خسارات قانونى، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي آقاى یونس 
برخوردارى فرزند على قیصر به طرفیت آقاى بهزاد واقعى فرزند مرتضى و محمد طالیى فرزند رضا به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه الرهانه قرارداد عادى شماره 295638- 94/9/8 
به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه استیجارى فى 
مابین به استناد اجاره نامه عادى شماره 295638 به تاریخ 94/9/8 که مورد اجاره عبارتند از یک باب 
مغازه واقع در خانه اصفهان- خ گلستان که مورد اجاره از تاریخ 94/9/15 الى 95/9/15 از قرار ماهیانه 
مبلغ چهارده میلیون ریال در اختیار مستأجر (خواهان) قرار گرفته که مورد اجاره به دالیلى و با توافق 
طرفین (خواهان و خوانده ردیف دوم) در تاریخ 94/11/26 فسخ گردیده و موجر (خوانده ردیف دوم) 
از استرداد وجه الرهانه به هر دلیلى امتناع نموده و اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى (نشر 
آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نسبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى به عمل 
نیاورده لذا شورا با امعان نظر در محتویات پرونده و اجاره نامه فى مابین دعوى خواهان را علیه خوانده 
ردیف دوم مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 490 قانون مدنى و ماده 6 قانون روابط موجر 
و مستاجر و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت وجه الرهانه بعنوان اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و پنج 
هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/3/5) لغایت 
تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. راي صادره غیابی محســوب و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. ضمنًا دعوى خواهان نسبت به خوانده ردیف اول بدلیل 
استرداد دعوى نسبت به نامبرده از جانب خواهان طى الیحه مورخه 95/4/13 و همچنین نسبت به 
مازاد خواسته در رأى صادره و دیگر خواسته ها در ســتون دادخواست با توجه به صورتجلسه مورخه 
95/11/19 مبنى بر استرداد دعوى از جانب خواهان در این خصوص قرار رد دعوى خواهان را صادر 
و اعالم مى دارد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2011 شــعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/888
ابالغ رأى

شماره پرونده : 95-159 شماره دادنامه: 95/8/29-628 خواهان: حفیظ اله رضایى فرزند میرزا محمد 
به نشانى کوى راه حق-خ دستغیب بعد از سفره سراى شهر یاران پ 104 با وکالت حامد ابراهیمى 
فرزند علیرضا به نشانى اصفهان-بهارستان بلوار ولیعصر جنوبى-مجتمع کسا-طبقه دوم، خوانده: 
محمد ربیعى قهدریجانى فرزند مرتضى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ شصت و هشت 
میلیون ریال وجه دو فقره چک به انضمام مطلق خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى حفیظ اله رضایى 
فر زند میرزا محمد با وکالت حامد ابراهیمى به طرفیت مجیــد ربیعى قهدریجانى فرزند مرتضى به 
خواسته مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 247664/20-57-247665 عهده 
بانک ملت به انضمام  مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ آگهى درجلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محاکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198،515،519،522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
68/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/055/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکایه وکیل 
طبق تعرفه قانونى و یکصد و بیست هزار ریال بابت نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (94/1/25 و 94/3/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.  
رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2012 شعبه 53 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/1/889
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351301811 شــماره پرونده: 9509980351300702 شماره بایگانى 
شعبه: 950793 خواهان: آقاى شریف ا... حسنى فرزند غالم حسن به نشانى: اصفهان زینبیه زینبیه 
ك توانى روبه روى حرم بن بســت محمدى پ 43 همراه 09138660229، خوانده: آقاى امین ا... 
سعادتى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. راي دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى شریف ا... حسنى فرزند غالم حسن بطرفیت آقاى امین ا... سعادتى بخواسته اثبات اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى خواســته مطالبه مبلغ 465/000/000 ریال نظر به پرداخت 
مبلغ 11/300/000 ریال از کل هزینه دادرسى حسب فیش شــماره 352500 مورخ 94/11/24 و 
احراز عدم توانائى خواهان به پرداخت مابقى هزینه دادرســى دادگاه ضمن پذیرش دعوى مطروحه 
بلحاظ احراز عدم تمکن مالى خواهان به تادیه مابقى هزینه به اســتناد مــواد 504 و 505 و 514  از 
قانون آئین دادرســی مدنی حکم به قبول اعســار خواهان از پرداخت مابقى هزینه دادرسی مرحله 
بدوى صادر و اعالم می نماید. راي صادره ظرف مدت 20 روز قابــل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
اســتان خواهد بود. م الف: 2062 موســوى دادرس شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/1/890
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950426 شــماره دادنامه: 1449- 95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجتبى بختیارى فرزند مرادعلى با وکالت شهرام نفر فرزند غالمرضا به 
نشانى: اصفهان خ نیکبخت غربى طبقه فوقانى مشاور امالك شانظرى، خوانده: محمود دارابى فرزند 
مرادعلى به نشانی: اصفهان خ رباط سوم پشت کلینیک دندانپزشــکى پالك 23، خواسته: مطالبه 
مبلغ بیست و هفت میلیون ریال 2 فقره چک به شماره هاى 1- 962518 و 2- 962519 بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارت دادرسى و خســارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مجتبى بختیارى با وکالت شهرام نفر به طرفیت محمود دارابى بخواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت 
میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 1- 962518- 93/5/20 و 2- 962519- 93/7/20 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده/خواندگان با ابالغ وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابزاري 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي 
به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315، 310، 309، 307 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 435/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت مبلغ /120/000 ریال هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. راي 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف: 2021 شعبه 

8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/891 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509976836102333 شــماره پرونده: 9509986836101469 شماره بایگانى 
شــعبه: 951671 خواهان: بى بى زرى تیمورى فرزند الل محمد به نشانى اصفهان-حصه شرقى-

خیابان شریعتى-بن بست مهدوى- سمت چپ-مدرســه دخترانه- انتهاى کوچه-درب آبى رنگ 
به همراه 09103914927 خوانده: مجید احمدى فرزند حجى کمردین به نشــانى مجهول المکان 
خواسته: ثبت واقعه ازدواج گردشــکار: دادگاه پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خانم بى بى زرى 
تیمورى فرزند الل محمد تبعه کشور افغانستان به شماره کارت 44867877 به طرفیت آقاى مجید 
احمدى فرزند حجى کمر زرین تبعه کشور افغانستان به شماره شناسائى 40345900816 ثبت واقعه 
ازدواج مى باشد خواهان اظهار نموده به موجب ســند عادى ازدواج که رونوشت آن ضم پرونده مى 
باشد در تاریخ 1368/6/20 با مهریه شــش هزار تومان وجه نقد به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده 
و ثمره این ازدواج هشت فرزند مى باشــد. و با توجه به عدم ثبت واقعه ازدواج خواهان صدور حکم 
به ثبت آن مى باشد خوانده با وصف ابالغ از طریق نشــر آگهى حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال 
ننموده با توجه به اظهارات خواهان عدم حضور خوانده و ســند عادى ازدواج که رونوشــت آن ضم 
پرونده مى باشد و نظر موافق مشاور قضایى و به اســتناد مواد 4 و 20 قانون حمایت خانواده دادگاه 
حکم به ثبت واقعه ازدواج صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد. م الف: 2045 عرب پور رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده 

اصفهان/1/892
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509976836802271 شــماره پرونده: 9509986836800403 شماره بایگانی 
شــعبه: 950455 خواهان: خانم ســهیال خوش رو فاروجى فرزند ارسالن به نشــانى: اصفهان خ 
هزارجریب کوى شریعتى بلوك 13 پ 15 کدپســتى 8169613853 شماره ملى 1288896301 
همراه 09138648440 ، خوانده: آقاى اکبر الماسیه فرزند محمد به نشانى: مجهول المکان خواسته : 
طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خواهان خانم سهیال 
خوش رو فاروجى فرزند ارسالن به طرفیت آقاى اکبر الماسیه فرزند محمد صدور حکم بلحاظ تحقق 
شرائط ضمن عقد نکاح مى   باشد با توجه به سند نکاحیه به شماره ترتیب 8582 دفترخانه 164 حوزه 
ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین محرز اســت خواهان توضیح داده 22 ســال 
است با خوانده ازدواج کرده و شــوهرش اعتیاد دارد و هروئین مصرف مى کند و خرجى نمى دهد و 
بعلت ندادن کرایه صاحب خانه آنها را بیرون کــرده و در خانه مادرش زندگى مى کند و براى مخارج 
و هزینه هاى زندگى خودش سرکار مى رود و شــوهرش هیچ تعهدى نسبت به زندگى ندارد و 9 ماه 
است آنها را رها نموده و بالتکلیف گذاشته و از او خسته شده و خواستار صدور حکم طالق مى باشد 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاعى ننموده است على هذا با عنایت 
به مراتب فوق و پاسخ استعالم از کمپ ترك اعتیاد که حکایت از اعتیاد زوج به هروئین دارد هرچند 
در نامه مذکور اعالم شــده پس از بهبودى ترخیص گردیده لکن با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 
زوجه که در سال 1395 بوده و زوجه اعالم نموده شوهرش ترك ننموده است و نیز اظهارات شهود 
مبنى بر عدم پرداخت نفقه از ســوى زوج از نظر دادگاه تحقق بندهاى اول و هفتم از شروط ضمن 
عقد مندرج در نکاحنامه زوجین محرز است و با توجه به نظریه مرکز مشاوره و عدم توفیق در ایجاد 
سازش بین آنها و با نظر موافق قاضى محترم مشــاور با وارد دانستن دعوى خواهان و به استنا مواد 
234- 237 و 1119 قانون مدنى وماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز شرائط 
اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد زوجه مى تواند به یکى از دفاتر رســمى ثبت طالق 
مراجعه نماید و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید حضانت از فرزند مشــترك بالغ مى باشند و 
نزد مادرشان زندگى مى کنند زوجه مهریه و نفقه خود و فرزند خردسال را مطالبه ننموه و در صورت 
اراده مى تواند بعداً مطالبه نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف 20 روز قابــل اعتــراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 2061 کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)/1/893
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836900033 شــماره پرونده: 9409986836900801 شماره بایگانی 
شــعبه: 941561 خواهان: خانم مهرى بهرامى خوندابى فرزند اســداله به نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان رباط دوم، خوانده: آقاى وحیدرضا سلطانى به نشانى: 
اصفهان- خیابان امام خمینى- ناســیونال- خیابان ملت- کوچه طوبى کدپستى: 1768955494 
(فعًال مجهول المکان) خواسته : طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
خواسته خواهان خانم مهرى بهرامى خوندابى فرزند اسداله در دادخواست تقدیمى به طرفیت آقاى 
وحید سلطانى طالق به لحاظ عسر و حرج و به جهت ســوء رفتار و معاشرت و ترك نفقه مى باشد با 
این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه دادرسى مورخ 1395/5/30  اظهار داشته در 
تاریخ 1390/11/20 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و زندگى مشترك از اوایل سال 1391 شروع 
شده همسرش در طول زندگى کوتاه مشترك ســوء معاشرت داشته و مواد مخدر مصرف مى کرد به 
همین لحاظ مجبور به ترك منزل شده و دیگر اطالعى از همسر خود ندارد و نفقه اى هم در این سالها 
پرداخت نشده است خواهان همچنین اظهار داشته به جهت اینکه آثار ظاهرى ضرب و جرح در بدن 
ایشان مشهود نبوده شکایتى از همسر خود نکرده است دادگاه با توجه به مراتب فوق سوء معاشرت 
و رفتار مستمر زوج را که مستلزم وجود حالت عسر و حرج براى زوجه باشد احراز نمى کند زیرا حسب 
اظهارات خواهان شخصًا اقدام به ترك منزل کرده و ادعاى ضرب و جرح و سوء معاشرت مستند به 
دلیل نیست شکایتى مطرح نکرده و در خصوص نفقه نیز دادخواستى نداده و اصوًال استحقاق ایشان 
جهت دریافت نفقه با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه نامشخص است دادگاه با پذیرش نظر موافق 
قاضى محترم مشاور و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى رأى بر بطالن دعوى صادر 
مى نماید. رأى صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 2048 حسین زاده رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/1/894 
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان: حبیب اله جعفرى فرزند محمد اسماعیل ساکن هرند خ ایثار کوچه ابوالفضل 8 خوانده امید 
کرکى خواسته : مطالبه خواهان در تاریخ 95/12/23 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور 
به این شورا ارائه که تحت کالسه 594/95 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 
96/3/13 ساعت 9/5 صبح تعیین شده است ، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى  مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه 
نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این 
صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه 

(مجتمع شماره یک)/2/119
اجراییه

شماره: 63/96- 96/1/26 شماره پرونده: 427/95 به موجب راي شماره 1663/95 تاریخ 95/10/22 
حوزه یک حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان بخش جلگه که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
سجاد رضایى ثانى فرزند صادق شغل: آزاد به نشانی: بخش جلگه هرند خ ارشاد کوچه یاس محکوم 
است به پرداخت مبلغ /43/000/000 ریال بابت اصل خواســته پرداخت مبلغ /2/175/000 ریال 
بابت خسارت دادرسى به انضمام خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/4/30 و 95/6/30 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان: اسماعیل مزروعى سبدانى فرزند شکرا... شغل: آزاد به نشانى: اصفهان 
شهرك صنعتى امیرکبیر خ صنعت 2 پالك 113- 09139105606 پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجــراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/2/120
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973760200013 شــماره پرونده: 9509983761300012 شماره بایگانى 
شعبه: 951509 شــکات: 1- آقاى على نوروزى فرزند مجتبى 2- آقاى محمد نوروزى فرزند على 
همگى به نشانى: خوانسار- روستاى دوش خراط- کوچه شهید اصالنى- پ 500 ، متهم: آقاى بهروز 
گنداوى به نشــانى: خرم اباد، اتهام : ضرب و جرح عمدى با چاقو. راى دادگاه: در خصوص شکایت 
آقاى على نوروزى فرزند مجتبى به والیت از فرزند صغیرش به نام محمد نوروزى علیه آقاى بهروز 
گندابى فرزند احمد دایــر بر ایراد ضرب و جرح عمدى توجهًا به محتویــات پرونده، مالحظه نظریه 
پزشــکى قانونى ضم پرونده و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه 
ایشان انتساب بزه محرز و مســلم مى باشد و مســتنداً به مواد 448، 449، 488، 709 و 714 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 متهم را به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت دامیه ســمت راست 
صورت، پرداخت شش هزارم دیه کامل بابت دو ناحیه کبودى پیشانى، پرداخت یک هزارم دیه کامل 
بابت حارصه پلک فوقانى چشم چپ و پرداخت یک درصد دیه کامل بابت حارصه سمت چپ فرق سر، 
پرداخت یک درصد دیه کامل بابت حارصه قدام سر پرداخت یک درصد دیه کامل بابت حارصه زاویه 
فک تحتانى چپ، پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى بازوى چپ، پرداخت یک و نیم 
هزارم دیه کامل به عنوان کبودى پایین خلف گردن پرداخت دو درصد دیه کامل بابت دامیه دامیه و دو 
حارصه ساعد چپ، پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت حارصه کنار داخلى ران چپ پرداخت سه هزارم 
دیه کامل بابت کبودى مچ دست چپ و راست، پرداخت یک صدم دیه کامل بابت اثر جوشگاه بریدگى 
دامیه سمت راست صورت، پرداخت سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم پیشانى، پرداخت سه 
دهم درصد دیه به عنوان ارش بابت ارش تورم سمت چپ فرق سر، پرداخت دو درصد دیه کامل به 
عنوان ارش بابت حارصه باالى قدام گردن و دست راســت باالى گردن، پرداخت سه دهم درصد 
دیه کامل به عنوان ارش بابت تورم بازوى چپ و پرداخت یک درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت 
حارصه باالى سمت چپ شکم و تورم مچ دست راست و چپ محکوم مى نماید مهلت پرداخت دیات تا 
یک سال قمرى از تاریخ وقوع بزه مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 155 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/121
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1396/31/357181 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 369 
فرعى مجزى شده از پالك –فرعى واقع در اراضى غلغله عطا آباد دهاقان 138 اصلى که طبق  پرونده 
ثبتى بنام خانم طیبه امین جعفرى دهاقانى فرزند محمد رضا در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق درخواست 
متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 1396/03/6 از ســاعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالك مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده  هاي معترضــی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این واحد مى بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 96/36 اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/2/123

حصر وراثت
على احمدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 733 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 44/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه سربلندى به 
شماره شناسنامه 327 در تاریخ 92/07/17 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على احمدى فرزند على میرزا ش.ش 733 ت.ت 1353 صادره از 
اردل (پسر متوفى) و الغیر. 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: 95 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/124

ابالغ  وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610103640700748 شماره پرونده 9509983640700735 شماره بایگانى 
شــعبه 950758 خواهان: نیاز على زمانى بختیاروند به طرفیت خوانده امین خاموشى فرزند بابا به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983640700735 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/03/20 و ساعت 11:0 تعیین 
شده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. م الف: 97 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/125

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973640701542 پرونده کالسه 9509983640700735 خواهان: نیاز على 
زمانى بختیاروند فرزند جمعه به نشانى اصفهان-شهرستان لنجان-سده لنجان خ دهخدا ك مبین پ 
5 خوانده: امین خاموشى فرزند بابا به نشانى کرمانشاه میدان امام خمینى جنب کله پزى دوستان جاده 
انرژى اتمى مصالح ساختمانى سجاد خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت محکوم به 2- تامین خواسته 
به تاریخ 95/12/24 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگى شــعبه 4 دادگاه حقوقى عمومى لنجان به 
تصدى امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده 950758 تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواهان 
به موجب دادخواست تقدیمى تقاضاى صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده را نموده است. لذا 
دادگاه با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شح ذیل مبادرت به 
صدور قرار مى نماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه خواهان آقاى نیاز على زمانى بختیاروند فرزند 
جمعه ضمن دادخواست تقدیمى خود به طرفیت آقاى امین خاموشى فرزند بابا درخواست صدور قرار 
تامین خواسته به مبلغ 28/000/000 ریال را نموده است فلذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
درخواست خواهان و گواهینامه عدم پرداخت چک و جامع بودن شرایط قرار تامین خواسته با اجابت 
درخواست خواهان به اســتناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته به مبلغ 
280/000/000 ریال از مطلق اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى نماید قرار صادره پس از 
ابالغ اجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به خوانده قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف:98 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان/2/127
ابالغ راي

شماره پرونده: 77/95 شماره دادنامه: 238- 95/12/10 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقى شوراي 
حل اختالف لنجان، خواهان: میالد مطلبى فرزند على اصغر به نشانى: زرین شهر بلوار سعدى ك ش 
خدامراد سلیمیان پ 70/41، خوانده: ایمان خدادادى کریم وند به نشانی: مجهول المکان (نجف آباد 
یزدان شهر خیابان 14 غربى پالك 16، خواسته: انتقال سند،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواست میالد مطلبى فرزند على اصغر به 
طرفیت ایمان خدادادى کریم وند مبنى بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمى و حضور در دفترخانه و 
انجام مقدمات انتقال یک دستگاه خودرو به شماره 43- 161 م 83 به استناد سند عادى مورخ 95/2/5 
تقدیم نموده، نظر به دادخواســت تقدیمى خواهان، تصویر و پاسخ استعالم واصله از دایره راهنمائى 
و رانندگى که مالکیت خودرو به نام ایمان خدادادى کریم وند مى باشــد وقوع معامله و انتقال مورد 
معامله به خواهان را محرز تشخیص و مستنداً به ماده 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به انتقال رســمى 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. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد. م الف: 89  امیریان قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان لنجان/2/128
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى حسین حسینى منجزى دادخواستى 
به مبلغ 34/000/000 ریال به طرفیت آقاى مســعود رضایى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 25/96 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز چهار شنبه مورخ 96/3/17 ساعت 4 بعداظهر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 94 شعبه 

هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/129
حصر وراثت

راخدا داوودى ارشد داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 4 بـه شـرح دادخواست به کالسه 41/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صادق داودى ارشد به 
شماره شناسنامه  1830054058 در تاریخ 96/01/11 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طال مهرابى پور فرزند اله قلى ش.ش 261 ت.ت 1339 
صادره از اردل (مادر متوفى) 2- راخدا داوودى ارشد فرزند تاتار ش.ش 4 ت.ت 1321 صادره از ایذه 
(پدر متوفى) الغیر. 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 شــد. م الف: 93 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/130
حصر وراثت

آقاى مهدى امین زاده داراي شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست به کالسه 38/96ش5ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر على امین زاده سده 
به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 96/01/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مهدى امین زاده سده فرزند حیدر على ش.ش 106 ت.ت 1356 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- مرتضى امین زاده سده فرزند حیدر على ش.ش 20 ت.ت 1353 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 3- بتول امین زاده سده فرزند حیدر على ش.ش 177 ت.ت 1351 صادره از 
لنجان (دخترمتوفى) 4- ام لیال امین زاده ســده فرزند حیدر على ش.ش 40 ت.ت 1355 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 5- رضوان امین زاده سده فرزند حیدر على ش.ش  901 ت.ت 1358 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 6- زهرا امین زاده ســده فرزند حیدر على ش.ش 761 ت.ت 1362 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 7- زینب امین زاده سده فرزند حیدر على ش.ش  113 ت.ت 1364 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 8- صدیقه درى سده فرزند على ضامن ش.ش 109 ت.ت 1332 صادره از 
لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی 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 شد. م الف:  92 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف لنجان /2/131
حصر وراثت

آقاى غالمحسین قاسمى داراي شناسنامه شــماره 6209963471 به شرح دادخواست به کالسه 
96-15 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان 
قاسمى چم یوسفعلى بشناســنامه 3 در تاریخ 1396/01/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمحسین قاسمى چم یوسفعلى فرزند شعبان به 
شماره ملى6209963471 ت.ت 64/4/20 نسبت:فرزند متوفى 2- حیاتقلى قاسمى چم یوسفعلى 
فرزند شعبان به شماره شناســنامه 5 ت.ت 43/1/1 نســبت :فرزند متوفى3- ریحانه قاسمى چم 
یوسفعلى  فرزند شــعبان به ش.ش 441 ت. ت 46/1/3 نسبت: فرزند متوفى 4- فرزانه قاسمى چم 
یوسفعلى فرزند شعبان به ش.ش 478 ت. ت 1349/9/1 نسبت:فرزند متوفى 5- جعفر قلى قاسمى 
چم یوسفعلى فرزند شــعبان به ش.ش 22 ت.ت 52/12/10 6- پروانه قاسمى چم یوسفعلى فرزند 
شعبان به ش.ش 100 ت.ت 57/5/5 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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 شد. م الف: 91 هدایتى رئیس شعبه 

دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبادران/2/132
مزایده

شماره درخواست: 9610463742300001 شماره پرونده: 9409983742101558 شماره بایگانى 
شــعبه: 950086 مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومــى بخش باغبهادران در 
خصوص پرونده کالســه 950086 که در آن محکوم علیه علیرضا خدابخشــى و جالل رجبى به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررســید چک (15/6/1394) لغایت پرداخت آن و نیز پرداخت دو 
میلیون و صد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له خانم مریم یوسفى و 
پرداخت مبلغ 2733250 ریال به عنوان نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردید لذا 
در این خصوص یک دستگاه کیس کامپیوتر توقیف گردیده که این اجرا در نظر دارد کیس کامپیوتر 
مربوطه را در تاریخ 1396/3/1 ســاعت نه صبح که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 
66/000/000 ریال معادل شصت و شــش میلیون ریال ارزیابى گردیده است برگزار نماید طالبین 
خرید مى توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال توقیفى بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که حداقل ده درصد از مبلغ ارزیابى شده را در زمان مزایده به همراه داشته 
باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. در ضمن مشخصات کیس کامپیوتر مورد مزایده بدین شرح 
مى باشد. 1- کیس GREEN-X8 مجهز به 3 دســتگاه فن با محتویات و سخت افزارى ذیل 
 DVD VHDJV- CUPCOR17- X99- DLUXE UNN -1- مادر برد اى سوز
VL، DVIDYAOUADRO K200-N,- HVJ ‘VHTD;D    BLUERAY-
PAVERCOOLER V 100-;  CORSAHR-TK DEEP COOL- تعداد 
یک دستگاه- قیمت پایه مزایده 66/000/000- شصت و شش میلیون ریال. م الف: 90  اجراى احکام 

حقوقى دادگاه عمومى بخش باغبهادران /2/133
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730200230 شماره پرونده:9509983730201035 شماره بایگانى 
شعبه: 951041 خواهان: روح اله کبیرى ارانى فرزند مرتضى دادخواستى به طرفیت خواندگان على 
محمد کبیرى فرزند باقر-حبیب اسحاقیان فرزند براتعلى- شــرکت رایان سایپا به خواسته الزام به 
انتقال سند کامیون تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951041 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/03/10 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده على محمد کبیرى فرزند باقر – حبیب اسحاقیان فرزند براتعلى و درخواست خواهان/

شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 4126 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/2/138
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى تاریخ: 96/01/27 شــماره:1912/95 ش ح 5 خواهان مسعود توکلى 
دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر درتادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و 
مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى 1.محمدرضا بهارلوئى2. خدیجه 
هژیر به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1912/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/10 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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: 4128 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/140
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 960103723200023 شــماره پرونده: 950998372320008 شماره بایگانی 
شــعبه: 950009 خواهان حمید هادى ونیجه دادخواســتی به طرفیت خواندگان اصغر جعفرزاده و  
عباس جعفرزاده فرزند صفرعلى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان مبارکه نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع و به کالسه 
950009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/24 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بــودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هاي عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 96/79 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان 

مبارکه/2/153
ابالغ  اجراییه

بدینوسیله خانم نوشین صحرا شکاف فرزند بهرام مجهول المکان در پرونده کالسه 403/95 به عنوان 
محکوم علیه است به پرداخت مبلغ پنجاه و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان 
به  انضمام نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا 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 باشــد و در صورتى که خود قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
ندارد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه و هشــت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته در حق خواهان به انضمام تعمیم عقد دولتى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. م الف: 

96/78 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف مبارکه/2/154
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان سیف اله احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند 
به طرفیت یوسف دادخواه و ناصر آئینه حیدرى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 72/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/10 
ساعت 4/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4147 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/168
مزایده

شــماره مزایــده: 139604302003000005- 1396/02/04 به موجب پرونده  اجرائى کالســه 
9502697 له آقاى جلیل شفیعى خیرآبادى علیه ورثه مرحوم حسین شفیعى خیرآبادى که عبارتند 
از خانم ها فرزانــه حیدرى بروجنى، الهام زندى، هاجر شــفیعى، آقایان محمــد مهدى، حمیدرضا، 
احمد، جلیل، محمد همگى شــفیعى خط تلفن همراه به شــماره 09131193947 برابر نامه شماره 
770/24/3668- 1396/1/19 و 770/24/585- 1396/1/7  اداره مشــترکین و ارتباطات ســیار 
اصفهان متعلق به حسین شفیعى مى باشد و برابر نظریه مامور اجرا به مبلغ یازده میلیون ریال ارزیابى 
گردیده که در قبال طلب آقاى جلیل شفیعى و حقوق دولتى از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 96/02/26 در محل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم شروع مى شود. 
مزایده از مبلغ یازده میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته میشود. جهت 
شــرکت در مزایده واریز کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک ملى ایران و 
درخواست کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است، در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه ها از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى یک نوبت در تاریخ 96/02/09 در روزنامه نصف جهان چاپ 

اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد. م الف: 3215   اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/386
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730303369 شــماره پرونده: 9509983730302467 شماره بایگانى 
شعبه: 952487 خواهان: ســمیه رضائى میرقائد فرزند علیرضا به نشــانى اصفهان-نجف آباد-خ 
منتظرى شــمالى کوچه صاحب الزمان پ8 خوانده:ســیدرضا دادور فرزند ســیداحمد به نشانى: 
اصفهان- نجف آباد خ گلبهارغربى پ264 خواســته: طالق به درخواست زوجه دادگاه نظربه جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: درخصوص دادخواست سمیه رضائى بطرفیت ســیدرضا دادور بخواسته احراز شرایط اعمال 
وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سند نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سند نکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از 
طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاور قضائى دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به 
این که تحقق شروط ضمن عقد  حسب استعالم از مراکز بازپرورى درسابقه کیفرى زوج در شهرستان 
زرین شهر محرز است و  مستندا به ماده 26 قانون حمایت از خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون 
مدنى حکم احراز شــرایط اهمال وکالت در طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر 
ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به این که طالق رجعى/خلع را انتخاب نموده و میزان هدیه کالم 
اله مجید و 262/5 ریال مهره اسنه و آینه که شمدان و بیست مثقال طال را بذل نموده و به وکالت از 
شــوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق با وکالت از زوج و با اعمال وکالت حاصل 
از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و سناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به 
وکالت از شوهرش امضا نماید طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است 
رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 
قانون مدنى حب مورد به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى از تاریخ ابالغ 
دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود و درخصوص 
حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شــد. مهریه/نفقه معوقه/ شرط تنصیف/ نحله/

اجرت المثل/ جهیزیه/ حضانت و مالقات فرزندان و نفقه ایشــان 1.مهریه: باتوجه به میزان بذل و 
میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه مکلف است 124 عدد سکه تمام بهارآزادى را به زوجه بپردازد.2. 
شرط تنصیف و نحله: نظربه اینکه طالق به درخواست زوجه است حقى براى ایشان نیست.  3. نفقه 
معوقه، اجرت المثل، جهیزیه با توجه به اظهار زوجه مبنى براینکه درخصوص سایر حقوق مالى ادعایى 
ندارم دادگاه مواجه با تکلیف نیست.4.حضانت مالقات و نفقه فرزندان: با توجه به اینکه زوجین داراى 
فرزند مشترك نیستند دادگاه مواجه با تکلیف نیست. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد و ظرف بیست روز قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور مى باشد. م الف: 

4192 گرامى دادرس شعبه سوم حقوقى نجف آباد/2/369
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100351500792 شماره پرونده: 9509980351500978 شماره بایگانی 
شعبه: 951159 خواهان بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت یگانه فوالد 
سپاهان و ذبیح اله رحیمى و شرکت شکر افشــان امید سپاهان و شرکت ورق سیمین سپاهان و امیر 
عسگرى به خواسته مطالبه خسارت و تأمین خواســته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه و 
مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 348  ارجاع و به کالسه 
9509980351500978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/10 و ساعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر 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: 3057 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/217
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951611 ش/14 خواهان سیدمرتضى موسوى دستى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت لیال مرادى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براى مورخ 96/3/10 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. 

م الف: 2985 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/221
حصر وراثت

على صادقى کله مسلمانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160309973 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 40/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یار 
على صادقى کله مسلمانى به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 96/01/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على صادقى کله مسلمانى فرزند یارعلى 
ش.ش 1160309973 ت.ت 1375 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- راضیه صادقى کله مسلمانى 
فرزند یارعلى ش.ش 1160173771 ت.ت 1370 صادره از لنجان (دختر متوفى)3- فاطمه صادقى 
کله مســلمانى فرزند یار على ش.ش 1160242771 ت.ت 1372 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 
4- صدیقه محمدى ریزى فرزند یداله ش.ش 528 ت.ت 1350 صادره از لنجان (همســر متوفى) 
الغیر. 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: 96 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/2/126
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره    9610100354000696 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980354000006 شماره بایگانی شعبه: 960071 در خصوص دادخواست 
مطالبه خســارت خانم مینو بهرامى بــه طرفیت حمیدرضــا کاردان به جهت 
مجهول المکان بودن خوانده و عدم امکان ابالغ وقت رسیدگى به نامبرده طبق 
قانون آئین دادرسى مدنى وقت رسیدگى مورخه 1396/03/10 ساعت 8:30 در 
محل شعبه 114 کیفرى 2 به نشــانى خ نیکبخت دادگسترى کل طبقه 3 شعبه 
114 برگزار میگردد در صورت عــدم حضور مطابق قانون عمل خواهد شــد. 
م الــف: 3045 شــعبه 114 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (114 جزایى 

سابق)/2/216



آگهىآگهى 19192924 سال چهاردهمشنبه  9 اردیبهشت  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد 

کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند 0

1)راى شماره 139560302034026415 هیات اول0 مجید نیکخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 67 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262254744–ششدانگ یکبابمغازه بشماره 1 فرعى ازپالك2203– 

اصلى واقع دربخش1کاشان.(مالک رسمى)
2) راى شماره 139560302034026418 هیات اول0 سیداحمد ســعادت یار فرزندسیدرضا بشماره 
شناســنامه 192صادره از کاشــان کدملى1261397721-ششــدانگ یکبابمغازه بشــماره2فرعى 

ازپالك2203–اصلى واقع دربخش1کاشان(مالک رسمى)
3) راى شماره 139560302034019468 هیات اول. احمد کاشف نیا فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
772 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261709561- ششدانگ یکدرب پارکینگ بصورت خانه بمساحت 
27/62 مترمربع بشماره 4 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 5208- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.

(خریدارى از آقاى اکبر مومن)
4) راى شماره 139560302034007825 هیات اول0 اکبر محمدزارع فرزند عباس بشماره شناسنامه 
4166 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260557049- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

111/15 مترمربع بشماره  4 فرعى از پالك 7698- اصلى  واقع در بخش 1 کاشان (مالک رسمى)
5) راى شماره 139560302034007827 هیات اول. فاطمه رسولى موحد فرزند على بشماره شناسنامه 
241 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262256488-  سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

111/15 مترمربع بشماره  4 فرعى از پالك 7698 - اصلى  واقع در بخش 1 کاشان (مالک رسمى)
6) راى شماره 139560302034028362 هیات دوم0 مهدى محمدزارع فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1250375411 صادره از کاشان  به شماره ملى 1250375411- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 207 
مترمربع بشــماره 13 فرعى از پالك 7816- اصلى  واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان (خریدارى از 

آقاى حسین محمدزارع)
7) راى شــماره 139560302034023830 هیات دوم0 فاطمه زوار على اکبر فرزند محمد  بشــماره 
شناسنامه 920 صادره از کاشان بشماره ملى1262279844- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/20 
مترمربع بشماره 11314 فرعى مجزى از شــماره 10406 فرعى  ازپالك 2 – اصلى واقع در صالح آباد 

بخش 2کاشان 
8) راى شماره 1395603029761 هیات اول0 حسین هادى ســده فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
17 صادره از کاشان به کدملى 1263027441 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/95 

مترمربع بشماره 569 فرعى ازپالك 3و18 – اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان 
9) راى شــماره 139560302034029759 هیات اول0 الهام وطن دوســت فرزند على اکبر  بشماره 
شناسنامه 135 صادره از کاشــان به شماره ملى 1263016979-  ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 110/95 مترمربع بشماره 569 فرعى  از پالك 3و18 - اصلى  واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
10) راى شــماره 139560302034026086 هیات دوم0 محمدرضا دیانى خرمدشتى فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 3217 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261979257 –  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 46/20 مترمربع بشماره 613 فرعى ازپالك 3 – اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 

کاشان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
11) راى شماره 139560302034026085 هیات دوم0 زهرا فرود فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
2033 صادره از کاشان بشماره ملى 1262048699 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 46/20 
مترمربع بشماره 613 فرعى ازپالك3 – اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
12) راى شــماره 139560302034027799 هیات دوم0 حسین مرادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
147 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263545361- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/50 مترمربع 
بشماره  633 فرعى از پالك 18و3 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از 

مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
13) راى شــماره 139560302034027809 هیات دوم0 على مصلحى یزدلى فرزند مظفر بشــماره 
شناسنامه 173 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261811429- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 
مترمربع بشــماره  634 فرعى از پالك3و18 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
14) راى شماره 139560302034026985 هیات دوم0 محســن قصرى فرد فرزند فضل اله بشماره 
شناســنامه 433 صادره از ورامین به شماره ملى 0420117271- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 134 مترمربع بشــماره 636 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.( 

خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
15) راى شماره 139560302034026987 هیات دوم0 طاهره قلى بیکى فرزند خیراله بشماره شناسنامه 
13 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262919381- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134 
مترمربع بشماره 636 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
 16) راى شــماره 139560302034025118 هیات اول. احمد یگانه مرقى  فرزند عمران  بشــماره 
شناسنامه 22 صادره از کاشــان    بشماره ملى 1262951259- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت119 
مترمربع بشماره9306 فرعى مجزى از402 فرعى از پالك 11- اصلى  واقع در زیدى بخش 2 کاشان.

(خریدارى از محمد یاسین یگانه)
17) راى شماره 139560302034026990 هیات دوم0 لیال رضازاده  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
49259 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260482626- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151/30 مترمربع 
بشماره9346 فرعى  مجزى از7687 فرعى از پالك 11- اصلى  واقع در زیدى بخش 2 کاشان.(خریدارى 

ازمحمد رضا رمضانى قزاآن)
18) راى شماره 139560302034030374 هیات اول0 احمد زیدآبادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
30374 صادره از کاشان بشــماره ملى1260324346- ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله بمساحت  
82/68 مترمربع بشماره 9351 فرعى مجزا از 7968و9096 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى 

بخش2 کاشان. .(مالک رسمى)
19) راى شماره 139560302034028498 هیات دوم0 حسن قیاسى  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
39855 صادره از کاشان بشماره ملى  1260388591- ســه دانگ از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
بمساحت  40 مترمربع بشماره 9353 فرعى مجزا از 45 فرعى  از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى بخش 

2 کاشان.(خریدارى از خانم عفت بوجار)
20) راى شــماره 139560302034028495 هیات دوم0عفت بوجار فرزند على  بشــماره شناسنامه 
43407 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1260424146- سه دانگ از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
بمساحت 40 مترمربع بشــماره  9353 فرعى مجزى از 45 فرعى از پالك 11 - اصلى  واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان(مالک رسمى)
21) راى شــماره  139560302034027807 هیات دوم. رضا بوســتانى طاهرى فرزند على بشماره 
شناسنامه 25 صادره از کاشان بشماره ملى 1263268943- ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 20/30 
مترمربع بشماره 4161  فرعى مجزى از 191و192 فرعى از پالك12- اصلى واقع درجمال آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از ماشااله جعفرى کاشى و غیره)
 22) راى شماره 139560302034032086 هیأت اول0 صدیقه مازوچى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
545 صادره از کاشان بشماره ملى 1261685393- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 132/67 
مترمربع بشماره 4169  فرعى مجزى از 229 فرعى ازپالك12- اصلى واقع درجمال آباد بخش 2 کاشان.

( خریدارى از آقاى احمد مازوچى)
23) راى شماره 139560302034023101 هیات دوم0 على عســلى برزکى فرزند عزت اله  بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262882672- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
140/70 مترمربع بشماره 5600 فرعى از 2142 فرعى از پالك 13 - اصلى واقع دردشت حکیم بخش 

2 کاشان.( خریدارى مع الواسطه از فاطمه اسمعیل زاده  کویرى)
24) راى شماره 139560302034023103 هیات دوم0 قدســى عسلى برزکى فرزند شجاع  بشماره 
شناسنامه 34 صادره از کاشان به شماره ملى 1262924448- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
140/70 مترمربع بشــماره 5600 از 2142 فرعى از پالك 13 - اصلى  واقع در دشت حکیم  بخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از فاطمه اسمعیل زاده  کویرى) 
25) راى شــماره 139560302034030258هیأت اول0 امیرحســین باقرى فرزند ذبیح اله بشماره 
شناسنامه 1929 صادره از کاشان بشماره ملى 1261895681- ششدانگ ساختمان مسکونى  بمساحت 
90/72 مترمربع بشماره 5625 فرعى مجزى از 202 باقیمانده فرعى از پالك 13- اصلى واقع دردشت 

حکیم  بخش 2 کاشان(خریدارى ازورثه بتول سیب سرخى)
26) راى شماره 139560302034029085هیأت اول0 نسرین قدمگاهى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
392 صادره از کاشان بشماره ملى 1261743121- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 93/85 مترمربع 
بشماره 5627  فرعى مجزى از شماره 3674 از پالك13-اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 

27) راى شــماره 139560302034030377هیأت اول0 فاطمه خوانســارى فرزند ماشاءاله بشماره 
شناسنامه 714 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262035511- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
96/10 مترمربع بشماره 663 فرعى مجزى از 22 فرعى ازپالك 14- اصلى واقع درمهذب آباد بخش 

2 کاشان. .(مالک رسمى)
28) راى شــماره 139560302034004790هیأت دوم0 امیرحســین عنایتى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 2834 صادره از کاشان بشماره ملى 1262099986- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
123/11 مترمربع بشماره20517 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
29) راى شماره 139560302034001878هیأت اول0 محسن لطفى زاده برزکى فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه 1855 صادره از کاشان بشماره ملى 1261871286- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
100  مترمربع بشماره21573 فرعى مجزى از6147 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش 

2 کاشان. (خریدارى از خانم طیبه باقرى)
30)راى شــماره 139560302034026473هیأت اول0 اصغر ابوالفضلى فرزند ماشــااله بشــماره 
شناسنامه 170 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262283256- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
65/72 مترمربع بشــماره 21940  فرعى مجزى از 7861 فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى آباد 

بخش 2 کاشان.
31)راى شماره 139560302034027082هیأت اول0حمیدرضا باقرى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
8150 صادره از کاشان بشماره ملى 1263394019- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/85 مترمربع 
بشــماره21942 فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از آقاى رضا 

بخشى)
32) راى شماره 139560302034027080هیات اول0 محمدرضا منصورى آرانى فرزند اله یار بشماره 
شناسنامه 234 صادره از آران وبیدگل بشماره ملى 6199661370- ششدانگ زمین محصور مشتمل 
بر اتاق بمساحت 29/95 مترمربع بشــماره 21945  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 

2 کاشان.
33) راى شــماره 139560302034027116هیأت اول0 محمود قهرودیان فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 2235 صادره از کاشان بشماره ملى 1260863344- ششدانگ یکباب خانه و مغازه بمساحت 

140/60 مترمربع بشماره 21947  فرعى مجزا از پالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.
34) راى شــماره 139560302034026407هیأت اول0 علیرضا قدیرى على آبادى فرزندحبیب اله 
بشماره شناسنامه 3150 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261978587- ششــدانگ یکباب کارگاه  
بمساحت 149/70 مترمربع بشماره 21949  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از آقاى اکبر جویپا)

 35) راى شماره 139560302034023810هیأت دوم0 لیال شــیبانى فرزند بهمن بشماره شناسنامه 
14060 صادره از تهران بشماره ملى 0058380892- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع 
بشــماره 22152  فرعى مجزى از 6143 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان. 

.(مالک رسمى)
36) راى شماره 139560302034028339هیأت دوم0 محمود تون تابى نوش آبادى فرزند على بشماره 
شناسنامه 560 صادره از کاشان بشماره ملى 1261935934- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/60 
مترمربع بشــماره 22166  فرعى از پالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
37) راى شماره  139560302034028329هیات دوم0 مرتضى حسین زاده اسحق آبادى فرزند محسن 
بشماره شناسنامه 202 صادره از کاشان بشماره ملى 1263579175- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 90 مترمربع بشماره 22167  فرعى مجزى از 7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى 

آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از اصغر احسنى )
38) راى شــماره 139560302034028330هیــأت دوم0 لیال ارباب جعفرى فرزند احمد بشــماره 
شناســنامه 183 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263578985- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت90مترمربع بشماره 22167  فرعى مجزى از 7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى 

آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از مرتضى حسین زاده اسحق ابادى )
39) راى شــماره 139560302034026997 هیأت دوم0 جواد رضازاده کاشانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 42044 صادره از کاشان به شماره ملى 1260410501 -  سه دانگ از ششدانگ یکدرب باغ 
مشتمل به عمارت  بمساحت 2219/25 مترمربع بشماره 22169فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از علیرضا رضازاده کاشانى)
40) راى شــماره 139560302034026999 هیأت دوم0 معصومه دشــت حکیمانى فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 730 صادره از کاشان بشماره ملى 1262329922- سه دانگ ازششدانگ یکدرب باغ 
مشتمل به عمارت بمساحت 2219/25 متر مربع بشماره 22169 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه ازعلیرضا رضازاده)
41) راى شــماره 139560302034027001 هیأت دوم0 محمد خلیل زاده فرزند رمضان بشــماره 
شناسنامه 2455 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261213742 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99 
مترمربع بشــماره 22170 فرعى مجزى از 6051  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از محمد اسماعیل زاده)
42)راى شماره 139560302034026981 هیأت دوم. حسین دولتى خواجه بالغ فرزند بایرام بشماره 
شناسنامه 13053 صادره از کاشان به شماره ملى 1263443011 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 129 مترمربع بشماره 22171  فرعى مجزى از 6450 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان.(مالک رسمى)
43)راى شماره 139560302034026983 هیأت دوم. مریم عزیزى چنگیزه فرزند امام على بشماره 
شناسنامه 12201 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263434495 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 129 مترمربع بشماره 22171  فرعى مجزى از 6450 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان.(مالک رسمى)
 44) راى شماره 139560302034027795 هیأت دوم0 سید على موســوى علوى  فرزند سیدجواد 
بشماره شناسنامه 1181 صادره از کاشان به شماره ملى 1262370434 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
113/29 مترمربع بشماره 22174 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد) 
45) راى شــماره 139560302034027251 هیأت دوم. مرتضى صفرى حسنارودى فرزند قدرت اله 
بشماره شناسنامه 55 صادره از کاشان به شماره ملى 1263554237 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
190/40 مترمربع بشماره 22178 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
46) راى شــماره 139560302034028420 هیأت اول0 اکبر مهدى زاده فرزند حســینعلى بشماره 
شناسنامه 682 صادره از کاشــان به شماره ملى 1260874893 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 155 مترمربع بشماره 22196 فرعى مجزى از 1887 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى از ناصر ملتى)
47) راى شماره 139560302034028418 هیأت اول0 سمیه دلیرى فر فرزند حسن بشماره شناسنامه 
67 صادره از کاشان به شماره ملى 1262029041 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155 
مترمربع بشــماره 22196 فرعى مجزى از 1887 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از ناصر ملتى)
48) راى شــماره 139560302034029265 هیأت دوم0 مهدى مشرقى کاشــانى فرزند على اکبر 
بشماره شناسنامه 8561 صادره از کاشــان به شــماره ملى 1260591948 - ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل به اطاق بمساحت 132/61 مترمربع بشماره 22197  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 کاشان.
49) راى شــماره 139560302034030334 هیأت دوم0 مهدى مشرقى کاشــانى فرزند على اکبر 
بشماره شناسنامه 8561 صادره از کاشــان به شــماره ملى 1260591948 - ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل به اطاق بمساحت 138/57 مترمربع بشماره 22198  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 کاشان
50) راى شماره 139560302034029163 هیأت دوم0 نسرین ســادات حسینى بیدگلى فرزند سید 
ماشااله بشماره شناسنامه 337 صادره از کاشان به شماره ملى 6199950046 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 110 مترمربع بشــماره 22199 فرعى مجزى از 6436 فرعى از پالك 15- اصلى 

واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
51) راى شماره 139560302034029161 هیأت دوم0 حسین هاشــمى خواه فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 12158 صادره از کاشان به شماره ملى 6199161572 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 110 مترمربع بشماره 22199 فرعى مجزى از 6436 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان
 52) راى شــماره 139560302034028382 هیأت اول0 محمد علــى ظهیرزاهدى فرزند غالمعلى 
بشماره شناسنامه 197 صادره از کاشان به شماره ملى 1262234786- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
160مترمربع بشماره 22215 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از 

سید عباس حسینى)
53) راى شــماره 139560302034030257 هیأت اول0 حســین برازنده فرد فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 18 صادره از تهران به شــماره ملى 0042879523- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
86/97 مترمربع بشماره 22222 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(معاوضه 

با مهدى تور پرست)
54) راى شماره 139560302034032088 هیأت دوم0 نیرالملوك ریاحى کاشانى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره ملى 1261788923 -  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
به اطاق بمساحت 267/82 مترمربع بشماره 22237 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از اکبر ناجى ابادى) 
55) راى شــماره 13956030203401348هیأت اول ســازمان عمران و بهســازى کاشان بشناسه 
10980275885-پنج  دانگ قطعه زمین مشتمل به اطاق بمساحت 7904/75 مترمربع بشماره 22242 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(مالک رسمى) 
56) راى شماره 13956030203401349هیأت اول شــهردارى کاشان بشناسه 14000277247- 
یکدانگ قطعه زمین مشــتمل به اطاق بمساحت 7904/75 مترمربع بشــماره 22242 فرعى ازپالك 

15- اصلى واقع درناجى آبادبخش2کاشان(مالک رسمى)
57) راى شــماره 139560302034017369 هیأت اول0 مصطفى صالحى فرزند قدرت اله بشماره 
شناسنامه 40766 صادره از کاشان بشماره ملى 1260397701- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل 
بر اعیان وانبارى بمساحت 187/77 مترمربع بشماره 6391 از 361 فرعى ازپالك 23- اصلى واقع دردرب 

فین بخش2 کاشان (خریدارى از ورثه حسین رضوى)
58)راى شماره 139560302034030398 هیأت اول. اسداله معزى فر فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1043 صادره از کاشان به شماره ملى 1261406230 – چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
210/98 مترمربع بشــماره 6427  فرعى مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین 

بخش2 کاشان(مالک رسمى)
59)راى شماره 139560302034030399 هیأت اول. منیژه اقازاده فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 
321 صادره از قم به شماره ملى 0384409342 – دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/98 
مترمربع بشــماره 6427  فرعى مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلــى واقع دردرب فین بخش2 

کاشان(مالک رسمى)
60) راى شــماره 139560302034028802 هیأت دوم. مجید صحت فرزند جواد بشماره شناسنامه 
2083 صادره از کاشان به شماره ملى 1261967917 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
153/75 مترمربع بشماره 6428  فرعى مجزى از 76 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از سید اسداله هاشمیان)
61) راى شماره 139560302034028803 هیأت دوم.منصور صحت فرزند جواد بشماره شناسنامه 66 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262118808 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/75 
مترمربع بشــماره 6428  فرعى مجزى از  76 فرعى از پالك 23- اصلى واقــع دردرب فین بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از سید اسداله هاشمیان)
62)راى شماره 139560302034031993 هیأت اول0 سید حسین مرتضوى نسب فرزند سیدحسن 
بشماره شناســنامه 725 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261816951 -  ششدانگ زمین محصور 
مشتمل بر اطاق بمساحت 371/45 مترمربع بشماره 6503  از 81 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب 

فین بخش2 کاشان(خریدارى از ورثه حسین هاشمیان)
63) راى شــماره 139560302034026429 هیأت اول0 فاطمه جعفرزاده فرزند عباســعلى بشماره 

شناسنامه 0 صادره از کاشان
به شماره ملى 1250114799 -  ششدانگ مغازه و زمین متصله بمساحت 352  مترمربع بشماره 6591  
فرعى مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(خریدارى از مصطفى 

جعفرزاده )
64)راى شماره  139560302034026964 هیأت دوم0 على کوهى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
700 صادره از کاشان بشماره ملى 1261925165- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/86 
مترمربع بشــماره 6595 فرعى مجزى از 173 فرعى ازپالك23 - اصلى واقــع در درب فین بخش2 

کاشان. (مالک رسمى)
65) راى شماره  139560302034026966 هیأت دوم0 الهام روشــن قیاس فرزند غالمعلى شماره 
شناسنامه 3016 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262058521- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 177/86 مترمربع بشماره 6595 فرعى مجزى از 173 فرعى ازپالك23 - اصلى واقع در درب 

فین بخش2 کاشان. (مالک رسمى)
66) راى شماره 139560302034027741 هیأت دوم0 على شعبانى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 
3340 صادره از میمه به شماره ملى 6229744058- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اطاق 
بمساحت 330/10 مترمربع بشماره 6596  فرعى مجزا از باقیمانده شماره 361 فرعى  از پالك 23- اصلى 

واقع در درب فین بخش2 کاشان.
67) راى شماره 139560302034016311 هیأت اول0 اصغر قربانى فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 
38550 صادره از کاشان به شــماره ملى 126037551-  یکدانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
99/23 مترمربع بشماره 1398  فرعى مجزا از شــماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه 

بخش2 کاشان.
68) راى شماره 139560302034016310 هیأت اول0 منیرالسادات طوق کش فرزند محمود بشماره 
شناســنامه 16427 صادره از تهران به شــماره ملى 0037131818- دودانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 99/23 مترمربع بشماره 1398  فرعى مجزا از شماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در 

دیزچه بخش2 کاشان.
69) راى شماره 139560302034016312 هیأت اول0 عاطفه قربانى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
3103 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263343554- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه مساحت 

99/23 مترمربع بشماره 1398  فرعى مجزا از شــماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه 
بخش2 کاشان.

70) راى شماره 139560302034027729 هیأت دوم0 جالل صالحى قالهر فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 30 صادره از کاشان بشماره ملى 1263319718- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع 

بشماره 1407  فرعى مجزا از شماره 166  فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 کاشان. 
71) راى شــماره 139560302034023881 هیأت دوم0 جالل چک کن فینى فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه 929 صادره از کاشان به شماره ملى 1263567630- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 215/09 
مترمربع بشماره 10754  فرعى مجزا از شــماره 373 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک 

بخش2 کاشان.(خریدارى از آقاى رضا چک کن فینى)
72) راى شماره 139560302034027121 هیأت اول0 غالمرضا صادقى خرمدشتى فرزند على بشماره 
شناسنامه 3236 صادره از تهران به شماره ملى 0046715134- ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 
413/95 مترمربع بشماره 10768  فرعى مجزا از شماره 1233 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین 

کوچک بخش2 کاشان. (مالک رسمى)
73) راى شــماره 139560302034029267 هیأت دوم0 عفت سادات ســیدى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 40470 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260394743- ششدانگ قسمتى از یکبابخانه و 
باغچه بمساحت 538/65 مترمربع بشماره 10812  فرعى مجزا از شماره 939 فرعى  از پالك 33- اصلى 

واقع در فین کوچک بخش2 کاشان. 
74) راى شــماره 139560302034017654 هیأت دوم0 محمد ســعیدى پور فرزند مهدى بشماره 
شناسنامه 163 صادره از کاشان به شماره ملى 1262707293- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 272/96 
مترمربع بشماره 6658  فرعى مجزا از شماره 855 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان. (مالک رسمى) 
75) راى شــماره 139560302034025762 هیات اول0 محمدجواد شاه باال فرزند مصطفى بشماره 
شناسنامه 1250310253 صادره از کاشان به شماره ملى 1250310253- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
88/15 مترمربع بشماره 6707 فرعى مجزى از 4732 فرعى از پالك 34 - اصلى  واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان.( خریدارى از على ور امیرى) 
76) راى شــماره 139560302034026416 هیأت اول0 فروغ کریمیان مرقى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 1361 صادره از کاشان به شماره ملى 1261066049- ششدانگ یکباب ساختمان و باغچه 
متصله بمساحت 511/91 مترمربع بشماره 6734  فرعى مجزا از شماره 1120 فرعى  از پالك 34- اصلى 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان(خریدارى از على بوستانى و غیره)
77) راى شماره 139560302034027003 هیأت دوم0 محمدمهدى مداحیان فرزند حسین بشماره 
شناســنامه 15774 صادره از کاشان به شماره ملى 1263470221- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
178/70 مترمربع بشماره 6738  فرعى مجزا از شــماره 1437 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین 

بزرگ بخش2 کاشان.
 78) راى شماره 139560302034026977 هیأت دوم0 احسان اشــرفى فینى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 30 صادره از کاشان به شماره ملى 1262965306- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
176/206 مترمربع بشماره 6739 از شماره 1084 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ورثه مرحوم اسداله سلیمانیه)
79) راى شــماره 139560302034026978 هیأت دوم0 طاهره سنکالى فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه 37 صادره از کاشان به شماره ملى 1262985951-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
176/20 مترمربع بشماره 6739  از شماره 1084 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع درفین بزرگ بخش2 

کاشان. (خریدارى مع الواسطه از ورثه مرحوم اسداله سلیمانیه)
80) راى شماره 139560302034027716 هیأت دوم0 عباس چاپى نوش آبادى فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 10 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 6199822854-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 192/70 مترمربع بشماره 6741  فرعى مجزا از شماره 1734 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع 

در فین بزرگ بخش2 کاشان.
81) راى شــماره 139560302034027718 هیأت دوم0 انیس سیدى سعادتى فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 183 صادره از
آران و بیدگل به شــماره ملى 6199842642- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 192/70 
مترمربع بشــماره 6741  فرعى مجزا از شــماره 1734 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان. 
82) راى شماره 139560302034031450 هیأت اول0 سیدمهدى جدى فرزند سیداسماعیل بشماره 
شناسنامه41741 صادره از کاشان به شماره ملى 1260407489- سه دانگ ازششدانگ یکباب باغچه 
مشتمل برساختمان بمساحت 664/60 مترمربع بشماره 6762 از شماره 222 فرعى از پالك34- اصلى 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.(خریدارى از شکراله همایونفال)
83) راى شــماره 139560302034031451 هیأت اول0 اشرف توسل کاشــانى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 571 صادره از کاشان به شماره ملى 1261685652 – سه دانگ از ششدانگ یکباب باغچه 
مشتمل بر ساختمان بمساحت 664/60 مترمربع بشماره 6762 از 222 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع 

در فین بزرگ بخش2 کاشان.( خریدارى از آقاى شکراله همایونفال)
84) راى شماره 139560302034030314 هیأت دوم0 عباس چله دوان کاشانى فرزند احمد بشماره 
شناســنامه 48592 صادره از کاشان به شماره 1260475956- ششــدانگ زمین محصور مشتمل بر 
ساختمان  بمساحت 257/22 مترمربع بشــماره 6763 از 121 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع در فین 

بزرگ بخش2 کاشان.(خریدارى از بى بى مریم هادئى و غیره) 
85) راى شماره 139460302034030315 هیأت دوم0 عباس چله دوان کاشانى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 48592 صادره از کاشان به شماره ملى 1260475956- ششدانگ زمین محصور مشتمل به 
اعیان بمساحت 239/23 مترمربع بشماره 6764  فرعى مجزا از شماره 121 فرعى  از پالك 34- اصلى 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان. 
86) راى شــماره 139560302034017410هیــأت اول0زهره ســادات مصطفائى حســن آبادى 
فرزنداقاسیدعلى بشماره شناسنامه 861 صادره از کاشــان به شماره  ملى 1260951049- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 205/6 مترمربع بشماره 1465 فرعى مجزى از 1051 فرعى از پالك 40- اصلى 

واقع در حسن اباد بخش2  کاشان (خریدارى از طاهره حسینى)
87) راى شــماره 139560302034018118  هیأت اول0 مرتضى تنباکوکار فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 31 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263017592 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 207/09 
مترمربع بشماره 1466 فرعى مجزى از 766 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش2  کاشان 

(خریدارى از اعظم چلوئى)
88) راى شماره 139560302034027051  هیأت اول0 قریب رضا ارشدى مشکانى فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 39 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263164730 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 362/35 
مترمربع بشماره 1475 فرعى مجزى از 115 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش2  کاشان 

(خریدارى از بتول رضازاده)
 89) راى شــماره 139560302034026661 هیأت اول0 جواد کاظمى لتحرى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 47 صادره از کاشان به شماره ملى 1262869064-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
213/10 مترمربع بشماره 6566 فرعى مجزى از 486 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان (خریدارى از حسن کاظمى)
90) راى شــماره 139560302034026662 هیأت اول0 زهرا کریمى پور منفرد فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 409 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262236916-ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 213/10 مترمربع بشماره 6566 فرعى مجزى از 486 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر 

بخش2  کاشان (خریدارى ازمرحوم حسن کاظمى)
91)راى شــماره 139560302034031478  هیأت اول0 جواد رمضان زاده فرزند حســین بشــماره 
شناســنامه 221 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263569978 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 181/91 مترمربع بشــماره 6657 فرعى مجزى از 1288 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در 

لتحر بخش2  کاشان 
92)راى شماره 139560302034031477  هیأت اول0 سعیده لبافیان بیدگلى فرزند رحمت اله بشماره 
شناســنامه 221 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263569978 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 181/91 مترمربع بشــماره 6657 فرعى مجزى از 1288 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در 

لتحر بخش2  کاشان
93) راى شــماره 139560302034017632 هیات دوم. محمدحســین علیزاده لتحرى فرزند على 
اصغر بشماره شناسنامه 192 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263569684 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 189 مترمربع بشماره  6791 فرعى مجزى از 823 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع 

درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى از ورثه محمد علیزاده لتحرى)
94) راى شماره 139560302034017633 هیات دوم. راحله مهدى زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 
565 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263573411 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189 
مترمربع بشماره  6791 فرعى مجزى از 823 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان 

(خریدارى از ورثه محمد علیزاده لتحرى)
95) راى شــماره 139560302034017656  هیأت دوم. قدرت اله حاجى زاده لتحرى فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره  ملى 1262848946 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
272/35 مترمربع بشماره 6792 فرعى مجزى از 265 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان (خریدارى مع الواسطه ازعلى باقى لتحرى )
96) راى شماره 139560302034025990 هیات دوم. حســین ابوالفضلى حسن ابادى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 559 صادره از کاشان و شماره ملى 1261993314 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
143/50 مترمربع بشماره  6805 فرعى مجزى از 297 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 

کاشان (خریدارى مع الواسطه از وراث مرحوم خانم جبارى)
97)راى شماره 139560302034023797 هیات اول0 غالمرضا گندمى فرزند صفر بشماره شناسنامه 
16 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262824001- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 311/55 
مترمربع بشماره 6820 فرعى مجزى از 1456 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.

(مالک رسمى)
98)راى شماره 139560302034023799 هیات اول0 طاهره شریف زاده لتحرى فرزند ماشااله  بشماره 
شناسنامه 49 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262855926- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
311/55 مترمربع بشماره  6820 فرعى مجزى از 1456 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 

کاشان. .(مالک رسمى)
99) راى شــماره 139560302034027009 هیأت دوم. حمیدرضا گل کار لتحرى فرزند على عباس 
بشماره شناسنامه 407 صادره از کاشان به شماره ملى1263571832  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
222/90 مترمربع بشــماره 6829 از 243 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشــان 

(خریدارى مع الواسطه ازمعصومه گندمکار ورثه مرحوم ماشااله جبارى)
100)راى شماره 139560302034026958 هیات دوم. جواد گندمکارلتحرى فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 17 صادره از کاشان به شماره ملى 1263019501- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 138/30 مترمربع بشماره 6832 فرعى مجزى از 240 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر 

بخش2 کاشان (خریدارى مع الواسطه از عباس گلى)
101)راى شماره 139560302034026960 هیات دوم. زهرا گندمکارلتحرى فرزند علیرضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملى 1250103797- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 138/30 مترمربع بشماره 6832 فرعى مجزى از 240 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر 

بخش2 کاشان (خریدارى مع الواسطه از عباس گلى)
102) راى شماره 139560302034029019 هیأت اول0 محسن طیبیان فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
1391 صادره از کاشان به شماره  ملى 1262085586 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/28 مترمربع 
بشماره 6834 فرعى مجزى از 4915 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان  (خریدارى 

از محسن کریم)
103) راى شــماره 139560302034029150  هیأت دوم. قاسم فالح زاده فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملى 12500472930 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96/85 
مترمربع بشماره 6838 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 

(خریدارى از حسن فیضى خادم)
 104) راى شماره 139560302034025280  هیأت اول0 زهرا ناظم الرعایا فرزند رضا بشماره شناسنامه 
4 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263248268 - ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 113/7  مترمربع 
بشــماره 14233 فرعى مجزى از 6966 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان 

.(مالک رسمى)
105) راى شماره 139560302034023800  هیأت اول0 لیال خدائى فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
52162 صادره از کاشان  بشــماره  ملى 1260511626 – پنج و نیم دانگ از ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 50/1  مترمربع بشماره 14250 فرعى مجزى از 535 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان  (خریدارى از ورثه غالم طرقى)
106) راى شــماره 139560302034023801  هیأت اول0 ابوالفضل خدائى فرزند حســین  بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشــماره  ملى 1250001961 – نیم دانگ از ششــدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 50/1  مترمربع بشماره 14250 فرعى مجزى از 535 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان  (خریدارى از ورثه غالم طرقى)
107) راى شماره 139560302034023595  هیأت دوم0 فتحعلى محمدبیگى جوینانى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 466 صادره از کاشــان به شماره  ملى 1260761908 – ششــدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 145/10  مترمربع بشــماره 14260 فرعى مجزى از 4188 فرعى از پالك 49- اصلى واقع 

درصفى آباد بخش2  کاشان.(مالک رسمى)
 108) راى شماره 139560302034027084 هیأت اول0 حمید رضا جبارى جعفر آبادى  فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 219 صادره از کاشان به شماره ملى1261878663 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100/95  مترمربع بشماره 14279 فرعى مجزى از 8699 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2  کاشان(خریدارى از محسن جبارى)
109) راى شــماره 139560302034027124 هیأت اول. حمید اعتصامى فرزند علیمحمد بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملى 1250102073- ششــدانگ یکبابخانه با حق ذیل الذکر 
بمساحت 109/21  مترمربع بشماره 14282 فرعى مجزى از 13048 فرعى از پالك 49- اصلى واقع 

درصفى آباد بخش2  کاشان .(مالک رسمى)
110) راى شماره 139560302034026993 هیأت دوم. على فالح فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان کدملى 1250042666 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/80 مترمربع بشماره 
14283 فرعى مجزى از 10848 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى 

از طاهره فارسى) 
111) راى شــماره 139560302034027054 هیأت دوم. کبرى رحمانى طرئى فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه 1 صادره از نطنز به شماره  ملى 1239861435- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 114/15 
مترمربع بشــماره 14284 فرعى مجزى از 1242 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  

کاشان  (خریدارى مع الواسطه از اکبر متوسلى)
112) راى شماره 139560302034027776 هیأت دوم0 مهدى تن در فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
4770 صادره از تهران به شماره  ملى 0056995024- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/70  مترمربع 
بشــماره 14287 فرعى مجزى از 1432 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان . 

(خریدارى مع الواسطه از رحمت اله فتحى)
113) راى شماره139560302034031131 هیأت دوم0 علیرضا بدیعى فرزند جالل بشماره شناسنامه 
16 صادره از کاشــان کدملى 1262118301- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 120 مترمربع بشماره 
14297 فرعى مجزى از 5439 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشــان . .(مالک 

رسمى)
114) راى شــماره 139560302034030955  هیأت دوم0 مهدى صدوقى فرزند ماشــااله  بشماره 
شناسنامه 861 صادره از کاشــان به شماره  ملى 1261797310- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 128/95 مترمربع بشــماره 14299 فرعى مجزى از 8196 فرعى از پالك 49- اصلى واقع 

درصفى آباد بخش2  کاشان. .(مالک رسمى)
115) راى شــماره 139560302034030954  هیــأت دوم0 زهره اخوندزاده فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملى 1250590000- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
128/95 مترمربع بشماره 14299 فرعى مجزى از 8196 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2  کاشان.(خریدارى از مهدى صدوقى)
116) راى شماره 139560302034032047 هیأت اول0 امیر مســعود گیالسى فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 342 صادره از کاشان به شماره ملى 1262377714 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/60  
مترمربع بشماره 14302 از 1427 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان(خریدارى 

از اصغر گیالسى) 
117) راى شــماره 139560302034030255 هیأت اول0 فرزانه ذاکرى فرزند اســد اله بشــماره 
شناسنامه 31 صادره از کاشان به شماره ملى1263222153 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/35  
مترمربع بشــماره 14310فرعى مجزى از 1471 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  

کاشان(خریدارى از محمد گیاهى) 
118) راى شــماره 139560302034030392 هیأت اول0 ســعید زاهدى نیا فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 1885 صادره از کاشان به شــماره ملى1262090520 – ســه دانگ ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 103/69مترمربع بشماره 14320فرعى مجزى از 10323 فرعى از پالك 49- اصلى 

واقع درصفى آباد بخش2  کاشان
119) راى شــماره 139560302034030393 هیأت اول0 مونا قامتى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
6406 صادره از کاشان به شماره ملى1263376576 – سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
103/69 مترمربع بشــماره 14320 فرعى مجزى از 10323 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان
120) راى شــماره 139560302034025947 هیات دوم. زهره صباحى فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 8903 صادره از کاشان  به شماره ملى 12605955382- ششــدانگ یکباب مغازه و زمین 
محصور متصل به ان بمساحت 198/87 مترمربع بشماره 331 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع در اراضى 

صفى آباد  بخش 2 کاشان (مالک رسمى)
121)راى شــماره 139560302034028343 هیات دوم . جواد مدحى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
46949 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1260459608 – ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 77/65 مترمربع بشــماره 335 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش 2 

کاشان (خریدارى مع الواسطه  از مالکین مشاعى صفى آباد)
122)راى شــماره 139560302034028344 هیات دوم. لیال گرانمایه زارع فرزند محمود بشــماره 
شناسنامه 50704 صادره از کاشــان به شماره ملى 1260497070 – ســه دانگ ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 77/65 مترمربع بشماره 335 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع دراراضى صفى آباد 

بخش 2 کاشان (خریدارى مع الواسطه  از مالکین مشاعى صفى آباد)
123)راى شــماره 139560302034030195 هیات دوم. حسن محســنى یزدلى فرزند على بشماره 
شناسنامه 15494 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263467423 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 60  مترمربع بشماره 338 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشان 

(خریدارى مع الواسطه  از مالکین مشاعى صفى آباد)
124)راى شماره 139560302034030196 هیات دوم. مریم هاشمیان فرزند على بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به شماره ملى 1250152781 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60  مترمربع 
بشماره 338 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى مع الواسطه  

از مالکین مشاعى صفى آباد)
125) راى شــماره 139560302034005555 هیات دوم. محمدرضا ژاله خواه فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به کدملى 1250126843- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 106/99 مترمربع 
بشماره 2926 فرعى مجزى از شماره1792 فرعى  ازپالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان 

(خریدارى ازحسن ژاله خواه)
126) راى شماره 139560302034023967 هیات دوم. ماشااله محمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
588 صادره از کاشان به کدملى 1261952960- ششدانگ یکبابخانه ومغازه بمساحت 101/40 مترمربع 
بشماره 2954 فرعى مجزى از شماره782 فرعى  ازپالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان. 

.(مالک رسمى)
 127) راى شماره 139560302034023957 هیات دوم. فاطمه قربانعلى زاده جمال فرزند غالمرضا 

بشماره شناسنامه 0
صادره از کاشان به کدملى 1250028019- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161/30 مترمربع بشماره 
2955 فرعى مجزى از شــماره782 فرعى از پالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشــان.

(خریدارى از ماشااله محمدى)
128) راى شــماره 139560302034027733 هیات دوم. جعفر بارفروش فرزند ســیف اله بشماره 
شناسنامه 748 صادره از کاشان به کدملى 1261860217 - ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 
84/20 مترمربع بشماره 2958 از شماره 1455 فرعى از پالك 53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از جواد بارفروش)
129) راى شماره 139560302034027735 هیات دوم. محمدرضا بارفروش فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 748 صادره از کاشان به کدملى1262324084 – ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 84/77 
مترمربع بشماره 2959 فرعى مجزى از شماره1455 فرعى از پالك53- اصلى واقع در یحیى آباد بخش 

2 کاشان.(خریدارى از جواد بارفروش)
130) راى شــماره 139560302034018112 هیات اول0 ابوالفضل قطبى فرزند على اصغر  بشماره 
شناسنامه 999 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1263603998- ششــدانگ یکباب مغازه مکانیکى 
بمساحت 204/5 مترمربع بشماره 5270 فرعى مجزى ازشماره 1830 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع 

در  راوند بخش 4 کاشان(خریدارى از ماشااله منصورى)
131) راى شــماره 139560302034023393 هیات دوم. اعظم قمصرى زاده فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 53 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262982472- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77/45 
مترمربع بشماره  5285 فرعى مجزى از 4444 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 کاشان 

(خریدارى مع الواسطه از مرتضى حامدى راوندى)
132) راى شماره139560302034030343 هیات اول0 فاطمه سادات حسینیان فرزند سید مجتبى 
بشماره شناسنامه 75 صادره از کاشان به شماره ملى 1263296270- ششدانگ زمین محصور مشتمل 
بر مغازه بمساحت 93/61 مترمربع بشماره  5296 از 25 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 

کاشان (خریدارى از ورثه سید مجتبى حسینیان)
133) راى شــماره 139560302034023025 هیات دوم0 ماشــااله رزبانیان فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 4 صادره از کاشان به شماره ملى 1263082548 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1188/80 
مترمربع بشماره 3395 فرعى مجزى از 493 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان 

(خریدارى مع الواسطه از اکبر اردهالى)
134) راى شماره 139560302034026400 هیات اول. سید حســین پورساداتى فرزند سید عزیزاله 
بشماره شناسنامه 28 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263260152- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
236/05 مترمربع بشماره 1752  فرعى مجزى از 171 و 172 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق 

بخش 4 کاشان (خریدارى از عباس گل احمدى)
135) راى شماره 139560302034005782 هیات اول. حســن تقى پور نیاسر فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 8 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262844657- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 333/12 
مترمربع بشــماره  3855 فرعى مجزى از 782 فرعــى از پالك 35 - اصلى  واقع درنیاســر بخش 6 

کاشان(خریدارى از وراث سلطنت مهرابى)
136) راى شــماره 139560302034027083 هیات اول0 ماشــااله شــعبانى منفرد فرزند سیف اله  
بشماره شناسنامه 35 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262919606- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
566/5 مترمربع بشماره 3870فرعى مجزى از 1962 فرعى از پالك 35 - اصلى  واقع درنیاسر بخش 6 

کاشان(خریدارى از ورثه على اکبر مشهدى)
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 192 تاریخ انتشار نوبت اول :   1396/2/9 تاریخ انتشارنوبت دوم :  1396/2/25  محمد 

سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/2/195          
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ابالغ رأى
شماره ابالغنامه: 9610106836800424 شــماره پرونده: 9509986836801150 شماره بایگانی شعبه: 
951287 خواهان: خانم مریم ســلطان زاده جزى فرزند ابراهیم به نشــانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان سجاد- خیابان سپهساالر- چهارراه اول- روبه روى لوازم بهداشتى- پالك 
2، خوانده: آقاى محمد یوسفیان فرزند باقر به نشانى خواسته  ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه مهریه 
3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگى به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: خواسته خواهان خانم مریم سلطان زاده جزى 
فرزند ابراهیم به طرفیت خوانده محمد یوسفیان فرزند باقر اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه 
قسمتى از مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ترتیب 16369 صادره از ناحیه دفترخانه 178 حوزه ثبت اصفهان 
و خسارات دادرسى مى باشد. با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوى که دلیل احراز رابطه 
زوجیت دائم فى مابین طرفین میباشد و مفاد استشهادیه استنادى خواهان که حکایت از عدم تمکن مالى او از 
پرداخت هزینه دادرسى مینماید و نظر به اینکه براساس مقررات ماده 1082 قانون مدنى به مجرد وقوع عقد 
نکاح زن مالک مهر مى شود و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دفاعى در قبال 
دعوى خواهان معمول نداشته است علیهذا دادگاه دعواى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 504 
و 505 و 506 و 511 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده مذکور قانون مدنى و تبصره الحاقى و آیین نامه اجرایى 
آن حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى و محکومیت خوانده به پرداخت 1354 عدد سکه 
بهار آزادى، 50 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 68/580/904 ریال وجه نقد بابت سفر حج تمتع که به نرخ روز 
محاسبه شده است و مبلغ 1/316/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. بقیه 
هزینه دادرسى به مبلغ 559/348/515 ریال هنگام اجراى دادنامه و از محل محکوم به از خواهان اخذ خواهد 
شد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2059 کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /1/810
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9610100350600604 شــماره پرونــده: 9509980350600832 شــماره بایگانی 
شعبه:950999 خواهان شرکت صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان(سهامى خاص) به نمایندگى دکتر 
مهدى کشمیرى و احمد ورد دادخواستى به طرفیت خواندگان محمد صائب ربیعى و حسن اکبرى و احسان 
ملک پور و احسان ایمانیان و شرکت کاوش ابزار پاســارگاد به شماره ثبت 379623 ثبت شرکتهاى تهران و 
شرکت اندیشه رویان سپاهان (سهامى خاص) به شماره ملى 1084111187 به نمایندگى آقاى محمد صائب 
ربیعى و شرکت جهش پوالد رهپویان به شماره ثبت 21174 ثبت شرکتهاى اصفهان و مصطفى معینى یوسفى 
و شرکت پایا هیدرولیک جم به شماره ثبت 37794 ثبت شرکت هاى اصفهان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تأدیه و مطالبه خسارت دادرسى و تأمین خواســته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان –طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع 
و به کالسه 9509980350600832 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/03/16 و ساعت 11/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مصطفى معینى یوسفى 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 شــود 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: 2056 شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/1/812
اجراییه

شماره: 950928 ش/9- 1396/1/26 به موجب راي شماره 2139- 950 تاریخ 95/11/25 حوزه نهم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على جهانبخش فرزند نجفقلى شغل: 
راننده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 
بابت خسارت وارده و یک میلیون و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین یک میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت هزینه کارشناسى در حق محکوم له: سیدمرتضى حسینى نهرخلجى فرزند سیدمحمد شغل: 
بازنشسته به نشانى: اصفهان خ امام خمینى شهرك کوثر ك فجر 7 پ 599 واحد 2 و نیم عشر حق االجراء. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2004 

شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/814
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836400028 شــماره پرونده: 9409986836400726 بایگانى شعبه: 941576 
خواهان: شــیوا مدنى فرزند سعید به نشــانى اصفهان- خ هشت بهشــت غربى- خ گلزار شمالى- ابتداى 
خ اســتاد همایى- نبش کوچه شــهید مصرى-آپارتمان نیما-طبقه 1-همراه 09131063679 کد پستى 
815476316 خوانده علیرضا ترابى فرزند مجتبى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى 2- طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم شیوا 
مدنى فرزند سعید به طرفیت آقاى علیرضا ترابى فرزند مجتبى به خواسته طالق به دلیل شروط ضمن العقد با 
این توضیح که خواهان اظهار داشته به موجب رونوشت سند نکاحیه به شماره 27084 مورخ 1394/10/5 در 
دفترخانه شماره 191 اصفهان به نکاح دائم خوانده در آمده است لیکن به دلیل اینکه همسر ش داراى پرونده 
هاى متعدد کیفرى بوده که محکوم گردیده و از جهتى نفقه وى را پرداخت نکرده که در شوراى حل اختالف 
به کالسه 95/222 منجر به صدور رأى و سپس اجرائیه صادر گردیده و در حال حاضر زوجه اقدام به اخذ  حکم 
حبس سیار نموده است ضمن عقد محقق گشته لذا تقاضاى صدور جواز طالق را نموده است. خوانده در جلسات 
رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده است. دادگاه جهت اصالح ذات البین قرار ارجاع به امر 
به داورى صادر که داوران زوجین /مرکز مشاوره اعالم داشته سازشى حاصل نگشته و زوجه اصرار به طالق 
دارد. على هذا دادگاه در اجراى ماده دو قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و با لحاظ نظر مشاور محترم 
مستند به ماده 1143 و مواد 1146 و 1150 و 1151 قانون مدنى و بند 1 از قسمت ب شروط ضمن العقد و مواد 
20-24-27-28-29-31-32 و تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 صادر مى نماید 
زوجین فاقد فرزند مشترك مى باشند . طالق حاصله رجعى مى باشد و عده طالق سه طهر مى باشد و رعایت 
تشریفات اجراى صیغه طالق بر عهده سردفتر طالق است. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن  قابل تجدید نظرخواهى در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان است. م الف: 2054 سلیمانى نسب رئیس شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان/1/815
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9509976836401842 شــماره پرونــده: 9509986836400095 شــماره بایگانى 
شعبه:950110 خواهان: مرتضى حقیقت ده سرخى فرزند رضا به نشانى اصفهان- خ هشت بهشت غربى-
کوى شیخ على خان کوى خان بن بست نوروزى پ 94 کد پستى: 8154738961 کد ملى: 1280289589 
همراه 09138117270 خوانده بتول قراخانى به نشانى اصفهان- خ هشت بهشت غربى-کوى شیخ على خان 
کوى خان بن بست نوروزى پ 94 کد پستى: 8154738961  فعال مجهول المکان رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى مرتضى حقیقت ده سرخى فرزند رضا بطرفیت خانم بتول  قراخانى به خواسته الزام به تمکین 
عان و خاص با این توضیح که خواهان د دادخواســت تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته به موجب سند 
نکاحیه شماره 6891 مورخ 1363/5/18 در دفترخانه شماره 178 با خوانده دعوى ازدواج نموده لیکن خوانده 
بدون اذن و اجازه در تاریخ 92/10/10 منزل مشترك را ترك نموده است لذا تقاضاى الزام نامبرده به تمکین را 
دارد خوانده در دفاع اظهار داشته خوانده علیرغم ابالغ به وى از طریق انتشار آگهى حاضر نشده است لذا دادگاه 
در اجراى ماده دو قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و با لحاظ نظر موافق مشاور محترم مستند به 
مفهوم مواد 1102 و 1105 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به تمکین عام و خاص را صادر و اعالم مى نماید 
رأِى صادر ه غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهى در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان است. الف: 2052 سلیمانى نسب رئیس 

شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان/1/817
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9610466836800007 شــماره پرونده: 6909986836800001 شماره بایگانی شعبه: 
960001 خواهان زهرا موسوى فرزند سید ابوتراب دادخواستی به طرفیت خوانده امید خوشاوى به خواسته 
اثبات نسب تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع به کالسه بایگانى پرونده 960001  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1396/03/28 
ساعت 10:30 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: 2032 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/818
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9610466836800005 پرونده: 950998636801381 شماره بایگانی شعبه: 951546 
خواهان شــهره جنتیان فرزند محمدرضا طرفیت خوانده جاوید روستایى فرزند محمد تقى به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 8 
دادگاه خانواده اصفهان ارجاع به کالسه بایگانى پرونده 951546 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 
1396/03/17 ساعت 11:30 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 نشــر 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: 2031 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/822

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509976836402215 شــماره پرونده: 9309980351900472 شماره بایگانى شعبه: 
940506 خواهان: سید عباس فیاض دستگردى فرزند سیدتقى با وکالت آقاى داود عابدى فرزند قنبرعلى به 
نشانى: خیابان وحید خیابان مارنان مجتمع ادارى ناژین طبقه دوم واحد 10، خوانده: خانم زهرا شهروز فرزند 
حسینعلى به نشانى: خ طالقانى ك ماهرالنقش پ 84 خواسته: تنفیذ طالق. گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقاى عباس فیض دســتگردى فرزند تقى با وکالت آقاى داود عابدى به طرفیت خانم زهرا شــهروز فرزند 
حسین على بخواسته صدور حکم بر تنفیذ حکم طالق و ثبت واقعه آن، با این توضیح که وکیل محترم خواهان 
در دادخواست تقدیمى و جلسات رسیدگى اظهار داشته که موکلش حسب سند نکاحیه به شماره 4528 مورخ 
1381/3/25 د دفترخانه ازدواج به شماره 15 اصفهان با خوانده ازدواج و سپس به آمریکا عزیمت نموده ولى 
به دلیل عدم تفاهم اخالقى به یکى از محاکم آمریکا مراجعه و اقدام به اخذ حکم طالق به شماره 047750-
RFL نموده اند که کلیه حق و حقوق قانونى زوجه در آن تعیین تکلیف گردیده است و صیغه طالق توسط 
عاقد، آقاى سید احمد شیرازى و در حضور شهود جارى گردیده است که طى استعالم به عمل آمده عاقد توسط 
سرپرست اداره کل امور بین الملل طى نامه شماره 9000/8484/20 مورخ 95/9/24 مورد تأیید قرار گرفته 
است. خوانده  در جلسات رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال نداشته است لذا دادگاه با توجه به نظر 
موافق قاضى محترم مشاور و همچنین با توجه به دادنامه صادره در کشور آمریکا و انجام مراسم طالق در تاریخ 
95/4/17 مستنداً به مواد 1134،1133 و بندهاى یک و دو ماده 1295 قانون مدنى ضمن حکم تنفیذ طالق 
دستور به ثبت واقعه آن را در دفاتر رسمى ایران صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2051 سلیمانى نسب رئیس شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان/1/829

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509976836902215 شــماره پرونده: 9409986836900652 شماره بایگانی شعبه: 
941376 خواهان: خانم فاطمه شهرت صدیقى فرزند محمداقبال با وکالت خانم فریبا مرادى فرزند حجت اله 
به نشانى: اســتان اصفهان- استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- میدان فیض- خیابان 
فیض- جنب بانک صادرات- ساختمان نگین- طبقه 3- واحد 11، خوانده: آقاى کبیر فقیرى فرزند یعقوب 
به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها : 1- طالق به درخواست زوجه 2- مطالبه خسارت دادرسى. گردشکار: 
دادگاه پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم فریبا مرادى به وکالت از خانم فاطمه صدیقى فرزند محمداقبال 
به طرفیت آقاى کبیر فقیرى فرزند یعقوب (خواهان و خوانده هر دو تبعه کشور افغانستان هستند) به خواسته 

طالق به لحاظ ترك منزل و غیبت زوج با این توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته 
موکل در تاریخ 1389/11/23 به عقد دائم درآمده است مشارالیه از مرداد ماه سال 1391 بدون هیچ اطالعى 
منزل را ترك کرده و تاکنون هیچ خبرى از وى واصل نشده است و از پرداخت نفقه نیز خوددارى کرده و نسبت 
به همسر خود سوء معاشرت و به مواد مخدر هم اعتیاد داشته است و به شهادت شهود و دادنامه صادره جهت 
اثبات دعوى استناد کرده است. رابطه زوجیت دائم بین طرفین با توجه به استشهادیه و مالحظه دادنامه شماره 
941061- 1394/8/18 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى خمینى شهر که در مقام اثبات زوجیت 
صادر شده محرز است، نتیجه انجام تحقیقات محلى به موجب نامه شماره 95/5690/27/44- 1395/5/3 
کالنترى 17 هفتون که در اجراى مقررات تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده انجام شده مؤید این است که 
خوانده اقدام به ترك منزل کرده و چندین مدت اســت که اهالى محل وى را ندیده اند خواهان نیز در جلسه 
دادسرى 1395/8/25 توضیحاتى در خصوص کیفیت زندگى خود با خوانده و ترك منزل از ناحیه ایشان اظهار 
داشته و اصرار بر طالق دارد، اظهارات اخذ شده از گواهان در جلسه دادرسى 1395/12/2 نیز داللت بر عدم 
حضور خوانده در زندگى خواهان و ترك چندین ســاله منزل دارد. با این وصف دادگاه دعوى خواهان را وارد 
مى داند با پذیرش نظر قاضى محترم مشــاور و به لحاظ عدم دسترسى به خوانده استناد ماده 194 و تبصره 2 
ماده 196 و 197 از قانون مدنى افغانستان و ماده 7 قانون مدنى جمهورى اسالمى ایران حکم به تفریق بین 
زوجین صادر و اعالم مى گردد. این تفریق در حکم طالق رجعى است و هرگاه زوج حاضر شود مى تواند قبل 
از انقضاء مدت عده به زوجه رجوع کند. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 2050 حسین زاده رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/1/832 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509976836902219 شــماره پرونده: 9509986836900107 شماره بایگانی شعبه: 
950112 خواهان: خانم صفورا سى منى فرزند مصطفى به نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ جابرانصارى- خ 5 آذر ك بهاران نبش بهار 4  اولین منزل دست چپ- ط همکف، خوانده: آقاى 
حامد على صالحى فرزند ناصر به نشانى: استان سیســتان و بلوچستان- شهرستان ایرانشهر- ایرانشهر- خ 
طالقانى- طالقانى 17- منزل اول سمت راست- مجتمع یاس- طبقه 2- واحد 3- پالك 3، خواسته : طالق به 
درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به انشاء رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم صفورا سى منى فرزند مصطفى به طرفیت 
آقاى حامد على صالحى فرزند ناصر به خواسته طالق به لحاظ تحقق بندهاى 1 و 8 از شرایط ضمن عقد نکاح 
و به جهت ترك منزل و زندگى خانوادگى و عدم پرداخت نفقه. با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى 
اظهار داشته در تاریخ 1386/6/1 با خوانده ازدواج کرده است از تاریخ 1392/2/1 همسرش اقدام به ترك منزل 
نموده و تاکنون مراجعه اى نداشته و از پرداخت نفقه ایشان در طى این سالها خوددارى کرده لذا با توجه به شرایط 
ضمن عقد نکاح خواهان طالق است و به دادنامه صادره از این دادگاه جهت اثبات دعوى استناد کرده است. 
خواهان در جلسه دادرسى 1395/9/3 توضیح داده در تاریخ فوق همسرش اصفهان را به مقصد ایرانشهر و به 
بهانه یافتن کار مناسب ترك کرد تا چند ماه با یکدیگر تماس تلفنى داشتند به تدریج همسرش تماسهاى ایشان 
را پاسخ نمى داد و سپس به کلى ارتباط خود را با ایشان قطع کرد در این مدت نفقه اى نداده در این خصوص اقدام 
به طرح دعوى کرده و پس از صدور راى درخواست اجرا داده لیکن تاکنون وبه جهت عدم دسترسى به خوانده 
اجرا نشده است خواهان اظهار داشته خانواده همسرش در تهران سکونت دارند و هیچگونه همکارى با ایشان 
نداشته اند و از سرنوشت فرزند خود اظهار بى اطالعى کرده اند با بذل بخشى از مهریه خود خواهان طالق بائن 
مى باشد رابطه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر سند ازدواج به شماره ترتیب 17529- 1386/6/1 
دفتر رسمى ثبت ازدواج اصفهان حاوى پذیرش کلیه شرایط ضمن عقد نکاح محرز مى باشد نتیجه تحقیقات 
به عمل آورده توسط کالنترى 112 اصفهان به موجب نامه شماره 95/5685/1- 1395/9/7 داللت بر صدق 
اظهارات خواهان و ترك منزل از ناحیه خوانده به مدت 3 تا 4 سال دارد دادنامه صادره از این دادگاه به شماره 
940782- 1394/11/4 حاوى محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از 1392/1/1 تا 1394/11/4 مى باشــد 
خوانده با وصف دعوت از طریق نشر آگهى در روزنامه، حاضر نشده و دفاعى نکرده و داورى نیز به دادگاه معرفى 
نکرده است نظر واحد مشاوره به موجب نامه شماره 10- 1395/12/2 که در اجراى مقررات تبصره 2 ماده 28 
قانون حمایت خانواده اخذ شده حاکى از عدم امکان ادامه زندگى به جهات یاد شده مى باشد لذا دادگاه تخلف 
خوانده را از بندهاى 1 و 8 از شرایط ضمن عقد نکاح محرز مى داند با پذیرش نظر موافق قاضى محترم مشاور 
و به استناد مواد 1119 . 1133 (تبصره) از قانون مدنى و 20-24-29 و 33 از قانون حمایت خانواده حکم به 
احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و به خواهان اجازه داده مى شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ راى 
فرجامى یا انقضاء مهلت فرجام خواهى به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با بذل قسمتى از مهریه خود 
و با قبول بذل به وکالت از خوانده مطابق شرایط مندرج در سند نکاح خود را به طالق بائن مطلقه کند. زوجین 
فرزند مشترك ندارند و زوجه اظهار داشــته در خصوص حقوق مالى در این پرونده ادعایى ندارد و در صورت 
تمایل جداگانه اقدام مى نماید اجراى مقررات مواد 31 و 37 قانون حمایت از خانواده الزامى است. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2049 حسین زاده رئیس 

شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/834 
مزایده

شعبه پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده ى کالسه ى 2973/95ش ح5 له 
خانم صدیقه ایگدر باصیرى با وکالت خانم الهام ابوالحسنى و علیه محمد حسن ایگدر باصیرى  به آدرس براآن 
شمالى روستاى کنجوان بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 235/360/000 ریال ملک معرفى شده 
توقیفى شخص ثالث آقاى محمد سعید ایگدر باصیرى به آدرس اصفهان براآن شمالى روستاى کنجوان خ 
امام خمینى دومین پالك بعد از دفتر شور اى شهر پالك 341 به شرح: ساختمان یک طبقه مسکونى به آدرس 
اصفهان براآن شمالى روستاى کنجوان خ امام خمینى دومین پالك بعد از دفتر شوراى شهر پالك 341 به کد 
پستى 8167179763 مى باشد که ساختمان مذکور قدمت حدود 40 سال که احیاى آن حدود 180 متر مربع 
بوده و عرصه آن مطابق سند 385/23 متر مربع و داراى یک جلد سند مالکیت به شماره ى سریال 063702/

الف، شماره ملک 115/70 شماره ثبت 5966 دفتر 26 و صفحه 554 واقع در بخش بیست ثبت اصفهان که 
شش دانگ ملک مذکور به نام آقاى محمد سعید ایگدر باصیرى فرزند محمد حسن مى باشد. اسکلت ساختمان 
در قسمت ضلع شرقى از دیوار با باربر با سقف طاق چشمه و در قسمت شمالى از دیوار باربر با سقف طاق ضربى 
(تیرآهن-آجر) بوده که بدنه داخلى دیوار اتاقها از گچ و رنگ کف اتاقها از پالســتر ماسه سرسیمان دربهاى 
داخلى از چوب با طرح قدیمى، درب و پنجره هاى خارجى از پروفیل فلزى ، سیستم گرمایش از بخارى گازى، 
کف حیاط از آسفالت و بدنه آن از آجر زبر و کاهگل که ضلع شرقى حیاط فاقد دیوار بوده و با پالك مجاور ضلع 
شرقى داراى حیاط مشترك بوده و داراى سرویس بهداشــتى به مشترکات آب، برق، گاز مى باشد. علیهذا با 
عنایت مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان ، نوع بنا نوع کاربرى قدمت، مشترکات و متعلقات 
ارزش تمامیت ششدانگ (6 دانگ) عرصه و اعیان ملک مذکور با در نظر گرفتن کلیه ى عوامل موثر در قضیه 
جمعًا به مبلغ 300/000/000 ریال معادل ســیصد میلیون ریال ارزیابى و تعیین مى گردد که مورد اعتراض 
هیچیک از طرفین واقع نگردید، ضمنًا مبلغ محکوم به به مبلــغ 235/360/000 ریال معادل 4/707 دانگ 
مشاع از شش دانگ ملک مذکور مى باشد در نظر دارد جلسه مزایده اى مورخ 96/3/7 در ساعت 11 تا 12 صبح 
در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با ؟ درصد قیمت پایه حداقل 5 
روز قبل از برگزارى مزایده به شماره حساب (2171350205001) بانک ملى و ارائه ى فیش آن به این شعبه 
اجراى احکام از اموال توقیف شده بازدید نمایند. تنها دهنده ى باالترین قیمت برنده ى مزایده خواهد بود. م 

الف: 1998 اجراي احکام شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /1/863
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951607-96/1/26 خواهان مهدى عابدى دادخواستی مبنی بر مطالبه بابت 
اجناس اخذ شده به طرفیت همایون حسامى تقدیم نموده اســت.وقت رسیدگى براى روز مورخه 96/3/13 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 2014 شعبه ششم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/864
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836500347 شــماره پرونده: 9509986836501210 شماره بایگانى شعبه: 
951389 نظر به اینکه خانم پروانه شیخ فرزند عبدالحسین دادخواستی به طرفیت ااى محمد مسعود تاجرها 
فرزند هادى مبنى بر طالق به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 96/03/23 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد 
گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه 

و آن را اخذ نمایید. م الف: 2041 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/1/865
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106836500349 شــماره پرونده: 9509986836500456 شماره بایگانى شعبه: 
950518 نظر به اینکه آقاى اکبر مالوردى فرزند ناصر دادخواســتی به طرفیت خانم سمانه سادات ابوسباع 
فرزند آقارحیم مبنى بر اعســار از پرداخت مهریه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 
96/03/27 ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى اســت در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال 
دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت 
تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 2042 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/1/866
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان خانم آزیتا عزیزى لمجیرى فرزند على دادخواستی به طرفیت آقاى على عزیزى لمجیرى به خواسته 
اذن در ازدواج تقدیم دادگاههاي خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شــعبه اول خانواده اصفهان واقع 
در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالســه 960051 ثبت و داراى وقت رسیدگی 
1396/3/10 ساعت 8/30 صبح مى باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و 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 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2043 شعبه اول 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/1/867
ابالغ

خواهان خانم دنیا ریاحى دهکردى فرزند اکبر دادخواستى به طرفیت خوانده محسن عنایتى پایین دروازه فرزند 
محمد به خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول 
دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع 
و به شماره 951351/خ1 ثبت گردیده که پرونده در اجراى مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به 
داورى صادر گردیده است؛ به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجیز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، یکى از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفى 
نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2044 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان /1/868

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509976836301334 شــماره پرونده: 9509986836300441 شماره بایگانى شعبه: 
950491 خواهان: غالمرضا خسروى فرزند محمدعلى به نشانى: اصفهان-خ وحید-کوچه شهیدان باقرى-
پ29-کد ملى 1288027389 همراه 09136963516 خوانده: خانم ســپیده خلیلى سامانى فرزند بیژن به 
نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تمکین راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى غالمرضا خسروى 
فرزند محمد على به طرفیت خانم سپیده خلیل سامانى فرزند بیژن به خواسته الزام به تمکین با این توضیح 
که خواهان اظهار داشته به شرح سند ثبتى عقدنامه به شماره ترتیب 12173 مورخه 1389/04/23 دفترخانه 
ازدواج 171 اصفهان در عقد نکاح دائمى شخص خوانده است و در مرداد ماه سال 1390 با هزینه شخصى وى 
جهت دریافت گرین کارت به آمریکا فرستاده است ولى نامبرده پس از توفیق در اخذ گرین کارت و اقامت در 
آن کشور، على رغم آنکه قربه بوده با مراجعه به اداره مهاجرت آمریکا مقدمات ورود قانونى من را به آن کشور 
فراهم نماید، از بازگشت به کشور و ادامه زندگى مشترك با من امتناع ورزیده است، الزام وى به تمکین را از 
دادگاه خواستارم. على هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده شرح اظهارات خواهان و سند عقدنامه پیوست 
و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ در روزنامه و عدم وصول الیحه دفاعى وى و نظریه قاضى محترم مشاور، 

مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنى و ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 خوانده را به 
تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویى محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس قابل تجدید نظرخواهى در محاکم تجدید نظر مرکز استان 

مى باشد. الف: 2046 ناصرى رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان/1/869
اجراییه

شــماره: 627/94 به موجب راي شــماره 1134 تاریخ 94/11/26 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم خلج به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ ســیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (89/2/30) لغایت تاریخ وصول، در حق خواهان محمد حسین 
فاضل زاده به نشــانى خ جابرانصارى- خ پنج آذر- بین آذر 3 و 4 کوى یــاس غربى- مقابل پ172 صادر و 
اعالم مى نماید و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2003 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/870
اجراییه

شماره: 483/95 به موجب راي شماره 951 تاریخ 95/9/22 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن کریمى شــرودانى فرزند على به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه نشر آگهى و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/3/31 تا زمان اجراى حکم در حق  خواهان محمد جان نثارى الدانى فرزند عباس به نشانى اصفهان- 
خیابان کهندژ- ایستگاه دو پله نبش کوچه 60 فروشگاه چوب جالل صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 2005 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/871
اجراییه

شماره: 453/95 به موجب راي شماره 785 تاریخ 95/7/28 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا بیژنى زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و نود هزار ریال باب هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
91/1/20 تا زمان اجراى حکم در حق  خواهان محمد جان نثارى الدانى فرزند عباس به نشانى: اصفهان، خ 
کهندژ- ایستگاه دو پله-چوب فروشى جالل جان نثارى صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 2006 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/872
اجراییه

شماره: 950938 ش/11 به موجب راي شماره 9509976794101916 تاریخ 95/10/29 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: جهانگیر حسین پور به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ /130/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 945848 به 
عهده بانک تات و مبلغ /3/300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و /120/000 ریال بابت نشر آگهى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 92/4/20 لغایت اجراى حکم در حق محکوم  له: ملک ه مصلحى بهارانچى به 
نشانى: خ امام خمینى کوچه 63 فرعى اول دست راست کوچه عظیم پ 14 صادر و نیم عشر حق االجراى اجراى 
احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 2007 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/873

اجراییه
شماره: 950066 به موجب راي شماره 936 تاریخ 95/3/17 حوزه شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه: امراله خالدى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به محکومیت محکوم 
علیه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 11987880 مورخ 
93/12/20 بر عهده بانک پست بانک و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 93/12/20 تا زمان 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ 200/000 ریال در حق محکوم  له: سیدجعفر زمان منش به نشانى: خ دکتر غرضى 
کوى شکوفه کوچه شقایق 2 پالك 229 صادر و نیم عشر حق االجرا اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2008 شعبه 

11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/874
اجراییه

شماره: 1556/95- 1396/1/26 به موجب راي شــماره 2645 تاریخ 95/11/26 شعبه 45 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: ابراهیم بهرمندپور به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/150/000 بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان: غالمرضا آقادادى به نشانى: اصفهان خ عسگریه خ دشتستان شمالى کوچه طاهرزاده پالك 23 صادر 
بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 2009 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/875
اجراییه

شماره: 703/95 ش/51- 1396/1/16 به موجب راي شماره 1039 تاریخ 95/11/10 حوزه 51 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: فرهاد سلطانى بابوکانى فرزند علیرضا به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یکدستگاه وانت بار 
پیکان مدل 93 به شــماره 589 ق 52  ایران 23 به نام خواهان: آقاى جهانبخش مددى اورگانى و پرداخت 
2/600/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى. مشــخصات محکوم له: 
جهانبخش مددى فرزند فرهاد به نشانى: حصه غربى شــهرك المهدى خ رودکى اتوبان فرودگاه بن بست 
ایثارگران پالك ششم سمت چپ. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2010 شــعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /1/876
اجراییه

شماره: 950743- 1395/12/18 به موجب راي شــماره 9509976796301509 تاریخ 95/8/9 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: رضا صانعى نیک آبادى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو به شماره انتظامى ایران 
814/53 ل 34 پراید به نام محکوم له: نسیم رحیمى پزوه به نشانى: اصفهان خ جى خ طالقانى ك ش امینى 
پالك 20 و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2016 شــعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/1/877
اجراییه

شماره: 950424 ش/5- 1396/1/23 به موجب راي شماره 1230 تاریخ 95/8/3 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مهدى یزدى کردآبادى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 082368- 94/7/3 
و سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: محمدرضا متقیان به نشانى: 
اصفهان خ الله شــمالى جنب بانک سپه فروشگاه موبایل زرین با وکالت شــهرام نفر به نشانى: اصفهان خ 
نیکبخت طبقه فوقانى مشاور امالك شاهین. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2017 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/1/878
اجراییه

شماره: 950420 ش/5- 1396/1/23 به موجب راي شماره 773 تاریخ 95/5/24 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: حجت اله حمزه به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 404422- 94/4/7 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 120/000 ریال هزینه نشر 
آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: 
محمدرضا متقیان به نشانى: اصفهان خ الله شمالى جنب بانک سپه فروشگاه موبایل زرین با وکالت شهرام نفر 
به نشانى: اصفهان خ نیکبخت غربى طبقه فوقانى مشاور امالك شاهین دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2018 شعبه 5 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/879
اجراییه

شماره: 950435 ش/7- 1396/1/23 به موجب راي شماره 1160 تاریخ 95/6/31 حوزه 7 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: الهام صفرزاده محمودآبادى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 93/12/25 تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان: محمدرضا متقیان با وکالت شهرام نفر به نشانى: اصفهان خ نیکبخت غربى طبقه 
فوقانى مشاور امالك شاهین دفتر وکالت و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2019 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/880
اجراییه

شماره: 950436 ش/7- 1396/1/23 به موجب راي شــماره 1170 تاریخ 95/6/31 حوزه 7 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: عباس نجفى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پنج هزار ریال بابت 

هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 93/10/21 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: محمدرضا متقیان با وکالت شهرام نفر به نشانى: اصفهان خ نیکبخت 
غربى طبقه فوقانى مشاور امالك شاهین و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 2020 شعبه 7 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/881
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610466836800006 شماره پرونده: 9509986836801676 شماره بایگانى شعبه: 
951865 خواهان فاطمه نیک آئین فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خوانده غالمرضا شهبازى فرزند حسن 
به خواسته تعدیل تقسیط مهریه تقدیم دادگاههاي عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه بایگانى پرونده 951865 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
مورخه 1396/03/22 ساعت 10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2030 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/1/882
اجراییه

شماره:94-628 به موجب راي شــماره 1265 تاریخ 94/12/26 حوزه 31 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- عباس دیرى اندریه به نشانی مجهول المکان 2- حسام 
دودى به نشانى مجهول المکان محکوم اند محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک مورخ (93/8/22 و 93/9/8) در حق خواهان محمد حسین فاضل زاده فرزند عباسعلى 
به نشانى خ جابر-خ 5 آذر-مابین آذر 3 و 4 کوى یاس غربى، مقابل پالك صادر و اعالم مى نماید و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2025 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /1/883
اجراییه

شماره:950867-96/1/23 به موجب راي شــماره 9509976796302107 تاریخ 95/10/30 حوزه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حجت اله حقانى فرزند مرتضى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و نهصد  شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و  خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/29 
لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له محسن کرمانى به نشــانى اصفهان- میدان امام- بازار بزرگ 
سراى مخلص-پخش الماس و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2015 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/884
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951204 شماره دادنامه: 9509976796302590- 95/12/10 مرجع رسیدگى: شعبه سى 
و سه شــوراى حل اختالف خواهان: کمال حاجى کریمیان به نشانى: اصفهان خ میر مجتمع پگاه جنب پل 
هوایى طبقه دوم دانش رایان، خواندگان: 1- شهربانو جهانگیرى 2- سیدمحمد میرهاشمى بلطاقى همگى 
به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
کمال حاجى کریمیان به طرفیت 1- شــهربانو جهانگیرى 2- ســیدمحمد میرهاشمى بلطاقى به خواسته 
مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال وجه چک به شــماره 451324- 95/5/30 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
2/825/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/30) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2000 شــعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/1/885
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1222/95 شماره دادنامه: 9509976793602234- 95/11/25 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد باوکالت محبوبه السادات تدین فر به نشانى: اصفهان 
خیابان نیکبخت غربى ساختمان ماکان واحد 45، خواندگان: 1- محمدعلى براهیمى 2- مهدى دهقان هر دو 
نفر به نشانی: مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي محبوبه السادات 
تدین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت محمدعلى براهیمى و مهدى دهقان به خواسته مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال بخشى از وجه یک فقره چک به شماره  615213- 95/5/20 به عهده بانک ملى شعبه 
ذوب آهن به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 
و 515 و519 و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (95/5/20) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2001 شعبه ششم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/886

احضار
شماره 960015 احضار متهم حمید حســین زاده فرزند محمدحسین حسب کیفر 
خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب خور و بیابانک آقاى حمید حسین زاده 
فرزند محمد حسین متهم است به مشارکت در اخفاء، حمل و نگهدارى مقدار 10 
کیلو و ششصد گرم تریاك با وصف تکرار که پرونده جهت رسیدگى به شعبه دوم 
دادگاه انقالب اسالمى اصفهان ارجاع گردیده است و به لحاظ متوارى بودن متهم و 
در اجراى ماده 384 و 387 ق آ د ك به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت ده روز 
از تاریخ نشر این آگهى ضمن حضور در شعبه وکیل خود را معرفى نماید و ایرادات 
و اعتراضهاى خود را اعالم نماید ، در غیر اینصورت وکیل تسخیرى تعیین و وفق 
مقررات اتخاذ تصمیم مى گردد. م الف: 2055 پور رضائى رئیس شعبه دوم دادگاه 

انقالب اصفهان/1/813

احضار
احضار متهم مرتضى صادقى شــماره ابالغنامه: 9610100367300102 شماره 
پرونده: 9509983655701231 شماره بایگانى شــعبه: 960026 حسب کیفر 
خواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب فالروجان آقاى مرتضى صادقى 
متهم اســت به فروش 114 گرم هروئین که پرونده جهت رسیدگى به شعبه دوم 
دادگاه انقالب اسالمى اصفهان ارجاع گردیده است و به لحاظ متوارى بودن متهم و 
در اجراى ماده 384 و 387 ق آ د ك به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت ده روز 
از تاریخ نشر این آگهى ضمن حضور در شعبه وکیل خود را معرفى نماید و ایرادات و 
اعتراضهاى خود را اعالم نماید، در غیر این در غیر اینصورت وکیل تسخیرى تعیین 
و وفق مقررات اتخاذ تصمیم مى گردد. م الف: 2057 پور رضائى رئیس شعبه دوم 

دادگاه انقالب اصفهان/ 1/811

احضار
شماره ابالغنامه: 9610100370300172 شماره پرونده: 9409983733101188 
شماره بایگانی شعبه: 950113 آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواســت) محاکم کیفرى یک دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 950113 براى متهمان محمد هادیان فرزند حسین 
و سعید هادیان فرزند هادیان و عبدالرضا هادیان فرزند محمد به اتهام عمل منافى 
عفت و مشــارکت در آدم ربایى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/03/20 ساعت 9:00 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري 
مراتب دو نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 2060 شــعبه پنجم دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و 

نوجوانان) استان اصفهان/1/809




