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تأمین اعتبارات سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 

نقش چند بازیکن در کنار گذاشتن حسینىدامدارانى که زیربار سمپاشى نمى روندمجسمه فردوسى 58 ساله شدزن بازداشت شده، هدایت حوادث تهران را بر عهده داشت چگونه در ماه رمضان دهانى خوشبو داشته باشیم؟ ورزشاستاناجتماع سالمت
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سهم جوانان از بازار کار 
کجاست؟

تروریست هاى داعشى 
و رفتار عجیب مردم

14

عشق دختر وپسرجوان به 
مزدا3، آنها را دزد کرد

4

زردها همچنان مى خرند

22 روایت جدید از حوادث تروریستى تهران روایت جدید از حوادث تروریستى تهران
همزمان با اعالم هویت همزمان با اعالم هویت 55 تروریست به هالکت رسیده منتشر شد تروریست به هالکت رسیده منتشر شد
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جهان نما

سهم خواهى ها 
تأثیرى بر

 تصمیمات 
رئیس جمهور
 ندارد

2

عضو شوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه گفت: از نیروهاى 
اعتدالى گرایش هاى مختلف سیاسى در کابینه آینده حضور 

خواهند داشت. 
 وزیر ارتباطات دولت 

یازدهم درباره
 سهم خواهى هاى 

جریانات 
سیاسى 
براى ...

مدیر کل امور فنى بیمه شدگان تأمین 
اجتماعى در خصوص احتساب دوره 
سربازى به عنوان سابقه کار گفت: 

براساس قانون مصوب شده در مجلس 
شوراى اسالمى و آیین نامه اجرایى 

هیئت وزیران مدت خدمت 
نظام وظیفه و حضور 

داوطلبانه در جبهه کلیه 
مشمولین قانون...

3

احتساب دوره سربازى 
به عنوان
 سابقه بیمه

 سپاهانى طالیى تر
 خواهیم ساخت 

155

تتیى تر ریىتری یى
تتتت 
 ساسان انصارى به هواداران سپاهان وعده داده که 

دست در دست  یکدیگر سپاهانى طالیى تر از گذشته را 
خواهند ساخت. 

ساسان انصارى مهاجم فصل قبل فوالد خوزستان که با 16 گل در یک 
قدمى آقاى گلى لیگ برتر قرار داشت از این تیم خوزستانى جدا شد و با 

قرارداد 2 ساله به تیم سپاهان پیوست. انصارى در گفتگو با
 نصف جهان درباره حضور در اصفهان و پیوستن به پر افتخارترین تیم لیگ 

برتر ایران سخن گفت.
12با ما در این گفتگو همراه باشید...

استاندار: سامانه دوم آبرسانى براى اصفهانى ها از نان شب واجب تر است

در مراسم افتتاح و اجراى 7 طرح بزرگ تأسیسات فاضالب شهرى عنوان شد

ابزارها و گجت هاى جدیدى که دنیاى فناورى را 
جذاب کرده اند 

155

رده اند

سالروز والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تبریک مى گوییم

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى  نوبت دوم 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
6/545/941/323328/000/000جارى اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهر دهق (با ارزیابى کیفى)96-2-76
توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان77- 2- 96

7/751/163/377388/000/000جارى  (محمودآباد قسمت سوم و سطح منطقه) با ارزیابى کیفى

توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان (محمودآباد قسمت 78- 2- 96
7/525/255/346377/000/000جارى چهارم) با ارزیابى کیفى

عمرانىاجراى شبکه فاضالب بویین و میاندشت (با ارزیابى کیفى)79- 2- 96
9/509/143/632476/000/000 (اسناد خزانه اسالمى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/3    
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/4/4

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

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

نام روزنامه: نصف جهان                                                              
تاریخ انتشار: 1396/03/20

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) مدنظر دارد امالك مازاد به نیاز بانک 
سپه را از طریق مزایده عمومى به فروش رسانده به این اساس (با درج آگهى 
روزنامه اطالعات در تاریخ 96/2/30 و با چــاپ نوبت دوم آگهى در روزنامه 
همشهرى مورخ 96/3/6) آخرین مهلت تحویل پاکت در تاریخ 96/3/23 
مى باشد. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح 
لغایت 7 شب به دفتر مرکزى شرکت واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، بین 
خیابان هاى شهید عضدى (آبان) و استاد نجات الهى (ویال)، جنب بانک ملى 
(شعبه اردشیر)، پالك 242، طبقه 5 مراجعه یا کارگزار استان تماس حاصل 

نمائید. 
تلفن دفتر مرکزى: 09196047994،  20- 88933916- 021  (خط ویژه) 42058- 021 

دورنگار: 889333921- 021 
تلفن کارگزار: 09130317908 

آگهى مزایده شماره 96/4  اختصاصى ویژه امالك 
مازاد بانک سپه (با شرایط استثنائى و تخفیف ویژه)

مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهانمدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان

مبلغاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکردیف

اصفهان، خ شمس آبادى، کوچه کازرونى، 1
48639882/536/000/000تجارىمغازه610/8شماره 39، محل سابق شعبه بانک سپه

اصفهان، خیابان هاتف، خ مشیر، ایستگاه 2
مسکونى مغازه5077 و 5078یخچال، ك هارونیه، روبروى حمام قائلى

21127121/480/000/000ویژه

3
نجف آباد، خ دکتر شریعتى، مقابل دبستان 
پسرانه فردوسى، جنب نمایندگى ایران 
خودرو، محل سابق شعبه بانک سپه

تجارى- ساختمان334
1564408/800/000/000مسکونى

کشاورزى- گلخانه257/4لنجان، بخش باغ بهادران، روستاى دورك4
11363193/504/221/000/000گلخانه

5
شهر جدید بهارستان، خ الفت، نبش 4راه 
 ،B 8 فرشته، مجتمع مسکونى گلها، بلوك

طبقه دوم شرقى، واحد شماره 12
99/19942/305/000قدرالسهممسکونىآپارتمان2267/17246

آگهى مزایده

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شماره 72 مورخ 
96/3/2 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
بوفه اغذیه فروشى واقع در اســتخر جهان پهلوان تختى به 
صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 
پایان وقت ادارى مورخ 96/4/3 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

جواد جمالى- شهردار زرین شهرجواد جمالى- شهردار زرین شهر

ساسان انصارى در گفتگو با نصف جهان:

10

دورى حمید لوالیى
 از تلویزیون 3 ساله شد
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وزارت اطالعات با صدور اطالعیه اى، مشخصات و هویت 
عناصر حادثه تروریستى روز چهارشنبه در تهران را منتشر 
کرد. متن کامل این اطالع به شــرح ذیل اســت: در پى 
رصدهاى اطالعاتى صورت گرفتــه هویت کامل عناصر 
تروریســت تهران (حرم مطهر حضرت امام خمینى (ره) و 
مجلس شوراى اســالمى) و همچنین هسته هاى مرتبط 
شناسایى شــد. براین اســاس تیم عملیاتى داعش که در 
عملیات تروریستى حرم مطهر و مجلس شوراى اسالمى 
مشارکت داشتند؛ 5 نفر از عناصر تروریست سابقه دار وابسته 
به گروه هاى وهابى و تکفیــرى بودند که پس از جذب به 
گروهک تروریستى داعش، از کشور خارج شده و در جنایات 

این گروهک تروریستى در موصل و رقه مشارکت داشته اند. 
عناصر مذکور در اجراى عملیات تروریســتى در مردادماه 
ســال 1395، تحت فرماندهى ابوعایشــه از فرماندهان 
رده باالى داعش وارد کشــور شده و قصد اجراى عملیات 
هاى تروریستى در شــهرهاى مذهبى را داشتند که پس 
از انهدام کامل شــبکه و ضربه به نفرات اصلى این کیس 
ازجمله هالکت ابوعایشه، از کشور متوارى شده بودند. بنابر 
برخى مالحظات اجتماعى، امنیتى از انتشار نام خانوادگى 
نامبردگان خوددارى گردید. گفتنى است نام کوچک این 
عناصر به این شرح منتشر شده است: قیوم، ابوجهاد، رامین، 

فریدون و سریاس.

عضو شــوراى مرکزى حزب اعتدال و توســعه گفت: از 
نیروهاى اعتدالى گرایش هاى مختلف سیاسى در کابینه 

آینده حضور خواهند داشت.
محمود واعظى وزیــر ارتباطات دولــت یازدهم درباره 
سهم خواهى هاى جریانات سیاسى براى حضور در کابینه 
دولت دوازدهم گفت: ممکن است برخى گروه ها عالیقى 
داشته باشند ولى با شناختى که از آقاى روحانى دارم، بعید 
مى دانم اینگونه ســهم خواهى ها در تصمیمات او تأثیر 
بگذارد. وى در پاسخ به این ســئوال که رویکرد اعتدالى 
در کابینه دوازدهم حفظ مى شود یا آنکه حضور نیروهاى 
اصالح طلب در کابینه بیشتر خواهد شد؟ افزود: از نیروهاى 

اعتدالى گرایش هاى مختلف سیاســى در دولت آینده 
حضور خواهند داشت.

واعظى در پاسخ به این سئوال که آیا انتقاد آقاى روحانى 
را وارد مى دانید که عده اى از همکاران ایشان در دولت 
یازدهم آنطور که بایــد در ایام انتخابــات از دولت دفاع 
نکردند؟ اظهار داشت: صحبت آقاى رئیس جمهور درباره 
کابینه نبود. آقاى روحانى همیشــه گفتند که دولت فقط 
شامل کسانى نیست که فقط دور این میز مى نشیند آن 
کسى که فرماندار، مدیرکل اســتان و بخشدار است نیز 
عضوى از دولت تعریف مى شــود. براساس این تعریف 

از دولت، بله یک عده اى مى توانستند بهتر عمل کنند.

هویت عناصر حوادث 
تروریستى تهران منتشر شد 

سهم خواهى ها تأثیرى بر 
تصمیمات رئیس جمهور ندارد

توئیت تازه ظریف 
محمدجــواد ظریف وزیر    جام جم آنالین |
امور خارجه کشورمان با انتشار یک توییت جدید در 
صفحه توییتر خود، براى بار دوم به حوادث تروریستى 
هفته گذشته تهران واکنش نشان داد. ظریف نوشت: 
«مســتبدان حامى ترور تهدید مى کنند که نبرد را 
به خاك ما مى کشــانند. مزدوران آنها هم به آنچه 
اربابانشــان بیش از همه از آن نفــرت دارند حمله 

مى کنند: مقّر دموکراسى.»

حمله تروریست ها به 
خودروى بهزیستى

  ایسنا| در پــى وقــوع حادثه تروریســتى 
چهارشــنبه هفتــه گذشــته در حرم مطهــر امام 
خمینى(ره)، یک دســتگاه خــودروى فوریت هاى 
اجتماعى 123 بهزیستى هم هدف حمله تروریست ها 
قرار گرفت. بر اساس این گزارش، گروه فوریت هاى 
اجتماعى بهزیســتى اســتان تهران(123) که در 
حین انجــام مأموریــت، به محل کالنتــرى واقع 
در حرم امــام(ه) مراجعه کرده بود، پس از شــنیدن 
صداى تیراندازى خود را به داخل کالنترى رســاند 
که در همین حیــن خودروى اورژانــس اجتماعى 
در مقابل محل کالنتــرى مورد حملــه 16 گلوله 
افراد تروریســت قرار گرفت. خوشبختانه بر اثر این 
حمله تروریســتى به هیچیک از کارکنان مســتقر 
در خودروى اورژانــس اجتماعى صدمــه اى وارد

 نشد.

اقدامات تروریستى مجلس 
ثبت شد

  میزان | محســن کوهکن نماینــده مردم 
لنجان با اشاره به حادثه تروریستى در مجلس گفت: 
دوربین هاى بیرون و داخل ساختمان مجلس همه 
وقایع مربوط به این رویداد تلخ را ثبت کرده اند و حتمًا 
مسئوالن مربوطه در آینده اگر صالح ببینند بخشى 

از این تصاویر را منتشر مى کنند.

دیگر شهردار نمى شوم
قالیباف، شــهردار تهــران در    جام نیوز |
خصوص احتمال ادامه فعالیتش به عنوان شــهردار 
تهران گفت: چه اصالح طلبان و چــه اصولگرایان 
در شوراى شــهر قرار مى گرفتند، قصد نداشتم بار 
دیگر در شــهردارى تهران بمانم. 12 سال خدمت 
در یک پســت کفایت مى کند. بایــد فرصت را به 
جوان ترها بدهیم تا روح تازه اى در اداره شهر دمیده 

شود. 

توئیتر

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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حمالت تروریستى روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران 
با شهادت و مجروح شدن تعدادى از هموطنان مان و نیز 
کشته شدن تروریست ها به پایان رسید. طى روزهاى بعد از 
حادثه، خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى مطالب متعددى 
را درباره این حمالت تروریســتى روى خروجى خود قرار 
داده اند که هر کدام از آنها داراى نکات جالبى است. بعضى 

از این مطالب را به نقل از این رسانه ها بخوانید: 

گزیده اى از ســخنان رضا سیف اللهى 
معاون دبیر شورایعالى امنیت ملى 

مهر-  افرادى که اقدامات تروریســتى روز چهارشــنبه 
تهران را انجام دادند کسانى هستند که از مناطقى از خود 
ایران به داعش پیوستند و در مناطق تحت سیطره داعش 
در کشــورهاى منطقه با آنها همکارى کرده بودند. هدف 
اصلى تروریست ها در حمله به مجلس، رسیدن به صحن 
علنى و نمایندگان بود که ناکام ماندند و به ناچار به ساختمان 
محل مالقات مردمى نماینــدگان حمله کردند. در مدت 
چند ساله اى که فتنه داعش شکل گرفته، سربازان گمنام و 
سیستم هاى اطالعاتى ما توانستند 58 تیم تروریستى را در 

کشور، قبل از هرگونه اقدامى دستگیر کنند.

عربستان و حمالت تروریستى تهران
عصر ایران- این اولین بار اســت که داعش در ایران 
اقدامى به این وسعت انجام مى دهد. این اقدام تروریستى 
بعد از افزایش تنش بین ایران و عربستان و نیز تحوالت 
صورت گرفته در خصوص قطر -یکى از متهمان حمایت 
از داعــش- رخ داده اســت. هر چند کــه در حال حاضر 
نمى توان گفت که آیا آنچه در تهران رخ داده، به تحوالت 
اخیر منطقه مربوط است یا نه اما بعید نیست که این حمالت 
با هماهنگى ریاض صورت گرفته باشد، خاصه آنکه یک 
ماه قبل، «محمد بن سلمان»، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع 
عربستان گفته بود «سننقل المعرکه الى ایران» (نبرد را به 

داخل ایران خواهیم کشاند).

صدا و سیما، باز هم بازنده ماجرا
عصر ایران-همزمان با اقدامات تروریســتى در حرم 
امام(ره) و مجلس شوراى اسالمى، شبکه خبر سیما -که 
فلسفه وجودى اش، نشر سریع اخبار است- در حال پخش 
برنامه اى در باره شهریه مهدهاى کودك بهزیستى بود و 
سپس گفتگویى درباره طرح کارورزى داشت و هر از گاهى 
نیز خبرى از حرم و بهارستان پخش مى کرد تا ثابت کند 
که همچنان رسانه اى بسیار تنبل است. جالب اینجاست 
که همزمان با کندى شــبکه خبر، رسانه هاى انگلیسى و 
عربى، در حال پخش تصاویــر و تحلیل هاى خود درباره 

وقایع تهران بودند.

رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستى

عصر ایران-واقعیت این اســت که وقــوع حوادث 
تروریستى در دنیاى امروز، استرالیا و افغانستان و ایران و 
عراق و سوریه و انگلیس و فرانسه و آمریکا نمى شناسد و هر 
آن ممکن است در هر جا، تروریستى دست به جنایت بزند.

بنابراین، آمــوزش مردم براى کاســتن از تبعات حوادث 
تروریستى، بســیار مهم و ضرورى اســت. حادثه تهران 
نشــان داد که رفتار مردم ما در برابر حوادث تروریســتى 
نیازمند اصالح اســت. این واقعًا عجیب بود که مردم در 
اطراف ساختمان مجلس تجمع کرده بودند و انگار که در 
حال تماشاى یک نمایش هستند و خود را در معرض خطر 
قرار دادند. این در حالى بود که هر لحظه امکان داشــت، 
تروریست ها به ســمت آنها تیراندازى کنند یا یک عامل 
انتحارى، جمعیــت متراکم را هدفى بــراى جنایت خود 
قرار دهد. همچنین رفتارهایى که در شبکه هاى مجازى 

شاهدش بودیم نیز آمیخته با خطا بود، مانند توجه به شایعات 
و بازنشر خبرهاى فاقد منبع موثق در شبکه هاى اجتماعى.

گزیده اى از سخنان عالء الدین بروجردى 
رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس

ایسنا-با توجه به اینکه مراسم ارتحال امام (ره) به تازگى 
سپرى شده است و جمعیت در حرم حضور دارند تروریست ها 
طراحى هایى کرده بودند که با هدایت خدا و هوشمندى، 
نیروها به این تروریست ها مشکوك شده و ایست مى دهند. 
آنها شروع به تیراندازى مى کنند که در نهایت هر دو مهاجم 
به درك واصل مى شوند. یک زن زنده دستگیر مى شود و 
در اختیار نیروهاى اطالعاتى است که بازجویى هاى الزم 
صورت گیرد تا عوامل و اطالعات کافى نسبت به ماهیت 
آنها به دست آید. در جلسه عصر چهارشنبه هفته گذشته 

شورایعالى امنیت ملى کشور درباره مراسم شب هاى قدر 
در سراسر کشور بحث و تبادل نظر و مقرر شد تا مسئوالن 
ذیربط تدابیر احتیاطى پیشگیرانه الزم را براى برگزارى امن 

این مراسم به کار گیرند.

واکاوى یک اصطالح تروریستى 
جام جم آنالین- گروه تروریستى داعش در نخستین 
بیانیه فارسى خود درباره حمالت تروریستى تهران از یک 
اصطالح کمتر شنیده شده استفاده کرده است. داعش در 
این بیانیه اعالم کرده اســت پنج نیروى «انغماسى» در 
عملیات روز چهارشنبه در مجلس و مرقد امام(ره) استفاده 
کرده است. این در حالى است که عوامل تروریستى منتسب 
به داعش عمدتاً انتحارى بوده انــد، اما تفاوت انتحارى و 

انغماسى در چیست؟

نیروهاى انتحارى صرفاً با استفاده از جلیقه انفجارى خود را 
به محلى مى رسانند و با کشیدن ضامن انفجارى اقدام به 
منفجر کردن خود مى کنند اما انغماسى ها آموزش هاى

 بیشترى دیده اند و عالوه بر جلیقه انفجارى، سایر ادوات 
سبک اعم از نارنجک، کلت، مسلسل و... را نیز در اختیار 
دارند و ابتدا اقدام به درگیرى و کشــتار با ســالح سبک

 مى کنند و زمانى که عرصه را بر خود تنگ ببینند و قبل از به 
دام افتادن اقدام به منفجر کردن خود مى کنند.

 
جسارت ایران بیشتر مى شود

انتخاب- صنم وکیل کارشــناس مسائل خاورمیانه در 
دانشــگاه جان هاپکینز گفته داعش در ماه هاى گذشته 
مى خواست حمالتى در ایران داشته باشد و پروپاگانداى 
اخیر این گروه تروریستى به زبان فارسى بود که افرادى را 
به حمله دعوت مى کرد. او اضافه کرده حمالت تروریستى 
در ایران در مقایسه با کشورهاى منطقه و اروپا به ویژه در 
تهران امر نادرى است. این یکى از افتخارات مقامات ایرانى 
بود که همیشــه مى گفتند در تهران تا کنون هیچ حمله 
تروریستى اى رخ نداده و این نشانه سیاست هاى امنیتى 
درست در منطقه بوده است که درنتیجه انتخاب روحانى به 
عنوان رئیس جمهور اتخاذ شده است. وکیل گفته حمله 
روز چهارشنبه هفته گذشته جســارت ایران در اقداماتش 
علیه داعش را در سوریه و عراق بیشتر کرده است چراکه 
االن انگیزه هاى بیشترى براى حفظ امنیت خودشان دارند.

واکنش اینستاگرام سردار قاسم سلیمانى 
جام جم آنالین- صفحه اینستاگرام منتسب به سردار 
قاسم سلیمانى با انتشار عکسى از او به حادثه روز چهارشنبه 

تهران واکنش نشان داد.
صفحه اینستاگرام منتسب به سردار ســلیمانى با انتشار 
عکس مزبور نوشت: «بســم ا... القاصم الجبارین: به نام 

خداوند درهم شکننده ستمگران.»

حمله داعش، بخاطر رأى آوردن روحانى بود!
خبرآنالین-  روزنامه کیهان به نقل از داریوش سجادى 
تحلیلگر خارج نشینى که اظهاراتش فقط در این روزنامه 
منتشر مى شود نوشت: «آقاى روحانى! این بازتاب عملکرد 
نسنجیده شماست.» داریوش سجادى مى نویسد: «وقتى 
در انتخابات تصویرى از ایران ارائه کردید که در آن سپاه به 
لسان شما به اتهام موشک بازى تضعیف شد و کل 38 سال 
گذشته را زیر سئوال بردید ترجمه و بازتاب این دواعى نزد 
آمریکا و عربستان و اسرائیل یعنى فرصت خوبى است تا 
بتوان این گسل را با چالش امنیتى فعال کرد. تصور کردید 
آمریکایى ها شیفته شما شــده و به پابوستان مى آیند؟ با 
لطائف الحیل رأى ربایى کردید و اکنون عملیات تروریستى 
در قلب تهران نتیجه نخست آن بازى ها براى پیروزى در 

انتخابات است.»

نکته نگارى عملیات تروریستى در تهران

تروریست هاى داعشى و 
رفتار عجیب مردم

سرکالنتر دهم فاتب همزمان با بازسازى صحنه حمله 
تروریستى به حرم مطهر امام خمینى (ره) گفت: حضور 
به موقع مأموران پلیس و کادر امنیتى حرم، تروریست ها 

را در انجام نقشه خود ناکام گذاشت.
ســرهنگ امید بهمنیارى در حاشــیه مراسم بازسازى 
صحنه تروریستى حرم امام خمینى (ره) با اعالم اینکه 
یک نفر از تروریست ها بازداشت شده و تحقیقات از وى 
ادامه دارد، اظهار داشت: تروریســت ها که یکى لباس 
قرمز و دیگرى لباس آبى رنگ به تن داشــت، ساعت 
10و 10 دقیقه صبح روز چهارشــنبه از درب غربى حرم 
مطهر حضرت امام (ره) وارد محوطه حرم شده و ابتدا در 
جلوى گیت ورودى اقدام به انفجار بمب صوتى کرده و 
پس از آن، در حالى که به شدت تیراندازى مى کردند و 
محوطه حرم خالى از وجود زائر بود، به ســمت صحن 

اصلى حرکت کردند.
وى با اشاره به اینکه شدت تیراندازى مهاجمان به قدرى 
بود که فشنگ هاى آنها در محوطه فضاى سبز به اتمام 
رسید و یکى از مهاجمان مجبور به پرتاب اسلحه خود به 
داخل محوطه فضاى سبز شد، افزود: بعد از آن، مهاجمان 
مسلح به سمت درهاى ورودى هجوم برده و در حالى که 
کسى در این قسمت وجود نداشــت، اقدام به شکستن 
شیشــه هاى ورودى و ورود به محوطه حیاط مســّقف 

حرم کردند.

بهمنیارى ادامه داد: این حــوادث در کمتر از چند دقیقه 
به وقوع پیوســت و بالفاصله مأمــوران کالنترى وارد 
صحنه شدند و با اقدام بجا و همچنین درخواست کمک 
از کالنترى هاى اطراف، تالش بــراى مهار تیراندازى 
افراد مسلح، پاکســازى محوطه از وجود زائران محترم 
و همچنین دســتگیر کردن مهاجمان را در دستور کار 

خود قرار دادند.
سرکالنتر دهم فاتب افزود: به علت خلوت بودن محوطه، 
مهاجمان که بسیار شتابزده عمل مى کردند، موفق شدند 
وارد حیاط مسقف حرم شــده و همچنان به تیراندازى 
خود ادامه دهند. در این لحظه مأموران پلیس و مأموران 
حفاظت حرم، مهاجمان را تحت محاصره داشــتند. در 
داخل حیاط مسقف، تابلویى وجود دارد که سمت ورود به 
حرم را نشان مى دهد اما بنا به دالیلى، فلش جهتى اشتباه 
را نشان مى دهد؛ از این رو خوشبختانه مهاجمان که در 
جریان این اشتباه نبودند، به جاى ورود مستقیم به داخل 
حرم، وارد محل گیت ها شدند و با عبور از یک شبستان، 
به داخل حیاط پشتى حرم رفتند. در این مکان مهاجمان 
که متوجه شده بودند چاره اى جز تسلیم ندارند، اقدام به 
شهادت مأمور فضاى سبز داخل حرم کرده و بعد از آن نیز 
یکى از مهاجمان در حرکتى انتحارى، خود را منفجر کرد 
و به هالکت رسید و دیگرى نیز توسط مأموران پلیس 

دستگیر شد.

احمد امیرآبادى فراهانى نماینــده مردم قم در دو دوره 
مجلس نهم و دهم و عضو هیئت رئیســه مجلس دهم 
است که روز 17 خرداد ودر جریان حمله تروریستى به 
مجلس یکى از اعضاى دخیل هیئت رئیســه مجلس 
بــراى کنترل اوضــاع و پیگیر امورات مربــوط به آن

 بود. وى در گفتگو با میزان روایتى تازه از این عملیات 
کــور را به نقــل از یکى دیگــر از نماینــدگان بازگو 

مى کند:
طبق روزهاى عادى صحن علنى مجلس، مشــغول 
بررسى دســتور روز بودیم. من در جایگاه هیئت رئیسه 
دیدم آقاى کوروش کرم پورحقیقــى نماینده فیروزآباد 
سراســیمه وارد صحن علنى شــد و با یک کلتى که 
همراه داشت مستقیم به ســمت جایگاه هیئت رئیسه 
پیش من آمد و گفت «داعش داعش». گفتم چه شده؟ 
داعش کجا بود؟ عصبانى نشو، آرام بگو ببینم چه شده 
است؟ گفت داعش بیرون مجلس است، دارند به سمت 
صحن مى آیند. من فکر مى کردم شــوخى مى کند، 
گفتم آقاى کرم پورحقیقى! دقیق بگو ببینم چه شــده 
است؟  گفت تروریســت ها از درب مراجعه کنندگان 
به داخل مجلس آمدنــد و  وارد بخش دفاتر نمایندگان 
شده اند، شنیدم صداى شلیک گلوله اى آمد و بالفاصله 
بعد از آن یک پاسدار نقش زمین شد. یک نفر با کلت و 
فریاد ا... اکبر به سمت مردم تیراندازى مى کرد و پشت 

سرش فردى دیگر با کالشینکف تیراندازى ممتد کرد 
که چند نفر شهید شدند. پرسیدم شــما چکار کردى؟ 
گفت چون هیچ سالحى نداشتم خودم را زمین انداختم 
تا تروریست ها فکر کنند که من هم گلوله خوردم. دیدم 
آنها از محل حادثه در حال دور شــدن هســتند. کلت 
پاسدار شهید را برداشتم و پشت سر تروریست ها رفته و 
با آنها که به اشتباه به طبقه اول رفته بودند،  درگیر شدم. 
تروریست ها  به ســمت من شــلیک کردند. من هم 
به ســمت آنها شــلیک کردم و همیــن معطل کردن 

تروریست ها باعث شد تا نیروهاى کمکى برسند. 
بالفاصله با ایشــان به نزد آقاى پزشکیان که ریاست 
جلســه را برعهده داشــت رفتیم و خواســتم تا آقاى 

پزشکیان در جریان امور قرار بگیرند.
آقاى کرم پورحقیقى اصرار داشــت که بایــد بروم و با 
تروریســت ها بجنگم. من گفتم نه، شما که سالح در 
دســت دارید همینجا(درب آفتاب صحن علنى که به 
جایگاه هیئت رئیسه مجلس مشرف مى شود) بنشینید 
و اگر احیانًا تروریســت ها آمدند با آنهــا مقابله کنید و 
من هم پیگیر امور شــدم. با چند نفر از اعضاى هیئت 
رئیســه به میان نماینــدگان رفتیــم و توضیح دادیم. 
البته مســئوالن دفاتر نمایندگان نیز با خود نماینده ها 
تماس مى گرفتنــد و آنها را در جریان امــور قرار داده

 بودند.

مهاجمان به شدت 
تیراندازى مى کردند

سراسیمه آمد و گفت 
داعش داعش...

جزئیات جدید از
حادثه تروریستى در حرم امام (ره)

 جزئیات جدید از
حادثه تروریستى در مجلس

دبیر کمیسیون امنیت ملى مجلس:

زن بازداشت شده 
هدایت حوادث تهران را 

بر عهده داشت
دبیر اول کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى از 
احراز هویت زن تروریســتى که در اختیار نیروهاى 

امنیتى است خبر داد.
محمد جواد جمالــى در گفتگو با جــام جم آنالین 
اظهار داشت: زنى که پس از حوادث تروریستى روز 
چهارشــنبه تهران در دام نیروهاى امنیتى انتظامى 
کشورمان گرفتار شــد، اصالتى ایرانى داشته است. 
وى در خصوص هویت تروریست هاى همراه با این 
زن افزود: همدستان تروریست با این زن هم ایرانى 

بوده و مربوط به نواحى غرب کشور هستند.
جمالى تصریح کرد: این زن تروریســت هیچ گونه 
نسبت خویشاوندى و قومیتى با دیگر تروریست ها 
نداشــته و وظیفه هدایت افراد در انجام عملیات و 
نیز سرویس هاى جنسى به آنان را بر عهده داشته

 است.
عضو هیئت رئیسه کمیســیون امنیت ملى مجلس 
که مشغول بازدید از محل اقدام تروریستى در مرقد 
مطهر حضرت امام (ه) بود بــا آرام خواندن فضاى 
صحن حرم خاطر نشان کرد: تا کنون هیچ جزئیاتى 
از اظهارات و اعترافات تروریســت در بند نیروهاى 

امنیتى به دست ما نرسیده است.
به گفته وى کمیسیون امنیت مجلس فعًال مشغول 
بازدید و بررسى ابعاد حوادث تروریستى به صورت 
میدانى بوده و احتمال دارد در جلسه روز یک شنبه 
کمیسیون در صورت جمع بندى اطالعات، حوادث 

تهران مورد بررسى قرار گیرد.

2 روایت جدید از حوادث تروریستى تهران
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مدیر کل امور فنى بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعى در 
خصوص احتساب دوره سربازى به عنوان سابقه کار گفت: 
براساس قانون مصوب شده در مجلس شوراى اسالمى و 
آیین نامه اجرایى هیئت وزیران مدت خدمت نظام وظیفه 
و حضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تأمین 
اجتماعى با پرداخت حق بیمه دوره ســربازى، به عنوان 

سابقه کار محسوب مى شود.
منصور آتشى افزود: مشــمولین قانون تأمین اجتماعى 
با دارا بودن شرایط مقرر قانونى از جمله بیمه پردازى در 
زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه و همچنین 
پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابــط مقرر در ماده 3 

آیین نامه اجرایى به نسبت کســر 7 درصد از 30 درصد 
حق بیمه شده و کسر 23 درصد از 30 درصد سهم دولت 
امکانپذیر مى شــود. وى خاطر نشــان کرد: متقاضیان 
موصوف در صورت تمایل به احتســاب سوابق مذکور 
مى توانند جهت انجام فرآیند مربوطه به آخرین شــعب 
محل پرداخت حق بیمــه مراجعه کنند و پــس از ارائه 
درخواســت و احراز شــرایط مقرر زمینه اقدام الزم در 
احتساب دوره سربازى به عنوان سابقه کار از سوى شعب 
فراهم مى شود. آتشى عنوان کرد: در صورت عدم توانایى 
بیمه شــده در پرداخت حق بیمه به صورت یکجا امکان 

تقسیط آن تا حداکثر 12 قسط وجود دارد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: لبنیات 
و شیرهاى سنتى نمى توانند ناقل تب کریمه کنگو باشند 
و این بیمارى تنها توسط  گوشــت هاى تازه جگر، امعاء 

واحشاى گوسفندان و خون دام ها منتقل مى شوند. 
محمد حســین عزیزى افزود: کنه هاى موجود در پشم 
گوسفندان به دلیل تغذیه از خون دام ، ناقل سریع بیمارى 
تب کنگو هستند و مردم ساکن شهرستان ها و روستاها 
که به دامدارى اشتغال دارند، باید از ارتباط غیر ضرورى 

با دام بپرهیزند.
رئیس انجمن علــوم و صنایــع غذایى ایــران گفت: 
ضدعفونى کردن دام با مواد شــیمیایى و حمام کنه، هر 

ساله بر روى دام ها انجام مى شــود بنابر این در شرایط 
اشــاعه بیمارى تب کریمه کنگو در کشور، ضدعفونى  

و واکسینه کردن دام ها باید در اسرع وقت انجام شود.
وى عنوان کرد: تب کریمه کنگو در دام هاى زنده قابل 
تشــخیص نیســت و تا زمان ذبح نمى توان از آلودگى 
دام ها اطالعى پیدا کرد بنابر این کنه هاى ناقل بیمارى 
مى توانند بدون هیچ عالیمى به تدریج تمامى دام هاى 

یک منطقه را آلوده کنند و بیمارى را اشاعه دهند.
وى گفت: به اهالى روســتاها توصیه مى شــود جهت 
جلوگیرى از وجود کنه ، منازل خود را سمپاشى کرده و از 

کشتن هر جانورى توسط دست، خوددارى کنند.

تب کنگو با لبنیات سنتى 
منتقل نمى شود

احتساب دوره سربازى 
به عنوان سابقه بیمه

توصیه به خبرنگاران
معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد با اشاره به موج گسترده 
تغییـر و تحـوالت در برخى رسـانه ها بـه خبرنگاران 
بیکار شـده توصیه کـرد بـراى ادامه و اسـتمرار بیمه 
خود به سـامانه جامع رسـانه هاى کشـور به نشـانى 
e-rasaneh.ir مراجعه و نسبت به پایدارى و استمرار 

بیمه خود اقدام کنند.
حسـین انتظامى تصریح کرد: مطابـق قانون تمامى 
نشـریات باید خبرنگاران خود را بیمه کنند تا از یارانه 

برخوردار شوند.

هزینه سنگین سیگارى ها
رؤساى دانشـگاه هاى تهران و علوم پزشکى تهران 
در بیانیه مشترکى اعالم کردند: در ایران روزانه 920 
میلیون تومان و سـاالنه 1740 میلیارد تومان صرف 
خرید سیگار مى شود درحالى که نظام سالمت کشور 
براى درمان عوارض ناشـى از سـیگار سـاالنه حدود 

5220 میلیارد تومان هزینه مى پردازد.

گرما، به دولت رسید
در پى وقـوع گرماى بى سـابقه در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان و اعـزام نماینـده ویژه از سـوى رئیس 
جمهورى براى بررسى موضوع، وزارت نیرو در جلسه 
روز چهارشنبه هفته گذشـته هیئت دولت گزارشى را 
از بررسـى وضعیت مناطق مختلف استان سیستان و 

بلوچستان ارائه کرد.
بعد از ارائه گزارش، هیئت وزیران با کاهش تعرفه برق 
در شهرهاى مختلف این استان از یک ماه تا 9 ماه به 

تناسب درجه گرمسیرى آنها موافقت کرد.

15 هزار زندانى در راه آزادى 
سـید اسـدا... جوالیى رئیـس سـتاد دیه در مراسـم 
گلریـزان بـراى آزادى زندانیـان جرائـم غیرعمد در 
هتل آسـمان اصفهان گفـت: بـراى آزادى 15 هزار 
زندانى جرائم غیرعمد 800 میلیارد تومان نیاز اسـت 
که امیدواریم تا پایان سال با تأمین این اعتبار با کمک 

خّیران، زمینه آزادى این تعداد زندانى را فراهم کنیم.

دریافت هزینه  جایز نیست
دانـش آشـتیانى وزیـر آمـوزش و پـرورش  در جمع 
خبرنـگاران دربـاره هزینه اى کـه مـدارس در زمینه 
هوشمند سـازى از اولیـاى دانش آمـوزان دریافـت 
مى کنندگفت: مـا قبًال هم این مسـئله را اعالم کرده 
بودیم؛ دریافت هرگونه هزینه اى که الزامى باشد جایز 
نیست. اما امکان دارد براى کیفیت بخشى به مدارس 
هزینه هایى را به صورت کامـًال اختیارى و داوطلبانه 

خود اولیاى دانش آموزان کمک کنند.

بفرمایید نوشیدنى 
فراسودمند!

پژوهشـگران دانشـگاه صنعتى اصفهان با همکارى 
محققان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بهره گیرى 
از فنـاورى نانـو یـک محصـول غذایى فراسـودمند 
از روغن هسـته  انـار تولیـد کردنـد. نتایج ایـن طرح 
مى توانـد موجـب گسـترش محصـوالت غذایـى و 
نوشیدنى هاى فراسودمند با ارزش غذایى باال شود، به 
خصوص که براى انجام این طرح نسبت به خط تولید 

نوشیدنى هاى معمولى وجود نخواهد داشت.

80 میلیون نفر
80 میلیون لیتر

محمد درویش مدیر کل دفتر مشارکت هاى مردمى 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت با اشـاره به معضل 
آلودگى هوا اظهار داشـت: ایرانیان روزانه 80 میلیون 
لیتر بنزین مصـرف مى کنند، این در حالى اسـت که 
در شـرایط نرمال یک جمعیت 80 میلیونـى باید 40 
میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشد، ولى این میزان 
در ایـران دو برابر اسـت و بـه آلودگى هـوا دامن زده

است.

چرك نویس

معاون گردشــگرى به کاربران درگاه هــاى اینترنتى 
غیرمجاز گردشگرى هشدار داد.

معاونت گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى به کاربران فضاى مجازى که براى انتخاب 
محل اقامت، تورهاى مســافرتى، آشــنایى با مقاصد 
گردشــگرى و ســایر خدمات مورد نیاز به درگاه هاى 
غیرمجاز اینترنتى گردشگرى مراجعه مى کنند، هشدار 

داد.
بنا بر اطالعیه ابالغى، متولى هرگونه فعالیت گردشگرى 
در کشــور، ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشــگرى معرفى شده است و مســئولیت مدیریت، 
ســامان دهى و نظــارت بــر فعالیت هاى تأسیســات 
گردشگرى در ارائه خدمات سفر و گردشگرى بر عهده 

این دستگاه است.
در این اطالعیه آمده ســامانه صدور مجوز فعالیت براى 

ارائه کنندگان خدمات مسافرتى و گردشگرى به نشانى 
tnamad.ichto.ir راه اندازى شده است. لیکن با توجه به 

بهبود شــرایط و رونق صنعت گردشگرى در سال هاى 
اخیر، متأسفانه طى چند ماه گذشته درگاه هاى اینترنتى 
مختلفى از جمله سایت هاى معرفى خانه هاى استیجارى 
با عناویــن مختلف از جمله: مهمان خانه، خانه مســافر 
گیالن، سوئیت تبریز، کانون اسکان مسافر و... به صورت 
غیرقانونى و بدون هماهنگى و اخذ مجوزهاى الزم از این 
ســازمان مبادرت به فعالیت در فضاى مجازى کرده که 
این امر عالوه بر ایجاد مشکالت براى فعاالن و ذینفعان 
گیرنده خدمات گردشــگرى، موجب سرگردانى، ایجاد 
خســارت هاى مادى و معنوى براى مردم و گردشگران 
نیز شــده اســت و اغلب با ارائه اطالعات غلط و انجام 
فعالیت هاى غیرمجاز زمینه سوء استفاده و کالهبردارى 

را نیز فراهم مى کند.

معاون سازمان محیط زیست با اشاره به مرگ «هیرکان» در پارك گلستان گفت: مسئوالن استان باید 
بالفاصله پس از اطالع از مرگ «هیرکان» موضوع را گزارش مى دادند. آنچه موضوع را متفاوت مى کند، 

«پنهان کارى» است که در این موضوع رخ داده است.
فرهاد دبیرى با اشاره به عزم جدى 
ســازمان حفاظت محیط زیســت 
براى برخورد قاطع بــا متخلفان در 
این موضوع و جلوگیــرى از تکرار 
اتفاق مشــابه اظهار داشت: در حال 
حاضر دو روز است که تیم بازرسى 
سازمان در اســتان گلستان مشغول

 بازجویــى از افــراد مختلف و ثبت 
اظهارات براى کشف واقعیت ماجرا 

هستند.
دبیرى ضمن اعالم دستور خود براى 
برخورد قاطع با متخلفان خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان باید بالفاصله 
پس از اطالع از مرگ «هیرکان»، موضوع را به ســازمان حفاظت محیط زیست گزارش مى داد اما این 
گزارش با تأخیر ارسال شد و از این رو قطعًا باید با فرد یا افرادى که در ارائه گزارش خالف واقع یا تأخیر 

در ارائه گزارش نقش داشته اند، برخورد شود.
وى اشاره اى به سابقه نگهدارى دو قالده پلنگ در گلستان داشت و یادآور شد: پس از دو سال نگهدارى 
از این دو قالده در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، به رغم نظرات مخالف و موافق، جمع بندى 
بر رهاسازى این گونه ها در پارك ملى گلســتان به دلیل عدم خو گرفتن آنها به انسان و محیط انسانى 

گرفته شد.
معاون طبیعى سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگرچه پارك ملى گلستان تعداد متخلفان کمترى 
دارد و از این رو محیطى امن براى توله پلنگ ها به شمار مى رفت اما خطر اصلى، رقباى قوى این گونه ها 
یعنى پلنگ هاى نر پارك ملى گلستان و ترس از نزدیک شــدن «هیرکان» به قلمروى پلنگ هاى نر 

و تلف شدن توسط گونه قوى تر بود که به احتمال زیاد علت اصلى مرگ نیز همین موضوع بوده است.
دبیرى، ترس بى مورد اداره کل حفاظت محیط زیســت استان گلستان از سرزنش مخالفان رهاسازى را 

عامل تأخیر و گزارش خالف واقع دانست و افزود: نباید این پنهان کارى صورت مى گرفت.

پروژه بررسى و شناســایى حوضه آبگیر ســد سیلوه به 
شناسایى 39 محوطه شامل تپه ها، محوطه ها، قلعه ها و 

گورستان هاى متعلق به ادوار مختلف  منجر شد.
افراسیاب گراوند سرپرست هیئت باستان شناسى اظهار 
داشت: شمال غرب ایران به عنوان یک پل ارتباطى بین 
فالت ایران، قفقاز، آســیاى صغیر و بین النهرین همیشه 
نقش مهمى را در روابط و تبادالت فرهنگى ایفا کرده است. 
وى افزود: در این میان دشت میان کوهى سیلوه پیرانشهر، 
به دلیل رودهاى دائمى، چشمه ها، منابع حیوانى و گیاهى، 
مراتع و زمین هاى حاصلخیز که در آن وجود دارد، از دیرباز 
براى استقرار بسیار مستعد بوده ولى تاکنون مورد بررسى 

باستان شناختى قرار نگرفته است.
گراوند گفت: در بررسى باستان شناختى سد سیلوه شامل 
یک دشت حاصلخیز و کوهپایه اى به مساحت 99 کیلومتر 
مربع (9×11 کیلومتر) در شمال غربى شهرستان پیرانشهر 
و وجود عوارض طبیعى «کوه هــا» در دور تا دور آن براى 
شناســایى و کنترل بهتر عوارض دشت میانکوهى، ابتدا 
منطقه مورد بررسى به دو بخش شمالى و جنوبى تقسیم 

شد.
به گفته این باستان شناس، در این بررسى باستان شناختى 
تعداد 39 محوطه مورد شناسایى قرار گرفت که با توجه به 
مطالعه بر روى داده هاى فرهنگى به ویژه داده هاى سفالى 

به دست آمده از بررسى، معلوم شد  آثار شناسایى شده متعلق 
به ادوار مختلف فرهنگى- تاریخى (نوسنگى، مس سنگى، 

مفرغ، آهن، دوران تاریخى و اسالمى) هستند.
وى تصریح کرد: آثار شناسایى و بررسى شده شامل: تپه ها، 

محوطه ها، قلعه ها و گورستان ها مى شوند.

اگر در حمله اى تروریستى گرفتار شدید، چه باید بکنید؟

توریست ها  و تروریست ها

  جام جم آنالین | وقــوع دو حملــه تقریبًا 
همزمــان به ســاختمان مجلــس ایران و حــرم مطهر 
امام خمینى (ره) یادآورى مى کند که در دنیاى امروز، هر فرد 
در هرجا ممکن است روزى در معرض چنین حمالتى قرار 
گیرد. البته  احتمال چنین چیزى زیاد نیست اما به هر حال 

باید براى آن آماده بود.

ذهنتان را آماده کنید
کسى که انتظار شنیدن صداى گلوله را ندارد، فرض مى کند 
صداى چیزى دیگر است، چیزى که با انتظارش همخوانى 

دارد مثل صداى خالى کردن تیرآهن از تریلى یا ترقه.

سریع واکنش نشان بدهید
کسى که سریع و قاطع تصمیم بگیرد، بیشتر ممکن است 
نجات پیدا کند. اما طبیعت انسان طورى است که صبر مى کند 
ببیند بقیه چه مى کنند. آنها که تنها هستند بیشتر واکنش 

نشان مى دهند تا آنها که با کسى دیگر آمده اند.

خودتان را از تیررس دور کنید
اگر مهاجمان شما را نبینند، نمى توانند شما را بزنند. بنابراین 
اولین قدم این است که سر راه نباشــید، کمتر دیده شوید. 
بدیهى ترین گزینه این اســت که خودتــان را روى زمین 

بیاندازید، اما اگر بشــود، بهتر است پشت چیزى که محکم 
باشد پناه بگیرید، مثًال یک دیوار بتنى.

در افتادن
کسى که آموزش ندیده بهتر است با مهاجم در نیافتد. از یاد 
نباید برد که بســیارى از حمله ها تک نفره نیست و گروهى 
است. بعضى ها ممکن است جلیقه ضدگلوله به تن داشته 
باشند، یا مواد منفجره همراه شان باشد. اما در برخى موارد 

درافتادن با افراد مسلح نتیجه داده است.

بعد از فرار
همچنان هوشیار باشید. تا جایى که مى توانید از محل واقعه 
دور شوید. پشــت محکم ترین وســخت ترین چیزى که 
مى توانید پنهان شوید و از پلیس یا مأموران امنیتى کمک 
بخواهید. در گروه هاى بزرگ حرکت نکنید و سوار وسایل 

حمل ونقل عمومى نشوید.

به هم کمک کنید
اگر مى خواهیم همه جلــوى خروجى اضطرارى گیر نکنند 
و کســى زیر دســت وپا نماند، راهى جز این نیست. بیشتر 
آدم ها حتى در شرایط بســیار حاد هم قاعدتًا به هم کمک 

مى کنند.

عضو انجمن علمى گردشــگرى ایران تأکید کرد: حادثه 
تروریستى تهران تأثیرى در گردشگرى نخواهد داشت.

محمدتقى رهنمایى که از نخســتین مدرسان گردشگرى 
در ایران است، در گفتگو با ایسنا درباره تأثیر تیراندازى هاى 
تهران بر حریم امن گردشگرى ایران، این نکته را یادآور شد 
که محل حوادث رخ داده متفاوت با موارد مشابه اینچنینى 
در دنیاست، چرا که این حوادث، مثل هند در هتل رخ نداده 
و یا فرودگاه و پایانه هایى را که محل ورود و خروج مسافران 
است، مانند ترکیه هدف نگرفته و یا در مرکز گردشگرى مانند 
تایلند اتفاق نیافتاده است. در واقع هیچ یک از دو محلى که 
در آن تیراندازى شــد، ماهیت گردشگرى نداشته که جاى 

نگرانى داشته باشد.
او در عین حال خاطرنشــان کرد: تردیدى نیست از منظر 
آسیب شناســى یکى از خطرهایى که گردشگرى را تهدید 
مى کند، درگیرى ها و ناآرامى هایى از قبیل حوادث تروریستى 
اســت و بر همین پایه بارها تأکید شده کشورها و مناطقى 
که درگیر ناآرامى ها هســتند، هیچ وقت مقصد خوبى براى 

گردشگرى نبوده اند.
رهنمایى اما گفت: ایران کشور وسیعى است و با کشورهاى 
کوچکى که در عرض یکى دو ساعت مى توان آن ها را طى 

کرد، فرق مى کند. در چنین کشور گسترده اى هم برقرارى 
امنیت کار مشــکلى اســت و هم مختل کردن آن. به هر 
حال این حادثه تروریستى در این مقیاس، تأثیر چندانى بر 

گردشگرى نخواهد داشت.
وى وضعیت ترکیــه را مصداق آورد و افــزود: جاذبه هاى 
فرهنگى و تاریخى این کشــور با آنکه زیاد است، اما بیشتر 
به دوران رم بیزانس تعلق دارد و به نوعى اروپایى محسوب 
مى شود، درحالى که جاذبه هاى ایران ریشه اى درونى دارد 
و هویت آن کامًال منحصر به همین کشــور و تمدن است، 
بنابراین وقتى اروپایى ها به ترکیه مى روند بیشــتر اهداف 
تفریحى را دنبال مى کنند که این دسته از گردشگران معموًال 
هنگامى که در مقصد دچار مشکلى مى شــوند با توجه به 
امکاناتى که در اختیار دارند، سریع مقصد دیگرى را جایگزین 
مى کنند، همان سرنوشــتى که امروز ترکیه دچارش شده 
است. اما در ایران وضعیت متفاوت است، ما با کشورى روبه 
رو هستیم که به واسطه تاریخ و فرهنگى که دارد کمتر قابل 
جایگزین شدن است. هرچند ممکن است آنهایى که تصمیم 
گرفته اند به ایران سفر کنند تحت تأثیر وقایع تروریستِى رخ 
داده، دغدغه پیدا کنند، اما اصًال اعتقاد ندارم که برنامه خود را 

تغییر دهند و یا کًال از آمدن به ایران منصرف شوند.

اعتراف سازمان محیط زیست به تخلف در ماجراى آزادسازى پلنگ تلف شده 

 «پنهان کارى در مرگ هیرکان» مسئله را متفاوت کرد
هشدار سازمان میراث فرهنگى 

خانه هاى استیجارى غیرمجازمعرفى مى شوند

39 محوطه باستانى در یک آبگیر شناسایى شد

58 سـال پیش در هفدهم خـرداد 1338مجسـمه حکیم 
ابوالقاسـم فردوسى سـاخته «ابوالحسـن صدیقى» طى 
مراسمى باشکوه در میدانى به همین نام در تهران رونمایى 

شد. 

 آشنایى با میکل آنژ ایران
ابوالحسن صدیقى از بزرگ ترین مجسمه سازان ایران است 
که از او به عنوان پدر مجسمه سـازى ایـران و «میکل آنژ 
شـرق» یاد مى شـود. او در مجموع 83 مجسـمه ساخت 
که مهمترین آنها، مجسـمه  هاى نادرشاه افشار در مشهد، 
ابن سینا در همدان، سعدى در شـیراز، خیام در پارك الله 
و فردوسـى در میدان فردوسـى تهران اسـت. او مجسمه 
فردوسـى را از جنس سـنگ مرمر به ارتفاع 3 متر ساخت 
و کار نصب آن را به فرزندش فریدون صدیقى سپرد. این 

مجسمه در 17 خردادماه 1338 نصب شد.

دلیل اهمیت خیابان فردوسى
خیابان فردوسى از میدان امام خمینى(ره) (توپخانه) شروع 
مى شـود، در چهارراه اسـتانبول خیابان جمهورى را قطع 
مى کند و در میدان فردوسـى به تقاطع انقالب مى رسـد. 
نام اول این خیابان عالءالدوله بوده اسـت. بخش هایى از 
خیابان فردوسى به اصناف و فروشندگان کفش و چرمینه، 
صرافى و نقره اختصاص دارد. سـفارتخانه چندین کشور، 
سـاختمان مرکزى چندین بانک (مانند بانک ملى ایران، 
بانک سـپه)، چند موزه (موزه جواهرات ملى، موزه سـکه 
بانک سپه) و شرکت ها و مؤسسـات بسیارى در طول این 

خیابان قرار دارند

 تاریخچه نصب مجسمه هاى فردوسى
میدان فردوسـى تهران کـه روزگارى یکـى از مهمترین 
میادین پایتخت بود، تا حاال سه مجسمه از این شاعر نامدار 
را در دل خود جاى داده اسـت. اولین مجسـمه فردوسى، 
دهـم مهرمـاه سـال 1324، همزمـان با جشـن مهرگان 
ایرانیان باسـتان، در میدان فردوسـى نصب شد. پیشنهاد 
ساخت این مجسمه از سوى جمعى از پارسیان هند و در ایام 
مراسم جشن هزارمین سال تولد فردوسى و افتتاح آرامگاه 
این شـاعر نامدار پارسـى مطـرح و با موافقت مسـئوالن 
انجمن آثار ملى، توسط «راس بهادر ماترا» - مجسمه ساز 

هندى- ساخته شد.
اگرچه سـاخت این مجسـمه 2 مترى که حـدود 2/5 تن 
وزن دارد، در سـال 1319 به پایان رسید، اما به دلیل وقوع 
جنگ جهانى دوم، اهداى آن به ایران تا اواخر سال 1323 
به تأخیر افتـاد. اما باالخره بهمـن ماه این سـال کارهاى 

عمرانى اش انجام شـد و هشـت ماه بعد مجسـمه وسـط 
میدان قرار گرفت.

تا پیش از سال 1338 که سومین مجسمه میدان فردوسى 
و ثمره کوشش مرحوم صدیقى در این میدان جاى بگیرد، 
مجسـمه هندى به رو  به روى دانشـکده ادبیات دانشـگاه 
تهران منتقل و یک مجسمه دیگر از این شاعر ملى براى 

مدتى کوتاه در میدان فردوسى نصب شد.
مجسمه دوم ظاهراً به مشهد منتقل شـد و در اختیار اداره 

میراث فرهنگى این شهر قرار گرفت.

 ویژگى هاى مجسمه فردوسى
ساخت مجسمه  سوم در سال 1337 و از سوى انجمن آثار 
ملى طى قراردادى به صدیقى که در آن زمان در ایتالیا به 
سر مى برد سپرده شد و اوایل سال 1338، کار ساختش به 
پایان رسید. نصب این مجسمه را فرزند ابوالحسن صدیقى، 
فریدون صدیقى انجام داد. او در کشور اتریش تحصیالت 

آکادمیک مجسمه سازى و مرمت مجسمه را آموخته است.
جنس این مجسمه، سـنگ مرمر کارارا و ارتفاع آن بیش 
از 3 متر است. در قسمت پایین این مجسمه، پیکر کودکى 
زال (از شخصیت هاى شـاهنامه) قرار گرفته است. آنطور 
که در «شـاهنامه» آمـده، زال روى کوه قاف بزرگ شـد؛ 
بنابراین پایه مجسمه به صورت یک تخته سنگ طبیعى 
که حاکى از داستان زندگى زال است، تهیه شد. براى پایه 
مجسمه، تخته سـنگى با 59 تن وزن از کوه الوند واقع در 
اسـتان همدان جدا و به تهـران منتقل شـد و باالخره کار 
نصب مجسمه فردوسى بر روى این قطعه سنگ نتراشیده 

انجام گرفت.
اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، شرایط نامناسب نگهدارى 
مجسمه فردوسى و هراس از فرسایش، صحبت هایى مبنى 
بر انتقال مجسـمه و نصب بدل آن را مطرح کرد. فریدون 
صدیقى در سـال هاى 84 و 88 دو بار به مرمت مجسـمه 

فردوسى پرداخت.

با یکى از معروف ترین مجسمه هاى ایران آشنا شوید

مجسمه فردوسى 58 ساله شد

تحلیلى بر تأثیر حادثه تهران بر صنعت گردشگرى کشور
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تصویب 32 طرح گردشگرى
مدیــر کل میــراث فرهنگــى اســتان اصفهــان 
گفت: با توجه به اســتقبال ســرمایه گذاران بخش 
خصوصى بــراى  فعالیت در حوزه گردشــگرى در 
پهنه اســتان اصفهان؛ 32 طرح جدید گردشــگرى 
در اســتان اصفهــان با اکثریــت آراء بــه تصویب

 رسید. 
فریدون اللهیــارى افزود: مجوز تأســیس 32 طرح 
گردشگرى شــامل هشــت هتل و هتل آپارتمان، 
دوطرح توســعه هتــل در درجات یک و 5 ســتاره، 
تأسیس شــش مجتمع گردشــگرى، ده اقامتگاه

 بوم گردى، ســه  سفره خانه ســنتى و تأسیس سه 
اقامتگاه سنتى به تصویب رسید.

استفاده از اپلیکیشن ردیاب 
بیمار در زمان هاى بحران

 معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: اســتفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار با 
هدف ردیابى مصدومان در حوادث انبوه در اصفهان 

به اجرا درآمد.
داریوش کریمى اظهار داشت: این نرم افزار با فرض 
تخریب زیر ساخت هاى ارتباطى بر بستر ارتباطات 

ماهواره اى طراحى شده است. 
وى ادامه داد: قابلیت استفاده در عملیات امداد ونجات 
در حوادث انبوه و در مکان هاى مختلف از جمله محل 
حادثه، محل جمع آورى مصدومین،تریاژ اولیه و تریاژ 

ثانویه از محورهاى برگزارى این مانور است.

افزایش جمعیت پلنگ ایرانى 
در منطقه عباس آباد

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان نایین 
گفت : در پى ثبت تصاویــرى از طریق دوربین هاى 
نصب شده در منطقه حفاظت شده عباس آباد نایین، 
نشــانه هایى از افزایش جمعیت پلنگ ایرانى در این 

منطقه به دست آمده است.
حسین اکبرى اظهار داشت : بررسى دقیق و تحلیل 
خال هاى بدن پلنگ ها در تصاویرگرفته شده نشان 
مى دهد در بازه زمانى 9 ماهه، حداقل سه قالده پلنگ 
از جلوى دوربین ها عبور کرده اندکه این نشــانه اى 
بسیار مهم و امید بخش براى احیاى جمعیت پلنگ ها 

پس از 33 سال در منطقه است.

دانشگاه آزاد مبارکه
 29 ساله شد

 دانشگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه بیست و نهمین 
ســال راه اندازى خود را پشت سر گذاشــت و وارد 

سى امین بهار فعالیت خود شد.
این دانشگاه اکنون و در 29 سال فعالیت خود داراى 
21 هزار فارغ التحصیل، دو هزار و 300 دانشجو، 150 
عضو هیئت علمى و مدرس، 78 پرســنل، پنج باب 
مدرسه با حدود 600 دانش آموز و با مساحتى نزدیک 
به 60 هزار مترمربع زمین شامل فضاهاى آموزشى، 
فرهنگى، آزمایشگاهى، کارگاهى، ورزشى، رفاهى و 

کتابخانه است.

تولید نوشیدنى غنى شده 
با قارچ و قهوه

نخستین بار در کشور محقق دانشگاه صنعتى اصفهان 
نوشیدنى غنى شده با قارچ و قهوه تولیدکرد.

مجرى این طــرح و عضو هیئت علمى دانشــکده 
کشــاورزى دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت:این 
پودر نوشــیدنى فراســودمند پس از دو ســال کار 
تحقیقاتــى براى نخســتین بــار در کشــور تولید

 شده است .
مریم حقیقى افزایش طول عمر، کاهش کلســترول 
و بهبود گردش خــون بدن را از مزایاى اســتفاده از 
ایــن ترکیــب خوراکى دانســت و اظهار داشــت: 
این محصول مقــدار زیادى کربوهیــدرات و آهن 
دارد که مصــرف آن به بیمــاران دیابتــى توصیه

 مى شود .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: مبارزه با سن از ابتداى سال جارى تاکنون در 78 
هزار و 326 هکتــار از اراضى اســتان اصفهان صورت 

گرفته است.
حسنعلى رحیمى اظهار داشت: قرار است در سال جارى در 
بیش از 95 هزار هکتار از اراضى گندم و جو استان اصفهان 
مبارزه با سن انجام شود. وى با اشاره به اقدامات گستره 
شکل گرفته در راســتاى مبارزه با سن در سطح استان، 
افزود: این در حالى اســت که این میزان در مدت مشابه 

سال گذشته در حدود 60 هزار هکتار بود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

گفت: بیشــترین ســطح مبارزه تا این لحظه متعلق به 
شهرستان اصفهان با 35 هزار هکتار بوده است.

رحیمى  در ادامه بیان داشــت: هیچ ســالى تخصیص 
بودجه مبارزه با آفات به کمتر از 70 درصد نرسیده و این 
نشــان از جدیت و اهمیت مبارزه با آفات با وجود تمامى 

محدودیت هاى بودجه اى سازمان است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: خوشبختانه تمهیدات ســازمان جهاد کشاورزى 
براى مبارزه با سن به خوبى جواب داده است و هیچ گونه 
مشکلى از این لحاظ در سطح استان وجود ندارد و مبارزه 

با این آفت با موفقیت انجام شده است.

مدیر حوزه هنرى اصفهان با اشاره به تبدیل سینما ساحل 
اصفهان به پردیس، اظهار داشت: قرار بود سینما ساحل 
اصفهان براى بازسازى و تبدیل به پردیس در خرداد ماه 
کلنگ بخورد، در حال حاضر این پروژه مراحل ادارى خود 
را طى مى کند و امیدواریم تا پایان خرداد این اتفاق بیافتد.

مهدى احمدى فر افزود: به محض اینکه نقشه آن آماده 
شود بازسازى را شــروع مى کنیم، اعتبارات پیش بینى 
شــده اما چون زمان در این پروژه نقــش دارد به طور 
قطع مشــخص نیســت که هزینه کل بازسازى چقدر 
مى شود. وى بیان کرد: شهردارى و شوراى شهر همانند 
همکارى هایى که براى پردیس خانواده داشــتند براى 

پردیس ساحل نیز به توافقاتى رســیده اند و قرارداد آن 
در شــرف امضاســت و مبلغ خوبى را براى این کار در 
نظر گرفته اند.احمدى فر گفت: به دلیل وســعت سینما 
ســاحل، پیش بینى براى پنج ســالن به پردیس شده و 
حجم کار باالســت و احتمال دارد یکســال زمان براى 
این بازسازى صورت بگیرد. مدیر حوزه هنرى اصفهان 
با اشاره به ســایر ســینماهایى که هنوز به حوزه هنرى 
واگذار نشده اند، افزود: ســینماهاى اندیشه، 22 بهمن و 
ایران هنوز مشــکالت قضائى دارند و ما منتظر هستیم 
تا مراحل آن انجام شــود  و به محض واگذارى اقدام به 

بازسازى مى کنیم.

مبارزه با سن در 78هزارهکتار 
از اراضى کشاورزى 

بازسازى پردیس سینمایى 
ساحل در پایان خردادماه

 حضــرت حجــت االســالم والمســلمین
 جناب آقاى دکتر ارزانى

مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان

با سالم و آرزوى توفیق
با توجه به لزوم اطالع رسانى عمومى از شرح 
اقدامات آن اداره کل محترم طى دوران تصدى 
حضرتعالى به عنوان متولى ارشد حوزه فرهنگ 
و رسانه، لطفاً در رابطه با فعالیت هاى صورت 
گرفته در حوزه مطبوعات براى سئواالت زیر 
پاسخ مشــروح ارائه فرمایید تا در قالب یک 

مصاحبه مکتوب در این روزنامه منتشر شود. 
پیشاپیش از بذل توجه شما صمیمانه 

سپاسگزاریم.
روزنامه نصف جهان

1 – طى دوره فعالیت شــما به عنــوان مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، در زمینه 
توســعه کّمى و کیفى مطبوعات محلى استان چه 

اقداماتى صورت گرفته است؟
2- به طور کلى توسعه کّمى و کیفى مطبوعات در 
سیستم تحت مدیریت جنابعالى داراى چه تعریفى 
است و آیا هرگز اقدامى در این زمینه صورت گرفته 

است؟
3 –  بر اســاس نظــر بســیارى از صاحبنظران 
رســانه اى میزان تأثیر گــذارى مطبوعات، افت 
چشــمگیرى در اســتان اصفهان داشــته است. 
قصور آن اداره کل در این زمینــه را چگونه توجیه

 مى کنید؟
4 – رصد مشکالت رسانه هاى استان در سیستم 
تحت مدیریت شما به چه شیوه اى صورت مى گیرد 
و چرا هرگز در این زمینه جلسه اى با حضور اصحاب 

رسانه به صورت عمومى تشکیل نشده است؟
5 – در حوزه فعالیت نشریات روزانه استان و طى دو 
سال گذشته تنها دو جلسه عمومى با حضور مدیران 
این دسته از نشریات تشــکیل شده است که صرفًا 

در زمینه برخى موارد جنبى و نه احصاى مشکالت 
و تهیه راهــکار بوده اســت. دلیل ایــن نقصان 

چیست؟
6 – در دوره هاى گذشــته و توسط مدیران سابق 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، جلسات 
مختلفى با حضور مدیران ارشــد استان و کشور از 
جمله استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شوراى 
اسالمى، معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد و همچنین 
شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تشکیل شده 
و مدیران نشریات اســتان به طرح مشکالت خود 
پرداخته و تصمیمات مهمى در ایــن زمینه اتخاذ 
مى شد که روند این گونه نشست ها در دوره تصدى 
جنابعالى قطع شــده و هیچگونه نشســتى در این 
رابطه برگزار نشــده اســت. علت این بى توجهى 
به مســائل کالن مطبوعات در اســتان اصفهان

 چیست؟ 
7 – اتخاذ تصمیم در حوزه هاى مختلف مرتبط با 
مطبوعات، اغلب بدون تشکیل جلسات عمومى با 
حضور اصحاب جراید صورت مى گیرد. آیا مجموعه 
ذیربط،خود را از مشورت و بررسى نظرات سایرین 
بى نیاز مى بیند که در این راســتا اقدامى نداشــته 

است؟

مســئله سمپاشــى دامدارى ها با توجه به شــیوع تب
 کریمه کنگو، قابل توجه اســت اما به دلیل هزینه هاى 
سنگین که این کار براى دامدارى ها دربر دارد، آنها زیربار 

چنین اقدامى با هزینه خود نمى روند.
ســم زدایى براى دامدارى ها یکى از الزامات اســت و 
دامدارى ها به طور معمول باید هر 15 روز یکبار سمپاشى 
کنند اما ایــن در حالى اســت که نه دامــداران بخاطر 
هزینه هاى سنگین سمپاشــى زیر بار این کار مى روند و 
نه همچون سابق ســم دولتى به دامدارى ها اختصاص 

مى یابد.
توزیع ســم دولتى در دامدارى ها اگر چه کم و بیش در 
این سال ها صورت گرفته است اما مدیر کل دامپزشکى 
استان اصفهان نیز تخصیص کم اعتبارات طى سال هاى 
گذشــته را یکى از دالیلى دانســت که توزیع سم براى 

دامدارى ها را با مشکل مواجه کرده است.
شــهرام موحدى با بیان اینکه به دلیــل کمبود بودجه 
نتوانستیم به مقدار نیاز سم خریدارى و بین دامدارى ها 
توزیع کنیم، گفت: سال گذشــته 28 هزار گاو و گوساله 

علیه کنه سمپاشى شده است.
وى بیان داشت: در سطح استان اصفهان نزدیک به 380 

هزار رأس گاو و گوساله داریم.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان همچنین به سمپاشى 
جایگاه هاى نگهدارى دام اشــاره کرد و گفت: در سال 
گذشــته یک میلیون و 690 هزار متر مربع و در سه ماه 
نخســت امســال 240 هزار متر مربع از مساحت این 

جایگاه ها علیه کنه سمپاشى شد.
وى اظهارداشــت: بســیارى از دامــداران و متولیان 
گاودارى هاى صنعتى، نیمه صنعتى و ســنتى اســتان 
اصفهان به صورت شــخصى اقدام به سمپاشــى علیه 
کنه کرده اند که در آمار اداره کل دامپزشــکى اســتان 
وجود ندارد.موحدى با اشــاره به اینکه از سوى اداره کل 
دامپزشکى استان تأمین سموم مورد نیاز جهت سمپاشى 
دامــدارى ها براســاس اعتبار تخصیــص یافته انجام
 مى شــود، تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته به این 

بخش، بسیار کم است و جوابگوى نیازها نیست.

60 در صــد واحدهاى دامدارى اســتان 
اصفهان خصوصى است

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
اقدامات مناسبى از ســوى این اداره کل براى بهسازى 
اماکن نگهدارى دام در اســتان انجام شده است، گفت: 
60 درصد واحدهاى دامدارى اســتان خصوصى است و 
سمپاشى این مراکز در زمان هاى مختلف انجام مى شود.
وى افزود: مشکل ما دامدارى هاى سنتى است که ممکن 

است به رعایت نکات بهداشتى کم توجهى کنند.
موحدى با اشــاره به اینکــه در ماه رمضــان مصرف 
فرآورده هاى خــام دامــى افزایش مى یابــد، افزود: 
براى جلوگیــرى از بروز هرگونه بیمــارى که از طریق 
فرآورده هاى دامى غیربهداشتى منتقل مى شود، طرح 
ویژه کنتــرل و نظارت بر مراکز تولیــد، توزیع و عرضه
 فرآورده هاى دامى استان اصفهان اجرا شده است.وى 
افزود: براساس این طرح 35 گروه ثابت و 30 گروه سیار 

بر این مراکز نظارت دارند.

5000 دام سنگین در اصفهان سمپاشى 
شدند

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به اینکه 105 
بازرس در سطح استان اصفهان در طرح یاد شده مشارکت 
دارند، گفت: براى اجراى این طرح در شهرستان ها، افزون 
بر کارشناسان دامپزشکى از بخش خصوصى نیز استفاده 
کرده ایم.وى ادامه داد: در سه ماه نخست سال جارى بدن 
پنج هزار رأس گاو و گوساله در سطح استان در مقابله کنه 

سمپاشى شده است.

رئیس اتحادیه رســتورانداران اصفهان گفــت: ارائه غذاى
 نیم پرس با هدف پرهیز از اسراف مورد استقبال رستورانداران 

و مشتریان قرار گرفته است.
حسین ملت در پاسخ به اینکه چرا با گرانى مواد اولیه از جمله 
گوشت کیلویى بیش از 40 هزار تومانى در برخى از مراکز شهر 
اصفهان چلوکباب و جوجه پرسى چهار هزار تومان عرضه 
مى شود، اظهار داشت: این واحدها غذاى نیم پرسى سالم و 
ارزان با بهاى چهار هزار تا چهار هزار و 500 تومان براى رفاه 
حال مردم عرضه مى کنند.وى با بیان اینکه غذاى نیم پرس 
در حدود 60 درصد یک پرس غذاى کامل و با قیمت پایین تر 
اســت، گفت: ارائه غذاى نیم پرس با هدف پرهیز از اسراف 
مورد استقبال رستورانداران و مشتریان قرار گرفته است.رئیس 
اتحادیه رستورانداران اصفهان در پاسخ به اینکه طبق گفته ها 
در کباب هاى ارزان قیمت، از نان خشک و مواد دیگر استفاده 
مى شود، اظهار داشت: این حرف ها قابل قبول نیست، زیرا 
رستوران ها و کبابى ها که کباب ارزان عرضه مى کنند، غذاى 
آنها نیم پرسى اســت.وى اضافه کرد: در غذاى نیم پرسى از 
50 گرم گوشت کبابى سالم اســتفاده مى شود و هزینه این 
غذاها بســتگى به برنج مصرفى هم دارد.ملت با بیان اینکه 
بر عدم لزوم استفاده از نمک روى میز رستوران ها تأکید شده 
است، افزود: توصیه کرده ایم که نمک روى میز رستوران ها 
قرار نگیرد و این موضوع با هدف ترویج سبک زندگى سالم 
انجام مى شــود.وى درباره نحوه ارائه غذا در رستوران هاى 
سنتى، بیان کرد: رستوران هاى ســنتى با هدف احیا و زنده 
نگهداشــتن ســنت هاى اصیل ایرانى راه اندازى شده اند و 
براساس آیین نامه ها رستوران هاى ســنتى موظف به ارائه 

حداقل سه نوع غذاى سنتى در منوى خود هستند.

قیف بیکارى در اصفهان «بستنى» شد!

سهم جوانان از بازار کار کجاست؟ 
 انگار قرار است گرماى بیکارى جوانان اصفهانى و عطش 
زاینده رود با بســتنى یکجا خنک شود. درست یک ماه 
پیش بود که نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با 
بیان اینکه نرخ بیکارى در استان اصفهان به 30 درصد 
رسیده، از 40 هزار کارگر اصفهانى گفت که در سال 95 

تحت پوشش بیمه بیکارى قرار گرفته اند.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى  الرگانى 
با اشــاره به عدم همخوانى آمارهاى اشتغال در کشور؛ 
آمارهاى ایجاد 700، 900 و یک میلیــون و 200 هزار 
شغل توسط مسئوالن دولتى را بى پایه خواند که اساس 

دقیقى ندارند.
حال قرار است با آزادســازى نرخ بستنى، فالوده، آبمیوه 
براى جوانــان اصفهانى اشــتغالزایى شــود. این گفته 
رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  
اصفهان است که مى گوید: «نرخ انواع بستنى و آبمیوه  
نسبت به ماه رمضان سال گذشــته 12 درصد افزایش 
داشته و این میزان افزایش با محاسبه نرخ تورم است.» 
اما کدام نرخ تورم؟! نرخ تورم در ایران به معناى خط فقر 
است. نظرات گوناگونى نیز در این ارتباط ارائه شده است. 
بعضى از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم مالیم 
در سیســتم اقتصادى باعث تأثیــرات مثبتى بر اوضاع 
اقتصادى از طریق متغیرهاى واســط مى شود. در این 
دیدگاه اینگونه ادعا مى شود که اوًال، تورم براى قشرهاى 
کم درآمد نوعى کمک محسوب مى شود چرا که غالبًا در 
ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهى ها از درآمد باالتر 
بوده و بروز تورم باعث مى شود که بازپرداخت این بدهى  ها 
آسان تر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت که این امر 
در هنگامى صحیح است که گروه هاى کم درآمد به منابع 
مالى گسترده اى دسترسى داشته باشند که بتوانند از آنجا 
اســتقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت 
ایشــان افزایش یابد. بنابراین در نظام هاى تحریر شده 
اقتصادى، این گروه هاى کم درآمد به نظام هاى بانکى 
کشور دسترسى چندانى ندارند که در چنین حالتى توزیع 

ثروت از طریق تورم امکانپذیر نخواهد بود. 

ثانیاً، براســاس مدل فیلیس رابطه معکوسى بین تورم و 
بیکارى فرض شده اســت، به طورى که سطوح باالى 
تورم، موجب کاهش بیکارى مى گردد. با توجه به اینکه 
بیکارى یکى از مهمترین متغیرهاى تأثیرگذار بر سطح 
و میزان فقر در جامعه مى باشــد، باال رفتــن نرخ تورم 
مى تواند با واسطه کاهش نرخ بیکارى به بهبود وضعیت 
توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که براى 
کشورهاى صنعتى و پیشرفته طراحى شده بود براساس 

شواهد تجربى رد شده است. 
در کشورهایى مانند ایران که دولت نقش مهمى در اقتصاد 
دارد تغییرات عمده حجم نقدینگى توسط دولت صورت 
مى پذیرد، تورم نوعى پس انداز اجبارى تلقى مى شود، که 
به تملک دولت در مى آیــد. در اصطالح به این پس انداز 
مالیات تورمى اطالق مى شود. در واقع دولت با افزایش 

حجم نقدینگى و ایجاد تورم، از مــردم نوعى مالیات به 
صورت افزایش قیمت مى گیــرد و نوعى جریان انتقال 
ثروت از سوى کسانى  که درآمدهاى ثابت دارند به سوى 
کسانى که افزایش حجم نقدینگى به آنها تعلق مى گیرد 
ایجاد مى شود، که این روند از طریق گسترش اعتبارات 
صورت مى پذیرد و باعث تشــدید معضالت اقتصادى و 

گسترش شکاف فقر در جامعه مى گردد.
حال با ایــن تفاســیرهمچنان قیمت ها در حــال آزاد 
شــدن و پرواز کردن هستند. آزاد ســازى قیمت یعنى 
افزایش رقابت پذیرى نه افزایش قیمت اما در آزادسازى 
قیمت ها، شما دیگر یک نرخ ثابت را مشاهده نمى کنید و 
هر لحظه قیمت ها باال مى روند. کافى است سرى به نقاط 
شهر اصفهان بزنید و بعد از اذان مغرب، یک بستنى یا یک 
لیوان آبمیوه از مغازه هاى سطح شهر خرید کنید. مغازه 

کنارى با مغازه آنطرفى تفاوت قیمت دارند در حالى که 
هر دو یک محصول را مى فروشند  و کیفیت هر دو نازل 

است. این به معنى آزادسازى قیمت هاست؟!
محمود رنجبر،رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى 
و کافى شــاپ  اصفهان با بیان اینکه ایــن روزها تقاضا 
براى احداث مغازه هاى بستنى و آبمیوه زیاد شده است، 
مى گوید: «جوانانى که براى ورود به این شغل مراجعه 
مى کنند، بیکار هســتند و به دلیــل وضعیت اقتصادى 
نامطلوب، این شغل مى تواند گره اى از کار آنها باز کند و 
به نوعى اشتغالزایى سالم است و ما طبق قانون اصناف 

عمل مى کنیم.»
صدور پروانه کسب، گواهى بهداشت، گواهى عدم سوء 
پیشینه، گواهى اعتیاد و چه چه هزینه هایى است که شما 
باید قبل از ایجاد این گونه مراکز، آنها را تهیه کنید و بدون 

شک شامل هزینه هاى فراوانى است.
وى یکى از مشکالت واحدهاى صنفى آبمیوه، بستنى و 
کافى شاپ  اصفهان را اتخاذ مالیات باال برشمرده که در 
نتیجه  ازصاحبان این شغل مالیات زیاد گرفته مى شود که 
برخى از آنها نیز نمى توانند هزینه اجاره بها و هزینه هاى 

جارى خود را بپردازند و درنتیجه تعطیل مى شوند!
به راســتى ســهم جوانــان اصفهانــى از بــازار کار 
کجاســت؟کارخانه ها،صنایــع و شــرکت هــاى 
ورشکسته،کشــاورزى خشک شــده،مراکز تولیدى و

مغازه هاى تعطیل و یا بستنى فروشى؟ شاید هم...

عواقب یک کمبود سمى در اصفهان

استیضاح!دامدارانى که زیربار سمپاشى نمى روند ارائه غذاى نیم پرس
 در رستوران هاى اصفهان  

 آزاد سازى قیمت 
یعنى افزایش 

رقابت پذیرى نه 
افزایش قیمت 

اما در آزادسازى 
قیمت ها، شما 
دیگر یک نرخ 

ثابت را مشاهده 
نمى کنید و هر 
لحظه قیمت ها 
باال مى روند

جمال نوروزباقرى
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افتتاح اتوبوس تندروى
 قدس-جمهورى تا اواسط تیر 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: خط اتوبوس تندروى میــدان قدس تا میدان 
جمهورى خطى 4 کیلومترى و داراى هشت ایستگاه 

است که تا اواسط تیر ماه افتتاح مى شود.
علیرضــا صلواتى با اشــاره به بهره بــردارى از خط 
اتوبوس تنــدروى قدس-جمهورى اظهارداشــت: 
کف سازى هاى این خط با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد 
ریال تکمیل شده و با پیشرفت فیزیکى 85 درصدى 
در حال انجام است؛ همچنین دوربین هاى این خط 

نیز تا اوایل تیرماه به صورت کامل نصب خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: خط BRT قدس-جمهورى تا اواســط تیر 
ماه افتتاح مى شود و ایمن سازى مسیر خط اتوبوس 
تندروى میــدان قدس تا میدان جمهــورى در حال 
انجام اســت و راه بندهاى الکترونیکى نیز خریدارى 

شده است.

حفارى هاى غیرمجاز 
در تپه هاى تاریخى فریدن 

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
فریدن گفت: سودجویان با هدف کشف آثار باستانى 
و گنج بیش از200 تپه ومحوطه باستانى در فریدن را 

حفارى کرده اند.
محمودسلیمى  بااشاره به اینکه حفارى غیرمجاز باعث 
ازبین بردن هویت تاریخى این ســرزمین مى شود، 
افزود: با توجه به قدمت هفت هزار ســاله شهرستان 
فریدن و کشف نشــدن فلز در آن دوران هیچ گنج و 

دفینه اى در این محوطه هاى باستانى وجود ندارد.

آغاز ثبت نام کالس هاى
 اوقات فراغت درزیباشهر 

شــهردار زیباشــهر از آغــاز ثبت نــام کالس هاى 
فرهنگسرهاى کوثر و والیت شــهردارى زیباشهر 
خبر داد و گفت: این دوره هاى آموزشى در بخش هاى 
علمى، هنرى و فعالیت هاى فوق برنامه برگزار مى شود. 
سلیمى اظهار داشــت: این آموزش ها در زمینه هاى  
فرهنگى، هنرى، مذهبى  و آموزش هاى شهروندى 
و فعالیت هاى فوق برنامه، برگزار مى شود. وى گفت: 
دوره هاى آموزش شهروندى شامل مهارت هاى پیش 
از ازدواج، مهارت هاى فرزندپرورى، مهارت هاى کنترل 
خشم، کارگاه آموزش حل تعارض وکارگاه آموزشى 
اعتماد به نفس اســت که از شــهروندان در تابستان 

ثبت نام به عمل مى آورد .

کاشیکارى
 استخر مجلسى

عملیات کاشیکارى کاسه استخر شهر جدید مجلسى 
آغاز شــد. به گزارش روابط عمومى شرکت عمران 
شهر جدید مجلسى، این اســتخر به مساحت هزار و 
300متر مربع و داراى سالنى به مساحت 600 مترمربع 
مى باشد که هزینه اجرا و ساخت آن 30 میلیارد ریال 

برآورد شده است.

سمپاشى درختان شهر با 
کنه ُکش هاى گیاهى

 مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: مرحله دوم سمپاشــى درختان شهر 
اصفهــان از اوایــل خردادماه کلید خــورده و تا 25 
خردادماه و در صورت پایدارى شــرایط آب و هوایى 
انجام مى شــود.احمد ســلیمانى پور اظهارداشت: 
مهمترین آفتى که در این دوره در بین درختان شیوع 
پیدا مى کند، آفت کنه تارعنکبوتى براى گونه هاى 
گیاهى مثل نــارون که تاج پوشــش آنها دچار آفت 
مى شود، چنار، زبان گنجشک ها، بید و اقاقى هاست 
که در گونه هاى مختلف گیاهى توسعه مى یابند.وى 
ادامه داد: سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان این بار براى مبــارزه با آفات درختان از کنه 
ُکش هاى گیاهى و بیولوژیکى که آسیبى براى انسان 

ندارند، استفاده مى کند.

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف استان اصفهان 
گفت: پروانه عاملیت فروش مواد دخانى صرفاً توسط سه 
اتحادیه خواروبار، سوپرمارکت و عطارى ها صادر خواهد شد 
و واحدهاى فروشنده حتماً باید با این مجوز نسبت به فروش 

محصوالت دخانى اقدام کنند.
روح ا... چلونگر با اشاره به فروش بدون مجوز محصوالت 
دخانى به  صورت خرده فروشى اظهار داشت: قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و همچنین سایر قوانین و مصوبات صورت 
گرفته، فروشــندگان کاالهاى دخانى را ملزم به رعایت 
شرایط خاصى کرده اســت.وى با اشاره به مسئولیت سه 
اتحادیه عطار و سقط فروش، خواروبار فروش و اتحادیه 

سوپر مارکت ها در صدور پروانه خرده فروشى مواد دخانى 
اظهار داشت: پروانه عاملیت فروش این کاالها صرفاً توسط 
این سه اتحادیه صادر خواهد شد و واحدهاى فروشنده حتمًا 
باید با این مجوز اقدام به فروش محصوالت دخانى نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف استان اصفهان 
یادآور شد: این پروانه به مدت یکسال اعتبار دارد و در موعد 
پایان اعتبار باید مورد تمدید قرار گیرد.چلونگر تصریح کرد: 
فروش هرگونه کاالى دخانــى بدون اخذ مجوز مربوطه، 
به مثابه فروش کاالى قاچاق و کاالى دخانى خارج از شبکه 
است و در صورت مشاهده این موارد، واحد به  عنوان واحد 

متخلف به واحدهاى ذیربط ارجاع داده مى شود.

بنیاد ملى نخبگان بر اساس آیین نامه «اعطاى جایزه هاى 
تحصیلى به دانشجویان صاحب استعداد برتر» تسهیالت 
ویژه اى را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناورى 

و فرهنگ اعطا مى کند.
بنیاد نخبگان استان اصفهان اعالم کرد: این تسهیالت 
در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناورى و فرهنگ 
شامل موارد متعددى از قبیل رتبه دانشجویى (بورس)، 
اعتبار آموزشیارى، اعتبار پژوهش یارى، اعتبار فنیارى، 
اعتبار توانمندى آموزشى، اعتبار ارتباطات علمى و اعتبار 
توانمندى کارآفرینى به دانشجویان صاحب استعداد برتر 

دانشگاه ها و پژوهشگاه هاى کشور اعطا مى  شود.

بر این اســاس، دانشــجویان دوره هاى کارشناســى، 
کارشناسى ارشد، دکتراى حرفه اى و دکتراى تخصصى 
همه رشــته ها و دوره هاى تخصــص و فوق  تخصص 
رشته هاى علوم پزشــکى که در هر یک از دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالى وابســته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى یا 
دانشگاه آزاد اسالمى تحصیل مى کنند، مى توانند از این 

جوایز بهره مند شوند.
دانشــجویان متقاضى براى برخوردارى از جایزه هاى 
تحصیلى به سامانه اطالعاتى بنیاد ملى نخبگان به نشانى 

soraya.bmn.ir مراجعه کنند.

اعطاى جایزه  به دانشجویان 
برتر از سوى بنیاد نخبگان

برخورد شدید
 با فروشندگان مواد دخانى

مدیر کانون پــرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهــان گفت: 40 فعالیــت براى برنامه هاى تابســتان 
کانون پرورش فکرى اصفهان در نظر گرفته شــده که این 
فعالیت هاى در ســه بخش فرهنگى، هنــرى و ادبى ارائه 

مى شود.
مهدى قربانى افزود: در بخش فرهنگى کتاب و کتابخوانى، 
معرفى شخصیت ها، معرفى سرزمین، معرفى قهرمانان ملى 
و دینى، قصه گویى و کارگاه هاى خالقیت و داستان نویسى، در 

بخش هنرى موسیقى، نقاشى، طراحى، انیمیشن، روباتیک، 
پویا نمایى و نقد فیلم و در بخــش ادبى برپایى کارگاه هاى 
فعالیت ادبى، آشنایى با داســتان هاى کهن، کارهاى نقد 
ادبى، شب شعر و انجمن شعر از جمله اقدامات هستند.وى 
خاطرنشــان کرد: به طور ویژه نیز دو موضوع فعالیت هاى 
دینى و مذهبى را سرمایه گذارى مى کنیم و دو اقدام را پیگیرى 
مى کنیم، آشنایى با مفاهیم نماز و قصه هاى قرآنى و جلسات 
پیرامون آن دو موضوع دینى و مذهبى است که به طور ویژه 

پیگیرى مى شود.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر قیمت هرکیلو گوشت بره درجه یک در بازار بین 37 
تا 38 هزار تومان است و قیمت آن به علت تب کنگو نیز 

تغییرى نکرده است.
اصغر پورباطنى اظهارداشت: به دلیل عدم آگاهسازى و 
اطالع رسانى درست و به موقع در خصوص بیمارى تب 
کنگو مردم کمى نگران شده اند، اما شهروندان باید در نظر 
داشته باشند، اگر دام در کشتارگاه ها ذبح نشود ناقل این 

بیمارى خواهد بود.
وى افزود: گوشــت هایى که مهر تأییدیه ســالمت از 
دامپزشــکى ندارند و همچنین بالفاصله پس از ذبح به 
صورت گرم مصرف مى شــوند خطرناك هســتند، اما 
گوشــت هاى داخل یخچال قصابى ها و فروشگاه هاى 

داراى مجوز هیچ مشکلى ندارند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان در خصوص 
قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان گفت: گوشت قرمز در 

ماه رمضان کاهش و افزایشى نداشته، اما قاعدتًا در این 
فصل که عشایر اقدام به جابه جایى مى کنند باید همانند 
سال هاى گذشــته قیمت گوشــت ارزان تر مى شد که 

متأسفانه نشده است.
پورباطنى اضافه کرد: گوشت به فراوانى و به مقدار الزم 
براى ماه رمضان وجود دارد و کمبودى در بازار احساس 
نمى شــود، اما با وجود این،  قیمت گوشــت قرمز پایین 

نیامده است.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تأکید کرد: فروش آش و هلیم داخل فســت فودها ممنوع 
اســت و این واحدهاى صنفى به هیچ عنــوان حق تولید و 
عرضه آش وهلیم را ندارند.مهدى رفیعى تصریح کرد: هر 
نوع غذایى که در مراکز مختلف تهیه و تولید غذا، پخت و پز و 
عرضه مى شود باید تابع قانون و مقررات صنفى و بهداشتى 
باشــد. وى افزود: با توجه به اینکه در کمیسیون نظارت و
 رسته هاى شغلى مأموریت هر واحد صنفى مشخص و تعریف 
شده  است، ما به هیچ عنوان به هر واحد صنفى اجازه تهیه 

سایر مواد غذایى را نخواهیم داد. وى ادامه داد: خوشبختانه 
از ابتداى ماه مبارك رمضان با 90 اکیپ بازرســى دو نفره 
بازرســى بهداشــت محیط، کار نظارت بر اماکن حساس 
تهیه مواد غذایى همچون مراکز تهیه و پخت آش و هلیم، 
زولبیا و بامیه و ســایر مراکز انجام مى شود.رفیعى  از مردم 
خواســت براى خرید آش یا هلیم به مراکــز مجاز از جمله 
واحدهاى کبابى و بریانى مراجعه کنند و دقت داشته باشند 
این مراکز نکات بهداشــتى را حتى هنگام عرضه رعایت 

کنند.

فروش آش و هلیم در فست فودها ممنوع است

رئیس اداره اطالع رسانى و مدیر روابط عمومى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: لو رفتن سئواالت 
امتحان نهایى زمین شناســى در اصفهان صحت ندارد.

علیرضا مهدى با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش 
هم این خبر را تکذیب کرده اســت، اظهار داشت: خبرى 
درباره فروش سئواالت امتحان نهایى درس زمین شناسى 
در شبکه هاى مجازى منتشر شده  است که صحت ندارد و 
با هماهنگى پلیس فتا عامالن انتشار آن در فضاى مجازى 
شناسایى و دستگیر مى شــوند.وى با بیان اینکه هر نوع 
سئوال امتحانى که در سایت هاى مدعى به فروش گذاشته 
شود مربوط به سال هاى گذشــته بوده و فقط راهى براى 
کالهبردارى از مردم در این زمینه است، افزود: سئواالت 

امتحانى دانش آموزان فقط از مطالب کتاب درســى آنان 
طراحى مى شود و چیزى غیر از آن نیست پس دانش آموزان 
نگران نباشند و با آرامش به مطالعه دقیق کتاب هاى درسى 
خود بپردازند.رئیس اداره اطالع رسانى و مدیر روابط عمومى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه 
دانش آموزان نباید با توجه کردن به ایــن اخبار کذب از 
روند درست درس خواندن و تمرکز بر قبولى در امتحانات 
منحرف شوند، خاطرنشان کرد: فصل امتحانات فرصتى 
براى کالهبردارى سوءاســتفاده کنندگانى از این دست 
است اما دانش آموزان باید بدون استرس و بى توجه به اخبار 
حاشــیه اى در فضاى مجازى، ما را در جلوگیرى از ادامه 

فعالیت این افراد سودجو کمک کنند.

رئیس منطقه 3 بانک شهر در استان هاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى گفت: بانک شهر در حال رسیدگى 
و جمع آورى کلیه صورت هاى مالى خود اســت تا بتواند 
مجمع خود را در اواخر تیرماه برگزار کند و قطعًا ســود 

حداکثرى به تمامى سهامداران خود خواهد داد.
حسن خدابنده شــهرکى با اشاره به ســوء تفاهمى که 
براى برخى از مشتریان به وجود آمده بود، اظهار داشت: 
بین مؤسســه اعتبارى آرمان و صندوق سرمایه گذارى 
گنجینه آرمان شهر هیچ ارتباطى وجود ندارد و این تنها 
یک تشابه اسمى است؛ البته تمامى مراحل تعویض اسم 
صندوق ســرمایه گذارى گنجینه آرمان شهر به صندوق 
سرمایه گذارى زرین شهر انجام شده و در کوتاه مدت این 
تغییر نام انجام مى شود.وى در ادامه به رتبه این صندوق 

سرمایه گذارى در میان تمامى صندوق هاى مشابه اشاره 
کرد و افزود: صندوق سرمایه گذارى بانک شهر با اختالف 
بسیارى در رتبه اول قرار دارد و قطعاً این به وجود نخواهد 
آمد مگر با اطمینان مشــتریان عزیز به بانک شهر که 
این را به ما ثابت کرده اند.رئیس منطقه 3 بانک شهر در 
استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى ادامه 
داد: با اطمینان از تداوم در افزایش منابع نزد بانک شهر نیز 
مى توان تشخیص داد که رشد منابع بانک شهر در پایان 
سال 95 نسبت به پایان سال 94 رشد چشمگیرى داشته 

است و این استقبال و افزایش منابع کماکان وجود دارد.
وى تصریح کرد: بانک شهر در حال رسیدگى و جمع آورى 
کلیه صورت هاى مالى خود است و قطعاً سود حداکثرى به 

تمامى سهامداران خود خواهد داد.

روند زیان دهى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان که 
از سال 1391 آغاز شــده بود، سال گذشته متوقف شد و 
بر پایه بیانیه این شرکت «انتظار مى رود در سال 1396 

بهبود نسبى حاصل شود».
ذوب آهن اصفهان در بیانیه ایى اعالم کرد: در چند سال 
گذشته به دلیل تحریم هاى بى سابقه، کشور با مشکالت 
زیادى روبه رو شد که شرایط براى ذوب آهن اصفهان به 
دلیل استفاده از انرژى زغال ســنگ سخت تر بود؛ زیرا 
زغال سنگ سهم مهمى در هزینه هاى انرژى و هزینه 

تمام شده تولید فوالد به روش کوره بلند دارد.
این شرکت در بیانیه خود رکود ساخت و ساز مسکن در 
سال هاى گذشته را بر کاهش فروش محصوالت ذوب 
آهن اصفهان شــامل مقاطع فوالدى، تیر آهن، میلگرد 
و... مؤثر ارزیابى کرد و آورده اســت: بخــش زیادى از 
بدهى ها و زیان انباشته این شرکت ناشى از بهره هاى 
بانکى اســت؛ در سال هاى گذشته تســهیالت گرفته 
مى شد و باید تأمین و پرداخت آنها از محل فروش صورت 
مى گرفت اما به دلیل رکود بازار و فروش نامناسب داخلى 

این امکان تاکنون فراهم نشده است.
بررسى صورت هاى مالى پنج ســال گذشته ذوب آهن 
اصفهان گویاى این است که شرکت زیان انباشته چهار 
هزار و 717 میلیارد ریالى خود را در سال 1392 با رشد سود 
عملیاتى 2/9 برابرى نسبت به سال 1391، به هزار و 262 
میلیارد ریال کاهش داد اما در پایان سال 1392 و همزمان 
با رکورد مســکن، تحریم هاى ظالمانه، دامپینگ هاى 
چین و ترکیه و همچنین کاهــش قیمت جهانى فوالد، 

با افت شدید قیمت ها به میزان 30 درصد روبه رو شد.
بر اساس این گزارش، این شرکت در سال 1393 با وجود 
آنکه حاشیه سوددهى باالترى نسبت به ده سال گذشته 
را در ازاى هر تن محصول تجربه مى کرد به دلیل مشکل 
نقدینگى و اخذ وام هاى داراى ســود باال با هزینه هاى 
باالى مالى روبه رو شــد و زیان انباشــته روند صعودى 

به خود گرفت.
از این سال با وجود رکود حاکم بر بازار براى حفظ منافع 
معادن و اشــتغال نزدیک بــه 16 هزار نفر مســتقیم و 
140 هزار نفر غیرمســتقیم، روند تولید این شــرکت با 

جدیت ادامه یافت اما 11 هزار و 189 میلیارد ریال زیان 
تحمیل شد.ذوب آهن اصفهان افزود: در سال 1395 با 
تدابیر صورت گرفته مانند افزایش صادرات، روند زیان 
کنترل و 14 درصد از آن کاسته شد. در همین سال بهاى

 زغال سنگ با هدف حمایت از معادن 25 درصد افزایش 
پیدا کرد. در هر حال روند زیان شــرکت در سال 1395 
متوقف شد و انتظار مى رود در سال 1396 بهبود نسبى 
حاصل شــود.بر پایه اعالم ذوب آهن اصفهان، امسال 
صادرات بیش از یک میلیون تن از تولیدات شرکت برنامه 

ریزى شده است.

ذوب آهن اصفهان جزئیات سود و زیان خود را منتشر کرد؛

کاهش 14 درصدى زیان ذوب آهن
انتظار مى رود اوضاع در سال جارى بهبود یابد

 بانک شهر سود حداکثرى به سهامداران خود 
خواهد داد

سئواالت امتحان نهایى زمین شناسى
 در اصفهان لو رفته بود؟ 

قیمت گوشت در ماه رمضان تغییر نکرده است

آغاز برنامه هاى تابستانى حوزه کودك کانون پرورش فکرى 

قدم به قدم، پهلو به پهلو در جاى جاى شــهر واحدهاى 
صنفى و تجــارى مثل قارچ مى روینــد و مجتمع هاى 
تجارى هم هر روز ســر به فلک مى کشــند. احساس 
مى کنى در این ســامان هیچ ضابطه اى براى تأسیس 

مغازه و فروشگاه وجود ندارد.
متأاسفانه نادیده گرفتن برخى ضوابط قانون نظام صنفى 
طى سالیان گذشته، نابسامانى عجیبى را در نظام صنفى 
کشــور به وجود آورده و اکنون ایران رکــورددار تعداد 

واحدهاى صنفى توزیعى است. 
یــک کارشــناس صنفــى مدعــى اســت تعــداد 
واحدهاى صنفــى در اصفهان بیش از حد اســتاندارد 

است.
محمدرضا رحیمى بــا ابراز نگرانى از شــرایط حاکم بر 
واحدهاى صنفــى در اصفهان گفت: تعــداد واحدهاى 
صنفى نسبت به جمعیت شهر بیش از حد مورد نیاز است و 
این موضوع بر وضعیت کسب و کار صنف هاى مختلف 

تأثیر مستقیم دارد.
به گفته وى، تدوین ضوابط به روز و صدور پروانه کسب بر 
حسب نیاز مناطق نقش بسزایى در رفع این مشکل دارد 
و تعریف حدود صنفى اولین گام در استانداردسازى تعداد 

واحدهاى صنفى خواهد بود.

■■■ 
در این باره مدیر عامل ســازمان میادین و ســاماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان مى گوید: نتایج 
یک تحقیق و بررسى ســرانه تعداد واحدهاى صنفى در 
ایران بــه ازاى هر 20 تا 25 نفر یک مغازه و فروشــگاه 
است و در شهر اصفهان متأسفانه به ازاى هر 14 نفر یک 

واحد صنفى وجود دارد که به هیچ وجه علمى، اقتصادى 
و منطقى نیست و با معیارهاى بین المللى مطابقت ندارد.

کشاورز راد با اعالم اینکه در شهر اصفهان صد اتحادیه 
و صنف مشــغول فعالیت هســتند و در حــال حاضر 

140 هزار واحد صنفى در این شــهر دایر شــده است، 
اضافه مى کند: به همین دلیل با نابســامانى زیادى در 
بحث واحدهاى صنفى در شــهر روبه رو هســتیم که 
مشکالتى را، هم براى شهر و هم براى شهروندان ایجاد 

کرده است.

توزیع نامتوازن اصناف در شهر
یکى از مســائلى که در شــهر اصفهان به خوبى قابل 

مشــاهده اســت، توزیع نامتوازن واحدهاى صنفى در 
شهر است، تا جایى که برخى خیابان هاى شهر از تجمع 
بیش از حد واحدهاى صنفــى و در برخى دیگر  کمبود 
واحدهاى صنفى عرضه کننده کاالهاى اساسى مردم 
باعث بروز مشکالتى براى مردم ساکن آن مناطق شده 

است.
 این درحالى است که تعداد واحدهاى صنفى در اصفهان 
بسیار زیاد است و بنا به اعالم مســئوالن اتاق اصناف 
اصفهان، در دنیا به ازاى هــر 700 تا هزار نفر یک واحد 
صنفى وجود دارد، در حالى که در ایران به ازاى هر 25 

نفر یک واحد صنفى وجود دارد.
این مســئله باعث بروز مشــکالتى بــراى واحدهاى 
صنفى و مصرف کنندگان شــده اســت زیرا زمانى که 
تعداد واحدهاى صنفى بیش از حد اســتاندارد باشــد، 
ضرر آن به خــود واحد صنفــى برمى گــردد، چراکه 
به طــور طبیعــى از تعداد مشــترى هاى آن کاســته

 مى شود.
ازســوى دیگرخرج و دخــل این واحدهــاى صنفى 
بــا هــم هماهنگــى نــدارد و در نتیجــه مجبــور 
مى شــوند ســود بیشــترى را طلب کنند کــه به این 
صورت ضرر آن به مصــرف کننده مى رســد، ضمن 
اینکه قانونمند کردن و ســاماندهى آنها هم ســخت 

مى شود.
البته بنا به اعالم مسئوالن، تعیین پراکندگى واحدهاى 
صنفى در شهر اصفهان در حال انجام است و تاکنون به 
عنوان مثال براى واحدهاى نانوایى انجام شــده است 
و به مرور براى همه اتحادیه ها بر اســاس اهمیت آنها 

انجام خواهد شد.

تعیین پراکندگى واحدهاى صنفى در حال انجام است

فعالیت140 هزار واحد صنفى در شهر اصفهان
تعداد واحدهاى صنفى در نصف جهان اقتصادى و منطقى نیست
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جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9409980351400530  ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/5/15 و ساعت 11:30 صبح تعیین 
شده است. 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 یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  م الف: 7283 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/564
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351400064 شــماره پرونده: 9409980351400641 شماره بایگانی 
شعبه: 940711 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابى مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9409970351401806 محکوم علیه: ابوالفضل شیبانى به نشانى: شهرك صنعتى دولت آباد باالتر از 
تاکسى رانى به سمت دولت آباد نرسیده به تقاطع دوم جنب حمل و نقل الله بار محکوم  است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال و همچنین کلیه وجوه توقیفى به محکوم له: روزبه ضیاءپور فرزند حســن به 
نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- خ بنفشــه جنوبى کوى مدائن پ 3 کد پ 8194835761 ش ملى 
0451002989 همراه 0912574704 مسترد و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) م الف: 7284 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/3/565
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100361702177 شــماره پرونده: 9409986796100677 شماره بایگانی 
شعبه: 950985 خواهان علیرضا کاظمى دادخواستى به طرفیت خواندگان راحله السادات شاه چراغى 
فرزند سیداکبر و لیال السادات شاه چراغى فرزند سیداکبر و ســیدعلیرضا شاه چراغى فرزند سیداکبر و 
سیدمحمد شاه چراغى فرزند سیداکبر و محمود شــاه چراغى فرزند تاج و ناصرشاه چراغى فرزند تاج و 
حسین فاضلى فرزند جعفر و مرتضى فاضلى فرزند جعفر و طیبه محمد فرزند حسین و زهره فاضلى فرزند 
جعفر و علیرضا فاتحى فرزند نصراله و نصراله فاتحى فرزند نصراله و محمد عصارزاده فرزندمحمدعلى 
به خواسته ابطال وکالتنامه تنظیمى فى مابین مرحوم ســیداکبر شاه چراغى و اکبر واثقى و ابطال سند 
مالکیت رسمى شماره 4784 مورخه 1390/12/9 در دفترخانه اسناد رسمى 170 کرج و الزام به انتقال 
ســند رســمى آپارتمان مطروحه به پالك ثبتى19-4839/39 تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
214 ارجاع و به کالســه 950985 ح/28  ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 
96/5/30  ساعت 9:30 تعیین گردیده اســت لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهی مى شــود تا خواندگان در تاریخ و زمان 
فوق حاضر گردند. بدیهى است پس در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شد. ضمنا 
رونوشت دادخواست و ضمائم در شعبه مضبوط مى باشد. م الف: 7282 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/566 /3
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامــه: 9610100361702156 شــماره پرونــده: 9409986796100678 شــماره 
بایگانی شــعبه: 950987 خواهان سعید شــهیدى دادخواســتى به طرفیت خواندگان راحله السادات 
شاه چراغى فرزند ســیداکبر و لیال السادات شــاه چراغى فرزند سیداکبر و ســیدعلیرضا شاه چراغى 
فرزند سیداکبر و سیدمحمد شــاه چراغى فرزند سیداکبر و محمود شــاه چراغى فرزند تاج و ناصرشاه 
چراغى فرزند تاج و حســین فاضلى فرزنــد جعفر و مرتضــى فاضلى فرزند جعفــر و طیبه محمدى 
فرزند حســین و زهره فاضلى فرزند جعفر به خواســته ابطــال وکالتنامه تنظیمى فــى مابین مرحوم 
سیداکبر شــاه چراغى و اکبر واثقى و ابطال سند مالکیت رسمى شــماره 4784 مورخه 1390/12/9 
در دفترخانه اســناد رســمى 170 کرج و الزام به انتقال ســند رســمى آپارتمــان مطروحه به پالك 
ثبتــى19-4839/39 تقدیم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى 
به شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقــع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 214 ارجاع و به کالسه 
72ح/28  ثبت گردیده که در جریان دادرســى وقت رســیدگى به تاریخ 96/5/30  ســاعت9 تعیین 
گردیده اســت لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار  آگهی مى شــود تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق حاضر گردند. بدیهى 
اســت پس در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد شــد. ضمنا رونوشت دادخواست 
و ضمائم در شــعبه مضبوط مى باشــد. م الف: 7280 شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/3/567
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970350500315 شماره پرونده: 9309980350500852 شماره بایگانى شعبه: 
930888 پرونده کالسه 9309980350500852 خواهان: بانک ملت با مدیریت محمدرضا ساروخانى 
با وکالت آقاى آرش شیرانى فرزند فیض اله به نشانى اصفهان – خیابان فروغى روبروى بانک صادرات 
ابتداى کوچه 23(کوچه بهمن) خواندگان: 1- آقاى حسن قاسمى تودشکچویى فرزند اسداهللا به نشانى 
اصفهان – خ جى – خ ابر – کوى اســالمى – پالك 14 2- آقاى مسعود کرمانى حبیب آبادى فرزند 
مرتضى به نشانى فلکه احمد آباد – خ دکتر مفتح – کوى شهید عبد یزدان – پالك 10 .3- آقاى احمد 
ابراهیمى فرزند اسداهللا به نشانى خ رباط – کوچه شیخ واعظ – کوچه مطهرى – نبش بن بست آلمان – 
پالك 28. 4- آقاى حبیب اله مرادى فرزند حسین با وکالت آقاى سیدسلمان شریعت فرزند فرزند سید 
مجتبى به نشانى اصفهان خ ارباب نرسیده به سجاد سمت چپ ساختمان پارسا طبقه اول. خواسته ها: 1- 
تامین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت قرارداد بانکى 4- مطالبه خسارات 
دادرسى گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک ملت بطرفیت آقایان احمد ابراهیمى فرزند 
اسداله و آقاى حسن قاسمى تودشکچوئى فرزند اسداهللا مسعود کرمانى فرزند مرتضى و حبیب اهللا مرادى 
فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 155,000,000 ریال تسهیالت دریافتى و مطالبه خسارات دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى قرارداد به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
حسب قرارداد پیوست دادخواست خوانده ردیف اول نسبت به اخذ تسهیالت در قالب فروش اقساطى 
اقدام و خواندگان دیگر به همراه خوانده ردیف اول پرداخــت آن را ضمانت نموده اند خواندگان حاضر 
نشده و دلیل بر پرداخت بدهى خود به دادگاه ارائه ننموده اند و احد از خواندگان بنام حبیب اهللا مرادى به 
امضاء ذیل قرارداد ادعاى جعل نموده که حسب اظهارنظر کارشناس امضاء ذیل قرارداد متعلق به ایشان 
است  با عنایت به ماده 7 قانون تسهیل وصول مطالبات بانک ها دعوى خواهان را محمول بر صحت 
تلقى و مستندا به مواد 520,519,198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو 
تضامن به پرداخت 155,000,000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 5,610,000 ریال هزینه دادرسى 
و حق والوکاله وکیل و خســارت تادیه بر مبناى قرارداد در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
نســبت به خوانده ردیف چهارم حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان است و سایر خواندگان غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه است. م الف: 7279 

خسروى رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/568
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350502033 شــماره پرونده: 9509980350501061 شماره بایگانی 
شعبه: 951211 خواهان حمید حکیم و سعدى حکیم با وکالت حسن صرام و حسین شهپرى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان محسن پورمومنى، عباس درب کوشکى و محمد درب کوشکى به خواسته ابطال 
سند و دادخواست دیگر خواهان حمید حکیمى و سعدى حکیمى با وکالت حسن صرام و حسین شهپرى 
به طرفیت محسن پورمومنى، میالد درب کوشکى، محمد درب کوشکى، علیرضا درب کوشکى و زهرا 
افالکیان به خواسته جلب ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 
/9509980350501061 و 9509980350501135/ ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/05/15 
و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهــت رســیدگی حاضر گــردد. م الــف: 7277 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/3/569
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350502139 شــماره پرونده: 9509980350501089 شماره بایگانی 
شــعبه: 951240 خواهان ابوالفضل قربانى ســینى با وکالت جهان شــاه ایرجى زاده دادخواستى به 
طرفیت خواندگان احمدرضا رضایت فرزند مهدى و بهنام رضایت فرزند احمدرضا به خواســته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و تامین خواســته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســترى کل 
استان اصفهان طبقه یک اتاق شــماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350501089 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگى آن 1396/04/28 و ســاعت 11:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

 م الف: 7276 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/570
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350500268 شــماره پرونده: 9509980350500828 شماره بایگانى 
شعبه: 950957 پرونده کالســه 9509980350500828 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى 
آقاى علیرضا زمانى با وکالــت آقاى روح اهللا مهرى امام قیســى فرزند فریبرز به نشــانى اصفهان 
چهارباغ عباسى بین آمادگاه و ســیدعلیخان طبقه فوقانى بانک رفاه دفتر آقاى اصغر صادقى پالك 
277 خواندگان: 1- آقاى اعظم شریفى درچه اى فرزند احمد به نشانى اصفهان خ جمهورى اسالمى 
کوچه شهید شهبازى بعد از بن بست افق انتهاى کوچه پالك 1. 2- آقاى رسول شیخى اردلى فرزند 

سید نوراله به نشــانى اصفهان خ پروین دوم کوچه رزاقى بن بســت فروردین پالك 2 خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشــا راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقــاى روح اهللا مهرى بطرفیت خواندگان اعظم 
شــریفى درچه اى فرزند احمد و سیدرسول شیخى اردلى فرزند ســید نوراهللا به خواسته مطالبه مبلغ 
440,000,000 ریال به اســتناد 1 فقره چک به شــماره 300861 به تاریخ 95/5/13 و گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مســتندات 
ابرازى خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نســبت خواهان مى نماید و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابــالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیــده و ایراد و دفاعى در قبال دعــوى خواهان به عمل 
نیاورده اســت فلذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانســته و مســتندا به مواد 519,515,198 قانون 
آئین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى بــه ماده 2 قانون چک حکم 
به محکومیت خواندگان بــه پرداخت مبلــغ 440,000,000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 
14,645,000 ریال بابت هزینه دادرســى و حــق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خســارت دیرکرد 
وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد. م الف: 7275 

خسروى رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/571
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350500270 شــماره پرونده: 9509980350500809 شماره بایگانى 
شعبه: 950938 پرونده کالسه 9509980350500809 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى 
علیرضا زمانى با وکالت آقاى روح اهللا مهرى امام قیسى فرزند فریبرز به نشانى اصفهان چهارباغ عباسى 
بین آمادگاه و ســیدعلیخان طبقه فوقانى بانک رفاه دفتر آقاى اصغر صادقى پالك 277 خواندگان: 
1- آقاى سیدجواد حســینى نیا فرزند سیدحسن به نشــانى اصفهان خ امام خمینى پشت تاالر نصف 
جهان کوچه شهید عزیزى بن بست یاس منزل حســینى نیا 2- آقاى محمدرضا توکلى دهقى فرزند 
ابراهیم به نشانى اصفهان خ امام خمینى جنب پمپ بنزین دوم کوچه شهید مظاهر مزروعى پالك 26. 
خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاى روح اهللا مهرى امام قیسى بطرفیت 
خواندگان سیدجواد حسینى نیا فرزند سیدحســن و محمدرضا توکلى دهقى فرزند ابراهیم به خواسته 
مطالبه مبلغ 230,000,000 ریال به استناد 1 فقره چک به شــماره 566343 به تاریخ 1395/7/1 و 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمى خواهان و تصویر مصدق 
مستندات ابرازى خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نســبت خواهان مى نماید و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونــى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعــى در قبال دعوى خواهان به 
عمل نیاورده اســت. فلذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 519,515,198 قانون 
آئین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چک حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 230,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7,295,000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. /الف م: 7274/ خسروى فارسانى رئیس 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/572
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836800234 شــماره پرونده: 9509986836800970 شماره بایگانی 
شــعبه: 951080 خواهان: خانم نرگس حسینى موســى آبادى فرزند ایرج باوکالت آقاى سیدحسین 
حسینى کســنویه فرزند سیدابوالقاســم به نشانى: اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 6 واحد 303، خوانده: آقاى ولى لطفى زاده فرزند 
محمد به نشانى: لنجان- زرین شهر- خ مدنى- ك شــهید على سعیدى- بن سعادت 2- پالك 25 
(مجهول المکان) خواسته : طالق به درخواست زوجه. گردشــکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خواهان 
نرگس حسینى موسى آبادى فرزند ایرج باوکالت آقاى سیدحسین حسینى به طرفیت ولى لطفعلى زاده 
فرزند محمد صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد نکاح مى باشــد با توجه به سند 
نکاحیه عادى 82/3/1/ و دادنامه شماره 82 مورخ 95/1/25 صادره از این دادگاه رابطه زوجیت دائم 
فیمابین طرفین محرز است خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشــته حدود سیزده سال است ازدواج 
کرده است و داراى 2 فرزند مى باشد شــوهرش اعتیاد به مواد مخدر از نوعن هروئین داشته، نفقه اى 
پرداخت نمى کرده و داراى سابقه کیفرى است و در حال حاضر حدود 5 سال است که او و فرزندانش 
را رها کرده و رفته است و هیچ آدرسى از محل اقامت و ســکونت او ندارد خوانده نیز على رغم احضار 
از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده است على هذا با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و اینکه حســب استعالمات انجام شــده زوج به اتهام جعل، استفاده از سند 
مجعول و حمل و نگهــدارى مواد مخدر به پرداخت جزاى نقدى و تحمل 86 ضربه شــالق محکوم 
شده است و اینکه زوج حدود 5 سال است که زندگى مشترك را رها نموده و نفقه زن و فرزندان خود 
را پرداخت ننموده اســت از نظر دادگاه تحقق بندهاى 8 و 9  از  شروط ضمن عقد نکاح محرز است و 
مستندا به مواد 234- 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط 
اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد. زوجه مى تواند با مراجعه به دفاتر رســمى طالق و با 
انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. زوجین داراى 2 فرزند به اســامى آناهیتا 13 ساله و آرش 10 
ساله هســتند که آناهیتا بالغ اســت و نزد مادرش زندگى مى کند و حضانت آرش نیز با توجه به ترك 
زندگى مشترك از سوى زوج و در جهت رعایت مصلحت طفل با زوجه است، حق مالقات براى زوج 
از 8 صبح لغایت 5 بعدازظهر روزهاى جمعه مى باشد. زوجه مهریه و نفقه خود را مطالبه نکرده است و 
در صورت تمایل جداگانه مطالبه خواهد کرد. مدت اعتبار رأى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ راى فرجامى 
یا انقضاء مهلت فرجامخواهى اســت. رأى صادره غیابى است و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در 
این شعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
اســت. م الف: 7272 کاظمى رئیس شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شــهید 

قدوسى)/3/573 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836800247 شماره پرونده: 9509986836801402 شماره بایگانی شعبه: 
951567 خواهان: خانم سمیه نوروزى مهیارى فرزند ابوالفضل به نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ بزرگمهر- خ رکن الدوله- ك پرچم- بن بست جالل- پ 6 کدپستى 
8158658551 همراه 09337277697 کدملــى 1292694815، خوانده: آقاى داوود جوزى فرزند 
اسد به نشــانى: مجهول المکان خواسته ها : 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 2- مطالبه مهریه. 
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 سمیه نوروزى مهیارى فرزند ابوالفضل به 
طرفیت خوانده آقاى داود جوزى فرزند اسد اعســار موقت از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه مهریه 
مندرج در سند نکاحیه شماره ترتیب 14514 صادره از ناحیه دفترخانه 164 حوزه ثبت اصفهان و مطالبه 
خسارات دادرسى مى باشــد. باتوجه به شرح خواسته خواهان و ســند نکاحیه مستند دعوى که دلیل 
احراز رابطه زوجیت دائم فى مابین طرفین میباشد و مفاد استشــهادیه 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 
دادرســى 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 اعســار موقت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرســى و محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادى و 75 
مثقال طالى ســاخته شــده و پرداخت مبلغ 378505402 ریال بابت هدیه قرآن، مهرالسنه- طاقه 
شال- فرش- آیینه و شمعدان- سفر حج و بهاى منزل مســکونى که به نرخ روز محاسبه شده است 
بابت اصل خواسته و 1404000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
مابقى هزینه دادرسى به مبلغ 225428588 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: 7273 

کاظمى رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/3/574 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106837101877 شماره پرونده: 9609986837100236 شماره بایگانى 
شعبه: 960254 خواهان خانم شیرین حسانى کریمى فرزند فرهاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
آقایان 1- فرهاد حسانى کریمى فرزند قاسم (مجهول المکان) و 2- متین جلوخوانیان فرزند مصطفى 
به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه هاي عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى 
(خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105  ارجاع 
و به کالســه 9609986837100236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1396/05/10 ساعت 11/00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7270 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/3/663
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837101603 شماره پرونده: 9509986837101547 شماره بایگانى 
شعبه: 951752 خواهان خانم نسیم حفیظى فرزند راه خدا دادخواستى به طرفیت خوانده محمدحسین 
حفیظى فرزند نصرت اله به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان(مجتمع شهید 
قدوسى) واقع در اصفهان خ میرفندرســکى(خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى 
شهید قدوسى طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالســه 9509986837101547 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 96/5/14 و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 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 دادخواس ت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمنا یک داور واجد شرایط متاهل باالى 30 سال 
سن که از اقارب و بستگان نزدیک خود باشــد را به همراه خود در دادگاه حاضر نمایید. م الف: 7269 

شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/3/664
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793600325 شماره پرونده: 9609986793600047 شماره بایگانى 
شعبه: 960047 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: یوســف فالح خشکناب فرزند عیسى تاریخ حضور: 
96/4/24 شنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروى مدرسه 
نیلى پور جنب ســاختمان صبا پالك 57 در خصوص دعوى سیدمجید موســوى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در ای ن شعبه حاضر شــوید. ضمنا به پیوست نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم ارسال مى گردد. م الف: 7240 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/3/666
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352400084 شــماره پرونده: 9509980352400334 شماره بایگانى 
شــعبه: 950447 به موجب درخواســت اجراى حکــم غیابى مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9509970352401875 محکوم علیهم: 1- لیال پهلوانى جونى فرزند مرتضى به نشــانى اصفهان 
خ چهارباغ پایین خ عباس آباد رستوران شهرزاد آقاى ســعید مال وردى پالك1 2- حسین ذاکرزاده 
فرزند حبیب اله 3- حسام بهشتى بهشت آبادى فرزند حســین به نشانى اصفهان خ رباط اول روبروى 
کوى استاد شهریار مجتمع آفتاب ط 4 پ1 4- حمید اســالمى فرزند على به نشانى اصفهان خ کاوه 
خ ابوریحان برج ریحان واحد 135 پ1 محکوم اســت به 1- مســتندا به مواد 249,315,313,310 

قانون تجارت و تبصره الحاقى بــه ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرســى مدنى 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 7469000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و 6240000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهــان محکوم مى نماید. ضمنا 
واحد اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبناى شــاخص اعالمى بانک مرکزى و از تاریخ 
سررسید لغایت وصول محکوم به احتســاب و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان تعاونى اعتبار 
ثامن االئمه ع به نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مسعود مهردادى به نشانى اصفهان 
میدان بزرگمهر ك آبشار پالك 1 سرپرســتى تعاونى ثامن االئمه(ع) ایصال نماید2- نیم عشر حق 
االجراء در حق صندوق دولــت 10500000 ریال. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح 
دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازا ت تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 7241 شعبه24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان/3/668
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970352400148 شماره پرونده: 9509980352400362 شماره بایگانى شعبه: 
920383 خواهان: شرکت مهندسى نیک اندیش اصفهان با وکالت آقاى حسین شهپرى فرزند محمد 
به نشانى اصفهان شیخ صدوق شمالى ساختمان وکال طبقه چهارم واح د 10 آقاى حسن صرام فرزند 
حسین به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى جنب خ کاخ 
ساختمان وکال طبقه 4 واحد 10 کدپستى 8164765977 خواندگان: 1- آقاى محسن فکورگهر فرزند 
حسن 2- آقاى مجتبى آشورى دادگانى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه اجرت المثل 
اموال گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى 
دادگاه: در خصوص دعوى آقایان حسن صرام و حسین شــهپرى به وکالت از شرکت مهندسى نیک 
اندیش اصفهان به طرفیت آقایان 1- محسن فکور گهر فرزند حسن 2- مجتبى آشورى فرزند محمد 
به خواسته مطالبه اجرت المثل ســه واحد آپارتمان به پالك هاى ثبتى 8555 و 8556 و 8557 فرعى 
از 15177 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان از تاریخ 91/3/26 به انضمام خسارات دادرسى، نظر به اینکه 
در همین پرونده طى دادنامه شماره 9309970352400372 پس از احراز مالکیت خواهان به حکایت 
قراردادهاى عادى حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى انتقال و تحویل مبیع صادر گردیده و 
به جهت عدم اعتراض قطعیت یافته اســت و نظر به اینکه بنا به مفاد قراردادهاى عادى 1390/1/22 
خواهان با تحقق شــرایط قرارداد مالک آپارتمان هاى موضوع عقد شده است و تصرف خواندگان در 
ملک غیرمجاز و در حکم غصب است لهذا دادگاه باب لحاظ نظریه کارشناسان و مستندا به مواد 308 و 
320 قانون مدنى و ماده 519 قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را به پرداخت چهارصد و نود و یک 
میلیون ریال بابت اجرت المثل از تاریخ 91/3/26 لغایت پایان سال 1395 و پرداخت 15345000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و 649,200 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشــد صدور اجراییه منوط به پرداخت مابه 
التفاوت هزینه دادرسى است. م الف: 7238  رئیسى رئیس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/669
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350800076 شماره پرونده: 9309980350801189 شماره بایگانی شعبه: 
931238 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه غیابى شماره 9509970350801188 این 
شعبه، محکوم علیهم: 1- منیژه فلسفى  2- پروین فلسفى 3- فریده فلسفى هر سه به نشانى: اصفهان خ 
مشتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 107،  4- عصمت به بم  زاده به نشانى: مجهول المکان 5- حمیدرضا 
رکنى به نشانى: اصفهان خ مشــتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 107،  6- حمید شه ناصر به نشانى: 
اصفهان خ ابوذر ســاختمان کنگره واحد 9 ، 7- امیرهوشنگ شه ناصر به نشــانى: اصفهان خ ابوذر 
ساختمان کنگره واحد 9 ، 8- بهرام فلسفى به نشــانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 
107،  9- هدایت اله فلسفى به نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 107،  10- مهین 
دخت فلسفس به نشانى: اصفهان خ مشــتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 107،  11- شهین رکنى به 
نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر ك مهر اذین پ 107،  12- لیلى شه ناصر به نشانى: اصفهان خ 
ابوذر ساختمان کنگره واحد 9 ، 13- ویدا شــه ناصر به نشانى: اصفهان خ ابوذر ساختمان کنگره واحد 
9 محکومند به انتقال 5013 متر مالکیتشان از پالك ثبتى 5000/209 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام محکوم له: شهردارى اصفهان به نمایندگى مدیریت امور حقوقى به نشانى: میدان امام حسین خ 
باب الرحمه ك جهان نما ساختمان شماره 2 شهردارى حوزه مدیریت امور حقوقى و همچنین پرداخت 
مبلغ 970/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ1/050/000 ریال بابت 
حق االجراء دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7224 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/670
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350800086 شماره پرونده: 9509980350800528 شماره بایگانى شعبه: 
950669 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه و دادنامه غیابى شماره 9509970350801659 
این شعبه محکوم علیه علیرضا ناظورى خوراسگانى فرزند براتعلى محکوم است به: 1- پرداخت مبلغ 
205,000,000 ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/1 لغایت 
زمان پرداخت وجه و همچنین مبلغ 8,115,000 ریال بابت هزینه دادرســى همگى در حق محکوم 
له رسول امینى فرزند عبداله به نشانى اصفهان خوراســگان پزوه خیابان 22 بهمن پ 116 کدپستى 
8159976538 همراه 09131152993 2- پرداخــت 5 درصد محکوم به بعنوان حق االجراء دولتى. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7222 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان ا صفهان/3/671
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350800091 شماره پرونده: 9209980350800495 شماره بایگانی شعبه: 
920513 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و دادنامه غیابى شماره 9209970350801666 
این شــعبه، محکوم علیه: مرتضى دره گزنى دهقى فرزند پرویز به نشــانى: مجهول المکان محکوم 
است به: 1- استرداد عین مســتأجره (یک دســتگاه کامیون کشنده بى ام سى به شــماره انتظامى 
13- 335 ع 18) و حضور در مرکــز تعویض پالك و اقدام به فک پالك شــخصى از خودروى مورد 
اجاره با اخذ خالفى و عوارض ســالیانه و مالیات مربوطه و همچنین پرداخت مبلغ 3/220/000 ریال 
بابت خسارات دادرســى همگى در حق محکوم له: شــرکت لیزینگ ایران به نشانى: تهران خ گاندى 
خ دوازدهم پ 5 با وکالت حمیدرضا منصورى فرزند ماشااله به نشــانى: تهران میدان 7 تیر- ابتداى 
مفتح شمالى- روبروى بانک کشــاورزى- پالك 198 طبقه سوم واحد 11 کدپستى 1588914336 
و ابوالفضل رضائى فرزند على به نشــانى: تهران میدان 7 تیر- ابتداى مفتح شمالى- روبروى بانک 
کشاورزى- پالك 198 طبقه سوم واحد 11 کدپستى 1588914336،  2- پرداخت مبلغ2/550/000 
ریال بابت حق االجراء دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده امــوال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 7221 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان/3/672

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426797900010 شماره پرونده: 9509986797900907 شماره بایگانى شعبه: 
950909 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096797900113 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976797902784 محکوم علیه محمدعلى پویان ور فرزند چراغعلى به نشــانى مجهول 
االمکان به پرداخت مبلغ 12,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 515,000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک موصوف 93/2/10 به مبلغ 12,000,000 ریال تا تاریخ اجرا حکم در 
حق خواهان عبدالغفور بربرى فرزند جانعلى به نشانى اصفهان خ زینبیه شهرك سرو بن بست نرگس صادر 
بانضمام نیم عشر دولتى.  محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 7215 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/673
مزایده

اجراى احکام شعبه 5 عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960838 ج ح/5 
له تعاونى اعتبار ثامن االئمه علیه خوانده صالح رمضانى مبنى بر فروش 13 حبه از 36 حبه از شش دانگ 
پالك 28/186821 بخش چهار به نشانى اصفهان فلکه ماه فرخى کوچه امید شرقى کوچه حافظ سمت 
راست پالك 7 جلسه مزایده اى در تاریخ 96/4/7 ساعت 9/5  الى10 صبح در اجراى احکام شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت ساختمان مرکزى دادگسترى اصفهان مجتمع 
اجراى احکام حقوقى برگزار نماید طالبین خرید مى تواننــد 5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده به آدرس 
صدرالذکر بازدید نمایند کســانى حق شــرکت در مزایده را دارند که 10٪ مبلغ کارشناسى را به حساب 
سپرده دادگســترى اصفهان به شــماره 2171290160008(بانک ملى) واریز نموده و فیش آنرا همراه 
داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسى شــروع و برنده فرد یا افرادى هستند که باالترین قیمت پیشنهاد 
دهنده سه دانگ مشاع از 6 دانگ آپارتمان مى باشــد به مساحت 110/12 مترمربع مى باشد. داراى کف 
سازى سرامیک دیوارهاى آشپزخانه سرامیک و دیوارهاى و سقف مولتى  کالر مى باشد. داراى اشتراکات 
آب و برق گاز و تلفن مى باشــد ارزش 6 دانگ آپارتمان 1,920,000,000 ریال مى باشد. م الف: 7213 

اجراى  احکام شعبه 5 عمومى حقوقى اصفهان/3/674
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106880200084 شماره پرونده: 9209980350601221 شماره بایگانی شعبه: 
961728 با توجه به دادنامه شماره 9309970350600510 مورخ 24/03/93 شرکت واگن سازى کوثر 
محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه میباشــد. م الف: 7211 رفیعى قاضى شعبه دوم اجراى احکام 

مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 1) /3/675
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350900246 شماره پرونده: 9509980350901145 شماره بایگانى شعبه: 
951316 خواهان: خواهان: آقاى علیرضا خســروى فرزند اصغر به نشانى اســتان اصفهان شهرستان 
اصفهان شهر اصفهان خ رباط خ بهار ك مســجد الرضا 1 پ 16 همراه 09131073010 خوانده: آقاى 
رسول زمانى به نشانى مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرسى 3- مطالبه وجه سفته دادگاه با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور و انشــاء راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان علیرضا 
خسروى فرزند اصغر بطرفیت خوانده رسول زمانى به خواســته مطالبه مبلغ 350,000,000 ریال چهر 
فقره سفته به شرح متن دادخواسته به انضمام مطلق خســارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه 
نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و 
حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه وى دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته 
و دلیلى بر برایت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارایه ننموده و دعوى و مســتندات مصون از هرگونه ایراد 
و انکار و اعتراضى از سوى خوانده باقى مانده است و با تمســک به اصل استصحاب. لذا دعوى طروحه 
را محرز و ثابت تشــخیص مســتدا به ماواد 198,520,515,519,522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
530000 ریال هزینه خدمات قضایى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/12/7 لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و پرداخت 
مبلغ 10,250,000 ریال هزینه دادرسى به نفع صندوق دولت صادر و اعالم مى گردد  راى صادره نسبت 
به خوانده غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به دیگران راى صادره حضورى 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدید نظر استان مى باشد. 

م الف: 7324 خانى رئیس شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/676
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350900197 شماره پرونده: 9509980350900290 شماره بایگانى شعبه: 
940317 خواهان: آقاى قاسمعلى شــاهرجبیان گرگابى فرزند حسینعلى به نشانى اصفهان گرگاب بلوار 
امام خیابان شهید حبیب ا... شــاه رجبیان پالك 160 خواندگان: 1- آقاى مرتضى مطاع فرزند محمود 
2- آقاى اصغر کاشى فرزند مرتضى همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرســى 3- مطالبه وجه  راى دادگاه: در خصوص دعوى قاسم على 
شــاهرجبیان  گرگابى فرزند حســینعلى به طرفیت خواندگان 1- مرتضى مطاع فرزند محمود 2- اصغر 
کاشى فرزند مرتضى به خواســته مطالبه قیمت روز یک قطعه ملک به جهت مســتحق للغیر در آمدن 
مبیع به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه نظر به 
مســتندات تقدیمى عدم دفاع موجه و موثر خواندگان و  اظهارنظرهاى کارشناس دادگسترى و با توجه 
به قاعده غرور و با توجه به اینکه به هر حال خواندگان با اعمال مجرمانه خودشــان به خواهان خسارت 
وارد نموده اند که مبناى ارزیابى خسارت وارده محرومیت خواهان از مالکیت مبیع محسوب مى گردد. لذا 
دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 198,520,515,519,522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال(اعم 
از ثمن و خســارات) و پرداخت مبلغ 11,000,000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال 
هزینه کارشناســى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره نسبت به خواندگان غیابى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر اســتان و نســبت به دیگران راى صادره حضورى ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدید نظر اســتان مى باشــد. م الف: 7322 

خانى رئیس شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/677
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350800254 شماره پرونده: 9509980350800590 شماره بایگانی شعبه: 
950753 خواهان: آقاى على بختیارى رنانى فرزند احمد به نشــانى: اصفهان- دروازه شــیراز- کوى 
کارگران- کوچه مولوى- پالك 24 کدملى 1289297029 همراه 09132108475 ، خواندگان: 1- آقاى 
سیداحمد جهانشاه راد به نشانى: تهران- انتهاى خیابان آفریقا- خیابان گلنار- پالك 26 ،  2- آقاى زهرا 
سادات جهانشاه راد به نشانى: تهران- کوى الهیه- خ گلنار- ك ماهور- پ 20، خواسته : اعسار از پرداخت 
محکوم به، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشــا رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان اقاى على 
بختیارى رنانى بطرفیت خواندگان سیداحمد و زهرا سادات هر دو به شهرت جهانشاه راد به خواسته صدور 
حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 9302186 ایندادگاه که متضمن محکومیت 
خواهان به پرداخت نصف 274/500/000 ریال بانضمام متفرعات دعوى مى باشد دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمى خواهان و استشهادیه پیوست دادخواست و گواهى گواهان که همگى مبین ناتوانى خواهان در 
پرداخت یکجاى محکوم به مى باشــد و با توجه به اینکه خواندگان دلیلى بر تــوان خواهان در پرداخت 
یکجاى مورد حکم ابراز نکرده و بیمارى همســر خواهان و هزینه درمان ایشان حسب گواهى گواهان و 
اینکه محکومیت بابت اجرت المثل بوده و خواهان به ازادى دین مالى تحصیل نکرده است و خواهان توان 
پرداخت به نحو اقساط را به لحاظ شغل و توان فکرى جســمى و مهارت دارا مى باشد بنابراین با پذیرش 
اعسار حکم به تقسیط محکوم به مبلغ پانزده میلیون ریال نقد و مابقى ماهیانه سه میلیون ریال مستند به 
مواد 7 و 8 و 9 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى صادر و اعالم مى گردد رأى صادره حضورى و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 7320 شمس اژیه رئیس 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/678 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350801865 شماره پرونده: 8809980350801126 شماره بایگانی شعبه: 
881126 واخواه: آقاى محمدسعید صباغ زاده اصفهانى فرزند رضا با وکالت آقاى حمزه طائى فرزند محمد 
به نشانى: سپاهان شهر بلوار غدیر مجتمع ادارى تجارى نگین 2 طبقه فوقانى بانک مسکن طبقه 4 واحد 
49، واخوانده: آقاى حسین شرافت دارگانى فرزند محمدقلى به نشانى: اصفهان خ دستگرد مجتمع بهار 
پالك همکف، واخواسته : واخواهى نسبت به دادنامه 890397 مورخ 89/4/2 ، رأى دادگاه: در خصوص 
واخواهى آقاى محمدســعید صباغ زاده اصفهانى با وکالت آقاى حمزه طائى نســبت به دادنامه شــماره 
890397- 1389/04/02 صادره از ایندادگاه که متضمن صدور حکم به یکصد و بیســت میلیون ریال 
بانضمام متفرعات دعوى بابت فروش یک باب انبارى مى باشد دادگاه نظر به قرارداد تاریخ 1386/06/05 
و فروش انبارى با همراه مبیع و تعیین ثمن یکصد و بیســت میلیون ریال براى انبارى و نظر به اینکه با 
واگذارى انبارى به واخواه انتقال ان به ثالث توسط واخوانده بدون اذن واخواه موجب بى اعتبارى قرارداد 
نمى باشــد و اینکه واخوانده تعهد به انتقال و تحویل انبارى همزمان با دریافت ثمن نموده است و اینکه 
دادنامه صحیحا صادر و واخواه دلیلى که خللى به دادنامه صادره وارد نماید به دادگاه ابراز ننموده اســت 
واخواهى را وارد ندانســته و ضمن تایید دادنامه مذکور با اصالح اینکه واخوانده همزمان با دریافت وجه 
انبارى موظف به تحویل و انتقال رســمى انبارى مورد معامله مى باشد مستندا به مواد 305 و 307 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به رد واخواهى واخواه را صادر و اعالم مى نماید و در مورد محکومیت به پرداخت 
خسارت تاخیر اداى دین دادگاه نظر به اینکه پرداخت منوط به تســلیم و انتقال بوده و دلیلى بر تسلیم و 
انتقال ابراز نشده است واخواهى را وارد دانسته و مستند به ماده 197 و 522 قانون ایین دادرسى مدنى با 
نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بى حقى واخوانده در مطالبه خسارت تاخیر اداى دین صادر و اعالم 
میگردد. رأى صادره حضورى و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 7318 شمس اژیه رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان/3/679 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610110350800371 شــماره پرونده: 9609980350800184 شماره بایگانی شعبه: 
960209 خواهان الهام ترك نژاد فرزند علــى با وکالت رضوان رجایى دادخواســتی به طرفیت خوانده 
ســعید خدارحمى فرزند خان بابا و نیره السادات احدى نژاد فرزند کریم و شــرکت تعاونى مسکن ژرشیا 
فلز اسپادانا به خواســته مطالبه اجرت المثل اموال و تســلیم مبیع تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشــتم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان بر اتوبان شــهید خرازى بین اتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالسه پرونده 
9609980350800184 ثبت گردیده و وقت رســیدگی آن 96/04/24 و ســاعت 10:00 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 7316 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان

 اصفهان/3/680



آگهىآگهى 07072958 سال چهاردهمشنبه   20 خرداد ماه   1396

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609970351500048 شــماره پرونده: 9509980351500882 شماره بایگانى شعبه: 
950987 خواهان: خانم طاه ره شریفى ولدانى فرزند سیف اله به نشانى اصفهان خ میرداماد – کوچه شماره 
36 پالك 128 کدپستى 8187885599 تلفن همراه: 09396137577 خواندگان: 1- آقاى شهرام موسوى 
فرزند سیدجمال به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى محمدرضا بردیا فرزند اسماعیل به نشانى اصفهان خ 
میرداماد کوچه شماره 36 پالك 128 کدپستى 8187885599 خواسته ها: 1- الزام به تنظیمن سند رسمى 
ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت بصدور راى مى نماید. راى دادگاه: خانم طاهره شریفى ولدانى فرزند سیف اله به طرفیت 
آقایان شهرام موسوى فرزند جمال و محمدرضا بردیا فرزند اسماعیل دادخواستى به خواسته الزام به انتقال 
رسمى پالك ثبتى 669-405 بخش 16 ثبت اصفهان تقدیم و مدعى است یک قطعه زمین به مساحت 276 
مترمربع به موجب قرارداد مورخ 95/10/8 از آقا محمدرضا بردیــا خریدار ى و نامبرده نیز به موجب قرارداد 
مورخ 66/9/1 از مالک(آقاى شهرام موسوى) خریدارى نموده است. اصل سند ملک و قراردادهاى تنظیمى 
نیز موجود و در جلسه دادگاه ارائه گردیدئه آقاى محمدرضا بردیا در جلسه رسیدگى شرکت و ادعاى خواهان 
را تایید نموده ولى خوانده ردیف اول(آقاى شهرام موسوى) در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و ایرادى نسبت 
به مستندات تقدیمى ننموده است. با عنایت به اینکه عقودى که بر طبق قانون واقع مى شود بین متعاملین 
الزم االتباع بوده و آنان را به اجراى کلیه نتایج حاصل از عقد ملزم مى نماید که از جمله این آثار الزام به انتقال 
رسمى اموال غیرمنقول مى باشد با اجازه حاصل از مواد 519,515,198 قانون دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى 221,210,219,10 قانون مدنى با احراز رابطه قراردادى فى ما بین خواهان با خواندگان 
آقاى شهرام موسوى را(که حسب پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد مالک تمامت شش دانگ پالك مذکور 
مى باشد) به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال تمامت شش دانگ پالك مذکور به انضمام کلیه خسارات 
دادرسى از جمله هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به آقاى شهرام موسوى 
غیابى ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و ســپس ظرف بیست روز پس 
از انقضاء مهلت واخواهى و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 7315  راجى رئیس شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/681
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610460350900024 شماره پرونده: 9409986793800328 شماره بایگانی شعبه: 
950346 در خصوص تجدیدنظرخواهى على مختارى با وکالت رضا نوروزى بطرفیت تجدیدنظرخواندگان 
ولى اسدى و جواد شرکت قناد به خواسته اعتراض ثالث فسخ (تجدیدنظرخواهى) دادخواستى را به شعبه 9 
حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/5/22 ساعت 10/30 داراى 
وقت رسیدگى مى باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر اگهى وقت 
رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار 
آگهی  شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 7341 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/682
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610460350700030 شماره پرونده: 9609980350700180 شماره بایگانی شعبه: 
960220 خواهان رضا استادپور با وکالت حســین محمدیان و خانم مهرى نمازیان دادخواستى به طرفیت 
خوانده عزیز مراد افشون فرزند مستعلى به خواسته اعسار از پچرداخت هزینه داردسى و مطالبه وجه و خسارت 
تأخیر در تأدیه و.. تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع و به کالســه 960220 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/5/16 و ساعت 9/30 صبح 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 یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 7286 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان/3/683
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837101601 شــماره پرونده: 9509986837101543 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951748 خواهان آقاى جواد ملک خویان فرزند عباس دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم زینب 
هاشى گلوگردى فرزند على صالح به خواسته صدور گواهى عدم امکان ســازش به درخواست زوج تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان(مجتمع شهید قدوســى) واقع در اصفهان خ میرفندرســکى(خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر مجتمع قضایى شــهید قدوســى طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالســه 9509986837101543 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى 96/5/14 و ســاعت 10/30 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردد. ضمنا یک داور واجد شــرایط متاهل باالى 
30 سال سن که از اقارب و بستگان نزدیک خود باشد را به همراه خود در دادگاه حاضر نمایید. م الف: 7268 

شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/3/684
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402293 شــماره پرونده: 9509980350400858 شماره بایگانى شعبه: 
950962  ابالغ وقت رسیدگى به 1- خانم ماندانا بنکدار فرزند مرتضى 2- آقاى محمدعلى ترکى باغبادرانى 
3- خانم بهناز امینى باغبادرانى 4- آقاى سعیدرضا ایرانپور نظر به اینکه آقاى محمدرضا دباغ فرزند مهدى 
دادخواستى به طرفیت 1- خانم ماندانا بنکدار فرزند مرتضى 2- محمدعلى ترکى باغبادرانى 3- خانم بهناز 
امینى باغبادرانى 4- آقاى سعیدرضا ایرانپور 5- آقاى احمدرضا اقاجان 6- آقاى قربانعلى محمدى بیدآبادى 
مشکى 7- بانک صنعت و معدن 8- آقاى جمال على عسگرى 9- شــرکت شمشاد ذئب سپاهان اصفهان 
مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى (اعسار از هزینه دادرســى وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 
360/000/000/000 ریال موضوع ابالغنامه رفع نفص شماره 9510100350409792 مورخ 1395/9/6 
صادره در پرونده کالسه 9209980350400310 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان را نموده 
که پرونده طى شماره 950962 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خواندگان را مجهول المکان 
اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/6/15 ساعت 9 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راستاى 
اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوســیله مراتب فوق را آگهى تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه 
کارت شناســائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نســخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد 
دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم رســانند. این آگهى به منزله ابالغ 
وقت رســیدگى به خواندگان تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رســیدگى نیســت.  م الف: 7290 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/685 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402089 شــماره پرونده: 9609980350400157 شماره بایگانى شعبه: 
960184  ابالغ وقت رسیدگى به آقاى غالمرضا آزادشاهى فرزند فضل اله نظر به اینکه خانم ها 1- روخشنده 
محمدیان 2- مینا محمدیان کرویه 3- زهرا محمدیان کرویه 4- زهره محمدیان کرویه 5- زیبا محمدیان 
کرویه همگى فرزندان مالک دادخواستى به طرفیت آقاى غالمرضا آزادشاهى فرزند فضل اله مبنى بر الزام 
به فک رهن (الزام به فک رهن ســند ملک یک باب منزل مســکونى واقع در اصفهان ملک شهر خ مفتح 
بن آشــیانه- پ 8 موضوع قرارداد مورخ 1388/5/3) را نموده که پرونده طى شماره 960184 ح 4 به ثبت 
این دادگاه رسیده و خواهان نشــانى خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 
1396/6/4 ساعت 9/45 مى باشد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق 
را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود 
با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق 
حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع 

از رسیدگى نیست.  م الف: 7291 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/686 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402047 شــماره پرونده: 9509980350400918 شماره بایگانى شعبه: 
951036  ابالغ وقت رســیدگى به 1- خانم افســانه حاتمیان منجزى فرزند امید 2- بهروز افشارى فرزند 
محمد و 3- مجید افشــارى فرزند على نظر به اینکه صندوق کارآفرینى امید (صنــدوق مهر امام رضا (ع) 
به نمایندگى عبدالصمد شــهبازى و با وکالت خانم الهام سلطانى دادخواســتى به طرفیت 1- خانم افسانه 
حاتمیان منجزى فرزند امید 2- بهروز افشــارى فرزند محمد و 3- مجید افشــارى فرزنــد على مبنى بر 
مطالبه وجه (بابت قرارداد 872300040 به انضمام مطلق خســارات دادرســى اعم از هزینه دادرســى و 
خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل) به مبلغ 48/000/000 ریال، مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه را نموده که پرونــده طى شــماره 951036 ح 4 به ثبت این دادگاه رســیده و وکیل 
خواهان نشــانى خواندگان را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رســیدگى 1396/6/12 
ســاعت 8 صبح مى باشــد لذا این دادگاه در راســتاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوســیله مراتب فوق را 
آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رســیدگى با ارائه کارت شناســائى به این دادگاه ضمن اعالم نشــانى 
خود با وصول نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم از مفاد دادخواســت خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى 
یاد شــده فوق حضور بهم رســانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رســیدگى به خواندگان تلقى مى گردد 
و عدم حضور نامبرده مانع از رســیدگى نیســت.  م الف: 7295 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/687 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352201359 شــماره پرونده: 9609980352200172 شماره بایگانی شعبه: 
960180 خواهان فاطمه زحمت کش طوقچى و اســداله تقیان دادخواستى به طرفیت خوانده ناصر جاللى 
موفق و سعید تقیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه 
و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  ارجاع و به کالسه 9609980352200172 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/05/03 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهی مى شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 7304 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/688
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352201560 شــماره پرونده: 9509980352201168 شماره بایگانی شعبه: 
951207 خواهان عبدالحمید رفیعى دولت آبادى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهرداد قاسمى به خواسته 
مطالبه خســارات دادرسى و مطالبه وجه ســفته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  ارجاع و 
به کالسه 9509980352201168 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/05/09 و ساعت 11:30 تعیین 
شده است. 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 دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهی مى 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: 7306 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/689
ابالغ

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواســت تجدیدنظر در خصوص اعتراض محمد پدرام بهى به طرفیت کامران 
رئوفى اسالم فعًال مجهول المکان و به خواســته اعتراض به دادنامه شماره 9509976825301668 مورخ 
1395/11/11 با توجه بــه مجهول المکان بــودن تجدیدنظرخواندگان مراتب در اجــراى ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار سراســرى یا محلى درج تا تجدیدنظرخواندگان 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارائه آدرس کامل پستى خود و 
دریافت نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر و ضمائم چنانچه در خصوص اعتراض تجدیدنظر خود الیحه و 
یا جوابیه اى دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه ارائه نماید. واال بعد از انقضاى 
مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارســال خواهد شــد. م الف: 7309 شعبه 31 دادگاه حقوقى 

اصفهان/3/691

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره نامه: 9610110350800399 شــماره پرونده: 9509980350801003 شــماره بایگانی شــعبه: 
951237 خواهان بانک ملت با وکالت على کریمى زاده دادخواســتی به طرفیت خواندگان شــرکت مرصاد 
نگین بین الملل و شرکت تولید قیر جى مهرصاد و شرکت صنایع شیمیایى سپهر پلیمر اسپادانا و کاظم هادى 
دستجردى فرزند اصغر به خواســته مطالبه ارز خارجى و مطالبه هزینه دادرسى دادخواستى تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه هشــتم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین اتشگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالسه 
پرونده 9509980350801003 ثبت گردیده و وقت رســیدگی آن 96/04/27 و ســاعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می شــود 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: 7314 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/692
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352200083 شــماره پرونده: 9509980352200143 شــماره بایگانى شعبه: 
950147 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201630 
محکوم علیه حبیب اله پردل فرزند نصراله به نشانى مجهول االمکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبیل کامیونت بارى فلزى ایسوزو مدل 1387 به شماره انتظامى 774-71 
ع48 بنام خواهان به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 5/688/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق 
خواهان بختیار شیبانى فرزند قاسم به نشانى اصفهان شهرستان شهرضا خ پاسداران کوى هراب کوچه کوثر 
پ9 کدپســتى: 8617715476 شــماره ملى: 1209379945 شــماره همراه: 09133228948 و نیم عشر 
اجرایى به مبلغ 10,000,000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7308 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شه رستان اصفهان/3/693
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400084 شــماره پرونده: 9409980350400078 شــماره بایگانى شعبه: 
940087 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350400655 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970350401206 محکوم علیه على شــیخى دارانى فرزند عبداهللا به نشانى مجهول المکان 
است به پرداخت مبلغ 150,000,000 ریال و با احتســاب هزینه دادرسى حق والوکاله وکیل طبق تعرفه جمعا 
به مبلغ 9,959,000 ریال و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد شد در 
حق محکوم له محمود امیرى ثورى فرزند اسمعیل به نشــانى اصفهان شهرستان اصفهان کوهپایه روستاى 
جزه بلوار شهید بهشتى انتهاى بلوار منزل شخصى و پرداخت مبلغ 7,500,000 ریال بابت هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت. راى صادره غیابى اســت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7300 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/694
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350400087 شــماره پرونده: 9409980350400536 شــماره بایگانى شعبه: 
950593 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350400617 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509970350401515 محکوم علیهم 1- محمد رضا نجفى به نشــانى مجهول المکان 2- عباس 
نجفى به نشانى مجهول المکان را متضامنا به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى 
حق والوکاله وکیل طبق تعرفه جمعا به مبلغ 17,245,000 ریال و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى 
محاسبه و وصول خواهد شــد در حق محکوم له مصطفى دهقانى فرزند محمود به نشــانى اصفهان خیابان 
مشــتاق خیابان مهر خیابان مهران کوى بهار 4 پالك 70 طبقه دوم کدپســتى: 8157834141 شماره ملى: 
5129899891 و شماره همراه: 09133023348 و پرداخت مبلغ 15,000,000 ریال بابت نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7293 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/695
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350700074 شــماره پرونده: 9209980350700068 شــماره بایگانى شعبه: 
920076 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350700799 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9209970350701737 محکوم علیهم 1- ســیدابوالفضل میرلوحى فرزند ســیدتقى به نشــانى 
مجهول المکان 2- حمید شفاعت فرزند احمد به نشانى خیابان شــیخ بهایى کوى دهش پالك 4 محکومند 
به پرداخت تضامنى مبلــغ 356,800,000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 7,191,000 ریال بابت هزینه 
دادرســى و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک 
شــماره 922820-31/3/92 بعهده بانک اقتصاد نوین تا زمان وصول وجــه آن در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد(سهامى خاص) به نمایندگى حمید نورى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 3 به وکالت 
رضوان عاملى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى تیران خیابان طالقانى شــمالى کوچه شهید دادخواه 
جنب مطب دکتر میترا عاملــى و نیز پرداخت حق االجــراى دولت در حق صندوق دولــت. (راى غیابى مى 
باشد) محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7287 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/696
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350900099 شماره پرونده: 9409980350900668 شماره بایگانى شعبه: 940766 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامه غیابى 9509970350900502 محکوم علیه ژاله 
خانى به نشانى اصفهان خیابان باغ مشهد انتهاى خ پشت امام زاده باغ مشهد مجتمع مسکونى آ ب ث بلوك آ 
محکوم است به پرداخت مبلغ 79,000,000 ریال بابت خسارات وارد شده و مبلغ 3,295,000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/7/16 در زمان اجرا وفق آخرین شاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه مى شود و نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: فاطمه محمودى اسفندارانى فرزند قدرت اله به نشانى اصفهان بلوار اصفهانک تقاطع 
ششم روبروى داروخانه منزل موسوى 8169174435 به وکالت آقاى حجت فلک دوست فرزند مسیب به نشانى 
اصفهان نظر شرقى نبش کوچه آسیاب ساختمان آسیا دفتر وکالت آقاى آرمان کمانى 8173656861  محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 7340 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/697

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609970350400244 شماره پرونده: 9509980350400915 شــماره بایگانی شعبه: 
951030 خواهان: آقاى امیر پیمان مشرف فرزند نادر به نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان عسگریه اول- خیابان گلستان- مجتمع هفت آسمان- واحد 14- کدپستى 8199779341 
، خواندگان: 1- آقاى محمدجواد دمندان فرزند مهدى 2- آقــاى مهدى صادقى فرزند محمدعلى 3- آقاى 
محمد اعالیى فرزند مرتضى همگى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى امیر پیمان مشرف بطرفیت آقایان محمدجواد دمندان و مهدى صادقى- محمد اعالئى بخواسته 
صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در دعوى مطالبه وجه چک شماره 188045- 1394/7/8 
بانک صادرات ایران شعبه شهید مجلسى به مبلغ 5/000/000/000 ریال، نظر به اینکه خواندگان با استظهار 
از وقت رسیدگى مورخه 1396/2/3 حضور بهم نرسانده و دفاعى بعمل نیاورده اند و خواهان در جلسه رسیدگى 
مذکور گواهى خود را حاضر و از نامبردگان استماع گواه بعمل آمده است فلذا دعوى وارد تشخیص مستنداً به 
ماده 504 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به قبول اعسار خواهان در دعوى حاضر صادر و اعالم مى گردد. این 
رأى حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 7297  استاد شریف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/3/698 

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609970350400243 شماره پرونده: 9509980350400924 شــماره بایگانی شعبه: 
951043 خواهان: خانم مهرانگیز کرم پور فرزند حسن به نشانى: اصفهان- خیابان باغ غدیر- خیابان عالمه 
امینى- خیابان فردوس- فرعى دوم- سمت راست- انتهاى خیابان- مجتمع نیکان- واحد 4- طبقه 1 همراه 
09103913558 ، خواندگان: 1- آقاى حسین داورى دولت آبادى فرزند محمود 2- آقاى نادر یزدانیان فرزند 
دران 3- خانم نرگس رئیسى وانانى فرزند جعفر 4- آقاى صدیقه رستمى فرزند حسن 5- آقاى ناصر رحیمى 
فرزند عبادعلى همگى به نشــانى: مجهول المکان 6- آقاى بهروز فوالدى به نشانى: اصفهان- خیابان امام 
خمینى- جنب رستوران حجت نمایشگاه اتومبیل حجت کدپستى 8168986831 همراه 09131176264، 
خواسته ها : 1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مهرانگیز کرم پور بطرفیت آقاى 
بهروز فوالدى- خانم نرگس رئیسى وانانى و آقایان حسین داورى دولت آبادى- ناصر رحیمى- خانم صدیقه 
رستمى- آقاى نادر یزدانیان بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمى خودروى هیونداى مدل آى- ایکس 55 
(وراکروز) به شماره انتظامى 658 هـ 81- ایران 13- نظر به اینکه برابر سوابق موجود و استعالم بعمل آمده از 
راهنمایى رانندگى فرماندهى انتظامى استان اصفهان مالک خودرو موصوف خواهان و مالک قبل از مشارالیها 
خوانده ردیف دوم مى باشد لذا اوًال دعوى توجهى به خواندگان ردیفهاى اول- سوم الى ششم نداشته مستنداً 
به بند چهارم ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. ثانیًا در خصوص خوانده 
ردیف دوم- نظر به اینکه نامبرده با استحضار از وقت رسیدگى مورخه 1396/2/30 حضور بهم نرسانده و دلیلى 
بر انجام تعهد خود دائر بر انتقال سند اقامه نکرده فلذا با احراز و استحصاب باقیمانده تعهدات خوانده مذکور در 
برابر خواهان دعوى وارد تشخیص مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 515 قانون آئین دادرسى 
مدنى خوانده ردیف دوم را بحضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و سپس انتقال رسمى خودروى فوق الذکر بنام 
خواهان و با احتساب هزینه دادرسى ملزم و محکوم مى نماید. این رأى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 7298  استاد شریف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/699 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970350700281 شماره پرونده: 9509980350700617 شــماره بایگانى شعبه: 
950714خواهان: آقاى حسنعلى محمد دارانى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان ملک شهر خ مفتح ك طلوع ك 
مهدیه پ 191 کدپستى 8194944757 همراه 09135549388 تلفن 03134252059 خواندگان: 1- آقاى 
رمضانعلى خالقى عمروآبادى فرزند عباسعلى به نشــانى اصفهان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان 
پ 8 . 2- آقاى جهانگیر چه گونى دزکى فرزند شاه محمد به نشــانى 3- آقاى احسان کریمى خرمى فرزند  
مصطفى به نشانى اصفهان خ صمدیه ك نرگس پ 33 کدپستى 8173716391(فعال زندان مرکزى استان 
اصفهان دستگرد) خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محسن 
على محمدى مارانى به طرفیت 1- احسان کریمى خرمى 2- جهانگیر چه گوئى دزکى 3- رمضانعلى خالقى 
 عمروآبادى، به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى به میزان 15,500,000 ریال با عنایت به 
دادخواست خواهان استشهادیه پیوست پرونده، مؤداى شهادت تنها شاهد حاضر شده که داللت بر عدم مالئت 
خواهان دارد و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى مورخ 96/2/24 حاضر نشده اند دفاعى در قبال دعوى 
خواهان به عمل نیاوردند لذا دادگاه دعوى را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
حضورى مى باشد و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 7288 ترنج مهرگان دادرس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/700
ابالغ راى

شماره دادنامه: 94099703511200680 شــماره پرونده: 9209980351201090 شماره بایگانى شعبه: 
921117 خواهان: آقاى عباس داورى با وکالت خانم نازنین رضازاده جزى فرزند محمد به نشــانى اصفهان 
خ توحید میانى مجتمع پردیس ط 3 واحد 12 خواندگان: 1- آقاى رحیم زارعى به نشانى اصفهان خ پوریاى 
ولى جنب مدرســه همدانیان ك یاوران پ 224. 2- خانم زهرا رفی عى 3- آقاى اکبر رفیعى 4- خانم کبرى 
رفیعى 5- خانم فاطمه رفیعى 6- آقاى علیرضا رفیعى 7- آقاى روح اله رفیعى 8- خانم سمیه رفیعى 9- خانم 
صغرى رفیعى 10- آقاى عباس رفیعى 11- آقاى محمد رفیعى 12- آقاى مرتضى رفیعى همگى به نشانى 
اصفهان خ کاوه ســه راه ملک شهر خ گلستان تقاطع سوم جنب ســوپر مواد غذایى ممتاز 13- آقاى یوسف 
غفارى 14- خانم نســاء متقى زاده 15- خانم اقدس متقى زاده 16- آقاى امراله متقى زاده 17- آقاى اصغر 
متقى زاده 18- آقاى عزت اله غفارى 19- آقاى قدرت اله غفارى 20- خانم فاطمه غفارى 21- آقاى حجت 
غفارى 22- خانم محترم غفارى 23- خانم هاجر غفــارى 24- آقاى غفار غفارى 25- آقاى اکبر متقى زاده 
26- خانم مریم غفارى 27- خانم فرنگیس متقى زاده همگى به نشــانى مجهول المکان. خواســته: اثبات 
مالکیت(مالى) گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى عباس داودى فرزند رضا با وکالت نازنین رضازاده فرزند محمد بطرفیت 
آقایان و خانمها اکبر، امراهللا، اصغر و اقدس فرزندان حسین و فاطمه نساء متقى زاده فرزند على ورثه مرحوم 
محمدمتقى جزى و غفار، عزت اهللا، قدرت اهللا، یوســف، حجت اهللا، فاطمه، محتــرم، مریم و هاجر فرزندان 
حســن ورثه مرحوم فرنگیس متقى زاده فرزند حســین منجر به اثبات مالکیت و الــزام خواندگان به انتقال 
رسمى 865 متر متعادل 799/72 سهم از کل 1083 ســهم مشاع از پالك ثبتى 14875/471واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان با احتساب خسارات دادرســى با عنایت به مفاد دادنامه قطعى 1060 مورخ 85/11/15 شعبه 
چهارم حقوقى اصفهان و مستندات ابرازى خواهان دادگاه خواســته ى خواهان ها را ثابت دانسته و مستندا 
به مواد 220,219,10 قانون مدنى و 515,198 قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان را که قائم مقام مرحوم 
محمدتقى خیرى مى باشند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى 799/72 از کل 1083 سهم 
مشاع از پالك ثبتى 14874/471 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و به نســبت به میزان سهامى که مالکیت 
دارند به عنوان اصل خواسته و بالسویه جمعا به پرداخت چهار میلیون و یکصد هزار ریال خسارات دادرسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید در خصوص دعوى خواهــان به طرفیت فرنگیس متقى به لحاظ فوت خوانده 
و به طرفیت آقایان و خانمها اکبر، على رضا، مرتضى، عبــاس، روح اهللا، محمد، کبرى، صغرى، فاطمه، زهرا 
و سمیه رفیعى به لحاظ عدم توجه مستندا به ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 7310 

زمانى رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/701
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970350800019 شماره پرونده: 9509980350800640 شــماره بایگانی شعبه: 
950820 خواهان: آقــاى على خلیلیان فرزند مجید با وکالت خانم پردیس روشــن فرزند احمد به نشــانى: 
اصفهان- چهارباغ باال مجتمع اوســان طبقه 4 واحد 413 و آقاى اکبر اصالنى فرزند رضا به نشانى: مبارکه 
خیابان امام خمینى جنوبى مقابل باشگاه ســتارگان دفتر وکالت بهرامى، خواندگان: 1- آقاى حسن مزیکى 
2- خانم زهره مویدى 3- آقاى فاطمه مزیکى 4- آقاى عبدالرحیم عارف پور 5- آقاى بتول مزیکى 6- آقاى 
علیرضا مزیکى 7- آقاى ماشــااله مزیکى 8- آقاى هاجر مزیکى همگى به نشانى: مجهول المکان 9- خانم 
مهناز بیننده فرزند رضاقلى به نشــانى: اصفهان- حافــظ- چهارراه کرمانى کوچه تخــت گنبد پالك 13، 
خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک، دادگاه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشاى رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: دعوى خواهان اقاى على خلیلیان با وکالت خانم پردیس روشن به طرفیت خواندگان 1- خانم هاجر 
مزیکى 2- اقاى عبدالرحیم عارف پور 3- خانم زهره مویدى 4- خانم مهنــاز بیننده 5- خانم بتول مزیکى 
6- اقاى ماشااله مزیکى 7- اقاى علیرضا مزیکى 8- اقاى حسن مزیکى 9- خانم فاطمه مزیکى به خواسته 
الزام خواندگان به انتقال رسمى دو قفیز از چهار قفیز از بیت جریب از چهل جریب از شصت جریب زمین ملک 
پالك شــماره 15234 اصلى واقع در بخش 5  اصفهان مقوم به بیست و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات 
دادرسى دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و قرارداد تاریخ 1374/03/11 که مبین فروش ملک توسط 
خوانده خانم بیننده به خواهان میباشد و اقرار ایشان به خرید و ملک و فروش آن به خواهان و پاسخ استعالم 
واصله از اداره ثبت و نظریه کارشناس که مبین مالکیت رسمى مورث خواندگان مزیکى میباشد و اینکه انتقال 
ملک بنام خریدار از الزامات ضمنى قرارداد اســت و خواندگان ایراد و دفاعى به عمل در قبال دعوى خواهان 
نیاورده اند فلذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانسته و مســتند به مواد 220 قانون مدنى و 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام خواندگان به انتقال دو قفیز از چهار قفیز از بیست جریب از چهل جریب 
از شصت جریب زمین ملک شــماره 15234 اصلى واقع در بخش 5  اصفهان و پرداخت 10510400 ریال 
بابت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره نسبت به خوانده خانم مهناز بیننده حضورى و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر و نسبت به سایرین غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در 
ایندادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 7312 
شمس اژیه رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/702

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139604002133000010/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600018 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000009- بدین وسیله به آقاى فرزاد عروجن فرزند عبدالرزاق مقیم: نجف آباد-امیرآباد 
خیابان مفتح نبش بن بســت ایوبى که برابر گواهــى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم شناســایى آدرس 
ابــالغ اجرائیه امکانپذیــر نگردیده ابالغ مى گــردد که آقاى مهدى عرب فرزند اســداله به اســتناد چک 
شــماره 588872 مورخ 88/06/30 عهده بانک ملى ایران شــعبه ســعدى نجف آباد جهــت وصول مبلغ 
پانزده میلیون ریال درخواســت صدور اجرائیه علیه شــما را نموده اســت که اجرائیه به کالسه 9600018 
در این واحد مطرح اســت لذا طبق مــاده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرســمى الزم االجــرا مراتب فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شــما درج و منتشــر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت 
دارید نســبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمــن تعلق جریمه دولتى 
عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیر از  آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شــد. 

م الف: 4632 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/3/706
مزایده 

در پرونده کالســه 940350  اجرایى و به موجب دادنامه 0691-940 مطروحه در شــعبه چهارم نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقایان مجیدپرهیزگار و محســن رضایى و محبوبه حیدرپور محکوم است به پرداخت 
345/000/000 و 10/400/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و 
مبلغ17/250/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس حیدر 
حیدرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: تمامت ششــدانگ یک باب منزل مسکونى واقع در خ شریعتى 
خ دانش بن بست12 و داراى ســوابق ثبتى 666/10 بخش 11 ثبتى اصفهان داراى عرصه 224 مترمربع و 
ازنوع مصالح تیرچه و بلوك و داراى انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن و پالك مذکور تخریب و مجددا درحد 
چهارسقف زیرزمین و پارکینگ و طبقه اول و دوم درحد مسکونى احداث گردیده است که تمامت ششدانگ 
7/000/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/04/01 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده  مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به 

عمل آورد. م الف: 4658  مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/768

ابالغ راي
کالسه پرونده: 788/95 شماره دادنامه: 133- 96/3/1 خواهان: آقاى یداله زمانى فرزند حسن به نشانى: 
اصفهان خ میرزا نصیر پالك 22، خوانده: آقاى داریوش کهش پور فرزند راهخدا به نشانى: مجهول المکان، به 
خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: با توجه 
به دادخواست تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده و پس از انجام مراحل قانونى و بررسى اوراق و محتویات 
پرونده، شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف، ضمن اعالم ختم رسیدگى، به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست یداله زمانى به طرفیت داریوش کهش پور موضوع: مطالبه 
مبلغ 18/000/000 ریال با احتســاب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار داشت که 
خوانده داراى بنگاه معامالت ملکى بوده و مبلغ ســى میلیون ریال جهت انجام  تخلیه ملک مسکونى ام به 
حساب ایشان واریز نمودم که خوانده تنها 12/000/000 ریال آن را به مستأجر داده و از پرداخت الباقى آن 
به اینجانب خوددارى نموده است. خوانده با توجه به عدم شناسایى در آدرس اعالمى و نشر آگهى در جلسه 
رسیدگى حاضر نمى باشد، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى، اظهارات خواهان و مستأجر (دریافت کننده 
مبلغ دوازده میلیون ریال) در جلسه رسیدگى و مالحظه پاسخ استعالم بانک مسکن که مبین واریز مبلغ سى 
میلیون ریال به حساب خوانده است. دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 271 
و 1301 قانون مدنى و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مســتنداً به ماده 522 قانون آیین دادرســى مدنى از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/10/5 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان صادر 
مى نماید. راي صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد.  رضوانى قاضى شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/781
مزایده

اجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف شهرستان اردســتا در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالســه 62/96 و 10/96 مدنى ش که به موجب آن آقاى مجتبى قادرزاده فرزند اصغر محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 74,672,400 ریال در حق آقاى عباس مرواریدى فرزند حســین و مبلغ 69,146,900 ریال 
در حق آقاى احمد مالکى فرزند عهدگل بابت اصل خواســته به انضمام هزینه دادرســى و خسارت تاخیر 
تادیه باتوجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده فلذا ملک توقیفى به شــماره 
ثبتى 9815 معرفى شده توسط آقاى اصغر قادرزاده را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: 
تمامى شــش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى شــماره 9815 به شــماره ملک 1/8353 یک باب دکان 
واقع در کوى راهمیان اردســتان یک اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان با مساحت حدود 
34 مترمربع و کاربرى تجارى میباشد که در آن ساختمان دو طبقه شــامل طبقه زیرزمین و همکف جمعا 
به مساحت 68 مترمربع بنا شده ساختمان داراى انشــعاب برق و آب و گاز به صورت اشتراکى مى باشد که 
قدمت آن حدودا 20 سال اســت و مالکیت آن بنام اصغرقادر زاده میباشــد ارزیابى شده توسط کارشناس 
رســمى به مبلغ 292,000,000 ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزاید ه در جلســه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شــده مالحظه نمایند مال فوق به شخصى واگذار 
مى گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بهاى مزایده را فى المجلس به عنوان 
سپرده به قســمت اجرا تســلیم نماید. تاریخ: 96/4/3 ســاعت: 9 صبح مکان: واحد اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى اردستان  م الف: 112   الیاسى مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان (مجتمع 

شماره یک)/3/785
فقدان سند مالکیت

شــماره: 951218641267628 آقاى حیدرعلى امینى نجف آبادى فرزند اسداله باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1037/8 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 144 دفتر 290 ذیل ثبت 73256 و 
سندمالکیت 887297 که بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى دفترخانه نجف 
آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4663 حسین زمانى  رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/857
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/375308 خانم فرشته ذبحى فرزند ابوطالب باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و یک-یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ 
باســتثناى ثمنیه اعیانى پالك ثبتى شــماره 1654/1 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 400 دفتر 274 امالك ذیل ثبت 70130 بنام بتول خانم فاضل نجف آبادى فرزند شیخ 
عبدالجواد ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شماره 72471 مورخ 1348/12/27 
دفترخانه 88 نجف آباد به او انتقال شــده و معامله دیگرى هم انجام نشــده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4697 

ح سین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/3/904
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/375308 خانم فرشته ذبحى باوکالت ازطرف وراث شاه بیگم ذبحى نجف آبادى فرزند 
نادعلى باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت هفت-یازدهم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره 1654/1 باقیمانده واقع در قطعه 
2 ن جف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 403 دفتر 274 امالك ذیــل ثبت 70130 بنام نامبرده 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4696 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/3/905
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960011 خواهان محمد جان نثارى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه چک به 
طرفیت حمید طاهرى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براى روز سه شــنبه مورخ 96/4/20 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود. م الف: 8268 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/906

ابالغ
شماره درخواست: 9610460362300002 شماره پرونده: 9609980362300180 
شماره بایگانی شعبه: 960182 نظر به اینکه آقاي مهدى جمشیدى فرزند على از 
طرف این دادسرا در پرونده کالســه 960182 د 4 به اتهام توهین و تهدید تحت 
تعقیب اســت و ابالغ و احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشــر آگهى در شعبه 4 دادیارى دادسراى 
عمومى اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 
7246 شعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره 2)/3/690

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201408 شماره پرونده: 9509983761800190 
شماره بایگانى شــعبه: 960346 تاریخ حضور: 96/4/21 ساعت حضور 10:00 در 
خصوص شکایت میالد آقائى علیه زهرا آریازاده فرزند غالمعلى مبنى بر سرقت یک 
دستگاه گوشى تلفن همراه با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده  در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 485 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر/3/827

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201405 شماره پرونده: 9309983761400735 
شماره بایگانى شــعبه: 960349 تاریخ حضور: 96/4/21 ساعت حضور 9:30 در 
خصوص اعالم جرم از ســوى دادرس محترم دادگاه جزائى علیه امیر چاوشــى 
زاده فرزند صفر مبنى بر ارتکاب جعل در اســناد دولتــى در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف: 484 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر/3/829

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201402 شماره پرونده: 9509983761900600 
شماره بایگانى شــعبه: 960350 تاریخ حضور: 96/4/21 ساعت حضور 9:00 در 
خصوص شــکایت بهنام مهوش علیه غالمرضا دهلوى فرزند محمد(با نام جعلى 
سعید فوالدوند) موضوع خیانت در امانت که نامبرده مجهول المکان بوده در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه  حاضر شوید. م الف: 486 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر/3/830



پرهیزکاران، در دنیا داراى فضیلت هاى برترند، سخنانشــان 
راســت، پوشــش آنان میانــه روى، و راه رفتنشــان بــا تواضع 
و فروتنى اســت، چشــمان خود را بــر آنچه خدا حــرام کرده 
مى پوشانند و گوش هاى خود را وقف دانش سودمند کرده اند و 

در روزگار سختى و گشایش، حالشان یکسان است.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشــعیَن، َواْشــَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، 

بِاَمانَِک یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن مــاه روزى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را براى بازگشــتن بــه ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان 
به امان بخشی  ات اى امان بخش بیمناکان.

تأمین اعتبارات سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 
در مراسم افتتاح و اجراى 7 طرح بزرگ تأسیسات فاضالب شهرى عنوان شد

مدیر عامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور 
در ســفر به اصفهان در حالى که استاندار اصفهان نیز 
وى را همراهى مى کرد، هفت طرح بزرگ تأسیسات 
فاضالب شهرى با هزینه و تأمین اعتبار 335 میلیارد 

تومان را آغاز و یا به بهره بردارى رساند. 
در مراسمى که به همین منظور در ورزشگاه سالمت 
در مناطق محروم اصفهان برگزار شد ابتدا مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با خیر مقدم، 
گزارشى از فعالیت هاى انجام شــده ارائه داد و گفت: 
امروز با حضور مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور و استاندار اصفهان 
هفت طرح بزرگ تأسیســات فاضالب شــهرى در اســتان اصفهان از جمله آیین 
بهره بردارى از پروژه هاى فاضالب در محالت حاشیه نشین و محروم شهر اصفهان 
حصه شمالى و جنوبى، شهرك سرو، امام حســین(ع)، جلوان، ارزنان و دارك، بهره 
بردارى از پروژه خط انتقال فاضالب غرب، شمال و شرق شهر اصفهان (پروژه نگین)، 
و بهره بردارى از طرح ارتقاى فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر اصفهان انجام شد و 
عملیات پروژه فاضالب شهر کوشک خمینى شهر از محل تبصره 3 مشارکت مردمى، 
عملیات اجرایى شبکه فاضالب زون شرقى شهر نجف آباد به روش سرمایه گذارى 
فاینانس داخلى تبصره 3، عملیات پروژه فاضالب شهر کهریزسنگ نجف آباد از محل 
تبصره 3 مشارکتى و عملیات اجرایى بازسازى و بازرسى شبکه فاضالب اصفهان از 

محل فاینانس خارجى آغاز شد.
هاشم امینى با اظهار خوشحالى از اجراى پروژه بازسازى و بازرسى شبکه فاضالب 
اصفهان از محل فاینانس خارجى افزود: با توجه به اینکه این پروژه در اصفهان اجرا 
مى شود در صدد هستیم تا با کسب دانش و انتقال بازسازى فاضالب و بومى سازى 

آن بتوانیم در سطح کشور آنها را به کار گیریم. 

مشارکت مردمى
امینى در خصوص اجراى هفت پروژه بزرگ تأسیســات فاضالب شــهرى گفت: 
95 درصد هزینه 335 میلیــارد تومانى اجراى این پروژه ها با مشــارکت مردمى و 
سرمایه گذارى بخش خصوصى صورت گرفته که از مطالبات دیرینه مردم در محالت 

محروم و حاشیه نشین شهر اصفهان بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: در حالى که مسائل 
آب در بسیارى از کالنشهرها حل نشده است اما ما شبکه فاضالب را به اتمام رسانده 

و در اختیار مردم مى گذاریم.
وى بهــره بردارى از پــروژه خط انتقال فاضالب غرب، شــمال و شــرق شــهر 
اصفهان(پروژه نگین) را اقدام بزرگى براى حذف ایســتگاه پمپاژ خمینى شــهر و 
دستگرد خواند و گفت: پروژه هاى نگین، فاضالب شهر کوشک و زون شرقى شهر 
نجف آباد سه پروژه اى بود که ریالى از محل اعتبارات دولتى براى آنها هزینه نشد و 

با مساعدت و همکارى شوراها و ... این پروژه ها آغاز شد. 
وى ادامه داد: از سال 92 تا سال گذشته، 180 کیلومتر شبکه فاضالب در نجف آباد 
انجام شد. در حالى که از سال 75 تا 92 فقط 27 کیلومتر در نجف آباد شبکه فاضالب 

احداث شده بود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از همه مشــاوران، شوراهاى 
شهرهایى که شبکه فاضالب در آنها اجرایى شده و ... تشکر کرد.

گشایش بعد از برجام
امینى اذعان داشت: در دولت تدبیر و امید و پس از برجام، گشایش هاى بسیار خوبى 
براى اجراى فعالیت ها در آب و فاضالب اســتان اصفهان شده که باید از مسئوالن 
کشــور و اســتان و مردم فهیم اصفهان که شرایط ســخت دوران بازسازى شبکه 

فاضالب را تحمل مى کنند تشکر و قدردانى کنم.
■■■

استاندار اصفهان سخنران بعدى این مراسم بود که گفت: 
اصوًال پروژه هــاى عمرانى در دهه فجــر و هفته دولت 
مطرح شده و به بهره بردارى مى رسند ولى ما در استان 
اصفهان که به ظاهر استان برخوردار است و از اعتبارات 
دولتى کم استفاده مى شــود در چند ماه گذشته هر هفته 
شــاهد کلنگزنى و بهره بردارى از پــروژه هاى مختلف 
با اعتبــارات چند صد میلیاردى بودیم کــه عمدتًا تأمین 
اعتبارات این پروژه ها با بهره گیرى از ظرفیت هاى بخش 

خصوصى است. 
رسول زرگرپور با اشاره به بهره بردارى از ســه پروژه شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: این پروژه ها بیشتر زیســت محیطى بوده و در راستاى مطالبه مردم 
پیرامون چالش هاى زیست محیطى است که در مناطق محروم و حاشیه نشین که 

نیازمند آن هستند عملیاتى و اجرایى شده است.

حاشیه نشین ها فراموش نمى شوند
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه ما براى توســعه مناطق، برنامه ریزى داشــته و 
مناطق حاشیه نشــین فراموش نشــده اند گفت: اجراى پروژه هاى شرکت آب و 
فاضالب در مناطق محروم و حاشــیه نشــین هدیه اى براى مردم بوده که باید از 

همه دست اندرکاران آن قدردانى کرد. 

لزوم تسریع دراجراى سامانه دوم آبرسانى به اصفهان
زرگرپــور بهره بــردارى از ســامانه دوم آبرســانى بــه اصفهان بــزرگ را براى 
اصفهانى ها از نان شب واجب تر دانســت و گفت: سرعت بخشى به اجراى سامانه 
آب اصفهان بزرگ بســیار واجب بوده و انتظار است مســئوالن شرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور این پــروژه را در کوتاهترین زمان ممکن بــه بهره بردارى 

برسانند. 
وى همچنین از مدیرعامل شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشور خواست تا در 
راستاى تکمیل آبرسانى و شــبکه جمع آورى فاضالب روســتاهاى حوضه آبریز 
زاینده رود اقدام نماینــد. زرگرپور اظهــار امیدوارى کرد مســائل آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در حد مطلوب و در شــأن مردم اســتان باشــد و خدمــات ارائه

 شود. 
■■■

مدیرعامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور نیز با 
بیان اینکه بازسازى تأسیسات فاضالب در کشور از سال 84 
در دستور کار شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور بود و 
اولین فاینانس به استان اصفهان ابالغ شد، گفت: عملیات 
اجرایى بازسازى شبکه فاضالب اصفهان از محل فاینانس 
خارجى پروژه اى هایتک بوده و توصیه آن است که آخرین 
تکنولوژى ها در این راستا تبدیل به کارگاه هاى آموزشى 
در مقیاس ملى شود تا تجارب به خوبى انتقال داده شود و 
قطعًا ما در آینده با توسعه شبکه هاى توزیع، جمع آورى و 

انتقال فاضالب، این تجربه را براى بازسازى در دیگر استان ها استفاده خواهیم کرد. 
حمید رضــا جانبــاز افزود: طــرح هــاى فاضالب بســیار مهــم، زیربنایــى و از 
مهمترین طرح هاى زیست محیطى در کشور به شمار مى رود و در دولت یازدهم نیز با 
برنامه هاى منسجم، علیرغم همه کمبودها به ویژه عدم نقدینگى، تحوالت خوبى در 
اجراى شبکه هاى فاضالب در کشور صورت گرفته است. این در حالى است که در زمینه 
به کارگیرى بخش خصوصى نیز اتفاقات خوبى رقم خورد که اســتان اصفهان یکى از 

نمونه هاى بارز آن است. 

افزایش مشارکت بخش خصوصى
جانباز افزود: تا قبل از دولت یازدهم براى طرح هاى آب و فاضالب در کشور، بخش 
خصوصى هزارو صد میلیارد تومان مشارکت کرده بود که این میزان در دولت یازدهم 

به 6200 میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشــور از رونمایى 20 قرارداد خبر داد 
و گفت: در آینده نزدیک از 20 قرارداد با مشــارکت دو هــزار میلیارد تومانى بخش 
خصوصى رونمایى خواهد شد که شــاهد تحوالت در احداث ســامانه هاى آب و 

فاضالب استان اصفهان هم خواهیم بود. 

اصفهان، کارگاه اجراى پروژه
جانباز مى گوید: با حمایت استاندار، معاون امور عمرانى، نمایندگان استان در مجلس 
شوراى اسالمى، گویا اســتان اصفهان به کارگاه بزرگ در اجراى طرح هاى عمرانى 
در ابعاد مختلف تبدیل شــده و ما امروز در جاى جاى اســتان اصفهان، شاهد اجرا و
 بهره بردارى از انواع و اقسام پروژه هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى هستیم که 
باید از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرى و روستایى استان اصفهان تشکر کنم.

تجربه اصفهان باید ملى شود
وى استان اصفهان را در احداث پروژه هاى آب و فاضالب به خصوص فاضالب در 
کشور مرجع دانست و ادامه داد: متوسط طول عمر شبکه فاضالب در استان اصفهان 
از متوسط کشور بیشتر بوده و ما تجارب استان اصفهان را باید به تجارب ملى تبدیل 

کنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشــور اظهار داشت: ما در آستانه انعقاد 
قرارداد با ارگان هاى بین المللى و آموزشى در حوزه آب و فاضالب هستیم و در این 

راستا در موضوع آموزش به بهره گیرى از نیروها و تجارب اصفهان تمرکز داریم.

وى  اجراى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ که به پنج میلیون نفر آبرسانى مى کند را 
از اولویت هاى شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور برشمرد و افزود: براى این پروژه 
اعتبارات مکفى از محل هاى مختلف اختصاص مى یابد و با سرعت اجرا خواهد شد و به 
مردم استان اصفهان اطمینان مى دهم آب پایدار با کمیت و کیفیت تأمین خواهد شد. 

عبور از گرما با همکارى مردم
جانباز از سعه صدر مردم استان اصفهان و شــهر اصفهان قدردانى کرد و گفت: در 
فصول گرما در مناطقى از شهر اصفهان ممکن اســت کمبود آب داشته باشیم که 
امید اســت مردم همکارى کنند و عبور از پیک گرما، نیازمند همراهى و مشارکت 

همه مردم است. 
مدیرعامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشــور،  مشــارکت مردم و اجراى 
پروژه هاى فاضالب در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و حاشیه شهر اصفهان را 

مهمترین ویژگى این پروژه ها برشمرد.
■■■

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى هم 
گفت: امروز کار بزرگ ملى با اجراى طرح هاى فاضالب 
شهرى در اســتان شــکل گرفت که اینگونه خدمات در 
حاشیه شهرها و مناطق محروم اصفهان، مى تواند آرامش 

را بیش از پیش حاکم کند. 
حجت االســالم والمسلمین احمد ســالک افزود: کلمه 
توسعه به جاى ترمیم در بودجه، دست مسئوالن را باز کرد 
و حرکت هاى بسیار خوبى براى اجراى پروژه ها مهیا شد. 

یک کار بزرگ
وى آغاز عملیات بازســازى و بازرسى شــبکه فاضالب اصفهان از محل فاینانس 
خارجى را کار بزرگى خواند و گفت: توسعه شبکه فاضالب شهر و روستا در مجلس 
تصویب و امسال براى شبکه هاى آبرســانى و فاضالب شهرى و روستایى منابعى 

پیش بینى شده که امید است دولت تخصیص دهد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، استان اصفهان را پیشکسوت در 
اجراى فاضالب در کشور خواند و گفت: باید روش هاى شبکه فاضالب در دنیا بررسى 

شود و در اجراى طرح ها در اصفهان در دستور کار قرار گیرد. 
حجت االسالم والمسلمین سالک خواستار حمایت مدیرعامل شرکت مهندسى آب 

و فاضالب کشور در تکمیل پروژه هاى استان اصفهان شد. 

ژرف کار جم
همچنین مدیرعامل شــرکت «ژرف کار جم» پیمانکار پروژه بازرســى و بازسازى

شبکه هاى فرسوده فاضالب کالنشهر اصفهان توضیحاتى ارائه داد. 
گفتنى است پروژه بازرســى و بازسازى شبکه هاى فرســوده فاضالب کالنشهر 
اصفهان با تخصیص اعتبار از محل تسهیالت فاینانس خارجى 46 میلیون یورو برابر 
با 177 میلیارد تومان با بهره گیرى از آخرین تکنولوژى روز جهانى و با اســتفاده از 

تجربه پیمانکاران و مشاوران برجسته بین المللى انجام مى شود.

ساسان اکبرزاده
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رررریررااازازازىىهه شششششش

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 349/ش- 95/5/16 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 9 پالك زمین 
از پالك هاى شهردارى واقع در محله اشترجان به شــرح زیر با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده عمومى با 

رعایت شرایط زیر اقدام نماید: 

پیشــنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت آگهى مزایده و نقشه زمین و فرم پیشــنهاد قیمت پالك ها تا آخر وقت ادارى روز 
یک شنبه 96/3/28 به امور مالى شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده  (نوبت دوم)

شهرام شاه مرادى- شهردار ایمانشهر شهرام شاه مرادى- شهردار ایمانشهر 

شماره 
پالك 

کاربرىوضعیت ملک آدرسمساحت پالك (مترمربع)
قیمت هر مترمربع (ریال)

عرصهاعیان اعیانعرصه 
1/200/0008/000/000تجارىاسکلت در حد سقف و ستون محله اشترجان- میدان صنعت 11576/9153/8

1/200/0008/000/000تجارىاسکلت در حد سقف و ستون محله اشترجان- میدان صنعت 1164182
07/200/000تجارى زمین بایرمحله اشترجان- میدان صنعت 52400
07/200/000تجارى زمین بایر محله اشترجان- میدان صنعت 54400
07/200/000تجارى زمین بایرمحله اشترجان- میدان صنعت 61400
محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 371900

01/400/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 381900
01/400/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 291900
01/400/000مسکونى زمین بایررابعه خاتون 

محله اشترجان- ضلع شمالى امامزاده 31800
01/550/000مسکونى زمین بایر رابعه خاتون 

1- نام و نشانى مناقصه گزار: اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
به نشانى: اصفهان خ توحید نبش خیابان شهید موحدى نیا (قزلباش) پالك 2

2- موضوع مناقصه: مدیریت امور انبارها (تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات 
و ابنیه- نظافت عمومى و نگهدارى فضاى سبز و حفاظت فیزیکى 

3- نوع تضمین شرکت در فرآیند انجام کار: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شماره: 2173980201003 بانک ملى شعبه مرکزى 
اصفهان و یا ضمانت نامه بانکى به نام مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین 

شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: به مبلغ (450/000/000 ریال) چهارصد و پنجاه میلیون ریال

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى: 
1- 5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 مى باشد. 

2- 5- مهلت برگشت پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/4/3 مى باشد. 
3- 5- جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز یکشنبه 96/4/4 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 

6- خرید اسناد: متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (غیر قابل استرداد) به شماره حساب 
2163980202009 (قابل واریز در کلیه شعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف 1- 5 آگهى) به آدرس اینترنتى 
www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قسمت مناقصات و مزایده ها (سال 1396) دریافت و سپس با در دست داشتن اصل 
معرفى نامه و اصل فیش واریزى در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت هاى مناقصه و ثبت مشخصات به نشانى مناقصه گزار 

مراجعه فرمایند. 
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى شماره 96/7 نوبت اول

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

شــهردارى خور به اســتناد مصوبه شــماره 347 مورخ 
1396/3/7 شوراى محترم اســالمى شهر خور در نظر دارد 
نسبت به ترمیم ترانشه هاى ناشى از حفارى لوله گذارى گاز 
شــهرى خور از طریق آگهى مناقصه عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حد اکثر 
تا تاریخ 96/4/3 به شــهردارى خور مراجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند.

آگهى مناقصه  نوبت اول

مهدى حلوانى- شهردار خور مهدى حلوانى- شهردار خور 

وزارت جهاد کشاورزى
 شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور

 استان اصفهان  

ى در گفتگو با نصف جهان:
ساسان انصار

 سپاهانى طالیى تر

خواهیم ساخت

زردها زردها همچنان مى خرندهمچنان مى خرند

دخصام مشخص شد شدشخ ص شمش ص م ام مشخص شدام
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دورى
 حمید لوالیى
 از تلویزیون 
3 ساله شد
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رضا صادقى به حادثه تروریستى مجلس 
شوراى اسالمى و مرقد امام خمینى (ره) 

واکنش نشان داد.
وى در این باره در اینســتاگرام نوشــت: 
«حمالت تروریســتى در تهران و کشته 
شــدن هموطنانم مــن رو وادار می کنه 
بگم: آهاى  مهاجم، تروریســت، افراطى 
یا هر بى صفتى که تعبیر تو هست... این 
خاك و مردمش سال هاست مورد تهدید 
تو و امثال تو بوده و هســتند اما غافلى از 
اینکه امثال تــوى حیوان نمی تونین قدم 

نجستون رو روى این خاك ثابت کنید.
پاش بیاد من هنرمند و اون دکتر و مهندس 
و کارگر و حتى فقیر و پولــدارش کارى 
می کنیم مجبور بشــین تو و اربابات لوله 

تفنگتونو جلوى مغزتون بگیرین.
این ســرزمین، زادگاه شیر مردان و زنانی 
است که ثابت کردن ایران جاى بز دالنى 
حیوان صفت که مردم بى دفاع رو هدف 
می گیرن نیســت... رســتم هایى از این 
ســرزمین دفاع کردن که االن سهراب 

هاشون همون رستما شدن.
بسم ا... اگر حریف مایى»

سهراب ها،
 رستـــم شدن 

جمشید مشایخى با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «از دشمنان برند 
شکایت به دوســتان چون دوست دشمن 
است شکایت کجا بریم؟! خاك پاى ملت 

بزرگ ایران.»

امیــر تتلو بــا انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «این حرف استاد 

هم جالب بود و بسى تأمل بر انگیز.»

شکایت 
جمشید مشایخى 

حرف استاد

حمید لوالیــى را با ایفاى نقش خشــایار مســتوفى در 
سریال«زیر آسمان شهر» به خاطر داریم. هرچند که او 
بعداز آن بارها نقش هاى مختلفى را  ایفا کرد اما هیچیک 

جاى خشایار مستوفى را  پر نکرد.
لوالیى به اندازه اى در این نقــش باورپذیر بود که پس از 
ایفاى آن مدتى دچار افسردگى شــد و حتى رعشه هاى 
خشایار مستوفى تا مدت ها نزد او به امانت باقى ماند، اما 
حاال سه سالى مى شود که او از تلویزیون دور مانده است 
و علت آن را نیز نبود آثار با کیفیت مى داند. لوالیى مدتى 
قبل با فیلم «ســه بیگانه» در نقش یک روحانى بر پرده 
نقره اى دیده شد و حاال این روزها مشغول بازى در یک 

سریال است.
او در گفتگویى درباره این غیبت ســه ساله و نبودش در 
آثار تلویزیونــى گفت: نبود مــن در تلویزیون به عوامل 
بسیارى بســتگى دارد که از جمله آنها مى توانم به نبود 
بودجه الزم براى ســریال ســازى و در پى آن بیکارى 
همکارانم، نبود آثــار باکیفیت و عدم ســاخت آثار طنز 
اشــاره کنم. آنچه به نام آثار طنز وجود داشت نیز بسیار 
ضعیف بودند  و عالقه اى براى حضور نداشتم. در نهایت 
ترجیح دادم که در تلویزیون حضور نداشته باشم و در این 
مدت بیشــتر در سینما و یا براى شــبکه نمایش خانگى

 فعال بودم.
لوالیى در ادامه اظهار داشــت: طى این مدت در چند اثر 
سینمایى حضور یافتم  و دو کار هم براى شبکه نمایش 

خانگى بازى کردم  که هنوز توزیع نشده اند.
بازیگر «مرد عوضى» در پاســخ به این سئوال که براى 
انتخاب آثار سینما چقدر بر تلویزیون ارجحیت دارد؟ بیان 

کرد: بیشتر متمرکز روى تلویزیون هستم و اگر تلویزیون 
پیشنهادش اندك باشد و سینما بیشتر، قطعاً همان پیشنهاد 
اندك تلویزیون را مدنظر قرار خواهم داد، چرا که تلویزیون 
فراگیرتر است. من دوست دارم بیشتر در بین مردم باشم 
و قصه هاى مردم را بازى کنم در حالى که سینما خاص تر 
است و قصه هایش نیز خاص تر مى شود، اما در تلویزیون 
شما حرف مردم را مى زنید و عکس العمل ها را نیز مى بینید. 
ما براى مردم کار مى کنیم، به همین دلیل تلویزیون را به 

سینما ترجیح مى دهم.
وى درباره تغییر و تحوالت مدیریتى در سازمان صداوسیما 
و تأثیر آن روى کار هنرمندان نیز گفت: طى یکسال اخیر و 
با بازگشت برخى از مدیران قبلى به شبکه، تحول عظیمى 
را در تلویزیون شاهد هستیم و امیدوارم که این روند ادامه 

پیدا کند و برخى دیگر را نیز سر جاى خودشان بنشاند.
لوالیــى در ادامه به فعالیت هاى اخیر خود اشــاره کرد و 
افزود: این روزها مشــغول بازى در سریال «پنچرى» به 
کارگردانى برزو نیک نژاد هســتم. دلیل انتخابم نیز خود 
آقاى مهام به عنوان تهیه کننده و برزو نیک نژاد در مقام 
کارگردان بود، چرا که پیش از ایــن آثار او را دیده بودم و 
دوست داشتم. «پنچرى» سریال کمدى محض نیست 
و یک کار ملودرام رئال اســت که الیه هاى طنز در آن 
دیده مى شود و به نظرم رسید که این سریال از هرجهت 
مى تواند جزو آثارى باشد که نقصى ندارند و به همین علت 

نیز بازى در آن را پذیرفتم.
بازیگر سریال «ترش و شــیرین» درباره نقش خود در این 
ســریال نیز عنوان کرد: در این مجموعه نقش عمو پرویز را 
ایفا مى کنم و یوسف تیمورى و رضا داودنژاد در این مجموعه 

در کنار من خواهند بود. پرویز از 
کودکى سرپرستى حمید را برعهده دارد و با 

جان و دل براى او از خود گذشتگى مى کند. از آنجایى که حمید 
براى ازدواج دچار مشکل شده است و پرویز بسیار او را 
دوست دارد در جریان تمام این اتفاق ها حامى اوست  

و از او دفاع مى کند.

در حالى که درباره وضعیت پرونده محمد امامى ســرمایه گذار فصل اول ســریال 
«شهرزاد» اطالع رسانى رسمى نشده بود، یک رسانه فارســى زبان گزارش داده 
که امامى در نشســتى در شــهر تورنتو کانادا اعالم کرده که علیه گرداننده کمپین 
«نه به شهرزاد» شکایت قضائى کرده است. بر اساس این گزارش، در این نشست 

حمید فرخ نژاد بازیگر سینماى ایران امامى را همراهى کرده است.
نام امامى وقتى در رسانه ها به شــکل مداوم تکرار شد که اخبارى درباره دستگیرى 
او به دلیل ارتباط با اختالس پرونده صندوق بازنشستگى آموزش و پرورش منتشر 

شد. مدتى بعد اعالم شد که او 
به این صندوق بدهکار است و 
با اختالس ارتباطى ندارد. بعد 
از مدتى اخبارى درباره آزادى او 
و تالشش براى تسویه بدهى به 

این صندوق منتشر شد.
ایــن در حالــى بود کــه نادر 
فتوره چــى در فضاى مجازى 
کمپینى بــا عنــوان «نه به 
شــهرزاد» راه اندازى کرد و از 
کارگردان و بازیگران «شهرزاد» 
خواست توضیح دهند که درباره 
منابع مالى تولید این ســریال 
چقدر اطالع داشــته اند. ترانه 

علیدوستى و حسن فتحى درباره این ماجرا توضیحاتى دادند، اما این ماجرا به تدریج 
فراموش شد.حاال بعد از چند ماه خبر رسیده که محمد امامى در کشور کاناداست و 
مى خواهد از گردانندگان آن کمپین شکایت کند. خروج امامى از ایران در حالى رخ 
داده که قوه قضائیه و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس از سال گذشته هیچ 
توضیحى درباره پرونده امامى نداده اند.رادیو زمانه از رسانه هاى فارسى زبان خارج از 
ایران خبر شکایت امامى از فتوره چى و کمپین «نه به شهرزاد» را منتشر کرده است. 
این رسانه نوشته است: «محمد امامى، سرمایه گذار سریال "شهرزاد"، در نشستى در 
شهر تورنتو کانادا از به جریان انداختن پرونده اى قضائى علیه نادر فتوره چى خبر داد. 
او که همراه با حمید فرخ نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون در این نشست ظاهر شده بود، 
علت این شکایت را "ردشدن از مرز نقد و رسیدن به تهمت و افترا و تشویش" دانست.»

در ادامه این گزارش آمده است: «امامى با اشاره به اینکه بازیگران و صفحه فیس بوك 
سریال "شهرزاد" از سوى عده بسیارى دنبال مى شود، گفت که "شهرزاد" نه یک 
سریال، بلکه یک رسانه است. او در ادامه گفت که هرگز از صفحه فیسبوك "شهرزاد" 
براى پاسخ دادن به انتقادهاى "کمپین نه به شهرزاد" و نادر فتوره چى با "یکهزار... 

دوهزار فالوئر" استفاده نخواهد کرد.»
رادیو زمانه همچنین نوشته است: «امامى منتقدان "شهرزاد"را شبیه به اصولگرایان 
منتقد حسن روحانى، رئیس جمهورى ایران دانست که به گفته او "انتخاب و سلیقه مردم 
را نمى پسندند". او ادعا کرد که وقتى "شهرزاد" از آقاى روحانى حمایت مى کند، 20 
میلیون فالوئر آن خبردار مى شوند. او گفت: "در قوه قضائیه پرونده اى علیه فتوره چى 
مطرح شده است" و ادامه داد که "ما همه قائل به نهادهاى دموکراتیک هستیم". او 
ادعاهاى کمپین "نه به شهرزاد" مبنى بر فساد مالى تهیه کنندگان این سریال را رد 

کرد.»

رامبد جوان ویدئویى را در صفحه شخصى خود منتشر کرد که در آن به 
واکنش مخاطبان درباره اجراى یکى از کمدین ها پاسخ داد.

تعدادى از اهالى شیراز به اجراى رضا بهمنى که یکى از کمدین هاى 
برنامه «خنداننده شو» بود واکنش نشان دادند.

در این اجرا رضا بهمنى به طنز مطلبى را درباره شیرازى ها بیان کرده 
بود.

در این ویدئو رامبد جــوان از مخاطبانى که برنامه «خنداننده شــو» 
را دنبال مى کنند، تشــکر و اعالم کرد که اتفاقــات پیچیده ترى طى 

شب هاى  آینده خواهد افتاد.
او اعالم کرد: تعدادى از شیرازى هاى عزیز از اجراى رضا بهمنى دلخور 
شدند اما ما قصد ناراحت کردن کسى را نداشتیم. اکثر عوامل برنامه ما 
نیز شیرازى هستند. ما حتى یک برنامه «خندوانه» را به شیرازى هاى 
عزیز اختصاص دادیم. اجازه بدهید که اتفاقات در این برنامه پیش برود. 

ما قصد ناراحت کردن کسى را نداریم.
«خنداننده شو» ویژه برنامه ماه مبارك رمضان برنامه «خندوانه» است 

که با اجراى رامبد جوان به روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

این شب ها سریال «زیر پاى مادر» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى زینب تقوایى روى 
آنتن شــبکه یک مى رود. در ابتداى این سریال 
حدیثى از حضرت على (ع) نوشته مى شود با این 
مضمون که «اى مالک اگر شب هنگام کسى را 
در حال گناه دیدى، فردا به آن چشم نگاهش مکن 
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانى.» این سخن 
که گفته شــده در یکى از نامه هاى آن حضرت 
به مالک آورده شده اســت از حیث انعکاس در 
سایت ها و شبکه هاى اجتماعى شهرت فراوانى 
دارد و شــاید در یک ارزیابى اولیه به دلیل همین 
شهرت و فراوانى به عنوان یک سند در نظر گرفته 
شود و کســى در پى مشــخص کردن سندیت 

داشتن یا نداشتن آن برنیاید.
حال آنکه بــا تحقیقاتى که داشــتیم ظاهراً این 
عبارت که حتــى بعضى آن را داراى ســند هم 
مى دانند در هیچیک از نامه هاى حضرت على(ع) 

به مالک اشتر نیامده است.

حجت االسالم والمسلمین على نصیرى مدرس 
دانشــگاه درباره این حدیث توضیح داد: این نقل 
قول نه در نهج البالغه وجود دارد و نه در نامه هاى 
حضرت امیر(ع) به مالک اشــتر و در هیچ منبع 

دیگرى هم یافت نشده است.
او ادامه داد: اما سخنانى قریب به این مضمون در 
گفتار ایشان یافت مى شود و در یک نامه سخنى 
وجــود دارد که پیام آن ضرورت پنهان داشــتن 

عیوب مردم از سوى حاکم است.
به گفته این مدرس خارج فقه و اصول حوزه، در 
ســایر منابع حدیثى فریقین نیز حدیثى اینچنین 
یافت نشده است و تنها روایاتى هست که در آنها 

به حسن ظن نسبت به مؤمنان تأکید شده است.
زینب تقوایى تهیه کننده سریال «زیر پاى مادر» 
درباره مشاور مذهبى سریال اظهار داشت: على 
نظرى به عنوان مشــاور مذهبى سریال چندان 

درگیر پروژه نشــد و ما در مواقعى که احســاس 
کنیم که اطالعاتى دربــاره موضوعى نداریم به 
صورت موردى از مشاور سئوال مى پرسیم. ضمن 
اینکه من و یا سعید نعمت ا... به عنوان نویسنده 
چندین ســریال کار کــرده ایــم و تلویزیون را 

مى شناسیم.
او در پایان دربــاره انتخاب این حدیث نیز عنوان 
کرد: حــدود یک هفته قبل از مــاه رمضان یک 
کارشناس مذهبى در شــبکه یک به این حدیث 
استناد کرده بود و اتفاقاً جزو احادیث مشهور است 
و سخن به گونه اى است که کمتر فرد را به شک 

مى اندازد.
نقل قول مذکور اگرچه ممکن است به دلیل نگاه 
روشنفکرانه آن براى مخاطب عام و خاص جذاب 
باشد اما باید دید چقدر این جمله هرقدر هم زیبا 
سندیت دارد و یا حداقل سعى شود اگر قرار است از 
جمله یا عبارتى صرفًا به دلیل زیبایى آن استفاده 

کنیم منسوب به شخص خاصى نشود.

دورى حمید لوالیى
 از تلویزیون 3 ساله شد
یون
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در کنار من خواهند بود. پرویز از 
کودکى سرپرستى حمید را برعهده دارد و با 

جان و دل براى او از خود گذشتگى مى کند. از آنجایى که حمید 
براى ازدواج دچار مشکل شده است و پرویز بسیار او را 
دوست دارد در جریان تمامایناتفاق ها حامى اوست  

دو از اودفاع مى کند.

د

هنه به

دلجویى رامبد جوان از شیرازى ها
بهمنى دلخور 
وامل برنامه ما 
 شیرازى هاى 
امه پیش برود. 

خندوانه» است 
د.

تردید در سندیت حدیث سریال «زیر پاى مادر» 

مى دانند در هیچیکاز نامه هاىحضرت على(ع)
به مالک اشتر نیامده است.

گفتار ایشان یافت مى شود و در یک نامه سخنى 
وجــود دارد که پیام آن ضرورت پنهان داشــتن 

درباره مشاور مذهبى سریال اظهار داشت: على 
نظرى به عنوان مشــاور مذهبى سریال چندان 

جمله یا عبارتى صرفا به دلیل
کنیم منسوب به شخص خاص

فیلم ســینمایى «هزارپــا» به 
کارگردانى ابوالحســن داوودى 
و تهیه کنندگى رضا رخشان دو 

هفته پیش در تهران کلید خورد.
رضا عطاران، جواد عزتى، ســارا 
بهرامى، مهران احمدى، شــهره 
لرستانى، سپند امیرسلیمانى و امید 
روحانى از جمله بازیگران اصلى 
این فیلم هســتند و عالوه بر این  
حدود 20  بازیگر دیگر نیز خواهد 
داشت که همزمان با آغاز بازى در 

فیلم معرفى مى شوند.
براساس برنامه ریزى هاى انجام 
شــده، فیلمبردارى این فیلم تا 
اواســط مردادماه ادامــه خواهد 

داشت.

ارپا»
رضا عطاران و جواد عزتى در «هز
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مشــکل بوى بد دهان یکى از معضالتى است که حدود 30 
درصد جمعیت جهان با آن مواجه هستند و عالوه بر خود 
فرد، افراد دیگر را نیــز درگیر مى کند. در ایامى مثل ماه 
رمضان، رعایت بیشــتر نکات تغذیه اى و بهداشتى 
عالوه بر کمک به سالمت فرد در طول روزه دارى، 
از بوى بد دهان نیز جلوگیرى مى کند. بوى بد 
دهان مى تواند از دهان، دندان، معده یا حتى 
سینوزیت ها ناشى شود. این مشکل 
در برخى افراد موقتى است و در 
برخى دیگر حالــت مزمن پیدا 
مى کند. اگر این بوى بد بر اثر مواد 
غذایى به وجود آمده باشد، مى توان 
با رعایت بهداشت دهان به سادگى 
جلوى آن را گرفت، اما رفع بوى 
بد دهان هنگامى که ناشــى از 
مشکالت داخلى است به راحتى 

از بین نمى رود.

بهداشــت دهان و 
دندان، نخستین گام رفع 

بوى ناخوشایند
حداقل دو بار مســواك زدن در فاصله 
افطار تا ســحر و نخ دندان کشیدن تا حد 
زیادى از بروز بوى بد دهان جلوگیرى مى کند. 
بهتر است مسواك خود را هر سه ماه یک بار عوض 
کنید؛ مسواکى که مدت ها استفاده شده 
اســت خود عاملى براى ورود 
باکترى و عفونت داخل 

دهان است.
باکترى هایــى که 
ایجاد  باعــث 
بــوى بــد 

دهان مى شوند در محیط اسیدى به خوبى رشد مى کنند، بنابراین شستن 
دندان ها با جوش شــیرین، راهکار طبیعى براى مختل کردن رشد این 
باکترى هاست. مى توان از جوش شیرین یا دهانشویه آنتى باکتریال براى 
از بین بردن جرم ها و باکترى هاى مزاحم کمک گرفت. جوش شیرین را 
مى توان یک بار در شبانه روز مثل خمیردندان به کمک مسواك استفاده 
کرد. شستشوى دهان با قرقره کردن آب نمک نیز باعث مى شود عالوه 
بر دهان، میکروب هاى احتمالى گلو و لوزه نیز از بین برود. همچنین تمیز 
کردن زبان با پشت بعضى از مسواك ها که به همین منظور طراحى شده اند 
نیز مى تواند پرزهاى زبان را از باکترى ها تمیز کند. در نهایت بهتر است هر 
چند وقت یک بار به دندانپزشک مراجعه کنید و از سالمت دندان و لثه هاى 

خود مطمئن شوید.

کدام مواد غذایى را بیشتر مصرف کنیم؟
تغذیه صحیح یکى از عوامل مهم حفظ ســالمت است و در صورتى که 
نکات تغذیه اى به درستى رعایت شود، همه ارگان هاى بدن فعالیت خود 
را به خوبى انجام مى دهند. براى پیشگیرى از ایجاد بوى بد دهان، استفاده 
از میوه ها و ســبزیجات داراى فیبر یکى از بهترین راهکارهاست. براى 
مثال خوردن یک سیب در فاصله افطار تا سحر به مرطوب ماندن دهان 
در طول روز کمک مى کند. مصرف مواد غذایى غنى از ویتامین D مثل 
زرده تخم مرغ، ماهى، آب پرتقال، ماست و استفاده از میخک، رازیانه و هل 
که خواص ضدمیکروبى دارند در زمان روزه دارى براى حفظ بوى خوش 
دهان توصیه مى شود. عالوه بر این جویدن برگ نعناع، پونه و جعفرى 
تازه، کرفس و خوردن انجیر به خوشبو شدن دهان کمک زیادى مى کند. 
نوشیدن چاى سیاه و ســبز، باکترى هاى دهانى و ترکیبات سولفورى را 
کاهش مى دهد و دهان را هیدراته نگه مى دارد. به همین دلیل نوشیدن 
چاى بدون شیرینى بین افطار تا سحر توصیه مى شود. نوشیدن آبلیموى 
تازه و نمک همراه پالپ لیمو نیز دهان را خوشبو مى کند، به خصوص این 

مورد بوى بد سیر و پیاز را تا حد زیادى کاهش مى دهد.

فضاى دهان را همیشه مرطوب نگه دارید
خشکى دهان به دلیل کاهش بزاق ترشح شده رخ مى دهد و هنگامى که 
بزاق کافى در دهان ترشح نشود، مواد غذایى در دهان مى ماند و بوى بد 
ایجاد مى کند. ایجاد مشکالتى براى غدد بزاقى، خوابیدن با دهان باز و 
مصرف برخى داروها مثل داروهاى کاهش فشار خون و داروهایى که براى 
درمان آلرژى ها مصرف مى شود، مى تواند باعث خشکى دهان و در نتیجه 
ایجاد تنفس بدبو شود. همچنین سیگار کشیدن به دلیل خشک کردن 
فضاى دهان در تنفس و ایجاد بوى بد تأثیرگذار است.به طور کلى نوشیدن 
آب در طول روز خواص بسیارى براى حفظ سالمت بدن دارد. با این حال 
اهمیت نوشــیدن آب به میزان کافى در ماه رمضان چند برابر مى شود. 
دى هیدراته شدن بدن عالوه بر تهدید سالمت، باعث خشکى دهان و بروز 
بوى ناخوشایند مى شود. باکترى ها براى رشد به محیط با اکسیژن کمتر نیاز 
دارند. همچنین بزاق دهان آنزیم هاى طبیعى دارد که آنتى بادى ها را فعال 

مى کند و مصرف آب زیاد مى تواند این واکنش ها را کاهش دهد. هیدراته 
نگه داشتن بدن عالوه بر اینکه به حفظ سالمت کمک مى کند، دهان را 

همیشه مرطوب نگه مى دارد و از بروز بوى ناخوشایند جلوگیرى مى کند.

عفونت هایى که باعث ایجاد بوى بد دهان مى شود
در مواردى که بوى بد دهان مزمن مى شــود باید راجع به آن با پزشک 
مشورت شود. هنگامى که از سالمت دهان و دندان و رعایت بهداشت 
دهان اطمینان پیدا کردید و باز هم احساس ناخوشایندى از بوى دهان 
داشتید، مشکل را در عوامل دیگر جستجو کنید. در مواردى بیمارى هاى 
کلیوى و دیابت کنترل نشده مى تواند عامل بوى بد دهان باشد. حساس 
شدن به بوى غیرعادى دهان و مراجعه به پزشک مى تواند در تشخیص 
سرطان هاى زودرس مثل سرطان معده و ریه نیز کمک کند. در بیماران 
کلیوى عملکرد نامناسب کلیه ها روى سیستم تنفسى تأثیر مى گذارد. در 
بیماران دیابتى نیز سطح قند خون ثبات ندارد و به همین دلیل بدن قادر 
به مبارزه با باکترى هایى که موجب بروز عفونت مى شــود، نخواهد بود.

عفونت هاى داخلى و خارجى سیســتم تنفسى، عفونت هاى سینوسى، 
برونشیت مزمن، عفونت لوزه و ترشح مخاط از پشت حلق ممکن است از 
عوامل ایجاد بوى بد دهان باشد. در بسیارى از موارد هنگام بروز عفونت ها 
مخاط آلوده که در گلو انباشته مى شود، بوى بدى را به دهان انتقال مى دهد. 
اختالل رفالکس معده به مرى نیــز یکى از رایج ترین علت هاى داخلى 
بوى بد دهان است. بازگشت اسید معده به سمت مرى حتى باعث بروز 
مشکالتى براى دندان و بیمارى هاى سینوسى مى شود و باید براى درمان 

حتماً به پزشک مراجعه شود.

از مصرف کدام مواد غذایى خوددارى کنیم؟
سیر و پیاز متهمان ردیف اول بوى بد دهان هستند و معموًال مسواك زدن 
بعد از خوردن این مواد تأثیرى روى از بین بردن بوى ناخوشایند ندارد. در 
واقع هنگام مصرف این مواد غذایى، شکم روغن طبیعى موجود در غذا را 
در فرآیند هضم جذب مى کند. این روغن از جریان خون و ریه ها مى گذرد 
تا به مقصد نهایى در بدن برسد و این فرآیند تا ساعت ها باعث ایجاد بوى بد 
هنگام تنفس مى شود. استفاده از برگ یا قرص نعناع بعد از مصرف چنین 
مواد غذایى تأثیر زیادى در از بین بردن این بو دارد. در واقع نعناع بوى پیاز و 
سیر را از بین نمى برد، اما بوى آن به سایر بوهاى تند مواد غذایى قالب است.

عالوه بر این بهتر است مواد خوراکى مثل نوشیدنى هاى گازدار، کیک، 
شیرینى و بستنى که حاوى کربوهیدرات زیادى هستند را پیش از سحر 
مصرف نکنید. مواد غذایى که حاوى فیبر زیاد هستند مى تواند جایگزین 
این مواد شود و از بروز بوى بد دهان پیشگیرى کند. در افرادى که با هضم 
مواد الکتوزدار مشکل دارند، احتمال بروز بوى بد دهان در ساعت هاى 
روزه دارى بیشتر است. بهتر است مصرف مواد لبنى الکتوزدار در طول 
روزه دارى براى این افراد محدود شود. در نهایت تا جاى امکان داروهایى 
مثل آنتى هیستامین ها، مســکن ها و داروهاى ضدافسردگى را در مدت 

روزه دارى کمتر مصرف کنید تا از خشک شدن دهان جلوگیرى شود.

دکتر سید على کشــاورز، متخصص تغذیه، گفت: رژیم 
غذایى مناسب براى پسر دار شدن، از رژیم غذایى مناسب 
براى دختر دار شدن، آسان تر است،  زیرا در رژیم غذایى 
مناسب پسر دار شــدن، معموًال باید کلسیم حذف شود، 
یعنى شیر، ماست، پنیر، کشک، قرص هاى کلسیم و مواد 

غذایى غنى از کلسیم باید حذف شوند.
حتى اگر آب معدنى اســتفاده مى شود باید برچسب آب 
معدنى را مطالعه نماییم که کلسیم آن کمتر از 20 میلى گرم 

در دسى لیتر باشــد. به عالوه غذاى مصرفى باید شور 
باشد، یعنى نمک غذا زیاد باشد، زیرا هدف این است 

که سدیم و پتاسیم به شدت باال برود.
بنابراین افرادى که به فشار خون باال مبتال هستند 
یا سابقه و زمینه فشار خون باالى خانوادگى دارند، 
باید فشار خونشان مرتب کنترل شود، زیرا غذاى 

شور و کلسیم دریافتى محدود مى شود.
با رعایت این رژیم غذایى، این احتمال وجود دارد 

که اگر فردى سابقه فشار خون باالى خانوادگى داشته 
باشد، فشــار خون او باال برود، بنابراین باید فشار خون 
مادرى که رژیم غذایى باردارى براى پسر دار شدن دارد، 
هر هفته کنترل شود. کسى که رژیم غذایى پسر دار شدن 
دارد، به دلیل ضرورت شور بودن غذاها، نباید نارسایى کلیه 

و کبد داشته باشد.
وى افزود: معموًال در رژیم پسر دار شدن، انواع سبزى ها 
و میوه ها مجاز هستند، غیر از سبزیجاتى مانند کرفس که 

داراى سدیم، پتاسیم و منیزیم با هم مى باشند و حتى تأکید 
مى شود که مادر میوه ها را به دلیل افزایش دریافت پتاسیم 
و منیزیم به فراوانى مصرف کند. نمک را هم ضمن اینکه 
در سبزى ها و میوه ها وجود دارد، از طریق افزودن به غذا 

اضافه مى کنیم.
در مورد رژیم غذایى پسر دار شدن باید امگا 3 را باال برد 

و چون در عادات غذایى ایرانیان، مصرف ماهى و به ویژه 
ماهى هاى دریا که امگا 3 باال دارند، محدود است، معموًال 
توصیه مى شود حتمًا در حد 2 گرم در روز مکمل امگا 3 
خالص دریافت شود، بنابراین حتماً باید به مکمل امگا 3 

توجه داشت. روغن غذا نیز باید مایع باشد.
کشاورز اظهار داشت: نکته دیگر، موضوع دریافت پروتئین 
و کربوهیدرات اســت. در رژیم غذایى پســردار شدن 
نمى توان خیلى کربوهیدرات هــا را محدود کرد، 
بنابراین بهتر است کربوهیدرات ها در حد توصیه 

شده در رژیم غذایى وجود داشته باشند.
به طور معمــول در رژیم غذایى پســردار 
شدن، محدودیت انرژى توصیه نمى شود، 
به عبارت دیگر اگر مادرى چاق باشــد یا 
افزایش وزن داشــته باشد و عالقه مند به 
تعدیل وزن باشــد، نمى تواند براى رژیم 
پسردار شــدن کاهش وزن داشــته باشد، 
چون محدودیــت دریافت انــرژى مغایر با 
انتخاب جنسیت پسر اســت.بنابراین اگر مادر 
اضافه وزن دارد یا چاق اســت مى تواند قبل از آن به 
کاهش وزن خود اقدام کند و سه ماه قبل از باردار شدن 
از رژیم غذایى متعادل اســتفاده کند، چون محدودیت 
دریافت انرژى از این نظر اثر سوء دارد و دلیل آن مسئله 
تأثیــر روى PH رحــم و PH قلیایى براى پســر دار

 شدن است.

قریب به 92 درصد از هندوانه را آب تشــکیل مى دهد 
و میوه اى بدون چربى است. خواص مصرف هندوانه 
از بهبود سالمت قلب و عروق گرفته تا تقویت سیستم 

ایمنى بدن، متنوع است.
بهبود سالمت قلب و عروق و استخوان ها: 
لیکوپن موجود در هندوانه براى حفظ ســالمت قلب و 

عروق به رسمیت شناخته شده اســت ضمن اینکه 
یک عامل مهم در ترویج سالمت استخوان ها نیز 

محسوب مى شود. مصرف مقدار زیاد هندوانه از 
آنجا که منجر به بهبود جریان خون از طریق 

شاهرگ ها مى شــود، به عملکرد قلبى-
عروقى کمک مى کند. لیکوپن همچنین 
اســترس اکســیداتیو را کاهش مى دهد. 
هندوانه ضمناً سرشــار از پتاسیم است و به 
حفظ کلسیم در بدن و داشتن استخوان ها 

و مفاصل قوى تر کمک مى کند.
کاهش چربى بدن: هر لیوان آب هندوانه 

حاوى 250 میلى گرم سیترولین است؛ یک اسید 
آمینه که به آرژنین تبدیل مى شــود و به جلوگیرى از 

تجمع بیش از حد چربى در بدن کمک مى کند. طبق 
تحقیقات جدید مصرف آب هندوانه قبل از فعالیت بدنى 
شــدید به کاهش ضربان قلب و درد عضالت کمک

 مى کند و این بخاطر سیترولین موجود در آن است.
حفظ سالمت کلیه: هندوانــه یک ادرار آور طبیعى 
است و بر خالف کافئین و الکل به حفظ سالمت کلیه ها 

کمک مى کند.

پشتیبانى از عصب و عضله: هندوانه سرشار از 

پتاسیم و یک الکترولیت طبیعى است که منجر به تنظیم 
عملکرد اعصاب و عضالت مى شود.

بهبود سالمت چشــم: هندوانه یک منبع فوق 
العاده از بتاکاروتن است که در بدن به ویتامین A تبدیل 
مى شود و به تولید رنگدانه در شــبکیه و محافظت از 
دژنراسیون ماکوال وابسته به سن و شب کورى کمک 
مى کند. ویتامین A همچنین براى حفظ ســالمت 
پوست، دندان ها، بافت اسکلتى و غشاهاى مخاطى 

مفید است.
پشتیبانى از سیستم ایمنى بدن، بهبود 
زخم و جلوگیرى از آسیب به سلول: 
محتویــات ویتامیــن C موجــود در هندوانه 
فوق العاده زیاد است و این ویتامین تقویت کننده 

سیستم ایمنى بدن به شمار مى رود.
تولید انرژى: هندوانه سرشار از ویتامین هاى 
B اســت که براى تولید انرژى مفید هســتند. 
متخصصان تغذیه معتقدندکه هندوانه منبع بسیار 

خوبى از ویتامین B1، ویتامین B6 و منیزیم است.
کاهش شدت آسم: آنتى  اکسیدان  هاى موجود در 
این میوه به کاهش شدت آسم کمک مى  کنند. همچنین 
خطر سرطان روده، آرتروز هماتوئید و سرطان پروستات 

با مصرف هندوانه کاهش مى یابد.

حسین سیاتیرى فلوشیپ قرنیه اظهار داشت: عوامل آسیب رسان به سالمت چشم را مى توان 
در دو دسته عفونى و غیرعفونى بررسى کرد که باکترى ها، قارچ ها و ویروس ها جزو عوامل 
عفونى و ضربه، مواد شیمیایى اسیدى یا قلیایى و سوختگى و موارد مشابه در دسته دوم جاى 

مى گیرند.
وى ادامه داد: مواد قلیایى با چشم در صورت تماس به داخل نسوج چشم نفوذ مى کنند؛ در 
حالى که مواد اسیدى طى واکنش هایى سد ایجاد مى کنند؛ بنابراین تماس چشم با عوامل 

شیمیایى بازى (قلیاها) نگران کننده تر است.
این فلوشیپ قرنیه تأکید کرد: افرادى که به اقتضاى شغل با براده هاى آهن یا آتش سروکار 
دارند، باید از عینک هاى محافظ استفاده کنند و ضرورى است به متخصص چشم به طور 

مرتب مراجعه نمایند.
وى تصریح کرد: در صورت پاشــیدن حالل هاى نفتى و رنگ به داخل چشم، اولین اقدام، 
شستشو با آب سالم و بهداشتى است و نیم ساعت بعد از آن حتماً به مرکز درمانى مراجعه شود.
سیاتیرى با تأکید بر اینکه ماساژ موجب خراش قرنیه و ایجاد عوامل میکروبى ثانویه مى شود، 
گفت: درد، سوزش، حساس شدن چشم، ناتوانى در باز کردن پلک و ترس از نور، از نشانه هاى 
عفونت به شمار مى آیند که در این موارد، از ماساژ چشم بایستى پرهیز شود و شستشو اقدام 

منطقى ترى است.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بــر اینکه چــرا نبایــد قطره هاى اشــک مصنوعى 
یا نگه دارنده را زیاد مصــرف کرد، تصریح کرد: در مورد اســتفاده از قطره هاى اشــک 
مصنوعى یا نگهدارنده محدودیت هســت و نباید بدون حســاب و کتاب داخل چشــم 

ریخته شود.
این فلوشیپ قرنیه افزود: در صورت ورود خرده شیشه به داخل چشم، بهتر است فرد به مرکز 

درمانى مراجعه نماید، زیرا خارج کردن شیشه از داخل چشم با چشم غیر مسلح کار آسانى 
نیست و ممکن است تالش ها بى نتیجه باشد. در ثانى شیشه یک ماده خنثى است و اگر وارد 

چشم شود، طورى که نتوانیم آن را خارج کنیم، نگران کننده است.
وى خشکى چشم را یکى از مشکالت شایع در میان بانوان دانست و ادامه داد: مسائل محیطى 
مثًال کار زیاد با کامپیوتر یا مقدار ناکافى آب مصرفى، در ایجاد خشکى چشم مؤثر است؛ و 

اشک مصنوعى درمان جایگزین براى اینگونه افرادست.
سیاتیرى در پاسخ به اینکه آیا تغذیه در بروز خشکى چشم نقش دارد، اظهار داشت: بله، براى 
پیشگیرى از خشکى چشم توصیه مى شود افراد مستعد، از غذاهاى آبکى و میوه ها استفاده 

کنند و مصرف غذاهاى حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 مانند ماهى را مدنظر قرار دهند.

آویشن سرشار از اسانس هاى روغنى است که از سالیان پیش براى درمان بیمارى هاى 
مختلفى مانند آنفلوآنزا، صرع و... استفاده شده است. در قرون وسطى، مردم عادت زیادى به 
مصرف آویشن داشتند و آن را با اسطوخودوس مخلوط مى کردند و کف کلیسا را مى پوشاندند 

تا بوى بد از بین برود. در ادامه مرورى کوتاه داریم بر خواص این گیاه دارویى فوق العاده.

خواص آویشن 
اسانس هاى روغنى موجود در آویشن به  ویژه تیمول خواص درمانى دارند و ضدویروس، 

ضدانگل و ضدعفونى کننده هستند.
استفاده منظم از این گیاه در پیشگیرى از برخى بیمارى ها مانند آنژین مؤثر است. عالوه بر 
این به نظر مى رسد که آویشن به بهبود وضعیت سالمتى در برخى بیمارى ها مانند لوپوس، 
MS و همچنین بیمارى هاشیموتو (نوعى التهاب مزمن تیروئید) کمک مى کند. بنابراین به 

نظر مى رسد که نوشیدن روزانه یک فنجان چاى آویشن مفید است.

خطر MS را با چاى آویشن دور کنید  
آویشن همچنین منبع آهن و ویتامین K است. آهن براى حمل اکسیژن به بافت ها و ساخت 
گلبول هاى قرمز خون ضرورى اســت و ویتامین K نقش مهمى در انعقاد خون و ساخت 

استخوان دارد.
برخى مولکول هاى موجود در آویشن نیز اثراتى در مقابله با برخى سرطان ها دارند. آویشن 
حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 و دیگر ترکیبات مفید است و مصرف منظم آن براى عملکرد 
خوب مغز، کلیه ها و قلب مفید است. اسانس هاى گیاهى آویشن خواص خلط آورى دارند و 

به همین دلیل به تمیزى و باز کردن برونش ها کمک مى کنند.
در نهایت اینکه آویشن براى مقابله و پیشگیرى از مشکالتى مانند التهاب لثه، الرنژیت، 

آسم، عفونت ها و زخم هاى گلو و التهاب دهان نیز مفید است. البته این مورد را هم در نظر 
داشته باشید کسانى که فشار خون باال دارند و دچار پرکارى و یا کم کارى تیروئید هستند و 

همچنین زنان باردار باید در مصرف آویشن احتیاط کنند.

روش تهیه و استفاده از چاى آویشن 
به یک مشت آویشن، آب و قورى براى دم کردن نیاز دارید. به این ترتیب که براى هر لیوان 

آب، 2 قاشق چایخورى گیاه آویشن خشک بریزید. اگر گیاه تازه در اختیار دارید از میزان 
بیشترى استفاده کنید. کمى بعد از جوش آمدن آب، آن را روى آویشن بریزید. در قورى را 
ببندید و اجازه دهید به مدت پنج دقیقه دم بکشد. چایتان را صاف کرده و میل کنید. بهتر است 

این کار را صبح انجام دهید.

مشــکل بوى بد دهان یکى از معضالتى اس
با آن مواجه هستند درصد جمعیت جهان
د فرد، افراد دیگر را نیــز درگیر مى کند.
رمضان، رعایت بیشــتر نکات تغذی
عالوه بر کمک به سالمت فرد در
از بوى بد دهان نیز جلوگیرى
دهان مى تواند از دهان، دند
سینوزیت ها ناشى ش
در برخى افراد م
برخى دیگر حالـ
مى کند. اگر این بو
غذایى بهوجود آمد
با رعایت بهداشت
جلوى آن را گرف

بد دهان هنگامى
مشکالت داخلى

از بیننمى رود.

بهداشـ
دندان، نخست
بوى ناخوشایند

حداقل دو بار مســواك
افطار تا ســحر و نخ دندان
زیادى از بروز بوى بد دهان جل
بهتر است مسواك خود را هر سه ما
کنید؛ مسواکى که مدت
اســت خود ع
و باکترى
دهان
باک

چگونه در ماه رمضان 
دهانى خوشبو داشته باشیم؟

مصرف هندوانه را فراموش نکنید

براى پسر دار شدن چه بخوریم؟

چشم هایتان را ماساژ ندهید

دور شدن خطر MS با چاى آویشن
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ساسان انصارى به هواداران ســپاهان وعده داده که 
دست در دست یکدیگر سپاهانى طالیى تر از گذشته 

را خواهند ساخت. 
ساسان انصارى مهاجم فصل قبل فوالد خوزستان که 
با 16 گل در یک قدمى آقاى گلى لیگ برتر قرار داشت 
از این تیم خوزستانى جدا شد و با قرارداد دو ساله به تیم 
سپاهان پیوست. انصارى در گفتگو با نصف جهان درباره 
حضور در اصفهان و پیوستن به پر افتخارترین تیم لیگ 
برتر ایران سخن گفت. با ما در این گفتگو همراه باشید:

ساســان در مورد مذاکرات خود با 
ســپاهان و توافقاتى که در نهایت 
منجر شــد به این تیــم بپیوندى 

برایمان صحبت کن.
 در مورد بزرگى ها و افتخارات ســپاهان که نیازى به 
صحبت من نیست و به نظرم این تیم آنقدر بزرگ شده 
که وقتى بازیکنى با پیشنهاد این باشگاه مواجه شود، 
به خود ببالد که مورد توجه ســپاهان قرار گرفته است. 
من یک جلسه بســیار خوب با آقاى طاهرى، فتاحى 
و همچنین آقاى نیکفر داشــتم و متوجه شدم که چه 
هدف هاى بزرگى این باشــگاه دارد. باشگاه سپاهان 
یکى از قطب هاى فوتبال ایران است که قهرمانى هاى 
متعددى داشته و حتى در فینال لیگ قهرمانان آسیا و 
جام باشگاه هاى جهان حضور داشته و این موضوعات 
هر بازیکنى را براى پیوستن به سپاهان ترغیب مى کند. 
نام ســپاهان در حال حاضر یک برند بزرگ در فوتبال 

ایران اســت و این نام بزرگ براى پوستن 
بازیکنان موردنظرشــان به این تیم 

قطعاً مى تواند یک برگ برنده باشد
  تو در لیست زالتکو 
کرانچــار بــراى 
پیوســتن به جمع 
زردپوشــان قرار 
داشــتى و قطعاً 

آنقــدر خوب و 

شایسته بودى که مورد توجه مربى با 
کارنامه اى مانند کرانچار قرار گرفته 
اى. دوست داریم نظرت را در مورد 

این مربى بدانیم.
آقاى کرانچــار در جام جهانى و جــام ملت هاى اروپا 
مربیگرى کرده و خیلى ها در دنیا او را مى شناســند. 
ضمن اینکه آنطور که من متوجه شدم ایشان محبوبیت 
فوق العاده اى هــم بخاطر افتخــارات قبلى در بین 
سپاهانى ها دارد. من براى پیوستن خود وقتى با دوستانم 
مشورت مى کردم همه مى گفتند که زیر نظر کرانچار 
مى توانى پیشرفت کنى و آینده درخشانى داشته باشى. 

امیدوارم شــاگرد خوبى براى او باشم و 
بتوانم کامًال نظرش را جلب  کنم تا از 

اعتماد به من کامًال راضى باشد.  
ســپاهان   
هواداران زیادى 
اصفهــان  در 
دارد و به نوعى 
مى توان گفت که 
شما بار دیگر به 
یکى از تیم هاى 
پر طرفدر ایران 

پیوسته اى. پس از حضورت 
در ســپاهان برخورد آنها با تو چگونه 

بود؟
 بله در مورد هواداران ســپاهان و شــور و اشتیاقى که 
به تیمشــان دارند چیزهاى زیادى شــنیده ام و خودم 
هم دیدم  از فصل پیش که ورزشــگاه نقش جهان در 
اصفهان مهیا شد آنها توانستند در تعدادى باال در 
این ورزشگاه حضور پیدا کنند و به شکلى زیبا به 
تشویق تیمشان بپردازند. چند ویدئویى که از 
آنها در نقش جهان مشاهده کردم نشان مى 
داد که آنها چه عشــق بى پایانى به تیمشان 
دارند. وقتى هم که به اصفهان آمدم هواداران 
سپاهان بسیار به من لطف داشته اند، از توجه و 
حمایت بى نظیر آنها بسیار شوکه شدم. در فضاى 
مجازى هم آنها حسابى مرا شرمنده کرده اند 
و مرتباً به من خوش آمد مى گویند.

 روزنامــه ســپاهان 
پس از پیوستن 

تو با تیتر «تو مثل گلــى» از جذب 
تو اســتقبال کرده بود و احتماالً با 
این تیتر انتظار گل هــاى زیادى و 
آقاى گلى هم از ساســان انصارى 

دارند.
بله قطعًا باید با گل هاى خودم هواداران ســپاهان را 
خوشحال کنم و پاسخ اعتماد کرانچار را بدهم . اما باور 
کنید درباره آقاى گلى فکر نکرده ام و تنها مى خواهم در 
خدمت تیم باشم و به سپاهان کمک کنم. ما باید همه 
دست به دست هم بدهیم و با یارى هواداران و با تدبیر 
مربى بزرگى مثل کرانچار سپاهانى طالیى تر از 

قبل را بسازیم.

  بد شــانس هم 
بخاطر  و  بــودى 
ویــزا  مشــکل 
نتوانستى به اردوى 

تیم ملى بروى.
بله متأســفانه !پیش از 
اردوى اروپایــى تیم ملى 
به دلیل صادرنشــدن ویزا، 
نتوانســتم در خدمــت تیم ملى 
کشــورم باشــم و از این موضوع خیلى 
ناراحت شــدم، افتخار مى کنم شاگرد آقاى کى روش 
بوده ام و هر وقت ایشــان بخواهد با دل و جان حضور 
خواهم داشــت. امیدوارم که تیم ملى ایران در بازى با 
ازبکستان به همراه هواداران و دعاى خیر مردم موفق 
باشد و بتوانیم جشــن صعود به جام جهانى را بگیریم. 
صعود به جام جهانى لذت بزرگى براى همه ماســت 
و خوشحالم که با مربى نامدارى مثل کى روش براى 

دومین بار متوالى به این افتخار دست پیدا مى کنیم.   
 ممنون از تو! صحبت هاى پایانى ات 
خطاب به هواداران سپاهان که در 
انتظار نمایش هاى دلپذیر تو هستند.
باز هم از همه آنهــا بخاطر لطف و محبتشــان بابت 
پیوستنم به سپاهان تشــکر مى کنم. سپاهان پیشینه 
بزرگى در فوتبال ایران دارد و در دو ســال گذشته نیز 
برخى اتفاقات و بدشانسى ها باعث شد تا نتواند مانند 
همیشه بدرخشــد. ولى فکر مى کنم با توجه به اتحاد 
ویژه اى که در این باشگاه براى تکرار موفقیت ها شکل 
گرفته و با حضور مجدد آقاى کرانچار دوباره این فصل 
شاهد یکه تازى هاى این تیم در فوتبال ایران باشیم و 
امیدوارم بتوانم سهم کوچکى در خیزش دوباره سپاهان 

داشته باشم.

ساسان انصارى در گفتگو با نصف جهان:

 سپاهانى طالیى تر خواهیم ساخت
الهه مهرى

مربیان کروات و برزیلى سپاهان به حادثه تروریســتى تهران واکنش نشان دادند و با مردم ایران ابراز 
همدردى کردند.

مربى دروازه بانان و بدنساز سپاهان با انتشار ُپســت هایى در صفحات اینستاگرام خود به حادثه 
تروریستى تهران واکنش نشان دادند.

«تونچى مردولیاس» در صفحه شــخصى خود نوشــت: براى ایران، تهران، همه دوستان 
ایرانى ام و مردم ایران دعا مى کنم. تروریسم را متوقف کنید.

«رافائل فوگاگیرو» هم به دو زبان انگلیسى و پرتغالى نوشت: هیچ چیز درخشش این کشور زیبا را از 
بین نخواهد برد.

واکنش 
خارجى هاى 
سپاهان به 
حادثه  تهران

   تسویه مى کنم 
و به اصفهان 

مى آیم 

نصف جهان  سعید آقایى به مدیران سپاهان قول داد که هر طور شده در تبریز تسویه مى کند 
و براى عقد قرارداد رسمى به اصفهان سفر خواهد کرد. 

باشگاه سپاهان که باجذب پنج بازیکن تقریباً  کلیت تیم خود را براى فصل بعد بسته است و هم اکنون در 
انتظار سعید آقایى مى باشد. سعید آقایى، مدافع ملى پوش فصل گذشته تراکتورسازى که از مدتها قبل مورد 
توجه سپاهانى ها بوده است در مذاکراتى که با این باشگاه داشته به توافق رسیده است و تنها مشکلى که بر سر 

قرارداش با این تیم وجود دارد، تسویه حساب با گسترش فوالد است.
شنیده مى شود آقایى به مسئوالن سپاهان قول داده است در صورت تسویه حساب با گسترش فوالد 

به اصفهان مى آید و قراردادش را با این باشگاه نهایى خواهد کرد.

نصف جهان  سنگربان تیم فوتبال پدیده مشهد امیدوار 
است که این تیم هم مانند ســپاهان اصفهان بتواند در 
فوتبال ایران تاریخ ســازى کند. وى که البته به دنبال 
حضور  مجدد در سپاهان بود و نتوانست به خواسته اش 
برسد در حال حاضر آرزوهاى خود را همچنان در مشهد 

جستجو مى کند.
شــنیده هاى خبرنگار نصف جهان حاکى از آن است 
که با بازگشــت کرانچار و تونچى(مربــى دروازه بان 
ها) به ســپاهان، شــهاب گردان امیدوار بود که زمینه 
بازگشتش به اصفهان فراهم شود، اما با تمدید قرارداد 
«لى اولیویرا» و محدودیت هایى که براى جذب بازیکن 
بزرگسال وجود داشت، سپاهانى ها ترجیح دادند با همان 
ترکیب فصل پیش گلرها به استقبال فصل جدید بروند.
حاال شــهاب گــردان که مجبــور به تــداوم حضور 
در مشــهد شــده ، رؤیاهاى ویــژه اى را بــا پدیده 

در سر دارد.
وى در مــورد ادامه حضــورش در پدیده به 

خبرنگاران گفت: قراردادم را با باشــگاه 
پدیده امضا کردم و یکســال دیگر هم 
این افتخــار را دارم که در خدمت مردم 

مشهد باشم. 
سنگربان ســابق پرسپولیس، 

ذوب آهن و ســپاهان ادامه 
مى دهد: مزیتى که باشگاه 

پدیده دارد این اســت که وعده دروغ نمى دهد؛ مثًال 
اگر پول ندارند مــى گویند پول ندارنــد و الکى وعده 
دروغ نمى دهند و با فریب کارى کارشان را پیش نمى 
برند. اینطورى مى توانى روى حرف هایشــان حساب 

کنى. 
گردان که ســابقه بازى در تیم هاى پر طرفدارى مثل 
پرسپولیس و ســپاهان  را دارد، در پاسخ به سئوالى در 
خصوص اینکه بازى کردن در تیمى مثل پدیده که در 
میان تیم هاى سطح اول فوتبال ایران نیست، برایش 
چقدر سخت اســت، خاطرنشــان کرد: اگر واقعیت را 
بگویم این موضوع برایم خیلى ســخت است. بزرگ 
ترین هدفى که در ایــن فصل دارم این اســت که با 
کمک بچه هایى که در تیم هســتند و قرار اســت به 
تیم اضافه شــوند یک یادگارى تاریخــى از خودمان 

به جا بگذاریم.
 اگر بازیکنانى که صحبت اضافه شدن آنها وجود دارد 
و من هم با آنها رابطه خوبى دارم به تیم اضافه شــوند 
مى توانیم نتایجى مثل ســپاهان ســال هاى گذشته 
بگیریم و ماننــد کار بزرگى که ســپاهان در فوتبال 

ما هم تاریخ ساز شویم. بازیکنانى ایــران کرد 
مثل آرمناك پطروسیان، مجید 
بصیرت و... ســپاهان را 
به تیمى مدعــى بدل 

کردند

نقش چند بازیکن 
در کنار گذاشتن حسینى  

حمایت بایرن از قطر

خرید بى سروصداى ذوب آهن

نصف جهان  یکى از روزنامه هاى سراسرى مدعى 
شــده که چند بازیکن ذوب آهن باعــث جدایى 
حسینى از این تیم شده اند. در گزارش این روزنامه 

آمده است:
سعید آذرى از خیلى وقت پیش قصد تمدید قرارداد 
با مجتبى حسینى را داشت اما در نهایت این اتفاق 
رخ نداد تا اینکه اعالم شــد این مربى از لیســت 
کاندیداهاى سرمربیگرى ذوب آهن هم خارج شده 
اســت. اینکه چه اتفاقاتى در باشگاه ذوب آهن رخ 
داد که منجر به کنار گذاشــتن مربى جوان و نسبتًا 
موفق این تیم شــد بر مى گردد بــه دخالت چند 
بازیکن قدیمى ذوبى ها در انتخاب سرمربى جدید 
که رأى این دســته از بازیکنان برکنارى حسینى 

بود.
فصل گذشته حســینى بازیکنان پا به سن گذاشته 
تیمش را نیمکت نشین کرد و همین موضوع سرآغاز 
اختالف این مربى با بازیکنان اشاره شده بود. از آنجا 
که بازیکنان قدیمى ذوب آهــن در این تیم نقش 
تعیین کننده اى در انتخاب سرمربى تیمشان دارند 
آنها رأى به برکنارى حســینى و آمدن مربى جدید 
دادند. جالب اینکه آذرى هم نتوانست مقابل بازیکن 
ساالرى تیمش مقاومت کند و تسلیم خواسته آنها 
شــد. پیش از این در ســپاهان نمونه این بازیکن 
ســاالرى را دیده بودیم که عواقــب خوبى براى 
این تیم نداشــت و گویا ذوبى ها هم در این زمینه 

همشهرى خود را الگو قرار داده اند.

با وجود اینکه کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس 
رابطه خود را با قطر قطع کرده اند و فدراسیون فوتبال 
آلمان هم نگرانى خود را از برگــزارى جام جهانى 
2022 در قطر بیان کرده اســت اما باشــگاه بایرن 

مونیخ در بیانیه اى به حمایت از قطرى ها پرداخت.
در بیانیه باشگاه بایرن که روزنامه بیلد آن را منتشر 
کرده، آمده است:  ما رابطه تجارى خود را با کشور 
قطر داریم و این رابطه را حفظ خواهیم کرد. اردوهاى 
زمســتانى ما در قطر برگزار مى شــود و این روند 

همچنان ادامه  خواهد داشت. وضعیت سیاسى 
کنونى قطر باعث نمى شود که رابطه ورزشى 
و تجارى ما با این کشور تحت تأثیر قرار گیرد. 

اولیــن خرید ذوب آهــن در نقل و انتقــاالت به جذب 
بازیکنى از لیگ یک اختصاص یافــت که در آِن واحد 

توانایى بازى در ُپست هاى دفاعى و هجومى را دارد.
مدیرعامل ذوب آهن در گفتگویى رادیویى از اولین خرید 

باشگاه اصفهانى در نقل و انتقاالت پرده برداشت.
سیداحمد موســوى نام بازیکنى است که ذوب آهن به 

تازگى جذب کرده اســت. این مدافع-هافبک 25 
ساله لرستانى که سابقه بازى براى راه آهن در 

لیگ برتر را هم دارد از تیم لیگ یکى اکسین 
البرز جذب ذوب آهن شده است و این همان 

تیمى است که یحیى گل محمدى مدتى پس از برکنارى 
از ذوب آهن، در نیمه هاى فصل گذشته 

هدایت آن را به عهده گرفت.
خرید جدیــد ذوب آهــن بازیکنى 
چندُپسته محسوب مى شود که عالوه 
بر دفاع راست توانایى بازى به عنوان 

هافبک راست و بال راست را هم دارد.
در هفته هاى پایانى فصل گذشــته با مصدومیت على 
حمام ذوب آهن از حیث مدافع راســت دچار مضیقه شد 
تا جایى که مجتبى حســینى در چند مســابقه به ناچار 
از مهدى رجب زاده در این ُپست اســتفاده کرد. جذب 
موســوى هم در راســتاى برطرف کردن این کمبود 

صورت گرفته است.
این در حالى است که قرارداد حمام هم به پایان رسیده 
و ذوب آهن هنوز نســبت به تمدیــد آن اقدامى نکرده 

است. 

گردان: 
پدیده هم مى تواند مثل سپاهان شود

نامســپاهان در حال حاضر یک برند بزرگ در فوتبال 
یران اســت و این نام بزرگ براى پوستن 

بازیکنان موردنظرشــان به این تیم 
قطعاً مى تواند یک برگ برنده باشد

  تو در لیست زالتکو 
کرانچــار بــراى 
پیوســتن به جمع 
زردپوشــان قرار 
داشــتى و قطعاً 
ر ر ن پو رزر

آنقــدر خوب و 

به تیمشــان دارند چیزهاى زیادى شــنیده ام و خودم 
هم دیدم  از فصل پیش که ورزشــگاه نقش جهان در 
اااصفهان مهیا شد آنها توانستند در تعدادى باال در 
این ورزشگاه حضور پیدا کنند و به شکلى زیبا به 
بپردازند. چند ویدئویى که از  تشویق تیمشان
آنها در نقش جهان مشاهده کردم نشان مى 
داد که آنها چه عشــق بى پایانى به تیمشان 
دارند. وقتى هم که به اصفهان آمدم هواداران 
سپاهان بسیار به من لطف داشته اند، از توجه و 
حمایت بى نظیر آنها بسیار شوکه شدم. در فضاى 
مجازى هم آنها حسابى مرا شرمنده کرده اند 
و مرتباً به من خوش آمد مى گویند.

 روزنامــه ســپاهان 
پس از پیوستن 

زىب ب ر ن یر ى یم رم و ی م و
ازبکستان به همراه هواداران و دعاى خیر مردم موفق
باشد و بتوانیم جشــن صعود به جام جهانى را بگیریم.
صعود به جام جهانى لذت بزرگى براى همه ماســت
و خوشحالم که با مربى نامدارى مثل کى روش براى
دومین بار متوالى به این افتخار دست پیدا مىکنیم.   
 ممنون از تو! صحبت هاى پایانى ات
خطاب به هواداران سپاهان که در
انتظار نمایش هاى دلپذیر تو هستند.
باز هم از همه آنهــا بخاطر لطف و محبتشــان بابت
پیوستنم به سپاهان تشــکر مى کنم. سپاهان پیشینه
بزرگى در فوتبال ایران دارد و در دو ســال گذشته نیز
برخى اتفاقات و بدشانسى ها باعث شد تا نتواند مانند
مى کنم با توجه به اتحاد همیشه بدرخشــد. ولىفکر
ویژه اى که در این باشگاه براى تکرار موفقیت ها شکل
گرفته و با حضور مجدد آقاى کرانچار دوباره این فصل
شاهد یکه تازى هاى این تیم در فوتبال ایران باشیم و
امیدوارم بتوانمسهمکوچکى در خیزش دوباره سپاهان

داشته باشم.

ن در نقل و انتقــاالت به جذب 
تصاص یافــت که در آِن واحد 

ى دفاعى و هجومى را دارد.
گفتگویى رادیویى از اولین خرید 

 و انتقاالت پرده برداشت.
 بازیکنى است که ذوب آهن به 

5ت. این مدافع-هافبک 25
 بازى براى راه آهن در 

م لیگ یکى اکسین 
ه است و این همان

تیمى است که یحیى گل محمدى مدتى پس از برکنارى 
از ذوب آهن، در نیمه هاى فصل گذشته 

هدایت آن را به عهده گرفت.
خرید جدیــد ذوب آهــن بازیکنى 
چندُپسته محسوب مى شود که عالوه 
بر دفاع راست توانایى بازى به عنوان 

هافبک راست و بال راست را ه
در هفته هاى پایانى فصل گذ
حمام ذوب آهن از حیث مدافع
تا جایى که مجتبى حســینى
از مهدى رجب زاده در این ُپس
موســوى هم در راســتاى ب

صورت گرفته است.
این در حالى است که قرارداد
و ذوب آهن هنوز نســبت به ت

است. 

من براى 
پیوستن خود وقتى با 

دوستانم مشورت مى کردم 
همه مى گفتند که زیر نظر 
کرانچار مى توانى پیشرفت 

کنى و آینده درخشانى 
داشته باشى

ى

ا

محسن بنگر یکبار دیگر علیه امیر قلعه نویى موضع گیرى 
تندى داشــت و باید منتظر ماند و دیــد این بار واکنش 
ســرمربى فصل قبل تراکتورســازى چــه خواهد بود. 
قلعه نویى که تجربه کار با بنگر را در ســپاهان داشت، 
بعد از حضور بنگر در لیست مازاد پرسپولیس، این مدافع 
38 ســاله را به تبریز برد. روزهاى ابتدایى شیرین بود و 
دو طرف از معرفت و دوســتى مى گفتند. اما بعد از بازى 
برگشت برابر پرســپولیس در آزادى و شکست سنگین 
3بر صفر تراکتور که تا حد زیادى آنها را از قهرمانى دور 
کرد، رابطه دو طرف تیره و تار و بنگر هم از تیم اخراج شد. 
مصاحبه هایى بعد از آن دوران شد و بنگر و قلعه نویى علیه 
یکدیگر صحبت هایى انجام داده بودند؛ حاال محســن 
بنگر در تازه ترین صحبت ها دوباره آن روزها را مرور کرده 
و قلعه نویى را مقصر شکست و ناکامى تراکتور مى داند. 
دقیقًا در نقطه مقابل قلعه نویى، ســرمربى سرخپوشان 

تبریز، بنگر را یکى از عوامل ناکامى تیمش مى دید.
بنگــر درباره شکســت برابر 

پرسپولیس گفت: «درباره 

آن بازى یک چیــز بگویم و آن اینکه ده تا کارشــناس 
بیاورند و بازى را از ابتدا ببینند اگر یک نفر از آنها گفت من 
مقصر گل هاى خورده تراکتور هستم و مقصر باخت تیم، 
حق با آقایان است. فقط آدم کم مغز و کسى که از فوتبال 
چیزى ســر در نمى آورد، مى گوید محسن بنگر مقصر 
شکست تیم مقابل پرسپولیس است. کسى که فوتبال را 
عین یک پیرزن که بافتنى مى بافد و براى سرگرم بودن 
گهگدارى یکســر به تلویزیون مى زند، مى تواند بگوید 
باخت گردن من بود. اما فکر کنم حتى همان پیرزن هم 
اگر کامل بازى را ببیند متوجه شود که چه کسى مسبب 

جاى اینکه ضعف باخت تیم بــود. به 
قبول کنند پشت فنى خودشــان را 
مى شوند بعد هم بازیکــن قایــم 
مى کنند.»ادعــاى معرفت 

 

اعالن جنگ بنگر به قلعه نویى

ى
نش

هد بود. 
 داشت، 
ن مدافع 
رین بود و 
عد از بازى
ت سنگین

رمانى دور 
 اخراج شد. 
نویى علیه 
 محســن 
رور کرده 
مى داند. 
پوشان 

جاى اینکاخت تیم بــود. به 
قبول کنند پفنى خودشــان را 
مى شوند بعد همبازیکــن قایــم 
مى کنند.»ادعــاى معرفت 

ور ر و
م کرد. اردوهاى 
ـود و این روند 

ت سیاسى 
 ورزشى 
رار گیرد. 

بنگــر درباره شکســت برابر
پرسپولیس گفت: «درباره

سر دارد. در
وىدر مــورد ادامه حضــورش در پدیده به 

خبرنگاران گفت: قراردادم را با باشــگاه 
یکســال دیگر هم امضا کردم و پدیده

این افتخــار را دارم که در خدمت مردم 
مشهد باشم. 

سنگربان ســابق پرسپولیس،
ذوب آهن و ســپاهان ادامه 

مى دهد: مزیتى که باشگاه 

 اگر بازیکنانى که صحبت اضافه شدن آنها وجود دارد
و من هم با آنها رابطه خوبى دارم به تیم اضافه شــوند
مى توانیم نتایجى مثل ســپاهان ســال هاى گذشته
ماننــد کار بزرگى که ســپاهان در فوتبال بگیریم و

ما هم تاریخ ساز شویم. بازیکنانىایــران کرد 
مثل آرمناك پطروسیان، مجید
بصیرت و... ســپاهان ر
تیمى مدعــى بدل به

کردند
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على منصور 
رامین 

را مى خواهد

نصف جهــان  اردشیر الرودى  ورزشى نویس پیشکسوت 
کشــورمان در مطلبى جالب توجه به  قیاس این روزهاى  
شکست سنگین استقالل از العین  با شکست برزیل از آلمان 
در جام جهانى پرداخته است. این مطلب را با هم مى خوانیم:

یک سخن که از مهمترین سخنان به میان آمده مى تواند 
باشد، به واکنش دست اندرکاران باالدستى ورزش و فوتبال 
برزیل برمى گردد. امروز دست اندرکاران تیم شکست خورده 
به تقصیر یا شکســت خوردگان بى تقصیر برزیل 2014 

کجایند و در فوتبال برزیل چه مسئولیتى دارند؟
مقصود فقط «فیلیپ اسکوالرى» نیست که سرمربى تیم 
ملى برزیل بود! منظور فقط نیمکت نشینان برزیل نبودند 

که از ماساژور و پزشک  و همه تمرین دهندگان 
و عموم کادر فنى و دست اندرکارانش جاى 
خود را به گروه دیگرى دادند! سئوال ما 
شامل حال دست اندرکاران مدیریتى و 
صاحب منصبــان ادارى فوتبال برزیل 
مى شــود که بالفاصله پــس از حدوث 

شکست هاى غیر طبیعى وارده که ناشى 
از نوع مدیریت آنها بود و نه 

تنها عملکرد میدانــى و ترجیحات تکنیکــى و تاکتیکى 
سرمربى و دستیارانش؛ رفتند و میدان را خالى کردند و منزل 
و منزلت خود را به دیگران و به جانشینان پرداختند!اشتباه 
شخصیت هاى دلسوز و نیک خواهى مثل آقاى افتخارى که 
بدترین بازى ها را عادى و سنگین ترین شکست ها را طبیعى 
و برزیل بد بازنده شده و از همه جهت سخت و غیرطبیعى 
باخته را نابازنده و هفت گل خوردن هایشان را، یا چهار گل 
خوردن بارسلونا را،  اتفاق پیش پا افتاده،  قابل تکرار و الزم 
به تکرار مى دانند! آقاى افتخارى یا از عواقب مدیریتى این 
نتایح بى خبرند، یا خود را به آن راه زده، تظاهر به ندانستن 
مى کنند! ایشان و اینان،  لرزه ها و پس لرزه هاى باخت هاى 
کمرشکن را یا نمى شناسند یا متوجه کم تقصیران 
و بى تقصیران مى کنند! در ماجراى حذف 
اسفبار اســتقالل، کوتاهى کادر فنى که 
ریسک پذیرانه عمل کرد،  با همه خطیر 
بودن و مؤثر بودنش،  از درجه دوم اهمیت 
برخوردار بود! درجه اول ها،  تازه شــروع 

کى بود،  من کرده اند به بازى «کى بود- 
نبودم»!

 
سپاهان همچنان در حال مذاکره براى خریدهایى دیگر 
است و  مدیران این باشگاه در تالشند تا بهترین عملکرد 

را در نقل و انتقاالت تابستانى داشته باشند.
رسانه هاى مختلف ورزشى نیز در گزارش هایى متعدد 
به تمجید از روند منطقى زردها در فصل نقل و انتقاالت 
پرداخته اند و معتقدند که  این باشــگاه وراى نام هاى 
بزرگ، توانسته خریدهایى ایده آل و خوب را براى پروژه 

حرکت دوباره به سوى قهرمانى داشته باشد.
طالیى پوشان که دو فصل پر فراز و نشیب را پشت سر 
گذاشته اند، براى لیگ هفدهم برنامه هاى ویژه اى در 
سر دارند. آنها تاکنون در خط دفاعى با عزت ا... پورقاز و 
سیاوش یزدانى براى بازى در قلب خط دفاعى به توافق 

دست یافته اند. البته پورقاز بازیکن ملى پوش 
سپاهانى ها توانایى بازى در پست هافبک 
تدافعى را نیز دارد و این موضوع دســت 
کرانچار براى انتخــاب ترکیبش را بازتر 

مى کند.
حسن جعفرى نیز با درخشش در تیم پدیده 

بار دیگر به سپاهان بازگشته است تا در 
پست مدافع راست به کار گرفته 

شــود؛ جایى که فصل 
گذشته بارها پاشنه 

آشــیل طالیى 

پوشان شد.
در خط هجومى نیز شاهین ثاقبى و ساسان انصارى به تیم 
اضافه شدند که نشان مى دهد مدیران سپاهان با در نظر 
گرفتن نقاط ضعف فصل گذشته و لیست ارائه شده توسط 

دقت و هوشــمندى خاصى در حال کرانچار با 
آماده سازى تیم خود هستند.

نگاهى به بازیکنانى که به سپاهان 
اضافه شده اند نشــان مى دهد 
که همچنان جــاى یک مهره 
تأثیرگــذار در ترکیب این تیم 
خالى است. بازیکنى که بتواند 

جاى خالى محرم نویدکیا که ســال ها براى ســپاهان 
در نقش بازیســاز به کار گرفته شــد را پر کند. «سرور 
جپاروف» ملى پوش فوتبال ازبکستان در نیم فصل دوم 
لیگ شانزدهم به جمع طالیى پوشان اضافه شد و پس 
از انتخاب کرانچار به عنوان سرمربى تیم، در شش بازى 
انتهایى نمایش هاى امیدوار کننــده اى ارائه داد. بدون 
شک اولویت ســپاهانى ها حفظ این بازیکن است ولى 
در صورتى که آنها نتوانند جپــاروف را متقاعد به حضور 
در ایران بکنند و یا در جدال براى جــذب او، قافیه را به 
اســتقالل واگذار کنند، جذب یــک بازیکن خارجى در 
همین پست چالش اصلى مدیران سپاهان در ادامه پنجره 

نقل و انتقاالت خواهد بود.
خریدهــاى ســپاهان همچنان در 
روزهــاى آینده ادامــه خواهد 
داشــت و باید این تیم را  
همزمان با آغاز لیگ 
یکى از برندگان 
بزرگ  نقل و 
نتقاالت  ا
تابستانى 

دانست.

رامین رضاییان خیال رفتن به اروپا دارد و منتظر پایان بازى ایران و ازبکســتان است تا تصمیم نهایى را بگیرد اما 
استقاللى ها به شکل جدى خواهان او هستند.  خبر رسید استقالل در جریان اردوى اتریش به رامین پیشنهاد داده و 
رضاییان هم پول نجومى خواسته اما مدیران استقالل مى گویند ما مذاکره رسمى با رضاییان نداشتیم.هفته گذشته 
یکى از نزدیکان استقالل به رسانه ها گفت اسم رضاییان در لیست اصلى منصوریان ثبت شده و سرمربى فعلى 
استقالل او را مى خواهد اما هنوز مذاکره نشده که رامین پول نجومى بخواهد و منتظر پایان بازى ایران و ازبکستان 
هستیم.به نظر مى رسد منصوریان مى خواهد با خرید رامین، باعث سربلندى هواداران استقالل مقابل طرفداران 

پرسپولیس شود تا ماجراى شکست به العین زیر سایه این نقل  و انتقال بزرگ قرار بگیرد.

باشگاه تراکتورسازى تالش خواهد کرد تا رضایتنامه مهدى شریفى را براى نیم فصل دوم از 
باشگاه سپاهان بگیرد.

مهدى شریفى که دوران خدمت سربازى اش را در تراکتورسازى سپرى مى کند تا آبان ماه باید در این 
تیم باقى بماند و بعد از آن به واسطه پایان خدمت ســربازى و قراردادى که با سپاهان دارد باید به اصفهان 
برگردد. از این رو مسئوالن تراکتورسازى در نظر دارند تا رضایتنامه شریفى را از باشگاه سپاهان براى نیم فصل 

دوم دریافت کنند و این بازیکن یک فصل کامل در تیم تبریزى بماند.
در دیدار هفته گذشته مهدى شریفى با مدیرعامل تراکتورسازى به این موضوع پرداخته و قرار شد 

باشگاه با سپاهان وارد مذاکره شود.

ایران-چین 
عبرت مى شود؟

خوشبختى پرسپولیس

بلیت هاى بازى روز دوشــنبه ایران برابر ازبکستان 
به طور کامل در سایت اینترنتى به فروش مى رسد 
و آنطور که رئیس سازمان تیم هاى ملى گفته در روز 
بازى هیچگونه بلیت فروشى اى در ورزشگاه آزادى 

وجود نخواهد داشت. 
محمدرضا ساکت در این باره گفت: از روز چهارشنبه 
ســامانه بلیت فروشــى الکترونیک دیدار ایران و 
ازبکستان، آماده پذیرش تماشــاگران  شده  است. 
تأکید مى کنم به هیچ وجه خارج از ظرفیت ورزشگاه 
اجازه فروش بلیت داده نخواهد شد و همچنین هیچ 

بلیتى هم در ورزشگاه فروخته نخواهد شد.
البته پیش از ایــن هم فدراســیون تجربه فروش 
اینترنتى بلیت را داشته که چندان نتوانسته آن را با 
کیفیت مناسبى به پیش ببرد؛ اما اتفاقات دیدار ایران 
و چین در فروردین ماه 96، بازى اى که رایگان اعالم 
شده بود، فدراسیون نشین ها را وادار کرد تا بار دیگر 
براى ساماندهى حضور هواداران برنامه ریزى کنند. 
قطعاً این بار هم در روز بازى تماشاگرانى در محوطه 
ورزشگاه حاضر خواهند بود و خواستار فروش بلیت 
خواهند شــد. باید دید قدرت اجرایى فدراسیون تا 
چه مرحله اى مى تواند این کار مهــم را پیش ببرد 
و نظمى عمیق و فضایى منســجم را در ورزشگاه 

آزادى پیاده کند.

ظاهراً  اقبال همه جوره براى مرحله  نصف جهان

یک چهارم نهایى به ســراغ شــاگردان «برانکو 
ایوانکوویچ» آمده است.پرسپولیس در مرحله یک 
چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا باید به مصاف 
االهلى عربســتان برود. االهلى فصل خوبى را در 
رقابت هاى لیگ عربستان پشت سر نگذاشت و با 
اختالف 10 امتیازى نســبت به الهالل صدرنشین 
فصل را به پایان رســاند. این باشگاه عربستانى در 
وضعیت خوبى به سر نمى برد و فدراسیون فوتبال 
عربســتان به این باشگاه هشــدار داده تا با سران 
کنونى خود قطع همکارى کند و هیئت مدیره جدید 
را معرفى کند. فدراسیون فوتبال عربستان و فیفا به 
االهلى هشدار داده اند که تا هیئت مدیره جدید این 
باشگاه انتخاب نشــود حق جذب هیچ بازیکنى را 
ندارند و نمى توانند در فصل جابه جایى تابســتانى 

فعالیت داشته باشند.

تراکتوربه دنبال 
رضایتنامه 
شریفى   

وقتى ســایپا در آخرین هفته لیگ برتر از خطر ســقوط 
نجات پیدا کرد، دوربین هاى تلویزیونى قبل از شکار هر 
قاب دیگرى، لبخند ابراهیم صادقى روى ســکوها را به 
تصویر کشیدند. ابراهیم این مسابقه حساس را از دست 
داده بود اما درست مثل همه این سال ها در کنار تیمش 
حضور داشت تا به بازیکنان درون زمین انگیزه بیشترى 
براى جنگندگى بدهد. ابراهیــم، نارنجى ترین نارنجى 
همه سال هاى گذشته است. بازیکنى که سال ها در خط 
هافبک سایپا خوش درخشید و حتى بعد از دعوت شدن به 
تیم ملى، به پیشنهاد باشگاه هاى پرهیاهو پشت کرد تا به 
بازوبند کاپیتانى و پیراهن شماره 8 تیم تهرانى پشت نکند. 
او به عنوان یک بازیکن، سمبل وفادارى در فوتبال ایران 
بود. هافبکى که همه دوندگى اش را دیدند اما هیچکس 
صدایش را نشنید. ســتاره اى که به تیترهاى درشت خو 
نگرفت تا سال ها در آرامش براى سایپا به میدان برود و 
هر کدام از گل هایش را با شادى هایى خالص و کودکانه 
جشن بگیرد. ابراهیم حتى در روز خداحافظى از فوتبال 
نیز ســروصدا به پا نکرده و ترجیح داد تصمیم اش را در 
سکوت عملى کند. او حاال دیگر استوك ها را کنار گذاشته 
اما همچنان قصد ندارد پیراهن سایپا را از تن خارج کند. 
نارنجى وفادار در کادر فنى جدید سایپا، دستیار على دایى 

شده و  به صورت رسمى کارش را روى نیمکت سایپا آغاز 
کرده است. او در سایپا از پستى به پست دیگر منتقل شده 
و به نظر مى رسد حتى پایان دوران على دایى نیز نخواهد 
توانست جایگاه این بازیکن در تیم را دستخوش تحول 

کرد. بازیکن دیروز، مربى امروز سایپاســت و شــاید در 
آینده اى نه چندان دور، روى صندلى مدیریت باشگاه هم  
بنشیند. ابراهیم صادقى، بدون تردید مهمترین نام براى 

به یاد آوردن سایپا در یک دهه گذشته است. 

حریف تیم ملى در روز هفتم مقدماتى جام جهانى با چهار 
غایب راهى تهران مى شود تا برمشکالتش افزوده شود.
ازبکستان در حالى موفق شد در آخرین بازى تدارکاتى 

قبل از سفر به تهران با دو گل از سد تایلند 
بگذرد که شیرینى این برد با مصدومیت 
مهاجم اول این تیم در آستانه رویارویى 

با ایران به تلخى گرایید.«مورات بیکمائیف» مهاجم 33 
ساله باشگاه لوکوموتیو و بهترین گلزن ازبک ها در بازى 
هاى ملى به دلیل کشیدگى عضله پشت ران به مدت سه 
هفته قادر به حضور در میادین رسمى نخواهد بود تا به این 
ترتیب این مهاجم کلیدى به جمع غایبان قطعى ازبکستان 
در مصاف سرنوشت ساز برابر ایران بپیوندد.پیش از این 
ازبک ها قید استفاده از نفراتى مثل «ویتالى دنیسوف»، 
«توتاخودزائف» و «آلکســاندر میرزایکــوف» به دلیل 
مصدومیت را زده بودند که با اضافه شدن مورات بیکمائیف 
تعداد غایبان قطعى این تیم در بازى دوشــنبه شب برابر 

چهار نفر خواهد رسید.ایــران به 
 

فدراسیون فوتبال ایران از فیفا براى وضعیت سینا عشورى 
استعالم گرفت.ســینا عشــورى که در نیم فصل لیگ 
شــانزدهم به دلیل مصدومیت از لیســت تراکتورسازى 

خارج شــده، حاال بخاطر محرومیت این باشگاه از 
نقل و انتقال مشــخص نیســت مى تواند براى 
تیمش در لیگ هفدهم به میدان بــرود یا خیر.

در این باره فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر 
این باور هستند که عشورى نامش از لیست خارج 

شــده و طبق قانون امکان بازگشت او 
به لیست تا پنجره بعدى نیست. با 

این حال پس از اصرار مسئوالن 
تراکتورســازى براى استفاده 
از عشــورى، فدراســیون 
فوتبال نامــه اى را به فیفا 
ارسال کرد و ضمن توضیح 
درباره وضعیت عشورى از 

فدراســیون جهانى استعالم 
گرفت.روزبه وثوق احمدى، رئیس کمیته 

تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال در این خصوص  گفت:  
«ما نامه اى را به فیفا ارسال کردیم و در آن توضیح دادیم 
که این بازیکن به دلیل مصدومیت پزشکى شدید از لیست 
تیم خارج شده است. خواهان پاسخ فدراسیون 
جهانى هستیم و باید ببینیم نظر کارشناسان 

درباره این بازیکن چیست.»

کارعشورى به فیفا کشید

زردها همچنان مى خرندبرزیل و استقالل، قیاس مع الفارق
ب ى ب لو ر ر

در گزارش هایى متعدد  رسانه هاى مختلف ورزشى نیز
به تمجید از روند منطقى زردها در فصل نقل و انتقاالت 
پرداخته اند و معتقدند که  این باشــگاه وراى نام هاى 
بزرگ، توانسته خریدهایىایده آلو خوب را براى پروژه

حرکت دوباره به سوى قهرمانى داشته باشد.
طالیى پوشان که دو فصل پر فراز و نشیب را پشت سر 
گذاشته اند، براى لیگ هفدهم برنامه هاى ویژه اى در 
سر دارند. آنها تاکنون در خط دفاعى با عزت ا... پورقاز و 
سیاوش یزدانى براى بازى در قلب خط دفاعى به توافق 

دست یافته اند. البته پورقاز بازیکن ملى پوش 
سپاهانى ها توانایى بازى در پست هافبک 
تدافعى را نیز دارد و اینموضوع دســت 
کرانچار براى انتخــاب ترکیبش را بازتر 

مى کند.
حسن جعفرى نیز با درخشش در تیم پدیده 

ر در بار دیگر به سپاهان بازگشته است تا
پست مدافع راست به کار گرفته 

شــود؛ جایى که فصل 
گذشته بارها پاشنه 

آشــیل طالیى

و ر ی و ل ن ر
حال کرانچار با  خاصى در دقت و هوشــمندى

آماده سازى تیم خود هستند.
نگاهى به بازیکنانى که به سپاهان 
دهد  اضافه شده اند نشــان مى
که همچنان جــاى یک مهره 
تأثیرگــذار در ترکیب این تیم 
خالى است. بازیکنى که بتواند 

پس و ن پو یى ع ج ب م ز ی
از انتخاب کرانچار به عنوان سرمربىتیم، درشش بازى
انتهایى نمایش هاى امیدوار کننــده اى ارائه داد. بدون
شک اولویت ســپاهانى ها حفظ این بازیکن است ولى
در صورتى که آنها نتوانند جپــاروف را متقاعد به حضور
ایران بکنند و یا در جدال براى جــذب او، قافیه را به در
اســتقالل واگذار کنند، جذب یــک بازیکن خارجى در
همین پست چالش اصلى مدیران سپاهان در ادامه پنجره

نقلو انتقاالت خواهد بود.
خریدهــاى ســپاهان همچنان در
روزهــاى آینده ادامــه خواهد
داشــت و باید این تیم را
همزمان با آغاز لیگ
یکى از برندگان
بزرگ  نقل و
نتقاالت اا
تابستانى
دانست.

نارنجى ابدى

بیکمائیف جدال با ایران را از دست داد

 بهاره حیاتى 

وینگــر چپ فصل گذشــته پیــکان با 
قراردادى دوساله به پرسپولیس پیوست.
سیامک نعمتى، وینگر تکنیکى و موفق 

فصل گذشــته پیکان که از چندى 
پیش مــورد توجــه «برانکو 

ایوانکوویــچ» و باشــگاه 
پرسپولیس قرار گرفته 

بود، بعد از مذاکرات 
گذشــته  هفته 

خود و توافق 
ردادش با ایــن تیم،  قرا

را به مدت دو فصل با سرخپوشــان 
امضا کرد.

پرسپولیس که در نقل و انتقاالت نیم 

فصل پیش از این شــجاع خلیل 
زاده را جذب کرده بــود، بعد از 
«گادوین منشا»، سومین خرید 
خود را از پیکان داشت تا 
فاز تهاجمى این تیم از 
جمع شاگردان مجید 

جاللى تکمیل شود.

«آنتونى گولچ» مدافع دو رگه استرالیایى 
کروات سابق پرســپولیس که در هفت 

بازى براى این تیم سکونشین بود و 
در نهایت از جمع سرخپوشان جدا 
شد با شــکایتى که به فیفا داشت 

توانست باشــگاه پرسپولیس 
را محکوم به پرداخت 

جریمه کند.
روزبــه وثــوق 
احمــدى رئیس 
کمیتــه تعیین 
ضعیــت  و
ن  یکنــا ز با

فدراســیون فوتبــال با 

اعالم این خبر گفــت: «طى دو پرونده 
براى گولچ، پرســپولیس به پرداخت 
یک مبلغ 277 هزار دالر و یک 
مبلغ دیگر 46 هزار دالر به این 
مدافع محکوم شده است و ظرف 
30 روز مهلــت دارد تا آن را 
پرداخــت کنــد و یا به 
دادگاه CAS نسبت 
بــه ایــن موضوع 

اعتراض کند.»

مهلت 30 روزهنعمتى سرخ شد

ملى برزیل بود! منظور فقط نیمکت نشینان برزیل نبودند 
که از ماساژور و پزشک  و همه تمرین دهندگان 

و عموم کادر فنى و دست اندرکارانش جاى 
خود را به گروه دیگرى دادند! سئوال ما 
شامل حال دست اندرکاران مدیریتى و 
صاحب منصبــان ادارى فوتبال برزیل 
مى شــود که بالفاصله پــس از حدوث 

شکست هاى غیر طبیعى وارده که ناشى 
از نوع مدیریت آنها بود و نه 

مى کنند! ایشان و اینان،  لرزه ها و پس لرزه هاى باخت هاى
کمرشکن را یا نمى شناسند یا متوجه کم تقصیران
وو بى تقصیران مى کنند! در ماجراى حذف
اسفبار اســتقالل، کوتاهى کادر فنى که
ریسک پذیرانه عمل کرد،  با همه خطیر
بودن و مؤثر بودنش،  از درجه دوم اهمیت
برخوردار بود! درجه اول ها،  تازه شــروع

کى بود،  منکرده اند به بازى «کى بود- 
نبودم»!

اال بخاطر محرومیت این باشگاه از 
ــخص نیســت مى تواند براى 
هفدهم به میدان بــرود یا خیر.

سیون فوتبال و سازمان لیگ بر 
که عشورى نامش از لیست خارج 

نون امکان بازگشت او
ره بعدى نیست. با
صرار مسئوالن 

 براى استفاده 
دراســیون
به فیفا  ى را
من توضیح 
 عشورى از 

هانى استعالم 
ق احمدى، رئیس کمیته 

تیم خارج شده است. خواهان پاس
جهانى هستیم و باید ببینیم نظ

درباره این بازیکن چیست.»

ـر چپ فصل گذشــته پیــکان با 
ى دوساله به پرسپولیس پیوست.
ک نعمتى، وینگر تکنیکى و موفق 

گذشــته پیکان که از چندى
ــورد توجــه «برانکو 

ویــچ» و باشــگاه 
لیس قرار گرفته 

د از مذاکرات
گذشــته 

 توافق 
ردادش ن تیم،  قرا

دت دو فصل با سرخپوشــان 
رد.

یس که در نقل و انتقاالت نیم 

فصل پیش از این
زاده را جذب کرد
«گادوین منشا»،
پ خود را از
فاز تهاج
جمع ش
جاللى

نعمتى سرخشد
رســپولیس که در هفت 

تیم سکونشین بود و
ع سرخپوشان جدا 
ى که به فیفا داشت 

گاه پرسپولیس
رداخت 

پ بربراى گولچ، پرســپولیس به
7یک مبلغ 277 هزار دال
6مبلغ دیگر 46 هزار دال
مدافع محکوم شده است
30 روز مهلــت دارد
پرداخــت کنــ
CAS دادگاه
بــه ایــن

اعتراض کند کالتش افزوده شود.
رین بازى تدارکاتى 

دلند  تای
یت

یى 

چهار نفر خواهد رسید.ایــران به 
روزبــه وثــوق
احمــدى رئیس
کمکمککمکمکمکمییتــه تعیین
ضعیــت وووووووووووووو
ن یکنــا ز باباباباباباباباباااباباااا
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چندى قبل زن سالخورده اى به اداره پلیس رفت و از زن و 
مرد جوانى به اتهام سرقت طالهایش شکایت کرد.

شاکى در توضیح ماجرا گفت: «ساعتى قبل براى خرید به 
بازار رفتم و پس از خرید در حال برگشــت به خانه ام بودم 
که خودروى مدل باالیى که زن و مرد جوانى سرنشــین 
آن بودند، کنارم توقف کرد. مرد جوان ابتدا آدرس مسجد 
محل را ســئوال کرد و گفت براى کار خیرى به مســجد 
مى رود. پس از اینکه آدرس مســجد را به آنها دادم. مرد 
جوان نایلون مشــکى اى را که داخل آن لباس بود، به من 
نشان داد و گفت قصد دارد به خانواده نیازمندى بدهد. مرد 
جوان شروع به حرف زد کرد و در ادامه گفت قصد دارد براى 
نامزدش طال بخرد. او گفت طالهاى من عیار باالیى دارد 
و از من خواســت تا طالها را به همسرش نشان دهم. من 
به مرد جوان که خودروى لوکسى سوار بود، اعتماد کرد و 
طالهایم را در اختیار او قرار دادم. مرد و زن جوان لحظاتى 
بعد طالهاى مرا داخل کیسه لباس ها انداختند و کیسه را 
به من دادند و گفتند لباس ها را من به دست افراد نیازمند 
برسانم و بعد هم با خودرو حرکت کردند و از من دور شدند. 
من با خیال اینکه طالهایم داخل نایلون است، به راهم ادامه 
دادم، اما وقتى به خانه رسیدم، متوجه شدم نایلون سوراخ 

است و خبرى از طالهاى من نیست.»
با طرح این شکایت، پرونده به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادسراى ناحیه 34 براى بررســى و شناسایى سارقان در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
مأموران که تحقیقات گسترده اى را براى شناسایى سارقان 
آغاز کرده بودند، با چندین شکایت مشابه روبه رو شدند که 
همگى حکایت از آن داشت زن و مرد جوان شیک پوشى 
که خودروى مدل باالیى ســوار هســتند، طالهاى زنان 
سالخورده را به همین شیوه سرقت مى کنند. در حالى که 
هر روز به تعداد شاکیان افزوده مى شد، مأموران دریافتند 
دو متهم هنگام سرقت از زن سالخورده از سوى رهگذران 

دستگیر شده اند.
یکى از متهمان براى ادامه بازجویى ها به دادســرا منتقل 
شد. مرد جوان در بازجویى ها گفت: «من از دوران نوجوانى 
عاشــق خودروى مزدا 3 بودم و تصمیم داشــتم تمامى 
پول هایم را پس انداز کنم و خــودروى مزدا 3 بخرم. چند 
ســالى در بنگاه امالکى کار کردم تا اینکه با دختر جوانى 
در فضاى مجازى آشــنا شــدم. ارتباط ما ادامه داشت تا 
اینکه فهمیــدم او هم به خودروى مــزدا 3 عالقه زیادى 
دارد. تصمیم گرفتم مزدا 3 به صورت اقســاط بخرم و بعد 

هم با دختر مورد عالقــه ام ازدواج کنــم. در نهایت یک 
مزدا 3 به صورت شــرایطى خریدم. 30 میلیون تومان به 
صورت نقدى پرداخت کردم و 50 میلیون تومان هم قرار 
بود قسطى پرداخت کنم. در آمدم زیاد نبود و از طرفى هم 
اقساط خودرویم زیاد بود که تصمیم گرفتم همراه نامزدم 
به سرقت برویم. پس از این، با یکى از دوستان سابقه دارم 
مشورت کردم و او این شــیوه را به من پیشنهاد داد. من و 
نامزدم لباس هاى شیک مى پوشــیدیم و سوار خودروى 
مزدا 3 مى شدیم و به سراغ زنان سالخورده مى رفتیم. براى 
جلب اعتماد آنها ابتدا آدرس مسجد محل را مى پرسیدیم 
و ادعا مى کردیــم قصد کمک به نیازمنــدان را داریم. در 
ادامه به آنها مى گفتم که قصد خرید طال براى همســرم 
دارم و به بهانه اینکه طالهاى آنها عیار باالیى دارند از آنها 
مى خواستم طالهایشان را به همسرم نشان دهند. بدین 
ترتیب طالهاى آنها را مى گرفتیم و در ادامه داخل نایلون 
سوراخى که لباس کهنه داشــت، مى گذاشتیم و نایلون را 
به زن ســالخورده مى دادیم و اصــرار مى کردیم لباس ها 
را او به دست افراد نیازمند برســاند. زن سالخورده خیال 
مى کرد طالهایش داخل نایلون اســت، اما طالها نصیب 

ما شده بود.»

عشق دختر وپسرجوان به مزدا3 
آنها را دزد کرد

دزدان مسلح که در جریان سرقتى حساب شده بیش از 13 
کیلو طال از یک طالفروشى در شهرستان گالیکش سرقت 

کرده بودند به اعدام محکوم شدند.
اعضاى اصلــى این باند ســه نفر بودند که یکــى از آنها 
هنگام فرار و در درگیرى با مأموران کشــته شد.ســاعت 
20و55دقیقه چهاردهم اردیبهشت سال گذشته مأموران 
پلیس شهرستان گالیکش استان گلستان در جریان سرقت 
مسلحانه از یک طالفروشى در این  شــهر قرار گرفتند. 
سرقت با نقشه اى کامًال حساب شده رخ داده بود و بررسى ها 
نشان مى داد که دزدان پیش از سرقت یک دعواى صورى 

راه انداخته بودند تا ترافیک ایجاد کنند.
این دعواى صورى را یک زن و یک مرد رقم زدند و زمانى 
که خیابان کامًال شــلوغ شــده بود، خودروى سمندى با 
چهارسرنشین مقابل طالفروشى توقف کرد و سه مرد از 
آن پیاده شدند. آنها که کلت کمرى و کالشینکف در دست 
داشتند به سمت طالفروشى رفتند. یکى از آنها مقابل مغازه 
ایستاد و دو نفر دیگر که پتک نیز همراهشان بود وارد مغازه 
شدند. آنها با تهدید اسلحه از صاحب مغازه خواستند روى 
زمین دراز بکشــد و پس از آن شروع به جمع آورى طالها 
کردند. پس از سرقت نیز به ســرعت از طالفروشى خارج 
شدند و درحالى که با تیراندازى هوایى قصد داشتند مردم 

را بترسانند سوار خودروى خود شدند و پا به فرار گذاشتند.

با این اطالعات مشخصات دزدان و خودروى آنها به تمامى 
تیم هاى گشتى اعالم شد. ساعاتى بعد تیم گشت شهرستان 
کالله موفق به شناسایى خودروى دزدان شد. سارقان قصد 
داشتند از مسیر کالله فرار کنند که در تور تیم گشت گرفتار 
شدند و براى رهایى از دست مأموران، وسط خیابان توقف 

و پس از پیاده شدن از ماشین شروع به تیراندازى کردند.
مأموران پلیس نیز شروع به تیراندازى کردند و دقایقى بعد 
دزدان مسلح سوار ماشین شدند و با استفاده از تاریکى شب، 
موفق شدند فرار کنند. با این حال در بررسى محل درگیرى 

و با توجه به آثار خون به جامانده از دزدان، مأموران حدس 
زدند که دو نفر از آنها در این درگیرى کشــته یا مجروح 

شده اند.
از آنجا که احتمال داشــت دزدان به استان هاى اطراف 
فرار کنند، ماجرا به پلیس دیگر استان ها هم گزارش شد. 
دو نفر دزدان مسلح پس از سرقت راهى تهران شدند و از 
آنجا تصمیم گرفتند با خودروى سوارى به مشهد بروند. 
زمانى که خودروى آنها در ایست و بازرسى مسیر سمنان 
به دامغان توقف کرده بود، مأموران پلیس به این دو جوان 

مشکوك شدند و مدارك خواســتند اما در همین هنگام 
دزدان با بیرون کشیدن ســالح قصد تیراندازى به پلیس 

را داشتند.
با این حال با عکس العمل ســریع مأموران هر دوى آنها 
دستگیر شدند. با دســتگیرى دو نفر از سارقان، دو قبضه 
کلت و کالشــینکف به همراه پنج تیغه خشاب و 130تیر 
جنگى و سه نارنجک و همچنین 13کیلو طال از آنها کشف 
و مشخص شد که دو همدست دیگر آنها در جریان درگیرى 
مسلحانه با پلیس کالله مجروح شده و یکى از آنها کشته 
شده بود که همدستانش جســد او را به همراه خودروى 
سمندى که در اختیار داشــتند در جایى خلوت رها کرده 
بودند.با دســتگیرى دو عضو اصلى این باند، رسیدگى به 
پرونده آنها در دادسرا آغاز شد و بازپرس پرونده این دو متهم 
را محارب شناخت و به این ترتیب پرونده براى محاکمه به 

دادگاه انقالب گنبدکاووس فرستاده شد. 
به گفته رئیس کل دادگسترى گلســتان، دادگاه انقالب 
پس از محاکمه متهمان، دو عضو اصلى باند را به اعدام در 
محل سرقت محکوم کرد که این حکم قابل فرجام خواهى 
در دیوان عالى است. وى افزود: یکى دیگر از اعضاى باند 
همچنان تحت تعقیب اســت و پس از دستگیرى پرونده 
او با فوریــت در دادگاه انقالب گنبدکاووس رســیدگى 

خواهد شد.

27 مرداد سال 94 دخترى به نام «نسرین» -25ساله- به اداره پلیس آگاهى پایتخت رفت و با تسلیم شکایتى گفت: «روز 
حادثه وقتى براى بازگشت به خانه سوار یک خودروى مسافربر شدم. مرد دیگرى هم کنار راننده نشسته بود. با گذشت 
چند دقیقه متوجه شدم راننده مسیر دیگرى را طى مى  کند. در حالى که مقصد من میدان خراسان بود راننده وهمدستش 
با زور و تهدید مرا به قرچک بردند و پس از توقف در یک محل خلوت، دونفرى کتکم زدند و به من تعرض کردند.آنها 
سپس مرا سوار ماشین کردند وراننده دوباره شروع به حرکت کرد.اما وقتى در بین راه براى خرید مقابل یک مغازه در 
کنارجاده ایستاد بالفاصله پیاده شدم واز 
چند مرد که آنجا حضور داشتند تقاضاى 
کمک کردم. آنها هم خیلى سریع راننده و 
همدستش را دستگیرکردند. مردم هم با 
پلیس تماس گرفتند و با کمک مأموران 

به شهر رسیدم.»
با طرح این شــکایت راننده ودوستش 
تحت بازجویــى قرار گرفتند و ســپس 
با دســتورقضائى روانه زندان شدند. تا 
اینکه دادگاه کیفرى یک اســتان تهران 
به ریاست قاضى شقاقى و با حضور قاضى 
رستمى، مستشار دادگاه، محاکمه این دو 
زندانى را آغاز کرد. در ابتداى جلسه، وکیل مدافع دختر جوان با طرح شکایت از دو متهم از دادرسان دادگاه خواستار اشد 
مجازات براى آنها شد.سپس راننده 42 ساله در حالى که براى اقدام شیطانى اش هیچ پاسخى نداشت در برابرقضات 
ایستاد وابرازپشیمانى کرد. متهم دیگرنیز با اظهار ندامت و پشــیمانى، تقاضاى عفو و بخشش کرد. سپس محاکمه 
به صورت غیرعلنى ادامه یافت و در پایان جلسه قضات وارد شور شده وهر یک از دو متهم را به 15 سال حبس بخاطر 

آدم ربایى وتعرض به دختر جوان محکوم کردند.

«سعید» 27ساله دهم مهر سال 94 درخیابان شریفى خاوران دست به جنایت مستانه زد و همانجا تسلیم پلیس شد. وى در 
بازجویى ها به کشتن دوست 27ساله اش به نام «على» اعتراف کرد و مدعى شد ناخواسته دست به این جنایت زده است. 
سعید در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران در حالى پاى میز محاکمه ایستاد که اولیاى دم براى وى درخواست 

قصاص را مطرح کردند.
این متهم در تشــریح جزئیــات ماجرا 
گفت:«مى خواســتم مشروب بخورم به 
همین خاطر با دوســتم "داوود" تماس 
گرفتم و به خانه پــدرى او رفتم. همان 
موقع "علــى" و "کامران" هــم براى 
نوشیدن مشروب به آنجا آمدند. تازه بساط 
مشروب را چیده بودیم که مادر داوود سر 
رســید و ما به ناچار به پارك رفتیم. پس 
از خوردن مشروب کامران و على بر سر 
حساب کردن پول مشروب با هم درگیر 
شدند. در آن دعوا کامران زخمى شد و ما 
او را به بیمارستان رساندیم. یک ساعت بعد، پس از ترخیص از بیمارستان دوباره به پارك برگشتیم و مشروب خوردیم اما 
آنها بار دیگر بحث را پیش کشیدند. من براى میانجیگرى وارد دعوا شدم اما على فکر کرد که قصد هواخواهى از کامران را 

دارم.به همین خاطر به سمت من حمله کرد و چاقویى که در دست داشتم ناخواسته به گردن او برخورد کرد.»
وى در حالى که سرش را پایین انداخته بود ابراز پشیمانى کرد و گفت:«حرفى براى دفاع ندارم.»

 در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

ساعت 18و 45 دقیقه عصر روز سه شنبه بازپرس ویژه قتل دادسراى امور جنایى تهران با تماس تلفنى مأموران از تصادف 
دو قطار در ایستگاه متروى طرشت با خبر و راهى محل شــد. بازپرس و تیم همراه در بررسى ها دریافتند قطارى که در 
مسیر فرهنگسرا در حرکت بوده براى پیاده و سوار کردن مســافر در ایستگاه طرشت توقف مى کند. هنوز ثانیه هایى از 
توقف نگذشته که قطار دیگرى از پشت با 
آن برخورد مى کند،  که در جریان آن راهور 
قطار اول به شدت زخمى مى شود و به کما 
مى رود و 60 مســافر دیگر هم زخمى و 

راهى بیمارستان مى شوند. 
بررسى هاى فنى و گفته مهندسان حاضر 
حکایت از آن داشت راهور قطار دوم پس 
از حرکت از ایستگاه صادقیه متوجه نقص 
فنى سیستم اتوماتیک قطار مى شود، اما 
بدون اطالع دادن و درخواست کمک از 
مهندسان و تعمیرکاران قطار را به حرکت 
در مى آورد . و بــدون گرفتن مجوز به راه 
خود ادامه مى دهد تا اینکه در نزدیک ایستگاه متروى طرشــت سیستم کنترل اتوماتیک قطار عمل نمى کند و با قطار 

متوقف شده به شدت برخورد مى کند.
در حالى که تحقیقات نشان مى داد در این حادثه راهور قطار دوم مقصر است، بازپرس پرونده دستور بازداشت وى را بخاطر 

حرکت دادن قطار داراى نقص فنى بدون گرفتن مجوز صادر کرد.
همچنین بازپرس دستور داد تا ضمن بازبینى فیلم حادثه تصادف دو قطار، راهور قطار دوم براى بررسى سالمت روحى و 

روانى در اختیار پزشکى قانونى قرار گیرد. تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. 

حکم اعدام براى دزدان مسلح 13 کیلو  طال در شمال

30 سال زندان 
براى 2 مرد متجاوز به دختر 25 ساله

قتل مستانه دربزم دوستانه  

راننده قطار مترو طرشت دستگیر شد 

چهل تکه

پسر هشت ساله هندى بخاطر داشتن دمى بلند در ناحیه کمرش 
به عنوان پدیده اى خاص و یکى از خدایان هندى تبدیل شده 

است و مردم وى را پرستش مى کنند.
«دالها سینگ » هشت ســاله معتقد است که دمش برکتى از 
جانب خداست و سبب مى شود تا مردم به وى احترام بگذارند. 
به عقیده بومیان این پسر بچه نماد «هانومان» خداى میمون 

است که بر اساس تناسخ به این شکل ظاهر شده است.
اعضاى خانواده این پسر بچه نیز بنا بر باورهاى غلط خود مانع 
برش دم پسر کوچکشان مى شوند و کندن این دم را بد یمنى و 

غضب خداوند مى دانند که با بال همراه خواهد بود.
عموى « دالها» در این باره گفــت:« مادر او هنگامیکه قصد 

داشت تا دم پسرش را قطع کند درگذشت.»

مرد جوان براى انتقامجویى از همســر ســابقش، نوزاد هفت 
ماهه شان را از پل بلندى به رودخانه انداخت.

«تونى مورنو» متهم است دو سال قبل با ارسال پیامکى، همسر 
سابقش را به قتل پسرشــان تهدید کرد اما پیش از اینکه مادر 
بتواند کارى انجام دهد، کودك را از پل بــه رودخانه انداخت. 
ســاعاتى بعد نیز جسد قربانى جنایت توســط یک ماهیگیر از 
آب گرفته شــد. متهم 23 ســاله که پس از دستگیرى به جرم 
خود اعتراف کرده بود پس از دو سال محاکمه در آخرین دفاع، 
همه اظهارات گذشته اش را نقض کرد و مدعى شد قصد کشتن 
پسرش را نداشته است. با این حال قاضى شهر «کانکتیکات» 
آمریکا، با استناد به مدارك و اعترافات قبلى متهم، او را مجرم 

شناخت و به 70 سال زندان محکوم کرد.

جسد «تزوى آرون» 29 ساله که الى پتویى پیچیده شده بود، 
در گنجه خانه اى در بروکلین کشف شد. این جسد در خانه اى 
پیدا شد که شش ســال پیش برادر متوفى «لوى آرون» در آن 
یک پسر هشت ســاله را مثله کرده بود. علت مرگ تزوى در 
دست بررسى است که بر اســاس گزارش پزشکى قانونى به 
زمان بیشترى نیاز دارد. در سال 2011  لوى بخش هایى از بدن 
تکه تکه شده «Leiby Kletzky» را داخل فریزر خانه و مابقى را 
داخل یک سطل زباله حدود یک مایل دورتر از خانه قرار داده بود. 
لورى به اتهام قتل این پسربچه به 40 سال زندان محکوم شد و 

در حال حاضر پشت میله هاى زندان به سر مى برد. 
یک منبع آگاه در مورد روند تحقیقات این پرونده اذعان داشت 

قربانى به تازگى از سوى فردى ناشناس تهدید شده بود.

پرستیدن پسر 8 ساله 
بخاطر داشتن دم 

70 سال زندان براى پدرى که 
نوزادش را کشت

کشف جسد جوان داخل گنجه 
زیرزمین خانه  030201

پسر جوان که شش سال قبل در نوجوانى دوستش 
را قربانى ســرقت طالهایش کرده بــود پاى میز 

محاکمه ایستاد.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شعبه دهم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى 
محمد باقر قربــان زاده و با حضور یک مستشــار 
تشکیل شد نماینده دادستان، کیفرخواست را خواند. 
وى گفت: «"فرشید" 22ساله متهم است شش سال 
قبل وقتى که 16سال داشت یک پسر 17ساله به 
نام "عزیز" را در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان 
تهرانپارس تهران قربانى ســرقت طالهایش به 
ارزش 300 میلیــون تومان کرد. حــاال با توجه به 
شناسایى نشدن اولیاى دم و درخواست رئیس قوه 

قضائیه براى وى حکم قصاص مى خواهم.»
سپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «16ساله بودم و مى خواستم 
براى زندگى به ترکیه بروم امــا خانواده ام مخالف 
بودند. آخرین بار وقتى دعوا بین من و پدر و مادرم باال 
گرفت وسایلم را برداشتم و خانه را ترك کردم. در 
خیابان پرسه مى زدم که با عزیز آشنا شدم. او افغان 
و کارگر ساختمانى بود. وقتى به او گفتم جایى براى 
خواب ندارم مرا به یک ساختمان نیمه کاره برد.من 
با عزیز درد دل کردم و به او گفتم مى خواهم براى 
زندگى به ترکیه بروم. او هم گفت پول و طال دارد 
که مى تواند همراه من براى زندگى به ترکیه بیاید. 
من که از شنیدن حرف هاى عزیز وسوسه شده بودم 
شبانه او را با بالشــت خفه کردم و چند ضربه چاقو 

به او زدم.»
فرشید افزود: «مى خواستم مقدمات سفرم به ترکیه 
را فراهم کنم که از طریق ردیابى گوشــى موبایلم 

بازداشت شدم.»
وى ادامه داد: «من حاال شش ســال است که در 
زندانم. بخاطر بچگى دســت به این قتل زدم و در 
کانون اصالح و تربیت متوجه شدم که اشتباه بزرگى 
مرتکب شده ام. از قضات دادگاه تقاضا دارم به جوانى 

ام رحم کنند و مرا ببخشند.»

جوان 22 ساله در
 16 سالگى قاتل شد
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ابزارها و گجت هاى جدیدى که دنیاى فناورى را جذاب کرده اند 
 اسنپ چت را همه تا پیش از این یک برنامه پیام رسان و شبکه اجتماعى مى دانستیم. اما حاال مدتى است که این شرکت نام خود را به اسنپ تغییر 
داده و این تغییر، محدود به نام نیست. عرضه سخت افزارى مانند این عینک هوشمند یکى از نمونه هایى است که نشان مى دهد باید ذهنمان 
را از اسنپ چتى که در قالب نرم افزار و یک پیام رسان اجتماعى بود پاك کنیم. این محصول در واقع یک عینک آفتابى است که در کناره هاى 
آن دو لنز دوربین تعبیه شده است. این دوربین ها مى توانند تا 10 ثانیه ویدئو ضبط کنند و به اشتراك بگذارند؛ البته از آنجا که شیشه هاى این 
دوربین تیره و مناسب مکان هاى پرنور است باید فیلمبردارى در محیط هایى با نور کم را فراموش کنید. شارژکردن آن هم بهترین روش 
ممکن را دارد به گونه اى که کافى است عینک را درون قابش بگذارید تا شارژ شود.  این عینک 130 دالر قیمت دارد و هم با اندروید و هم 

با آى او اس سازگارى دارد.

عالقه منــدان به فیلم هــاى جنگ 
 BB_8 ستارگان شخصیت محبوب

را مى شناسند. این روبات حاال به دنیاى 
ما آمده و مى توانیم با پرداخت 150دالر 

آن را داشته باشیم. این روبات به همان اندازه اى 
که در فیلم است سایز کوچک و وزن کمى هم دارد BB-8 .شامل 

دو کره است که سر و بدن روبات را تشکیل مى دهد. این دو کره با آهنربا به هم متصل هستند و هنگام حرکت، اغلب 
اوقات سر ثابت مى ماند و بدنه مى چرخد و به اطراف حرکت مى کند. BB-8 تابع فرمان هاى صوتى است و از طریق 
بلوتوث به موبایل اندرویدى یا آى او اسى شما متصل مى شــود. این روبات ارتباطش را مى تواند تا 30 متر حفظ کند. 
شما مى توانید به BB-8 دستورات مختلفى بدهید مانند اینکه فرار کند یا نزد شما بیاید. حداکثر سرعت این روبات

 24/ 7کیلومتر بر ساعت اســت. BB-8 همچنین صداهاى به کار گرفته شده در فیلم «جنگ ستارگان» را پخش 
مى کند و همین موضوع جذابیت آن را دوچندان مى کند. به طور کلى این روبات بر خالف انتظار ارتباط نزدیکى با کاربر 
برقرار مى کند و به خوبى مى تواند حس خود را نشان دهد. براى شارژکردن این سرگرمى جذاب کافى است آن را روى 

پایه  شارژ بى سیم قرار دهید. BB-8 با یک  بار شارژکردن مى تواند براى یک ساعت حرکت، انرژى داشته باشد.

دنیاى پهپادها روز به روز در حال گســترش است. این 
محصوالت با اهداف گوناگون، از سرگرمى یا رساندن کاال 
به مشترى تا امداد و کمک رســانى، طراحى و تولید شده اند. یکى از 
جالب  ترین نمونه هاى پهپادها Biki نام دارد که برخالف بقیه که پرنده 
هستند این نوع به زیر دریا مى رود. این ابزار شبیه یک ماهى کوچک 
است که هنگام حرکت دم آن نیز مانند ماهى حرکت مى کند. حداکثر 
سرعت Biki به 8/ 1 کیلومتر بر ساعت است و تا عمق 60 مترى آب 
مى تواند برود. البته فعًال فقط مى توان تا عمق 10مترى آب این دستگاه 
را کنترل و مسیریابى کرد. بهترین استفاده از این محصول فیلمبردارى 
زیر دریاست. Biki مجهز به یک دوربین  4K با زاویه دید 150 درجه 
است. شما مى توانید این دستگاه را از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمندتان 
کنترل کنید.  Biki قیمتى معادل 600 دالر دارد و با هر بار شارژ بین 90 

تا 120 دقیقه کار مى کند.

دنیاى فناورى شده اند و تا حد جالب چند سالى مى شود که ساعت هاى هوشمند وارد 
توجهى هم جاى خود را در میان کاربران پیدا کرده اند. این محصوالت اغلب براى استفاده 
روزمره طراحى شده اند ولى مایکروســافت از زاویه اى دیگر به این محصول نگاه کرده 
است. ساعت «اما» (Emma) محصولى جدید است که براى کمک به افرادى که مبتال 
به پارکینسون هستند طراحى و تولید شده است. درواقع هدف Emma کاهش لرزش 
دست این افراد با ارسال ارتعاشاتى به مغز بیمار است. به این ترتیب بیمار مى تواند راحت 
بنویسد یا طراحى کند. به گفته مایکروسافت این ساعت با استفاده از موتورهاى ویبره، 
لرزش هاى خفیفى به وجود مى  آورد و ذهن بیمار را منحرف مى کند تا سعى در ایجاد لرزه 
نکنند. این موضوع سبب آرام شدن حرکت ماهیچه ها مى شود و کار کردن با دست ساده تر 
مى شود. البته این ســاعت فعًال در حد یک نمونه اولیه است. مایکروسافت Emma را 
در کنفرانس بیلد 2017 که کمتر از یک ماه پیش برگزار شد معرفى کرد و فعًال راه زیادى 

براى به کمال رسیدن این ابزار وجود دارد. 

موضوع عکاسى و اهمیت عکس هاى با کیفیت در سال هاى اخیر حتى به تلفن هاى هوشمند هم رخنه کرده و حاال 
دیگر تولیدکنندگان موبایل هم سعى دارند گوشى هایشان را با بهترین دوربین عرضه کنند. به این ترتیب مى توان 
تصور کرد که دستگاه هایى که کارشان فقط عکاســى و فیلمبردارى است تا چه اندازه مى توانند به رشد و توسعه 
دست یابند. کمپانى گارمین که البته آن را بیشتر در حوزه تجهیزات جى پى اس و مسیریابى مى شناسیم به تازگى از 
یک دوربین قدرتمند با عنوان VIRB 360 رونمایى کرد. فیلمبردارى و عکسبردارى 360 درجه اى ویژگى مهم 
این دوربین است که با توجه به این موضوع مى توان گفت این دوربین براى پلت فرم هاى واقعیت مجازى کاربردى 

لنز دوربین است که همزمان فیلمبردارى مى کنند و نرم افزار داخلى خواهد بود.VIRB 360 مجهز به دو 
آن هم براى چســباندن این دو ویدئو به یکدیگر و ساخت 
یک ویدئوى 360 درجه به کار مى رود. نکته جالب درباره 
VIRB 360 این است که شــما مى توانید آن را تا 
10متر به اعماق آب ببرید. قیمت آن 800 دالر اعالم 

شده است.
در میان ابزارهاى هوشمندى که پا به دنیاى فناورى گذاشته اند اسپیکر هوشمند 
آمازون  اکو شو(Amazon Echo Show) جذابیت ویژه اى دارد. این اسپیکر 
یک صفحه نمایش لمسى 7 اینچى دارد که به دستیار هوشمند الکسا مجهز است. 
نمایشگر این محصول کاربردهاى گوناگونى دارد، مثًال مى توان از آن براى نمایش 
ویدئوهاى یوتیوب استفاده کرد یا مى توان هنگام پخش موسیقى، متن ترانه را در 
صفحه نمایش دید. همچنین شما مى توانید از این نمایشگر به عنوان آلبوم عکس 
استفاده و تصاویر ذخیره شده را مانند یک آلبوم دیجیتالى مشاهده کنید. آمازون 
اکو شو با کمک واى فاى به دوربین هاى امنیتى متصل مى شود و شما مى توانید 

صفحه نمایش از دستیار الکســاى خود بخواهید که پشــت در را در 
به شما نشان بدهد. قرار است این دستگاه

 با قیمت 230 دالر به فروش برسد.

گجت هــا و ابزارهاى فناورى 
از جذاب تریــن بخش هــاى ایــن حوزه 

هستند و آنقدر سریع پیشرفت مى کنند که هر سال 
محصوالت جدیدى با کارهایى هــاى جالب روانه بازار 

مى شوند. این ابزارها به سرعت در حال پیشرفت هستند و 
هرسال نمونه هاى بهتر و به روزترى از سوى تولیدکنندگان 
معرفى مى شــود. در ادامه مرورى داریم بر جذاب ترین 

گجت هایى که در ســال جارى روانه بازار شده  و 
توجه کاربران را خود جلب کرده اند.
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اال به دنیاى 

ن هنگام پخ
نید از این نمایشگر به عنوان آلبوم ع

ک آلبوم دیجیتالىمشاهده کنید. آمازون
و شما مى توانید  ىىىىىىىىىى مى شود اى امنیتى متصل

صفحه نمایشکه پشــت در را در 
ستگاه

 ج

پیکر آمازون
اس

 اکو شو

 دوربین 360 درجه

وبسایت «همیشه آنالین» توسط چند دانشجوي فوق لیسانس پیام نور 
راه اندازي شده است و اداره می گردد و هدف کمک به تمام داوطلبان این 
رشته است که قصد شرکت در کنکور ارشــد فراگیر پیام نور را دارند.

شــما داوطلب، بازدید کننده یا کاربر محترم باید اطالع داشته 
باشید که «همیشــه آنالین» هدفی به غیر از ارتقاي سطح 
علمی دانشجویان، رفع کمبودهاي آموزشی و بهبود ضعف 
امکانات کمک آموزشی براي شما ندارد. فروشگاه اختصاصی 
«همیشه آنالین» جهت تأمین نیازمندي هاي دانشجویان 
عزیز با به کارگیري دانشجویان مستعدد و فعال در این زمینه 

سعی در ارائه خدمات ارزان قیمت دارد (هدف حمایت دانشجویان کم درآمد 
و بی بضاعت است)تمام درآمد این فروشگاه صرف هزینه نگهداري، تهیه 
و به روزرسانی مجموعه هاي آموزشی و خدمات رایگان سایت «همیشه 
آنالین» می شــود. همچنین بخش بزرگی از ایــن درآمد صرف هزینه 
دانشجویان و اساتیدي می گردد که در این زمینه خدماتی را ارائه می کنند. 
پس خرید نسخه هاي اصل مجموعه هاي آموزشی از همین فروشگاه 
سبب رشد ترقی این گروه شده و زمینه ساز تهیه منابع بیشتري در این زمینه

 می شود.            
h p://hamisheonline.com :وب آدرس     

 Athan Ramadan – Prayer Times  
Unlocked عنــوان یــک پلــت فــرم کامــل 
و جامــع بــراي مســلمانان مــی باشــد که توســط
 IslamicFinder.org براي اندروید منتشر شده است. 
این نرم افزار با جاي دادن انــواع دعاها، تایمر اذان، پخش 
قرآن کریم و... تمامــی نیاز هاي مســلمانان را بر طرف 
کرده و دسترسی به هر چیزي را آسان می کند. از برترین 
ابزار بــه کار رفته در این اپلیکیشــن می تــوان به گزینه 
PrayerBook اشــاره نمود؛ ایــن قابلیت منحصر به 

فرد به صورت حرفه اي نماز هاي خوانده شــده توســط 
شــما را پیگیري می کنــد و اطالعات دقیقــی از آن در 
اختیارتان قرار مــی دهد، عالوه بر این تنها کافی اســت 
موقعیت جغرافیایی تان را تنظیم کنید تا دســتگاه شــما

 اذان ها را در پنج وعده به صورت مجزا پخش کند و از زمان 
واقعی نمازها مطلعتان ســازد. هر نوع دعایی در دیتابیس 
این نرم افزار گنجانده شده است، تنها کافی است یک بار 
نام دعاي مورد نظرتان را جستجو کنید تا به سرعت به آن 
دسترسی داشته باشید. اگر توجه کرده باشید گاهی به شهري 

و یا مکانی جدید سفر می کنید و جدا از پیدا نکردن 
مســاجد در آن شــهر جهت قبله را نیز

نمی دانید، بهتر است توجه کنید که 
 Athan این مشــکل نیز توسط
Ramadan حــل شــده و با 
سیستم هوشمند مســجدیاب و 
قبله نما در هر زمانی به جهت قبله و 

نزدیک ترین مسجد به خود دسترسی 
خواهید داشت.

بررســی بیش از یک میلیون عکس ارسالی در 
اینستاگرام نشــان می دهد که به طور متوسط 
پست هاي ارسالی زنان پنج برابر بیش از مردان 
محبوبیت دارد و تعداد الیک ها و نظرات ارسالی 
براي این مطالب هم حدوداً پنــج برابر مردان 

است.
تجزیه و تحلیــل بیش از 1/2 میلیون پســت 
اینســتاگرام که از طریق چهارهزار حســاب 
کاربري ارسال شده نشان داده است که مطالب 
ارسالی زنان به طور متوسط 578 الیک و نظر 
دریافت می کند، ولی این رقــم در مورد مردان 
117 مورد اســت. اگر تنها بخش اظهارنظرها 
یا کامنت ها مورد محاسبه قرار بگیرد، این رقم 
براي زنان در مقایسه با مردان به 170 در برابر 

113 می رسد.
یک نکته جالب دیگر این اســت که تعامالت 
در پســت هاي مــردان بیشــتر در بخــش 

اظهارنظرهاست و نه الیک ها. 
عالوه بر این پست هایی با موضوعات شخصی 
مانند مسافرت تا کاهش وزن بیشترین الیک را 
دریافت می کنند. تصاویر حیوانات در رتبه دوم و 

تصاویر دیدنی طبیعت و... در رتبه سوم هستند.
متون طوالنی الیک را تــا 15 درصد کاهش

 می دهند و متون همراه با ایموجی و شــکلک 
بیشــتر مورد توجه قرار می گیرند. اســتفاده از 

هشتگ هم بازدید را افزایش می دهد.
زمان ارسال پســت ها نیز مهم است و ارسال 
پســت در عصرها بیشــترین بازدید را موجب 
می شــود. در روزهاي تعطیل انجام این کار در 

حدود ساعت 11 صبح مناسب است.

محققان دانشگاه کرنل سرگرم توسعه سامانه اي هستند که 
با کمک آن گروهی از روبات ها اطالعات 
بصري را که از محیط محل مأموریت خود 
دریافت می کنند، به سرعت با یکدیگر به 

اشتراك بگذارند و در صورت لزوم آنها را ارزیابی کنند.
«کیلیان واینبرگر» دانشــیار علوم کامپیوتــر و یکی از 
اعضاي این گروه تحقیقاتی معتقد است: «در اختیار داشتن 
روبات هایی که تیمی با یکدیگــر کار می کنند، امکانات 

زیادي را پیش روي ما قرار می دهد.»
تطبیق و ترکیب تصاویر یک ناحیه که توسط چند دوربین 
تهیه شده است و نیز شناسایی و ردیابی اشیا و افراد در این 

تصاویر، نیازمند مطالعات گسترده اي است، به ویژه اینکه 
پروژه هاي پیشین در این حوزه بیشتر متمرکز بر تجزیه و 
تحلیل تصاویر یک دوربین متحرك بوده اند. در حالی که در 
روش محققان دانشگاه کرنل، از تصاویر دوربین هاي ثابت، 
متحرك و انواع دیگــري از دوربین ها نظیر دوربین هاي 
نصب شده بر پهپادها، خودروها و حتی روبات هاي انسان نما 

استفاده می شود.
همه این ابزارها تصاویر خود را به یک واحد پایش مرکزي 
ارسال خواهند کرد که به  نوبه خود به دوربین هاي دیگري 
که منطقه را تحت نظر دارند و نیز به اینترنت دسترسی دارد 

و قادر است آنچه می بیند را برچسب گذاري کند.

شــرکت ایســوس در ماه گذشــته و طی 
مراســمی در شــهر برلیــن از جدیدترین 
 ROG خود به نام PCIe کارت شــبکه

Areion رونمایی کرد.
این کارت شــبکه که روي کامپیوترهاي 
رومیزي نصب می شــود، بــراي کاربران 
حرفه اي و شبکه هاي اترنت با سرعت بیش 
از یک گیگابیت بر ثانیه اســت و می تواند 
انواع اســتانداردهاي اترنت 2,5 گیگابیت، 
5 گیگابیت و 10 گیگابیت را پشــتیبانی و 

مورد استفاده قرار دهد.
البته، این کارت شبکه از سرعت هاي شبکه 
اترنت  100مگابیــت و 1000مگابیت هم 
پشتیبانی می کند. در واقع، این کارت شبکه 
مجهز به اســالت PCIe 3,0 با سرعت
x 4 قابلیت اســتفاده در پنج شبکه اترنت 
مختلف را دارد. روي این کارت شبکه یک 
درگاه RJ45 و چندین چراغ LED براي 
نمایش حداکثر سرعت شــبکه و وضعیت 
فعالیت کارت شبکه تعبیه شده است و از دو 
فن بزرگ خنک کننده و سیستم هیت سینک 
استفاده شده تا کارت شبکه در سرعت هاي 
بســیار باال بتوانــد گرماي تولید شــده را 

مدیریت کند.
همچنین، ایســوس براي افزایش سرعت 
روي این کارت شــبکه از کنترلر گیگابیتی 
 Aquantia AQtion AQC107
 ROG Areion .استفاده کرده اســت
اولین کارت شــبکه اترنت ده گیگابیتی در 

جهان است که از هیت سینک سود می برد.

تلگرام یکی از برنامه هایی اســت که پس از بســته شــدنش توسط 
شما، در پس زمینه گوشی همچنان فعال است 

و به مصرف مقــداري از حجم اینترنت و 
باتري شما می پردازد. به گفته تلگرام، 

دلیــل فعالیت ایــن برنامه در پس 
زمینه اندرویــد تنها براي دریافت 
نوتیفیکیشن ها و اطالع رسانی 
به شما می باشد. اما در صورتی که 
عالقه اي به این موضوع ندارید و 

فقط مایل هستید تلگرام تنها در زمان 
باز بودن فعال باشد، می توانید ویژگی 

فعالیت در پس زمینه را براي این مسنجر 
غیرفعال کنید. پس مراحل زیر را دنبال نمایید:

مرحله اول: برنامه Telgram را اجرا نمایید.
مرحله دوم: روي منوي همبرگري (ســه خط روي هم) ضربه زده تا 

گزینه هاي تلگرام براي شما نمایش داده شود.

 مرحله سوم: گزینه Settings را انتخاب کنید.
 Notifications and Sounds مرحله چهارم: از کمی پایین تر گزینه 

را انتخاب کنید.
 Background Connection مرحله آخر: اکنون به دنبال گزینــه 

بگردید و آن را غیرفعال کنید.
 کار تمــام اســت و از فعالیت تلگــرام در پس زمینه گوشــی براي

 اطالع رسانی نوتیفیکیشن ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

 روبات هاي ناظر

 راز افزایش الیک
 در اینستاگرام 
مشخص شد

 مى توشما
کک7کیلومتر بر ساعت اســ / /7 24

کند و همین موضوع جذابیت آن را دوچندان مىمى ک
رار مى کند و به خوبى مى تواند حس خود را نشان دهد. براى شارژکردبرقر

BB-8 با یک  بار شارژکردن مى تواند براى یک ساعت حرکت 8 شارژ بى سیم قرار دهید. پایه 
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متون طوالنی
ایموجی و  می دهند و متون همراه با

بیشــتر مورد توجه قرار می گیرند. اســتفاده از
هشتگ هم بازدید را افزایش می دهد.

زمان ارسال پســت ها نیز مهم است و ارسال
پســت در عصرها بیشــترین بازدید را موجب 
میشــود. در روزهاي تعطیل انجام این کار در 

1حدود ساعت 11 صبح مناسب است.

شــرکت ایســوس در ماه گذشــته و طی 
مراســمی در شــهر برلیــن از جدیدترین 
ROG خود به نام G PCIe کارت شــبکهe

Areion رونمایی کرد.
این کارت شــبکه که روي کامپیوترهاي 
رومیزي نصب می شــود، بــراي کاربران 
حرفه اي و شبکه هاي اترنت با سرعت بیش 
ک گیگابیت بر ثانیه اســت و می تواند 
5اترنت2,5 گیگابیت، 

تلگرام یکی از برنامه هایی اســت که پس از بســته شــدنش توسط
شما، در پس زمینه گوشی همچنان فعال است 

و به مصرف مقــداري از حجم اینترنت و 
اتري شما میپردازد. به گفته تلگرام، 

رنامه در پس ن

  PCIe شبکه
کارت 

سینک
ا هیت 

بیتی ب
1گیگا

0

چگونه فعالیت تلگرام را 
در پس زمینه گوشی غیرفعال کنیم؟
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پلت فرم 
کامل و جامع 
مسلمانان اندروید

قدرتمندترین وبسایت در زمینه کارشناسی ارشد پیام نور

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

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

مرال هاى سمسکنده
مرال یکى ازگونه هاى گوزن قرمز است که در شمال ایران، آسیاى میانه و قفقاز زیست مى کند و نسلشان رو به انقراض است. خرداد فصل زایش گوزن هاست و گوساله ها که عمومًا تک قلو هستند پس از حدود هشت ماه 
آبستنى متولد مى شوند و از آنجا که تا چند روزى پس از تولد قادر به همراهى مادر نیستند بسیار آسیب پذیرند. چرا که طى این چند روز، بسیارى از گوساله ها در مدت غیبت مادر در معرض تهدید ناامنى ایجاد شده  توسط 

چوپانان، گله هاى دام و خصوصًا سگ هاى گله قرار مى گیرند و از بین مى روند. مرکز تکثیر و پرورش مرال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده سارى، ده سالى است راه اندازى شده و ساالنه حدود 11 گوساله جدید را میزبانى  و هر 
ساله تعداد پنج رأس گوزن بالغ را در کوهستان ها  رهاسازى مى کند. این مرکز از لحاظ مالى و امکانات در شرایط مطلوبى قرار ندارد و توجه بیشتر مسئولین محیط زیست را طلب مى کند. این پناهگاه، هم در بحث محیط زیست و 

حفظ و حراست از گونه هاى جانورى وهم درزمینه گردشگرى و جذب توریست داراى اهمیت است.

دریچـه
منبع: میزان 

@nesfejahanclub


