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اصفهان، نیازمند یک  برنامه نجات بخش است

زنگ خطر کرانچار براى مدعیانمرغ سرد به میزان کافى داریم رازهاى تازه پاسارگادرأى محسن هاشمى از رئیسى هم بیشتر بود «شکرستان عروسکى» متوقف شد ورزشاستاناجتماع فرهنگ
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افزایش 20 درصدى
 قیمت پیاز در اصفهان

 بیمارى اى  که به جان 
جوان هاى ایرانى افتاده است

ذوب آهن
 بدهى 

زیادى دارد

اعترافات همدست جدید 
بابک زنجانى

چشم هاى ما به ورزش نیاز 
دارند؟

14

تعقیب و گریز مسلحانه پلیس 
با دزدان طالفروشى ها 

از سکونتگاه هاى غیر رسمى، چه خبر؟! 

رایزنى رایزنى 33 استان براى احیاى مثلث طالیى گردشگرى استان براى احیاى مثلث طالیى گردشگرى
با حضور نمایندگان فارس و یزد در اصفهان صورت گرفتبا حضور نمایندگان فارس و یزد در اصفهان صورت گرفت

5

فاجعه در زیر پوست شهر اصفهان

جهان نما

روحانى: 
هاشمى به من 
گفته بود چه 
کسانى به صحنه 
مى آیند

2

على الریجانى در نطق پیش از دستور خود 
در جلسه علنى دیروز مجلس با اشاره به 

حماسه انتخاباتى مردم در 29 اردیبهشت، 
گفت: حضور چشمگیر، غیرتمندانه و با 
متانت ملت در انتخابات اخیر ستایش 

برانگیز و غرور آفرین بود. رئیس 
مجلس تصریح کرد: در این 

حماسه 
کم نظیر ...

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
صبح دیروز پس از تجدید میثاق با 
بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران 
باگرامیداشت یاد و خاطره آیت ا...  

هاشمى رفسنجانى گفت: «هاشمى 
رفسنجانى همان کسى بود که سال 

گذشته و براى نخستین بار مرا 
براى حضور در انتخابات...

2

ایران با 
انتخابات اخیر 
در منطقه 
حضور قوى 
پیدا کرد

 برگ برنده
 ذوب در

 بحران شکارى
ماجراى لژیونر شدن ملى پوش جوان ذوب آهن به یکى از سوژه هاى 
جنجالى این چند ماه تبدیل شده است تا جایى که تهدید به پیگیرى هاى

قانونى از جانب تیم  اصفهانى،  باشگاه روسى را به تکاپو انداخت.
علنى شدن دوباره پیوستن رضا شکارى به باشگاه روستوف به عنوان 
جدیدترین لژیونر ایرانى اروپا باعث شد تا دوباره باشگاه ذوب آهن در 
قبال این اتفاق موضعگیرى داشته باشد و براى احقاق حقوق خود تهدید 

12به پیگیرى ماجرا از طریق مراجع قانونى کند.

رئیس ستاد انتخاباتى شوراى شهر اصالح طلبان با اشاره به انتخاب شهردار جدید:

سالروز بازگشتت به وطنسالروز بازگشتت به وطن مبارك اى جاودان خونین شهر.  مبارك اى جاودان خونین شهر. 
با کدام زبان باید ایثارگرىبا کدام زبان باید ایثارگرى هایت را سرود؟ با کدام نگاه  هایت را سرود؟ با کدام نگاه 

مى شود فداکارى فرزندانتمى شود فداکارى فرزندانت را نقش کرد؟ به مسجد جامعت که را نقش کرد؟ به مسجد جامعت که
 مى نگریم، شررهاى مى نگریم، شررهاى عشق را احساس مى کنیم.  عشق را احساس مى کنیم. 

اى شهر همیشه سبز!اى شهر همیشه سبز! اى شهرخرم! بگذار جهان بداند بر خاك قهرمانت  اى شهرخرم! بگذار جهان بداند بر خاك قهرمانت 
چه گذشتهچه گذشته است. بگذار فریاد کنیم که «خرمشهر را خدا آزاد  است. بگذار فریاد کنیم که «خرمشهر را خدا آزاد کرد.» کرد.» 

بگذار هزاران بار بر خاك مقدست سجده شکر برجاى آوریم.بگذار هزاران بار بر خاك مقدست سجده شکر برجاى آوریم.

مبارك ات  آزادى  سالروز  شهر!  خونین 
مبارك ات  آزادى  سالروز  شهر!  خونین 

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 16 روز  شنبه تاریخ 
1396/03/27 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ باال- شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل 

مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید 

و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمائید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. 
* کسانیکه داوطلب عضویت در سمت هیأت مدیره یا بازرسین شرکت مى باشند حداکثر تا تاریخ 1396/03/14 جهت ثبت نام به دفتر 

تعاونى واقع در چهارباغ باال- ساختمان شماره 1 مخابرات- طبقه دوم- اتاق 202 مراجعه فرمایند. 
دستور جلسه:

- گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
- طرح و تصویب صورتهاى مالى سال 1395.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت.
- انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

- طرح و تصمیم گیرى در خصوص تعیین حسابرس یا بازرس قانونى. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانهآگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه
 شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان  شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان 

تاریخ انتشار آگهى تاریخ انتشار آگهى 0303//0303//13961396

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

شهردارى اژیه به استناد مجوز شماره 100 مورخ 1396/2/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر اژیه در نظر دارد قطعه زمینى به مساحت 1260 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار 
بسیج در مجاورت محدوده واحدهاى کارگاهى شهر اژیه را به صورت اجاره از طریق 
مزایده به افراد واجد شــرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید 
پیشنهادات خود را از تاریخ 1396/3/4 تا تاریخ 1396/3/13 به شهردارى اژیه تحویل 

و رسید دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 6- 03146502745 

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

 آگهى مزایده عمومى مرحله اول 
(نوبت اول)(نوبت اول)

مجید قربانى- شهردار اژیه  

آآ چاپ دوم

هر آنچه گوگل
O در مورد اندروید 
گـــــــــــفت

کونتگاه هاى

 د

رازهاىئیسى هم بیشتر بود اع اجت
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ىىىى
ىازسوژههاىى از سوژه هاى 
ىهاىد به پیگیرى هاى گ دبهپ

وانداختو انداخت.
فستوفبهعنوانستوف به عنوان 
رگاهذوبآهندگاه ذوب آهن در  ن وب
خقوق خود تهدید  قوق خود تهدید ق

1212
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آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید با بیان اینکه 
نفوذ دشمنان به جامعه اســالمى گاهى تدریجى است، 
بر ضرورت مراقبت روحانیان و مبلغان به نفوذ تدریجى 

شیطان در جامعه تأکید کرد.
وى گفت: امروز دشمنان از راه هاى دیگر به دنبال اجراى 

سیاست گام به گام شیطانى در کشورمان هستند.
آیت ا... مکارم شیرازى افزود: مستکبران غربى همواره 
در کشورهاى اسالمى به دنبال از میان بردن نام اسالم 
بودند، اما در کشورمان امام (ره) توانست در برابر این نفوذ 

شیطان ایستادگى کند.
وى با بیان اینکــه امروز در مکه و مدینــه کمتر آثارى 

از اسالم را شــاهد هســتیم و همه ظواهر جامعه به جز 
یک نماز در پنج وقت، غربى شده اســت تصریح کرد: 
آمریکایى ها به آنها سالح مى فروشند تا آنها را وابسته 
کنند و اگر ما خودمان موشک مى سازیم، براى وابسته 

نبودن به کشورهاى غربى است.
وى با اشــاره به تهمت ها و اهانت هاى نارواى بسیار به 
پیامبر اسالم(ص) خاطرنشان کرد: پیش از انقالب نیز 
تهمت هاى بســیارى به امام راحل(ره) نسبت دادند اما 
انقالب اسالمى به پیروزى رسید، بنابراین اگر مثل کوه 
در برابر دشمن بایســتیم، نتیجه آن ایمان آوردن گروه 

گروه مردم به حق و حقیقت خواهد بود.

على الریجانى در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنى 
دیروز مجلس با اشاره به حماسه انتخاباتى مردم در 29 
اردیبهشت، گفت: حضور چشمگیر، غیرتمندانه و با متانت 
ملت در انتخابات اخیر ستایش برانگیز و غرور آفرین بود. 
رئیس مجلس تصریح کرد: در این حماسه کم نظیر تفضل 
الهى شامل حال ملت شــد و با توجهات امام زمان (عج) 
صفحه جدیدى از قدرت ملى کشور پیش روى ملت ها 
باز شد و در واقع ایران با انتخابات اخیر در دنیا سربلند شد 

و حضور قوى در صحنه بین الملل پیدا کرد.
رئیس مجلس ضمن تبریک به حسن روحانى به عنوان 
برگزیده ملت ایــران در انتخابات ریاســت جمهورى، 

افزود: برخى کاســتى ها در روز رأى گیرى مشاهده شد. 
من از کمیسیون شــوراها مى خواهم با همکارى مرکز 
پژوهش ها، وزارت کشور و شوراى نگهبان طرحى براى 

ساماندهى بهتر انتخابات ارائه کنند.
الریجانــى گفــت: در هنگامــه اى کــه در صحنــه
بین المللــى انواع و اقســام مکر و فســون را شــاهد 
هســتیم و در منطقه به غایت به هــم ریختگى امنیتى 
وجود دارد و برخــى قدرت هاى بزرگ و کشــورهاى 
مسئ له ســاز به بحران امنیتى منطقه مى  دمند، حضور 
با صالبــت ملت پشــتوانه محکم امنیت ملى کشــور

 شد.

ما موشک مى سازیم که به 
غربى ها وابسته نباشیم

ایران با انتخابات اخیر در 
منطقه حضور قوى پیدا کرد

 نیامده بازداشت شد!
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: 
جواد گیاه شناس دبیر حزب مردم ساالرى همدان و اولین 
عضو على البدل شوراى شهر همدان به اتهام اهانت به 
پیامبر عظیم الشأن اسالم(ص) با صدور قرار وثیقه در 
شعبه 3 بازپرسى دادسراى عمومى همدان بازداشت شد. 
بر پایه این خبر رئیس شوراى سیاستگذارى اصالح طلبان 
استان در همدان گفت: با توجه به شناختى که از آقاى

گیاه شــناس به عنوان یک فرد معتقد داریم بهتر بود 
مسئوالن با روشنگرى، مسئله را تجزیه و تحلیل کنند.

آشتى کنان جدیدى و دبیر 
  جام جم آنالین | عباس جدیدى و علیرضا 
دبیر آشتى کردند. مراسم آشــتى کنان عباس جدیدى 
و علیرضــا دبیر در منزل یکى از دوســتان مشــترك 
این دو عضو شوراى شــهر تهران و با حضور چمران، 
کاشانى،دوستى و ســاعى برگزار شد. چند روز پیش در 
جلسه غیر علنى شوراى اســالمى شهر تهران عباس 

جدیدى و علیرضا دبیر با یکدیگر درگیر شده بودند.

رأى هاى اسکن شده!
  مهر | سرپرســت فرماندارى اهواز از وجود 
تعرفه هاى رأى اسکن شــده در صندوق هاى رأى 
انتخابات شوراى شهر خبر داد. نبى ا... خون میرزائى 
گفت: تعداد صندوق هایى هستند که آراء مخدوش، 
مشــکلدار، داراى خط خوردگى و تعرفه هاى اسکن 
شده و مواردى از این قبیل درون آنها وجود دارد که 

در حال بررسى دقیق تر و شمارش دقیق تر هستند.
سرپرست فرماندارى شهرستان اهواز گفت: بنابراین 
ما فعًال آمار قطعى براى اعالم کردن نداریم و بعد از 
اینکه هیئت نظارت نظر خود را درباره کل آراء شوراى 
شهر اهواز به فرماندارى اعالم کرد و مغایرت ها رفع 
شدند، این آمار تحت عنوان آراء قطعى به اطالع عموم 

خواهد رسید.

عذرخواهى بخاطر ترامپ!
«دونالــد ترامپ»مــاه    آفتاب نیوز|
گذشته در گفتگو با نشــریه «فایننشال تایمز»گفت 
کــه بــدون اســتفاده از شــبکه مجــازى توئیتر 
امــکان نداشــت او وارد کاخ ســفید شــود. حــاال 
«ایوان ویلیامــز» یکــى از بنیانگــذاران توییتر در 
گفتگو با «نیویورك تایمز» از اینکه احتماًال این شبکه 
مجازى به عنوان ابزارى به پیروزى ترامپ در انتخابات 
کشــورش کمک کرده از همه مردم آمریکا و جهان 
عذرخواهى کرد. ویلیامز گفت که تصــور او در مورد 
شبکه هاى مجازى این بوده اســت که به مردم این 
فرصت را مى دهد تا آزادانه عقاید و اندیشه هاى خود را با 
دیگران در میان بگذارند اما ظاهراً در مورد تأثیرات این 

شبکه ها اشتباه کرده است.

کشف 102 قبضه کلت 
یک روز قبل از انتخابات

  تسنیم| دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه 
از کشف و ضبط تعداد 102 قبضه اسلحه کلت کمرى 
به همراه بیش از پنج هزار فشــنگ و 55 قبضه اسلحه 
شکارى غیرمجاز یک روز قبل از برگزارى انتخابات در 
نوار مرزى شهرستان ثالث باباجانى از توابع کرمانشاه 
خبر داد. محمد حسین صادقى با اعالم تشکیل پرونده 
قضائى در این خصوص افزود: به همراه این تعداد اسلحه 
که مى توانست تهدیدى امنیتى در جریان انتخابات باشد 
تعداد 9 هزار قوطى انواع مشــروبات الکلى نیز کشف و 

ضبط شده است.

 اختالف عجیب 
افزایش مشــارکت مردم مشهد     خبر آنالین |
در انتخابات سال 96 باعث شده است که اختالف رأى 
اعضاى منتخب شوراى شهر نسبت به سال 92  تا 5 برابر 
هم برسد. در انتخابات دوره پنجم شوراى شهر مشهد 
بیش از یک میلیون و 400هزار نفر شــرکت کردند و 
همین مشارکت باال منجر به افزایش آراء منتخبان 

نهایى شده است.

توئیتر

چهره هاى شناخته شده اى از ورزشکاران، هنرمندان 
و فعاالن سیاســى در ورود به شــوراى شهر تهران 

ناکام ماندند.
به گزارش جام جم آنالین، مهدى خورشیدى داماد 
محمود احمدى نژاد که یکى از نامزدهاى انتخابات 
شوراى شهر تهران بود نتوانست به شوراى شهر راه 

پیدا کند. وى رتبه 315 راکسب کرد.
وضعیت ورزشــکاران نیز در ایــن دوره از انتخابات 
شــوراى شــهر جالب بود. علیرضــا دبیر بــا قرار 
گرفتن در رده بیست و ســوم، اوضاع بهترى از بقیه

 شکست خورده ها داشت. هادى ساعى که روزگارى 
یکه تاز تکواندوى ایــران و جهان بــود در جایگاه

 چهل و نهم قرار گرفت.
البته اوضاع جدیدى و رضازاده بدتر از ســاعى بود. 
حسین رضازاده نتوانست حتى بین 50 فرد اول تهران 
قرار گیــرد. علیرضا فغانــى، داور فینال المپیک هم 
با کسب13هزارو158 رأى، شــرایطى بهتر از دیگر 
ورزشکاران نداشت.حسین ا... کرم فعال سیاسى و از 
مؤسسین انصار حزب ا... یکى از افراد شناخته شده اى 
است که نتوانست در شــوراى شهر تهران را به روى 
خود باز کند او رتبه 55 را در میان نامزدها کسب کرده 
بود .عبدالحسین مختاباد از خوانندگان بنام کشور نیز 
با کسب رتبه 98 با در بسته شوراى شهر تهران روبه 
رو شــد.در این میان چهره هاى شناخته شده سینما 
همچون حسین دهباشى کارگردان انتخاباتى حسن 
روحانى در ســال 92 و محمدرضا ایرانمنش بازیگر 
هرکدام به ترتیب با رتبه 284و 158 نتوانســتندآراء 
اکثریت را کسب کنند.آندرانیک ســیمونیان نامزد 
اقلیت هاى دینى با کسب11هزارو702 رأى و رتبه71 
نتوانست به عنوان نماینده شوراى شهر برگزیده شود.

جالل ملکى سخنگوى شوراى شــهر تهران که در 
زمان حادثه ساختمان پالسکو فعالیت چشمگیرى در 
اطالع رسانى داشت، با شرکت در این انتخابات رتبه 

26 را به دست آورد ولى به شورا نرسید.

رئیس کل دادگسترى استان تهران در ارتباط با آخرین 
وضعیت پرونده همدســت جدید بابــک زنجانى گفت: 
از آنجایى که اطالعــات این فرد در سرنوشــت دیگر 
همدستان بابک زنجانى تأثیرگذار است، بنابراین با توجه 
به اطالعات جدید و تحقیقات تکمیلى، تصمیم قضائى 

اتخاذ خواهد شد.
غالمحسین اســماعیلى در گفتگو با میزان در تشریح 
آخرین وضعیت پرونده همدســت جدید بابک زنجانى 
اظهار داشــت: یکى از متهمان این پرونده که در فرآیند 
قضائــى اولیــه و زمان رســیدگى به اتهامــات بابک 
زنجانى و همدســتانش دستگیر نشــده بود، بعد از این 
قضایا دســتگیر شــد و تحقیقات در این رابطه تکمیل

 یافت.

اســماعیلى اضافه کرد: در تحقیقات تکمیلى از این فرد 
اطالعات خوب و مفیدى دریافت شــد که در سرنوشت 
و تصمیم قضائى، تأثیرگذار است و مرجع قضائى براى 
دیگر همدســتان بابک زنجانى هم تصمیمات الزم را 

اتخاذ خواهد کرد.
وى در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده نیز افزود: در 
این پرونده بخشى از دادنامه از سوى دیوان عالى کشور 
نقض شده است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم عرض در 

شعبه رسیدگى مى شود.
رئیس کل دادگسترى استان تهران خاطرنشان کرد: این 
موضوع باعث شد که فرآیند رسیدگى به این پرونده بعد از 
ارجاع به شعبه هم عرض طوالنى شود و ان شاءا... مبتنى 
بر اطالعات جدید و تحقیقات تکمیلى تصمیم خوبى را 

اتخاذ خواهیم کرد.
16 اسفند ماه سال گذشته بود که  حکم این پرونده صادر 
و بابک زنجانى متهم ردیف اول، مهدى شــمس متهم 
ردیف دوم و حمید فالح هروى متهم ردیف سوم پرونده 
فســاد نفتى به اعدام،رد مال و جزاى نقدى معادل یک 

چهارم پولشویى محکوم شدند.
این حکــم 16 فروردین مــاه امســال در 318 صفحه 
به رســول کوهپایه زاده وکیل بابــک زنجانى ابالغ و

 یادداشت بردارى از آن آغاز شد. 
این پرونده 20 اردیبهشــت به دیوان عالــى رفت و در 
نهایــت 13 آذر ماه ســال جارى خبرگــزارى میزان از 
تأیید حکم اعدام بابک زنجانى در دیوان عالى کشــور

 خبر داد. 
ســایت اصولگراى الف که مدیریت آن را احمد توکلى 
برعهده دارد دیروز در نوشــتارى به ریشــه یابى علت 
شکســت اصولگرایان از اصالح طلبــان در انتخابات 
ریاست جمهورى و شوراها پرداخت. این یادداشت حاوى 

نکات جالبى است که در ادامه مى خوانید:
این انتخابات ب دون حضور  چهره هاى اصولگرا برگزار شد. 
الزم نیست اسم ببریم اما بسیارى از آنها حاضر نبودند و 
نقشى نداشتند. شاید یک دلیل، تمرکز آنها در «جمنا» و 
عبور قالیباف و رئیسى از کنار آنها باشد. اما در هر صورت 
حضور نداشــتند؛ به جز عده اى که منتخب خود رئیسى 
بودند و به غیر از جلیلى که تمام قوا پاى کار رئیسى بود، 
جاى خالى باقى اصولگراها احساس مى شد. قالیباف که 

تنها آمد و تنها رفت.
موضــوع این نیســت که حضــور آنها مى توانســت 
«چه کند» یا «نکند»، مســئله این اســت که «غیبت 
چهره هاى اصولگــرا» در این انتخابــات یک امتحان 
سیاسى بود و فراموش نخواهد شد. ژنرال هاى اصولگرا 
در تقابل روشــن دو جریان سیاســى حاضر نشــدند

نقش آفرینى کنند.
سئوال را باید به نحو دیگرى مطرح کرد؛ اصولگراها چه 
باید مى کردند که نکردنــد؟ آیا نقش آفرینى اصولگرها 
تنها تبلیغات و اعالم حمایت بود؟ تنها سخنرانى و اعالم 

موضع بود؟ اینطور نیست.
اصولگراها غایب بودند چون در دو برهه حساس حضور 
نداشتند. مرحله نخســت پیش از ثبت نام ها بود. وقتى 
که باید تالش مى کردند نامزد اصلح را به اصلح مقبول 
تبدیل مى کردند. اساســًا وظیفه جریان هاى سیاسى 

همین است.
 تبدیل «اصلح» به «اصلح مقبــول» وظیفه گروه ها و 
شخصیت هاى سیاسى اســت. اما اصولگراها در انتظار 
فردى بودند که رأى داشته باشد. فارغ از اینکه چه کسى 
اصلح است، نشستند تا از آسمان یکى برسد. اگر همان روز 
تالش اجتماعى مى کردند با تعدد نامزدها مواجه نبودیم 
و به «وحدت هدایت شــده» مى رســیدیم نه «وحدت 

ناخواسته».
برهه دوم زمانى بود که باید تالش مى کردند پایگاه رأى 
و جانفداهاى رئیسى را پاى کار قالیباف بیاورند. اما نکردند 
با اینکه مى دانســتند با کنار رفتن قالیباف آراء او حیف و 
میل مى شود. ساده ترین راه را انتخاب کردند چون حاضر 
نبودند تالشى کنند. چون در مقابل تعصب جان فداهاى 

کف خیابان احساس ضعف و بى سالحى مى کردند.
این بى عملى را مى توانید در بستن لیست شوراى شهر 
تهران نیز مشاهده کنید. وقتى بى هیچ برنامه اى منتظر 
نشستند که چه کســى ثبت نام مى کند تا با آنها لیست 
ببندند؛ حتى نرفتند مذاکره کننــد و چهره هاى جدید را 
به صحنه بیاورند.این بى عملى ناشــى از عدم اعتماد به 
نفس است. اصولگراها «اعتماد به نفس سیاسى» خود را 
مقابل طرفدارانشان از دست داده اند.آنها مدتهاست که 
پذیرفته اند باید دنباله رو و پیرو پایگاه اجتماعى شان باشند 
نه راهبر. تصمیمات گذشته آنها و شکست هاى پیاپى در 
انتخابات مختلف باعث شده است اعتماد به نفس خود را 
مقابل هواداران و طرفداران از دست بدهند و خلع سالح 
کاریزماتیک شوند و قدرت تصمیم گیرى و نقش آفرینى 

نداشته باشند.

روزنامه «واشنگتن پســت» در گزارشى نوشت: نتایج 
انتخابات شوراى شــهِر شــهرهاى زیادى اعالم شد 
و اصالح طلبان پیــروز این انتخابــات بودند. یک روز 
بعد از اینکه اعالم شــد حســن روحانى رئیس جمهور

 اعتدالگراى ایران براى چهار سال دیگر رئیس جمهور  
اســت، مســئوالن ایران خبر دادند کــه کاندیداهاى 
اصالح طلب شوراى  شــهر تهران همــه 21 صندلى را 
گرفته اند. آنها با پیروزى در انتخابات شوراى شهر براى 
اولین بار بعد از 15 سال کنترل شوراى شهر تهران را به 
دست گرفته اند، همچنین گفته مى شود چنین پیروزى 
براى اصالح طلبان در دیگر شهرهاى بزرگ ایران هم 

رخ داده است.
در حالى که قدرت شوراهاى شهر به امور محلى محدود 
مى شــود، اما شــوراها نشــان دهنده کنترل مستقیم 
حکومت توســط 80 میلیــون نفر اســت و االن روى

 کار آمدن اصالح طلبان نشــان دهنده حمایت مردم از 
تغییر است. یک تحلیلگر سیاسى حامى اصالح طلبان 
در ایران، در این باره گفت: مردم از محافظه کارى خسته 
شده اند، مردم به اصالح طلبان رأى دادند تا زندگى خود 

را شاد کنند.
شوراهاى شهر و روستا در ایران بر بزرگ ترین شهرها تا 
کوچک ترین روستاها حکومت مى کنند؛ آنها شهردارها 
را انتخاب مى کنند، بودجه ها را مشحص مى کنند و در 
رابطه با پروژه هاى شهرى، فعالیت هاى فرهنگى و دینى 

تصمیم گیرى مى کنند.
در انتخابات روز جمعه شوراهاى شهر و روستاى ایران 
محسن هاشمى رفسنجانى، فرزند آیت ا... اکبر هاشمى 
رفسنجانى، با کســب 1/7میلیون رأى در میان دیگر 
کاندیداى شوراى شهر اول شد، در واقع تعداد آراء او در 
تهران از تعداد آراء ابراهیم رئیسى کاندیداى اصولگراى 

انتخابات ریاست جمهورى هم بیشتر بود.
همچنین پیروزى اصالح طلبان در شوراى شهر به این 

معنى اســت که امکان دارد دیگــر محمدباقر قالیباف 
شهردار تهران باقى نماند، چند ماه پیش و پس از ریزش 
ساختمان پالسکو و مرگ 16 آتش نشــان، انتقادات 

زیادى از او شده بود.
از سویى بودجه شهر تهران میلیاردها دالر است و این 
اعضاى شوراى شهر را بســیار قدرتمند مى کند، حتى 
بســیارى در تهران از طریق شوراى شهر وارد سیاست 

شده اند.
پیروزى حســن روحانى در انتخابات هــم در پیروزى 
اصالح طلبان در شوراى شهر کم تأثیر نبود؛ موفقیت او 
باعث شد رأى کاندیداى اصالح طلب شوراى شهر هم 

افزایش پیدا کند.
البتــه این پیــروزى اصالح طلبــان در انتخابات فقط 
محدود تهران نیست؛ در شوراى شهر اصفهان، کرمان، 

مشهد، سمنان، شــیراز، تبریز و زاهدان اصالح طلب ها 
پیروز شده اند.گفتنى است، از ابتداى ریاست جمهورى 
سیدمحمد خاتمى شوراهاى شــهر در ایران پا گرفتند 
و این شوراها فضاى سیاســى را در ایران باز کرد؛ االن 
زنان زیادى در شوراى شــهر ایران حضور دارند و حتى 
امسال 415 زن وارد شوراهاى شهر و روستا در سیستان 

و بلوچستان شدند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى صبح دیروز 
پس از تجدید میثاق با بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران 
باگرامیداشــت یاد و خاطره آیت ا...  هاشمى رفسنجانى 
گفت: «هاشمى رفســنجانى همان کسى بود که سال 
گذشته و براى نخستین بار مرا براى حضور در انتخابات 
دوازدهم ترغیب کرد. ایشــان به خوبــى این روزهاى 
انتخابات را پیش بینى کرد و به من گفت که چه کسانى 
به صحنه انتخابات خواهند آمد و به من  گوشزد کرد که 

وظیفه دینى و اخالقى بر دوش من است.»
رئیس جمهور با اشــاره به حضور خود در کنار هاشــمى 
رفسنجانى درهشت ســال دفاع مقدس اظهار داشت: 
«ما هشت سال با آیت ا... هاشمى رفسنجانى در جنگ 
تحمیلى در کنار یکدیگر بودیم و من مى دیدم که ایشان 

براى امنیت کشور، راحتى مردم و دفع تجاوز دشمنان چه 
کارهایى انجام مى دادند، ایشان همواره مى خواستند که 

همه ایران سرسبز شود.»
وى افزود: «من به خاطر دارم در 9 سالى که در مجلس 
شوراى اسالمى و هشت سالى که در  دولت و سال هایى 
که در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در کنار آیت ا...  
هاشمى رفسنجانى بودم ایشان عزت و عظمت پیروزى 

ملت ایران را در همه صحنه ها مى خواستند.»
رئیس جمهور کشــورمان اظهار داشــت:  «مردم همه 
ظلم هایى که به آیت ا... رفســنجانى کردند را فراموش 
نخواهند کرد و همواره یادشــان خواهد ماند که ایشان 
بخاطر انقالب ایستادگى کردند و در برابر همه مشکالت 

مقاومت نمودند.»

گزارش واشنگتن پست از انتخابات شوراى شهر تهران

رأى محسن هاشمى از رئیسى هم بیشتر بود
شکست دسته جمعى 

مشاهیر

اعترافات همدست جدید بابک زنجانىغیبت معنادار ژنرال هاى اصولگرا

روحانى: هاشمى به من گفته بود چه کسانى به صحنه مى آیند

  عصر ایران|  بقاى نظام و اعتــالى آن در گرو 
همراهى با اکثریت مردمى است که در چارچوب این نظام، 
مشارکت سیاســى کرده و رئیس جمهور خود را انتخاب 
کرده اند. ناامید کردن اکثریت، کار هیچ حکومت عاقلى 
نیســت.حدود 16 میلیون نفر به دو رقیب جناح مخالف 
روحانــى رأى دادند (15/7 میلیون رئیســى و 470 هزار 
میرســلیم).وهمه این 16 میلیون نفر، شهروندان ایران و 
هموطنان همه ما هستند که هم خودشان محترم هستند و 

هم رأیشان. اگر این اقلیت سیاسى، به جاى 16 میلیون نفر، 
تنها 16 هزار نفر و کمتر هم بودند، حقوقشان باید محترم 
شمرده مى شد، چه رسد به اینکه هم اکنون عدد قابل توجه 
16 میلیونى هستند. در عین حال از آنها نیز انتظار مى رود به 

رأى و خواست اکثریت احترام بگذارند.
حدود 14 میلیــون نفر در انتخابــات رأى ندادند. البته در 
هیچ جاى دنیا نرخ مشارکت 100 در صدى نیست و اتفاقًا 
ایران از جمله کشــورهایى اســت که مردم در انتخابات 

مشارکت باالیى دارند. 
با این حــال، نباید ایــن 14 میلیون هموطــن را نادیده 
گرفت و تنهــا بــه آن 23/5میلیــون  و 16 میلیون نفر
 پرداخــت. 14 میلیــون نفرى کــه رأى نــداده اند نیز 
ایرانى هســتند و دیــدگاه هایــى دارند که بایــد مورد 
توجه قــرار گیرد هر چنــد که وقتى رأى نمــى دهند در 
واقع فرصــت ابراز نظــر را - هر چند محــدود - از خود 

سلب مى کنند.

آن 16 میلیون و 14 میلیون 
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رئیس اداره حقوقى پلیــس راهنمایى و رانندگى نیروى 
انتظامى درخصوص تعارض قوانین در موضوع گرفتن 
گواهینامه بدون سربازى، اظهار داشت: در ماده 54 قانون 
بیمه آمده اســت که براى گرفتــن گواهینامه نیازى به 
داشتن کارت پایان خدمت نیست و افراد مى توانند بدون 

داشتن این کارت براى دریافت گواهینامه مراجعه کنند.
سرهنگ محمد ترحمى تصریح کرد: در صورتى که طبق 
ماده 58 مکرر نظام وظیفه باید فــردى را که به خدمت 

سربازى نرفته دستگیر کرد.
وى ادامه داد: اگر بخواهیم طبق ماده 58 عمل کنیم باید 
فردى را که بدون کارت پایــان خدمت مراجعه مى کند 

درجا دستگیر کنیم و به مقامات قضائى تحویل دهیم و 
این مسئله جاى ابهام دارد چرا که از نظر اخالقى درست 
نیست و نوعى دام گسترى براى دســتگیرى سربازان 

غایب و فرارى محسوب مى شود.
این مقام ارشــد انتظامى تأکید کرد: ما طبق قانون باید 
از یکســو خدمات ارائه دهیم و از سوى دیگر باید فرد را 
دســتگیر کنیم و این مســئله تعارض قوانین محسوب 
مى شود.رئیس اداره حقوقى پلیس راهنمایى و رانندگى 
نیروى انتظامى گفت: فعًال این ماده مسکوت است تا این 
قضیه در منابع  انسانى ستادکل نیروهاى مسلح بررسى  و 

تکلیف قانونى مشخص شود.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: ثبت نام براى دریافت کتب درسى تا 15 

خرداد ادامه دارد.
حســین طالیى زواره ادامه داد: امسال عالوه بر مقاطع 
قبلى، کتاب کالس دهم و یازدهم فنــى و حرفه اى و 

معارف هم به صورت الکترونیکى ثبت نام مى شود. 
به گفتــه معاون ســازمان پژوهــش و برنامــه ریزى
 وزارت آمــوزش و پرورش ثبت نام کتب درســى دوره 
ابتدایى از کالس دوم تا ششم ابتدایى،پیش دانشگاهى 
و هشتم و نهم استعداد درخشــان از 16 فروردین آغاز

 مى شود و تا 15 خرداد ادامه دارد. 

به گفته زواره ثبت نام کتب درسى اول ابتدایى و پایه هفتم 
شاخه فنى و معارف  از 15 تیرماه آغاز خواهد شد. 

وى از ثبت درخواســت کتب هاى تــک جلدى از نیمه 
دوم شــهریورماه خبر داد و افزود: افرادى که خواســتار 
یک جلد یا چنــد کتاب هســتند، مى تواننــد از نیمه 
دوم شــهریور با مراجعه به ســامانه درخواست خود را 

ثبت کنند. 
وى در پایان از دانش آموزان خواست هر کدام به صورت 
انفرادى نسبت به ثبت درخواست کتاب اقدام کنند و تنها 
در مناطقى که دسترسى به اینترنت سخت است، ثبت نام 

گروهى انجام شود.

اعالم آخرین مهلت ثبت نام 
براى دریافت کتاب درسى

گرفتن گواهینامه 
بدون سربازى،در ابهام

استان هاى 
داراى بیشترین آمار طالق

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور از 
راه اندازى ســامانه الکترونیکــى کاهش طالق در 
10 استان کشــور تا پایان خرداد خبر داد. حبیب ا... 
مسعوى فرید با ارائه آمارى از استان هایى که بیشترین 
آمار طالق را دارنــد اظهار داشــت: در حال حاضر

 استان هاى تهران، البرز، گیالن، فارس، مازندران، 
خراسان رضوى، قم و مرکزى بیشترین آمار طالق را 

دارند و صدرنشین این حوزه هستند.

مرگ ساالنه 47 هزار ایرانى 
بر اثر دیابت

شــیوع بیمارى دیابت در ایران رو به افزایش است 
و بررسى ها نشــان مى دهد هر سال 47 هزار نفر در 
کشور به علت گرفتار شدن به این بیمارى، جان خود 
را از دست مى دهند. حمیدرضا جمشیدى مدیرعامل 
شرکت دارویى برکت وابسته به ستاد اجرایى فرمان 
امام(ره) گفت: ســاالنه هفت هزار نفر در ایران بر اثر 
ابتال به دیابت فوت مى کنند و 40 هزار نفر نیز بر اثر 
ابتال به بیمارى هاى ناشــى از دیابت، جان خود را از 

دست مى دهند.

پابندهاى الکترونیکى آمد
پابندهاى الکترونیکى تولیدشده توسط متخصصان 
ایرانى براى اجراى طرح نظارت و مراقبت الکترونیکى 
زندانیان ســرانجام رونمایى شــد. این پابندها که از 
ســال ها قبل قرار بود به منظور اجراى طرح مراقبت 
الکترونیکى تعدادى از زندانیان مورد اســتفاده قرار 
بگیرد، از ماه هاى گذشــته به صــورت اجرایى مورد 

استفاده آزمایشى قرار گرفت.

آغاز امتحانات پایانى
 رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: 
امتحانات پایانى خردادماه دانش آموزان از دیروز دوم 
خردادماه آغاز شد. رسول عمادى افزود: علت اینکه 
امتحانات از روز اول خرداد آغاز نشــد، این بود که در 
نظر داشتیم تا موضوع انتخابات کامل به اتمام برسد 
و مشــکلى براى برگزارى امتحانات وجود نداشته 
باشد. وى خاطرنشان کرد: بخاطر ماه مبارك رمضان 

تغییرى در زمان امتحانات نداریم.

صدور آنالین 
کارت اهداى عضو 

همزمان با روز ملى اهداى عضو، بات تلگرام اهداى 
عضو رونمایى شــد. بنابر اعالم انجمن اهداى عضو 
ایرانیان، متقاضیــان مى تواننــد از طریق آى دى

ehdayeozv_bot @در ســامانه ملى کارت 
اهداى عضو ثبت نام و سایر افراد را هم به این اقدام 

انسان دوستانه دعوت کنند.

وجود 80 هزار هکتار 
بافت فرسوده 

معاون بازسازى و بازتوانى سازمان مدیریت بحران کشور 
از وجود 80 هزار هکتار بافت فرسوده در ایران خبر داد. 
محمد فرید لطیفى گفت: 2/5 میلیون واحد مســکونى 
در این محدوده قرار گرفته اســت. وى اضافه کرد: اگر 
متوســط تعداد خانوارها را چهار نفــر بدانیم به عبارتى 
مى توان گفت که دستکم ده میلیون نفر در بافت فرسوده 

زندگى مى کنند.

55 هزار به جاى 10هزار!
مجید سرسنگى معاون فرهنگى دانشگاه تهران گفت: 
دانشگاه تهران براى ده تا 15 هزار دانشجو طراحى و 
ساخته شده اســت، در حالى که با افزایش پذیرش، 
هم اکنون 55 هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل 
مى  کنند! با وجود این  ما دست روى دست نگذاشتیم 

و به جد پیگیر توسعه فضاها بوده ایم.

چرك نویس

روابط عمومى سازمان غذا و دارو در اطالعیه اى اسامى 
برخــى فرآورده هاى غذایــى را که به علت نداشــتن 
مجوزهاى قانونى الزم یا جعل اســناد مورد نیاز،آنها را 

غیر مجاز دانسته است، اعالم کرد.
به گزارش میزان، سوهان کنجدى عسلى با نام تجارى 
«آرمین»، پنیر لیقوان با نام تجارى «میزبان»، فالفل با 
نام تجارى «ساى مهر»، پشمک و حبوبات با نام تجارى 
«اهورا» و معجون چهار مغز عسلى «گلچین» به علت 
نداشتن مجوزهاى بهداشتى، غیرمجاز شمرده مى شوند. 
همچنین بســتنى حصیرى با نام تجارى «ســویلى»، 
زردچوبه «مهســتان»، ادویــه جات شــرکت اخوان
 چاشنى ساز با نام تجارى «چاشنى پارسا»، شهد طبیعى 
انگور محصول شرکت «شــهدآذران ارومیه»، شیرینى 
و شکالت ســنتى صنایع غذایى مهرآیین با نام تجارى 
«امیر» و پنیر گوسفندى «پاك لبن لیقوان» به دلیل جعل 

پروانه ساخت مشمول محصوالت غیرمجاز مى شوند.
روابط عمومى سازمان غذا و دارو در این اطالعیه پس از 
نام بردن از فرآورده هاى غیر مجاز بستنى حصیرى با نام 
تجارى «سویلى»، ادویه «حکیم» و نوشیدنى زرشک 
بدون گاز تولید شده در شرکت آرین نوش آذر به سفارش 

شرکت ســرخنوش شــفق با نام تجارى «سرخنوش» 
به دلیل جعل مستندات بهداشــتى، از مصرف کنندگان 
خواسته اســت در صورت مشــاهده این فرآورده هاى 
مشکوك در سطح عرضه، مراتب را از طریق شماره تلفن 
66405569 به اطالع این ســازمان غذا و دارو برسانند 
یا به نزدیک ترین معاونت غذا و داروى دانشــگاه هاى

 علوم پزشکى هاى سراسر کشور اطالع دهند تا نسبت به 
جمع آورى آن ها از سطح عرضه اقدام شود.

سرپرست هیئت بررسى شهرســتان پاسارگاد و بخش 
مشهد مرغاب از شناسایى نزدیک به هزار اثر باستانى 
متعلق به عصر پارینه ســنگى تا عصــر حاضر در ادامه 
بررسى هاى باستان شناختى شهرستان پاسارگاد خبر داد.

فرهاد زارعى کردشولى اعالم کرد: در ادامه بررسى هاى 
باستان شــناختى شهرستان پاســارگاد، در دشت هاى 
پاسارگاد، دشت سعادت شهر (دشت کمین)، تنگ بالغى، 
دهستان ســرپنیران، منطقه گودبنه و رشته کوه هاى 
موسوم به کوه سیاه و چاه پهن، منطقه چاه بید و ارتفاعات 
موسوم به گردنه خرسى، تنگ قدرت و رشته کوه هاى 
موسوم به کوچکک و ارتفاعات موسوم به فالت اکبرآباد 

نزدیک به هزار اثر باستانى شناسایى و بررسى شدند.
وى افــزود: در این بررســى ها، به تفکیک، در دشــت 
پاسارگاد حدود 300 اثر، دشت سعادت شهر حدود 230 
اثر، دهستان ســرپنیران حدود 180 اثر، تنگ بالغى 
حدود 150 اثــر و در ارتفاعات موســوم به کوچکک، 
گردنه خرســى، کوه موسى خانى و کوه ســیاه حدود 
110 اثر به دســت آمد که براســاس آخرین مطالعات 
باستان شناختى، مربوط به دوره میانى پارینه سنگى جدید 

تا عصر حاضر هستند.
این باستان شــناس از قدیمى ترین آثار ایــن دوره به 
شناسایى تعدادى محوطه باز اشاره کرد که داراى قدمتى 

بین 28 هزار تا 12 هزار سال قبل بودند.
وى با اشــاره به اینکه اولین بار «مایــکل روزنبرگ» 
موفق به شناسایى این دوره در دشت هاى فارس شده 
و در اشــکفت گاوى در دشت مرودشــت که همجوار 
دشت هاى پاسارگاد است اقدام به کاوش کرده، گفت: 
از دوره پارینه ســنگى جدید و فراپارینه سنگى با قدمت 
12 هزار تا هشت هزار سال قبل نیز تعداد زیادى غار و 
پناهگاه صخره اى شناسایى شد. زارعى کردشولى افزود: 
معیشت در این دوره بر پایه گردآورى دانه هاى گیاهان 
و شکار بوده است.به گفته این باستان شناس، بعد از این 
دوره انسان ها آرام آرام غار ها و پناهگاه ها را ترك کرده و 

در دشت ها اولین روستا ها را ساخته اند.
این باستان شناس در ادامه از شناسایى تعدادى محوطه 
ارزشــمند همانند تل بزرگ قصردشت (تپه وکیل آباد) 

متعلق به عصر آهن 1 و 2 و 3 خبر داد.
وى با بیــان اینکه دوره هــاى تاریخــى به ویژه دوره 

هخامنشى در شهرستان پاســارگاد بسیار قوى است، 
گفت: از این دوره، عالوه بر مجموعه بســیار ارزشمند 
میراث جهانى پاســارگاد، آثار بسیار فاخر و ارزشمندى 
ازجمله تعدادى ســد (بند خاکى)، معــدن، کانال هاى 
دستکند در دل صخره ها موسوم به دختربُر، کانال هاى 
تعبیه شــده در دامنه تپه ماهورى هاى خاکى (موسوم 
به جوى دختر)، پل، دیوارهاى سنگچین، کارگاه هاى 

اســتحصال مواد غذایى و محوطه هاى اســتقرارى و 
اقمارى بســیار ارزشــمند نظیر محوطه میان جاده اى 
شناسایى شــد. زارعى کردشولى خاطرنشــان کرد: با 
شناســایى این تعداد آثار ارزشــمند مشخص شد که 
پاسارگاد دوره هخامنشى به عنوان یکى از پایتخت هاى 
هخامنشــیان تنها معطوف به مجموعه میراث جهانى 
پاسارگاد نبوده بلکه بخش نسبتًا وسیعى از شهرستان 

پاسارگاد و شهرســتان خرمبید را دربر مى گرفته است؛ 
چراکه بخشــى از زیرســاخت هاى مهــم حکومتى 
هخامنشیان را در پاسارگاد در گستره اى به طول حدود 
80 کیلومتر از چمیان یا شــهیدآباد در شــمال تا تنگ 
خشک سیوند در جنوب شامل مى شد.حمیدرضا کرمى 
کارشناس ارشد باستان شناســى پایگاه میراث جهانى 
پاسارگاد، در ادامه از شناســایى تعداد زیادى گورستان 

(توده سنگى، خرســنگى) و تعدادى محوطه استقرارى 
متعلق به دوره هاى فراهخامنشى تا پایان دوره اشکانى 
خبر داد و گفت:تعداد زیادى تپه و محوطه گســترده، 
کارگاه هاى استحصال مواد غذایى، کارگاه هاى ذوب فلز، 
استودان هاى کتیبه دار و ساده، دخمه و دخمک هاى افقى 
و عمودى مربوط به دوره ساسانى شناسایى شد.کرمى 
افزود: از دوره اسالمى که بخش زیادى از محوطه ها و 
آثار را دربر مى گیرد نیز مى توان به شناسایى بقاع متبرکه، 
قلعه هاى روستاها، قبرســتان هایى با سنگ قبرهاى 
نفیس، کاروانسرا، تعداد نســبتًا زیادى قنات، آسیاب، 
عمارت، درختان کهن سال و تعدادى محوطه استقرارى 
اشاره کرد که بیشــتر مربوط به قرون میانه اسالمى تا 

عصر حاضر هستند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى با معرفى 
«شاه» مساجد ایران؛ علت ساخته نشدن مساجد مطرح، 
بزرگ و با معمارى هاى خاص اسالمى در طول تاریخ هاى 
بحرانى ایران را تشریح کرد و گفت: برخى مساجد مهم 

ایران پدر و فرزند هستند.
به گزارش تسنیم، سید محمد بهشتى، شاه مساجد ایران 
را مسجدجامع عباسى اصفهان دانست که مسجدى بهتر 
از آن هنوز ساخته نشده است و اگر در تمام ایران دنبال 
تبار آن بگردیم با فاصله یک قرن به مســجد گوهرشاد 
مشهد بر مى خوریم که تمام اجزایش بسیار شبیه مسجد 
جامع عباسى و از تبار آن است و به اندازه دوران تیمورى تا

 شاه عباس یعنى بیش از صد سال فاصله دارند.
بهشتى با طرح این پرسش ها که در این سال ها استاد على 
اکبر اصفهانى و قوام الدین شیرازى کجا بودند و چرا بین 
این دو مسجد نمونه اى وجود ندارد، افزود: اگر این دوره 
را به نردبانى تشبیه کنیم و هریک از این مساجد به ترتیب 
ساخت در یک پله جایى داشته باشند در فاصله بین ساخته 

شدن این دو مسجد شرایط بحرانى بوده است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى با اشاره 
به وضعیت بحرانى کشور در ســال هاى پایانى دوران 
تیمورى افزود: این وضعیت ادامه داشت تا زمانى که شاه 
اسماعیل سر کار بیاید و بعد از آن شاه طهماسبى پیدا شود 
و قزوین پایتخت شود و در دل این آرامش وضعیت خوبى 
پیش آید و در اصفهان منعکس شود و در نهایت مسجد 

جامع عباسى ساخته شود.
وى افــزود: اگر با دید فرهنگى بنگریم فاصله مســجد 
گوهرشاد تا مســجد جامع عباسى یک قدم است و گویا 
اینها پدر و فرزند هســتند و در بین پیدایش این دو اگر 
مسجدى ساخته نشده حتمًا اتفاقى در حال شکل گیرى 
بوده است پس حافظه اى وجود داشــته ولى خود آگاه 

نبوده است.
بهشتى با بیان اینکه مسجد جامع عباسى نشان مى دهد 
حافظه به قدرت وجود دارد زیرا مسجد گوهر شاد وجود 
دارد، افزود: اگر به معمارى مســجدجامع اصفهان دقت 
کنید مى بینید که انگار از روز اول که ســاخته شده یک 

معمار بیشتر نداشته است.

رئیس کمیته علمى انجمن MS ایران، درباره مشکالت 
بیمارى MS در ایران که بیشــتر در سنین جوانى رخ 
مى دهد و آمار این بیمارى نیز در کشورمان بسیار افزایش 

یافته است، توضیحاتى ارائه کرد.
محمد رضا معتمد بیان داشت: هم اکنون شیوع بیمارى 
MS در ایران  بالغ بــر 120 نفر به ازاى هر یکصد هزار 
نفر است که متأســفانه مطالعات دقیقى براى علت این 
شیوع وجود ندارد ولى نسبت به خاورمیانه آمار MS در 
کشورمان باالست و نســبت به جهان نیز آمار MS در 
ایران رو به باال و در حال افزایش است در حالى که نباید 
آمار ما به این اندازه زیاد باشد. وى افزود: درمان بیمارى 
MS در ایران از نظر دارو در دسترس است اما هزینه هاى 
آن بسیار باالست ولى سیستم هاى بیمه اى در سال هاى 
اخیر این داروها را تحت پوشــش قرار دادند و با کمبود 
داروها زیاد مشکل نداریم ولى برخى از آنها را باید بیمه ها 

تحت پوشش قراردهند.
معتمد اظهار داشــت: اهمیت بیمارى MS بخاطر این 
است که قشر جوان بیشتر با آن درگیر هستند و در سنین 
20 تا 40 سالگى بروز مى کند و بیمارى کامًال ناگهانى رخ 
مى دهد و شوك بسیارى به فرد و خانواده آن وارد مى کند.

معمار و کارشــناس حوزه میراث فرهنگى رشد 
تهران  را در 75 سال نخســت بسیار آرام عنوان 
کرد و گفت: در ســال 1229 با اینکه حدود 300 
سال از تأسیس شهر تهران گذشته بود، همچنان 
باغ هاى بســیارى در آن وجود داشت و بازارش 

براى جمعیت 50 هزارنفرى مناسب بود. 
اســکندر مختارى طالقانى با اشــاره به اینکه در 
حدود سال هاى 1239 تا 1249 برخى از مناطق 
بیرونى شهر به سکونتگاه تبدیل شده اند، وسعت 
تهــران را در آن دوران 400 هکتار عنوان کرد و 
این در حالى است که وسعت تهران امروزى 700 
کیلومترمربع است و شــهر کهن یا شهر صفوى 
تهران فقط نیم درصد تهران امروزى بوده است. 

این کارشناس حوزه میراث فرهنگى با بیان اینکه 
در سال 1246 طرح هاى توســعه اى زیادى در 
تهران اجرا شــده اند،  گفت:حدود 85 سال بعد از 
اینکه تهران پایتخت ایران شد جمعیت ساکنان 
این شهر به 9 هزار نفر مى رسیده اند؛ این در حالى 
اســت که 9 هزار نفر نیز در بیرون و حاشیه این 

شهر زندگى مى کرده اند.

شناسایى حدود 1000 اثر باستانى عصر پارینه سنگى

رازهاى تازه پاسارگاد

از سوهان کنجدى تا بستنى حصیرى تقلبى
این خوردنى ها را نخورید

عکسى که ایران را جهانى کرد
«مظفر سرمستى» عکاس کردستانى با عکس زیر برنده مسابقه بهداشت جهانى دام در منطقه خاورمیانه شد. او 

سال گذشته هم نفر  اول همین مسابقه شده بود.

معمارى کدام مسجد ایران هنوز نظیر ندارد

 بیمارى اى  که به جان جوان هاى ایرانى افتاده است

مطهره عالمه، رئیس اداره سالمت زنان و میانساالن 
وزارت بهداشت مى گوید: در حال حاضر بیمارى هاى 
قلبى- عروقى و ســرطان ها مهمترین علل مرگ 
زنان ایران محسوب مى شود. ســرطان پستان نیز 
در میان سایر سرطان ها جزو اولین عامل مرگ زنان 
محسوب مى شود. البته سرطان روده بزرگ هم در 
زنان و در مردان آمار باالیى در میان مرگ ناشــى 
از سرطان ها دارد. سرطان دهانه رحم نیز با فاصله 
زیادى از این دو سرطان، یکى از علل مرگ ناشى از 
سرطان هاست. این درحالى است که هر سه سرطان 
مهم قابل پیشگیرى، تشخیص زودهنگام و درمان 

به موقع هستند.

وسعت تهران قدیم 
نیم درصد امروز بود

مهمترین علل مرگ و میر
 زنان ایرانى

مشخص شد 
که پاسارگاد دوره 
هخامنشى به عنوان 
یکى از پایتخت هاى 

هخامنشیان 
تنها معطوف به 
مجموعه میراث 
جهانى پاسارگاد 

نبوده بلکه بخش 
نسبتاً وسیعى از 

شهرستان پاسارگاد 
و شهرستان خرمبید 

را دربر مى گرفته 
است
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صادرات نخستین 
محموله دام آبستن به عمان

نخستین محموله دام آبستن از اصفهان به عمان صادر 
شد. مدیرعامل شرکت کشت و دامدارى فکا اصفهان 
گفت: این محموله شـامل 40 رأس دام مولد آبستن به 
ارزش 135 هزار دالر به عمان صادر شد. جمشید جلیل 
نژاد افـزود: این محمولـه صادراتى درقالب قـراردادى 
یکساله به کشور عمان ارسال شد. گفتنى است؛شرکت 
فکا نخستین و تنها عرضه کننده گوساله نر ممتاز حاصل 
از جنین هاى IVF در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولید 
ساالنه 300 گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکى باالست.

کارگاه نشانه شناسى در 
دانشگاه آزاد شاهین شهر 

کارگاه نشـانه شناسـى براى نخسـتین بار در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شاهین شـهر برگزار شد.  این کارگاه 
یکروزه به همت گروه مطالعات فرهنگى و رسانه براى 
دانشجویان مقطع کارشناسى ارشـد این رشته و رشته 

برنامه ریزى فرهنگى برگزار شد.

صداى روزبه نعمت اللهى را 
در تاالر رودکى بشنوید

کنسـرت روزبه نعمت اللهى چهارم خرداد ماه(فردا) در 
تاالر رودکى برگزار مى شود.روزبه نعمت اللهى خواننده، 
آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ویولن ایرانى است که 
سال 1382 فعالیت خود را در عرصه موسیقى با انتشار 

یک آلبوم رسمى آغاز کرد.
عالقه مندان براى شـرکت در کنسـرت ایـن خواننده 
مى توانند فردا سـاعت 20و 30 دقیقه بـه تاالر رودکى 

مراجعه کنند. 

امروز، برگزارى جشنواره 
روابط عمومى هاى استان  

دوازدهمین جشـنواره روابط عمومى همراه با معرفى و 
تجلیل از آثار برتر روابط عمومى هاى اسـتان امروز در 

سالن اجالس اتاق بازرگانى برگزار مى گردد.
دوازدهمین جشـنواره روابط عمومى اسـتان اصفهان 
جهت ارزیابى عملکرد یکساله دسـتگاه ها و نهادهاى 
دولتى و غیر دولتى اسـتان اصفهان به میزبانى انجمن 

فرهنگى روابط عمومى استان برگزار مى شود. 

لباس نو بر تن کردن 
معابر خالدآباد

به گزارش روابط عمومى شهردارى خالدآباد، عملیات 
آسفالت ریزي معابر خاکی سـطح شهر خالدآباد شامل 
خیابان مهارت ، گلزار شهدا، کوچه هاي نصر، عمران، 
شـهریار، خیبر، انتهاي خیابان امام حسـین(ع)، کوچه 
شهید زارع، بخشی از کوچه شهید مدرسی، کوچه هاي 
رسالت و  میثم انجام شد. بر اساس این گزارش، مجموع 
این عملیات به مساحت 9 هزار و 500 مترمربع با حجم 
آسـفالت ریزي هزار و 100 تن و با هزینه اي بالغ بر دو 

میلیارد ریال انجام گردید.

نقش مخابرات اصفهان در 
تأمین زیرساخت هاى انتخابات

مخابرات منطقه اصفهان با حضور فعال خود توانسـت 
نقش مؤثرى در برقرارى زیرسـاخت هـاى مخابراتى 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى و پنجمین 

دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستا ایفا کند.
مجموعه مخابرات استان اصفهان در انتخابات اخیر هم 
توانست با تأمین زیرسـاخت هاى مخابراتى زمینه ساز 
ارائه  یک شبکه امن و مطمئن جهت برگزارى انتخابات 

الکترونیک از این آزمون سربلند بیرون بیاید.
گفتنى است از حدود چهار ماه پیش با  همکارى وزارت 
ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، تمام تمهیدات 
الزم براى برقرارى ارتباطات در انتخابات به صورت امن 
اندیشیده شده بود و پایش مستمر شاخص هاى کیفى 
برقرارى ارتباطات  و پایدارى شبکه تا پایان زمان رأى 

گیرى ادامه داشت.

شهردار شاهین شهر گفت: شــاهین شهر به دلیل توسعه 
یافتگى و وجود ظرفیت ها و پتانسیل هاى موجود در شهر 
جمعیت زیادى را در خود جاى داده و این روند رشد جمعیت 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
حسین امیرى اظهار داشــت: هم اکنون جمعیت شاهین 
شهر در حدود 180 هزار نفر است و در این راستا با توجه به 
رشد روزافزون جمعیت در شهر، به امکانات شهرى وسیعى 
از جمله فضاهاى آموزشى نیاز اســت تا بتوان جوابگوى 
این حجم جمعیت بود. وى خاطر نشان کرد: از آنجایى که 
احداث مدرسه و فضاهاى آموزشى از وظایف ذاتى و قانونى 
شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر نمى باشد، بنابر 

ضرورت و اهمیت جایگاه علم و دانش، مدیریت شــهرى 
تصمیم به احداث فضاهاى آموزشى گرفته است. شهردار 
شاهین شــهر با بیان اینکه در دو سال گذشته شهردارى 
مدارس شــهداى مدافع حرم و مدرسه فدك را در شاهین 
شهر احداث کرده، از خّیرین مدرسه ساز و دیگر دستگاه ها 
خواست با همکارى یکدیگر براى احداث فضاهاى آموزشى 
در شهر گام هاى اساسى بردارند.  وى افزود: با رایزنى هاى 
صورت گرفته با معاونت وزارت راه و شهرسازى مقرر شد 
سهم 50 درصد وزارت راه و شهرسازى در احداث مدارس 
مسکن مهر شاهین شهر را شهردارى تقبل کند تا مشکل 

فضاهاى آموزشى مسکن مهر این شهر مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان 
(منطقه 10 کشور) از آغاز خرید تضمینى گندم در مناطق 

گرمسیرى این استان خبر داد.
رضا نیک نداف گفت: خرید تضمینى گندم در اســتان 
اصفهان از مناطق گرمسیرى این استان از جمله کاشان، 

آران و بیدگل، نطنز و بادرود و اردستان آغاز شده است. 
وى در ادامــه افزود: اولین محموله گنــدم تولیدى این 
استان، روز 27 اردیبهشت از منطقه اردستان به سیلوى 

کاشان تحویل شد. 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان 
اظهار داشت: خرید تضمینى گندم در مناطق گرمسیرى 

این استان تا پاپان مهر ادامه مى یابد.
وى اضافه کرد: سیلوى شــهید جبل عاملى کاشان به 
منظور رفاه حال کشاورزان، با تجهیزات و امکانات الزم 
مجهز شــده و آماده ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان 
است.  نیک نداف در ادامه با اشــاره به اینکه پیش بینى 
مى شود امسال تولید گندم در استان اصفهان به میزان 
15 تا 20 درصد افزایش یابد، گفت: شرکت غله و خدمات 
بازرگانى استان اصفهان آمادگى خرید گندم از کشاورزان 
به میــزان 276 هزار ُتن و نگهدارى آنها در ســلیوهاى 
بخش دولتى، کارخانجات آردسازى و مراکز خرید تعاون 

روستایى در قالب 48 مرکز را دارد.

شاهین شهر  
شهرى روبه توسعه است

آغاز خرید تضمینى گندم
در مناطق گرمسیرى اصفهان 

 بافت هــاى فرســوده و ناکارآمد شــهرى مناطقى از 
شهر است که طى سالیان گذشــته عناصر متشکله آن 
اعم از تأسیســات روبنایى،  زیربنایى، ابنیه، خیابان ها 
و دسترســى ها، دچار فرســودگى و ناکارآمدى شده و 
ساکنان آن از مشــکالت متعدد  اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و کالبدى رنج مى برند. این بافت هاى فرسوده 
و ناکار آمد در شــهر اصفهان بیش از ســایر شهرهاى 
ایران  اســت و آن به دلیل تاریخى بودن این شهر است 
ومتأسفانه مسئوالن شــهرى نیز نتوانســته اند از این 
فضاها به درســتى اســتفاده کنند و به  مرور تبدیل به

 بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى شده است. 
منصور فخاران، رئیس اداره عمران و بهسازى شهرى 
اداره کل راه و شهرسازى اصفهان با بیان اینکه 10 درصد 
کل مساحت بافت ناکارآمد کشور یعنى 7379/33 هکتار 
در استان اصفهان متمرکز است، گفت: از سوى دیگر در 
استان با مشکل حاشیه نشــینى خصوصًا در چهار شهر 
اصفهان، خمینى شــهر، نجف آباد و شهرضا مواجهیم 
که درمجموع داراى ســه هزار و783 هکتار سکونتگاه 

غیررسمى هستند. 

سکونتگاه هاى غیر رسمى در اصفهان از 
کجا آمد؟

-رشــد جمعیت: جمعیت شهرى اســتان اصفهان در 
عرض پنج سال رشد 13/2 درصدى داشته است. استان 
اصفهان در سال 1385داراى 21شهرستان بود که این 
روند در عرض پنج ســال با افزایش دو شهرستان تعداد 
شهرستان هایش به 23 رسید. براساس آمار منتشر شده از 
سوى دفتر آمار و فناورى اطالعات وزارت کشور جمعیت 
شهرى استان اصفهان در سال85 در حدود سه میلیون 
و 804هزار و 920نفر بود، اما رشــد جمعیت شهرى آن 
در عرض پنج ســال به چهارمیلیون و 308هزار و 255 
نفر رسیده؛ نکته جالب در این اســت که رشد جمعیت 
شهرى اســتان اصفهان تقریبًا با رشــد جمعیت شهر 
اصفهان همسان است. جمعیت شهر اصفهان در سال85 
یک میلیون و 602هزار و 110نفر بود. این رقم در سال90 
به یک میلیون و 814هزار و 390نفر رسیده و رشدى برابر 

با استان اصفهان را براى این شهر رقم زده است. 
- گروه هاى کم در آمد در ساختار اجتماعى شهراصفهان: 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان طى 
چند سال گذشــته اعالم کرده است: درحدود 60 درصد 
از جمعیت اســتان را جمعیت کارگرى تشکیل مى دهد 
که با گذشت دو ســال از این گفته و با احتساب تعطیلى 
و ورشکست شــدن بیش از نیمى از کارگاه ها و مراکز 

صنعتى، حضور این گروه بیش از پیش درساختاراجتماعى 
شهر اصفهان قابل لمس و درك هستند.

- سوداگرى و روند فزاینده قیمت زمین و مسکن.
- ساختارغلط تقســیمات شهرى و ســازمان فضایى 
شهراصفهان: ساختار تقسیمات شهرى و سازمان فضایى 
آن نیزبر توسعه بافت هاى حاشــیه اى و غیررسمى و 

جایگاه آن در شهرتأثیر مى گذارد.
اولین نکته در این زمینه، الحاق شــهر رهنان به شــهر 
اصفهان و افزایش مناطق شهر از 11 به 14 منطقه است که 
دردهه هاى گذشته روى داده است. به طور کلى  سازمان 
فضایى شهر متشکل از چهار محدوده هم پیوند است. این 
محدوده ها عبارتنــد از: محدوده مرکزى شــهر؛ محور

 زاینــده رود و چهارباغ عباســى، محــدوده مناطق رو 
به رشد و حاشــیه اى؛ توســعه مربوط به 20 سال اخیر 
و ادغام روســتاها و زمین هاى کشــاورزى به محدوده 
شــهر، محــدوده هــاى ویــژه؛ نیازمنــد مداخلــه 
هماهنــگ و محــدوده اراضــى کشــاورزى شــمال

 اصفهان.

سکونتگاه هاى غیر رســمى اصفهان 
کجاى شهر هستند؟

بدون شک بیشــتر ما با آمدن حاشــیه نشینى در شهر 
اصفهان یاد محله زینبیه مى افتیم اما هستند مکان هاى 

دیگر که شاید فراموش شده اند از جمله:
لمجیر1، دولت آباد، مهدیه ،امیرعرب، لمجیر2، گرکان، 
اطشــاران، هفتون، ولیعصر، کردآباد، جى شیر، اتوبان 

ذوب آهن و...

هسته قومى سکونتگاه هاى غیر رسمى را 
چه کسانى تشکیل مى دهند؟

اکثریت این مناطق شــامل گــروه هاى بومــى، لر و 
شــهرکردى، ترك و فریدنى و افغانى است که هریک 
درحــدود یک پنجــم جمعیت هســته هــاى اصلى 
قومى محله هــا را در بر مــى گیرد و مهاجران ســایر 
مناطق به استان اصفهان و سایر استان ها نیز یک گروه 
حاشیه اى محسوب مى شــوند که در این نظرسنجى 

معاودین عراقى درصد بسیار کمى را تشکیل مى دهند.

در سکونتگاه هاى غیررسمى اصفهان چه مى گذرد؟
با ســفر به این مناطق آن هــم در نزدیکى شــهر اصفهان،

 گفته هــاى مســئولین یک به یــک جلو چشــمتان ظاهر 
مى شوند که و عده آبادانى مى دهند اما در این  سکونتگاه هاى غیر 

رسمى اصفهان خبرى از آب و آبادانى نیست.
نتایج نشــان می دهد که عواملی چون وضعیت مالی 
ضعیف، وضعیت بد مســکن، محل زندگی، نبود شغل 
مناسب، گرایش افراد به مشاغل کاذب و همچنین پایین 
بودن درآمد کـه همگـی تـصویري از سـیماي اسـکان 
غیررسمی شهرهاست، زمینه را براي ارتکاب جرم هایی 
نظیر سرقت، قاچاق و کـــسب در آمـد از راه نامـشروع 
فراهم می کند و این مکان ها را تبدیل به کانون جرائم و 

آسیب هاي اجتماعی مى کند.
تبـدیل شـدن ایـــن مناطق به کانون جنایت،فساد و 
فحشــا و به تبع آن سرایت آســیب هاي اجتماعی این 
منـاطق به جامعه از مواردي است که ضرورت بررسی 
اثـرات حاشـیه نـشینی بـر افـزایش جـرم  در اصفهان 

را ایجاب  می نماید.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان با 
بیان اینکه میزان کاهش قیمــت مرغ براى ماه مبارك 
رمضان قابل پیش بینى نیست، گفت: بازار تا 20 خرداد 

متعادل مى شود.
اصغر احسان مهر در زمینه اقدامات اتحادیه فروشندگان 
گوشت ســفید براى ماه مبارك رمضان اظهار داشت: 
براى تنظیم بــازار در مــاه رمضان، اداره پشــتیبانى 
دام مقدار زیادى مرغ منجمد پیش بینى کرده اســت و 
مشکلى در زمینه کمبود گوشــت مرغ در بازار نداریم. 
وى با بیــان اینکه مــردم اصفهــان فرهنگ مصرف 
مرغ منجمد را ندارند، افزود: عدم فرهنگ و شــناخت 
مصرف مرغ منجمــد و شــیوع آنفلوآنــزاى مرغى، 
علت اصلى افزایش قیمت اســت که تــا 20خرداد این 
مشــکل برطرف شــده و قیمت به وضع عادى خود بر

مى گردد.
وى تصریح کــرد: از دیگر علل افزایش گوشــت مرغ، 
مصرف بى رویه و مصرف ســورى به دلیل ماه مبارك 

رمضان است، با کاهش مصرف، قیمت ها کاهش یافته و 
بازار متعادل مى شود. 

احســان مهر با بیان اینکــه قیمت100درصد کاهش 
مى یابد، گفت: هفته نخست ماه مبارك رمضان قیمت ها 
به صورت صــورى افزایش مى یابد که بــه مرور زمان 

برطرف مى شود.  
وى خاطرنشان کرد: میزان کاهش قیمت مرغ براى ماه 
مبارك رمضان قابل پیش بینى نیست. ممکن است عامل 
گرماى هوا سبب تلفات جزیى مرغ ها شود که مرغداران 

باید پیش بینى هاى الزم را دراین زمینه صورت دهند.
 وى بیان کرد: مرغداران درحال تالش به دنبال به ثمر 
رسیدن جوجه هاى ریخته شده هســتند و تا 20 خرداد 
مسئله گوشت مرغ برطرف مى شود. احسان مهر با بیان 
اینکه افزایش قیمت سبب کاهش میزان خرید و مصرف 
مى شود، افزود: در حال حاضر با کمبود مرغ گرم مواجه 
هستیم؛ مرغ سرد به میزان کافى داریم ولى همشهریان 

این نوع از مرغ را مصرف نمى کنند.

با کمبود مرغ گرم مواجه هستیم؛ 

مرغ سرد به میزان 
کافى داریم 

فرمانده نیروى زمینى ارتش از به پرواز درآمدن 12 فروند بالگرد پس از ســال ها زمینگیرى با توانمندى متخصصان 
داخلى خبر داد.

امیر سرتیپ کیومرث حیدرى گفت: این بالگرد ها شامل سه بالگرد ترابرى سنگین شنوك، پنج فروند بالگرد 214، یک 
فروند بالگرد جت رنجر، یک فروند بالگرد 205 و دو فروند بالگرد 209 است که به یگان هاى عملیاتى هوانیروز اصفهان 
پیوست. وى مدت زمان بازسازى این بالگرد ها را 370 هزار نفر ساعت کار تخصصى بیان کرد و افزود: این بالگرد ها پس 
از پنج، شش و هفت سال زمینگیر شدن، به دست متخصصان پایگاه هوانیروز اصفهان بازسازى شدند و در آسمان اوج 

گرفتند.فرمانده نیروى زمینى ارتش، ارتقاى توان رزمى هوانیروز را یکى از راهبردهاى نیروى زمینى ارتش برشمرد.

پرواز دوباره بالگردهاى زمینگیر در نصف جهان 

مدیرکل دفتر هماهنگى اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان، توجه فعاالن اقتصادى استان به دیگر 
بازارهاى جهانى غیر از چند کشور همسایه، مانند 

بازارهاى آفریقا و آسیا را خواستار شد.
مسعود صفارى پور افزود: حضور مکرر استان هاى 
کشــور در بازار کشــورهاى همســایه و تمرکز 
واحدهاى تولیدى روى برخى کشورهاى انگشت 
شمار، شرایط مطلوب را براى رقابت تولیدکنندگان 
داخلى در بازارهاى خارجــى از بین برده و رقابت 
را براى آنها سخت کرده اســت. وى اضافه کرد: 
اصفهان به عنوان صنعتى ترین استان کشور باید 
جایگاه ویژه اى در صادرت داشته باشد.صفارى پور 
گفت: نمایندگان بخش  خصوصى باید مشکالت 
صادرکنندگان استان را به صورت کلى و جزئى در 
کمیته تحلیل آمار تجارت خارجى استان بررسى و 

مسئوالن آنها را دنبال کنند.

 (BRT) براثر برخورد دو دســتگاه اتوبوس تندرو
شرکت واحد اتوبوسرانى شهر اصفهان در خیابان 

هزار جریب ، ده نفر مصدوم شدند.
مدیر حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان 
گفت: این حادثه ســاعت 20 و 55 دقیقه دوشنبه 
شــب به اورژانس 115 اعالم و امدادخواهى و به 

دنبال آن دو واحد آمبوالنس به محل اعزام شد.
غفور راستین افزود: در این حادثه ترافیکى ده نفر 
شامل دو مرد و هشت زن دچار مصدومیت شدند.

وى ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت 
خدمات اولیه درمانى در محل، به بیمارستان هاى 

الزهرا (س) و شریعتى منتقل شدند.

تمرکز  فعاالن اقتصادى 
اصفهان بر بازارهاى 

آفریقا و آسیا 

10 مصدوم  حاصل 
 BRTبرخورد 2  اتوبوس

در اصفهان

رئیس ســتاد انتخاباتى شوراى شــهر اصالح طلبان 
اصفهان گفــت: اصفهان براى خــروج از وضع فعلى 
نیازمنــد یک برنامه درســت و نجات بخش اســت، 
برنامه اى کــه براى اصفهان در نظر گرفته مى شــود 
باید در راستاى توسعه پایدار و مبتنى بر اصول علمى 
باشد، چراکه اصفهان شــهر علم و مرکز دانشگاهى 

کشور است.
قدرت ا... نوروزى در نشست خبرى پیروزى لیست شهر 
امید در شوراى اسالمى شــهر اصفهان، اظهارداشت: 
اولین فعالیتى که اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
انجام خواهند داد اعالم برنامه هایشــان براى شــورا 
است، چراکه مردم باید با چشم انداز و برنامه هاى آینده 
شهرشان آشنا شوند و یأس و ناامیدى در شهر از بین 

برود و نگاه روشن به آینده متجلى شود.
وى با اشاره به اینکه اولویت بعدى که اعضاى شوراى 
شــهر اصفهان پیگیرى خواهند کرد انتخاب هیئت 
رئیسه و شهردار است، افزود: شوراى شهرى که امروز 
با چنین حضور پر شــورى انتخاب شده است در آینده 
نزدیک باید یک رویکرد و تغییر ســاختار در سازمان 
شهردارى و مدیران زیرمجموعه داشــته باشد، این 
جمالت نافى حضور متخصصان در بدنه شــهردارى 

آینده اصفهان نیست.

شایسته ســاالرى یکى از مالك هاى 
شوراى شهر پنجم

رئیس ســتاد انتخاباتى شوراى شــهر اصالح طلبان 
اصفهان، شایسته ساالرى را یکى از مالك هاى فعالیت 
دانست و آن را مورد تأیید شوراى شهر جدید اصفهان 
خواند و ادامه داد: خانواده بزرگ مدیریت شهرى باید 
کرامت داشته باشند و در واقع کرامت در کار یک مطالبه 

عمومى و مردمى از شورا و شهردارى است.
نوروزى در پاسخ به سئوالى مربوط به گمانه زنى هاى 
انتخاب وى به عنوان شــهردار آینده اصفهان گفت: 

بدون شــک پس از برگزارى هر انتخاباتى شایعاتى 
وجود دارد و این شایعات طبیعى اســت البته اولویت 
شوراى شهر پنجم تغییرات در شهر است، اما انتخاب 
شهردار در حال حاضر شایعه اى بیش نیست چراکه ما 
معتقد هستیم که اداره یک شهر با جلب مشارکت مردم 
امکانپذیر است و کسى نمى تواند بدون مشارکت مردم 

شهر را خوب اداره کند.

لیست شهر امید وابسته به یک جریان 
شناسنامه دار است

رئیس ســتاد انتخاباتى شوراى شــهر اصالح طلبان 

اصفهان با تأکید بر این موضوع که لیســت شهر امید 
وابسته به یک جریان شناســنامه دار است، ادامه داد: 
امروز این 13 نفر از 20 حزب اصالح طلب هســتند و 
ماه ها براى بسته شدن چنین فهرستى تالش شده و 
قطعًا هر کالم و وعده این افراد به مردم یک پشتوانه 

حزبى داشته است.
نوروزى بابیان اینکه منتخبان بایــد بدانند که مردم 
به امید اصالح بــه آنها رأى داده اند، افــزود: آنها باید 

مشــارکت مردم را جلب کنند و از بروز خالقیت ها در 
شهر اســتفاده کنند چراکه عدم مشارکت مردم یعنى 

عدم توسعه یافتگى شهر. 

بى سازمانى در شهردارى اصفهان باید
 حل شود

رئیس ســتاد انتخاباتى شوراى شــهر اصالح طلبان 
اصفهان اظهار داشت: بى سازمانى شهردارى باید حل 
شود امروز مردم با شوراى شهر و شهردارى دچار عزلت 
هستند. شهروندان در شهر حضور ندارند و باید اصفهان 
از این حالت خارج شود؛ افراد موجود در این لیست افراد 
سازمانى و تشکیالتى هستند، آنها با امتیازبندى هاى 
سختى به این مرحله رسیده اند و امیدواریم که یک مدیر 

با قدرت جراحى باال در شهردارى اصفهان نیاز است.
وى برنامه اصفهان 1400 را برنامه اى که ساعت ها کار 
روى آن انجام شده و مبناى کار آینده مدیریت شهرى 
اصفهان اســت دانســت و افزود: این برنامه نیازمند 
اصالحاتى است و باید در بخش هایى از آن تغییراتى 
ایجاد شود و اگر اصالحات صورت گیرد، برنامه 1400 

مى تواند برنامه خوبى باشد.
رئ یس ســتاد انتخاباتى شوراى شــهر اصالح طلبان 
اصفهان تأکید کرد: طى 15 سال گذشته تعداد نیروهاى 
شهردارى اصفهان به ده تا 12 هزار نیرو رسیده است 
و اگر این ساختار به درستى شکل نگرفته باشد نیازمند 

یک مدیریت در رأس امور است.
وى به بحث سید مجید موسویان و برخى گمانه زنى ها 
در خصوص انتخابات میان دوره اى مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: سید مجید موســویان احمدى آبادى 
با گرایش اصالح طلبى که در انتخابات میان دوره اى 
دهمین دوره مجلس اصفهان کاندیــدا بود اعتراض 
خود را نســبت به نتیجــه انتخابات بــه فرماندارى 
اصفهان اعالم کرده و این موضوع در دســت بررسى 

است.

اصفهان، نیازمند یک برنامه نجات بخش است

جمال نوروزباقرى

فاجعه در زیر پوست شهر اصفهان

از سکونتگاه هاى غیر رسمى، چه خبر؟! 
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آغاز طرح کنترل و 
نظارت بهداشتى در اصفهان

طرح تشـدید و کنترل و نظارت بهداشـتى ویژه ایام ماه 
مبارك رمضان آغاز شد.

معاون سـالمت اداره کل دامپزشـکى اسـتان اصفهان 
گفت:با توجه بـه در پیش بودن ایام مـاه مبارك رمضان 
و افزایش تولیـد و عرضه گوشـت و فـرآورده هاى خام 
دامى، براى حفظ سـالمت مصرف کننـدگان این طرح 
در 24 شهرستان استان آغاز شـده و تا پایان ماه مبارك 
رمضان ادامه دارد. محمد کشتکار افزود: 35 گروه ثابت 
و سیار بازرسى بهداشتى و 420نیروى بخش خصوصى 
به عنوان ناظران بهداشتى در کشتارگاه ها و مراکز عرضه 
نظارت مى کنند . وى با بیان اینکه بیمارى آنفلوآنزا و تب 
کریمه کنگو تحت کنترل است به شهروندان توصیه کرد 
از خرید مرغ با وزن باالى یک کیلو و 800گرم خوددارى 

کنند و موازین بهداشتى را رعایت کنند.

غرق شدن 2 برادر 
در دریاچه زاینده رود

2 بـرادر در دریاچه سـد زاینـده رود شهرسـتان چادگان 
غرق شدند. 

فرمانده انتظامى شهرسـتان چادگان گفت: دو برادر 25 
و 35 سـاله که با تیوپ تراکتور در منطقه شـامگان سـد

زاینده رود قصد ماهگیرى داشـتند به علت ناآشـنایى با 
اصول و فنون شـنا و رعایت نکردن نـکات ایمنى غرق 
شدند.سـرگرد سـهراب قرقانى افزود: با تالش پلیس و 
عوامل امدادى جسد یکى از برادران کشف و به پزشکى 

قانونى تحویل داده شد.

افزایش 
هزینه هاى توسعه مساجد 

اعتبار توسعه و عمران مساجد اصفهان، 40درصد افزایش 
داشته است .

مدیر امور اجتماعى و مشـارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان اظهار داشـت : با درخواسـت هیئت امناى این 
اماکن مذهبى، بیش از صد میلیارد ریال اعتبار به منظور 
ایمن سازى و تکمیل طرح هاى عمرانى تا پایان امسال 

دراختیار مساجد قرار مى گیرد.
مسـعود مهدویان فر با بیان اینکه این بودجه بر اسـاس 
پنج شاخص جمعیت منطقه، تعداد مساجد موجود در هر 
منطقه، شعاع دسترسى، قدمت مساجد و محرومیت هر 
منطقه توزیع مى شـود، افزود: در اختصاص این بودجه 
محـالت محـروم و کمتر برخـوردار مـورد توجـه ویژه 
قراردارند. وى با اشاره به اینکه در سال گذشته 120 مسجد 
شهر وارد فرآیند ایمن سازى شدند گفت: در شهر اصفهان 
به ازاى هر هزار و 826 نفر شهروند اصفهانى یک مسجد 

بنا شده است.

طرح توسعه حمل و نقل مسافر 
با قطارشهرى تصویب شد

شـوراى اقتصاد به ریاسـت معاون اول رئیـس جمهور، 
طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهرى اصفهان را 
تصویب و طرح مطالعه و بازسازى تأسیسات فاضالب این 

کالنشهر از طریق فاینانس را اصالح کرد.
این طرح با سـرمایه گذارى از محل ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور از سوى 
وزیر نفت مطرح شـد که پـس از بحث و تبـادل نظر به 
تصویب شوراى اقتصاد رسید. بر اساس این طرح، دولت 
در راستاى توسـعه مترو (قطارشهرى) از سـال 1396 تا 
سال 1410 به ازاى افزایش هر استفاده کننده از مترو در 
شهرهاى تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، 
مشـهد، کرج و قم از محـل صرفه جویى سـوخت، 9/8 
سنت (معادل حدود 330 تومان) تا سقف 2/6میلیارد دالر 

به مجرى طرح پرداخت مى کند. 
در این جلسـه همچنین بازسازى تأسیسـات فاضالب 
شـهر اصفهـان از طریـق فاینانـس اصالح شـد. طول 
شبکه فاضالب شـهر اصفهان 3600کیلومتر است که 
بنابر اعالم هاشـم امینى مدیرعامل شـرکت آبفا استان 
اصفهان، در حدود 50 درصد شـبکه فاضالب کالنشهر 
اصفهان به دلیل قدمت باال نیاز به بازسازى و اصالح دارد. 
شـرکت آب و فاضالب اصفهان هزینه بازسازى شبکه 
فاضالب این کالنشـهر را بیش از 30 هزار میلیارد ریال 

برآورد کرده است.

خبر

استفاده از توانایى شرکت هاى دانش بنیان در تمام بخش 
هاى پست از جمله راه اندازى پســت هوشمند و سایر 
فعالیت هاى پست الکترونیکى یکى از بارزترین فعالیت ها 
در جهت اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال به شمار مى آید.
مدیرکل پست اســتان اصفهان اظهار داشت: در سال 

جارى اقدام به راه اندازى پست هوشمند کرده ایم.
سعید رجالى با اشاره به سیاســت هاى جدید در شرکت 
ملى پســت در رابطه با بحث هاى خدمات پستى و امور 
حاکمیتى جدیدى که به عهده پست گذاشته شده است، 
گفت:در تالش هستیم که در تمام برنامه ها از توان بخش 
خصوصى دانش بنیان استفاده کنیم. وى در ادامه افزود: 

در طرح هایى نظیر سامانه هاى مدیریتى امالك کشور 
در رابطه با پســت الکترونیکى و تجارت الکترونیک و 
پست لوجستیک هوشمند و تمامى بخش هاى مربوطه، 
نهایت استفاده را از شرکت هاى دانش بنیان  خواهیم کرد.

مدیرکل پســت اســتان اصفهان  ضمن اشــاره به به 
کارگیرى توان شرکت هاى دانش بنیان در بازار سازى، 
حمل و نقل و لوجستیک کاالها و محصوالت  تولیدى، 
خاطر نشان کرد: کاهش هزینه پست براى تولید کننده 
یکى از وظایف اصلى پست به شمار مى آید و در تالش 
هستیم واسطه ها را در بین تولید کننده و مصرف کننده 

کاهش دهیم .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
کف رودخانه زاینده رود باید ساماندهى شود تا کسانى که 
غیرمجاز در حال برداشــت آب هستند، شناسایى شوند؛ 
مسلم اســت اگر بخواهیم تمام این کارهاى ضرورى را 
انجام دهیم نیاز به بودجــه داریم که دولت این بودجه را 

تأمین مى کند.
حیدر على عابدى اظهارداشــت: مهمتریــن قولى که 
رئیس جمهور در سفر خود به اصفهان در مورد این شهر 
داد اختصاص بودجه براى احیاى زاینده رود بود؛ ما باید 
یک بودجه اى داشته باشیم تا خســارت آن افرادى که 
لوله کشى هاى بدون مجوز انجام نداده اند را تأمین کنیم. 

همچنین سد تونل سوم کوهرنگ را تکمیل کنیم و پروژه 
بهشت آباد را هم شــروع و کف رودخانه زاینده رود را نیز 

ساماندهى بکنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
کســانى که بعد از تاریخ 18 دى ماه 93 از بستر رودخانه 
آب برداشت کرده باشند تخلف کرده اند چرا که بر اساس 
مصوبه، بعد از این تاریخ هرگونه سرمایه گذارى یا برداشت 
آب از زاینده رود ممنوع اســت، منتها برخى از مسئوالن 
اســتانى بدون توجه به این مصوبه، سهل انگارى هایى 
را کرده اند و در نتیجه برخى افراد ســرمایه گذارى انجام 

داده اند.

دولت، بودجه مورد نیاز 
زاینده رود را تأمین مى کند

راه اندازى پست هوشمند با 
کمک شرکت هاى دانش بنیان

ساسان اکبرزاده
سومین نشست احیاى مثلث طالیى گردشگرى ایران، به میزبانى کمیسیون گردشگرى و برند شهرى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان و با همکارى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى و شهردارى اصفهان با حضور فعاالن عرصه گردشگرى و هتلدارى و شهرداران شهرهاى 

اصفهان، یزد و شیراز در ساختمان ادارى اتاق اصفهان برگزار شد. 
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان ابتدا به عنوان میزبان این  نشست، اتاق هاى 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى را در کشور و ســه استان اصفهان، یزد و فارس، سفراى خوبى 
براى ایجاد صلح و دوستى بین استانى و برون مرزى دانست و افزود: ما اتاق هاى اصفهان، یزد و شیراز 
مى توانیم با همراهى و هماهنگى یکدیگر کارهاى بزرگى در راستاى رونق گردشگرى با تبادل افکار 

و... انجام دهیم. 
سید عبدالوهاب سهل آبادى آمادگى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان براى انجام 
هر اقدامى که بتواند به رونق گردشــگرى کمک کند را اعالم و اظهار امیدوارى کرد مثلث طالیى 
گردشگرى با همکارى اســتان هاى همجوار چون چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه و بویراحمد و 
استان مرکزى که داراى پتانسیل و ظرفیت هاى فراوان گردشگرى هستند به چندضلعى تبدیل گردد. 

■■■
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان نیز گفت: گردشگرى امروز در 
کشور به عنوان یکى از محورهاى توسعه مورد توجه قرار گرفته و مسئوالن اهتمام جدى براى رونق 

گردشگرى دارند. 
فریدون اللهیارى با بیان اینکه در کشــور، جاذبه هاى فرهنگى_ تاریخى فراوانى وجود دارد، اظهار 
داشت:  در این راستا، بسیارى از جاذبه ها و ظرفیت ها هم ناشناخته است و سهم ما در گردشگرى در 
جهان قابل توجه نیست.  وى افزود: در سال 1400 براساس برنامه، ما باید به 20 میلیون گردشگر برسیم 

که نیازمند گام هاى بزرگ تر و عزم عمومى و جدى است. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با اظهار خوشوقتى از تشکیل 
مثلث طالیى متشکل از اتاق هاى اصفهان، فارس و یزد که به عرصه گردشگرى ورود کردند، گفت: 
اتاق هاى بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان، یزد و شیراز به این باور رسیده اند که گردشگرى 
حوزه خوبى است که با هدایت سرمایه ها مى تواند نقش آفرین باشد که امید است این اهتمام با پشتیبانى 
و حمایت بخش خصوصى و سازمان هاى دولتى، موجب رونق گردشگرى در این استان ها و کشور 

شود. 
اللهیارى مى گوید: در استان اصفهان 20 هزار جاذبه تاریخى، فرهنگى و... وجود دارد و در چهار سال 

گذشته، میزان ورود گردشگران خارجى به این اســتان، 500 درصد رشد داشته است به گونه اى که 
میزان ورود گردشگران خارجى به استان اصفهان در سال 91، شصت و پنج هزار گردشگر بود که این 
میزان در سال 94 به 325 هزار گردشگر خارجى رسید. این در حالى است که میزان ورود گردشگران 
خارجى به استان اصفهان در فروردین ماه سال جارى به 85 هزار گردشگر رسید که رکورد بوده است. 
البته میزان ورود گردشگران خارجى به استان اصفهان در برنامه پنج ساله ششم باید به یک میلیون 
گردشگر برسد.  وى از مقدمات ساخت 60 هتل در اصفهان خبر داد و گفت: تاکنون 37 هتل در اصفهان 
در حال ساخت بوده و بقیه نیز در حال انجام مقدمات ساخت مى باشد که برخى از این هتل ها، در سطح 

کشور نمونه خواهند بود. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان بازاریابى، ساماندهى تعطیالت و 
... را از مشکالت گردشگرى کشور و استان برشمرد و گفت: ما باید براى طول سال در استان، گردشگر 
جذب کنیم که بخش خصوصى باید در بازارهاى  گردشگرى حضور یابد و با برگزارى اینگونه نشست ها 
در این راستا اقدام کند و مسئوالن نیز نسبت به ساماندهى تعطیالت براى گردشگران داخلى همت کنند. 

■■■
رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى فارس هم گفت: امروز ما در 

اصفهان، فارس و یزد گردشگران داخلى و خارجى داریم ولى این نشست بخاطر بهره گیرى از همه این 
ظرفیت ها در این سه استان برگزار شده است. 

اصغر ظریف کار اظهار داشــت: امروز گردشگران خارجى به شهرهاى ما ســفر مى کنند اما با توجه به 
محدودیت ها به ما نمره منفى مى دهند و ما سعى داریم این نمرات منفى  را کاهش دهیم چرا که ما واقعًا 

زیرساخت هاى الزم را نداریم و همه با هم باید سعى کنیم موانع بر سر راه گردشگران را برداریم. 
وى با بیان اینکه، این مثلث طالیى گردشگرى مى تواند یک برند باشد و به ثبت برسد، افزود: ما چالش هاى 
زیادى داریم  و یکى از مشکالت اصلى سرمایه گذارى است که سرمایه گذار رغبتى براى سرمایه گذارى 

در بخش ساخت هتل و... ندارد. 
■■■

شهردار یزد هم گفت: امروز با توجه به محدودیت هایى که در شهرها در کشاورزى و صنعت به وجود آمده، 
صنعت گردشگرى که صنعتى پاك است و اشتغالزایى فراوانى دارد مى تواند رونق یابد. 

محمدرضا عظیمى زاده اظهار داشت : باید با سرمایه گذارى مشترك، امکانات گردشگرى فراهم شود و 
شهردارى ها نیز با پرداخت یارانه به گردشگران و تأمین امکانات براى ساخت هتل ها، نقش مؤثرى در 

جذب گردشگران ایفا کنند. 
■■■

شهردار اصفهان هم با قدردانى از امضاى تفاهمنامه همکارى اتاق هاى اصفهان، یزد و فارس و تشکیل 
مثلث طالیى گردشگرى گفت: بعد از آمایش سرزمین، امروز دیگر شهرهاى اصفهان، شیراز و یزد محور 
توسعه صنعت و کشاورزى نبوده و محور گردشگرى، فناورى و هنر است و این امر مى تواند به هم افزایى 

این سه شهر کمک کند. 
مهدى جمالى نژاد افزود: امروز رویکرد شــهردارى اصفهان صیانتى و تأسیســى بوده و ما مى توانیم با 
هم همکارى خوبى داشته باشیم و درحوزه گردشــگرى، میراث فرهنگى ناملموس را در کنار میراث 
فرهنگى ملموس دربســته اى با هم به گردشــگران معرفى کنیم. این در حالى است که این سه شهر 
اصفهان، یزد، شیراز مى توانند ضریب ماندگارى گردشــگر را افزایش دهند. البته بجاست تا این مثلث 
طالیى از همه ظرفیت هاى روستایى و دیگر شهرهاى این سه اســتان بهره گیرى کنند.  وى در ادامه 
خاطرنشان کرد: گردشگرى مستقیماً براى شهردارى ها سودآورى ندارد اما غیرمستقیم در اقتصاد شهر 

مؤثر است. 
جمالى نژاد پیشنهاد کرد: شرکت سهامى بازاریابى و برندینگ طالیى ایجاد شده و براى هم افزایى بیشتر 
این سه استان، برنامه هاى فرهنگى، نمایشگاه ها و فروشگاه هاى مشترك برپا شود و از ظرفیت هاى 

یکدیگر براى رونق گردشگرى در این شهر استفاده کنند. 

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با 
تأکید بر اینکه امروز ایــن مجموعه بدهى زیادى 
دارد اما به دنبال به روزرســانى آن هستیم، گفت: 
اکنون صادرات با نرخ ســودآور، باعث نجات این 

واحد صنعتى شده و امید است این روند تداوم یابد.
احمد صادقى اظهارداشت: در شرایط فعلى، به دلیل 
سکون بازار مصرف داخلى، 100 درصد تولیدات این 

واحد صنعتى صادر مى شود.
وى افزود: اکنون صف بارگیرى تولیدات ذوب آهن 
در بندر به 6 کیلومتر مى رسد و در دوره اى نیز 12 

کیلومتر شد.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان با انتقاد نســبت 
به واگذارى مســئولیت بــه افراد، بــدون در نظر 
گرفتن تخصــص و توانایى فــردى، گفت: امروز 
در واحدهــاى فوالدســازى کشــور دو نفر مدیر 
بــا تخصــص مهندســى متالــورژى فعالیــت 

مى کنند.
صادقى افزود: واقعیت این اســت که، بســیارى از 
مشکالت امروز کشور ناشى از نبود افراد در جایگاه 
خود و بهره گیرى نکــردن از متخصصان مربوطه 

است.

ضربه سنگین طرح توازن به ذوب آهن
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: دشــوارى و 
مشقت فعالیت در ذوب آهن اصفهان به منظور تولید 
فوالد با زغال سنگ سبب شد که آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى این پرسش را مطرح سازد که آیا امکان 
تبدیل زغال به گاز در ذوب آهن وجود دارد؟ پاسخى 
که به رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
داده شد، مثبت بود اما برآورد ده ساله براى آن شد تا 

احیاى مستقیم راه بیفتد.
وى خاطرنشــان کرد: اما تغییر مدیریت ها سبب 
اجرایى نشــدن طرح توازن در ذوب آهن شد و به 
نتیجه نرسید، به دلیل آنکه نتوانستند مواد اولیه مورد 
نیاز را تأمین کنند وبا وجود سرمایه گذارى سنگین 

حاصلى نداشت.
صادقى ادامه داد:طرح توازن از سال 1381 در ذوب 

آهن کلید خورد و برآورد شد تا سال 1388 تکمیل 
شود و به بهره بردارى برسد اما به نتیجه نرسید.

وى افزود: امروز ذوب آهن در شرایط دشوارى قرار 

گرفته است و بدهى زیادى دارد اما مصمم هستیم 
که دوباره این صنعت را به روز رســانى کنیم زیرا 

توقف باعث نابودى آن مى شود.

مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن اکنون 
در یک نقطه متوقف شده  است و از نظر استهالك 

تجهیزات و صنعت، شرایط مطلوبى ندارد.

صادرات موجب نجات کارخانه شده است اما؛

ذوب آهن بدهى زیادى دارد
این شرکت اکنون در یک نقطه متوقف شده و از نظر استهالك تجهیزات و 

صنعت، شرایط مطلوبى ندارد

رایزنى 3 استان
 براى احیاى مثلث طالیى گردشگرى

نایب رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
قیمت پیاز به دلیل جابه جایى فصل در حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده 

است.
محمد صادقى ریاحى پیرامون آخرین نوسانات قیمت در بازار میوه و تره بار 
اصفهان اظهارداشــت: قیمت پیاز به دلیل جابه جایى فصل و گرماى هوا 
و به اتمام رســیدن پیازى که از جیرفت وارد مى شد، در حدود 20 درصد 

افزایش یافته است.
وى با اشــاره به کاهش قیمت میوه هاى نوبرانــه در اصفهان هم افزود: 
قیمت هرکیلو زردآلو از شش هزار تا 12 هزارتومان در میدان میوه و تره بار 

اصفهان به فروش مى رسد و گیالس هم کیلویى 15 هزار تومان است که 
قیمت آن باتوجه به کیفیت این میوه بیشتر مى شود.

نایب رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون با کمبود سیب زمینى در بازار مواجه نیستیم، تصریح کرد: 
به زودى سیب زمینى اصفهان برداشت مى شــود و با مشکالت احتمالى 
کمبود این محصول در اســتان مواجه نمى شــویم، چــون پیش از این

 سیب زمینى از دزفول و گرگان وارد مى شد و به دلیل صادرات باال در حال 
حاضر دیگر امکان تأمین آن از این دو شهر براى ما وجود ندارد.

وى در مورد نوسان قیمت در فروش میوه و سبزى در اصفهان با توجه به 

گرم شدن هوا گفت: قیمت میوه هاى سردرختى  همچون زردآلود، آلوچه و 
گیالس کاهش پیدا مى کند.

ریاحى با بیان اینکه برخى از کشــاورزان درجه بندى محصول را انجام 
نمى دهند که این به ضرر کشاورز است، افزود: مشکل خاصى در بازار میوه 
و تره بار اصفهان نداریم و قیمت ها درمقایسه با عید نوروز و بعد از آن تفاوت 

چندانى نداشته است.
وى قیمت هر کلیو لیموترش نوبرانه در میدان میوه و تره بار اصفهان را نیز 
ده هزار تومان اعالم و بیان کرد: روزهاى نخســت لیموترش نوبرانه هر 

کیلو 12 هزار تا 14 هزار  تومان بود.

افزایش 20 درصدى قیمت پیاز در اصفهان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در 
بخش تجهیزات پزشــکى در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با راه انــدازى بانک امانات تجهیزات پزشــکى، 
وسایل به روز و ساماندهى شــده در اختیار بیماران نیازمند 

قرار مى گیرد.
محسن مؤمنى اظهارداشت: در بخش تجهیزات پزشکى در 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با راه اندازى بانک امانات 
تجهیزات پزشکى به کمک خّیرین استان تالش بر این است 
تا افراد خّیر و اشــخاصى که وسایل پزشکى بال استفاده در 

منزل دارند، آنها را به این بانک امانات اهدا کنند.
وسایل به روز و ساماندهى شده در اختیار 

بیماران نیازمند
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در این بانک تجهیزات پزشــکى، این وسایل به روز و 
ساماندهى شده و به سایر بیماران نیازمند به صورت امانت 
داده مى شود و بیماران بعد از استفاده و طى شدن مدت زمانى 

وسیله را به بانک امانات تجهیزات پزشکى باز مى گردانند.
وى تأکید کرد: شهروندان مى توانند وسایل اضافه پزشکى 
در منزلشان را براى استفاده بیماران نیازمند به بانک امانات 
تجهیزات پزشکى جمعیت هالل احمر استان اصفهان اهدا 
کنند. مؤمنى در ادامه با اشاره به اینکه در هفته هالل احمر 
بین 15 تا 25 درصد تخفیف براى مراجعان و جانبازان براى 
استفاده از خدمات درمانى و توانبخشى داشتیم، افزود: در مرکز 
توانبخشى، خدمات متفاوتى شامل ساخت ارتوز و پروتز براى 
جانبازان و معلوالن، گفتاردرمانى، کاردرمانى و فیزیوتراپى 

وجود دارد که به آنها ارائه مى شود.

 بانک امانات تجهیزات 
پزشکى راه اندازى شد
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مزایده
شــماره مزایده: 139604302127000015-1396/02/24 آگهى مزایده اموال غیر منقول بر اساس پرونده 
اجرائى به شماره بایگانى 9400074 تمامى اعیانى ها و مستحدثات و ماشین آالت موجود در محل اجراى طرح 
شرکت کشت و صنعت آریا کبیر آپادانا (یک قطعه زمین به مساحت بیست هزار مترمربع از اراضى ملى جالل آباد 
56 اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا موضوع قرارداد اجاره رسمى شماره 56508 مورخ 86/09/04 دفتر 
60 اصفهان تنظیمى فیمابین سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان و شرکت مذکور) که به موجب سند رهنى 
شماره 20585 مورخ 90/02/25 دفتر اسناد رسمى شماره 127 اصفهان از طرف شرکت فوق الذکر در رهن بانک 
صنعت و معدن شعبه اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه 
اصالحى مربوطه موارد رهن مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین 
شرح توصیف و ارزیابى گردید. شرکت مذبور در زمینى به مساحت بیست هزار مترمربع که به وسیله دیوارهاى 
پیش ساخته بتنى محصور شده است قرار دارد و پنج باب سوله به صورت نیمه تمام در آن احداث شده است. الف: 
سه باب سوله جنوبى: سه باب سوله به صورت سه قلو و هر کدام به دهانه پانزده متر و طول حدود هشتاد متر و 
مساحت کلى 3600 مترمربع و با ارتفاع مفید 7 متر در کناره ها و 8/5 متر در وسط که با اسکلت سوله و بدون در 
نظر گرفتن امکان نصب جرثقیل احداث شده اند. در قسمت سقف پروفیل هاى زد نصب شده ولى پوشش سقف 
که شامل ورق هاى موجدار و تورى و پشم شیشه میباشد اجرا نشده است. در قسمت کف، تسطیح و خاکریزى با 
تراکم الزم انجام شده ولى بتن ریزى و کف سازى نهائى انجام نشده است. دیوارهاى شرقى و غربى همچنین 
شــمالى و جنوبى ســالن ها با آجر لفتون و به صورت دو طرف نما تا ارتفاع حدود چهارمتر اجرا شده ولى دربها 
تهیه و نصب نشده اند. ب: دو باب سوله شمالى: دو باب ســوله به صورت مجزا (شرقى و غربى) و هر کدام به 
دهانه بیست متر و طول پنجاه متر و مساحت کلى دو هزار مترمربع و با ارتفاع مفید 6 متر در کنار و 7/5 متر در 
وسط که با اسکلت سوله و بدون در نظر گرفتن امکان نصب جرثقیل احداث شده اند. در قسمت هاى سقف هاى 
پروفیل هاى زد نصب شده ولى پوشش سقف که شامل ورق هاى موجدار و تورى و پشم شیشه میباشد اجرا نشده 
است. در قسمت کف، در سالن غربى تسطیح و خاکریزى با تراکم الزم انجام شده و در سالن شرقى خاکریزى 
بدون پخش و تراکم انجام گرفته و بتن ریزى و کف سازى نهائى نیز به طور کلى انجام نشده است. دیوار شرقى 
در سالن شرقى و دیوارهاى شرقى و غربى در سالن غربى با آجر لفتون و به صورت دو طرف نما تا ارتفاع حدود 
چهارمتر اجرا شده اند ولى دیوار غربى در سالن شرقى و دیوارهاى شمالى و جنوبى سالن ها اجرا نشده و دربها نیز 
تهیه و نصل نشده اند. ضمنًا در سالن غربى دو دهانه از دیوار احداثى در انتهاى ضلع غربى فرو ریخته است. ج: 
محوطه سازى و حصار کشى: محوطه سازى شامل تسطیح و خاکبردارى و خاکریزى و آماده سازى محوطه 
براى خیابان کشى انجام شده و همچنین عملیات محصور نمودن آن با دیوارهاى پیش ساخته بتنى با ارتفاع 
2/4 متر و ضخامت 9 سانتیمتر (شامل فوندانسیون و ستون و دیوار بتنى) به طول 588 متر و نیز تهیه و نصب 
دو عدد درب فلزى بزرگ به عرض 6 متر انجام شده است. ضمنًا در ضلع شمالى محوطه تعدادى از دیوارهاى 
پیش ساخته در اثر وزش باد آسیب دیده است که ناشى از نامناسب بودن قطعات بکار رفته میباشد. د: ساختمان 
هاى موقت: در قسمت جنوبى محوطه دو باب ســاختمان موقت هر یک به مساحت حدود 20 مترمربع جهت 
تجهیز کارگاه موجود میباشد. که موارد فوق کال به مبلغ سیزده میلیارد و چهار میلیون ریال ارزیابى شده است. 
ماشین آالت: شامل 1- دستگاه آسیاب گرانول ساز با دهانه دو متر بیضى شکل با ورق به ضخامت 6 میلیمتر با 
شاسى و غلطک و یا طاقان و ناودانى 14 به ظرفیت 5 تن در ساعت با الکترو موتور سه فاز به قدرت 11 کیلووات 
و 1460 دور در دقیقه ساخت چین سال ساخت 2011 میالدى بشماره سریالهاى 11062084-11051958-
11062088-1103132- یک از موتورها خوانا نبود بانضمام گیربکس هاى تیپ 350 پى ام سال ساخت 2011 
که دستگاه ها ناقص و مونتاژ و نصب نشده است به تعداد پنج دستگاه به ارزش هفتصد میلیون ریال 2- تسمه 
نقاله عرضى 100 سانتیمتر و به طول 15 متر با شاسى ناودانى 14 ناقص بدون یک غلطک با موتور 7/5 کیلو 
وات به سریال 11739 و گیربکس که مونتاژ و نصب نشده ساخت شرکت پوالدین پارت به ارزش یکصد و بیست 
میلیون ریال 3- منبع ذخیره آب فوالدى ده هزار لیترى با ورق 6 میلیمترى به ارزش سى میلیون ریال 4- منبع 
ذخیره آب فوالدى ده هزار لیترى با ورق 6 میلیمترى مستعمل به ارزش بیست میلیون ریال 5- قرارداد اشتراك 
برق 245 کیلو وات با شرکت توزیع نیروى برق اصفهان شهرستان شــهرضا طبق نامه اعالم شرایط شماره 
32204 مورخ 1392/02/08 به مبلغ پانصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و ده هزار ریال 6- جهت اخذ مجوز 
حفر چاه پرداخت به شرکت آب منطقه اى اصفهان به مبلغ هیجده میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و 
هفتاد و پنج ریال که با توجه به ناقص بودن دستگاهها و عدم نصب آن ها کال به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و 
سى و دو میلیون و یکصد و نه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال ارزیابى شده است. و مورد مزایده طبق اعالم 
بانک بستانکار تا تاریخ 96/06/07 بیمه میباشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1396/04/12 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه 
روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از جمع 
مبالغ کارشناسى باال به مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد و سى و دو میلیون و یکصد و نه هزار و هشتصد و هفتاد 
و پنج ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین مى توانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 15 جاده شهرضا-اصفهان، 2/5 کیلومتر جاده آسفالته 
پرزان، سمت چپ جاده شرکت کشت و صنعت آریا کبیر آپادانا بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه هاى قانونى اعم از هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رســمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و 
بدهى هاى مربوطه به حق انشــعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه برعهده برنده مزایده 
میباشد. این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ 1396/03/03چاپ و منتشر میشود. م الف: 148 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/2/1200
حصر وراثت

شکوفه دهقانى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 68/96  ش/2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم خاور خانى زاده بشناســنامه 59 در تاریخ 
1395/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به 
نامهاي 1- عباس دهقانى به شماره شناسنامه 6،  2- رضا دهقانى به شماره شناسنامه 3 و سه دختر به نامهاى 
1- شکوفه دهقانى به شماره شناسنامه 3،  2- خدیجه دهقانى به شماره شناسنامه 8،  3- صدیقه دهقانى به 
شماره شناسنامه 2 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل 
اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 78 کبیرى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف اردستان/2/1260
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610103623100961 شــماره پرونده: 9409986823201014 شماره بایگانى شعبه: 
950485 خواهان محمد جوادى با وکالت آقاى اصغر دوستى مقدم دادخواستى به طرفیت خوانده حمید جلیلى 
به خواسته تسلیک مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
اردستان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردستان واقع 
در اردستان ارجاع و به کالسه 9409983623101014 ثبت گردیده است. با توجه به وصول نظریه کارشناسى 
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 کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر (ظرف هفت روز) جهت مالحظه 
نظریه کارشناسى و اظهار نظر هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً در این شعبه حاضر گردد. م الف: 77 شعبه اول دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان اردستان/2/1261
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى- خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
به مطالبه بطرفیت حمید اسیوند به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 119/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/12 ساعت 10/30 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4457 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/1262
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان مرتضى سلطانى دادخواستى به خواسته الزام پژو405 مدل جى ان آى بشماره 
پالك 53-371ب56 مدل 1383 به رنگ عنابى روغنى  و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقایان:1.جواد ماندعلى2.علیرضا 
هاشمى فرد(مجهول المکان) به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
96/311 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/24 ساعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4452 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /2/1264

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى- خواهان مسعود توکلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به ... بطرفیت 1.مرتضى 
محمدى2.حسن محمدى3.مصطفى شفیعیان به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 95/151 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/10 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4455 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1265
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى- خواهان مسعود توکلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ نهصد هزارتومان 
بطرفیت حجت اله عابدینى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1357/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/20 ساعت 11 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4456 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)2/1266
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 185/95ش ح8 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى 
حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود توکلى نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور-جنب بیمارستان کوى خادم 
الحسین پ56 کدپ8514674711 وکیل خواهان: تینا صادقى پور به نشانى: نجف آباد-خ15خردادمرکزى 
نرسیده به چهارراه امام خوانده: اکبرمحمدى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته بشماره 
602316 جمعا به مبلغ 5/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعودتوکلى به طرفیت اکبرمحمدى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 335/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیزپرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
95/11/26 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 4454 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1268

حصر وراثت
سیدعلى مویدى داراى شناســنامه شماره 206 به شــرح دادخواست به کالســه 188/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیدرضا مویدى بشناسنامه 
1080596267 در تاریــخ 93/08/26 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- ســیدعلى مویدى ش ش 206، (پدر متوفى) 2- ملیحه صادقى ملک آبادى 
ش ش 3290، (مادر متوفــى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 4451 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1269
حصر وراثت

بتول حاجى صادقى داراى شناســنامه شــماره 22011 به شــرح دادخواســت به کالســه 187/96 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان صدیقه 
انتشــارى نجف آبادى بشناســنامه 127 در تاریــخ 94/12/28 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى 
گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- بتــول حاجى صادقــى ش ش 22011، 2- 
فاطمه حاجــى صادقــى ش ش 749، (فرزندان متوفــى) متوفى به غیــر از نامبــردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجــام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهى مــى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا 
تقدیــم دارد واالگواهــى صادرخواهد شــد. م الف: 4449 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حــل اختالف 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1270
ابالغ

شماره نامه: 9610113733200127 شــماره پرونده: 9509983733200436 شــماره بایگانى شعبه: 
950452 آقاى حســین مصدق فرزند محمد مجهول المکان نظربه شــکایت مریم علیخانى و سیروس 
خســروى و آزاده ایمانیان علیه شما درپرونده کالســه 950452 مبنى بر جعل و اســتفاده ازسند مجعول 
و کالهبردارى بدین وســیله به شــما ابالغ میگردد تاظرف مدت یکماه  پس از انتشــار این آگهى جهت 
رسیدگى دراین شعبه حاضر شــوید. عدم حضور شــما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شــد. م الف: 4448 

سید حسینى بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/2/1271
حصر وراثت

عبدالرضا سیروس داراى شناســنامه شماره 76 به شــرح دادخواست به کالســه 185/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فضل اله سیروس نجف آبادى 
بشناسنامه 111 در تاریخ 95/10/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-عبدالرضا ســیروس نجف آبادى ش ش 76، 2-مریم سیروس نجف آبادى ش ش 
55، (فرزندان متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4446 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1272
حصر وراثت

رســول معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1477 به شــرح دادخواســت به کالسه 159/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محترم فنائى 
نجف آبادى بشناســنامه 269 در تاریــخ 93/05/25 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-رســول معینى نجــف آبــادى ش ش 1477، 2-راضیه 
معینى نجف آبــادى ش ش 6054، 3-مهــرى معینى نجف آبــادى ش ش 1080201971، 4-مرضیه 
معینى نجــف آبــادى ش ش 635، 5-ریحانه معینى نجــف آبــادى ش ش 27572، 6-راحیل معینى 
نجف آبــادى ش ش 2853، (فرزندان متوفــى) 7-محمدعلــى معینى نجف آبــادى ش ش 21666، 
(همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4340 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1273
دعوت به افراز

نظر به اینکه فیروزه جهان میرزا فرزند فواد طى درخواست وارده 961218641314747 مورخ 1396/02/14 
تقاضاى افراز ســهم مشــاعى خود را از پالك 901/51 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان رانموده و 
به علت مشخص نبودن اقامتگاه خوانده به شرح: اعظم موســوى علوى فرزند سیدمهدى ازطریق صدور 
و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به اســتناد ماده 3 و قسمت اخیرماده 6 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت بعمل مى آید در تاریخ 96/03/06 
درســاعت 9صبح جهت افراز ســهم مشــاعى خواهان فوق الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضوربهم 
رسانید. متذکر میگردد برابرنظریه مشــورتى اداره حقوقى قوه قضائیه بشماره 2454/7 مورخ 61/06/07 
که بدین شــرح اعالم میگردد و اصوًال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشــاعى مانع از انجام عملیات 
افراز نخواهد بود. لذا این آگهى وفــق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرســمى الزم االجراء و به کلیه 
اشــخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین مشــاعى مهجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و 
یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد و به اســتناد ماده 313 قانون امورحسبى و طبق رأى وحدت رویه بشماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشــور مراتب توســط نمایندگان آنان به اداره ثبت 
محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایســتگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شــود این آگهى فقط 
یک نوبت منتشر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در ســاعت 9 صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. 

م الف: 4447 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/1274
حصر وراثت

آناهیتا کوهیان افضل دهکردى بشناســنامه شماره 1043 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواســتى بشماره 92/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
آلفرد باورساد بارون بشناسنامه شماره 390 در تاریخ 1395/9/8 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- آناهیتا کوهیان افضل دهکردى فرزند محمد شماره شناسنامه 1043 نسبت با متوفى (همسر) 
2- اروین باورساد بارون فرزند آلفرد شماره شناسنامه 5100268646 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 352 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/1275
حصر وراثت

حسن روح االمین بشناسنامه شماره 7 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 89/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان خدیجه روح االمین گرگابى 
بشناسنامه شماره 406 در تاریخ 90/6/21 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-عباس 
روح االمین گرگابى فرزند استاد حسن شماره شناســنامه 555 نسبت با متوفى (زوج) 2- حسن روح االمین 
فرزند عباس شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفى (فرزند) 3- صدیقه روح االمین گرگابى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 1331 نســبت با متوفى (فرزند) 4- فاطمه روح االمین گرگابى فرزند عباس شماره شناسنامه 3 
نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 351 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1276
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9610103760000216  شــماره پرونــده: 9509983759301459 شــماره بایگانی 
شــعبه: 960152 خواهان عبداله دیناشى دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- مجید خسروى 2- ایرج 
تجلى بــه خواســته تقدیم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رســیدگى 
به شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان شاهین شــهر و میمه واقــع در شاهین شــهر و میمه 
ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/04/10 و ســاعت 10:00 تعیین شــده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز مــاده 73 قانون آئین 
دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنــى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از 
جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 355 شــعبه 3 دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر و 

میمه/2/1277
حصر وراثت

حسین روح االمین بشناسنامه شماره 58 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 86/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان رضا روح االمین 
بشناسنامه شماره 909 در تاریخ 94/1/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شکرا... 
حق شناس فرزند رضا شماره شناسنامه 47 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حسین روح االمین فرزند رضا شماره 
شناسنامه 58 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مراد حق شناس فرزند رضا شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- حسن روح االمین فرزند رضا شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفى (فرزند) 5- کبرى حق شناس 
فرزند رضا شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 350 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1278
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به على دهنوى دادخواستى به خواســته فک پالك به طرفیت شما 
در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 675/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/11 
ساعت 5:30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 348 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1279
مزایده

در پرونده 950006 و به موجب اجرائیه از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم حمزه 
بلدى به پرداخت مبلغ 196/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 3/000/000 ریال 
هزینه اجرا در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توســط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: نشانى ملک: شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 13 شرقى- پالك 
12 (مجتمع فرهنگ) مشخصات ساختمان: کاربرى: مســکونى موقعیت و جانمائى: جنوبى اسکلت باربر: 
تیرچه و بلوك نماسازى: کامپوزیت (جهت شــمال) پارکینگ: دارد آسانسور: دارد پوشش کف: سرامیک و 
پارکت دیوارها: کاغذ دیوارى انشعابات: آب، برق، گاز مســاحت عرصه: 84/96 مترمربع مساحت اعیانى: 
آپارتمان قدمت ساخت: هشت سال گرمایش پکیج و رادیاتور ســرمایش: اسپلیت تعداد طبقات: 5 طبقه با 
عقب نشینى دربهاى داخلى: چوبى آشپزخانه: open- کابینت چوبى ســرویس بهداشتى: حمام حیاط: 
موزائیک تعداد اتاق خواب: دو-مشــخصات ثبتى ملک که طبق سند ارائه شده بصورت آپارتمان مى باشد، 
به شرح ذیل است: ردیف: 1- شماره سریال سند: 91/د616871 شــماره اصلى ملک: 406 شماره فرعى 
ملک: 28264 مفروز و مجزى شده: 29349 دفتر: 704 صفحه: 406 شماره ثبت: 159464 سهم مالکیت: 
شش دانگ ارزیابى: با توجه به موارد پیش گفته و پس از بررســى موقعیت محلى ملک، مساحت عرصه و 
اعیانى، کیفیت ســاخت، قدمت ســاخت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در کارشناسى ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیانى ملک مورد نظر که شــامل یک جلد ســند شش دانگ مى باشــد به تاریخ مباشرت 
به کارشناســى برابر با /1/570/000/000 ریال به حــروف ( یک میلیارد و پانصــد و هفتاد میلیون) ریال 
برابر با یکصد و پنجاه و هفت میلیون تومان مى باشــد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 96/3/27 از ســاعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شــهر. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 354  

اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/2/1281

حصر وراثت
راحله امامى مهر به شناســنامه شــماره 3638 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 95/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادوران محمدرضا 
امامى مهر بشناســنامه شــماره 255 در تاریخ 96/1/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند 
از: 1- زینت رشــیدى فرزند حسین شماره شناســنامه 309 نسبت با متوفى (همســر) 2- جمشید امامى مهر 
فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 129 نســبت با متوفى (فرزنــد) 3- على امامى مهــر فرزند محمدرضا 
شماره شناســنامه 832 نســبت با متوفى (فرزند) 4- فرشــید امامى مهر فرزند محمدرضا شــماره شناسنامه 
1685 نســبت با متوفى (فرزند) 5- لیال امامى مهر فرزند محمدرضا شماره شناســنامه 2104 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- راحله امامى مهر فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 3638 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 358 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1283

مزایده
شماره آگهى: 139603902127000011- 1396/02/26 شماره پرونده: 139504002127000045 آگهى 
مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى) بر اســاس پرونده هاى اجرائى به شــماره بایگانى 9500071 تمامت 
ششدانگ یکباب خانه شماره هفتصد و هشــتاد و شش فرعى از یکصد و هفتاد و شــش اصلى واقع در اسالم 
آباد بخش یک ثبتى شــهرضا دویست و ســى و چهار مترمربع مورد ثبت دفتر 447 صفحه 398 با حدود اربعه: 
شماًال به طول بیست و یک متر دیواریست به زمین شــماره 176/130 باقى مانده شرقًا اول به طول 5/70 متر 
دوم به طور شکسته به طول سه متر و شــصت سانتى متر سوم در دو قسمت که قســمت اول شمالى است به 
طول هاى 1/5 متر و 2/15 متر غربًا در و دیواریســت به کوچه عمومى جنوبًا به طول 21/5 متر دیواریســت به 
دیوارخانه 176/131 و 176/139 غربًا به طول 11 متر دیواریست به پالك 176/130 باقى مانده به نام مهرى 
فرهمندیان ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 45400 مورخ 1390/11/01 دفتر اسناد 
رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزى شــعبه مهرگرد قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهى بســتانکار تقاضاى صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده ســند را نموده و پس از صدور 
اجرائیه پرونده تحت شماره بایگانى 9500071 در این اجرا تشکیل و اجرائیه ابالغ و سپس به درخواست بانک 
بستانکار باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور مورد 
ارزیابى قرار گرفته و برابر ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. مورد بازدید 
بصورت ساختمان با اسکلت بنایى (آجرى) و سقف تیرچه بلوك و نماى ساختمان سرامیک و دیوار حیاط آجرى 
و فاقد نما و کف ساختمان سرامیک و بدنه تا ارتفاع 1/10 متر سرامیک و مابقى گچ سفید و داراى آشپزخانه این 
و سرویس فلزى و گچ برى سقف مى باشد و داراى اشــتراکات آب و برق و گاز است که به مبلغ نهصد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابى گردیده است و طبق اعالم بســتانکار مورد رهن فاقد بیمه مى باشد. در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/04/28 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل مى گردد. 
از طریق مزایده به فروش مى رســد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن 
جلسه مزایده تشکیل مى گردد. مزایده از مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
و به هر کس که خریدار باشد فروخته مى شود طالبین مى توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: 
شهرضا اسالم آباد خ شهید منتظرى فرعى 12 پالك 8 کدپستى 35819-86189 بازدید به عمل آورند الزم به 
ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى و عوارض 
شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه برعهده برنده 
مزایده مى باشــد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ 1396/03/03 چاپ و منتشــر مى شود. 

م الف: 165 یوسفیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/2/1286
مزایده

شماره آگهى: 139603902127000010 شماره پرونده: 139504002127000047 آگهى مزایده اموال غیر 
منقول اسناد رهنى) بر اساس پرونده هاى اجرائى به شــماره بایگانى 9500080 تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره پانصد و هشت فرعى از یکصد و هفتاد و شش اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت 247/5 
مترمربع مورد ثبت دفتر 373 صفحه 512 با حدود اربعه: شماًال به طول 22/60 متر دیواریست به خانه هاى شماره 
176/509 و 176/507 و 176/620 شرقًا به طول 5/75 متر درب و کوچه است جنوبًا در سه قسمت که قسمت 
دوم شرقى است اول به طول 10/5 متر دیوار به دیوار خانه شماره 176/621 دوم بطول 10 متر دیوار به دیوار خانه 
شماره 176/621 سوم به طول 12/20 متر دیواریست به دیوار خانه 176/622 غرباً به طول 15 متر دیواریست به 
دیوار خانه 76/623 حقوق ارتفاقى ندارد. به نام فضل اله خرم ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى 
شماره 42515 مورخ 90/03/12 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزى 
شعبه مهرگرد قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه 
به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و طبق برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى 
گردید. مورد بازدید عبارتست از یک باب منزل مسکونى یک طبقه که داراى عرصه به مساحت 247/5 مترمربع و 
حدود 132 مترمربع اعیانى در طبقه همکف میباشد. که ساختمان داراى دیوارهاى باربر آجرى، سقف هاى تیرچه 
بلوك، در و پنجره هاى فلزى، درب هاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى، کف موزاییک، دیوار هال تا ارتفاع 90 
سانتى متر سرامیک و مابقى سفید کارى و یک اتاق نقاشى و آشپزخانه داراى کابینت فلزى و کف موزاییک و بدنه 
کاشى و حمام کف سرامیک و بدنه کاشــى با درب آلومینیوم بوده و پشت بام ایزوگام و ساختمان فاقد نماسازى 
میباشد. حیاط سازى شامل درب فلزى و دیوارهاى اطراف حیاط که دیوار ضلع شمالى حیاط تا ارتفاع 60 سانتى 
متر سرامیک و مابقى پالستر سیمان میباشــد و دیوار ضلع جنوبى با ارتفاع 1/5 متر با آجر زبره اجرا شده است. 
حیاط داراى سرویس بهداشتى با کف سرامیک و بدنه کاشى و درب فلزى، کف حیاط موزاییک و قسمتى سیمان 
است و ساختمان داراى انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن در محل میباشــد. که به مبلغ هفتصد و هشتاد و پنج 
میلیون ریال ارزیابى گردیده است. و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه میباشد. در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/05/04 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از 
طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ کارشناسى هفتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى و به هرکس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به 
آدرس: اسالم آباد، بلوار المهدى، خیابان 22 بهمن کوچه شــهید مطهرى پالك 47 قدیم بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر اســت که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى 
و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه 
برعهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1396/03/03 

درج و منتشر میشود. م الف: 166  یوسفیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/2/1287
حصر وراثت

بتول لقائى زاده داراي شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 98/96  ش/1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله لقائى زاده بشناسنامه 625 در تاریخ 95/12/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر که عبارتند از: 
1- بتول لقائى زاده به شماره شناســنامه 181 متولد 44/7/20 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 2- خدیجه 
لقائى زاده به شماره شناسنامه 6861 متولد 37/9/3 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 3- طاهره لقائى زاده به 
شماره شناسنامه 109 متولد 38/9/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- عصمت لقائى زاده به شماره شناسنامه 
266 متولد 46/11/10 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 81 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف اردستان/2/1294
احضار

شماره نامه: 9610113641800425 شماره پرونده: 9509983641801386 شماره بایگانی شعبه: 951571 
آگهى احضار متهم خانم الهام (اقدس) ریسى بدینوسیله به جنابعالى ابالغ میگردد خانم الهام نامدار خجسته فرزند 
محمد شکایتى علیه شما دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بانکى به شماره سریال 751770 به مبلغ 
296/500/000 ریال مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه دوم دادیارى دادسراى لنجان به کالسه 951571 ثبت 
و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 115 قانون 
آئین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به 
اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالن آدرس جدید 
خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 179 هاشمى دادیار شعبه دوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/1296

مزایده
شــماره آگهى: 139603902127000012- 1396/02/26 شــماره پرونده: 139504002127000044 بر 
اساس پرونده هاى اجرائى به شماره بایگانى 9500070 تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره چهارصد و سى و 
هفت فرعى از یکصد و هفتاد و شش اصلى واقع در اسالم آباد بخش یک ثبتى شهرضا به مساحت 236/75 مورد 
ثبت دفتر 354 صفحات 255 و 252 با حدود اربعه: شماًال اول به طول 18/65 متر دیوار به دیوار به خانه شماره 
176/438 دوم به طول 2/20 متر درب و دیواریســت به کوچه بن بست شــرقاً جمعاً به طول 11/50 متر دیوار 
به دیوار خانه شــماره 176/449 جنوبًا به طول 18/80 متر دیوار به دیوارخانه 176/441 غربًا اول در دو قسمت 
که دوم جنوبى اســت به ترتیب به طول 3/55 متر و 2/25 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست و دوم بطول 
8/25 متر دیواریســت به خانه 176/442 به نام غالمرضا هوشمندى ثبت و ســند صادر شده است و به موجب 
سند رهنى شماره 45631 مورخ 1390/11/20 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن 
بانک کشاورزى شعبه مهرگرد قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده 
که پس از صدور اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند پرونده تحت شماره 9500070 در این اجرا تشکیل 
و اجرائیه ابالغ و سپس به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین 
نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى 
بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. مورد بازدید بصورت ساختمان با اسکلت آجرى و سقف تیرآهن به صورت 
کلنگى در حد یک طبقه و داراى آب و برق و گاز و تلفن و فاقد نما مى باشد. کف موزائیک و سرویس آشپزخانه 
فلزى مى باشــد به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال ارزیابى گردیده است. و طبق اعالم بانک بستانکار مورد رهن 
فاقد بیمه باشد. در جلسه مزایده که از ســاعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 در شعبه اجراى 
ثبت اسناد شهرضا تشــکیل مى گردد، از طریق مزایده به فروش مى رســد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش 
بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشــکیل مى گردد. مزایده از مبلغ کارشناسى پانصد و نود 
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته مى شود طالبین مى 
توانند قبل از تشکیل جلسه مزایده از مورد مزایده به آدرس: شهرضا اسالم آباد خ شهید دستغیب کوچه روبروى 
فرعى 14 (کوچه بن بست شماره 11) پالك 89 کد پســتى 34194-86189 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر 
اســت که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه ى انتقال سند در دفاتر اسناد رســمى و مالیات دارائى و عوارض 
شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشــعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه بر عهده 
برنده مزایده مى باشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان در تاریخ 1396/03/03 چاپ و منتشر میشود. 

م الف: 164  یوسفیان مسئول اجراى ثبت شهرضا/2/1297
حصر وراثت

مهدى قالنى داراى شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواست به کالسه 192/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروزعلى قالنى بشناسنامه 6 در تاریخ 95/12/21 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-عباس قالنى ش ش 588، 
2-مهدى قالنى ش ش 437، 3-زهره قالنى ش ش 3633، 4-فرزانه قالنى ش ش 1080206957، 5-زهرا 
قالنى ش ش 571، 6-فاطمه قالنى ش ش 307، (فرزندان متوفى) 7-اقدس ســپیانى ش ش 167، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4462 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1298
مزایده

در پرونده کالســه 940325 اجرایى و به موجب دادنامه 0675-940 صادره از شــعبه پنجم عمومى نجف آباد 
محکوم علیهم اجرایى اقاى مجتبى موسوى محکوم اســت به پرداخت 2/744/800/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 13/240/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت سه نفره 
کارشناسان منتخب آقایان معین-خدائى-ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب واحدمسکونى 
واقع در یزدانشــهر بلوار خیام کوچه بهار و داراى ســوابق ثبتى رســمى و عرصه حدود 200مترمربع و اعیانى 
بازیربناى 280مترمربع باسقف تیرچه بلوك و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن بارزش جمعا 2/830/000/000 
ریال تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/17 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از امــوال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4474 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/1299

حصر وراثت
داودفنائى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواست به کالسه 193/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل فنائى نجف آبادى بشناسنامه 113 در تاریخ 
95/06/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عزیزاله 
فنائى نجف آبادى ش ش 399، 2-هادى فنائى نجف آبادى ش ش 947، 3-داود فنائى نجف آبادى ش ش 93، 
4-رسول فنائى نجف آبادى ش ش 492، 5-فخرى فنائى نجف آبادى ش ش 65، 6-مریم فنائى نجف آبادى 
ش ش 29315، 7-فرشته فنائى نجف آبادى ش ش 14612، (فرزندان متوفى) 8-طیبه فاضلى نجف آبادى 
ش ش 884، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4473 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/1300
ابالغ تبادل لوایح

شــماره ابالغنامــه: 9510103730204755 شــماره پرونــده: 9409983730201050 شــماره 
بایگانى شــعبه: 941061 درخصــوص تجدیدنظرخواهــى آقاى بهرام نصرى به طرفیت شــما نســبت 
به دادنامه شــماره 9509973730200473 صادره از این شــعبه به پیوســت نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم تجدیدنظرخواهى به شــما ابالغ میشــود. مقتضى اســت حســب ماده 346 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب درامورمدنى چنانچه پاســخى دارید ظرف ده روز پــس از رویت اخطاریه به 
این دادگاه اعالم نمایید یابه دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. 

م الف: 4472 مجتبى شفیعى مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/1301
ابالغ رأى

کالسه پرونده:1627/95 شماره دادنامه:2115-95/12/17 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن شکرالهى به نشانى: یزدانشهر-خیابان7شرقى پ8کدپ8519813311 
خوانده: محمد على بیگى به نشانى مجهول المکان خواسته: فک پالك گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محسن شکرالهى 
بطرفیت محمدعلى بیگى بخواســته تقاضاى صدور حکم فک پالك یکدستگاه ســمند ال ایکس بشماره 
انتظامى ایران 43-887م15 لذا شــورا از توجه بــه اوراق پرونده و مبایعه نامه تنظیمــى فى مابین طرفین و 
اسنادمالکیت خودرو مورخ 95/05/27 که داللت برمالکیت خواهان مى نماید و ازآنجا که خوانده على رغم ابالغ 
قانونى درجلســه حاضرنگردیده و الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مســتنداً به ماده 619 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك خودرو فوق الذکر درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا و پس 
از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4468 

مسیبى قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف حقوقى نجف آباد/2/1302
مزایده

در پرونده کالسه 950446ح/5 و 950445ح/5 و 950446ح/2 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب 
حقوقى نجف آباد محکوم علیهم اجرایى شرکت بهنام تبلیغاتى نشانه با مدیریت خانم عالمى و سهیال عالمى 
محکوم اســت به پرداخت 75/627/332 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 2/400/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه سوارى پراید بشماره انتظامى 175م82ایران43مدل85 به رنگ 
بژ داراى 4حلقه الستیک که 40درصد گلگیر جلوزدگى و رنگ شــدنى ناقص دارد که بارزش 88/000/000 
ریال تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/17 ساعت 11 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مــورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 4467  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/1303
حصر وراثت

زهرا صادقى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 0370387384 به شرح دادخواست به کالسه 191/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدصادقى جالل آبادى بشناسنامه 
32 در تاریخ 91/11/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1-رسول صادقى جالل آبادى ش ش 31388، 2-سعیده صادقى جالل آبادى ش ش 1573، 3-فهیمه 
صادقى جالل آبادى ش ش 4224، 4-زهرا صادقى جالل آبــادى ش ش 0370387384 (فرزندان متوفى) 
5-شــهناز محمدى نجف آبادى ش ش 17 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4471 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1304
حصر وراثت

مرضیه پورقیصرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 592 به شــرح دادخواست به کالسه 183/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله گلى ملک آبادى بشناسنامه 
3 در تاریخ 95/04/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-فاطمه گلى ش ش 1080330811، 2-ریحانه گلى ملــک آبادى ش ش 1080720812، 3-مائده گلى 
ملک آبادى ش ش 1080661344، (فرزندان متوفى) 4-مرضیه پورقیصرى نجف آبادى ش ش 592، (همسر 
متوفى) 5-حسینعلى گلى ملک آبادى ش ش 8، (پدر متوفى) 6-محترم پورقیصرى نجف آبادى ش ش 492، 
(مادرمتوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4461 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1309
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973730200253 شــماره پرونده: 9409983730201061 شــماره بایگانى شعبه: 
941072 خواهان: آقاى بهرام نوروزى فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان نجف آبــاد-خ امام جنب فلکه 
گلها تعویض روغنى نوروزى خوانده:آقاى حجت اله کریمى فرزند صادق به نشــانى .. خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه بابت.. 2.اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 3.مطالبه خسارات دادرســى 4.مطالبه خسارات تاخیرتادیه. 
راى دادگاه درخصوص دادخواســت آقاى بهرام نوروزى فرزند محمدعلى بطرفیــت آقاى حجت اله کریمى 
فرزند صادق بخواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال به استناد رســیدعادى به انضمام خسارات دادرسى 
و خســارت تاخیردرتادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسى رســید عادى و خوانده باوصف ابالغ 
قانونى درجلسه دادرسى حاضر نشده و نسبت به خواسته خواهان و مستند ابرازى نامبرده ایراد و انکارى معمول 
نداشته است و دلیلى هم بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته علهذا نظربه اینکه مستند ابرازى 
خواهان براشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته، داللت داشته و رسید ابرازى ازسوى خواهان به امضاء خوانده 
رسیده و مصون از تعرض باقى مانده است لذا دادگاه با اســتصحاب بقاى دین، استحقاق خواهان رابرمطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 1301 قانون مدنى راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت چهارصدمیلیون ریال بابت اصل دین و مستندا به قاعده تسبیب و مواد 515و519 
قانون آیین دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه مبلغ 
یادشده برابرتورم شــاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواســت (94/10/23) که محاسبه آن با اجراى 
احکام اســت درحق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل اعتراض 
در این شــعبه و بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 4453 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/1310
ابالغ رأى 

کالســه پرونده: 1003/95 شــماره دادنامه: 23- 96/01/07 تاریخ رســیدگى: 95/12/18 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشــهر خواهان: اقدس کاویانى به نشانى: 
یزدانشهر-خیابان 22 شــرقى پ 8 کدپ 8519813661 خوانده: محمدرضاسیفى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: فک پالك از اتومبیل سوارى پژو مدل71 بشــماره انتظامى 53-548ن27 گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شــورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواســت تقدیمى خانم اقدس کاویانى فرزند على بطرفیت محمدرضا ســیفى فرزند محمدعلى بخواسته 
فک ازپالك اتومبیل ســوارى پژو مدل71 بشــماره انتظامــى 53-548ن27 بدین توضیــح که خواهان 
دردادخواست تقدیمى اظهار داشــته است یکدستگاه اتومبیل بشــماره انتظامى مذکور فروخته ام که خوانده 
تاکنون اقدام به فک پالك ننموده اســت خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضورپیدانکرده و نسبت به 
مستندات ابرازى خواهان دفاعى معمول نداشــته است شورا نســبت به مالکیت خواهان نسبت پالك فوق 
از پلیس راهور اســتعالم نموده که اعالم نموده خواهان مالک خودرو مذکور مى باشــد. شورا با اقرارصحیح 
خواهان و احــراز رابطه معاملى بین متداعبین و اســتعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانســته 
خوانده را مقدم به فک از پالك شماره انتظامى 53-548ن27 سوارى پژو405 مدل 71 درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شــورا و پس از 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 4450 

قلى زاده قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضائى نجف آباد/2/1311
حصر وراثت

شیرعلى داتلى بیگى قمشلوئى داراي شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به کالسه 44/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على مردان داتلى بیگى بشناسنامه 
117 در تاریخ 95/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- گلنار داتلى بیگى فرزند قدمعلى به ش.ش 47 متولد 1327 صادره از شهرضا (همسر متوفى) 2- شیرعلى 
داتلى بیگى قمشلوئى فرزند على مردان به ش.ش 53 متولد 1349 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- حمزه على 
داتلى بیگى فرزند على مردان به ش.ش 938 متولد 1345 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- على داتلى بیگى 
قمشلوئى فرزند على مردان به ش.ش 26 متولد 1358 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 5- مهدى داتلى بیگى 
فرزند على مردان به ش.ش 23 متولد 1361 صادره از شــهرضا (پسر متوفى) 6- احمدرضا داتلى بیگى فرزند 
على مردان به ش.ش 35 متولد 1362 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 7- زهره داتلى بگى فرزند على مردان 
به ش.ش 4-512001999 متولد 1370 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- ناهید داتلى بگى قمشلوئى فرزند 
على مردان به ش.ش 23 متولد 1354 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 9- فاطمه بیگى راد فرزند على مردان 
به ش.ش 45 متولد 1348 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:  96/58 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/2/1315
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113749100270 شــماره پرونده: 9409983749201374 شــماره بایگانى شــعبه: 
960125 در خصوص پرونده کالســه 960125ح حســب شــکایت امین صادقى فرزند غریب علیه حمید 
درویشــى فرزند قربانعلى باتهام کالهبــردارى که بــراى روز 1396/04/12 ســاعت 10:30 صبح، وقت 
رســیدگى تعیین گردیده و متهــم فوق مجهول المکان مى باشــد، لــذا دادگاه به تجویز مــاده 174 قانون 
آئین دادرســى کیفرى، مراتب را براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهــى مى نماید، تا متهم 
در جلســه دادگاه حاضر گردد، ضمنــًا در صورت عدم حضــور، دادگاه وفق مقررات قانونــى، اتخاذ تصمیم 

مى نماید. م الف: 96/54 شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان دهاقان/2/1316
مزایده

شماره نامه: 9610112249400267 شماره پرونده: 9309983749100242 شماره بایگانى شعبه: 950232 
دایره اجراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان در پرونده کالســه 950232  اجرا محکوم لهم آقاى محسن 
عسگرى و خانم اشرف یزدانى دهاقانى به طرفیت آقاى سید کاوس طاوســى به خواسته مطالبه در نظر دارد 
جهت استیفاى حقوق محکوم لهم یک قطعه زمین زراعى به شــماره پالك 155 اصلى به میزان 5/68975 
حبه مشاع از 6 حبه مشــاع از 84 حبه شــش دانگ پالك ثبتى فوق در دهاقان مزرعه مهدى اباد معادل مبلغ 
4/438/005/000 ریال تقویم گردیده و داراى سند رسمى در اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى که مزایده از 
آن شروع مى گردد مبلغ 4/438/005/000 ریال مى باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
روز پنج شنبه 1396/03/25 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد 
و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان مزرعه مهدى اباد مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید 
نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى را 
فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر اینصورت 10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نموده برنده محسوب مى گردد. م الف: 96/57 حاتمى کیا قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شهرستان دهاقان/2/1317
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت 
به بندب)بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا 
را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راى شماره 139460302008000307 – 94/1/22– على صبورى فرزند سهراب ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 497 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 105/25 مترمربع در ازاء 107 سهم 

مشاع از 16438/5 سهم ششدانگ پالك 497 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند .
2. راى شماره 139460302008001711 – 94/02/23– رحمت اله رحیمى شهرضائى فرزند حیدرعلى 
سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مفروزى از پالك 989و988و987 فرعى از 3 

اصلى موغان به مساحت ششدانگ 191/50 مترمربع .
3. راى شماره 139460302008001712 – 94/02/23– فرشته سهیلى فرزند یحیى دو دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مفروزى از پالك 989و988و987 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 191/50 مترمربع .
4. راى شماره 139460302008002317 – 94/3/11– فتانه انصارى پور فرزند فتح اله 2دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 71 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 157/70 مترمربع  .
5. راى شماره 139460302008002318 – 94/3/11– علیرضا تصدیقى فرزند حسینعلى 4دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 71 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 157/70 مترمربع  .
6. راى شماره 139560302008001829 – 95/3/30– مسعود على عسگرى فرزند نصراله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1255 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 104/68 مترمربع  .
ششدانگ  اله  فضل  فرزند  طاهرى  احمدرضا   –95/5/28  –  139560302008003420 شماره  راى   .7

یکباب خانه مفروزى از پالك 1111 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 98/13 مترمربع  .
از  مشاع  4دانگ  عباس  فرزند  ذهبى  139560302008005550–95/9/28–ابراهیم  شماره  راى   .8
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 202/45 

مترمربع  .
9. راى شماره 139560302008005551– 95/9/28– پروین زرئى فرزند عباس 2دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 202/45 مترمربع  .

10. راى شماره 139560302008005552 – 95/9/28– علیرضا طیارئى فرزند ولى اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 513 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

137/25 مترمربع  .
11. راى شماره 139560302008005554 – 95/9/28– مهناز برهانى فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 513 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

137/25 مترمربع  .
12. راى شماره 139560302008005936 – 95/10/12– غالمرضا محلوجى فرزند محمدعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 858 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 195 مترمربع  .
13. راى شماره 139560302008006015– 95/10/14– محمد رجائیان فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 878 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 287/21 مترمربع  .
14. راى شماره 139560302008006238 – 95/10/20– محمد مهدى همت فرزند نعمت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 867 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

145/15 مترمربع  .
15. راى شماره 139560302008006239 – 95/10/20– مهسا مهترى فرزند مهدى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 867 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 145/15 

مترمربع  .
ششدانگ  حسن  فرزند  شبانى  اله  حبیب   –95/10/25  –  139560302008006341 شماره  راى   .16

یکباب مغازه نیمه تمام مفروزى از پالك291 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 77/05 مترمربع .
17. راى شماره 139560302008006393 – 95/10/26– سعید بهروان فرزند اصغر ششدانگ یکباب 
مساحت  به  مهرقویه  اصلى  از 33  فرعى  پالك 264  از  مفروزى  آن  روى  بر  احداثى  ساختمان  با  مغازه 

163/45 مترمربع  .
18. راى شماره 139560302008006419 – 95/10/26– الهام مصلحى فرزند کریم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 850 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 292/55 

مترمربع  .
19. راى شماره 139560302008006420 – 95/10/26– محمد مهدى آقاخانى شهرضا فرزند عباسعلى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 850 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 292/55 مترمربع  .
20. راى شماره 139560302008006426 – 96/01/26– سید على موسوى فرزند سید قدمعلى دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى از پالك 1048 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 110/20 مترمربع .
21. راى شماره 139560302008006427 – 96/01/26– سید رجب موسوى فرزند غالمحسین چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى از پالك 1048 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 110/20 مترمربع .
22. راى شماره 139560302008006438 – 95/10/26– داریوش وفائى فرزند بهرام ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزى از پالك 639 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 28/47 مترمربع .
23. راى شماره 139560302008006497 – 95/10/29– نجفقلى عسگرى فرزند امیرقلى ششدانگ 

یکباب خانه قدیمى مفروزى از پالك 464 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 161/14 مترمربع  .
24. راى شماره 139560302008006581 – 95/11/1– مریم ایزدى رکن آبادى فرزند شکراله ششدانگ 

یک باب خانه مفروزى از پالك 3103 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 137/95 مترمربع .
ششدانگ  اصغر  على  فرزند  گرد  کوه  شهناز   –95/11/1 – شماره 139560302008006584  راى   .25

یکباب خانه مفروزى از پالك 671 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 111/30 مترمربع  .
26. راى شماره 139560302008006590 – 95/11/1– سعید بهروان فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 39 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 115/40 مترمربع  .
27. راى شماره 139560302008007014 – 95/11/20– شهال آرامى فرزند مصطفى ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 13371(که قبال 1327 باقیمانده بوده) فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

287/98 مترمربع  .
28. راى شماره 139560302008007037 – 95/11/21– نظام حق پناه فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 4189 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 193/10 مترمربع  .
دانگ  سه  حسینعلى  فرزند  رحمتى  علیرضا   –95/11/24 – شماره 139560302008007091  راى   .29
مشاع  از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 

218/85 مترمربع .
دانگ  سه  اله  حبیب  فرزند  اسالمى  الهام   –95/11/24  –  139560302008007092 شماره  راى   .30
مشاع  از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 

218/85 مترمربع .
عبدالعلى  فرزند  شهرضا  اقدامى  شهناز   –95/11/27  –  139560302008007133 شماره  راى   .31
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 753/5 فرعى که به شماره 14056 تبدیل شده است از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت 229/07 مترمربع  .
32. راى شماره 139560302008007135 – 95/11/27–ایرج حاجى هاشمى فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعى از پالك 227 اصلى جوى عباسى اسفرجان به مساحت 62820 مترمربع  .
ششدانگ  ایرج  فرزند  حاجى هاشمى  95/11/27–علیرضا   –139560302008007136 شماره  راى   .33

یک قطعه زمین مزروعى از پالك 227 اصلى جوى عباسى اسفرجان به مساحت 135716 مترمربع  .
34. راى شماره 139560302008007145 – 95/11/28– پارسا صالح پور شهرضا به والیت پدرش فرزند 
محسن 86/84 سهم مشاع از 162/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانى آن مفروزى از 

پالك 1 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 161/50 مترمربع  .
35. راى شماره 139560302008007146 – 95/11/28– سید امیر على سپهر به والیت پدرش فرزند 
سید حسن 75/94 سهم مشاع از 162/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانى آن مفروزى از 

پالك 1 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 161/50 مترمربع  .
36. راى شماره 139560302008007159 – 95/11/30– سید هاشم بحرینى فرزند سید محمد باقر چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 5799 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 139/93 مترمربع  .
37. راى شماره 139560302008007160 – 95/11/30– زینب اسماعیلى محمدیه فرزند قلى یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 5799 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 139/93 مترمربع  .
38. راى شماره 139560302008007208 – 95/12/5– براتعلى زیبائى فرزند درویشعلى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 513 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 170 مترمربع  .
محمد 4دانگ  فرزند  سبزوارى  حسن  محمد   –95/12/5 – شماره 139560302008007209  راى   .39
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 52 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 155 مترمربع  .
مشاع  جمشید 2دانگ  فرزند  مهدیان  پروانه   –95/12/5 – شماره 139560302008007210  راى   .40

از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 52 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 155 مترمربع  .
41. راى شماره 139560302008007211 – 95/12/5– ملوك عرفان فرزند حبیب اله 120 سهم مشاع از 
284 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 495 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

306/07 مترمربع .
42. راى شماره 139560302008007212 – 95/12/5– حبیب اله برهانى فرزند عباسقلى 164 سهم 
مشاع از 284 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 495 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 306/07 مترمربع  .
43. راى شماره 139560302008007215 – 95/12/5– نظام حق پناه فرزند اسمعیل ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 4189 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 14/42 مترمربع  .
44. راى شماره 139560302008007328 – 95/12/14– حمیدرضا آقاسى فرزند پرویز ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 201 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 145/18 مترمربع  .
45. راى شماره 139560302008007532– 95/12/21–معصومه خلیلى فرزند بشیر ششدانگ یکبابخانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 5273 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 156/75 مترمربع  .
46. راى شماره 139560302008007537 – 95/12/21– محمد کاوسى فرزند نادعلى ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2281 فرعى که قبال 73 فرعى بوده است و 1775 فرعى از 50 اصلى اله 

آباد به مساحت 103/20 مترمربع  .
47. راى شماره 139560302008007558 – 95/12/22– محسن مهترى فرزند قدرت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1135 و 1138 فرعى که به شماره 4873 فرعى تبدیل 

شده است از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 228/60 مترمربع  .
48. راى شماره 139560302008007559 – 95/12/22– شهناز رحیمى شهرضائى فرزند اصغر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1135 و 1138 فرعى که به شماره 4873 فرعى تبدیل 

شده است از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 228/60 مترمربع  .
49. راى شماره 139560302008007578 – 95/12/22– فضل اله عابدى فرزند ولى اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 143/20 مترمربع  .
50. راى شماره 139560302008007579 – 95/12/22– زهرا اباذرى فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 143/20 مترمربع  .
51. راى شماره 139560302008007581 – 95/12/23– امیر عابدى فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

141/33 مترمربع  .
52. راى شماره 139560302008007584 – 95/12/23– مائده شاملى فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

141/33 مترمربع  .

53. راى شماره 139560302008007630 – 95/12/25– سیف اله رضائى فرزند محمدحسن ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1719 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 97/78 مترمربع در ازاء تمامت 
یک دهم سهم مشاع از بیست و نه دویستم سهم مشاع از 18 سهم سه دانگ از ششدانگ انتقال عادى 

از طرف معصومه رضائى .
حسن  على  سید  فرزند  موسوى  مریم  سیده  شماره 139560302008007631– 95/12/25–  راى   .54
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 69 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 195/24 

مترمربع  .
55. راى شماره 139560302008007658 – 95/12/25–منصوره صدرى فرزند مظفر ششدانگ یکباب 

مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى از پالك 843 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 132 مترمربع  .
56. راى شماره 139560302008007661 – 95/12/26– محمد یعقوبى فرزند عزت اله ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از پالك 127و1588و1590 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 120/92مترمربع  

.
57. راى شماره 139560302008007662 – 95/12/26– کریم رضائى فرزند عباسقلى ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1226 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 11/20 مترمربع  .
ششدانگ  محمود  فرزند  پور  همت  سعید   –95/12/26  –  139560302008007663 شماره  راى   .58
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 3572 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 63/50 مترمربع که به 

انضمام قسمتى از کوچه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
از  مشاع  سه دانگ  على  فرزند  قانع  95/12/26–بهروز   –139560302008007664 شماره  راى   .59
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1163فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 139/90 

مترمربع .
60. راى شماره 139560302008007665 – 95/12/26– زهره قانع فرزند عبدالعلى سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1163 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 139/90 

مترمربع .
61. راى شماره 139560302008007666 – 95/12/26– سیامک شجاعى فرزند عبداله سه دانگ مشاع  
به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از ششدانگ یکباب ساختمان مفروزى از پالك 136 فرعى از 32 اصلى دست 

قمشه که بانضمام ششدانگ پالك 135 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده است .
62. راى شماره 139560302008007667 – 95/12/26– سیامک شجاعى فرزند عبداله سه دانگ مشاع  
به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از ششدانگ یکباب ساختمان مفروزى از پالك 135 فرعى از 32 اصلى دست 

قمشه که بانضمام ششدانگ پالك 136 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده است .
63. راى شماره 139560302008007675 – 95/12/26– رضا گرامى فرزند محمدعلى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2186 فرعى از 1 اصلى ابنیه بهمساحت ششدانگ 248/09 

مترمربع  .
سه  اله  ولى  فرزند  شهرضا  پیمان  صدیقه   –95/12/26  – شماره 139560302008007676  راى   .64
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2186 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 

248/09 مترمربع  .
65. راى شماره 139560302008007689 – 95/12/28– ابوالفضل بیاد فرزند حسن یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1462 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

183/75 مترمربع  .
66. راى شماره 139560302008007694 – 95/12/28– علیرضا بیاد فرزند حسن سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1462 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 183/75 

مترمربع  .
67. راى شماره 139560302008007707 – 95/12/28– الهام عابدى فرزند حسین على یک دانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1462 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

183/75 مترمربع  .
68. راى شماره 139560302008007716– 95/12/28– اشرف کسائى شهرضائى فرزند حسین ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1155 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 176/70 مترمربع  .
69. راى شماره 139560302008007717 – 95/12/28– مجتبى سالک فرزند حیدر ششدانگ قسمتى از 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1428 و 39 فرعى از 50 اصلى اله آباد که به انضمام ششدانگ پالك 2517 

فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 138 مترمربع  .
70. راى شماره 139660302008000138 – 96/01/16– على اصغر گیوه چى فرزند عبدالرسول 28 حبه 
و چهار – پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انبار مفروزى از پالك 2088 فرعى از 1 اصلى ابنیه 

به مساحت ششدانگ 224/40 مترمربع .
71. راى شماره 139660302008000139 – 96/01/16– نصرت آغا قنادى فرزند محمد على 43 حبه و 
یک – پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انبار مفروزى از پالك 2088 فرعى از 1 اصلى ابنیه 

به مساحت ششدانگ 224/40 مترمربع .
72. راى شماره 139660302008000188 – 96/01/19– غالمرضا زعفرانى فرزند عباس چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 255 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

165/69 مترمربع .
73. راى شماره 139660302008000191 – 96/01/19– افسانه درویش پوریان فرزند اکبر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 255 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

165/69 مترمربع .
74. راى شماره 139660302008000197 – 96/1/20– سیمین حیدرى فرزند کرم ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 6924 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 145 مترمربع  .
75. راى شماره 139660302008000280– 95/1/24– رسول فاتحى شهرضا فرزند مهدیقلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 476 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 199/75مترمربع  .
76. راى شماره 139660302008000286 – 96/1/24– مرتضى کدیور فرزند حسیعلى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 187 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 87/84 مترمربع  .
77. راى شماره 139660302008000290 – 96/01/24– فضل اله براهیمى شهرضا فرزند نعمت اله 21 
حبه و سى و سه نود و یکم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 1337 فرعى از 

2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 402 مترمربع .
78. راى شماره 139660302008000291 – 96/01/24– شهین دخت محمودى فرزند داود 50 حبه و 
پنجاه و هشت نود و یکم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 1337 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 402 مترمربع .
79. راى شماره 139660302008000292 – 96/01/24– محمدرضا طالبیان شهرضائى فرزند حسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 4265 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 196/90 مترمربع .
از  مشاع  سه دانگ  فرزندمحمد  مطهر  لیال   –96/01/24  –139660302008000293 شماره  راى   .80
ششدانگ یکبابخانه مفروزى ازپالك 4265 فرعى از2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ196/90مترمربع.
81. راى شماره 139660302008000294 – 96/01/24– ابراهیم یونسى فرزند محمدحسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 641 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

111/21 مترمربع .
82. راى شماره 139660302008000295 – 96/01/24– فهیمه تیموریان فرزند ناصر سه دانگ مشاع 
ششدانگ  مساحت  به  آباد  فضل  اصلى  از 2  فرعى  پالك 641  از  مفروزى  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

111/21 مترمربع .
ششدانگ  غالمرضا  فرزند  عسگریان  مجید   –96/1/24 – شماره 139660302008000302  راى   .83

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 742 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 159/41 مترمربع  .
84. راى شماره 139660302008000307 – 96/01/26– رضوان نعیم فرزند حیدرعلى ششدانگ یک 

باب خانه مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 166/23 مترمربع .
85. راى شماره 139660302008000308 – 96/01/26– علیرضا گیوه چى فرزند غالمرضا ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 

237/71 مترمربع .
از  مشاع  على 2دانگ  فرزند  رحمتى  حسین   –96/1/26 – شماره 139660302008000310  راى   .86
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 8 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 107/15 
مترمربع در ازاء دویست و هشتاد وسه –سیصد و سى ام سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالك 8 فرعى 

که میزان سه-پنجم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف احمدرضا جمالى مى باشد.
از  مشاع  4دانگ  نوراله  فرزند  امیرى  مریم   –96/1/26  –  139660302008000311 شماره  راى   .87
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 8 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 107/15 
مترمربع در ازاء دویست و هشتاد وسه –سیصد و سى ام سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالك 8 فرعى 

که میزان سه-پنجم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف احمدرضا جمالى مى باشد.
88. راى شماره 139660302008000312 – 96/1/26– سید کمال میرصادق فرزند سید احمد ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1779 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 130/83 مترمربع .

89. راى شماره 139660302008000314 – 96/1/26– علیرضا ماهر فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزى از پالك 639 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 151/50 مترمربع .

90. راى شماره 139660302008000333 – 96/01/27– على عطائى فرزند بشیر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 

145/15 مترمربع .
91. راى شماره 139660302008000334 – 96/01/27– هوشنگ مردانى ولندانى فرزند غالمحسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 145/15 مترمربع .
92. راى شماره 139660302008000398 – 96/01/28– منصور رئیس زاده فرزند محمدعلى دو دانگ 
مساحت  به  قمشه  دست  اصلى  از 32  فرعى  پالك 210  از  مفروزى  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 206/37 مترمربع .
93. راى شماره 139660302008000399 – 96/01/28– مهدى رئیس زاده فرزند محمدعلى دو دانگ 
مساحت  به  قمشه  دست  اصلى  از 32  فرعى  پالك 210  از  مفروزى  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 206/37 مترمربع .
94. راى شماره 139660302008000401 – 96/01/28– محمود رئیس زاده فرزند محمدعلى دو دانگ 
مساحت  به  قمشه  دست  اصلى  از 32  فرعى  پالك 210  از  مفروزى  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 206/37 مترمربع .
اله  عطاء  فرزند  شهرضا  کشورى  محمدرضا  شماره 139660302008000420– 96/01/29–  راى   .95

ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 531 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 20/20 مترمربع .
96. راى شماره 139660302008000433 – 96/01/29– علیرضا آقائى فرزند ذبیح اله ششدانگ یک 

باب خانه مفروزى از پالك 1411 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 159/70 مترمربع .
97. راى شماره 139660302008000434 – 96/01/29– ذبیح اله آقائى فرزند حسن ششدانگ یک باب 

خانه مفروزى از پالك 1411 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 194/70 مترمربع .
قدرت اله  شهرضافرزند  هادى الم  حمیدرضا   –96/01/29  –139660302008000444 شماره  راى   .98

ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 521 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 18/07 مترمربع .
99. راى شماره 139660302008000450 – 96/01/30– فرشته صفرى باغسرخى فرزند محمدعلى سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 981 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 179/30 مترمربع .
100. راى شماره 139660302008000451 – 96/01/30– رمضانعلى شیرعلى فرزند عبدالحسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 981 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 179/30 مترمربع .
101. راى شماره 139660302008000479 – 95/01/30– بهروز کربعلى فرزند اکبر ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 269 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 51  مترمربع  .
سیدحسنعلى  فرزند  موسوى  شریعت  سیده  شماره 139660302008000497– 96/01/31–  راى   .102

ششدانگ یکبابخانه مفروزى از پالك 403 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 165 مترمربع .
سیدحسنعلى  فرزند  موسوى  شریعت  سیده  شماره 139660302008000499– 96/01/31–  راى   .103

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 403 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 184/50 مترمربع .
104. راى شماره 139660302008000517 – 96/01/31– زهرا آقاسى شهرضا فرزند امراله ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزى از پالك 531 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 27/16 مترمربع .
105. راى شماره 139660302008000715– 95/02/10– حسام نقوى شهرضا فرزند مظفر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1090 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 

107/56 مترمربع .
106. راى شماره 139660302008000717–95/02/10– نجمه باقرپور فرزندمرتضى سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه مفروزى ازپالك1090فرعى از50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ107/56مترمربع.

107. راى شماره 139660302008000755 – 96/02/11– حسینعلى آسال فرزند رجبعلى چهار دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1997 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 211/87 مترمربع.
108. راى شماره 139660302008000756 – 96/02/11– فاطمه دهقان فرزند رجبعلى یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1997 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

211/87 مترمربع.
109. راى شماره 139660302008000765 – 96/02/12– مهدى سبزوارى فرزند قدرت اله  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3754 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 121/26 مترمربع .
110. راى شماره 139660302008000766 – 96/02/12– زهرا السادات صالح فرزند سید اکبر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3754 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 121/26 مترمربع .
111. راى شماره 139660302008000827– 96/02/16– اکرم موالئى فرزند ولى اله 27 حبه و دوهزارو 
پانصد و بیست و نه، پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 941 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 320/70 مترمربع.
112. راى شماره 139660302008000828 – 96/02/16– محمدرضا شاملى فرزند نعمت اله 44 حبه و 
سه هزارو چهل و چهار، پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از  72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 941 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

320/70 مترمربع.
113. راى شماره 139660302008000838 – 96/02/17– نصرت رضائى فرزند عباس ششدانگ یک 

باب خانه مفروزى از پالك 766 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 154/50 مترمربع .
محمدحسن  فرزند  فرد  کریمى  معصومه   –96/02/18  –  139660302008000889 شماره  راى   .114

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1621 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 101 مترمربع .
115. راى شماره 139660302008000910 – 96/02/19–حسن قدمى فرزند نصراله ششدانگ یک باب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 226/59 مترمربع .
بندب)

 –95/12/14  –  1395114402008007321 اصالحى  راى   139460302008010060 شماره  راى   .1
سیده رضوان موسوى فرزند سیدعلى نجات به شناسنامه شماره 4128 حوزه 1 مرکزى سمیرم و شماره ملى 
1209252181 ششدانگ یکباب خانه مفروزى ازپالك 140 به مساحت 762/22 مترمربع که در آگهى 

اولیه مساحت اشتباه قید گردیده است.
2. راى شماره  1394114402008004916 و راى اصالحى 1394114402008007508  –95/12/19– 
ذبیح اله طالب پور فرزند قدرت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 513 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 136/62مترمربع که در آگهى اولیه پالك فرعى اشتباه قید گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/03 تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/03/18 م الف: 178 سیداسداله موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/188 
اجرائیه

موضوع آگهى اخطار اجرایى در خصوص پرونده کالسه 184/94 برابر رأى شماره 466 مورخ 95/9/22 صادره از 
شوراى حل اختالف شعبه اول دهاقان که قطعیت یافته محکوم علیه نعمت ا... کرمى فرزند رضا مجهول المکان 
محکوم است به الزام به تحویل سه دانگ باغ محصور واقع در صحراى نجف آباد و پرداخت 1/490/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسى و پرداخت نیم عشر اجرائیه. م الف: 96/56 قاسمى نژاد قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک) /2/1318
احضار

شماره نامه: 9610113641900200 شماره پرونده: 9209983641901298 شماره بایگانی شعبه: 921345 
آگهى احضار متهم فرزاد جمشیدى فرزند خدایار به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى ناصر مقدم فرزند 
عزیزاله به والیت از میالد مقدم شکایتى علیه شما دایر بر جنبه خصوصى ایراد ضرب و جرح عمدى با شى برنده 
مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 921345 ثبت و 
تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن 
اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به 
عمل خواهد آمد. م الف: 202 عباس زاده دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/2/1319
حصر وراثت

محمدعلى فرهمند کهریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 87/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس فرهمند کاهریزى بشناسنامه 
1 در تاریخ 1395/01/15 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- عبدالمجید فرهمند کهریــزى فرزند محمدعلى، ش.ش 1 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
2- جلیل فرهمند کهریزى فرزند محمدعلى، ش.ش 8 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مجتبى 
فرهمند کاهریزى فرزند محمدعلى، ش.ش 285 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مهدى فرهمند 
کهریزى فرزند محمدعلى، ش.ش 57 ت.ت 1367 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- زینت فرهمند کاهریزى 
فرزند محمدعلى، ش.ش 4 ت.ت 1344 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 6- عفــت فرهمند کاهریزى فرزند 
محمدعلى، ش.ش 5 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فاطمه فرهمند کهریزى فرزند محمدعلى، 
ش.ش 1137 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- زهرا فرهمند کهریزى فرزند محمدعلى، ش.ش 
18 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- محمدعلى فرهمند کهریزى فرزند محمدعلى، ش.ش 1 ت.ت 
1316 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 203 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/1320
حصر وراثت

مهدى کاظمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 4 بـه شـرح دادخواست به کالسه 88/96  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کاظمى ورنامخواستى بشناسنامه 56 در تاریخ 
96/01/30 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- روح اله 
کاظمى ورنامخواستى فرزند اصغر، ش.ش 284 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مهدى کاظمى 
فرزند اصغر، ش.ش 4 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مجید کاظمى ورنامخواستى فرزند اصغر، 
ش.ش 1247 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- سعید کاظمى ورنامخواستى فرزند اصغر، ش.ش 
1160165505 ت.ت 1370 صادره از لنجان (پســر متوفــى) 5- ناهید کاظمى ورنامخواســتى فرزند اصغر، 
ش.ش 393 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- نرگس کاظمى ورنامخواستى فرزند اصغر، ش.ش 
1160017352 ت.ت 1368 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- کبراء خاشعى ورنامخواستى فرزند رضا، ش.ش 
185 ت.ت 1339 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 204 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/2/1321
حصر وراثت

قربانعلى ناصرى ریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 867 بـه شـرح دادخواست به کالسه 89/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید ناصرى ریزى بشناسنامه 2117 در 
تاریخ 96/2/2 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- لیلى 
صالح زاده ریزى فرزند على، ش.ش 1776 ت.ت 1363 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- شهناز نوروزیان ریزى 
فرزند براتعلى، ش.ش 175 ت.ت 1345 صادره از لنجان (مادر متوفى) 3- قربانعلى ناصرى ریزى فرزند رحیم، 
ش.ش 867 ت.ت 1336 صادره از آبادان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 205 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/2/1322
حصر وراثت

ســکینه فرهمند دهقان پور ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 836 بـــه شـــرح دادخواست 
به کالســه 90/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
جواهر کرباســیان ورنامخواســتى بشناســنامه 47 در تاریــخ 1388/11/08 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســکینه فرهمند دهقان پور ورنامخواســتى 
فرزنــد على مــراد ش.ش 836 ت.ت 1332 صادره از اهواز (دختــر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 206 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1323
حصر وراثت

بهمن رضائى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1224 بـه شـرح دادخواست به کالسه 73/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر حسینى ورنامخواستى بشناسنامه 3855 در تاریخ 
1395/12/11 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سمیه 
رضائى اشیانى فرزند اســفندیار ش.ش 16 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- بهمن رضائى فرزند 
اسفندیار ش.ش 1224 ت.ت 1340 صادره از آبادان (پسر متوفى) 3- شهرام رضائى اشیانى فرزند اسفندیار ش.ش 
15227 ت.ت 1344 صادره از آبادان (پسر متوفى) 4- بهرام رضائى فرزند اسفندیار ش.ش 15030 ت.ت 1342 
صادره از آبادان (پسر  متوفى) 5- صدیقه رضائى فرزند اسفندیار ش.ش 66 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- آمنه رضائى اشیانى فرزند اسفندیار ش.ش 42 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- سکینه 
رضائى اشیانى فرزند اسفندیار ش.ش 1083 ت.ت 1345 صادره از آبادان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 207 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1324
حصر وراثت

شایان نقدى سده داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1271718774 بـه شـرح دادخواست به کالسه 91/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى نقدى سده بشناسنامه 7 در 
تاریخ 1396/02/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
شایان نقدى سده فرزند مرتضى ش.ش 1271718774 ت.ت 1373 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- نرگس 
نقدى سده فرزند مرتضى ش.ش 1160404267 ت.ت 1379 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- کبرى نیک رو 
فرزند فتح اله ش.ش 1079 ت.ت 1351 صادره از مسجد سلیمان (همسر متوفى) 4- فاطمه نساء نوروزى سده 
فرزند على ش.ش 561 ت.ت 1302 صادره از لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 208 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1325
حصر وراثت

داود صالحى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 959 بـه شـرح دادخواست به کالسه 94/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بمانعلى صالحى مورکانى بشناسنامه 16 در تاریخ 
95/11/27 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- داود صالحى 
فرزند بمانعلى ش.ش 959 ت.ت 1350 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- محمد صالحى فرزند بمانعلى ش.ش 
2984 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مریم صالحى مورکانى فرزند بمانعلى ش.ش 47774 ت.ت 
1353 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 4- زهرا صالحى مورکانى فرزند بمانعلى ش.ش 28 ت.ت 1356 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه اسدى شهرکى فرزند امیرقلى ش.ش 12 ت.ت 1334 صادره از شهرکرد (همسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 209 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

لنجان/2/1326
حصر وراثت

مینا آزادى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160209405 بـه شـرح دادخواست به کالسه 93/96 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على یار آزادى بشناسنامه 300 در تاریخ 
94/04/02 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- میالد آزادى 
فرزند على یار ش.ش 13615 ت.ت 1366 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 2- مهران آزادى فرزند على یار ش.ش 
270 ت.ت 1356 صادره از فالورجان (پســر متوفى) 3- مهرداد آزادى فرزند على یار ش.ش 547 ت.ت 1353 
صادره از فالورجان (پســر متوفى) 4- مریم آزادى فرزند على یار ش.ش 253 ت.ت 1352 صادره از فالورجان 
(دختر متوفى) 5- مینا آزادى فرزند على یار ش.ش 1160209405 ت.ت 1371 صادره از لنجان (دختر متوفى) 

6- مهدى آزادى فرزند على یار ش.ش 1333 ت.ت 1357 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 7- مرضیه آزادى 
فرزند على یار ش.ش 1655 ت.ت 1363 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 8- مهرى دانایى نیا فرزند قربانعلى 
ش.ش 118 ت.ت 1331 صادره از اهواز (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/1327
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113640200234 شماره پرونده: 9609982640300099 شماره بایگانی شعبه: 960100 
جناب آقایان و خانمها 1- على رمضانى فرزند خدامراد 2- محمدعلى رمضانى فرزند خدامراد 3- بهنام رمضانى 
فرزند خدامراد 4- مهناز رمضانى فرزند خدامراد 5- توران رمضانى فرزند خدامراد 6- پروانه رمضانى فرزند خدامراد 
7- سهیال رمضانى فرزند خدامراد بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى عباس طغیانى فرزند قربانعلى به طرفیت شما مبنى بر اعالم بطالن بیع و 
استرداد الشه چک به کالسه بایگانى 960100ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/4/10 ساعت 10:30 صبح 
وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن 
اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 212 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/2/1329

حصر وراثت
خانجان حسینى منجزى داراي شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کالسه 189/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین زاده بشناسنامه 113 در تاریخ 1396/2/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهرام حسینى منجزى 
ش.ش 408، 2- کبرى حسینى منجزى ش.ش 677، 3- فاطمه حســینى ش.ش 779، 4- محسن حسینى 
منجزى ش.ش 31486، 5- بهرام حســینى منجزى ش.ش 203، 6- توران حســینى منجزى ش.ش 174، 
7- عفت حسینى منجزى ش.ش 899، 8- رقیه حســینى منجزى ش.ش 5553، 9- شهناز حسینى منجزى 
ش.ش 248 (فرزندان متوّفى) 10- خانمجان حســینى منجزى ش.ش 213 (همسر متوّفى) متوّفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4460 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/2/1330
ابالغ راي

شماره پرونده: 383/95 شماره دادنامه: 335-95/11/30 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقى شوراي حل اختالف 
لنجان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت صدیقه بصرى-نشانى: فوالدشهر-بازار کوثر-یال جنوبى-ط2-

پ96-دفتر وکالت، خواندگان: 1- فرشید احمدپور فرزند خلیل 2- مسعود بستانى فرزند غضبان هر دو به نشانى: 
مجهول المکان مطالبه،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست بانک 
مهر اقتصاد به مدیریت آقاى علیرضا زمانى به وکالت خانم صدیقه بصرى بطرفیت خواندگان 1- فرشید احمدپور 
فرزند خلیل 2- مسعود بستانى فرزند غضبان بخواسته مطالبه مبلغ چهل و شش میلیون و یکصد و یک هزار ریال 
و سیصد و چهارده ریال بابت قسمتى از وجه یک فقره چک بشماره 892/7090787  از جارى پست بانک شعبه 
فوالدشهر به انضمام کلیه خسارات دادرســى اعم از هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه بشرح تقدیمى، شورا با عنایت 
به مستندات ابرازى وکیل خواهان پیوست دادخواست از جمله یک فقره چک و گواهى عدم پرداخت چک بمبلغ 
یکصد و سى و پنج میلیون ریال که توسط آقاى فرشید احمدپور صادر و توسط آقاى مسعود بستانى ظهرنویس شده 
و به عنوان ضامن چک مزبور و درخواست بانک مهر اقتصاد به پرداخت قسمتى از چک مربوطه و به علت اینکه 
چک از ناحیه خوانده ردیف اول صادر و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن و عدم ایراد به اصالت اسناد و عدم حضور 
خواندگان با وصف ابالغ قانونى و یک نوبت آگهى در روزنامه و عدم الیحه تقدیمى توسط خواندگان و نبود مدارك 
محکمه پسندى جهت دفاع و ایراد مؤثر در جهت خواسته خواهان و با توجه به وصف تجریدى اسناد تجارى و عدم 
توجه ایرادات در برابر دارنده سند و اینکه دلیلى بر پرداخت وجه چک به خواهان ارائه نگردیده است و وجود اصل 
مستندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نتیجتاً شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد 
به مواد 249 و 310 و 313 قنون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را متضامناً به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون و یکصد و یک هزار و سیصد و چهارده ریال (46/101/314 ریال) بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و پانصد و یک هزار و دویست و شصت و شش ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. ضمنًا اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه چک 
موصوف را از تاریخ سررسید 95/5/16 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه 
و از خوانده ردیف یک وصول و در حق خواهان ابصال نماید. البته با توجه به دادخواست قسمتى از چک موصوف 
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى نسبت به الباقى چک بمبلغ 88/898/686 ریال (هشتاد و هشت 
میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال) حکم به بى حقى خواهان را صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 196 

شاسنائى قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/2/1331
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610103623100734 شماره پرونده: 9509983623100645 شماره بایگانى شعبه: 950754 
خواهان زهرا عصارى تلک آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده رضا موحدى و غیره به خواسته ابطال سند رسمى 
81875 و 85388 و ســند رهنى 81877 و 81884 و ابطال یند مالکیت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
اردستان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردستان واقع در 
اردستان ارجاع و به کالسه 9509983623100645 ثبت گردیده است با توجه به وصول نظریه کارشناسى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر (ظرف هفت روز) جهت مالحظه نظریه کارشناسى و 
اظهارنظر هر مطلبى نفیا یا اثباتاً در این شعبه حاضر گردد. م الف: 83 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان اردستان/2/1332
حصر وراثت

محمد زارعى داراي شناسنامه شماره 1180007425 به شــرح دادخواست به کالسه 101/96  ش1 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد زارعى بشناســنامه 9 در تاریخ 
94/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر و 
یک همسر دائمى که عبارتند از: 1- مجتبى زارعى به شماره شناسنامه 6 متولد 1363/5/15 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) 2- مصطفى زارعى به شماره شناسنامه 6 متولد 62/1/2 (فرزند متوفى) 3- محمد زارعى به شماره 
شناسنامه 1180007425 متولد 68/5/8 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- جمیله زارعى به شماره شناسنامه 8 
متولد 58/12/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- زهرا زارعى به شماره شناسنامه 1180057260 متولد 73/5/2 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 6- فاطمه زارعى به شماره شناسنامه 30 متولد 1366/2/11 صادره از نطنز (فرزند 
متوفى) 7- خدیجه اکبرى رحمت آبادى به شماره شناسنامه 8 متولد 39/5/5 صادره از اردستان (همسر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 82 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/2/1333
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رسیدگى در خصوص پرونده کالسه 951586 خواهان رضا جعفرى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
حسن پور فراموشجانى به طرفیت محمد حسن پور و عبدالحسین حســن پور فراموشجانى تقدیم نموده است؛ 
وقت رسیدگى براى مورخ 96/5/11 ســاعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6248 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/100
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 130/96- 96/2/2 خواهان: سجاد یوســفى فرزند حسینعلى ساکن شهر هرند خواندگان: 1- حمیدرضا 
باقرى اژیه فرزند علیرضا ساکن هرند 2- احسان کمالى خوراسگانى فرزند ناصر به نشانى مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه پراید خواهان در تاریخ 96/2/2 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته 
مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 55/96 ش ح به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه 
مورخ 96/4/7 ساعت 9:30 رسمى صبح تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود 
و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/3/241
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 289/96- 96/2/27 خواهان: آقاى علیرضا ناظمى هرندى فرزند حسین ساکن هرند خوانده: آقاى سید 
رحیم موسوى فرزند سید جعفر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به میزان 12/500/000 ریال 
خواهان در تاریخ 1396/2/27 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 
105/96 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/4/7 ساعت 10:00 تعیین شده است، 
لذا بنا به درخواست خواهان و به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا 
خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه 
شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شوراى حل اختالف بخش جلگه/3/242

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 295/96- 96/2/27 خواهان: آقاى غالمعلى جعفرى فرزند حیدر ساکن روستاى اسالم آباد خوانده: آقاى 
صادق مسعودى مهر فرزند صامر به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه پیکان 
وانت به شماره 592 ص 94 ایران 14 خواهان در تاریخ 95/10/22 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور 
به این شورا ارائه که تحت کالسه 469/95 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/4/7 
ساعت 11:00 تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب 
یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شوراى 

حل اختالف بخش جلگه/3/243
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/15/369231- 1396/2/31 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 881/63 واقع 
در چادگان بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم سلبى ناز عبدالهى فرزند عبدالصمد 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/3/24 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 26   امامى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك فریدن/3/253
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 279/96- 96/2/25 خواهان: آقاى غالمرضا زارعان فرزند حسین ساکن هرند خوانده: آقاى ابوالفضل 
عبدالهى فرزند رحمت اله (مجهول المکان) خواسته: الزام به انتقال سند رسمى دستگاه خودروى پراید به شماره 
53- 983 ج 97 مدل 94 خواهان در تاریخ 96/1/16 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا 
ارائه که تحت کالسه 6/96 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 1396/4/10 ساعت 9/5 
تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت 
آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شوراى حل اختالف 

بخش جلگه/3/184
حصر وراثت

خاتون نظام زاده اژیه داراى شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواســت تقدیمی به کالسه 107/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى محسنى اژیه فرزند حیدر شماره 
شناســنامه 380 در تاریخ 94/10/12  اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- خاتون 
نظام زاده اژیه به شماره شناسنامه 25 (همسر متوفى) 2- احمد محسنى اژیه به شماره شناسنامه 415 (فرزند متوفى) 
3- محمود محسنى اژیه به شماره شناسنامه 36 (فرزند متوفى) 4- محمدرضا محسنى اژیه به شماره شناسنامه 1 
(فرزند متوفى) 5- مهدى محسنى اژیه به شماره شناسنامه 1292 (فرزند متوفى) 6- فاطمه محسنى اژیه به شماره 
شناسنامه 113 (فرزند متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. اکبرى قاضى شوراى حل اختالف بخش جلگه/3/185
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از نشــانه هاى یکى از پرهیزکاران این اســت کــه او را اینگونه 
مى بینى: در دیندارى نیرومند، نرمخو و دوراندیش است، داراى 
ایمانى پر از یقین، حریص در کســب دانش، با داشتن علم بردبار، 
درتوانگرى میانه رو، در عبادت فروتن، در تهیدستى آراسته، در 
سختى ها بردبار، در جستجوى کسب حالل، در راه هدایت شادمان 

موال على (ع)و پرهیزکننده از طمع ورزى، مى باشد.

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد  مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر-بلوار جانبازان-جنب مرکز معاینه فنى خودرو  مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/3/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم 

به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر سایت صنعتى کاوه خیابان سوم-به متراژ 81 

مترمربع
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر سایت صنعتى کاوه خیابان سوم-به متراژ 94 

مترمربع

بدینوسیله از سهامداران محترم و یا وکیل قانونى سهام دار دعوت مى شود در مجمع عمومى 
عادى که رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه مورخ 96/3/12 واقع در چادگان- سد زاینده رود 

محل طرح (یانچشمه) برگزار مى شود حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- رسیدگى و تصویب مالى سال 95 شرکت
2- انتخاب بازرسین 

3- آموزش باغبانى و سایر موضوعات 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى 

آگهى تجدید مزایده آگهى تجدید مزایده 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت گردو   و آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت گردو   و 
بادام کاران سد زاینده رود سهامى خاصبادام کاران سد زاینده رود سهامى خاص

به شماره ثبت به شماره ثبت 250250 داران به شناسه ملى  داران به شناسه ملى 1026006018110260060181

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

امیر بهارلوئى- مدیر عامل و عضو اصلى هیأت مدیره شرکت 

نوبت دوم

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1382/ش ب مورخ 
95/12/16 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه هاى 

عمومى ذیل الذکر انتخاب پیمانکار نماید. 

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  

سپرده شرکت در مناقصه مدت موضوع مناقصه 

226/000/000یکسال حفظ و نگهدارى از فضاى سبز ضلع جنوبى بلوار بهشت شهر بهارستان 

236/000/000یکسال حفظ و نگهدارى از فضاى سبز ضلع شمالى بلوار بهشت شهر بهارستان 

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از 
تاریخ 96/03/03 لغایت 96/03/17 همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور 
قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل 
مدارك شرکت معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 96/03/28 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى بهارستان ارائه و رسید 

دریافت نمایند. 
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز دو شنبه مورخ 96/03/29 در 
کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد، باز 

و قرائت خواهد شد. 
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

5- هرگاه برندگان اول، دوم، سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا 

زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
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مدیر کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان در جمع خبرنگاران تشریح کرد

وضعیت بازار گوشت و مرغ در آستانه ماه رمضان

ساسان اکبرزاده

«در آســتانه ماه مبــارك رمضان، شــرکت پشــتیبانى امور دام 
اســتان اصفهان نســبت به توزیع گوشــت مرغ منجمد هر کیلو
 پنج هزار و 700تومان و گوشت قرمز منجمد هر کیلو 21 هزار تومان 
با نصب بنر در شرکت هاى تعاونى مصرف کارمندى، کارگرى، رفاه، 

اتکا، کوثر و تعاونى هاى محلى، اقدام کرده است.» 
مدیر کل پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب گفت: وزن استاندارد، کیفیت ظاهرى سالم، انجماد 
مطلوب، شــرایط نگهدارى مطلوب و... از محاســن مرغ منجمد 
بوده و باید در زمینه اســتفاده مردم از مرغ منجمــد بیش از پیش 

فرهنگسازى شود. 
على اکبر نجفى اظهار داشــت: در سال گذشته، پشــتیبانى امور 
دام اســتان اصفهان 10 هزار تن مرغ منجمد را در سطح استان، 

توزیع کرد. 
وى همچنین از امکاناتى براى خیریه هاى ســطح اســتان 
اصفهان در آستانه ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: کلیه 
خیریه هاى اســتان اصفهان، مى توانند با مراجعه به 
پشتیبانى امور دام در اصفهان، از این امکانات 

بهره مند شوند. 

مدیر کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: شرکت پشتیبانى 
امور دام از زیرمجموعه هاى ســازمان جهاد کشاورزى است که در 
راستاى سیاست هاى کالن کشور دو وظیفه اصلى، نگهدارى ذخایر 
استراتژیک و تنظیم بازار نهاده هاى دامى را به عهده دارد و در طول 

سال نیز ذخیره انباشته را نگهدارى و مدیریت تنظیم بازار مى کند. 
نجفى افزود: شرکت پشــتیبانى امور دام در صورت منطقى بودن 
قیمت نهاده ها، دخالتى در امورنمى کند و در غیر این صورت براى 

تعادل بازار، از ذخایر استفاده مى کند. 
وى ادامه داد: در طول سال، بیش از 50 هزار تن گوشت مرغ ذخایر 
استراتژیک کشور است و زمانى که قیمت گوشت مرغ رو به کاهش 
باشد از مرغداران خریدارى مى شــود و در صورت افزایش قیمت، 

براى تعادل قیمت، مرغ وارد بازار مى کنیم. 
وى گفت: خرید تضمینى گوشــت مرغ را براساس قراردادهایى که 
داریم با نظارت ناظران بر کشتار، وزن، کیفیت ظاهرى و... خریدارى 
و یا در ســردخانه هاى طرف قرارداد نگهدارى مى کنیم تا در طول 

سال استفاده شوند.
مدیر کل پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان گفت: افزایش قیمت 
گوشت مرغ و محصوالت مشابه معموًال شــب عید، ماه رمضان، 
و زمان ورود حجــاج اتفاق مى افتد که ما نیــز در این زمان ها ورود 

مى کنیم تا قیمت ها کنترل شود. 
نجفى به نکته جالبى اشــاره کرد و از مردم و شهروندان خواست تا 
مرغ زیر دو کیلو خریدارى کرده و از خرید مرغ هاى دو کیلو به باال 

خوددارى کنند. 
وى خاطرنشان کرد: اگر وزن مرغ بین یک کیلو و 500 گرم تا یک 
کیلو و 800 گرم  بوده و در حقیقت «سایز» باشد 60 درصد مشکالت 
صادراتى ما دراین راســتا برطرف خواهد شد. این در حالى است که 
تمامى مرغ هاى خریدارى شده، زیر دو کیلو بوده و عمدتًا صادراتى 

هم بوده اند. 
مدیر کل پشــتیبانى امــور دام اســتان اصفهان از عــدم رغبت 
مرغ فروشــان به خرید مرغ منجمد در سطح اســتان اصفهان خبر 
داد و گفت: در اســتان اصفهان هــزار و 700 واحــد فروش مرغ 
وجود دارد و روزانه 350 تن مصرف استان است و اگر مرغ فروشان 
به کمک ما بیایند انقالبى در مصرف گوشت مرغ صورت مى گیرد 

ولى مرغ فروشان در عرضه مرغ منجمد با ما همکارى نمى کنند. 
نجفى افزود: سرانه مصرف مرغ در ابتداى سال هاى پیروزى انقالب 
در کشور 11 کیلوگرم بود که این سرانه در استان اصفهان امروز به 
24 کیلوگرم رسیده و سعى داریم آن را به 26 کیلوگرم افزایش دهیم. 
این در حالى است که ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان اصفهان 

در حال حاضر ســالیانه نزدیک 110 هزار تن اســت که 35 درصد 
مازاد تولید است که باید در سطح کشــور توزیع شده و یا صادرات 

انجام شود. 
وى با بیان اینکه 90 درصد مشکالت، در زمان عرضه و بعد از تولید 
است گفت: در حالى که 95 درصد تولیدات از سوى بخش خصوصى 
صورت مى گیرد اما تصمیمات آن در بخش هاى دولتى گرفته شده 
و تشــکل هاى بخش خصوصى بخاطر عدم زیرســاخت مناسب، 

تأثیرگذار نیستند. 
مدیر کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان به تولید گوشت قرمز هم 
اشاره کرد و افزود: در کشور حدود 750 هزار تن گوشت قرمز تولید 
مى شود در حالى که مصرف گوشت قرمز کشور 900 هزار تن در سال 
اســت و در نتیجه کمبود آن باید با واردات جبران شود. البته میزان 
تولید و مصرف گوشت قرمز در استان حدود 48 تا 50 هزار تن در سال 
است. نجفى یکى از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز را عدم عرضه 
دام عشایر در استان اصفهان دانســت و گفت: ما یک میلیون واحد 
دامى عشایر در استان اصفهان داریم که باید امسال 30 درصد عرضه 
مى شد که اینگونه نشد و امروز پشــتیبانى امور دام استان آمادگى 
دارد تا گوشت وارداتى برزیلى با قیمت هر کیلو 21 هزار تومان را به 
بازار عرضه کند و ما مى توانیم گوشت قرمز پادگان ها، مراکز آموزشى

 و... را تأمین کنیم و شرکت تعاونى پشتیبانى دام هم در خیابان آبشار در 
طول سال آمادگى عرضه گوشت وارداتى و مرغ منجمد به شهروندان 
را دارد، البته براى واردات گوشت گوسفندى هر فردى استطاعت دارد 
مى تواند مراجعه و اقدام کند تا گوشت در اصفهان به دست مردم برسد. 
وى افزود: در زمینه تولید سایر ماکیان هم بلدرچین، کبک، شترمرغ، 
در استان در دهه 80 و 90 رشد بسیار خوبى داشته و ما مقام اول تولید 

بوقلمون و مقام دوم تولید شترمرغ را داریم. 
مدیر کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: میزان تولیدات دامى 
در دولت تدبیر و امید با 27 درصد رشــد به 5/7 میلیون تن رسید،در 
حالى که این میزان در سال 88 تا 91، چهارونیم میلیون تن بوده است. 
همچنین تولیدات زراعى و باغى از 12 میلیون تن سال هاى 88 تا 91 به 

13/4 میلیون تن در چهار سال اخیر رسید. 
نجفى ادامه داد: نعمت در استان اصفهان فراوان است و بزرگ ترین 
دغدغــه، چگونگى رســاندن ایــن نعمت هــا به دســت مردم

 است. 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

گوگل از نسل دوم تراشه هاى 
تانسور فلو رونمایى کرد

گوگل در جریان برگزارى رویداد توســعه دهندگان 
I/O از نسل دوم تراشــه هاى یادگیرى ماشینى خود 
(TPU) سرنام Tensor Processing Units رونمایى 
کرد. هدف از تولید این تراشه ها سرعت بخشیدن به 
فرآیند یادگیرى ماشینى بوده است. تراشه هاى فوق 
در مقایســه با پردازنده هاى مرکزى و پردازنده هاى 
گرافیکى از ظرفیت و قابلیت هاى بیشترى بهره برده 
و همچنین نسبت به نسل اول در بسیارى از زمینه ها 
بهبود پیدا کرده اند.گوگل اعالم کرد کارآیى هر یک 
از تراشه هاى نسل دوم تا 180 ترافالپ خواهد بود. 
همچنین در زمینه سرعت عملکردى به مراتب بهتر از 
نسل قبل را ارائه خواهند کرد. نسل اول این تراشه ها 
در ســرویس گوگل فوتوز و همچنین ســامانه هاى 
تشــخیص صوتى این شرکت مورد اســتفاده قرار 
گرفت. اما به گفته گوگل تراشه هاى جدید در مقایسه با 

نسل قدیمى چیزى در حدود دو برابر سریع تر هستند.
گوگل گفته اســت نسل دوم تراشــه ها این توانایى 
را در اختیار توســعه دهندگان قــرار مى دهند تا به 
منظور آموزش مدل هاى یادگیرى ماشینى به شکل 
قدرتمندترى از آنها اســتفاده کنند. گوگل در جریان 
برگزارى ایــن کنفرانس اعالم کــرد، بزرگ ترین 
مدل ترجمه ارائه شــده از ســوى این شرکت یک 
روز کامــل روى 32 واحد از بهتریــن پردازنده هاى 
گرافیکى جهان اجرا شــد، در حالى که با یک هشتم 
توان تراشه هاى TPU این کار تنها ظرف چند ساعت 

انجام مى شود.

بهترین اپلیکیشن هاى عکاسى 
براى اندروید

با توجــه به پیشــرفتى کــه تلفن هــاى همراه و 
گوشى هاى هوشمند در این سال ها به خود دیده اند، 
اســتفاده از دوربین تلفن هاى هوشمند، هم مقرون 
به صرفه تــر و هم دسترســى به آنها بــراى ثبت 
لحظات و موقعیت هاى به وجود آمده و مناسب براى 
عکاسى سریع تر اســت.اکثر کاربرانى که به دنبال 
عکاسى با تلفن هاى هوشمند خود هستند به دنبال 
اپلیکیشن هایى مى گردند که بتوانند از دوربین گوشى 
همراه خود استفاده بهتر و حرفه اى ترى داشته باشند 
و این موضوع با تالش توســعه دهندگان منجر به 
تولید اپلیکیشن هایى شده که این امکان را در اختیار 
کاربران قرار داده است.تیم تولید محتواى پانوشت 
تالش کرده است تا با بررســى اپلیکیشن هاى زیاد 
این حوزه، 9 اپلیکیشــن برتر در حوزه عکاســى و 
ویرایش تصاویر را به شما معرفى کند که مى توانید 
آن را در این صفحــه مشــاهده کنید.این انتخاب 
براســاس فاکتورهایى نظیر میزان دانلود، سرعت 
عملکرد، قابلیت هاى منحصر به فرد و راحتى استفاده 
از آن طبقه بندى شده و همگى آنها در زمره بهترین 

اپلیکیشن هاى عکاسى و ویرایش تصویر هستند.

مشخصات فنى
 Galaxy J7 Max فاش شد

به تازگى شــاهد انتشار غیررســمى مشخصات فنى 
گوشى هوشــمند گلکســى جى 7 مکس سامسونگ
 (Samsung Galaxy J7 Max) بودیــم. طبــق

گزارش ها، جى 7 مکس از صفحه نمایشى 5,7 اینچى با 
وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحاً فول 
اچ دى بهره مند مى شود و پنل آن از نوع TFT خواهد بود. 
پردازنده مرکزى دستگاه هشت هسته اى و با فرکانس 
کارى 1,6 گیگاهرتز عنوان شــده اســت.پیش بینى 
مى کنیم گلکسى جى 7 مکس از سه شیار براى اتصال دو 
سیمکارت و حافظه میکرو اس دى (Micro SD) باشد. 
دوربین اصلى و سلفى گوشى ظاهراً از سنسورى مشابه و 
13 مگاپیکسلى به همراه چراغ فلش اختصاصى بهره مند 
مى شوند. طبق گزارش هاى به دست آمده، سامسونگ 
قصد دارد که گلکسى جى 7 مکس را با قیمتى در حدود 

311 دالر و از هفته دوم ماه ژوئن روانه بازار کند.

خرید اینترنتى بلیت هواپیما و رزرو هتل براى رفتن به تورهاى مسافرتى و گردشگرى یکى از خدمات آنالین پرطرفدار 
میان کاربران اینترنتى است که امروز توسط وبسایت هاى معتبر و محبوب مانند «تراول باما» ارائه مى شود.

تراول باما نام یکى از وبسایت هاى برتر در حوزه خرید بلیت هواپیماى خارجى و داخلى و همچنین رزرو آنالین هتل هاى 
داخلى و خارجى با بهترین قیمت و مناسب ترین کیفیت است.

کاربران این وبسایت به سادگى و در چند دقیقه مى توانند با جستجوى مبدأ و مقصد سفر فهرستى از حدود 900 ایرالین 
برتر را مشاهده کنند و بلیت هواپیماى خارجى یا داخلى را براساس مناسب ترین زمان پرواز براى رفت و برگشت، بهترین 

کیفیت هواپیما و مناسب ترین قیمت پیدا کنند و به صورت آنالین و با استفاده از کارت شتاب خود خریدارى مى کنند.
براى رزرو هتل خارجى یا داخلى نیز با کلیک روى هر هتل اطالعات کاملى از مشخصات و ویژگى هاى آن هتل نمایش 
داده مى شود. اطالعات مهمى مانند قیمت اقامت در هتل، موقعیت آن در شهر و فاصله با نقاط توریستى شهر همراه با 

گالرى تصاویر کاملى از بیرون و داخل هتل را مى توانید مشاهده کنید.
http://travelbama.com :وب آدرس

 Deadheads بازى زیبا با گرافیک خیره کننده HD در ســبک بازى هاى اکشــن و تفنگى FPS از اســتودیوى
 بازى سازى Cmune براى تبلت ها و گوشى هاى اندروید اســت که با کمک موتورهاى قدرتمند گرافیکى یونیتى 

طراحى شده است. 
در این بازى شما قادر هســتید در رقابت هاى چند نفره آنالین با کاربران سراسر جهان شرکت کنید و با پیروزى در 
نبردها به درجه باالى امتیاز برســید! امکان ایجاد کلن هاى اختصاصى نیز در بازى فراهم شده است به طورى که

 مى توانید دوستان خود را گرد هم بیاورید و در تورنومنت هایى هیجان آور شرکت بکنید و یا منابع خود را با دیگران به 
اشتراك بگذارید و یکى از زیباترین و مهیج ترین بازى هاى اکشن اندرویدى را تجربه کنید! با جمع آورى کارت ها 

قادر هستید که اسکین هاى جدید را خریدارى کرده و شخصیت ها را سفارشى سازى کنید! 
برخى از ویژگى هاى بازى اکشــن و تیراندازى Deadheads اندروید :نبرد با بازیکنان سراســر جهان به صورت 
real-time، پیشرفت از طریق لیگ براى رسیدن به وضعیت افسانه اى، ساخت مجموعه کارت خود براى باز کردن و 

ارتقاى سالح ها و شخصیت ها و جمع آورى اسکین هاى زیبا براى سالح ها و شخصیت هاى خود.

معرفى محصول

پس از معرفى گوشــى هوشــمند فوق  العاده زیبا و 
قدرتمند اچ تى ســى یــو 11 (HTC U11)، شــاهد 
مشخص شدن قیمت و زمان عرضه آن بودیم. ظاهراً 
این اسمارتفون ماه آینده راهى بازار داخلى کشورمان 

مى شود .
شرکت تایوانى HTC به تازگى مراسمى اختصاصى 
را برگــزار و از پرچمدار جدیدش با نام اچ تى ســى

 یو 11 رونمایى کرد. گوشــى مذکور یک اسمارتفون 
فوق العاده زیبا و قدرتمند است. HTC به قیمت دقیق 
و زمان عرضه این گوشى اشــاره اى نکرد. طبق 
گزارش هاى به دســت آمده، HTC قرار است که 
نسخه مجهز به رم 4 گیگابایتى اسمارتفون مورد 
نظر را با قیمت 650 دالر روانه بازار ایاالت متحده 
کند.همچنین گفته شــده که این نسخه از گوشى 
اچ تى ســى یو 11 در بازارهاى اروپا و انگلستان به 
ترتیب بــا قیمت 7520 یــورو و 650 پوند عرضه 

مى شود. متأســفانه هیچ اشاره اى به قیمت نســخه مجهز به رم 6 
گیگابایتى این گوشى نشده اســت اما پیش بینى مى کنیم که این 
نســخه از اســمارتفون مذکور چیزى در حدود 100 دالر از نسخه 
پایه اى آن گران تر باشد! بنابراین طبق پیش بینى ما نسخه مجهز به 
رم 6 گیگابایتى اچ تى سى یو 11 احتماًال با قیمت 850 دالر در ایاالت 
متحده عرضه مى شود.اچ تى سى همچنین در مورد زمان عرضه این 
گوشــى هم به تاریخ نوزدهم خردادماه اشاره کرده است. این تاریخ 
مربوط به زمان عرضه اچ تى سى یو 11 در بازارهاى ایاالت متحده و 
اروپا مى شود. در سمت مقابل برخى گزارش ها از عرضه اچ تى سى 
یو 11 در بازه زمانى مشابه در ایران هم خبر داده اند، بنابراین احتماًال 
این اسمارتفون ماه آینده در بازارهاى داخلى کشورمان هم عرضه 
خواهد شد.با توجه به قیمتى که براى نسخه مجهز به رم 4 گیگابایتى 
اچ تى سى یو 11 در نظر گرفته شده است، پیش بینى مى کنیم که این 
اسمارتفون در بازارهاى داخلى کشورمان حداقل با قیمت سه میلیون 
تومان عرضه شود. با وجود این هنوز اطالعات دقیقى در مورد قیمت 
این گوشى در ایران منتشر نشده اســت و با توجه به نوساناتى که 

در بازار داخلى کشــورمان وجود دارد، پیش بینى قیمت این گوشى 
دشوارتر مى شود.

شاید بد نباشــد که مرور ســریع و کوتاهى هم به مشخصات فنى 
اچ تى سى یو 11 داشته باشیم. این گوشى از نمایشگرى 5.5 اینچى 
با وضوح تصویر 2560 در 1440 پیکســل یا اصطالحاً QHD بهره 
مى برد. تراشه اسنپدراگون 835 کوالکام در آن به کاررفته و دستگاه از 
نظر رم شامل دو نسخه 4 و 6 گیگابایتى مى شود که هر یک به ترتیب 
از حافظه داخلى 64 و 128 گیگابایتى بهره مند هســتند. همچنین 
دستگاه از اتصال حافظه جانبى هم پشتیبانى مى کند.دوربین اصلى 
بسیار قدرتمند 12 مگاپیکسلى، دوربین ســلفى 16 مگاپیکسلى، 
اسپیکرهاى دوبل بوم ساند، باترى 3000 میلى آمپرساعتى، بدنه تمام 
شیشه اى با قاب فلزى، وزن 169 گرمى، ضخامت 7.9 میلی مترى، 
پشتیبانى از شارژ سریع 3.0 کوالکام، بهره مندى از دو دستیار شخصى 
و هوشمند گوگل اسیستنت (Google Assistant) و الکسا آمازون 
(Amazon Alexa) و سیستم عامل اندروید 7.21 نوقا هم از دیگر 

ویژگى هاى اچ تى سى یو 11 محسوب مى شوند.
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رزرو آنالین هتل و 
خرید اینترنتى
بلیت هواپیما 
در هر جا با «باما»!

بازى اکشن و تفنگى 
خارق العاده اندروید 

 
سیستم عامل کروم به حالت 

دید در شب مجهز شد
از این پس کاربران سیســتم عامل کروم مى توانند 
حالت «دید در شــب» آن را فعال کننــد تا هنگام 
وبگردى در فضــاى تاریک چشم هایشــان کمتر 

آسیب ببیند.
بسیارى از پزشــکان مى گویند خیره شدن طوالنى 
مدت در تاریکى شــب به لپ تاپ ها و مشــاهده 
صفحات نورانى و درخشــان آنها باعث اذیت شدن 
چشــم و ایجاد اختالل در زمان خواب مى شــود. 
افزوده شــدن حالت دید در شــب به سیستم عامل 
کروم مى تواند مشکل یاد شــده را تاحدى برطرف 

کند.
در حالت یاد شده نه تنها شــدت نور و رنگ هاى به 
نمایش درآمده کمتر مى شود، بلکه کیفیت نمایش 
رنگ ها نیز تغییر کرده و این کار به شیوه اى مالیم تر 
صورت مى گیرد. گوگل اظهار امیدوارى کرده از این 
طریق خستگى چشم ها در اثر استفاده طوالنى مدت 

از نمایشگرهاى رایانه اى کمتر شود.
براى دسترسى به قابلیت Night Light کاربران باید 
به منوى تنظیمات مراجعه و آن را انتخاب کنند . پیش 
از این قابلیت مذکور در بسیارى از سیستم عامل هاى 

رقیب و از جمله ویندوز 10 وجود داشته است.

پخش زنده تصاویر
 پهپادها روى تلویزیون

شــرکت دى.جى.آى از طراحــى و عرضه پهپادى 
خبر داده که مجهز به دوربین و برنامه اى سازگار با 
تلویزیون هاى هوشمند به منظور پخش زنده تصاویر 

هوایى ضبط شده است.
پهپاد یــاد شــده بــا اســتفاده از دوربیــن خود 
مى توانــد تصاویر فوق دقیق  4K تهیــه کرده و به 
صورت مســتقیم براى تلویزیون هاى هوشــمند 

ارسال کند.
 Tizen برنامه نرم افزارى این پهپاد با تلویزیون هاى
سامسونگ و اپل.تى.وى ســازگارى دارد. شرکت 
دى.جى.آى که یکى از دو تولید کننده بزرگ پهپاد 
در جهان محسوب مى شود مدتى است روى عرضه 
محصوالتى با دوربین هاى قدرتمند متمرکز شــده 

است.
در مقابل گوپرو رقیب اصلى دى.جى.آى قصد دارد 
دامنه فعالیت هاى خود را به دیگر حوزه هاى تفریح و 
سرگرمى توسعه دهد و با تولیدکنندگان کنسول هاى 
بازى مختلــف و همینطور ال.جى و سامســونگ 

همکارى کند.
 ارائــه خدماتــى بــراى تفریــح و ســرگرمى در 
هواپیماهــا از جملــه دیگــر برنامه هــاى ایــن 
شــرکت اســت.برنامه Smart TV app شرکت 
دى.جــى.آى در فروشــگاه هاى آنالیــن اپل و

سامسونگ در دسترس است و با اندروید 5.1 به باال 
سازگارى دارد.

کلیک

فناورانه
هر آنچه گوگل در مورد اندروید Oگفت!

گوگل چهارشنبه شب هفته گذشــته و در جریان کنفرانس 
Google I/O صحبت هاى زیادى در مورد نســخه بعدى 

سیســتم عامل اندروید یعنى اندروید او (Android O) کرد. 
در این مطلب قصد داریم تا مــرورى بر تمام صحبت هاى 
این شــرکت و اطالعاتى که در مورد اندرویــدO ارائه کرد، 

داشته باشیم. 
همانطور که پیش بینى کردیم، بخش عمده اى از کنفرانس 
Google I/O به معرفى ویژگى هاى جدید سیســتم عامل 

اندرویدO اختصاص داده شــد. بنابراین الزم دانســتیم تا 
گزیده اى از صحبت ها و اطالعاتى کــه گوگل در مورد این 
سیستم عامل ارائه کرد را جمع بندى و خدمتتان ارائه کنیم. 
اولین مسئله حائز اهمیتى که گوگل در مورد اندروید O به آن 
اشاره کرده است، مربوط به اجراى بهتر اپلیکیشن ها، کالهش 

زمان راه اندازى (بوت) و مصرف انرژى کمتر مى شود!
گوگل از بسته اى تحت عنوان Vitals رونمایى کرد که بنا به 
گفته این شرکت منجر به افزایش سرعت اجراى اپلیکیشن ها 
در اندرویدO مى شــود. این بسته همچنین از قابلیتى تحت 
عنــوان Google Play Protect بهره مى برد که منجر به 
افزایش امنیت سیســتم عامل اندرویدO خواهد شد. گوگل 
همچنین اشاره کرده که این بســته سبب مى شود تا میزان 
مصرف انرژى اپلیکیشن ها در اندرویدO کاهش یابند و این 

سیستم عامل بهینه تر از گذشته باشد.
گوگل مدعى شده که در اندرویدO سرعت راه اندازى یا بوت 
دستگاه تقریباً دو برابر مى شود و این مسئله هم از نقاط قوت 
سیســتم عامل مذکور خواهد بود. گوگل اشاره داشته که در 
اندرویدO قابلیتى تحت عنــوان Wise limitis به معناى 
«محدودیت هاى هوشمندانه» ایجاد شده که منجر به محدود 
شدن هوشمندانه عملکرد اپلیکیشن ها در پس زمینه دستگاه 
مى شود. الزم به اشاره است که قابلیتى شبیه به این قابلیت 

مدت هاست که در سیستم عامل iOS وجود دارد.
 Play Console گوگل همچنین اشاره داشته که بســته
Dashboard را در اختیار توسعه دهندگان قرار خواهد داد تا 

با استفاده از آن بتوانند کدهاى داراى اشکال اپلیکیشن هاى 
خود که منجر به بروز ِکرش مى شــوند را 

بیایند و به این صــورت حالت اجرایى 
 Oقابل قبول تــرى در اندروید

ایجــاد شــود. از دیگر 
یــى  گى ها یژ و

کــه گــوگل به 
 Oوجود آن در اندروید

تأکید کرده اســت، مى توان به 
Artifi-) بهره گیرى آن از هــوش مصنوعى

cial Intelligence) به منظور تسهیل پروسه کپى پیست

 (Copy & Paste)اشاره کرد.
گوگل مدعى شــده که در اندرویــدO ، الگوریتم مبتنى بر 
یادگیرى ماشــینى را ارائه مى کند که به موجب آن دستگاه 
مى تواند به طور خودکار کلماتى مانند آدرس، شماره تلفن، 

نام اشخاص و... را شناسایى کند. سپس کاربر با دو بار لمس 
بخشــى از این کلمات و انتخاب گزینه Copy قادر به کپى 
کردن سریع آنها مى شود. گوگل اشاره داشته که الگوریتم 

به مرور شناخت بهترى از یادگیرى ماشینى مذکور 

کلمات مــورد نیاز کاربر 
پیدا مى کنــد و مى تواند یک 
ویژگى تســهیل کننده عالى براى 
تعامل بهتر با اندرویدO محســوب شود.اندروید

O همچنین از قابلیت Auto-fill هم بهره مند مى شــود که 
به طور هوشــمند و با توجه به کلماتى که در مرورگر کروم 
وارد شده اند، پیشنهاد پرکردن فیلدهاى مختلف موجود در 
سایر بخش هاى سیستم عامل را فراهم مى کند. متأسفانه 
هنوز اطالعات چندان دقیق و جزئــى در مورد این ویژگى 

ارائه نشده اســت. قابلیت بعدى که در اندرویدO شاهد آن 
 TensorFlowLite هستید، قابلیتى اختصاصى تحت عنوان

یا تنسورفلوالیت است.
تنسورفلوالیت در اصل نســخه  ویژه اى از کتابخانه  منبع 
باز TensorFlow محسوب مى شــود که به سریع تر شدن 
و کاهش حجــم نرم افزارهاى مبتنى بر یادگیرى ماشــین 
کمک خواهد کرد. بنا به ادعاى گــوگل، قابلیت مذکور به 
توسعه دهندگان این امکان را مى دهد تا بتوانند فناورى هاى 
جدید یادگیرى ماشینى را در گوشــى هاى هوشمند داراى 
پردازنده  ســیلیکونى ویژه به کار ببرند. یکى از ویژگى هایى 
که بدین ســبب در اندرویدO ارائه شده، فلوید ایکسپرینسز 
(Fluid Experiences) نام دارد. ظاهراً این ویژگى یا قابلیت 
سبب مى شود تا امکان انجام عملیات بیشتر با وجود ظاهرى 

ساده براى کاربر فراهم شود.
قابلیت بعدى اندرویدO، قابلیت Notifications Dots نام 
دارد! به موجب این قابلیت روش جدیدى از نمایش اعالن ها 
را در اندرویدO خواهیم دید. به واسطه وجود این قابلیت اگر 
اعالن خوانده نشده اى از سوى یک اپلیکیشن داشته باشید، 
روى آیکون میانبر آن حباب هاى دایره اى شــکلى نمایان 
مى شوند. با نگه داشتن انگشت خود روى این حباب ها یک 
پنجره شناور کوچک نمایان مى شود که توضیحاتى در مورد 
اعالن مورد نظر را ارائه مى کند. همچنیــن با لمس کوتاه 
حباب ها، مى توانید مستقیمًا به هشــدار ورودى اپلیکیشن 

مراجعه کنید.
اما اندرویدO چه زمانى عرضه مى شود؟ طبق گزارش گوگل 
هم اکنون کاربران گوشى هاى هوشمند نکسوس 5 ایکس، 
نکسوس 6 پى، نکسوس پلیر، پیکسل سى، گوگل پیکسل 
و گوگل پیکسل ایکس ال مى توانند نسخه بتاى اندروید او 
را نصب و از آن استفاده کنند. اما انتشار رسمى اندرویدO از 

تابستان امسال آغاز خواهد شد.

پرچمدار HTC، ماه آینده به ایران مى آید!
معرفى محصول

پساز معرفى گوشــ
قدرتمند اچ تى ســى ی
مشخص شدن قیمتو
این اسمارتفون ماه آیند

مى شود.
HTC شرکت تایوانىC

را برگــزار و از پرچمد
1 یو 11 رونمایى کرد. گو
فوق العاده زیبا و قدرتم
و زمان عرضه این
گزارش هاى بهدس
نسخه مجهز به رم
نظر را با قیمت 650
ش کند.همچنین گفته
1اچ تى ســى یو 11 د
0ترتیب بــا قیمت 0

 خواهد داد تا 
ى اشکال اپلیکیشن هاى 

ش مى شــوند را 
یىیىیىایى التحالتحالتحالت اجر اجر اجر رورت

Oى در اندروید
ـود. از دیگر 

یــى   ها

کردن سریع آنها مى ش
بهیادگیرى ماشینى مذکور 

کلمات مـ
پیدا مى ک

ویژگ

س
س
ق

رامین مشکاه
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ماده اولیه و اصلى آدامس نوعى صمغ است که هنگام جویدن حل نمى شود. 
در قدیم آدامس را از صمغ درخت کنار، صنوبر و ون (سقز) تهیه مى کردند، 
ولى امروزه آدامس هاى جدیدى که در بازار عرضه مى شود معموًال از جنس 
صمغ درختان نیست. چرا؟ چون این صمغ گران بوده و صرفه اقتصادى ندارد 
به همین دلیل اغلب تولیدکنندگان انواعى از پلیمرهاى پالستیکى، پارافین 

جامد یا موم زنبور عسل را جایگزین این صمغ ها مى کنند.
در نتیجه اگر آدامس قورت داده شود و ماده اولیه آن از ترکیبات پالستیکى 
باشد هضم نشده دفع مى شود و براى سالمت زیان بار نیست. ناگفته نماند 
در برخى کارخانجات از صمغ هاى وارداتى همچون صمغ عربى نیز استفاده 

مى شود.

شیرین کننده ها
مواد شیرین کننده آدامس ها به دو دســته تقسیم مى شوند؛ در آدامس هاى 
معمولــى از شــیرین کننده هاى طبیعى مثل شــکر و شــربت گلوکز و در 
آدامس هاى رژیمى از قندهاى مصنوعى همچون آســپارتام، آسه سولفام 

پتاسیم و... استفاده مى شود.
البته الزم است بدانید در گروه شــیرین کننده هاى طبیعى انواعى از شیرین 
کننده ها همچون ســوربیتول، ایزومالت، زایلیتول و مانیتول وجود دارد که 
قدرت شیرین کنندگى باالیى داشته، اما سرعت جذب پایینى دارد یعنى به 

تدریج باعث افزایش قند خون مى شود و از همه مهمتر براى جذب نیاز 
به انســولین ندارد و معموًال به همراه شیرین کننده هاى 

مصنوعى در آدامس هاى رژیمى استفاده مى شود 
که مصرف آن براى دیابتى ها و افرادى که 

در رژیم هاى کاهش وزن به سر مى برند 
بالمانع است.

اما شاید بپرسید لزوم استفاده از این 
شیرین کننده ها چیست؟ قندهاى 
مصنوعى به دلیــل آنکه همچون 
شــکر قدرت حجــم دهندگى به 
محصول ندارند بایــد به همراه این 

شیرین کننده ها استفاده شود تا باعث 
افزایش حجم و پیکره بندى محصول 

شده و از طرف دیگر موجب مخفى کردن 
پس طعم تلــخ قندهاى مصنوعى شــود. در 

نتیجه اگر این ترکیبات را در میان دیگر ترکیبات 
مندرج روى بسته بندى آدامس ها مشاهده کردید تعجب 

نکنید.

مواد نرم کننده و سفید کننده
براى آنکه صمغ سفت و سخت آدامس نرم شــود و قابلیت جویدن پیدا کند 
از یکســرى مواد نرم کننده که اغلب خاصیت چرب کنندگى دارد همچون 
گلیسیرین و لیسیتین استفاده مى شود و براى ســفید و گچى کردن سطح 
آدامس از تیتانیوم دى اکسید، براى حفظ تازگى آدامس از شربت ذرت، براى 

ایجاد طعم ترش از اسید سیتریک و براى ایجاد جالى سطح آدامس از 
نوعى موم یا واکس مخصوص استفاده مى شود.

مواد رنگى و اسانس ها

این مواد مى تواند طبیعــى، مصنوعى یا ترکیبى از این دو باشــد که اغلب 
مصنوعى اســت. نعناع، دارچین، اکالیپتوس، انواع میوه ها مثل لیمو، توت 
فرنگى، سیب، پرتقال، هندوانه و حتى طعم کوال و قهوه ازجمله اسانس هایى 

است که به همراه مواد رنگى به آدامس افزوده مى شود.
نکته قابل توجه اینکه مواد رنگى که در صنایع غذایى به محصوالت افزوده 
مى شود به دو گروه تقسیم مى شود؛ نوعى محلول در آب و نوعى غیرمحلول. 
معموًال در محصولى چون آدامس که با بزاق دهان در ارتباط اســت باید از 
رنگ هاى غیرمحلول اســتفاده شــود که در اثر تماس با آب دهان، رنگى 

تراوش نکند.
در نتیجه مصرف آدامس هایى که به محض مصرف، باعث رنگى شدن زبان، 
لب ها و در کل محفظه دهان مى شود به هیچ عنوان توصیه نمى شود چرا که 

این رنگ ها بلعیده و براى سالمت زیان آور است.
عالوه بر ترکیبات فوق در برخى آدامس ها براى ایجاد خاصیت سفیدکنندگى 
دندان ها از کربنات کلسیم و جوش شیرین، از فلوراید براى استحکام میناى 
دندان و جلوگیرى از پوسیدگى و از ویتامین D، کلسیم یا نیکوتین و کافئین 

به شکل دارویى استفاده مى شود.

 بهترین و بد ترین نوع آدامس کدام است؟    
اکنون بهترین نوع آدامس ها، انواع رژیمى و بدون قند آن اســت که براى 

هر گروه سنى یا هر فرد بیمار یا سالمى 

مناسب اســت. هر عدد از این آدامس ها حاوى 2 کالرى و انواع غیر رژیمى 
آن حاوى 10 کالرى انرژى اســت. مهمترین فایده آدامس هاى رژیمى این 
است که شیرین کننده آن از سوى باکترى هاى دهانى تجزیه و تخمیر نشده 
و باعث پوسیدگى و برداشت کلســیم و فسفات از دندان نمى شود و به حفظ 

تمیزى و سالمت دهان کمک مى کند.
در میان انواع آدامس هاى رژیمى، آن دسته که حاوى زایلیتول است توصیه 
مى شود. تحقیقات نشان داده است اگر کودکان جویدن آدامس هاى بدون 
قند را یکسال قبل از رویش اولین دندان دائمى آغاز کنند میزان پوسیدگى 

دندان هایشان به طور چشمگیر کاهش خواهد یافت.
بد ترین آدامس ها انواعى است که به دلیل قوام سفت حین فشرده شدن میان 
دندان ها و در حین تولید حباب، فشــار مضاعفى به فک وارد کرده و باعث 
آزردگى و درد مفصل فک و لق شــدگى مواد پرکرده دندان مى شوند ضمن 
اینکه با تحریک ترشح بیش از حد غدد بزاق به طور کاذب سبب کاهش حس 

تشنگى مى شود.
همچنین از مصرف آدامس هــاى رنگى و انواعى که اســانس قوى دارند، 
بپرهیزید و از خرید انواع آدامس هاى خارجى که فاقد برچسب تأیید وزارت 

بهداشت و بدون تاریخ مصرف است اجتناب کنید.

اطالعات آدامسى تان را باال ببرید   
آدامس هاى با خاصیت سفید کنندگى اگرچه جرم و لک دندان را 
برطرف مى کند اما مصرف مستمر و زیاده از حد آن موجب 
مى شود مواد سفید کننده آن باعث ساییدگى شدید 
میناى دندان شــده و به گســترش پوسیدگى 

دندان ها کمک کند.
آدامس نعناع و دارچین به علت خاصیت 
قــوى ضدباکتریایــى، باکترى هاى 
مولد گازهــاى بد بــوى دهان را 
نابــود مى کنــد اما ایــن را هم 
بدانید آدامس دارچین به دلیل 
طعم تنــد و تیزى کــه دارد، 
مى تواند مخاط دهان را دچار 
ســوختگى، قرمزى و آفت 

کند.
افــرادى هــم کــه از 
آدامس هاى نعناعى جهت 
رفع نفخ و باد شکم استفاده 
مى کنند، بدانند اســانس ها 
بیشتر به عنوان طعم دهنده 
به محصوالت اضافه مى شود 
و معمــوًال در کارخانجات خواص 
و اثربخشى اسانس نعناع در ترکیب با 

آدامس مدنظر قرار گرفته نمى شود.

آدامس خورها ، بخوانند 

شــیرین کننده هاى طبیعى انواعى از شیرین 
ل، ایزومالت، زایلیتول و مانیتول وجود دارد که 
داشته، اما سرعت جذب پایینى دارد یعنى به  ى

مى شود و از همه مهمتر براى جذب نیاز 
ه همراه شیرین کننده هاى 

مى استفاده مى شود 
و افرادى که  ا

مى برند  سر

این   از
هاى
چون

گى به 
این راه

تا باعث 
 محصول 

خفى کردن 
وعى شــود. در 

 میان دیگر ترکیبات 
س ها مشاهده کردید تعجب 

ید کننده
کند  و قابلیت جویدن پیدا تآدامس نرم شــود
که اغلب خاصیت چرب کنندگى دارد همچون 
مى شود و براى ســفید و گچى کردن سطح 
 براى حفظ تازگى آدامس از شربت ذرت، براى 

براى ایجاد جالى سطح آدامس از  یک و
ص استفاده مى شود.

 ها

به شکل دارویى استفاده مى شود.

 بهترین و بد ترین نوع آدامس کدام است؟    
اکنون بهترین نوع آدامس ها، انواع رژیمى و بدون قند آن اســت که براى 

هر گروه سنى یا هر فرد بیمار یا سالمى 

بپرهیزید و از خرید انواع آدامس هاى خارجى که فاقد برچسب تأیید وزارت
بهداشت و بدون تاریخ مصرف است اجتناب کنید.

اطالعات آدامسى تان را باالببرید   
لک دندان را اگرچه جرم و آدامس هاى با خاصیت سفید کنندگى
برطرف مى کند اما مصرف مستمر و زیاده از حد آن موجب
مى شود مواد سفید کننده آن باعث ساییدگى شدید
میناى دندان شــده و به گســترش پوسیدگى

دندان ها کمک کند.
آدامس نعناع و دارچین به علت خاصیت
قــوى ضدباکتریایــى، باکترى هاى
دهان را مولد گازهــاى بد بــوى
نابــود مى کنــد اما ایــن را هم
بدانید آدامس دارچین به دلیل
تیزى کــه دارد، تنــد و طعم
مى تواند مخاط دهان را دچار
ســوختگى، قرمزى و آفت

کند.
افــرادى هــم کــه از
آدامس هاى نعناعى جهت
رفع نفخ و باد شکم استفاده
مى کنند، بدانند اســانس ها
بیشتر به عنوان طعم دهنده
محصوالت اضافه مى شود به
و معمــوًال در کارخانجات خواص
و اثربخشى اسانس نعناع در ترکیب با

آدامس مدنظر قرار گرفته نمى شود.

چه درمان هایى براى موهایى زیرپوســتى وجود دارد ایــن موها چرا به این حالــت در مى آیند چه 
روش هایى براى برطرف کردن این عارضه وجود دارد آیا چاره اى براى پیشگیرى از زیرپوستى شدن 

موهاى بدن وجود دارد؟
همه مردم ممکن است از موهاى زیرپوستى خسته شوند و این موها واقعًا آزارشان بدهد اما این دلیل 

موجهى براى دستکارى کردن موهاى زیرپوستى نیست.
موهاى زیرپوستى در مواقعى بروز پیدا مى کنند که ســاقه هاى موها زیر سطح پوست گیر مى کنند و 
نمى توانند راهى به بیرون پیدا کنند. در نتیجه برجستگى هاى قرمزى ناشى از این حالت شکل مى گیرند 

که معموًال همراه با خارش و التهاب هستند.
با این حال، هرگز سعى نکنید که با استفاده از موچین یا هر عامل بیرونى دیگر،  موهاى زیرپوستى را بیرون 
بکشــید. در واقع، تالش براى چنین کارى، به معناى آسیب زدن به پوست است و مى تواند به التهاب 

بیشتر، عفونت و عوارض خطرناکى مثل عفونت استاف یا سپسیس منجر شود.
متخصصان پوست معتقدند که دستکارى کردن موهاى زیرپوستى فقط التهاب و خارش آنها را بدتر 
خواهد کرد و هیچ نتیجه مثبتى ندارد. بنابراین اگر واقعاً مى خواهید از شر موهاى زیرپوستى خالص شوید، 
از هیدروکورتیزون استفاده کنید که قرمزى پوست، خارش و سوزش آن را کاهش مى دهد. به عالوه 
اینکه بهتر است ناحیه آسیب دیده را با استفاده از پاك کننده هاى الیه بردار مانند صابون هاى اسکراب یا 

سفیدآب بشویید تا از این طریق به رشد درست مو کمک کنید.

تیر کشیدن سر یکى از شایع ترین انواع سر دردها به شمار مى رود.اگر چه علت دقیق تیر کشیدن 
سر ناشناخته است به نظر مى رسد که عواملى براى تیر کشیدن سر وجود دارد که شامل استرس، 
اختالل در خواب، فاصله زیاد بین وعده هاى غذایى و...  مى باشــد. شرایط مختلف ممکن است 
به سردرد تنشى منجربه مشکالت بیش از حد بینایى و یا فشار چشم شود.  در حالى که غذاهاى 
خاص مانند شکالت و... مى تواند باعث سردرد میگرن شود و تیر کشیدگى سر را به همراه داشته

 باشد.
دردهاى میگرنى سر ممکن است که باعث سردردهاى تنشى شود و مى توان با خوردن قرص ها 
و داروهاى بیماران میگرنى از سردرد تنشى رهایى یافت. نشانه هاى میگرن عبارتند از حساسیت 

از افراد بالغ این ســر دردهــا را تجربه به نور و صدا، حالت تهوع و یا استفراغ و...  تقریبًا نیمى 
خفیف و بســیار کوتاه مدت شده اند اکثر افراد دچار سر درد کرده اند و خوشــبختانه 
بیشــتر زنان این ســر دردها باشــد. در که ناشى از استرس مى 
اتفاق مى افتد که حدوداً 

دو برابر مردان است .

یکى از علت هاى  بوى بد دهان پالك هاى دهانى است. بنابراین 30 دقیقه  بعد از هر غذا مسواك 
بزنید ولى  اگر پالك دهانى زیادترى دارید طى روز به اندازه یک عدس جوش شیرین روى مسواك 

ریخته و با آن دندان ها را مسواك کنید.
بررسى ها نشان مى دهند، کافئین، شیرینى مصنوعى، چربى موجود در خوراکى ها و غذاهاى سرخ 
شده همگى باعث خشک شدن دهان، ایجاد طعم اسیدى در دهان و بوى بد مى شوند.گفتنى است، 

بهترین نوشیدنى آب و بهترین شیرینى ها خوراکى هایى مانند کشمش و توت و خرما هستند.
مطالعات اخیر نشان مى دهند نوشابه باعث ایجاد واکنش هایى در معده و سطح دهان مى شود که 
باعث ایجاد بوى بد مى شود. نتایج مطالعات نشان مى دهند، التهاب لثه و گرسنگى طوالنى مدت 

نیز از دیگر عالیم بوى بد دهان هستند که افراد باید همواره به آنها نیز توجه داشته باشند.

اگر ســطح کلســترول خونتان باالست شــاید اولین
توصیه هایى که پزشکتان به شما مى کند این است که 
دور غذاهاى چرب را خط بکشید و سراغ سرخ کردنى ها 
نروید.درست است که چربى هاى اشباع شده اصلى ترین 
متهمان ابتال به سرطان، بیمارى هاى قلبى و زوال عقل 
هستند اما براى فرار از این بیمارى ها نباید به طور کلى 

همه چربى ها را از برنامه غذایى حذف کنید .
حذف چربى ها نه تنها باعث اختالل در پوســت و موى 
شما مى شوند و در برنامه غذایى دچار عوارض مى شوید، 
بلکه چربى اگر به اندازه و با نوع مناسب مصرف شود باعث 
سیرى طوالنى مدت و مانع از پرخورى بیشتر مى شود. 
البته باید دانست که حتى مفید ترین چربى ها هم داراى 
کالرى زیادى هســتند و باید مقدار مصرف در هر حال 
رعایت شود. پس اگر چربى هاى غیراشباع و مفید را به 
رژیم غذاییتان وارد کنید، نه تنها بــه این عوارض دچار 
نمى شــوید، بلکه فواید زیادى را هم به جسم و مغزتان 

مى رسانید.

ماهى
ماهى آزاد، قزل آال و ســالمون از بهتریــن منابع براى 
رساندن امگا3 و چربى هاى اشباع نشده به بدن هستند. 
اگر حداقل یکبار در هفته ماهى بخورید، قلبتان بهتر کار 
مى کند و احتمال ابتال به آلزایمر پایین مى آید. البته براى 
اینکه بیشترین فایده را از مصرف ماهى ببرید، باید آن را 

بدون روغن بپزید.

مغزها
مغز کدوتنبل، آفتابگــردان و دانه کنجد از منابع دیگرى 
هستند که کلسترول خوب بدنتان را باال مى برند. بد نیست 
در ساالد سبزیجاتتان مقدارى کنجد و مغز بریزید و هرروز 

سهمى از این چربى ها را دریافت کنید.

روغن زیتون
برنج را بدون روغن دم کنید و هنگام سرو یک قاشق روغن 
زیتون روى آن بریزید. در این روغن چربى اشــباع شده 
وجود ندارد و با مصرفش قدرت یادگیرى و حافظه تان را 

هم تقویت مى کنید.

سبزیجات
ســبزیجاتى که برگ هایشان به رنگ ســبز تیره است
(مانند اســفناج، کلم پیچ و کلم بروکسل) میزان زیادى 
امگا3 دارند. براى تأمین این نیاز بدنتان، تا مى توانید انواع 
ساالد را از این سبزیجات تهیه کنید و الاقل یک وعده در 

روز از آنها تغذیه کنید.

بذر کتان
تنها آجیل ها نیستند که نیاز بدن شما را به چربى هاى مفید 
برطرف مى کنند. از نظر محققــان بذر کتان هم یکى از 
دانه هاى مفیدى اســت که نه تنها چربــى هاى مورد 
نیاز بدنتان را تأمین مى کند، بلکه با فیبرش ســالمت

 روده هایتان را هم تضمین مى کند. بذر کتان ضدالتهاب 
هم هســت. مى توانید هرروز یک قاشق از آن را روى 

ساالد یا غذایتان برسید.

حذف کامل چربى از غذا، یک اشتباه شایع

 روده هایتان را هم تضمین مى کند. بذر کتان ضدالتهاببدون روغن بپزید.
هم هســت. مى توانید هرروز یک قاشق از آن را روى

ساالد یا غذایتان برسید.

درمان تیر کشیدن سر و سردرد شدید 

نوشابه سبب بد بو شدن دهان مى شود

قبل از هر چیز الزم است بدانیم هر چشم توسط شش عضله در اطراف چشم احاطه شده است و به کمک این عضالت 
مى تواند حرکت کند. 

این عضالت توسط اعصاب از مغز به طور ارادى و در مواقعى ناخود آگاه و خودکار فرمان مى گیرند و منقبض شده، طول 
آنها کوتاه و موجب حرکت چشم به طرف چپ و راست، باال و پایین، در جهات مورب، چرخشى یا ترکیبى از حرکات 
پیچیده چشم ها مى شوند. همانطور که مى دانید توصیه مى شود ما هر روز ورزش کنیم ولى آیا چشم هاى ما به ورزش 
نیاز دارند؟ یعنى هر روز صبح که از خواب بر مى خیزیم مثًال باید ورزش چشمى انجام دهیم و چشم هایمان را چند مرتبه 

به چپ و راست یا باال و پایین حرکت دهیم؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت: خیر.

ما صبح که از خواب بلند مى شــویم به آرامى 
حرکات چشمى ما آغاز مى شــود و پس از چند 
دقیقه گویا چشــم هاى ما آمادگى کافى براى 
حرکات چشــمى را خود به خود پیدا مى کنند و 
حتمًا الزم نیست ما ملزم به ورزش هاى چشمى 
روزانه و منظم باشیم یا تاکنون هیچ مطالعه اى 

این التزام را به اثبات نرسانده است.
 ولى از طرفى گاهى مشــاهده مى شود هنگام 
نرمش و ورزش عمومى افراد چند حرکت ساده 
نیز به چشــم ها مى دهند که به نظر نمى رســد 
منعى براى این کار وجود داشته باشد و همچنین 
خود فرد نیز گاهى یک احساس خوب و راحتى 
در چشم هاى خود تجربه مى کند که در نتیجه 
تســریع در گردش خون به ضمایم چشم ها و 
کمک به اجراى بهتر فعل و انفعاالت حیاتى در 

این ناحیه است.
در صورتى که در توازن و هماهنگى چشــم ها 
اشکالى مشخص و در پى آن ورزش هاى چشمى 
توصیه شود، الزم اســت این توصیه ها را جدى 
بگیریم و با انجام برخى تمرینات و ورزش هاى 
چشــمى خودمان به بر طرف شــدن مشکل 

چشمى کمک کنیم.
اگر هنگام مطالعه، کار با رایانه یا هر کار چشمى دقیق در فاصله نزدیک، زود سردرد یا چشم درد مى گیرید، آب ریزش 
چشم پیدا مى کنید، چشم هایتان مى سوزد، دو تا مى بینید، خط را گم مى کنید یا کًال حال خوشى ندارید و مى خواهید 
زود از آن کار دست بکشید، ممکن است عالوه بر دالیل اولیه بینایى، عیوب انکسارى و جنبه هاى بهداشتى و سالمت 
چشمى شما به ورزش هاى چشمى نیاز داشته باشید و ورزش هاى چشمى معینى طبق توصیه اپتومتریست بتواند به 

رفع مشکلتان به نحو مؤثرى کمک کند.
این مشکالت فقط مربوط به دید نزدیک نیستند، بلکه هنگام فعالیت هاى بینایى در فاصله دور مثًال رانندگى نیز مى تواند 

خود عالمتى از این گونه مشکالت چشمى و نیاز به ورزش هاى چشمى باشد.
اینکه چه نوع ورزشى باید در هر یک از مشکالت مربوط استفاده شود بر اســاس نتایج معاینات سیستم بینایى شما 

مشخص و تعیین مى شود.

چشم هاى ما به ورزش نیاز دارند؟

با موهاى زیرپوستى بدن چه کنیم؟

و ى ن ح و ر یى ش و یج ب ب و ى ن یر
باعث ایجاد بوى بد مى شود. نتایج مطالعات نشان مىدهند، التهاب لثه و گرسنگى طوالنى مدت 

از دیگر عالیمبوىبد دهانهستند که افراد باید همواره به آنها نیز توجهداشته باشند. نیز

سفیدآب بشویید تا از این طریق به رشد درست مو کمک کنید.

از افراد بالغ این ســر دردهــا را تجربهو صدا، حالت تهوع و یا استفراغ و...  تقریبا نیمى 
خفیف و بســیار کوتاه مدت شده انداکثر افراد دچار سر درد د و خوشــبختانه 
بیشــتر زنان این ســر دردها باشــد. در ى از استرس مى 
مى افتد که حدوداً 

ر مردان است .
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اعضاى تیم ملى فوتبال پس از پیروزى حسن روحانى 
در انتخابات ریاســت جمهورى و پیش از مصاف با 
ازبکستان در انتخابى جام جهانى، با رئیس جمهورى 

دیدار مى کنند. 
 باتوجه به پیروزى حســن روحانــى در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهورى، جامعه فوتبال و 
اعضاى تیم ملى فوتبال کشورمان قرار است با رئیس 

جمهورى منتخب دیدار کنند.
این دیدار قرار اســت پیش از دیدار با ازبکستان در 
انتخابى جام جهانى 2018 روســیه برگزار شــود. 
همچنیــن از اســحاق جهانگیــرى، معــاون اول

 رئیس جمهــورى براى دیدار با ازبکســتان دعوت 
خواهد شــد و حتى احتمال حضور دکتــر روحانى 
نیز در این دیدار وجــود دارد. در صــورت پیروزى 
تیم ملــى مقابــل ازبکســتان در این دیــدار، در 
ورزشــگاه آزادى جشــن صعود به جام جهانى برپا 
خواهد شد.از دیگر برنامه هاى فدراسیون فوتبال براى 
این دیدار، تجلیل از رؤساى سابق این فدراسیون پیش 
از آغاز مسابقه خواهد بود.دیدار ایران و ازبکستان در 
رقابت هاى انتخابى جام جهانى 2018 روســیه قرار 
است دوشــنبه، 22 خردادماه در ورزشــگاه آزادى 

برگزار شود.

باشگاه تراکتورسازى بخاطر شکایت خارجى هاى سابق 
خود در چند ماه گذشته با دردسرهاى زیادى مواجه شده 
است؛ پس از بسته شدن دو پنجره نقل و انتقاالتى باشگاه 
تراکتورسازى و مشــکالتى که در جذب بازیکن جدید 
براى این باشگاه به وجود آمد، حاال بنا به اعالم فدراسیون 
فوتبال پرونده هاى زیادى از شکایت خارجى هاى سابق 

در فیفا وجود دارد.
بر اساس فهرستى که فدراســیون از آخرین وضعیت 
شکایت خارجى ها از باشگاه هاى ایرانى منتشر کرده، 
تراکتورسازان هشت پرونده باز در فیفا دارند که ممکن 
است در آینده مشــکالت جدیدى را براى این باشگاه 

ایجاد کند.
پرونده شکایت هاى خارجى هاى سابق از تراکتورسازى 

به شرح ذیل است:
1-حمــزه یونس/رأى صادر شــده اســت/وضعیت: 

نامشخص.
2- کاستا میگنس کوریرا/در حال رسیدگى در فیفا.

3- یان رمــزى/رأى صادر شــده اســت/ وضعیت: 
نامشخص.

4- دیتمار بیکاى/رأى صادره شــده اســت/وضعیت: 
نامشخص.

5- آگوستو سزار/ در حال رسیدگى.
6- تونى اولیویرا/رأى صادره شــده اســت/وضعیت: 

نامشخص.
7- ژائــو ویــال/رأى صادره شــده اســت/وضعیت: 

نامشخص.
8- کارلوس کاردوسو/در حال رسیدگى.

در بین اســامى که فدراســیون فوتبال اعالم 
کرده وضعیت کارلوس کاردوســو، آگوستو 

سزار و کاســتا میگنس هنوز حاد نشده 
است. این ســه بازیکن شکایت خود 

فعًال را تقدیم فیفا کرده اند و 

شکایت آنها در حال رسیدگى است 
که حکم اولیه صادر شود. 

مســئوالن  دیگــر  ســوى  از 
تراکتورسازى از چند ماه قبل با پنج 
بازیکن دیگر وارد مذاکره شده اند و 
با برخى توافقاتى کرده اند. تراکتورى 
ها با تونى اولیویرا و ژائو ویال به توافق 

کامل براى پرداخت پول رسیدند. از 
ســوى دیگر مذاکرات با سایر 

بازیکنان نیز ادامه دارد تا توافقى حاصل شــود و طلب 
انجام شــود. این بازیکنان به صورت اقساطى 

در چنین شرایطى فقط حمزه 
یونس تا این لحظه راضى 

به دریافت طلبش به صورت اقساطى 
نشده که این مســئله مى تواند براى 
تراکتورســازى دردسر جدیدى 
ایجاد کند. از این رو اگر طلب 
ســایر بازیکنان نیز پرداخت 
نشــود، بار دیگر مشــکالت 

جدیدى به وجود خواهد آمد.

نصف جهــان بازیکن جدید تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
گفــت کــه از پیوســتن به پر 

لیگ برتر ایران خوشحال است. افتخارتریــن تیم فوتبال 
سیاوش یزدانى مدافع میانى فصل گذشــته پیکان دیروز قرارداد 
خود را با ســپاهانى ها به امضــا رســاند. او در گفتگویى با نصف 
جهان ضمن ابراز خشــنودى از حضــور در این تیــم پر افتخار 
اصفهانى گفــت: «به هر حال نه بخاطر اینکــه در حال حاضر 
به عضویت ایــن تیم در آمده ام، بلکه ایــن موضوع را با توجه 
به حرف هایى که از ســایر بازیکنان شــنیده ام مى گویم که 
حضور در ســپاهان مى تواند آرزوى هر بازیکن ایرانى باشــد. 
من هم این آرزو را داشــتم و شرایط ســپاهان را با توجه به مربى 
بزرگى که دارد و سابقه قهرمانى هایش بســیار ایده آل دیدم و  فکر 

مى کنم که مى توانم به این تیم کمک کنم و البته از ســویى دیگر هم این تیم مى تواند شرایط پیشرفت بیشتر مرا
 مهیا کند.»

وى در ادامه در خصوص جدایى اش از پیکان تهران گفت: «با توجه به وضعیتى که وجود داشــت، شرایط پیکان را 
براى ماندن مناسب ندیدم. شاید شــرایط مالى در پیکان از دید خیلى ها برایم مناسب تر بود اما من مى خواستم جایى 
فوتبال بازى کنم که پیشرفت کنم. سپاهان نشان داده که از شخصیت بسیار باالیى در فوتبال ایران و آسیا بهره مند 
است و قطعًا این تیم با اتکا به کارنامه درخشان خود و تشکیالت مناسبى که دارد، در فصل پیش رو مدعى شماره یک 

قهرمانى خواهد بود.»
یزدانى در مــورد انتظارات باالى هواداران ســپاهان از بازیکنان جدیــد این تیم نیز به نصف جهــان گفت: «فیلم
 تشــویق هاى کوبنده هواداران ســپاهان را در ورزشــگاه نقش جهان دیده ام و مى دانم که ایــن تیم محبوبیت

 فوق العاده اى در اصفهان دارد. هواداران سپاهان با توجه به اینکه تیمشان ســال ها بر بام فوتبال ایران قرار داشته 
دوست دارند که این افتخارات همچنان تکرار شود و انتظارات آنان از بازیکنان جدید هم طبیعى است. با تمام قدرت 
نشان مى دهم که سپاهان در اعتماد به من کار درســتى کرده و با بازى هاى خوبم هواداران اصفهانى را خوشحال

 مى کنم.»

 ماجراى لژیونر شدن ملى پوش جوان ذوب آهن به یکى از 
سوژه هاى جنجالى این چند ماه تبدیل شده است تا جایى 
که تهدید به پیگیرى هاى قانونى از جانب تیم اصفهانى، 

باشگاه روسى را به تکاپو انداخت.
علنى شدن دوباره پیوستن رضا شکارى به باشگاه روستوف 
به عنوان جدیدترین لژیونر ایرانى اروپا باعث شد تا دوباره 
باشگاه ذوب آهن در قبال این اتفاق موضعگیرى داشته 
باشــد و براى احقاق حقوق خود تهدید به پیگیرى ماجرا 

از طریق مراجــع قانونى 
کنــد. تهدیدى کــه با 
واکنش باشگاه روستوف 
و مکاتبات کتبى از سوى 

روس ها مواجه شد.

باشــگاه ذوب آهن در جدیدترین اطالعیه خود در قبال 
وضعیت جدایى ملى پوش جوان خود آورده است:«رضا 
شکارى که پیش تر بدون رعایت اصول قانونى با رها کردن 
تمرینات ذوب آهن راهى روسیه شد، پس از بازگشت به 
اصفهان نسبت به پیوستن به روستوف و مراحل آن تفهیم 
شد. از همین رو برنامه ریزى هاى الزم صورت گرفت تا 
باشگاه ذوب آهن با رعایت شرایط شکارى و در نظر گرفتن 
تمام حقوق باشگاه ذوب آهن نسبت به این بازیکن، در مورد 
شرایط جدایى او تصمیمات الزم را اتخاذ کند. متأسفانه 
پس از برنامه ریزى هاى صورت گرفته بار دیگر مســیر 
جدایى شکارى و پیوستن به روســتوف از مسیر اصولى 
ترانسفر منحرف شد که با پیگیرى صورت گرفته 
مشخص شد کمیته انضباطى بایستى در هنگام 

صدور رأى براى رضا شکارى، نماینده باشگاه ذوب آهن را 
فرا مى خوانده است و از طرف دیگر نامه باشگاه روستوف 
به ذوب آهن مؤکد این موضوع است که بایستى این انتقال 
در صورت رضایت ذوب آهن و از مسیر قانونى انجام شود.» 
ذوب آهنى ها در ادامه با انتشــار متن نامه نگارى صورت 
گرفته با روس ها از پاسخ روستوف به این مورد پرده بردارى 
و متن نامه را منتشر کردند. در نامه ارسالى روستوف آمده 
است: «درپاسخ به نامه پیشین شما، مایلیم در خصوص 
بازیکن باشگاه ذوب آهن، آقاى رضا شکارى موارد مربوط 
را به اطالع برسانیم. احتراماً به استحضار مى رساند که ما 
هیچگونه مذاکره و ارتباطى با بازیکن نامبرده؛ رضا شکارى 
آغازنکردیم. همچنین ما هیچگونه زمینه چینى یا توافقى با 
وى نداشته ایم. در حال حاضر نیز با او وارد هیچگونه ارتباط، 

مذاکره یا تماس نیستیم. با وجود این، مایلیم ترانسفر این 
بازیکن به باشگاه خود را مدنظر قراردهیم. به همین منظور، 
خواهشمند است چنانچه ماده خرید در قرارداد بازیکن وجود 
دارد مبلغ دقیق خرید را به اطالع ما برســانید تا ترانسفر 
بازیکن به این باشــگاه وفق این ماده صــورت پذیرد. ما 
خواهان برقرارى همکارى دوجانبه با آن باشگاه و تشریک 

مساعى هستیم.»
در همین راستا  سعید آذرى در نشســتى با حضور وثوق 
احمدى مسئول کمیته رســیدگى به وضعیت بازیکنان و 
همچنین بهاروند رئیس سازمان لیگ، پیگیر پرونده رضا 
شکارى و حضور غیر قانونى او در روستوف شد که در پایان 
مقرر گردید در راه این انتقال تمــام حقوق ذوب آهن به 

صورت کامل رعایت شود.

زالتکو کرانچار بارها نســبت به اینکه  نصف جهان
دوست دارد محمود کریمى به کادر فنى او اضافه شود 
ابراز عالقه کرده و این اشتیاق خود را بارها در رسانه ها 
عنوان کرده است. همچنین شایعه شده است که کرانچار 
در صورت ماندن در سپاهان، چهره محبوب هواداران 

تیمش را به نیمکت اضافه خواهد کرد. 

مدیرعامل سپاهان آخرین توضیحات درباره این ماجرا را 
داده و گفته: «این موضوع بستگى به نظر کادر فنى دارد 
و حق طبیعى سرمربى است که درباره کادرش تصمیم 
بگیرد. تا جایى که مى دانم و کرانچار به ما اعالم کرده 
او خیلى راحت تر با محمود کریمى کار مى کند و بسیار 
مایل است تا کریمى به عنوان دستیار در کنارش باشد.»

عبدا... ویسى در این روزها تقالى زیادى  نصف جهان

دارد که بتواند سکان هدایت یک تیم خوب را بر عهده 
بگیرد و بتواند دوباره در فوتبال ایران خودى نشان دهد. 
پس از ناکامى بزرگ در سپاهان، او مى خواهد هر طور 
شده در تیمى که از شاخصه هاى الزم برخوردار باشد 
خود را اثبات کند. پس از ابراز تمایل یحیى گل محمدى 
براى پیوستن به تراکتورسازى، مسئوالن نفت منتظر 
روشن شدن تکلیف او هســتند. عبدا... ویسى مربى 
دیگرى اســت که با او مذاکره شده است اما برخالف 
اخبار منتشر شــده توافقى بین او و نفت تهران انجام 

نشده و ویســى یکى از گزینه هاى نفت بوده است و 
انتخاب نهایى مســئوالن این تیم نیست. قرار است 
این مربى برنامه هاى خود را به مســئوالن باشــگاه 
ارائه کند و از بین چند گزینه داخلى و خارجى تا پایان 
هفته تصمیــم نهایى درباره انتخاب ســرمربى نفت 
اتخاذ مى شود. ویسى پیش از این نیز براى پیوستن به 
صنعت نفت آبادان، فوالد خوزستان و تراکتورسازى 
تبریز نیز توســط خود و ســایر دوســتانش رایزنى 
هایى را انجام داده بود که البتــه تاکنون راه به جایى

 نبرده است.

  برگ برنده ذوب در بحران شکارى 
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یزدانى در گفتگو با نصف جهان:

سپاهان در اعتماد به من کار درستى کرده

احتمال حضور روحانى   در جشن صعود   

کرانچار، محمود را دوست دارد

ویسى شاید  تهران

نصف جهــان
فوتبال فوالد
گفــت کــه

لیگ برتر ایران خافتخارتریــن تیم فوتبال 
سیاوش یزدانى مدافع میانى فصل گذشــته پیک
گ خود را با ســپاهانى ها به امضــا رســاند. او در
جهان ضمن ابراز خشــنودى از حضــور در این
اصفهانى گفــت: «به هر حال نه بخاطر اینکـ
به عضویت ایــن تیم در آمده ام، بلکه ایــن
به حرف هایى که از ســایر بازیکنان شــنید
حضور در ســپاهان مى تواند آرزوى هر بازیک
من هم این آرزو را داشــتم و شرایط ســپاهان
بزرگى که دارد و سابقه قهرمانى هایش بســیار اید

از طریق مراجــع قانونى 
کنــد. تهدیدى کــه با 
واکنش باشگاه روستوف

و مکاتبات کتبى از سوى 
روس ها مواجه شد.

شرایط جدایى او تصمیمات الزم را اتخ
پس از برنامه ریزى هاى صورت گرفت
ایى شکارى و پیوستن به روســتو
نحرف شد که با پیگ
ص شد کمیته انضباط

یز

سپاهان در ا

جدایى شکارى و پی
ترانسفر من

مشخص

سپاه

شخص.
ژائــو ویــال/رأى صادره شــده اســت/وضعیت: 

شخص.
کارلوس کاردوسو/در حال رسیدگى.

ین اســامى که فدراســیون فوتبال اعالم 
ه وضعیت کارلوس کاردوســو، آگوستو 

ر و کاســتا میگنس هنوز حاد نشده 
ت. این ســه بازیکن شکایت خود 

فعًال قدیم فیفا کرده اند و 

یت آنها در حال رسیدگىاست 
حکم اولیه صادر شود. 

مســئوالن  دیگــر  ســوى 
کتورسازى از چند ماه قبل با پنج 
کن دیگر وارد مذاکره شده اند و

خى توافقاتى کرده اند. تراکتورى 
 تونى اولیویرا و ژائو ویال به توافق 

ل براى پرداخت پول رسیدند. از
ـوى دیگر مذاکرات با سایر 

بازیکنان نیز ادامه دارد تا توافقى حاصل شــود و طلب 
انجام شــود. این بازیکنان به صورت اقساطى 

در چنین شرایطى فقط حمزه 
یونس تا این لحظه راضى

به دریافت طلبش به صورت اقساطى
نشده که این مســئله مى تواند براى
تراکتورســازى دردسر جدیدى
طلب اگر ایجاد کند. از این رو
ســایر بازیکنان نیز پرداخت
نشــود، بار دیگر مشــکالت

جدیدى به وجود خواهد آمد.
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سپاهان به عنوان یکى از فعال ترین باشگاه هاى حاضر 
در بازار تابســتانى فوتبال ایران همچنــان خریدهاى 

جدیدى را رونمایى مى کند.
باشــگاه اصفهانى و زالتکو کرانچار برنامه هاى 
زیادى براى فصل آتى پیــش رو دارند و دنبال 
بازگرداندن این تیم به جایگاه واقعى خود در 
بین مدعیان هســتند. بعد از دو فصل ناامید 
کننده و کابوس وار، شــروع این باشگاه در 
بازار نقل و انتقاالت تابســتانى باعث شد تا 
طوفان زردى به راه افتاده و ستاره هاى موجود 
یکى پس از دیگرى ســر از نصــف جهان در 
بیاورند بلکه با حضورشان به سپاهان کمک 
کنند تا بار دیگر در قامت مدعى قهرمانى گام 

به رقابت ها بگذارد.
خریدهــاى منطقى و صــد البتــه پرمعنا که 
مى توانــد زنگ خطــر را براى همــه مدعیان 
قهرمانى در فصل آتى به صــدا در بیاورد چون 
پیرمرد کروات و ســپاهان با شــناخت کامل از 
ضعف هاى موجود در پست هاى مختلف گام به 
بازار گذاشــته و بدون جار و جنجال و با سیاست 
سکوت یکى پس از دیگرى قراردادها را نهایى و 
خریدهاى خود را در خواب زمستانى بسیارى از 

باشگاه ها معرفى مى کنند.
بعد از مذاکره با عزت پورقاز مدافع ملى پوش 
سایپا، این بار سپاهانى ها به سراغ سیاوش 
یزدانى بازیکن دیگر خودروســاز پایتخت 
رفتند و با این بازیکن هم قراردادى دوساله 
امضا کردند تا به این ترتیب بیشــتر نگرانى 
خود از بابت ساختار تدافعى را برطرف کنند 
تا چند روز دیگر یک خرید بزرگ دیگر 
در خط دفاع نیز در این باشــگاه انجام 
خواهد شــد. براى پست دفاع راست 
و چپ ســپاهان روى گزینه هاى 
مختلفى نظر داشت که در نهایت 

روى بازگرداندن حسن جعفرى از پدیده براى دفاع راست و جذب 
سعید آقایى از تراکتورسازى به جمع بندى نهایى رسید که اولى تنها 
یک امضا با باشگاه سپاهان فاصله دارد اما آقایى ملى پوش بخاطر 
مشکالتى که در پرداخت پول رضایتنامه به باشگاه گسترش فوالد 

دارد هنوز حضورش در نصف جهان نهایى نشده است.
براى میانه میدان کرانچار روى حفظ «سرور جپاروف» ازبک تأکید 
کرده تا مسئوالن باشگاه به شدت پیگیر اختالفات او با استقاللى 
ها باشند. در شــرایطى که منصوریان مدعى شده سرور جپاروف 
بازیکن استقالل است و سازمان لیگ نیز براساس تفاهمنامه موجود 
این ادعا را ثابت کرده اما برخى مشــکالت میان دو طرف شانس 
سپاهانى ها براى به خدمت گرفتن دائمى این بازیکن را بیشتر کرده 
اســت ضمن اینکه در میانه میدان خود کرانچار دنبال گزینه اى 

خارجى هم هست تا با خود به ایران بیاورد.
اما در خط حمله، ســپاهانى ها روزهاى پرمشــغله اى را تجربه 
مى کنند چون حداقل دو خرید جدید باید براى تقویت ســاختار 
تهاجمى خود داشته باشند که اولین خرید با قطعى شدن حضور 
شاهین ثاقبى از ملوان انجام شــد. بازیکنى که با پرداخت پول 
رضایتنامه قراردادى سه ساله با سپاهان بست. دومین خرید هم 
چندان براى طرفداران این باشــگاه غریبه نیست چون آخرین 
قهرمانى خود را با گل هاى این بازیکن جشن گرفتند. «لوسیانو 
پریرا» ملقب به شیمبا بعد از اتمام قراردادش با گسترش فوالد در 
یک قدمى بازگشت به سپاهان قرار گرفته، هر چند  که در یکى 
دو روز اخیر با یک پیشنهاد نجومى از سوى صنعت نفت آبادان 

مواجه شده است.
خریدهاى سپاهان در حالى با سیاست خاص این باشگاه در حال 
انجام شدن اســت که مذاکرات براى تمدید قرارداد مهره هاى 
کلیدى نیز ادامه دارد گرچه برخى از بازیکنان براى ماندن در جمع 
زردپوشان نصف جهان با اختالفات زیادى روبه  رو هستند از جمله 
موسى کولى بالى مدافع اهل مالى و همچنین احسان حاج صفى 
که هنوز زیر بار امضاى قرارداد جدید نرفته اســت. در خصوص 
کولى بالى گفته مى شــود اختالف مالى دو طرف به قدرى زیاد 
شده که باید منتظر خداحافظى این بازیکن و حضورش در تیمى 
دیگر بود اما در خصوص حاج صفى قطع به یقین سپاهانى ها او 

را راضى به تمدید قرارداد خواهند کرد.

«آنخــل دى ماریــا» قصــد جدایى از 
پارى ســن ژرمــن را دارد و بــه ادعاى 
«موندودپورتیــوو»، از طریــق مدیــر 
برنامه هاى خود پیشنهاد پیوستن به بارسا 

را مطرح کرده بود.
دى ماریا، ســتاره آرژانتینى ســابق رئال 
که دو ســالى اســت براى پى اس جى 
بازى مــى کند، قصــد جدایــى از جمع 

پاریسى ها را دارد.
او چندى پیش از طریق مدیر برنامه هاى 
خود به مسئوالن بارسا پیشنهاد پیوستن 
به این تیم را مطرح کرده بود اما به ادعاى 
«موندودپورتیوو»، بارســا بــا جذب او 

مخالفت کرده است.
 آبــى انارى هــا که در 

فصــل،  ایــن 
رقابــت در راه 
اللیگا را به رئال 
باختند و در لیگ 
نیز  قهرمانــان 
توسط یوونتوس 
حــذف شــدند، 
قصــد دارنــد با 
خریدهاى جدید 
در خــط میانى، 

خود را بــراى فصل بعد 
تقویت کننــد ولى بــه ادعاى 

«موندودپورتیــوو»، هافبــک هــاى 
مدنظر بارسا، بازیکنانى از جنس «مارکو 
وراتى»(بازیکن ایتالیایــى پى اس جى) 
هستند نه بازیکنانى مثل دى ماریا و حتى 

کوتینیو.
  بارســا در پى جذب هافبکــى جنگنده با 
قدرت بازى سازى باالســت تا هافبکى 
ظریف در حد و اندازه هــاى دى مارى و 
کوتینیو. این مهمترین عامل رد درخواست 

دى ماریا بوده است.

پاسخ منفى  به  
دى ماریا 

بازارگرمى هاى 
قاسم!

با اینکه قاسم حدادى فر هافبک و کاپیتان 
ذوب آهن اصفهان، نشان داده به این تیم 
تعصــب دارد و اصًال دلــش نمى خواهد 
سبزپوشــان را ترك کند اما هر ســال از 
امکان حضور در پرســپولیس اســتفاده 
مى کند و در نهایت با قراردادى خوب در 

اصفهان مى ماند!
عجیب اینکــه در تمــام این ســال ها 
پرسپولیســى ها وارد این بازى  شــده اند 
و انگار قرار نیســت یک روز این پرونده 
بســته شــود و این ماجرا به اتمام برسد 
آن هم در شــرایطى که پرسپولیس سه 
هافبک تدافعــى دارد و هیــچ نیازى به 
این بازیکن جدید و البته گرانقیمت مثل 
حدادى فر نــدارد ولى همچنان شــایعه 
آمدن حدادى فر مثل هر سال و هر فصل 

نقل و انتقاالت سر زبان است!
این شــایعه امســال بخاطر یک عمل 
جراحى ساده روى کتف کمال کامیابى نیا 
منتشر شــد و در حالى که کمال طى 50 
روز آینده تمریناتش را با پرسپولیس آغاز 
خواهد کرد اما برخــى که عالقه خاصى 
به این مدل شایعات دارند، اعالم کردند 
حدادى فر قرار است جایگزین کامیابى نیا 
در پرسپولیس شــود آن هم در حالى که 
هیــچ مذاکره اى انجام نشــده اســت  و 
پرســپولیس نیز با یک هافبک تدافعى 

بازى مى کند! 

اماراتى ها براین باور هستند که العین بازى خوبى را براى استقالل به نمایش گذاشت و تنها 
بدشانسى و تراکم حریف در خط دفاعى باعث شد تا آنها بازنده شوند.

به  گزارش خبرگزارى ها و  به نقل از سایت رســمى باشگاه العین، در یکى از حساس ترین 
بازى هاى  دور رفت یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا، استقالل در ورزشگاه آزادى از 

العین پذیرایى کرد که این دیدار با یک گل به سود نماینده ایران به پایان رسید.
سایت باشــگاه العین با وجود شکســت این تیم از عملکرد بازیکنان خود راضى است و 

بدشانسى را عامل شکست خوردن این تیم مى داند.
بــر این ســایت اماراتــى با ایــن تیتر«العیــن آماده جبران شکســت  ا بر

ین استقالل» نوشت: «العین بازى خوبى از خود به نمایش گذاشت.  ا
تیم، توپ و میدان را در اختیار داشت و وضعیت بهترى نسبت 

به میزبان خود داشت. شاگردان مامیچ شخصیت خود 
را به حریف تحمیل کردند و با انضباط تاکتیکى و 

توازن در خط حمله و دفاع بازى کردند. آنها 
هر چند شکســت خوردند اما نمایش 

قابل قبولى داشتند.»

در ادامه گزارش این ســایت آمده اســت: «العین 
فرصت هاى زیادى را روى دروازه حریف خود 

خلق کرد اما تراکم حریف در کارهى دفاعى و 
بدشانسى باعث شد تا این تیم نتواند 

به گل برسد. اســتقالل در این 
ر  ا یــد به دنبال گل نخوردن بود. با وجود د

این که العین در دقیقه 77 یک بازیکن خود را اخراج 
شــده دید اما  این باعث نشد تا ضعیف تر شود 

بلکــه بازیکنان اســتقالل را وادار به عقب 
کشیدن کرد. شاگردان مامیچ نزدیک بود 
که به تساوى برسند اما برخورد توپ با دست 

محمد احمد باعث شد تا داور چینى پنالتى  
تشخیص دهد و رضایى آن را تبدیل 

به گل کند.»

 کرى سایت باشگاه العین براى استقالل
در ادامه گزارش این ســایت آمده اســت: «العین 

فرصت هاى زیادى را روى دروازه حریف خود 
خلقکرد اما تراکم حریف در کارهى دفاعى و 

بدشانسى باعث شد تا این تیم نتواند
نننننننننناین به گل برسد. اســتقالل در 

ر  ا یــد به دنبال گل نخوردن بود. با وجود د
7این که العین در دقیقه 77 یکبازیکن خود را اخراج

ل ساییت باشگاه العین براى است

بــر این ســایت اماراتــى با ایــن تیتر«العیــن آماده جبران شکســت  ا بر
ین استقالل» نوشت: «العین بازى خوبى از خود به نمایش گذاشت.  ا

تیم، توپ و میدان را در اختیار داشت و وضعیت بهترى نسبت 
به میزبان خود داشت. شاگردان مامیچ شخصیت خود 

را به حریف تحمیل کردند و با انضباط تاکتیکى و 
توازن درخط حمله و دفاع بازىکردند. آنها

هر چند شکســت خوردند اما نمایش 
قابل قبولى داشتند.»

شــده دید اما  این باعث نشد تا ضعیف تر شود 
بلکــه بازیکنان اســتقالل را وادار به عقب 
کشیدن کرد. شاگردان مامیچ نزدیک بود 
که به تساوى برسند اما برخورد توپ با دست 

محمد احمد باعث شد تا داور چینى پنالتى  
تشخیص دهد و رضایى آن را تبدیل 

به گل کند.»

حضور کوتــاه و 
ناموفق یــک بازیکن 
برزیلى در لیــگ چهاردهم 
اکنون تنهــا تهدیــد بین المللى 
موجود علیه سپاهان محسوب مى شود.

طبق اعالم فدراســیون فوتبال، ســپاهان 
در حال حاضــر تنها یک پرونــده در دادگاه هاى 
بین المللى ورزشى دارد. این پرونده که در حال رسیدگى 
است مربوط به مارسیو پاسوس اســت. این بازیکن برزیلى 
در نقل و انتقاالت زمســتانى لیگ چهاردهم به سپاهان پیوست. 
با اینکه پاسوس با ســپاهان قراردادى به مدت یک فصل و نیم امضا 
کرده بود اما عمر حضور او در نصف جهان فراتر از یک نیم فصل نرفت. 

س  سو پا
که پــس از کنار گذاشــته 

شدن از سوى ســپاهان مدتى بدون تیم بود اکنون 
عضو تیم ABC است و در سرى B فوتبال برزیل روزگار مى گذراند.

حضور پاسوس در ســپاهان به اندازه اى کوتاه و کمرنگ بود که حتى 
بسیارى از هواداران پیگیر سپاهان هم احتماًال به زحمت او را به خاطر 
مى آورند اما جذب این هافبک دفاعى در آن زمان اکنون به بزرگ ترین 

دردسر بین المللى سپاهان بدل شده است
البته از آنجا که این پرونده در حال رسیدگى است و منجر به صدور رأى 
علیه سپاهان نشده مشکلى براى باشگاه اصفهانى در نقل و انتقاالت 
پیش رو به وجود نخواهد آورد یعنى سپاهان برخالف بسیارى از رقباى 

لیگ برترى مجاز به جذب بازیکن یا مربى جدید خارجى است. 

سر بازیکن فراموش شده سپاهان
درد

 چک آقایى 
ربطى به ما ندارد

نصف جهان سعید آقایى در فصل نقل و انتقاالت 
مشتریان زیادى دارد اما او مانع بزرگى را براى انتخاب آزادانه 

تیم پیش روى خود مى بیند. با اینکه گفته مى شود سعید آقایى بخاطر 
داشتن چکى 1/5 میلیاردى نزد مدیران گسترش فوالد، نمى تواند به راحتى تیم 

جدیدى انتخاب کند و شاید بخاطر شرایط خاص تراکتورسازى در این تیم ماندنى شود، حاال 
سپاهان همانطور که چند روز پیش هم در نصف جهان نوشته بودیم براى جذب این بازیکن جلو آمده هر 

چند که آنها حاضر به پرداخت مبلغ میلیاردى براى جذب آقایى نیستند.
طاهرى مدیرعامل سپاهان در این باره به خبرگزارى ها گفته: «شنیده ایم آقایى یک 

چک 1/5 میلیارد تومانى بابت ضمانت به باشگاه گسترش داده که این 
موضوع بین خود وى و باشگاه است و هیچ ارتباطى به باشگاه 

سپاهان ندارد، هم باشگاه سپاهان و هم او براى 
حضور در تیم نظر مساعد دارند اما هنوز 

توافقى حاصل نشده است.» 

  

هندبال قطعاً 
مربى خارجى خواهد 

داشت
رئیس فدراسیون هندبال گفت: براى سرمربیگرى تیم ملى هندبال 

قطعاً به دنبال گزینه خارجى هستیم.
علیرضا رحیمى در گفتگویى اظهار داشت: در بهمن ماه سال جارى مسابقات انتخابى جام 

جهانى را پیش رو داریم به همین منظور به دنبال یک مربى خارجى براى هدایت تیم ملى هستیم.
وى افزود: با توجه به حضور بازیکنان ملى پوش در لیگ هاى معتبر دنیا و سطح فنى باالى آنها 

قطعاً سرمربى تیم ملى خارجى خواهد بود.
رحیمى از کسانى که طى سالیان گذاشته براى هندبال زحمت کشیده اند 

تقدیر کرد و گفت: معتقدم با کمک همه ارکان فدراســیون از 
جمله باشــگاه ها و هیئ ت ها و همچنین ادارات کل 

مى توانیم هندبال ایران را به جایگاه واقعى 
خودش برسانیم.

سپاهان- پورقاز 
شاید کنسل شود

نصف جهان   با وجود اینکه گفته مى شــود عزت ا... پورقاز مدافع تیم ملى 
به تیم سپاهان پیوسته ولى هنوز این انتقال در ابهام است و ممکن است که در نهایت 

پورقاز را در سپاهان نبینیم.  هرچند مذاکراتى از سوى باشگاه سپاهان با این مدافع ملى پوش 
صورت گرفته اما هنوز توافقى به دســت نیامده و قراردادى امضا نشده است. این 

بازیکن با حضور در اردوى تیم ملى براى بازى با ازبکستان آماده مى شود. 
 گفته مى شود برخى اختالف نظرها و مشکالتى که در بحث 

توافق مدیران سپاهان با پورقاز وجود داشت مى تواند 
باعث شود که پروژه پیوستن این بازیکن 

به اردوگاه زرد کنسل شود. باید 
منتظر بود.

زنگ خطر کرانچار براى مدعیان
سپاهان به عنوان یکى از فعال ترین باشگ
در بازار تابســتانى فوتبال ایران همچنـ

جدیدى را رونمایى مىکند.
باشــگاه اصفهانى و زالتکو کرانچ
زیادى براى فصل آتى پیــش ر
بازگرداندن این تیم به جایگاه
بین مدعیان هســتند. بعد از
کننده و کابوس وار، شــروع
نقل و انتقاالت تابســتان بازار
ستار طوفان زردى به راه افتاده و
یکى پس از دیگرى ســر از نصـ
بیاورند بلکه با حضورشان به س
کنند تا بار دیگر در قامت مدعى

رقابت ها بگذارد. به
خریدهــاى منطقى و صــد البت
مى توانــد زنگ خطــر را براى ه
قهرمانى در فصل آتى به صــدا د
پیرمرد کروات و ســپاهان با شــن
ضعف هاى موجود در پست هاىم
بازار گذاشــته و بدون جار و جنجال
سکوت یکى پس از دیگرى قراردا
خریدهاى خود را در خواب زمستا

باشگاه ها معرفى مى کنند.
بعد از مذاکره با عزت پورقاز مدا
سایپا، این بار سپاهانى ها به س
یزدانى بازیکن دیگر خودروس
رفتند و با این بازیکن هم قرارد
امضا کردند تا به این ترتیب بیش
خود از بابت ساختار تدافعى را
تا چند روز دیگر یک خرید
در خط دفاع نیز در این باش
خواهد شــد. براى پست
و چپ ســپاهان روى
مختلفى نظر داشت ک

زنگ خطر کر

بازىمىى کند!ازىمى کند!

خریدهاى سپاهان
 در حالى با سیاست 
خاص این باشگاه 

در حال انجام شدن 
است که مذاکرات 

براى تمدید قرارداد 
مهره هاى کلیدى نیز 

ادامه دارد گرچه 
برخى از بازیکنان 

براى ماندن در جمع 
زردپوشان 

نصف جهان با 
اختالفات زیادى 
روبه  رو هستند
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ساعت 15و 30 دقیقه بعد از ظهر 12 بهمن ماه سال 94 
وقوع یک  سرقت مسلحانه در فلکه دوم دولت آباد به 

کالنترى 167 اعالم شد.
با حضــور مأمورین در محل و انجــام تحقیقات اولیه 
مشخص شد که سه سارق مسلح، پس از شلیک گلوله 
و مجروح کردن صاحب مغازه طالفروشى از ناحیه پاى 
راست، اقدام به سرقت بیش از 5 کیلو طال و جواهرات 

کرده و از محل متوارى شدند .
با تشــکیل پرونده مقدماتــى با موضوع «ســرقت 
مسلحانه» و به دستور بازپرس شــعبه دوم دادسراى 
عمومى و انقالب شــهررى، پرونده جهت رســیدگى 
در اختیــار اداره یکــم پلیــس آگاهى تهــران  قرار 

گرفت.
کارآگاهان با حضور در بیمارستان شهداى هفتم تیر به 
تحقیق از صاحب مغازه طالفروشى پرداختند؛ مالباخته 
در اظهاراتــش بــه کارآگاهان گفت: «ســاعت 15و 
15دقیقه بعد از ظهر  داخل مغــازه بودم که ناگهان دو 
دزد با صورت پوشیده داخل مغازه شدند و در ادامه نفر 
سوم نیز به آنها اضافه شد . نفر سوم، کلت کمرى اش 
را به سمت من گرفت و مرا تهدید کرد؛ در همین زمان، 
نفر اول اسلحه اش را به سمت من گرفت؛ مى خواستم 
اسلحه یکى از آنها را بگیرم که به من شلیک کردند و 
گلوله به پاى راستم اصابت کرد. آنها با ضربات لگد مرا 
به زمین انداختند و در حالى که یک نفرشــان باالى 
سر من ایستاده بود، دو نفر دیگر شروع به جمع کردن 
طالهاى داخل مغازه کردند. طالها را داخل یک گونى 
ریختند و از مغازه خارج شدند. طبق اظهارات اهالى و 
کسبه محل، ســارقین با دو  موتورسیکلت طرح هوندا 

125 از محل متوارى شدند.»
در شــرایطى کــه تحقیقات پلیســى جهت کشــف 
پرونــده ســرقت مســلحانه طالفروشــى منطقه 
دولت آباد در دســتور کار کارآگاهــان اداره یکم قرار 
داشت، سرقت مسلحانه مشــابهى این بار در منطقه 
باقرشــهر به اداره یکم پلیس آگاهــى تهران اعالم 

شد .
بنابــر اظهــارات صاحــب طالفروشــى... واقع در 
منطقــه باقرشــهر- خیابــان مصطفــى خمینــى، 
دزدان مســلح اقدام به ســرقت دو کیلوگــرم طال و 
جواهرات از مغازه اش کرده و از محل متوارى شــده 

بودند.
صاحــب طالفروشــى در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «ساعت 13و30دقیقه ظهر مشغول نشان دادن 
ســرویس طال به سه زن بودم که ســه مرد با صورت 
پوشــیده وارد طال فروشى شــدند؛ دو نفرشان کلت 
کمرى  در دست داشتند و نفر سوم نیز یک چوب دستى 
در اختیار داشت. ســارقین پس از ورود به طالفروشى 
اقدام به پاشیدن افشانه به سمت من و آن سه زن کرده 
و مرا مجبور کردند تا روى زمیــن بخوابم؛ آنها پس از 
ســرقت دو کیلوگرم طال و جواهرات از طالفروشــى 

خارج شدند.»
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهى با مراجعه به محل 

سرقت مسلحانه در منطقه باقرشهر و در حالى که این 
محل فاقد هرگونه سیســتم هشدارى یا دوربین هاى 
مداربســته بودبه تحقیقات میدانى از اهالى و کســبه 

محل پرداختند .
در تحقیقات میدانى، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
سارقین پس از سرقت از طالفروشى، با یک پژو پرشیا 
سفیدرنگ از محل متوارى شــده اند که در حین فرار، 
در حالى که پالك خودروشــان قابــل قرائت نبوده با 
یک  وانت عبــورى تصادف کرده و طــى آن یکى از 
پالك هاى خودرو کنده شــده و در محدوده ســرقت 

برجاى مانده است .
با به دست آمدن شماره پالك خودرو پرشیا متعلق به 
سارقین، کارآگاهان بالفاصله اقدام به شناسایى صاحب 
خودرو به نام «محسن» 32 ساله کردند. با مراجعه به 
محل سکونت محسن در منطقه قوچ حصار، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که وى از زمان وقوع اولین ســرقت 
مسلحانه دیگر به محل سکونت اعضاى خانواده اش 

مراجعه نداشته و در حال حاضر بالمکان است .
اقدامات پلیسى جهت شناســایى دیگر اعضاى گروه 
سارقین مسلح در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت 
تا نهایتًا چهار عضو دیگر گروه ســارقین مســلح به 
نام هاى «مهدى» 26 ســاله، «عباس» 33 ســاله ، 
«ساسان»34 ساله و «کامران» 26 ساله نیز شناسایى 

شدند .
با شناســایى چهار عضو دیگر گروه ســارقین مسلح ، 
کارآگاهان اداره یکم با انجام تحقیقات از محل سکونت 
آنها در مناطق کهریزك و فدائیان اسالم، اطمینان پیدا 
کردند که آنها نیز همانند سرکرده گروهشان مراجعتى 
به محل هاى سکونت خود نداشته و به احتمال بسیار 
زیادى هر پنج عضو این گروه سارقین مسلح با یکدیگر 

هستند .
روز 31 اردیبهشت ماه امسال با انجام اقدامات پیچیده 
پلیســى، کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهى اقدام 
به شناســایى محل تردد این گروه از ســارقین مسلح 

تحت تعقیب در محدوده دولت آباد کردند و بالفاصله 
تیم هاى عملیاتى این اداره بــه این منطقه دولت آباد 
اعزام شدند و به صورت نامحسوس این منطقه را تحت 

کنترل قرار دادند.
در ساعت 14، کارآگاهان با شناسایى خودروى سوارى 
متعلق به ســارقین مســلح، اقدام به اجراى عملیات 

دستگیرى کردند .
ســارقین با وجود توقف خــودرو و در شــرایطى که 
کارآگاهان با شــلیک چندین تیر هوایى به آنها دستور 
ایست داده بودند، تالش کردند تا همچنان به صورت 
پیاده از محل متوارى شوند که نهایتًا با توجه به مسلح 
بودن ســارقین و احتمال به کارگیرى سالح از سوى 
آنها، کارآگاهان اداره یکم آگاهــى با رعایت قانون به 
کارگیرى ســالح ســه نفر از آنها را مورد هدف گلوله 
قرار دادند و نهایتًا هر پنج عضو گروه ســارقین مسلح 

طالفروشى را دستگیر کردند.
در بازرسى از متهمین و خودروى آنها، عالوه بر کشف 

یک قبضه کلت کمرى مورد اســتفاده در سرقت هاى 
مسلحانه، یک قبضه اسلحه جنگى از نوع کالش نیز 
کشف شد که بنابر اعترافات اولیه، متهمین قصد داشتند 

تا در سرقت هاى بعدى از این اسلحه استفاده نمایند.
برابر اعترافات به دســت آمــده از متهمین، آنها قصد 
داشــتند تا با شناسایى یک طالفروشــى در محدوده 
دولت آباد، ســرقت جدیدى را انجام دهند که این بار 
قبل از هرگونه اقدامى توسط کارآگاهان دستگیر شده 

بودند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران، در خصوص برخى از اخبار 
منتشره مبنى بر وقوع سرقت مسلحانه در منطقه دولت 
آباد و زخمى شــدن شــش نفر از جمله یک شهروند 
طى این ســرقت عنوان داشــت: «هیچگونه سرقت 
مسلحانه اى روز 31 اردیبهشت ماه در هیچ نقطه اى 
از تهران به ویــژه در منطقه دولت آباد نداشــته ایم و 
قویًا هرگونــه خبر مربوط به مجروح شــدن احدى از 
شهروندان در زمان وقوع سرقت مسلحانه نیز تکذیب 

مى شود .»
معاون مبــارزه با جرائم جنایى پلیــس آگاهى تهران،
در پایان این خبر گفت: «ســه عضو گروه ســارقین 
مسلح که از ناحیه پا مورد هدف گلوله کارآگاهان قرار 
گرفتند، بــراى انجام اقدامات درمانى به بیمارســتان 
و دو متهم دیگــر پرونده نیــز بــه اداره یکم پلیس 
آگاهى تهــران بزرگ منتقــل شــدند و تحقیقات از 
آنها در دســتور کار کارآگاهان ایــن اداره قرار گرفته 

است.»

چهل تکه

مخالفان دولت در ونزوئال در پنجاهمین روز اعتراضات خود 
یک دانشجوى 21 ساله را به ظن دزدى، آتش زدند.

وزارت کشور و دادگسترى ونزوئال مى گویند بر پیکر سوخته 
«اورالندو هوزه فیگوئرا» آثار ضربات چاقو نیز وجود دارد.

آنطور که «ارل هره را»، روزنامه نگار و فعال سیاسى مى گوید 
معترضان این دانشجوى را به اتهام دزدى و غارت آتش زدند.
در واکنش به این واقعه دلخراش، «ارنســتو ویله گاس» وزیر 
اطالع رســانى ونزوئال در توییتر نوشته اعتراضات ضد دولتى 

«رو به جنون» گذاشته است.
او با به اشتراك گذاشــتن ویدئویى که در آن قربانى در حال 
سوختن در آتش دیده مى شود نوشته: «معترضان یک آدم را 

زنده زنده در تجمعى "صلح آمیز" سوزاندند.»

4 دانشجوى پسر دانشگاه سلطنتى کشاورزى واقع در سایرن 
سیتر، گالسترشر به اتهام تجاوز به زنى جوان در مراسم سالیانه 

کالج، در دادگاه حاضر شدند. 
طبق گفته اعضاى هیئت منصفه دادگاه،  فیلمى از این حادثه 
شوم وجود دارد.«تدى داف» 22 ســاله، «جیمز مارتین»20 
ساله، «لئو  ماهون»22 ساله و «پاتریک فاستر» 22 ساله تمام 
اتهاماتى که با آن روبه رو هستند را رد کرده اند. وکیل مدافع این 
زن براى دفاع از حقوق موکلش در دادگاه حاضر بوده و طبق 
گفته او این فیلم مستهجن به رغم کوتاه بودنش دلیل محکمى 
بر وقوع جرم توسط این چهار نفر محسوب مى شود.دادگاه بر 
اساس مدارك دادستان و رأى  هیئت منصفه این چهار جوان را 

به دو تا سه سال حبس محکوم کرد.

تیم استقالل ایران، دوشنبه شب در جدال میزبانى خود در مرحله 
یک هشتم لیگ قهرمانان آســیا موفق شد با حمایت گسترده 
هواداران خود برابر العین به برترى دســت یابد و شانس صعود 

خود را افزایش دهد.
در روزى که هواداران این تیم با توجه به محرومیت پرسپولیس 
تمام تالش خود را براى پایان رساندن این 90 دقیقه سرنوشت 
ساز بدون ایجاد حاشیه به کار گرفته بودند،یک هوادار، حاشیه 
بزرگى را رقم زد. حضور بانوان سال هاست به ممنوعه استادیوم 
آزادى تبدیل شده و البته برخى از آنها با خوش شانسى توانسته اند 
رقابت بازیکنان و تیم مورد عالقه خود را با عبور از گیت بازرسى 
به نظاره بنشینند. با این حال شــانس با هوادار دختر استقاللى 
یار نبود و او خیلى زود توسط مأموران شناسایى شد و از جایگاه 

تماشاگران خارج و دستگیر شد.
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تعقیب و گریز مسلحانه پلیس با 
سارقین با وجود دزدان طالفروشى ها 

توقف خودرو و در 
شرایطى که کارآگاهان 

با شلیک چندین 
تیر هوایى به آنها 

دستور ایست داده 
بودند، تالش کردند 
تا همچنان به صورت 
پیاده از محل متوارى 

شوند

دزدان حرفه اى زمانى که قصد داشتند اموال سرقتى را در 
فضاى مجازى بفروشند لو رفتند.

سرهنگ رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیرى در پایتخت 
در تشریح این خبر گفت: روز دوشنبه یکى از شهروندان 
که چند روز قبل نیز براى اعالم ســرقت داخل خودرو به 
کالنترى 138 جنب آباد مراجعه کرده بود؛ گفت، در فضاى 
مجازى دســتگاه دیجى پلیر وى و میز لوازم جانبى آن، 
توسط فردى به فروش گذاشته شده و براى بازدید کاالها 

نشانى شهر زیبا را در فضاى مجازى درج کرده است. 
این مقام انتظامى گفت: ظن مأموران برانگیخته شد که 
احتمال دارد او همان سارق و یا مالخر اموال مسروقه باشد 
که تیمى از عوامل سرکالنترى دوم را براى بررسى موضوع 
اعزام شــدند و در تحقیقات انجام شده، مشخص شد که 
فرد مظنون با سایر افراد مشکوك در نشانى درج شده، در 
محل تردد مشکوك دارد و همچنین بنا بر تحقیقات، وجود 

تعدادى اموال مسروقه در مخفیگاه متهم محرز شد. 
وى افزود: طــى هماهنگى بــا مقام قضائــى، عوامل 
سرکالنترى دوم، براى دستگیرى مظنون در موعد مقرر و 
بازرسى از نشانى اعالم شده، اعزام شدند و مخفیگاه متهم 
را تحت نظر گرفتند که بعد از مدتــى، مأموران انتظامى، 
مشــاهده مى کنند که مظنون با یک دستگاه خودروى 
سوارى به همراه سه سرنشین دیگر در نشانى اعالم شده 
حاضر مى شوند. بالفاصله مظنون و سایر همدستان وى 

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. 
سرهنگ بستو افزود: عوامل سرکالنترى دوم موفق شدند 
در بازرسى از مخفیگاه متهمان تعدادى کاال از قبیل لوازم و 
قطعات داخل خودرو، تعدادى لپ تاپ، دستگاه پلیر دیجى، 
موبایل و لوازم جانبى آن، پنل ضبط و بلند گو و مودم و... 
جمعاً به تعداد 640 کاال و همچنین یک قبضه اسلحه فلزى 
و یک قبضه تفنگ بادى 4/5اینچ عدد کشف و ضبط شد. 

وى در پایان بیان کرد: متهمان به همراه اموال مسروقه 
به کالنترى انتقال یافتند و پس از شناسایى اموال کشف 
شده توسط مالباختگان، تحویل پایگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ شدند. 

عصر دهم بهمن ماه 95 مرد جوانى به نام «احســان» با سر و وضعى آشفته 
به کالنترى ولنجک رفت و از سه مرد که وى را ربوده و شکنجه کرده بودند 

شکایت کرد.
احسان گفت: «یکسال قبل با دختر مورد عالقه ام ازدواج کردم اما فقط چند 
ماه از ازدواجمان نگذشــته بود که اختالف هاى ما شروع شد. همسرم سر 
ناسازگارى گذاشت و مهریه اش را خواست. او براى گرفتن مهریه اش که200 
سکه بود از من شــکایت کرد و دادگاه حکم به پرداخت 30 درصد مهریه و 
پرداخت قسطى باقى آن داد اما من پولى براى پرداخت مهریه نداشتم. چند 
بار حتى با برادر همسرم صحبت کردم و به او گفتم پولى براى پرداخت مهریه 
ندارم اما قبول نکرد تا اینکه صبح وقتى از خانه خارج شــدم تا به محل کارم 
بروم ،یک مرد میانسال و دو پسر جوان سراغم آمدند. مرد میانسال خودش را 
وکیل دادگسترى معرفى کرد و حکم جلبم را به من نشان داد. همان موقع دو 
پسر جوان که مدعى بودند مأمور پلیس هستند به دستانم دستبند زدند و به 
زور مرا سوار یک پژو کردند. آنها مرا به بام تهران بردند و به شدت کتک زدند. 
وکیل میانسال مى گفت باید چک پرداخت 30 درصد مهریه را امضا کنم و 
به او بدهم. هر چه به آنها گفتم پولى در بساط ندارم قبول نکردند. آنهاپس از 

ساعت ها شکنجه مرا رها کردند و رفتند.»
به دنبال شکایت این تازه داماد پلیس به بازجویى از همسر وى پرداخت. در 
بررسى ها روشن شد برادر زن احســان، به نام «امین» وکیل دادگسترى را 
براى گرفتن مهریه خواهرش اجیر کرده بود. به این ترتیب امین بازداشت شد.

امین در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «وقتى تنها پس از چند ماه ازآغاز زندگى 

مشترك خواهرم، متوجه بد رفتارى هاى همسرش با او شدم به او پیشنهاد 
دادم تا براى ادب کردن شوهرش مهریه اش را اجرا بگذارد. ما از دادگاه حکم 
پرداخت مهریه و جلب احسان را گرفتیم اما نتوانســتیم او را براى پرداخت 
مهریه راضى کنیم. تا اینکه من با یک مرد میانســال به نام "ســهراب" که 
خودش را وکیل پایه یک دادگســترى معرفى کرده بود آشــنا شدم. او قول 

داد پرونده را پیگیرى کند. به همین خاطر برگــه حکم جلب دامادمان را به 
او دادم.»

با نشانى هایى که امین به پلیس داد سهراب ردیابى و بازداشت شد. وقتى در 
تحقیقات پلیسى روشن شد سهراب وکیل دادگسترى نیست و هیچ تخصصى 

در این زمینه ندارد و با جعل عنوان دست به کالهبردارى زده است تازه داماد 
و برادرزنش از وى شکایت کردند. سهراب در بازجویى ها جرمش را گردن 
گرفت و گفت نشانى از دو پسر جوان که از سوى وى براى ربودن تازه داماد 

اجیر شده بودند ندارد.
در حالى که پلیس نشانى از دو مأمور قالبى به دست نیاورده بود سهراب روز 
یک شنبه اول خرداد ماه سال جارى در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران پاى میز محاکمه ایستاد. در این جلســه تازه داماد در جایگاه شاکى 
ایستاد و گفت: «من از سهراب و دو پســر جوان که خودشان را مأمور پلیس 

معرفى کردند و مرا ربودند و ساعت ها شکنجه کردند شکایت دارم.»
برادر زن احسان نیز گفت: «من نمى دانستم سهراب وکیل قالبى است. او با 
حرف هایش مرا هم فریب داد و از من پول گرفت تا پرونده خواهرم را پیگیرى 
کند.»سپس وکیل قالبى روبه روى قضات ایستاد و گفت: «چون به وکالت 
عالقه مند بودم و کتاب هاى حقوقــى خوانده بودم به دروغ مى گفتم وکیل 
پایه یک دادگسترى هســتم. وقتى امین ماجراى پرونده خواهرش را برایم 
تعریف کرد به او قول دادم کمکش کنم. به همین خاطر به دو پســر جوان 
پول دادم تا در این ماجرا به من کمک کنند. آنها خودشــان را مأمور معرفى 
کردند و پس از گرفتن پولى که به آنها وعده داده بودم رفتند و دیگر خبرى از 
آنها نشد. من اتهام آدم ربایى و شکنجه احسان را قبول ندارم اما قبول دارم 
براى ترســاندن تازه داماد خودم را وکیل دادگسترى معرفى کردم. اما حاال 

مى گویم پشیمانم.» 
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

شکنجه وحشیانه تازه داماد در بام تهران 

جاى خالى 
اوباش قوى هیکل در 
خیابان هاى شهر زیبا

دزد حرفه اى هنگام ســرقت از مغازه ها در اسالمشهر 
دستگیر شد. پیراهن زردرنگ توجه مردم را برانگیخت 

و پلیس باخبر شد.
رئیس پلیس شهرستان اسالمشــهر با اعالم این خبر 
گفت: شــب یک شــنبه از طریق پلیس 110 خبرى 
تحت عنوان سرقت در شــهرك قائمیه اعالم شد که 
بالفاصله بررسى  موضوع در دستور کار مأموران قرار 

گرفت. 
سرهنگ ابراهیم حســن آبادى اظهار داشت: با حضور 
مأمــوران انتظامى در محل، فردى سراســیمه به آنها 
مراجعه کرد و خود را مالک مغــازه معرفى کرد و گفت 
دقایقى قبل از طریق همسایگان متوجه شده فردى با 
پیراهن زردرنگ با شکستن قفل مغازه وارد آن شده و 

در حال سرقت اموالش هستند. 

این مقام انتظامى در ادامه افزود: با شــنیدن اظهارات 
شــاکى، مأموران بالفاصله وارد عمل شدند و سارق را 

داخل مغازه دستگیر کردند. 
وى بیان کرد: در بازرســى از متهم، تعدادى وســایل 
ســرقتى که داخل گونى جاســازى شــده بود کشف 

شد. 
رئیس پلیس شهرستان اسالمشهر در پایان خاطرنشان 
کرد: در بازجویى هاى پلیســى مشــخص شد، متهم 
از ســارقان حرفه اى مغازه و لوازم خودرو است که با 
انتقال وى به پلیس آگاهــى، در بازجویى هاى پلیس 
به ده فقره ســرقت مغازه و لوازم داخل خودرو اعتراف 

کرد. 
متهم پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونى 

تحویل مرجع قضائى شد.

دزد شب رو 
نمى دانست نباید

 پیراهن زردرنگ بپوشد
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بهنوش بختیارى با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «با بهترین پورنگ 

جهان.»

بهترین پورنگ جهان

 متین ســتوده عکس جدیــدى در کنار 
امیرحسین رستمى منتشر کرد.

مح ســن تنابنده 23ســال قبل در کنار
 زاینده رود اصفهان را مشاهده مى کنید.

گریم ترسناك 

23 سال قبل کنار
 زاینده رود

چندى است که تصویربردارى مجموعه 
عروسکى «شکرستان» به کارگردانى 
فواد صفاریان پور و تهیه کنندگى جواد 

فرحانى متوقف شده است.
طبق شنیده ها مشکالت مالى سازمان 
صدا و سیما و مؤسســه صبا باعث این 
توقف شده اســت و هنوز معلوم نیست 
تا چه زمانــى دوبــاره تصویربردارى 
این مجموعه عروســکى از سر گرفته 
مى شــود.در این مجموعه عروسکى 
عروسک گردان و صداپیشه هاى مطرح تلویزیونى و سینمایى چون آزاده مؤیدى فرد (اسکندر، فریدون، شمسى)، محمد 
لقمانیان (وزیر، خواجه الماس)، امیر سلطان احمدى (کیا)، بهادر مالکى (پادشاه، جاج زاده،نوزاد)، هنگامه مفید (ننه قمر)، 
کاظم سیاحى (بهلول،نوزاد،بیا)، نازنین بیاتى (رؤیا، پیش گو)، حسام محمودى (صفدر)، وحید نفر (مصادره، پیرپالسى)، 

مهدى شاه پیرى (لولویى، آقاى ناگوار)، دکتر(سامان مظلومى) و احسان کرمى (راوى) حضور دارند.

فخرالدین  صدیق شــریف،بازیگر ســینما و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خود در ســال 96 گفت: فعًال 
مشغول کار خاصى نیستم. چندین سناریو به من پیشنهاد 
شــده که جدى ترین آن بازى در مجموعه اى در شبکه 

خانگى بوده اما هنوز قطعى نشده است.
وى در مورد کم کارى خــود در ماه هاى اخیر افزود: این 
روزها زمینه کار براى بســیارى از بازیگران کم شده و 
دلیل اصلى آن وجود بازیگر سرمایه گذار است که بسیار 
باب شده است. این بازیگر ســرمایه گذاران وقتى به 

پروژه اى مى آیند با خودشــان تیم و گــروه دیگرى را 
مى آورند و به نوعى کل مجموعه را در دست مى گیرند.

بازیگر سریال «ابراهیم خلیل ا...(ع)» ادامه داد: با حضور 
این افــراد، تهیه کننده براى تأمین ســرمایه مجبور به 

پذیرش آنها و عواملى مى شود که با خود مى آورند.
صدق شریف از تجربه شخصى خود در این زمینه گفت 
و ادامه داد: اتفاقاً من تجربه چنین اتفاقى را در زندگى ام 
داشــته ام. به عنوان مثال کارى به من پیشنهاد شد 
و قرار بر ارســال فیلمنامه بود اما انگار در بین راه 

فیلمنامه را شخص دیگرى گرفت و هیچ وقت 
به من نرسید.

وى با اشــاره به نبــود تولیــدات متنوع 
خاطرنشان کرد: یکى دیگر از مشکالت 
عمــده ما در ســینما و بازیگــرى نبود 
تولیدات متنوع است. به دلیل نبود این 

تنوع، کارگردان به دنبال بازیگرانى 
نسبتًا شــبیه مى رود و در همین 
راســتا اســتفاده از بازیگران 
با خصایــص مختلــف کمتر 
مى شــود. باالخره هرکارى و 

هر اثرى یک تعداد محدود بازیگر 
دارد و وقتى کارها شبیه هم شوند به  

یکسرى بازیگر تکرارى کار مى رسد و 
اکثراً بیکار مى مانیم.

ملکه رنجبر بازیگر پیشکسوت تئاتردر گفتگویى،اظهار داشت: پدرم عاشق تئاتر بود و 120 سال پیش 
در گیالن این هنر را بنیانگذارى کرد و همین موضوع سبب شد تا من نیز وارد این حرفه شوم به طورى 

که در سن شش سالگى با بازى در نقش کوزت در نمایش «بینوایان» اولین کوزت ایران لقب گرفتم.
وى در ادامه افزود: مدت ها در تئاتر فعالیت داشتم تا اینکه صادق بهرامى از من براى کار در رادیو دعوت 
کرد؛ ابتدا مخالفت کردم که به دلیل کار در تئاتر زمان کافــى براى حضور در رادیو ندارم اما وى اصرار 
داشت که حتماً در رادیو فعالیت داشته باشم و مى گفت هر وقت کارت در تئاتر تمام شد بیا و در رادیو فعالیت 
داشته باش.این بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون با تقدیر از هنرمندان جوانى که حتى برخى از آنها 
را نمى شناسد و جویاى احوال وى شدند، اظهار داشت: مهران غفوریان به دیدار من آمد و پیشنهاد بازى در سرى 
جدید «زیر آسمان شهر» را داد و گفت نمى گذارم تو بمیرى و باید در این سریال بازى کنى که به وى گفتم من 

که کارى نکردم و در جواب پاسخ داد اگر کارى هم نکرده باشى باید یک سکانس نقش آفرینى داشته باشید.
وى در پایان خاطر نشان کرد: خدمتگزار مردم وطنم هستم و آنها چشمان من هستند و بزرگ ترین آرزویم 

سعادت ایران و جوانان ایرانى است تا افتخار کشور و پدر و مادر خود باشند.
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متأسفانه 
تفکر بخش زیادى از 

مردم جامعه این است که 
هنرمندان یکسرى 

افراد مرفه بدون درد 
هستند

زیبا بروفه بازیگرعرصه تلویزیون وسینما گفت: در 
حال حاضر سر کار  نیستم، دو فیلمنامه خوانده ام که 
یکى سریال و دیگرى سینمایى است، اما هنوز هیچ 

کدام از آنها صد در صد قطعى نشده است.
وى ادامــه داد: پیش تولیــد فصل دوم ســریال 
«آســپرین» نیز ادامه دارد، اما زمان آغاز آن به طور 

قطعى مشخص نیست.
بازیگر سریال تلویزیونى «طلسم شدگان» تصریح 
کرد: در فصل اول سریال «آســپرین» موضوع باز 
ماند و شخصیتى که من نقش او را بازى مى کردم، 

به کما رفت.
 وى در ادامــه صحبت هاى خود اظهار داشــت: بر 
اســاس صحبت هایى که تاکنون صورت گرفته در 
فصل دوم ســریال «آســپرین» این شخصیت در 
بخش هایى از فالش بک ها وجــود دارد، اما براى 

ادامه آن هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده است.
بازیگر فیلم ســینمایى « مانى و ندا» توضیح داد: 

پیش تر هم گفته ام که اگر مردم بازیگرى را نخواهند، 
آن فرد به هیچ شکلى نمى تواند آنها را راضى کند، اما 
وقتى مردم سراغ یک بازیگر را مى گیرند و از او درباره 
نبودنش را سئوال مى پرسند به معناى این است که 

آن هنرمند را مى خواهند.
وى یادآور شد: پیشــنهادات کارى کم نیست، اما 
حداقل در متن هایى که من خوانــده ام، قصه ها به 
اندازه اى قراضه بوده اســت کــه نمى توانم آنها را 

بپذیرم.
بروفه همچنین گفت: قصه ها دم دستى شده و گا هى 
در مورد کارهایى که موضوع طنز دارند شــاهد این 
هستیم که داستان ها بســیار سخیف و سطح پایین 
است که من به عنوان یک بازیگر نمى توانم خود را 

راضى به حضور در چینن آثارى کنم.
وى افزود: در چنین مواردى حتى نمى توانم به خودم 
بقبوالنم که این شغل من اســت و از این راه کسب 

درآمد مى کنم و در نهایت باید سرکار بروم. 
بازیگر ســریال تلویزیونى «مجید دلبندم» تصریح 
کرد: به واقع فیلمنامه هایى که در این مدت خوانده ام، 
داستان هاى خوبى نداشته است و ترجیح خودم این 

بوده که تا جایى که مى توانم اینگونه آثار را کار نکنم 
البته ممکن است یک زمانى صبرم تمام شود و چنین 

کارى را قبول کنم.
وى اظهار داشــت: در چنین شرایط ممکن است به 
خود بگویم که باید خودت را از این وضعیت ر ها کنى، 
سرکار بروى و به این فکر کنى که فقط باید کار کنى 
و پولت را بگیرى چرا که به هرحال معیشــت هم 

بخشى از زندگى آدم هاست.
بازیگــر فیلم ســینمایى «پر پــرواز» توضیح داد: 
متأسفانه تفکر بخش زیادى از مردم جامعه این است 
که هنرمندان یکسرى افراد مرفه بدون درد هستند 
در صورتى که واقعًا اینطور نیســت و سطح زندگى 
بســیارى از هنرمندان حتى از مردم سطح متوسط 

جامعه نیز پایین تر هستند.

وى یادآور شد: به جرأت مى توانم بگویم که بسیارى 
از هنرمندان براى معاش و حتى پرداخت اجاره خانه 
خود هم دچار مشکل هستند، ولى چون تصور عموم 
این است که هنرپیشگى مساوى با پول است، این 

موضوع زندگى را سخت تر مى کند.
 بازیگر سریال تلویزیونى«پول کثیف» خاطرنشان 
کرد: ترجیحم این است تا زمانى که نقش و قصه اى 
که به آن عالقه مند باشم، وجود داشته باشد، نقشى 
را صرفاً بخاطر کسب درآمد بازى نکنم، اما اگر ناچار 
شوم ممکن اســت این کار را انجام دهم و امیدوارم 

هیچگاه چنین روزى فرا نرسد.

فلور نظرى،بازیگر ایرانى سینما، تئاتر و تلویزیون، 
اظهار داشــت: تقریبًا تا تیرماه درگیر فیلمبردارى 
ســریال «گســل» خواهیم بود، البته هنوز دقیقًا 
مشخص نیست زیرا هنوز متن در حال نگارش است.
نظرى در خصوص جذابیت هاى کار گفت: از نظر 
من یک سریال جذاب و پر بیننده خواهد بود، نقشى 
که بازى کردم را بسیار دوست داشتم و تمام انرژیم 
را برایش گذاشتم تا مردم از دیدن این سریال لذت 

ببرند.
این بازیگر تصریح کرد: «گسل» آنقدر برایم قابل 
اهمیت بود که بازى در سایر سریال ها را نپذیرم مثل 
سریال حسن هدایت که قرار بود نقش اصلى آن را 

داشته باشم و یک سریال شش قسمتى دیگر.
البتــه در ایــن مــدت یــک تلــه فیلم بــه نام  
«مــردان بدون زنان» بــازى کردم کــه کارى از 
کوروش ســلیم زاده بــود و نقش مقابــل من را 

فرهاد جم بازى مى کرد.
الزم به ذکر است سریال«گسل» روایتگر داستان 
زندگى یک معاون وزیر اســت که به کارگردانى و 
نویسندگى علیرضا بذر افشان مى باشد و بازیگرانى 
همچون فلور نظرى، بیژن امکانیان، سام درخشانى 

و مهتاج نجومى در آن به ایفاى نقش پرداخته اند.

بخاطر «گسل»
 هیچ نقشى را 

نپذیرفتم

«ماماهوت»
 در انتظار 

اسپانســـــر 
«ماماهوت» عنوان برنامه اى اســت از گروه 
اجتماعى شبکه 2 که به تهیه کنندگى عباس 
صالحــى و کارگردانى رزیتا غفارى ســاخته 

مى شود.
رزیتا غفارى، از کار جدیدش خبر داد و گفت: 
در حال حاضر در شرف عقد قرار داد با اسپانسر 

هستیم.
وى ادامه داد: «ماماهوت» یک کار عروسکى 
اســت که خیلــى از گــروه هاى ســنى را 
در بر مى گیرد و این بار با مجوز ســاخت 100 
قسمت به پیش مى رود و تمام تمرکزم را روى 

کار «ماماهوت» گذاشته ام.
غفارى در پاسخ به این موضوع که چرا به سمت 
ساخت برنامه عروسکى کشیده شد، گفت:چون 
در زمینه ســاخت عروسک فعالیت مى کردم، 
ترجیح دادم به این سمت بروم و تجربه عالى و 

پربارى برایم بود.
وى در پایــان در خصــوص فعالیــت هاى 
چند  تلویزیــون خــود، اظهــار داشــت:
پیشنهاد داشته ام اما کارهاى خوب و با ارزشى 

نبودند.
گفتنى اســت سرپرســت نویســندگان این 

مجموعه بر عهده  امیرعلى نبویان است. 

«شکرستان عروسکى» متوقف شد

عروسک گردان و صداپیش
لقمانیان (وزیر، خواجه الم
کاظم سیاحى (بهلول،نوز
مهدى شاه پیرى (لول

 شــریف،بازیگر ســینما و تلویزیون 
6ت هاى خود در ســال 96 گفت: فعًال 
ى نیستم. چندین سناریو به من پیشنهاد 
رین آن بازى در مجموعه اىدر شبکه

وز قطعى نشده است.
رى خــود در ماه هاى اخیر افزود: این 
راى بســیارى از بازیگران کم شده و 
بازیگر سرمایه گذار است که بسیار  ود
وقتى به  ســرمایه گذاران ن بازیگر

ا خودشــان تیم و گــروه دیگرى را 
ى کل مجموعه را در دست مى گیرند.

راهیم خلیل ا...(ع)» ادامه داد: با حضور 
کننده براىتأمین ســرمایه مجبور به 

ملى مى شود که با خود مى آورند.
جربه شخصى خود در این زمینه گفت 
ن تجربه چنین اتفاقى را در زندگى ام 
ان مثال کارى به من پیشنهاد شد 
 فیلمنامه بود اما انگار در بین راه
ص دیگرى گرفت و هیچ وقت 

 نبــود تولیــدات متنوع 
یکى دیگر از مشکالت 
ینما و بازیگــرى نبود
ت. به دلیل نبود این 

دنبال بازیگرانى 
 رود و در همین 
از بازیگران  ه
ختلــف کمتر 
ره هرکارى و 
د محدود بازیگر

به   ها شبیه هم شوند
کرارى کار مى رسد و 

م.

ملکه ر
در گیال
که در
وى در
کرد؛ اب
داشتک
داشته باش
را نمى شناسد و
جدید «زیر آسم
که کارى نکرد
وى در پایان
سعادت ایران

«شک

ند 
ى زن

به م

ضر
ه گذار 

بازیگران سرمای

مهران غفوریان گفت 
نمى گذارم تو بمیرى
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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          

برداشت توت فرنگى در کردستان
گریه تو، کفشدوزك ها را به باغ آورده

هرکدام بر بوته اى از توت فرنگى ها خانه کرده اند
تو اگر بخندى توت فرنگى هاى کال، سرخ مى شوند

و مرباى توت فرنگى شیرین...

دریچـه
منبع: میزان

@nesfejahanclub




