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نامه نماینده اصفهان در خبرگان به احمدى نژاد
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برترى بانک مهر ایران 
استان اصفهان در کشور

چرا استقالل از جبارى مى ترسد؟

برسد به دست 
آقاى مدیرکل!
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روزهاى آلوده ترى در انتظار اصفهان استروزهاى آلوده ترى در انتظار اصفهان است
پایدارى هواى شهر تا آخر هفته پایدارى هواى شهر تا آخر هفته 

11

تذکر مکتوبى که رسانه اى شد

گپ وگفت با سروش صحت 
از اجراى «کتاب باز»
 تا کارگردانى «لیسانسه ها»

ارائه ارائه 
خدمات اینترنتىخدمات اینترنتى
 در اماکن عمومى در اماکن عمومى

سرگپ وگفت با سر گپوگفتبا
اجراىاز اجراى از
کارگردان تا کارگردانى تا

کنسرت محسن یگانه، باوجود کارشکنى ها و تحریم ها، 
در سالن مایکروسافت شهر لس آنجلس آمریکا که پذیراى 
هفت هزار وصد تماشاگر بود، 
برگزار شد. خواننده پاپ 
کشورمان، کنسرت 
خود در لس آنجلس را 
با وجود کارشکنى ها و 
مخالفت هاى ...

تحریم «یگانه» 
شکســت

خورد

ماجراى بیتیر و تامــام!
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پرسپولیس یک بار دیگر به لطف دولت از یک بحران بزرگ عبور کرد تا حداقل در این مقطع 
که بى محابا به سوى قهرمانى جام حذفى و لیگ برتر در حرکت است نفس راحتى بکشد.
بارایزنى هاى صورت گرفته از سوى باشگاه پرسپولیس با مقامات سیاسى کشور ترکیه 
و موافقت باشگاه ریزه اسپور قرار بود دیروز با ارسال نامه اى جریمه سنگین و 789 
هزار یورویى باشگاه پرسپولیس بخشیده شود. 

ماجراى
پرسپولیس یک بار دیگر به لطف دولت از یک بحران
لیگ که بىمحابا به سوى قهرمانى جام حذفى و
بارایزنى هاى صورت گرفته از سوى باشگاه پر
و موافقت باشگاه ریزه اسپور قرار بود دیرو
ی هزار

از اجرا از اجرا 
واهمه دارمواهمه دارم

(4)
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برو باالتر 
امیـرخـان!

در نیم فصل دوم
 باید جبران کــــنى

 «تخت گاز» 
به ایران مى رسد؟

2

 مرد محبوب عالقه مندان به برنامه هاى اتومبیل 
احتماًال به ایران مى آید. «جرمى کالرکســون» 
مجرى توانا و مشــهور یکــى از پرطرفدارترین 
برنامه هاى تلویزیونى جهان ابراز امیدوارى کرده 
حاال که از BBC بیرون آمده بتواند در ایران هم برنامه 
بسازد.کالرکسون ســال ها به عنوان مرد شماره 
یک برنامه تلویزیونى«Top Gear» که از تولیدات 
شبکهBBC بود شناخته مى شد و توانست آن را به 
پر بیننده ترین برنامه مبتنى بــر واقعیت با بیش از

 300 میلیون بیننده تبدیل کند.

یک خبر جالب براى عالقه مندان
 به خودرو



0202جهان نماجهان نما 3113سه شنبه  28 آذر  ماه   1396 سال چهاردهم

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس آخرین روند بررسى 
فرآیند بررسى طرح ســاماندهى تعطیالت رسمى را در 
مجلس را تشریح کرد. سلمان خدادادى در تشریح طرح 
سازماندهى تعطیالت گفت: بر اساس این طرح پیشنهاد 
شده تا روز 29 اســفند (روز ملى شــدن صنعت نفت)،  
12 فروردیــن (روز جمهورى اســالمى) 13 فروردین 
(روز طبیعت) و همچنین 15 خــرداد (قیام 15 خرداد) از 

تعطیالت رسمى حذف شوند.
خدادادى با بیان اینکه بر اســاس این طرح پیشــنهاد 
شــده تا تعطیالت نوروز از 13 به پنج روز کاهش یابد، 
ادامه داد: همچنین در طرح مذکور پیشــنهاد شده تا به 

جاى تعطیلى پنج شــنبه روز هاى شــنبه تعطیل باشد. 
وى افزود: تعطیلى روز شنبه به این دلیل در طرح مذکور 
مطرح شده که با توجه به تعطیلى پنج شنبه ها و جمعه ها 
در ایــران و از طرف دیگــر تعطیلى روز هاى شــنبه و 
یک شنبه در سایر کشور ها، عمًال ارتباطات ایران با آن 

کشور ها چهار روز قطع مى شود.
خدادادى گفــت: بر روى طرح ســازماندهى تعطیالت 
حساسیت زیادى وجود دارد و از طرف دیگر طرح مذکور 
مخالفان و موافقان بسیارى دارد بنابراین الزم است این 
طرح به اندازه الزم چکش کارى شــود و پس از آن در 

مجلس مطرح شود.

پروانه سلحشورى، عضو فراکسیون امید ضمن تکذیب 
افزایــش 70 درصدى حقوق نماینــدگان گفت: اگر این 
موضوع واقعیت داشته باشد، هیچ نماینده اى نمى پذیرد 
در شــرایطى که کارگــران و دیگر اقشــار جامعه تحت 
فشار زندگى مى کنند، حقوق شان افزایش 70 درصدى 
داشته باشــد. وى افزود: از مجلس تنها در ماه اول فیش 
حقوقى دریافت کردیم. اما اصل حقــوق ما حدود هفت 
میلیون است. محمدجواد جمالى، نماینده مردم فسا هم در 
واکنش به ادعاى برخى سایت ها و رسانه ها مبنى بر اینکه 
نمایندگان در ماه 32 میلیون تومــان دریافتى از مجلس 
دارند، گفت:نمایندگان پیش از ایــن حدود چهار میلیون 

تومان ماهانه حقوق دریافت مى کردند که اکنون با مقدارى 
افزایش به باالى شش میلیون تومان رسیده است. 

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى بیان داشت: 
پول آب، برق، گاز و سفر ها و پرواز هاى داخلى به حوزه هاى 
انتخابیه که گا هى به صورت هفتگى انجام مى شود، حمل 
و نقل داخل شــهرى تهران یا هزینه تماس هاى مکرر از 
طریق موبایل یا حقوق افرادى که در این دفاتر مشغول به 
کار هستند و درخواست کمک از سوى برخى مردم وجود 
دارد که همگى جزو هزینه هاى یک نماینده محســوب 
مى شوند که مجلس آن را تأمین مى کند که مجموع تمامى 

این دریافتى ها شاید به 20 میلیون تومان برسد.

تعطیالت نوروز
 5 روز مى شود؟

نمایندگان مجلس 
چقدر حقوق مى گیرند؟

هنر از نگاه آیت ا...یزدى
آیت ا... یـزدى، رئیـس جامعه     هنرآنالین |
مدرسـین حـوزه علمیه قـم در دیـدار با سـیدعباس 
صالحى وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمى گفت: با هنر 
موافق هستیم و با اعمال حرامى که خداوند را به خشم 
مى آورد مخالف هستیم. هنر نباید در خدمت ستمگران 
باشـد.آیت ا... یزدى با اشـاره به هنر موسـیقى گفت: 
فتواى حضرت امام(ره)درباره موسیقى کارگشاست. 
هنر در همه انـواع خود اسـتعداد و لطف الهى اسـت 
و نباید ایـن هنـر در خدمت ظلم و فسـاد باشـد. وى 
تأکید کرد: ما همچنین با هنرى که پایه هاى سـلطه 
و طاغوت را تحکیم بخشد و انسان و انسانیت را نابود 

سازد مخالف هستیم. 

نوچه ترامپ
  آنا| علـى اکبـر والیتى، مشـاور مقـام معظم 
رهبرى در امور بین الملـل درباره تجمـع منافقان در 
فرانسـه گفت: فرانسـه متأسـفانه از ابتـداى انقالب 
تاکنون کمتر صداقت نشـان داده اسـت، اسـتفاده از 
عده اى مزدور که به کشور خود خیانت کرده اند براى 
فشار آوردن به کشور مستقلى چون ایران،  راهى کهنه 
و بى کاربرد است. اگر فرانسه دنبال حیثیت بین المللى 
اسـت نباید تابع محض آمریکا باشد و هر چه «دونالد 
ترامـپ» مى گویـد او تکرار کنـد. باید یـاد بگیرد که 

مستقل عمل کند و نوچه ترامپ در اروپا نباشد.

گروه اصفهانى ها 
محسـن هاشـمى، رئیـس شـوراى    ایسنا|
شـهر تهـران در پاسـخ بـه سـئوالى دربـاره پرونـده 
عیسـى شـریفى، قائـم مقـام قالیبـاف کـه پیـش از 
این به اتهـام مالى دسـتگیر شـده بود و اینکـه گفته
مى شود احتماًال آزاد شده است، گفت: من هم این خبر 
را شنیده ام و احتمال مى دهم موثق باشد. البته منبعى 
به من اعالم نکرده است، اما خیلى ها این موضوع را 
گفته اند. عالقه مندانى به این فـرد وجود دارند که به 
گروه اصفهانى ها معروف اند که این وثیقه را برایشان 

تأمین کردند.

واکنش به یک نطق 
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى    ایسنا|
نگهبان در واکنش به نطق محمود صادقى که روز یک 
شنبه در مجلس شوراى اسالمى گفته بود «نمایندگان 
عصاره فضائل شوراى نگهبان هسـتند»، گفت: اینکه 
نماینده اى در نطق مجلس بیان مى کند که نمایندگان 
عصاره فضائـل شـوراى نگهبان هسـتند به خـود این 
نماینده مربوط اسـت، اما شـوراى نگهبان طبق قانون 
عمل مى کند و اگر قانون اشکال دارد، قانون اصالح شود.

مسئوالن و فرزندان قاچاقچى! 
حجـت االسـالم والمسـلمین منتظـرى    آنا|
دادستان کل کشور با اشاره به تداوم قاچاق فراوان کاال 
حتى از مبادى  رسـمى گفت: برخى مقامات و کسانى 
که باید دلسوزانه در عرصه باشند، خودشان به نحوى 
سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان 

در قاچاق کاال سهیم هستند.

راه دورى نمى رود 
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى   انتخاب|
رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است همانطور 
که دولت به دانشگاه کمک مى کند، به حوزه هم باید 
کمک کند.  عضـو جامعـه روحانیت در مـورد برخى 
تشـکیالت و مؤسسـات آموزشـى از جمله مؤسسـه 
پژوهشـى امام خمینى(ره) متعلق به آیت ا... مصباح 
یـزدى گفت: این مؤسسـات اگر با وجوهات شـرعى 
اداره نشـوند، چه کار کنند. اگر بودجه اى داده نشـود 
که اداره نمى شود. این تشکیالت به فرهنگ خدمت 
مى کند و نشر فرهنگ براى کمک به فرهنگ این مرز 
و بوم است. وى تأکید کرد: اگر دولت به یک جاهایى 
کمک کند راه دورى نرفته اسـت، یـک عالم بزرگوار 
چطور این تشکیالت را با وجوهات اداره کند؟ اینها را 

نباید غریب و عجیب و بعید بدانیم.

توئیتر
خواننده پاپ + گربه!

مهدى مدرس،     موسیقى ایرانیان |
خواننده پاپ در حمایت از محیط زیست با گربه روى 
صحنه یکى از کنسرت هایش رفت. در این کنسرت، 
پس از اجراى چند قطعه، مهدى مدرس از صحنه 
بیرون رفت و با یک گربه پرشین که در بغل گرفته 
بود، بازگشت. او در ســخنانى رو به جمعیت گفت: 
«در این جهــان همــه موجودات حــق زندگى 
دارند، بیایید با حیوانات مهربان باشــیم و آزارشان 

ندهیم.»

آمار زنان آزاردیده 
شهال اعزازى، مدیرگروه مطالعات    ایسنا|
زنان انجمن جامعه شناسى ایران با انتقاد از کمبود 
آمار در زمینه میزان آزارهــاى خیابانى براى زنان 
گفت: برخى از پژوهش ها نشان مى دهند که 75 تا 

98 درصد از زنان مورد آزار خیابانى قرار گرفته اند.

بدحجاب ها و دوربین ها
ســردار تقى مهــرى، رئیس    تسنیم|
پلیس راهور ناجا در واکنش به انتشــار شــایعاتى 
در خصوص جریمه شــدن تعدادى از رانندگان در 
جاده هاى کشور به دلیل عدم رعایت حجاب توسط 
دوربین هاى جاده اى اظهار داشت: این موضوع به 
هیچ وجه صحت ندارد و هیــچ تخلف اینچنینى 

توسط دوربین هاى جاده اى ثبت نشده است.

ایرانى ها به کدام کشور 
سفر مى کنند؟

محمــد محــب خدایى،     آفتاب  نیوز|
معاون گردشــگرى ســازمان میراث فرهنگى  با 
تفکیک انگیزه سفر گردشگرانى که سال گذشته 
از کشور خارج شــده اند گفت: از میان 9 میلیون و 
196 هزار ایرانى که سال گذشته به خارج از کشور 
سفر کردند،  چهارمیلیون و 229 هزار نفر به قصد 
زیارت به عراق سفر کرده اند و کشورهاى همسایه از 
جمله ترکیه و جمهورى آذربایجان و اروپا همچون 
فرانسه و ایتالیا، دیگر مقاصد سفر ایرانى ها در سال 

گذشته بوده است.

جنگل آهن
عباس آخوندى، وزیر راه و    آفتاب  نیوز|
شهرسازى گفته تعداد وسایل نقلیه ایران نیز از حدود 
دو میلیون به بیش از 20 میلیون رسیده و به شکل 
ساالنه نیز بیش از یک میلیون خودرو پالك گذارى 
مى شود که همه اینها نشان دهنده آن است که در 
کنار توسعه زیرساخت ها باید براى بهبود خدمات نیز 

اقداماتى جدى صورت گیرد.

تعطیلى 8 ربیع االول لغو شد
اعضاى    باشگاه خبرنگاران جوان |
کمیســیون اجتماعى مجلس در جلسه اخیر خود 
طرح اصالح تعطیالت رسمى کشــور را بررسى 
کردند. آنها در این جلسه مصوب کردند که تعطیلى 
8 ربیع االول مصادف با آغاز والیت امام زمان (عج) 
لغو شود. حاال این طرح باید در صحن علنى مجلس 

هم به بحث گذاشته شود.

چرا کنکور حذف نمى شود؟
  تسنیم| سخنگوى کمیسیون آموزش 
مجلس جزئیات علل حذف نشدن کنکور را تشریح 
کرد. میرحمایت میرزاده با بیان اینکه مجلس از هر 
طرح وزارت علوم براى حذف کنکور استقبال مى کند، 
به دالیل حذف نشدن کنکور اشــاره کرد و اظهار 
داشت: برخى مؤسسات به واسطه روابطى که دارند 
و سود کالنى که از ِقَبل برگزارى کنکور سراسرى 
در رشته هاى مختلف عایدشان مى شود، طبیعتًا از 
حذف کنکور استقبال نمى کنند ودر مسیر حذف آن 

کارشکنى مى کنند.

مراسم ویژه هفتصدو چهل و چهارمین سالگرد درگذشت 
موالنا جالل  الدین رومى، شــاعر پرآوازه پارسى گوى 
ایرانى، یک شنبه شب در شــهر قونیه ترکیه – مدفن 
موالنا- با حضور هزاران نفر از عالقه مندان این شاعر 
بزرگ جهان و شــخصیت هاى سیاسى ترکیه برگزار 
شــد.«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور و «احمد 
داود اوغلو»، نخست وزیر سابق ترکیه – که خود زاده 

قونیه است – از جمله حاضران این مراسم بودند.
از ایران نیز هر ســاله گروه قابل توجهى از هموطنان 
مولوى دوســت براى شــرکت در مراســم سالگرد 

درگذشت موالنا راهى شهر قونیه مى شوند.
مراسم سالگرد درگذشت موالنا همه ســاله از روز 7 
دسامبر تحت عنوان «شب وصلت» آغاز مى شود و با 
مراسم «شب عروس»  – سالروز درگذشت موالنا-  که 

در 17 دسامبر برگزار مى شود خاتمه مى یابد. 
این مراســم همراه با آیین هاى رقص سماع و قرائت 

اشعار موالناست.

کنسرت محسن یگانه، باوجود کارشکنى ها و تحریم ها، 
در سالن مایکروسافت شــهر لس آنجلس آمریکا که 
پذیراى هفت هزار وصد تماشاگر بود، برگزار شد. خواننده 
پاپ کشورمان، کنسرت خود در لس آنجلس را با وجود 
کارشکنى ها و مخالفت هاى گروه هاى یهودى آن شهر، 

یکى از به یادماندنى ترین اجراهاى خود دانست. 
از مدتى پیش که خبر برگزارى کنسرت محسن یگانه 
در لس آنجلس اعالم شد، گروهى از یهودیان آن شهر 
با اعتراض به ترانه «گله کرکس ها»ى 
این خواننده، خواستار لغو یا تحریم این 
اجرا شده بودند. با اینکه 
این مخالفت ها 
توسط نشریات 
و رســانه هاى 
فارسى زبان 
برون مرزى 
و آمریکایى 
بازتاب زیادى یافتــه بود، اما 
کنســرت محســن یگانه 
در ســالن پــر از جمعیت 
مایکروســافت شــهر 
لس آنجلــس روى 

صحنه رفت.

جابه جایى ها و انتصابات پر سر و صدا این بار به هالل احمر 
رسیده اســت. جایى که یک احمدى نژادى در دولتى که با 
حمایت اصالح طلبان و اعتدالگرایان سر کار آمده است به 

عنوان دبیر کل هالل احمر برگزیده شد. 
محمود محمدى نسب که از نزدیکان و یاران محمود احمدى 
نژاد و اسفندیار رحیم مشایى محســوب مى شود به عنوان 
دبیرکل هالل احمر منصوب شــد تا این بار پیکان انتقادات 
نسبت به انتصاب مدیران با تفکرات خاص جناحى به سمت 

هالل احمر نشانه رود. 

به گزارش روز نو،  محمود محمدى نسب به سبب نزدیکى 
و رفاقت با ابوالحســن فقیه، رئیس اسبق هالل احمر که از 
مشاوران نزدیک اسفندیار رحیم مشایى و محمود احمدى 
نژاد بود، توانست جایگاه مناســب و درخورى را براى خود 
در هالل احمر کسب کند. او همچنین در دولت هاى نهم و 
دهم و با کمک احمدى نژادى ها به ویژه مشایى جایگاهى در 
عرصه رسانه نیز کسب کرده بود به طورى که او به همراه على 
مزینانى از مدیران مؤسسه فرهنگى ارتباط پویا بود و مدیریت 
انتشار دو روزنامه «هفت صبح» و «تماشا» را برعهده داشتند.

نصف جهــان  مرد محبوب عالقه مندان به برنامه هاى 
اتومبیل احتماًال به ایران مى آید. «جرمى کالرکسون» 
مجرى توانا و مشهور یکى از پرطرفدارترین برنامه هاى 
 BBC تلویزیونى جهان ابراز امیدوارى کرده حاال که از

بیرون آمده بتواند در ایران هم برنامه بسازد.
کالرکسون ســال ها به عنوان مرد شماره یک برنامه 
تلویزیونــى«Top Gear» که از تولیدات شــبکه
BBC بــود شــناخته مى شــد و توانســت آن را به 
پر بیننده ترین برنامه مبتنى بر واقعیت با بیش از 300 

میلیون بیننده تبدیل کند.
Top Gear یا «تخت گاز» برنامه اى است که در آن 
خودروهاى تولید شده توسط کمپانى هاى معتبر مورد 
بررســى قرار گرفته و با زبانى عامه پسند به ضعف ها و 
قوت هاى آن پرداخته مى شود. این برنامه با همکارى 
جرمى کالرکسون و دو مجرى دیگر به نام هاى «جیمز 
مى» و «ریچارد همونــد» به پربیننــده ترین برنامه 
تلویزیونى مرتبط بــا خودرو در ســطح جهان تبدیل 
شــده بود که اختالف و زد و خورد کالرکسون با تهیه 
 ،BBC کننــده برنامه در ســال 2015 باعث شــد تا
حمایت از تهیه کننده اش را بــه توانایى هاى کم نظیر 
کالرکســون در اجرا ترجیح دهد و او را اخراج کند. به 
همراه کالرکسون، جیمز مى و ریچارد هموند هم از این 
شبکه استعفا کرده و ماجراجویى هاى خود را در شبکه 

اینترنتى «آمازون» پیگیرى کردند.
حــاال جرمــى کالرکســون در یکــى از جدیدترین 
گفتگو هایش درباره ســاخت فصل جدید تخت گاز که 
قرار است آن هم از آمازون پخش شــود و در پاسخ به 
این سئوال که لوکیشــن رؤیایى اش براى فصل سوم 
کجاســت، گفته دلش مى خواهد به ایــران بیاید: «با 
BBC ما هرگز نتوانستیم وارد ایران شویم، اما اکنون 
مى توانیم برویم. ایران جایى است که واقعًا دوست دارم 

به آنجا بروم. این یک اتفاق فوق العاده است. بسیارى 
از افراد تا زمان تمام کردن لیست کارهاى مورد عالقه 
شان ممکن است دچار سرطان شوند، اما ما سال هاست 

که کارهاى مورد عالقه مان را انجام مى دهیم.»
از کالرکســون به عنوان یکى از حاشــیه ســاز ترین 
مجریان مســتند جهان یاد مى شــود. شــیطنت ها و 
شــوخى هاى او موجب بــروز اعتراضاتــى در هند، 

مکزیک و آرژانتین شــده اســت. همچنین او قبل از 
پایان همکارى اش با «تاپ گیر»، ناچار شد تا به دلیل 
اظهارات مشکوك به نژادپرستى رسمًا عذر خواهى کند. 
دریافت بیش از 21 هزار شــکایت در طول 36 ساعت 
در مورد اجــرا و نظرات مطرح شــده توســط جرمى 
کالرکســون یکــى از رکوردهــاى تکرار نشــدنى 
کالرکســون محســوب مــى شــود. او بیــش از 

آنکه براى ارائه نظرات منطقى و تخصصى مطرح شود 
به دلیل برخورد ســلیقه اى و قدرت توصیف و تخریب 

کم نظیرش شهرت یافته است.
حاال تصور کنید این مجرى قدرتمند با این ویژگى هاى 
خاصش به ایران سفر کند و بخواهد درباره پراید، تیبا، 
سمند، پیکان و موتورسواران کشــور ما برنامه بسازد. 

واقعًا دیدنى و جالب خواهد بود!

یک خبر جالب براى عالقه مندان به خودرو

 «تخت گاز» به ایران مى رسد؟

به گزارش اعتماد آنالین، به تازگى یکى از نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى در نامه اى به 
محمود احمدى نژاد، رئیس دولت هاى نهم و دهم نسبت 
به اظهارات و اقدامات اخیر او انتقاد کرده است. این نامه 
را یکى از رسانه هاى منتسب به احمدى نژاد منتشر کرده 
اما نام این نماینده پنهان شده است ولى سربرگ نامه 
نشان مى دهد که او نماینده مردم اصفهان در مجلس 

خبرگان رهبرى است.
این نماینده مجلس خبرگان کــه در این نامه خود را از 
حامیان احمدى نژاد معرفى مى کند مى نویسد: «خیال 
نمى کردم ناطقى که یک روز در سازمان ملل در دفاع از 
عزت، اقتدار نظام جمهورى اسالمى و اسالم، تحسین 
بســیار زیادى را به خود جذب کرد... براى دفاع از دو 
دوســت به نظر خود مظلوم، در بین چند نفر اندك به 

سخنرانى بپردازد و با انتشار آن در فضاى مجازى، ضد 
انقالب و دشمنان را خوشحال کند.»

این عضو مجلس خبرگان در انتهــاى نامه خود آورده 
است: «حقیر سراپا تقصیر، از نظر سنى قریب ده سال 
از شما بزرگ تر هستم و لذا ناظر ریزش هاى بیشترى 
بوده ام از این رو حضرتعالى را توصیه مى کنم بیش از این 

خود را در معرض سقوط و غضب الهى قرار ندهید...»
آیت ا... یوســف طباطبائى نژاد، آیت ا...سیدابوالحسن 
مهدوى، آیت ا... مرتضى مقتدایــى، آیت ا... عبدالنبى 
نمازى و آیت ا... عبدالمحمــود عبداللهى پنج نماینده 

استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى هستند.
آیــت ا... مرتضى مقتدایى و از مســئولین دفتر آیت ا... 

نمازى در گفتگویى اعالم کرد که تــا به حال نامه اى 
خطاب به احمدى نژاد ننوشته اند. آیت ا...طباطبائى نژاد 
نیــز در گفتگویى اعــالم کرد کــه «ما بــه او نامه 

نمى نویسیم. اصًال او را قابل نمى دانیم.»
در نهایت آیت ا... عبداللهــى اعالم کرد که این نامه را 
خطاب به احمدى نژاد نوشته اســت. او گفت که بنابر 
تشخیص مناسب دیدم که براى او نامه بنویسم و او هم 

جواب نامه را داده است.
این نماینده مجلس خبرگان رهبرى درباره حمایت هاى 
خود از رئیس دولت هاى نهم و دهم تصریح کرد: «من از 
این حمایت ها نه تنها پشیمان نیستم بلکه خوشحال هم 
هستم چراکه ما این حمایت را بر اساس شرایط زمانه و 
شعارهاى او در آن زمان انجام دادیم ولى االن موافق 

موضع گیرى ها و شعارهاى او نیستیم.»

محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شــهر در مجلس 
شوراى اسالمى در گفتگو با افکارنیوز با اشاره به شکایت 
حسین فریدون، برادر حســن روحانى رئیس جمهور از 
وى گفت: «صبح روز یک شنبه در شعبه دوم بازپرسى 

دادسراى کارکنان دولت حاضر شدم.»
وى با بیان اینکه نشر اکاذیب و افترا، اتهامات مطرح شده 
در پرونده بوده، افزود: «شــکایت فریدون در خصوص 
اظهارات و مصاحبه هاى اینجانب با رســانه ها درباره 
ارتباط شبدوست ماالمیرى با حسین فریدون و خانواده 
وى بوده است. حسین فریدون مدعى شده که ارتباطى با 
این فرد نداشته اما اینجانب اسنادى که داشتم را در اختیار 

بازپرس قرار دادم.»

چندى پیــش ابطحــى در مصاحبه اى گفتــه بود که 
شب دوست ماالمیرى رقم هاى بســیار کالنى توسط 
رانت هایى که داشته از بانک هاى ملى و ملت اخذ کرده 
اســت. همچنین این فرد ارتباطات نزدیکى با خانواده 
حسین فریدون، برادر رئیس جمهور داشته است و اسناد 
نشان مى دهد که ماالمیرى با فریدون ارتباط مالى داشته 
است. اسناد واریز پول، به حساب دختر فریدون در لندن 
و کانادا وجود دارد که نشــان دهنده ارتباطات مالى بین 

فریدون و ماالمیرى است.
حسین فریدون روز شنبه 24 تیر ماه سال جارى به دلیل 
پرونده فساد مالى بازداشت و روانه زندان شد اما دو روز 

بعد آزاد شد.
تذکر مکتوبى که رسانه اى شد

نامه نماینده اصفهان در خبرگان به احمدى نژاد

یک احمدى نژادى دبیر کل هالل احمر شد

چرا کار نماینده خمینى شهر به دادسرا کشید؟ 

744 سال گذشت تحریم «یگانه» شکست خورد

از مدتىپیشکه خبر برگزارى کنسرت محس
در لس آنجلس اعالم شد، گروهى از یهودیان
با اعتراض به ترانه «گله کرک
این خواننده، خواستار لغو یات
شده بودند اجرا
این م

توسط
رسـ و
فارس
بر
و

بازتاب زیادى یافتــ
کنســرت محسـ
در ســالن پــر

مایکروســافت
لسآنجلــس
صحنه رفت
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همـه دارم
ز اجــرا وا

ا

در این ســال ها تعداد افراد 
بیشــمارى در حوزه طنز آثارى را نوشته، کارگردانى و یا 
بازى کرده  اند اما از میان همان تعداد کم بودند افرادى که 
هم کارگردانى و هم نویسندگى سریال طنزى را به عهده 
داشته باشند که اتفاقاً با اقبال خوبى هم از سوى مخاطب 
مواجه شود. سروش صحت از معدود افرادى است که در 
این سال ها کارهاى کمى ساخته که در همه آنها نبض 
مخاطب را در دست خود داشته و کاراکترهایى که خلق 
کرده به خوبى میان مردم جا افتاده اند. این روزها صحت 
عالوه بر اینکه فصل دو ســریال «لیسانسه ها» را روى 
آنتن دارد، اجراى برنامه «کتاب باز» را هم به عهده دارد. 

عموماً مردم شما را به عنوان کارگردان 
و پیش تر بازیگر مى شناسند. اما مدتى 
اســت که عالوه بر  این دو شغل، به 
حیطه اجرا هم وارد شدید و اتفاقاً براى 
اولین بار است که این حیطه را تجربه 

مى کنید.
خیلى واهمه دارم، مى ترسم و نگرانم.  به هر حال انجام 
دادن هر کارى آن هم براى بار اول دلهره بســیارى دارد 
و اگر برخى افراد مى گویند که در اجرا مســلط هستم بى 
تردید از لطف آنهاســت. به خصوص اینکه ســرى اول 
برنامه«کتاب باز» با اجراى خیلى خیلى خوب امیرحسین 
صدیق پخش شــد و همین موضوع ترس من را بیشتر 
هم کرده، اما امیدوارم افــرادى که این برنامه را مى بینند 

بدشان نیاید.
 شــما از قبل با آقاى صدیق رفاقتى 

داشتید؟
بله، قبل از اینکه اجراى این برنامه را قبول کنم با او تماس 
گرفتم و اجازه گرفتم و اگر اجازه نمى داد مطمئناً نمى آمدم.

براى اولین اجرا، برایتان مهم بود که 
چه برنامه اى را اجرا کنید؟

در وهله اول اینکه من مجرى نیســتم و بلد هم نیستم،  
اما به این دلیل که به کتاب و کتابخوانى بســیار عالقه 
دارم، اجراى این برنامه برایم جالب بود. این برنامه براى 
مخاطب عام تهیه مى شــود و اگر براى مخاطب خاص 
بود به دلیل اینکه تا به حال مجرى نبودم، نمى توانستم 

اجرایش را به عهده بگیرم.
گروه تولید بــراى انتخاب مجرى 

مستقیم به سمت شما آمدند؟
بله، از همان ابتدا قرار بر این بود کــه فردى اجراى این 
برنامه را عهده دار شود که خود به کتاب عالقه مند است 
و از آنجایى که من واقعاً کتاب خواندن را دوست دارم و از 
خواندنش لذت مى برم به همین دلیل این پیشنهاد برایم 

وسوسه انگیز بود.
 چــه نــوع کتاب هایى را بیشــتر 

مى خوانید؟
رمان و ادبیات، کمى جامعه شناســى، کمى فلســفه و 
روانشناسى. اما بیشتر ادبیات و رمان. اما هر از گاهى به 

سایر حوزه ها سرکى مى کشم.
عادت دارید کتابى که در دست دارید 
را تا پایان بخوانید یا اینکه همزمان با 

هم چند کتاب را بخوانید؟
در گذشته هر کتاب را تمام مى کردم و بعد به سمت کتاب 
دیگرى مى رفتم. اما االن که زمانم کمتر از گذشته است و 
حرص این را دارم که همه کتاب ها را بخوانم، از این روش 
استفاده مى کنم. البته کار بدى است و بهتر است کتاب را 
تمام کنى و بعد به سمت کتاب دیگر بروى. ذهنم مشغول 
نمى شــود اما فقط به این فکر مى کنم کــه چند کتاب 

نخوانده شده و باز دارم.
 اینطور نیســتید که اواسط خواندن 

کتاب، پایان آن را زودتر بخوانید؟
نه، اصًال اینطور نیستم. حتى تا چند سال پیش خالصه 
کتاب ها را هم نمى خواندم. اما االن که دیگر سن و سالى 
از من گذشته مى خوانم تا متوجه شوم درباره چه صحبت 

کرده و اگر با سلیقه ام یکى نیست، نخرم.
 شــما به نویســندگى هم مشغول 
هســتید. عالقه تان بیشتر به سمت 
سریال هاى طنز اســت یا ملودرام؟ 

چون 
نچه  آ

از شــما 
در ذهن ما 

است،  مانده 
کارگردانى آثار 

طنز است.
مدت بسیارى است که طرح سریالى 

در ژانر ملودرام را همراه با ایمان صفایى 
در دست دارم، اما هنوز فرصت مناسب براى 

تولیدش پیش نیامده است. دوست دارم تا این 
سریال را بسازم اما آنقدر پیشنهاد طنز مطرح مى شود 

مرا ناخواســته به ســمت طنز مى برد، اما در هر حال 
امیدوارم شرایط براى تولیدش فراهم شود.

مدتى سریال «لیسانسه ها» را در حال 
پخش داشتید  اما این سریال درست 
در زمان اوج محبوبیت از آنتن رسانه 

ملى گرفته شد. دلیل چه بود؟
از آنتن گرفته نشــد، بلکه ما در حــال تولید فصل 2 این 

سریال بودیم و بعد از آن هم فصل دوم روى آنتن رفت. 
اگر این دو فصل به صورت پشت سر 

هم پخش مى شد، بهتر بود یا نه؟
طبیعتًا اگر به طور پیوسته پخش مى شد، حدس مى زنم 
بهتر بود  اما در فصل دوم تمام تالشمان را به کار بستیم 
که این فاصله زیاد به چشم نیاید و مخاطبان و افرادى که 
با این ســریال ارتباط برقرار کرده بودند را منفک و جدا 
نکند. البته نمى توان گفت که همیشه تمام تالش ها به بار 
مى نشیند و جواب مثبتى مى دهد اما امیدوارم حداقل این 

بار نتیجه مثبتى داشته باشد.
دلیل اصلى این فاصله چه بود؟

از همان ابتدا قراردادمان را براى 60 قسمت بسته بودیم، 
اما زمانى که به ما اعالم کردند قرار است سریال پخش 
شود، 27 قسمت آماده داشتیم و به ما گفتند همین تعداد 
را پخش کنید و بعد ادامه آن را بســازید و ما هم موافقت 

کردیم.
 شــما تجربه همکارى بــا برادران 
قاســمخانى را هــم در کارنامه تان 
دارید. دوســت دارید تا همچنان با 

آنها کار کنید؟
پیمان و محراب دوستان نزدیک و صمیمى من هستند و 
بى شک از بهترین نویسنده هاى طنز کشورند و همیشه 

دوست داشتم تا با آنها کار کنم.
براى «لیسانسه ها» دوست داشتید با 

آنها کار کنید؟
بله اما هر دو درگیر کار هستند و از طرفى هم من و ایمان 
در این مدت با هم خیلى هماهنگ شدیم اما هر زمان که 

شرایط مهیا باشد من از خدا مى خواهم.
 بعد از تولید لیسانسه ها کار جدیدى 

دارید؟
قرار است فیلم سینمایى بسازم که نگارش متن ها به عهده 
خودم و ایمان صفایى است و محمد شایسته آن را تهیه 

مى کند. 
ایــن اثر 

طنــز  هــم 
است.

ر  نگا ا
کــه 

ن  تا د خو
به  هــم 

طنــر 
یش  ا گر

عجیبــى 
دارید؟

فکر مى کنم اگر روزى بخواهم 
اثر ملودرام و یا درام پر از اندوه 
هم بســازم باز هم رگه هایى از 
طنز در آن دیده مى شود نه اینکه 
بخواهند مرا به آن سمت ببرند 

بلکه در زندگى آنقدر غم و شادى به 
هم آمیخته است که نمى توان گفت رگه 
طنز در جایى وجــود ندارد همانطور که 
رگه غم را نمى توان از زندگى حذف کرد.
 درگذشــته بازى هم 
مى کردید اما مدتى 
است بازى نمى کنید،  
کارگردانى این اجازه 
را به شما نمى دهد؟

 االن یکســال و خرده اى مشغول 
کارگردانى هستم و طبیعتًا در چنین 
شــرایطى نمى توانم بازى کنم و اگر 
فرصتش پیش بیایــد حتمًا بازى هم 
مى کنم. کما اینکه بین «شمعدونى» 
و «لیسانســه ها» چند فیلم سینمایى 

بازى کردم.

پ وگفت با سروش صحت 
گ

 کارگردانى
کتاب باز» تا

از اجراى «

 «لیسانسه ها»

ز

ر  نگا
ــه

ن تا د و
به  ــم 

نــر
یش ا ر

جیبــى 
رید؟

گرروزى بخواهم 
یا درام پر از اندوه 
 باز هم رگه هایى از 
دهمى شود نه اینکه 
به آن سمت ببرند 

ى آنقدر غم و شادى به 
ستکه نمى توان گفت رگه 
وجــود ندارد همانطور که 
ى تواناز زندگىحذف کرد.
رگذشــته بازى هم 
ى کردید اما مدتى
ستبازى نمى کنید،  
ارگردانى این اجازه 
 بهشما نمى دهد؟

و خرده اى مشغول  ـال
هستم و طبیعتًا در چنین 
مى توانم بازى کنم و اگر

ش بیایــد حتمًا بازى هم 
اینکه بین «شمعدونى» 
ـه ها» چند فیلم سینمایى 

سریال «پایتخت 5» به کارگردانى ســیروس مقدم که در مهرماه به پایان رسید  این 
روزها در مرحله ساخت موسیقى است.

بنا بر این گزارش مراحل فنى و تدوین این مجموعه توسط عوامل گروه در حال انجام 

است و گروه سعى دارد تا این مجموعه تلویزیونى محبوب را براى نوروز 97 به پخش 
رسانه ملى برساند.

ســریال «پایتخت5» به کارگردانى ســیروس مقدم، تهیه کنندگــى الهام غفورى و 
نویسندگى محسن تنابنده با مشارکت سازمان هنرى اوج در لوکیشن هاى مختلفى از 
جمله شیرگاه، سارى، قایم شــهر، جاده، جنگل، شمال شرق تهران، فرودگاه، شهرك 

سینمایى دفاع مقدس و خارج از کشور از جمله قبرس و ترکیه فیلمبردارى شد.
معاون سیما چندى پیش با قدردانى از عوامل تولید سریال «پایتخت5» اظهار داشت: 
این سریال کوشش کرده است تا عالوه بر بیان موضوعات داخلى به مسائل منطقه  اى 
ورود کند و با ایجاد موقعیت هاى خنده دار، موضوعات داخلى و خارجى را مطرح کند. 
در سریال «پایتخت5» بازیگرانى چون علیرضا خمسه، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، 
هدایت هاشمى، ریما رامین فر، نســرین نصرتى، ســارا و نیکا فرقانى، هومن حاجى 

عبداللهى و بهرام افشارى ایفاى نقش مى کنند.

تصویربردارى ســریال «محکومین» به کارگردانى ســیدجمال ســیدحاتمى امروز 
سه شنبه به پایان مى رسد.  جعفر دهقان و امیر کاظمى آخرین بازیگرهایى بودند که به 
جمع بازیگران این سریال اضافه شدند. همچنین ساالر عقیلى، خواننده تیتراژ پایانى 

«محکومین» با موسیقى مسعود سخاوت دوست شد.
موضوع این سریال اپیزودیک، مجازات جایگزین است و در آن تالش شده تا در قبال 
جرم و تخلفات غیرعمد، به جاى مجازات زنــدان، در فضایى دیگر محکومیت مجرم 

سپرى شود.
لیال زارع بازیگر ثابت این سریال اســت و در هر اپیزود با توجه به فیلمنامه، بازیگران 
جدیدى ایفاى نقش مى کنند. مسعود کرامتى،  آشــا محرابى، پژمان بازغى، سیروس 
گرجســتانى، آتش تقى پور، مریم کاویانى، نیما شاهرخ شــاهى، کامران تفتى، مریم 
سعادت، شبنم قلى خانى، ملیکا شــریفى نیا، بیژن بنفشــه خواه، جعفر دهقان و... در 

اپیزودهاى این سریال حضور خواهند داشت.
داســتان یکى از اپیزودها که «فرزند» نام دارد، روایت فرد دارو فروشــى است که در 
خیابان ناصر خسرو تهران کار مى کند. اکبر (مهرداد ضیایى) بدون اینکه بداند، دارویى 
تاریخ مصرف گذشته را به فردى مى فروشد. پس از مصرف، فرزند آن مرد دچار تشنج 
شده است و به دنبال آن پدر بچه از اکبر شکایت مى کند و او در دادگاه ضمن اعالم بى 
اطالعى از تاریخ مصرف دارو، به جرمش اعتراف مى کند و دادگاه  بخاطر تخلفى که 

پذیرفته، حکم جایگزین زندان برایش صادر مى کند.
همچنین قرار است 22 قسمت از سریال اپیزودیک «محکومین» توسط سیدجمال سید 

حاتمى و هشت قسمت دیگر توسط حسین قناعت تولید شود.
مجموعه تلویزیونى «محکومین» به تهیه کنندگى بهروز مفید و کارگردانى مشترك 
سید جمال ســید حاتمى و حســین قناعت کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه یک 

سیماست که در 30 قسمت 45 دقیقه اى در دست تولید است.

 بعد از موفقیت فیلم ســینمایى «خوب، بد، جلف»، پیمان قاســم خانى که کارگردانى 
این فیلم را عهده دار بود، نگارش این ســریال را آغاز کرد و قرار اســت بهروز افخمى 
این مجموعه را به تهیه کنندگى ســیدمحمد امامى و محسن چگینى کارگردانى کند. 

پیش تولید این مجموعه آغاز شده و از بهمن ماه کلید خواهد خورد. «خوب، بد، جلف» 
در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد. 
این سریال بعد از سریال پرمخاطب «شهرزاد»، از جمله تولیدات تصویرگسترپاسارگاد 

است که پس از فصل سوم سریال «شهرزاد» عرضه مى شود.

«پایتخت 5» به نوروز 97 مى رسد؟ 

ساالر عقیلى خواننده «محکومین» شد

«خوب، بد، جلف» سریال مى شود



0404ورزش 3113 سال چهاردهمسه شنبه  28 آذر  ماه   1396

نصف جهان  اردوى سپاهانى ها در جزیره کیش دیروز به 
پایان رسید و زردپوشان به اصفهان بازگشتند.

ســپاهان در اردوى کیــش یــک دیــدار تداکاتــى 
81 دقیقه اى را با پیکان برگــزار کرد.پس از نیمه تمام 
ماندن بازى دوســتانه اول ســپاهان، دیدار تدارکاتى 
دوم این تیم هم به خاطر شرایط جوى لغو شد تا اردوى 
طالیى پوشان در جزیره کیش مطابق ایده آل کادر فنى 

پیش نرود.
کادر فنى ســپاهان روى اردوى تدارکاتــى این تیم در 
جزیره کیش حســاب ویــژه اى باز کرده بــود. حضور 
همزمان چند تیم دیگر لیگ برترى در کیش این امکان 
را فراهم مى کرد تا تیم اصفهانى در مدت اقامت خود در 
جزیره دیدارهاى تدارکاتى را هم در دستور کار قرار دهد.

بازى دوستانه اول سپاهان به خاطر شکستگى دلخراش 
پاى بازیکن حریف حدود 10 دقیقه زودتر از وقت قانونى 
به پایان رســید. دیدار تدارکاتى دوم طالیى پوشان هم 
که قرار بود برابر فوالد برگزار شــود بــه خاطر بارش 

باران لغو شد.
جزیره کیش طى روزهاى اخیر آب و هوایى بارانى داشته 
و همین موضوع باعث شده است تا عالوه بر لغو دیدار با 
تیم سوم جدول لیگ برتر تمرینات سپاهان هم به سالن 

منتقل شود.
شــرایط جوى کیش در حالى برنامه هاى سپاهان را به 
هم زده است که این جزیره معموًال در این مقطع از سال 

برخالف اکثر نقاط کشور دمایى مطلوب و معتدل دارد.
ظاهراً همه شرایط دست به دست هم داده است تا کادر 
فنى سپاهان نتواند از اردوى مهمى که از یک ماه قبل 
برنامه ریزى براى آن را آغاز کرده بود اســتفاده بهینه را 
ببرد. شاگردان کرانچار از امروز سه شنبه تمرینات خود 

را در  باغ فردوس اصفهان آغاز مى کنند.

یک عضو کمیتــه اخالق فدراســیون فوتبال از دعوت 
خداداد عزیزى به این کمیته خبر داد.

دکتر عبــدا... ســمامى در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: 
خداد ادعزیــزى به خاطر اطالعات مهــم ومفیدى که 
مى گویــد در موضوع جادوگرى دارد بــه کمیته اخالق 
دعوت خواهد شد تا از اطالعات ایشان در کمیته اخالق 

استفاده شود.
او درباره موضوع جادوگرى که در برنامه 90 مطرح شد 
هم گفت: از آقاى فردوسى پور گزارش کامل برنامه 90 
با موضوع جادوگرى را خواســتیم ولى تاکنون به کمیته 
اخالق ارائه نشده است. سمامى در ادامه افزود: مبارزه با 
فساد با حرف و شعار نمى شود. اگر کسى دلسوز فوتبال  
و ورزش اســت اطالعات و اخبارى که در اختیار دارد را 
ارائه دهد بعد نتیجه را از ما پیگیرى کند. مبارزه  بافساد در 
فوتبال عزم همگانى خصوصا همکارى خود اهالى فوتبال 
را مى طلبد که با این کمیته همکارى الزم را انجام دهند.

 بازگشت سپاهانى ها 
به اصفهان

اطالعات مفید  از 
جادوگرى!

نصف جهان   سردار آزمون یکى از ســتاره هاى احتمالى جام جهانى 
خواهد بود. این عقیده الکســاندر کوردز نویســنده سایت اتریشى 

۹۰minuten است. او نوشته درخشش نفراتى نظیر مسى، رونالدو و نیمار 
اتفاقى نیست که باعث سورپرایز کسى شود اما به جز این سه غول بزرگ 

دنیاى فوتبال، نفرات دیگرى هســتند که مى توانند در روسیه توجهات را 
به سمت خودشــان جلب کنند. یکى از این نفرات سردار آزمون مهاجم تیم 
ایران است که ۹۰minuten درباره او نوشته: «شاید او در دنیاى فوتبال چهره 
معروفى نباشــد اما او نقش مهمى در صعود ایران به جام جهانى داشته و 
توانســت در 14 بازى 11 گل به ثمر برســاند ضمن آنکه این بازیکن 22 
ساله آمار بســیار خوبى در گلزنى دارد و در 30  بازى ملى 22 گل زده است»  

گزارشش درباره سردار به سایت اتریشــى در ادامه 
اگر او بتواند در جام جهانى این نکته اشاره کرده که 
باشد قطعا فصل آینده در عملکرد خوبى داشــته 
کازان و در لیگى قوى تر از باشگاهى به جز روبین 

خواهد شد.لیگ برتر روسیه حاضر 

نصف جهان  پزشک تیم فوتبال سپاهان در مورد آخرین وضعیت مسعود حسن زاده،  
مهاجم این تیم توضیحاتى را ارائه کرد. دکتر عباس ربیعى در گفتگویى با خبرنگاران 
درباره وضعیت مسعود حسن زاده که شش ماه پیش رباط صلیبى اش را تحت عمل 
جراحى قرار داد، گفت: شش ماه از جراحى این بازیکن مى گذرد و او بعد از پشت سر 
گذاشتن بخش مهمى از مراحل درمانى در حال حاضر با بدنساز تیم تمرین مى کند. 
حسن زاده 10 روز است که با بدنساز سپاهان کار مى کند تا آماده بازى شود.وى در 
پاسخ به سئوالى در مورد زمان بازگشت حسن زاده به میادین فوتبال خاطر نشان کرد: 
من نمى توانم در مورد زمان بازگشت حسن زاده به صورت دقیق صحبت کنم. این 
موضوع به روند پیشرفت حسن زاده ارتباط دارد و باید دید در روزهاى آینده شرایط به 

چه صورت پیش خواهد رفت. 

هفته گذشــته بود که ســحر قریشــى به دلیــل اظهار نظــرش درباره 
حضور زنان در اســتادیوم و منقلب شــدن(!) بابت این موضــوع تبدیل به

 چهره خبرســازى شــد و افراد مختلفى بــه این صحبت واکنش نشــان 
دادنــد. آخرین کســى که دربــاره این موضــوع صحبت کــرده خداداد

عزیزى اســت. او که به عنــوان یکى از اعضــاى تیم منتخــب 98، در 
بازى دوســتانه با تیم منتخب کرمانشاه در ســرپل ذهاب حضور داشت، 
درباره این بازى به روزنامه گل گفته: «بــازى و جو خیلى خوبى بود. دیدید 
که همه آمده بودند و حتى بانوان هم در استادیوم حضور داشتند و کسى هم 

منقلب نشد. »

  کسى منقلب نشد!  کسى منقلب نشد!سپاهان در انتظار مسعودسپاهان در انتظار مسعود

بازیکن ایرانى همچنان یکى از سوژه هاى جذاب رسانه هاى یونانى در روزهاى منتهى به پنجره زمستانى 
نقل و انتقاالت در اروپا محسوب مى شود.

مسعود شجاعى بعد از تنش هاى یک ماه گذشــته با پانیونیوس و اخراج از این تیم چند روزى هست با تیم 
الس پالماس تمرین مى کند تا از شرایط آرمانى دور نشود. ستاره ایرانى که از مدت ها قبل به عنوان یکى از 
خریدهاى باشگاه AEK بر سر زبان ها افتاده بود بنا به ادعاى رسانه هاى معتبر یونان قراردادش با این تیم 

نهایى شده تا یکى از دو خرید بزرگ زرد و مشکى پوشان شهر آتن باشد.
 در شرایطى که پیوستن شــجاعى و یکى از ســتاره هاى پورتو پرتغال از روزها قبل مورد توجه 
رسانه ها قرار داشت؛ اما دیروز هم روزنامه هاى منتسب به باشگاه AEK با انتشار تصاویرى 
از شجاعى روى جلد خود به انتقال جنجالى او پرداختند و در این بین به نقش محمودرضا 

فاضلى در نهایى شدن این انتقال پرداختند.
یکى از سایت هاى معتبر یونانى پیرامون این انتقال نوشــت:  شجاعى بعد از دو مقطع  

که حضورش در AEK منتفى شــد این بار اما تنها یک گام با پوشیدن پیراهن شماره 77 
زرد و مشــکى فاصله دارد که این یک قدم امروز با مذاکرات فاضلى مدیربرنامه هاى او با 
پانیونیوس براى فسخ قرارداد برداشته مى شود تا شــجاعى خرید پرسرو صداى زمستانى 

AEK لقب بگیرد.

نصف جهان  پرســپولیس یک بار دیگر به لطف 
دولت از یک بحران بزرگ عبــور کرد تا حداقل 
در این مقطع که بى محابا به سوى قهرمانى جام 
حذفى و لیگ برتر در حرکت اســت نفس راحتى 
بکشد.بارایزنى هاى صورت گرفته از سوى باشگاه 
پرســپولیس با مقامات سیاسى کشــور ترکیه و 
موافقت باشگاه ریزه اسپور قرار بود دیروز با ارسال
 نامه اى جریمه ســنگین و 789 هــزار یورویى 
باشگاه پرسپولیس بخشیده شود. در جریان سفر 
رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین ســفر 
دکتر روحانى رئیس جمهور ایــران به ترکیه و با 
مذاکرات انجام شده از سوى باشگاه پرسپولیس با 
باشگاه ریزه اسپور ترکیه قرار است جریمه تعیین 
شده از سوى فیفا به میزان قابل توجهى و یا کًال 

بخشیده شود.
مشروح کامل جزییات مذاکرات انجام شده که در 

رسانه ها بازتاب پیدا کرد:
باشگاه ریزه اســپور در پى تالش هاى مدیریت 
باشــگاه پرســپولیس و رایزنى هاى دیپلماتیک 
با توصیــه اردوغــان تمــام مطالبات خــود از 
باشگاه پرســپولیس را بخشــید و هیچ غرامتى 
از پرســپولیس و طارمى دریافــت نخواهد کرد. 
باشــگاه ریزه اســپور  به احتمال فراوان بخش 
قابل توجهى از این غرامــت را به عنوان تخفیف 
دریافت نکــرده و مابقى را هم قســطى دریافت 
مى کند.(خبرى که دو روز پیــش مطرح بود) اما 
خبر ویژه این است که گرشاسبى توانسته در سایه 
رایزنى هاى دیپلماتیک موافقت اولیه سران ریزه 
اسپور با بخشیدن کل طلب دست به کار بزرگى 
بزند. بر این اساس مسئوالن ریزه اسپور قرار است    
با ارسال نامه اى کتبى به باشگاه پرسپولیس اعالم 
کنند کــه از دریافت غرامــت 789 هزار یورویى 
صرف نظر کرده و این آمادگى را دارند که قرارداد 
خواهر خواندگى بین این 2 باشگاه امضا شود (این 

نامه دیروز ارسال شد)  
زمانى که حکم فیفا  صادر شــد اخبارى منتشــر
 مى شد که باشگاه پرسپولیس در حال رایزنى با 
ریزه اسپور است تا در ســایه توافق با آنها مشکل 
غرامت حل و فصل شــود اما همــه این خبرها 
تکذیب شد تا زمانى که گرشاســبى متوجه شد 
که از طریق شــکایت به CAS نمى توان امیدى 
به عبور از این بحران داشت و رایزنى دیپلماتیک 
را در دســتور کار خود قرار داد و با مدیر تشریفات 
ریاســت جمهورى ارتباط برقرار کرد. حسین پور 
که قبًال در وزارت امور خارجه بوده و بســیارى از 
مشکالت باشگاه هاى اســتقالل، پرسپولیس، 
تراکتورسازى و دیگر تیم ها و همچنین فدراسیون 
فوتبال در ورود و خروج مربیان و بازیکنان خارجى 

و تیم هاى ملى را حل و فصل کرده اهل شهرستان 
اندیمشــک و همشهرى گرشاســبى است. این 
مدیر کامال فوتبالى تشریفات ریاست جمهورى 
وقتى با پیشنهاد گرشاسبى مواجه مى شود به وى

مى گوید اتفاقاً آقــاى اردوغان به تهران مى آیند 
و حاال وقت آن است که تالش کنیم. گرشاسبى 
و حســین پور موضوع را با وزیر ورزش در میان
مى گذارند. در نهایت با رایزنى هاى انجام شــده 
سلطانى فر در محل مالقات اردوغان و روحانى 
که حدود یک ماه پیش در تهران انجام شد حضور 
یافته و موضوع را با اردوغان مطرح مى کند. رئیس 
جمهور ترکیه هم همان لحظه با مالک باشــگاه 
ریزه اسپور که یکى از اقوام او است تماس گرفته 
و خواهان مذاکره با پرســپولیس و حل و فصل 
موضوع مى شود. در ادامه و بعد از مدتى اما باشگاه 
ریزه اسپور به مدیریت پرسپولیس اعالم مى کند 
حاضر است 200 هزار دالر تخفیف دهد و بخشى 

از طلب را هم اقساطى دریافت کند.
گرشاســبى یکشــنبه هفته قبل و دو روز زودتر 
از ســفر دکتر روحانى رئیس جمهــور به ترکیه 
رفته بود و آنجا با مسئوالن ریزه اسپور مذاکراتى 
داشــت. آنها باز هم تأکید مى کردنــد ما 200 یا 
300 هــزار دالر تخفیف مى دهیــم و مابقى را 
اقســاطى دریافت مى کنیم. گرشاسبى اما ناامید 
نمى شــود و در ترکیه مى ماند تا اینکه سه شنبه 
هفته قبل روحانى و همراهان عالى رتبه اش وارد 
آنکارا مى شوند. در ســایه رایزنى وکیل اردوغان 
و حسین پور مدیر تشــریفات ریاست جمهورى 
اقدامات الزم انجام مى شــود و گرشاســبى  به 
اتفاق و مقام مســئول باشــگاه در بخش روابط

بین الملــل و حقوقى از دو خیابــان امنیتى عبور 
کرده و به هتل محل اقامت رئیس جمهور ایران 
مى رســند. آنجــا گرشاســبى و همراهانش با 
ظریف وزیر امــور خارجه، واعظــى رئیس دفتر 
رئیس جمهور، نهاوندیان از معاونان رئیس جمهور 
دیدار مى کنــد.  در نهایت موضــوع به اردوغان 
منتقل  مى شــود وزیر ورزش هــم تمامى این 
موضوعات و اتفاقات را در تهــران رصد کرده و 
بر اساس گزارشات دریافتى گرشاسبى اقداماتى 
براى سهولت در امور انجام داده و پیشنهادهایى

 مى دهد کــه در حوزه دیپلماتیــک رعایت آنها 
الزامى اســت. در نهایت ماجرا به اردوغان منتقل 
مى شــود و رئیس جمهور عالقمنــد به فوتبال 
ترکیه هم مجددا با مالک ریزه اسپور که از اقوام  
وى به حســاب مى آید تماس گرفته و مى گوید: 

بیتیر(تمامــش کنید). مالک ریزه هم در پاســخ 
مى گوید: تامام ( اوکى)

اردوغان از مالک ریزه اسپور مى خواهد این ماجرا 
تمام و حل و فصل شود و مى توانید با هم ارتباطات 
فوتبالى و ورزشى داشته باشید و در آینده اقداماتى 
انجام شود که هم شما منتفع شوید و هم باشگاه 
پرسپولیس به عنوان یک تیم پرطرفدار.   به این 
ترتیب پرونده غرامت 789 هــزار یورویى که به 
بحرانى در پرســپولیس تبدیل شده حل و فصل 
مى شود. طارمى هم که محرومیت 4 ماهه اش 
دوم بهمن به پایان مى رسد باید مدیون گرشاسبى 
و دولت مردان باشــد چرا که او هــم در پرداخت 
این غرامت باید باشــگاه را همراهى مى کرد. از 
آنجا که پرســپولیس و طارمــى مرتکب تخلف 
شده اند بعید اســت که CAS به نفع پرسپولیس 
حکــم دهد ولــى در صورتــى که اثبات شــود 
پرســپولیس طارمى را تحریک نکرده و در عدم 
پایبندى او به قرارداد با ریزه اســپور نقش نداشته 
احتمال اینکــه محرومیت پرســپولیس از دو به 
یک پنجره نقل و انتقاالت کاهــش یابد، وجود 
دارد. حتى گفته مى شود احتمال دارد ریزه اسپور
 تالش هایى را انجام دهد و با دفاعیات ارســالى 
خود به CAS در کاهش محرومیت پرســپولیس 
نقش آفرین شــود. هر چند که بعید است فیفا و 
CAS محرومیت پرســپولیس را بطور کامل لغو 

کنند.  این همه اتفاقــات روزهاى اخیر بود دیروز 
هم خبرى منتشر شد که حمیدرضا گرشاسبى در 
نشســت خبرى خود درخصوص شکایت باشگاه 
ریزه اسپور از مهدى طارمى و پرسپولیس از حل 
این مشکل به طور کامل خبر داده است. پیش از 
این گفته مى شد باشگاه ترکیه اى تخفیف بزرگى 
به پرسپولیس داده اســت اما گرشاسبى مدعى 
است باشــگاه ترکیه اى کًال از مطالبه این مبلغ 
صرف نظر کرده است. گرشاسبى گفت:  مذاکرات 
خوبى انجام شد و این باشگاه ترکیه اى از ما مهدى 
طارمى یا على علیپور را درخواست کرد اما ما اعالم 
کردیم که ما نمى توانیــم به دلیل نقل و انتقاالت 
بازیکنى بدهیم. قرار شد هم این باشگاه ترکیه اى 
و هم باشگاه پرسپولیس از شکایت علیه همدیگر 
صرفنظر کننــد و آنها اعالم کردنــد که کمک 
مى کنند تا محرومیت مهــدى طارمى برطرف 
شود. مسئوالن باشــگاه ریزه اسپور اعالم کردند 
که دیگر هیچ پولى بابت جریمه از پرسپولیسى ها 
نخواهند گرفــت و این پرونده را دیگــر در فیفا 

پیگیرى نخواهند کرد تا این پرونده ختم شود.
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نانى در روزهاى منتهى به پنجره زمستانى 

روزى هست با تیم چند س و اخراج از این تیم
ه ایرانى که از مدت ها قبل به عنوان یکى از 
تیم قراردادش با این سانه هاى معتبر یونان

ن باشد.
هاى پورتو پرتغال از روزها قبل مورد توجه 
Kمنتسب به باشگاه AEK با انتشار تصاویرى 

 پرداختند و در اینبین به نقش محمودرضا

ن انتقال نوشــت:  شجاعى بعد از دو مقطع 
77 پوشیدن پیراهن شماره 7 تنها یک گام با

وز با مذاکرات فاضلى مدیربرنامه هاى او با 
 تا شــجاعى خرید پرسرو صداى زمستانى 
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ـــماجراى بیتیر و تامــام!

احتماالً ستاره مى شود!

دنیاى فوتبال، نفرات دیگرى هســتند که مى توانند در روسیه توجهات را 
به سمت خودشــان جلب کنند. یکى از این نفرات سردار آزمون مهاجم تیم 
nایران است که ۹۰minuten درباره او نوشته: «شاید او در دنیاى فوتبال چهره 
معروفى نباشــد اما او نقش مهمى در صعود ایران به جام جهانى داشته و 
2 گل به ثمر برســاند ضمن آنکه این بازیکن 22 4توانســت در 14 بازى 11

2  بازىملى22 گل زده است»   ساله آماربســیارخوبى درگلزنى دارد و در30
گزارشش درباره سردار به سایت اتریشــى در ادامه 

اگر او بتواند در جام جهانى این نکته اشاره کرده که 
باشد قطعا فصل آینده در عملکرد خوبى داشــته 
کازانو در لیگى قوى تر ازباشگاهى به جز روبین 

خواهد شد.لیگ برتر روسیه حاضر 

نصف ج
مهاجم
دربارهو
جراحى
گذاشتن
حسن ز
پاسخ به
من نمى
موضوع
چهصو

نهایى شده تا یکى
 در شرایط
ر

ک
زر
پانی
EK

مسعود، سوژه یونانى ها
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نصف جهان دوئل رسول خادم و عباس جدیدى درمجمع 
انتخاباتى ریاســت فدراسیون کشــتى قطعًا جذابیت و 

هیجان هاى زیادى را به همراه خواهد داشت.
  مجمع انتخاباتى فدراسین کشتى صبح امروز سه شنبه 
و از ساعت 10 در آکادمى ملى المپیک برگزار مى شود 
و 8 کاندیداى تأیید صالحیت شــده براى نشســتن بر 
صندلى ریاست فدراســیون کشتى با یکدیگر به رقابت 

خواهند پرداخت.
حمید بنى تمیم، احد پازاج ، محمدرضا توپچى،عباس 
جدیدى،عبدا... چمن گلى،رسول خادم ،امین رشید لمیر 
و نقى کالنترى، هشت کاندیداى تأیید صالحیت شده 

براى ریاست فدراسیون کشتى هستند.
هر چند حضور عباس جدیدى و رســول خادم در این 
انتخابــات به دلیل رقابــت و چالش هایى کــه این دو 
کشــتى گیر در دوران قهرمانى و پس از آن با یکدیگر 

داشتند، بر حساسیت این انتخابات افزوده است.
جدیدى اخیــراً طى بیانیــه اى، با انتقاد از دوشــغله یا 
بازنشسته بودن تعدادى از روساى هیئت هاى استانى، 
خواستار تعویق انتخابات فدراســیون کشتى و نظارت 
دقیق قوه قضائیه و سازمان بازرسى کل کشور بر نحوه 
برگزارى انتخابات شــده بود که البته این درخواســت 
جدیدى بالفاصله با واکنش منفى وزارت ورزش مواجه 
شد و اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترك فدراسیون ها 
تاکید کــرد که رییس هیات بودن شــغل محســوب 
نمى شود و انتخابات فدراســیون کشتى در موعد مقرر 

برگزار خواهد شد.
اما به اعتقاد بســیارى از کارشناســان، رســول خادم 
رئیس فعلى فدراســیون کشتى از بیشــترین شانس 
براى اعتمــاد دوباره اعضــاى مجمع براى بدســت 
گرفتن ریاســت فدراســیون کشــتى برخوردار است.

موضع گیرى هاى اخیر عباس  بــا توجــه به 
جدیدى علیــه خادم 
لبتــه هیچگاه  که ا
با واکنش رســول 
خادم مواجه نشد، 
مجمــع انتخاباتى 
فردا جالب خواهد 

بود.

در انتظار 
دوئل خادم و جدیدى!

دومین ستاره 
ایرانى باشگاه پانیونیوس هم 

در مسیر جدایى قرار گرفت تا جایى که 
رسانه هاى یونان از پیوستن این بازیکن به 

قهرمان نیم فصل این کشور خبر دادند.
حضور مدیربرنامه هاى ستاره هاى ایرانى در 

ورزشگاه کارایساکى و مذاکره او با مدیران 
باشــگاه المپیاکوس باعث شد تا رسانه 
هاى یونانى از انتقال یکــى دیگر از 
ســتاره هاى ایران بــه قهرمان نیم 
فصل ســوپرلیگ یونان خبر داده و 
از جدایى دومین ایرانى پانیونیوس 

خبر بدهند.
سایت gazzetta یونان با انتشار 
تصویــرى از محمودرضا فاضلى 
مدیربرنامه بازیکنان ایرانى شاغل 
در یونان مدعى شد این فرد با حضور 
در جایگاه ویژه ورزشگاه کارایساکى 
جدال المپیاکوس با پــاس جیانینا که 
منجر به قهرمانــى نیم فصل ســفید و 
قرمزپوشان شــد را از نزدیک تماشا کرد و 
در حاشــیه این دیدار هم مذاکرات مستقیمى با کریستین 
کارمبئو مدیرباشــگاه المپیاکوس داشت که نزدیک به 25 

دقیقه طول کشید.
این ســایت یونانى نوشــت:  برخى منابع نزدیک به باشــگاه 
مطرح آتنى خبــر دادند که فاضلــى مذاکرات مســتقیمى نیز 
با ماریناکیــس رئیس پرحاشــیه المپیاکوس پیرامون پیوســتن 
احســان حاج صفى مدافع چپ پا و ملى پــوش پانیونیوس به جمع 
بازیکنان قهرمان یونان داشت تا این انتقال ظرف چند روز آینده نهایى 

شود .
این خبر درحالى منتشر مى شــود که در روزهاى گذشــته اخبار ضد و نقیضى در 
ارتباط با جدایى حاج صفى از پانیونیوس و پیوستن او به چند باشگاه بزرگ اروپایى بر 
سر زبان ها افتاده بود؛ اما حاال مذاکرات مدیربرنامه هاى این بازیکن با سران باشگاه 
المپیاکوس مى تواند معادالت را برهم زده و احسان را به عنوان دومین ایرانى قهرمان 

یونان معرفى کند.

حاج صفى 
در نزدیکى 

المپیاکوس   

نصف جهــان در نیم فصــل دوم انتظارات باالیى 
از ذوب آهن براى جبران برخــى نتایج دور رفت و 

رسیدن به رتبه هاى باالى جدول وجود دارد.
نیمى از فصل رقابت هاى لیگ برتر فوتبال سپرى 

شده است و تیم هاى مدعى خود را نشان داده اند.
 در پایان نیم فصل اول لیگ تیم هاى پرسپولیس، 
پارس جنوبى و فوالد عناوین اول تا سوم را به خود 
اختصاص دادند. در بین تیم هاى باالى جدولى این 
فصل جاى تعدادى از مدعیان ســنتى لیگ خالى 
است. بدون تردید یکى از این تیم ها که انتظار مى 
رفت در رتبه مناسبى نیم فصل را به پایان برساند، 
ذوب آهن اصفهان است. ذوبى ها با حضور امیر قلعه 
نویى روى نیمکت این تیم، خود را براى یک فصل 
خوب آماده کرده بودند و رویاى رسیدن دوباره به آسیا 
و حتى قهرمانى در سر داشتند؛ اما نتایج ژنرال با این 
تیم اصفهانى چنگى به دل نزد و در انتهاى نیم فصل، 
نیاز به تغییرات در جمع بازیکنان از سوى کادر فنى 

ذوب آهن حس شد.
 پس از گذراندن این برهه، در تعطیالت نیم فصل 
لیگ هفدهم اتفاقات مثبتى براى سفید و سبزهاى 

اصفهان در حال رخ دادن اســت. قاســم حدادى 
فر، مغز متفکر ذوب آهن در ســال هاى اخیر، که 
به دلیل مصدومیت مدت هــا از میادین دور بود، به 
تمرینات این تیم بازگشته و امید را براى قلعه نویى 
زنده کرده است. حضور حدادى فر در آستانه رقابت 
هاى آسیایى و بازى پلى آف بدون تردید خبر بسیار 
خوبى براى هواداران ذوب به شمار مى رود.همچنین 
بختیار رحمانى، هافبک خالقى کــه پیش از این 
در تراکتورسازى با امیر قلعه نویى سابقه همکارى 
داشته، پس از اینکه در استقالل، فوالد و پیکان سه 
نیم فصل نه چندان خوب را سپرى کرد، حاال به ذوب 

آهن پیوسته تا بار دیگر زیر نظر قلعه نویى کار کند.
 انگیزه بختیار براى بازگشت به روزهاى اوج و بازیابى 
آمادگى جسمانى قاسم حدادى فر مى تواند به کمک 
ژنرال بیاید تا خط هافبک ذوب آهن را ترمیم کند و 
نتایج الزم را در ادامه فصل به دســت آورد.در نیم 
فصل دوم انتظارات باالیى از ژنرال وجود دارد و او 
باید نشان دهد که در دوره دوم حضور در اصفهان 
هم مى تواند کارهاى بزرگ انجام دهد. او باید نتایج 

ضعیف دور رفت را جبران کند.

در نیم فصل دوم باید جبران کنى

برو باالتر امیــــرخــان!
با اعالم کمیته اخالق سوشــا مکانى 
مشکلى براى عقد قرارداد با تیم هاى 

لیگ برترى ندارد.
سوشــا مکانى دروازه بان مطرح و 
باتجربه فوتبال ایران حدود دو سال 
قبل از سوى کمیته اخالق با محرومیت 
6 ماهه از حضور در فوتبال مواجه شد. 
این دروازه بان به همین خاطر براى 
ادامه فوتبال به خارج از ایران رفت و 

مدتى در لیگ نروژ توپ زد.
مکانى حاال به ایران برگشته و قصد 
دارد فوتبالش را در ایران ادامه دهد. 
با این وجود شایعاتى به وجود آمده که 
او باید 6 ماه محرومیتش را در ایران 
بگذراند؛ اما کمیته اخالق این موضوع 

را رد مى کند.
عبدا... سمامى، عضو کمیته اخالق در 
این باره گفت:  محرومیت آقاى سوشا 
مکانى تمام شــده و او مشکلى براى 
عقد قرارداد با تیم هاى ایرانى و بازى 

در لیگ برتر در نیم فصل دوم ندارد. 
گفتنى اســت؛ مکانى طى روزهاى 
گذشته در تمرینات صنعت نفت آبادان 
حضور یافت، اما بسته نشدن قرارداد 
این دروازه بان باعث ناراحتى و ترك 

تمرینات توسط او شد.
باید دید آیا مکانى حاضر به بازگشت 
به آبادان براى عقد قرارداد با صنعت 
نفت مى شود یا اینکه فوتبالش را در 

تیم دیگرى ادامه خواهد داد.

محرومیت سوشا 
تمام شده است

نصف جهان جبارى کیســت و چــه دارد که در 
این اســتقالل هیچ مدیر و مربــى نمى تواند 
مســئولیت جدایــى او را گــردن بگیــرد؟ از 
جانب جبارى چه خطــرى مى تواند مجموعه 
اســتقالل را تهدیــد کند که تصمیم ســازان 
این باشــگاه قــادر بــه گرفتن ایــن تصمیم

 نیستند؟
به نظر مى رسد باشگاه اســتقالل این روزها با 
معضلى بزرگ تر از عدم نتیجــه گیرى در نیم 
فصل اول مواجه است؛ معضلى به نام چگونگى 
قطع رابطه با مجتبى جبارى. سئوالى تکرارى، 
کلیشــه اى و همیشــگى از «وینفرد شفر» در 
نشســت خبرى که البته قطعًا ســرمربى آبى 
پوشــان را غافلگیر نکرد. چون این روزها حتى 
از سوى هواداران هم اینطور مورد پرسش قرار 
مى گیــرد: «وضعیــت مجتبــى جبــارى چه 
مى شود؟» شــفر  در نشست خبرى خود درباره 
اینکه در جلسه اش با مجتبى جبارى چه گذشت، 
پاســخى مبهم و کلى داد و تــوپ را به زمین 
باشــگاه انداخت: «امیدوارم هر دو طرف با هم 
نزدیک شوند و مشــکل حل شود. نمى خواهم 
مشــکلى براى باشــگاه و بازیکن ایجاد شود. 
بهتر اســت دو طرف با هم صحبت و مســائل 
را با هم حل کنند.» از ســوى دیگر، ســیدرضا 
افتخارى مدیرعامل باشــگاه هم بارها تصمیم 
گیرى درباره وضعیــت جبارى را بــه وینفرد 
شفر حواله داده بود. در واقع شــفر نمى تواند یا 
نمى خواهد مسئولیت جدایى جبارى از استقالل 
را قبول کند. همانطور که مدیران باشــگاه هم
 نمى خواهند این مســئولیت را گردن بگیرند. 
براى همین اســت که پرونده جبــارى در این 
باشگاه دست به دست مى شود و تاکنون تصمیم 

روشنى در خصوص آن گرفته نشده است.

این در حالى است که باشــگاه اســتقالل مردانى دارد که قادرند حتى 
بازیکنان خارجى مثل پرو پیچ و مگویان را در حالى از گردونه خارج کنند؛ 
آنهم در شرایطى که آنها با استقالل  قرارداد داشته و ریسک شکایت به 
فیفا هم وجود داشته است. اما همین مردان نمى توانند و یا نمى خواهند 
در باره بازیکنى که مى گوینــد میزان پرداختى قــراردادش «بازى به 

بازى» است و طلبى هم از باشگاه ندارد تصمیم بگیرند. جبارى کیست 
و چه دارد که در این اســتقالل هیچ مدیر و مربى نمى تواند مســئولیت 
جدایى او را گردن بگیرد؟ از جانب جبارى چه خطرى مى تواند مجموعه 
استقالل را تهدید کند که تصمیم سازان این باشگاه قادر به گرفتن این 
تصمیم نیســتند؟ آیا از هجمه احتمالى که در صورت اتخاذ این تصمیم 

از ســوى هواداران در فضاى مجازى بر آنها وارد مى شود واهمه دارند 
یا پشت پرده دیگرى که خبرى از آن نیست وجود دارد که مانع از اتخاذ 
این تصمیم از سوى مدیران و حتى ســرمربى آبى پوشان مى شود؟ باید 
منتظر روزهاى آینده و ســرانجام موقعیت جبارى در باشگاه استقالل

 بمانیم.

به نظر چرا استقالل از جبارى مى ترسد؟
مى رسد باشگاه استقالل 

این روزها با معضلى بزرگ تر 
از عدم نتیجه گیرى در نیم فصل 
اول مواجه است؛ معضلى به نام 

چگونگى قطع رابطه با مجتبى 
جبارى

ل

دودومین ستاره 
باشگاه پانیونیوس ایرانى

مسیر جدایى قرار گرفت در
رسانه هاى یونان از پیوس
قهرمان نیم فصل این کش
حضور مدیربرنامه ها
ورزشگاه کارایس
باشــگاه الم
هاى یونان
ســتاره
فصل س
از جدای
خبر بد
سایت
تصویـ
مدیربر
در یونان
در جایگاه
جدال المپی
منجر به قهر
قرمزپوشان شــ
دیدار هم مذاک این حاشــیه در
کارمبئو مدیرباشــگاه المپیاکو

دقیقه طول کشید.
این ســایت یونانى نوشــت:  برخ

مطرح آتنى خبــر دادند که فاضلــى
با ماریناکیــس رئیس پرحاشــیه الم
احســان حاج صفى مدافع چپ پا و ملى
بازیکنان قهرمان یونان داشت تا این انتقال

شود .
این خبر درحالى منتشر مى شــود که در روزهاى گذش
چ ارتباط با جدایى حاج صفى از پانیونیوس و پیوستن او به
سر زبان ها افتاده بود؛ اما حاال مذاکرات مدیربرنامه هاى
ع المپیاکوس مى تواند معادالت را برهم زده و احسان را به

یونان معرفى کند.

حاج صفى 
در نزدیکى 

المپیاکوس   

وبســایت اعتمادآنالین طى گزارشى از دریافت کمک 
44 میلیارد تومانى فدراســیون فوتبال خبر داده  مالى 2
در حالى کــه در اخبار از خالى بودن خزانه فدراســیون 
شنیده مى شــود. طبق اســناد رســمى که در اختیار 
ســایت اعتمادآنالین قرار گرفته، مشخص مى شود که 
44 میلیارد  فدراسیون فوتبال در یک سال مالى فقط 2

تومان کمک مالى دریافتى داشته.
تمام اطالعات و ارقام اشــاره شــده در این گزارش بر 
اساس اســناد رســمى مربوط به صورت هاى مالى و 
یادداشــت هاى توضیحى عملکرد مالى فدراســیون 
فوتبال از بازه زمانى 95/4/31 تا 96/4/31 (یکســال 
مالى فدراســیون فوتبال) اســت که در اختیار اعضاى 
مجمع عمومى هم قرار گرفته است.فدراسیون فوتبال 
از محل کمک هاى دریافتى از تاریــخ 1395/4/31 تا 
1396/4/31 که سال مالى فدراسیون فوتبال به حساب 

442 میلیارد ریال درآمد  092 988 مى آید،  مبلغ 644
داشته است. این مجموعه همچنین تا سال مالى منتهى 
219 میلیارد درآمد  122 931 به 95/4/31 مبلغ 000
داشته است که در مجموع  دو ســال دریافتى ها به رقم 
661 میلیارد ریال مى رسد. 215 919 قابل توجه 644

بر اساس اسناد صورت هاى مالى فدراسیون تا سال مالى 
 126 364 000 منتهى به 1396/4/31،  مبلــغ 000
 68 605 778 میلیارد ریال از وزارت ورزش،  مبلغ 200
میلیــارد ریــال از کنفدراســیون فوتبال آســیا،  مبلغ 
147 میلیــارد ریــال از کمک هاى  981 407 644
 13 415 200 مردمى-ســامانه هوادارى،  مبلغ 000
میلیارد ریــال از کمک هاى مردمى-اشــخاص ثالث، 
2 از کمیتــه ملى المپیک،  مبلغ  144 000 مبلغ 000
60 میلیارد ریال نهاد ریاست جمهورى،   000 000 000
23 میلیارد ریال از فدراســیون  582 602 و مبلغ 800

جهانى فوتبال فیفا دریافتى نقدى داشته است.
44 میلیارد تومانى  نکته قابل توجه درباره این درآمد 2
این اســت که مهمترین فدراســیون ورزشى کشور به 
جز این موارد درآمدهــاى دیگر قابــل توجهى هم از 
قراردادهاى تجارى و دریافت کمک از اشــخاص ثالث 
و… داشته که میزان درآمدزایى سیستم را نسبت به این 

عدد تا حد بسیار زیادى افزایش مى دهد.
با وجود این، نکته قابل توجه براى فدراسیون فوتبال با 
چنین درآمدى این اســت که چرا با توجه به این فعل و 
انفعاالت مالى هنگفت، داوران لیگ برتر با پایان یافتن 
نیم فصل هنوز حتى یک ریال از دســتمزد قضاوت در 
مســابقات لیگ را دریافت نمى کنند. جالب اینجاست 
که مدیران فدراسیون فوتبال به درخواست داوران براى 
خریدارى لباس آستین بلند جهت پوشیدن در فصل سرما 
جواب رد داده و اعالم کرده از همان لباس هاى آستین 

بلندى که فصل گذشته براى آنها خریدارى شد 
در این فصل هم استفاده کنند.

حتى «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى 
هم چند هفته قبل در مصاحبه اى جنجالى اعالم کرده 
بود که فدراســیون حق و حقوق او را به صورت کامل 
پرداخت نکرده است. در شرایط کنونى بسیارى از مربیان 
تیم ملى هم از فدراســیون به خاطر قراردادهاى خود 
مطالباتى دارند و فدراســیون عمال با مشکالت عدیده 
مالى رو به رو است که حتى بعضا براى پرداخت حقوق 

کارمندان خود نیز با مشکالتى مواجه مى شود.
 در این سند ریاست جمهورى کمک شش میلیارد تومانى 
به فدراسیون داشته و طبق اعالم رسمى مسئوالن قرار 
است در آینده اى نزدیک رقم قابل توجه دیگرى هم از 
سوى دولت براى کمک به تیم ملى به حساب فدراسیون 
فوتبال واریز شــود.  با این حال بد نیست مدیران ارشد 

فوتبال 
ایران به صراحت 

بگویند وقتى چنین 
درآمدهــاى خوبى 

نبایــد دارند به طــور مثال چرا  داوران 
حق الزحمه ناچیز قضاوت خود در مسابقات را از 

آنها دریافت کرده باشــند. آنها مى توانند شفاف سازى 
کنند با کمک هاى 44 میلیــارد تومانى چرا کى روش 
باید نســبت به تأخیر در پرداخت حقوق خود اعتراض 
کند و بگوید حتى پاداش بازیکنــان تیم ملى پرداخت 

نشده است؟

گفتنى 
ســت   ا

کمک هاى دریافتى از کنفدراســیون فوتبال آسیا هم 
بابت کمک هزینه مسابقات و پاداش دور انتخابى جام 

جهانى 2018 روسیه بوده است.

44 میلیارد در حساب فدراسیون

ر تعطیالت نیم فصل 
 براى سفید و سبزهاى

دوره دوم حضور در اصفهان باید نشان دهد که د در
ى بزرگ انجام دهد. او باید نتایج هم مى تواند کارهاى
جبرانکند.ضعیف دور رفت را ج

ا خریدارى شد 

مربى تیم ملى 
ى جنجالى اعالم کرده 
را به صورت کامل  او
ونى بسیارى از مربیان

اطر قراردادهاى خود 
مال با مشکالت عدیده 
 براى پرداخت حقوق 

اجه مى شود.
ک شش میلیارد تومانى

 رسمى مسئوالن قرار 
دیگرى هم از ل توجه

فوتبال 
ایران به صراحت 

بگویند وقتى چنین 
درآمدهــاى خوبى 

نبایــد دارند به طــور مثال چرا  داوران 
حق الزحمه ناچیز قضاوت خود در مسابقات را از 

آنها دریافت کرده باشــند. آنها مى توانند شفاف سازى 
4کنند با کمک هاى 44 میلیــارد تومانى چرا کى روش 
اعتراض خود پرداختحقوق در تأخیر به نســبت باید

گفتنى 
ســت   ا

هم آسیا فوتبال کنفدراســیون از دریافتى کمکهاى

 در حساب فدراسیون
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یک متخصص پزشکى ورزشى گفت: دردهایى که 
از نواحى دیگر به پاها مى رســند دردهاى ناشــى از 
بیرون زدگى دیسک کمر اســت و مى توانند به یک 

یا هر دوپا برسند. 
شــاهین صالحى افزود: در رابطه با دردهایى که در 
ناحیه پاها، به ویژه در ران هاست دو دلیل عمده وجود 
دارد اول دردهایى که منحصر بــه یک ناحیه بوده و 
منشأ آن هم در همان ناحیه است و دوم دردهایى که 

از نواحى دیگر به پاها مى رسد.
وى ادامــه داد: دردهایى که از نواحــى دیگر به پاها 
مى رسد، دردهاى ناشى از بیرون زدگى دیسک کمر 
اســت و مى توانند به یک یا هر دوپا برســند. همراه 
ایــن دردها ممکن اســت مشــکالت و اختالالت 
حسى مثل گزگز و مورمور و ضعف عضالنى همراه

 باشد.
صالحى اضافه کرد: دومین درد در این نواحى مى تواند 
در قسمت داخلى کشاله ران باشد که مى تواند دردهاى 
ناشى از فتق هاى در کشــاله ران باشد که در مراحل 

ابتدایى این فتق ها که شــروع بــه فعالیت مى کند، 
مى تواند دردهایى در داخل کشاله ران ایجاد کند که 

براى بررسى بیشتر سونوگرافى انجام مى شود.
وى تصریح کــرد: درد دیگرى کــه در ران  به طور 
شــایع دیده مى شــود، گیر افتادگى اعصاب در ران 
است، اعصاب سمورال ســطحى مى تواند در ناحیه 
کشــاله ران تحت فشــار قرار بگیرد که معموًال درد 
ندارد، اما  فرد دچار اختالالت حســى و احســاس 
ناخوشایندى در قســمت هاى باالیى و خارجى ران 

مى شود.
وى افــزود: یکســرى از دردها براثر کشــیدگى و 
آسیب هاى عضالت ناحیه است که این دردها معموًال 
در ورزشکاران یا کسانى که فعالیت عضالنى زیادى 

دارند، دیده مى شود.
صالحى اضافه کرد: درد در ناحیه ران بستگى به میزان 
آسیب ها در کشاله ران دارد که اگر سطحى باشد، با 
کمى اســتراحت و آب درمانى و فیزیوتراپى درست 

مى شود. 

یک فوق تخصص ریه و بیمارى  هاى تنفسى گفت: گاهى 
اوقات برخى از عالئمى که افراد به عنوان سرماخوردگى 
مى شناسند، ممکن است عالئم عفونت هاى ریوى باشد 

که باید براى درمان به پزشک مراجعه کنند.
حمیدرضا معزى با اشاره به تفاوت سرماخوردگى و عفونت 
ریه افزود: بیمارى ها یک پرچم قرمز دارند که باید در زمان 
سرماخوردگى آن را باال ببرند. یعنى وقتى فردى از یک 
سرماخوردگى ســاده متوجه عالئمى مانند تنگى نفس، 

خونى شدن خلط، بروز دردهاى قفســه سینه، کبودى 
انگشت ها، لب ها و کاهش وزن شــود، باید براى درمان 
به پزشک مراجعه کند چراکه این حتمًا مشکلى فراتر از 

سرماخوردگى معمولى است.
وى اضافه کرد: زمانى کــه بیمارى به ما مراجعه مى کند 
و مى بینم ضربان قلب وى باال رفتــه یا عالئمى  غیر از 
سرماخوردگى دارد، عکس سینه از بیمار گرفته مى شود. 
وى افزود:هنوز هم تشــخیص طالیى ذات الریه یعنى 

عفونت ریه شدید، استفاده از عکس سینه است.
معزى درباره دالیل عفونت یا التهاب ریه گفت: علل این 
بیمارى خیلى زیاد اســت و از عفونت هاى ویرال گرفته 
تا عفونت هاى باکتریال و عفونت هاى قارچى را شــامل 

مى شود.
این فوق تخصص ریه و بیمارى  هاى تنفسى تصریح کرد: 
معموًال افراد در سنین مختلف و بسته به شرایط محیطى 
که در آن قرار دارند، دچار عفونت هاى مختلف مى شوند.

وى افزود: برخــى از عفونت هــا در بین افــراد جامعه 
اتفاق مى افتــد که فرد به درمان پاســخ خوبى مى دهد، 
اما ممکن اســت فردى که در بیمارســتان بســترى 
شــده، دچار عفونت ریوى شــود که در ایــن زمان به 
آن عفونت اکتســابى از بیمارســتان گفته مى شــود و 
معموًال به درمان ها ســخت تر جواب مى دهند، چراکه 
باکترى ایــن نوع عفونت نســبت به درمــان مقاوم تر

 شده اند. 

یک روانپزشــک با اشــاره به اینکه برخى کارها سبب 
مى شود، والدین در جریان افکار و نظرات فرزند خود قرار 
گیرند، گفت: خشم، یأس ، عصبانیت و خشونت کودکان 

هم به روش هاى مختلفى قابل شناسایى است.
مهدى قاســمى در ارتباط با راهکار شناسایى مشکالت 
روانشناختى کودك توســط والدین به منظور اقدام به 
موقع براى رفع آن اظهارداشــت: درصورتى که والدین 
قبل از خواب با فرزندشان صحبت کنند یا برایش قصه اى 
تعریف کنند، مى توانند درباره  مشکالت کودك آگاهى 

یابند. 
وى افزود: کــودك در اکثر مواقع خــودش را با یکى از 
شخصیت هاى خاص داستان مقایسه و از او طرف دارى 
مى کند. آن وقت والدین مى توانند درباره  خواســته ها و 

آرزوهاى فرزندشان به اطالعاتى دست یابند.
این روانپزشک گفت: شــاید کودك خودش را به جاى 
یکى از شــخصیت هاى آرام داســتان بگذارد و در این 

صورت ممکن اســت به میِل خود رفتارهاى خشــن و 
پرخاشگرانه اش را کمتر کند. وى ادامه داد: والدین حتى 
مى توانند به فرزندشان اجازه دهند تا موضوع داستان را 
خودش تعیین کند؛ شاید او بخواهد قهرمان باشد و به این 
وسیله نشــان دهد که آیا مى تواند خشونتش را به شکل 

یک رفتار مسئوالنه تغییر دهد.
قاســمى بیان داشــت:حتى ترس هاى کودکان هم با 
استفاده از داستان ها، کتاب هاى مصور و قصه ها آشکار 

مى شوند.
این روانپزشــک با بیان اینکه والدین باید پس از انجام 
هر بازى ، درباره  تجربیات و احساساتى که بچه ها موقع 
انجام بازى داشتند، صحبت کنند، عنوان کرد: زمانى که 
کودکان نمایش بازى مى کنند و بــه جاى نقش اصلى 
داستان حرف مى زنند، به آنها توجه کنید. آنها در این حالت 
ترس هایى را به زبان مى آورند که در شرایطى غیر از این، 

درباره  آنها حرفى نمى زنند. 

بسیارى از خانم ها از انواع محصوالت آرایشى و بهداشتى 
براى مراقبت از پوست خود اســتفاده مى کنند، اما نباید 
فراموش کنیم داشتن پوستى شاداب به میزان زیادى به 
رژیم غذایى ما بســتگى دارد.اگر مواد غذایى مفید براى 
پوست را در رژیم غذایى خود جاى داده اید، نوشیدن مایعات 
را نیز به مراقبت هاى روزانه از پوست اضافه کنید. بهترین 

نوشیدنى ها براى پوست عبارتند از:
آب

آب نه تنها پوست را شاداب مى سازد، بلکه به حفظ خاصیت 
االستیســیته و در نتیجه بى چین و چروك ماندن آن نیز 
کمک مى کند. توصیه مى شــود در روز هشت لیوان آب 

بنوشید.
شیر سویا

سویا حاوى موادى اســت که از کالژن پوست محافظت 
مى کند. همچنین مطالعات نشــان مى دهد مصرف سویا 
در جوان ماندن پوست و جلوگیرى از ایجاد چروك ها و نیز 

تیره شدن پوست تأثیر بسزایى دارد.

چاى سبز
این نوشیدنى سرشار از آنتى اکســیدان هایى است که از 
پوست شــما در برابر اشــعه هاى مضر خورشید مراقبت 
مى کنند. چاى ســبز براى برطرف کردن قرمزى و ورم 

پوست هم مفید است.
آب انار

آنتى اکســیدان موجود در آب انار دو برابر آنتى اکسیدان 
موجود در چاى سبز است. به همین دلیل آب انار نوشیدنى 
فوق العاده اى اســت که مواد الزم بــراى فعالیت فیبرو 
بالست ها – که وظیفه تولید کالژن را بر عهده دارند – را 
فراهم مى آورد و از بهترین راهکار براى پیشگیرى از ایجاد 

چروك است.
آب مخلوط شده با تکه هاى خیار

90 درصد وزن خیار را آب تشکیل مى دهد وبدین ترتیب 
مصرف خیار به مرطوب نگه داشتن پوست کمک مى کند. 
همچنین خیار سرشار از منیزیم و پتاسیم است که براى کم 

کردن ورم پوست بسیار مؤثر است.

ریحان 
اگر به سندروم روده تحریک پذیر دچار هستید و نفخ 
مداوم، دشوارى در دفع یا اسهال همیشگى کالفه تان 
کرده، از ریحان کمک بگیرید. این گیاه خوش عطر و 

رنگ، به درمان سوء هاضمه کمک مى کند.

 مریم گلى
اگر باوجود خنک تر شــدن هوا، زیاد عرق مى کنید، 
سراغ مریم گلى بروید. به گفته پژوهشگران، با کمک 
این گیاه که سرشــار از خواص ضدالتهابى اســت، 

مى توانید تا 50درصد تعریق را کاهش دهید.

 جعفرى
با مصرف جعفرى، مى توانید به سالم ماندن قلب تان 
کمک کنید. این سبزى سرشــار از اسید فولیک و 
ویتامین هاى A و C است و سالمت قلب و عروق 

را تضمین مى کند.
آویشن 

مشکالت تنفســى  تان را مى توانید با کمک آویشن 
کمتر کنید. این گیاه عالئم برونشــیت و آســم را 
کاهش مى دهد و به درمان ســرفه هاى مزمن هم 

کمک مى کند.

 زنجبیل
مى ترسید امسال هم مثل ســال هاى گذشته مدام 
ســرما بخورید، براى پیشــگیرى از این اتفاق، به 

زنجبیل پناه ببرید. 
دم کردن زنجبیل تازه یا آسیاب شده یا اضافه کردن 
آن به غذاهاى مختلف، احتمال خانه کردن ویروس ها 
و باکترى ها در بدن تان را کاهش مى دهد. زنجبیل 
خــواص ضد التهابى فراوانــى دارد و با مصرف آن، 
مى توانید از بســیارى بیمارى ها خالص شوید. این 
گیاه به کاهش تهوع هم کمک مى کند و مى تواند درد 

را هم کاهش دهد.

بابونه
اگر با شــروع پاییز، دچار عالئم آلرژى مى شــوید، 
دم کرده بابونه بنوشــید. این گیاه خاصیت ضدقارچ 
دارد و عالوه بر آرامــش بخش بودنش، به کاهش 
ترشحات بینى و کم شــدن خارش ناشى از آلرژى 

کمک مى کند. 
بابونه ضداسپاسم هم هست و درصورتى که گرفتار 
دردهاى شکمى شده باشید، به بهبود حالتان کمک 

مى کند. 

صبحانه مناسب براى تقویت مغز
خوردن یک صبحانه سالمت مى تواند موتور مغز را با قدرت بسیار روشن کرده و به بهره ورى و تمرکز در طول روز کمک کند.
اینطور ثابت شده که پنج ماده غذایى در صورتى که در وعده صبحانه گنجانده شوند، تأثیرات بسیارى در عملکرد مغز خواهند 

گذاشت.

ز را با قدرت بسیار روشن کرده و به بهره ورى و تمرکز در طول روز کمک کند.
که در وعده صبحانه گنجانده شوند، تأثیرات بسیارى در عملکرد مغز خواهند 

دانه هاى کتان 

این دانه ها سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 براى 
تقویت عملکرد مغز هستند.

دانه هاى کتــان و مصرف آنها همــراه با گردو و 

ى اکســیدانى آنها را چند برابر 
دارچین خاصیت آنت

مى کند.

د که آنتى اکســیدان ها به خالص 
فراموش نکنی

شدن بدن از رادیکال هاى آزاد که منجر به التهاب 
مى شوند، کمک مى کند.

نان کامل

مصرف نان هاى همراه با سبوس کامل و یا غالت 

صبحانه، منجر به بهبود ســالمت قلب و 
در وعده 

ون به مغز مى شود.اینطور ثابت شده 
بهبود جریان خ

ى مقادیــر باالتر از مواد مغذى 
که این نان ها حاو

زیستى براى حفظ سالمت بدن هستند. 

ین نان ها همراه با نارگیل، 
عالوه بر این، مصرف ا

 عملکرد مغز مى شــود. ترى 
منجر به افزایــش

ه متوسط موجود در نارگیل 
گلیسیریدهاى با زنجیر

خاصیت تقویت عملکرد مغز را دارند.

بادام

نبع عالى از ویتامین E اســت و 37 درصد 
بادام م

وزانه این ویتامین با 
ن توصیه شــده جذب ر

میزا

ن مى شــود. تحقیقات 
خوردن 23 عدد بادام تأمی

ــان مى دهد که جذب ویتامین E به ممانعت 
نش

یژه در سالخوردگان 
ل شــناختى مغز به و

از تحلی

 بادام همچنین ترکیب سالمى از 
کمک مى کند.

 ها، فیبرها و چربى هاى ســالم است که 
پروتئین

ا حفظ مى کند و موجب مى شود 
سطح قند خون ر

ل روز متمرکز و با انرژى بماند.
که فرد در طو

غذایى را با آجیل، دارچین و یا موز صرف کرد.که غالت شــکردار مى خورند. مى توان این وعده درصد عملکرد بهترى در آزمون ها دارند تا کودکانى وعده صبحانه غذاى تهیه شده با جو مى خورند، 20 مى کند. تحقیقات نشان مى دهد کودکانى که در در جو به احســاس ســیرى تا وعده بعدى کمک آن با ظرفیت کامل کمک مى کنــد. فیبر موجود همچنین مواد مغذى است که به رشد مغز و عملکرد جو داراى آهــن، روى، پتاســیوم و ویتامینDو جو

کوارستین سیب در پوست آن وجوددارد.پوست حائز اهمیت است چرا که حجم باالیى از مى کند. مصرف یک ســیب در وعده صبحانه با در مقابل حمــالت رادیکال هــاى آزاد حفاظت براساس تحقیقات، کوارستین از سلول هاى مغزى یک آنتى اکسیدان است .سیب ها سرشار از کوارستین هستند، کوارستین سیب

شفادهنده هاى طبیعى

 براى مراقبت از پوست چه بنوشیم

روش هاى کشف علت ترس در کودکانروش هاى کشف علت ترس در کودکان

در لحظه اى که درد دارید، خسته اید، اضطراب دارید یا در بدن تان احساس ضعف مى کنید، سراغ این 
گیاهان بروید. محققان معتقدند که آنها، داروهاى طبیعى هستند که اگر همیشه در خانه داشته  باشید، 

کمتر با عوارض ناشى از بیمارى هاى مختلف دست به گریبان مى شوید.

علت دردهاى کشاله ران  چیست؟

یبرو 
–– را 
جاد 

تیب 
کند. 
ى کم

عفونت هاى ریوى را با سرماخوردگى اشتباه نگیرید
ا ا اف ا ف ا خ اف

ب
ص
در
ناش
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2 جوان سوار بر خودروى پرشیا و با در دست داشتن تبر 
و چاقو طعمه هاى خود را هدف زورگیرى هاى خشن 
قرار مى دادند. این مردان به زنان هم رحم نمى کردند و 
پس از سرقت، آنها را هدف ضربات چاقو قرار مى دادند.

روز 4 آذر ماه سال جارى از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 تهران وقوع یک فقره زورگیرى همراه با 
ضرب و جرح شــدید یک زن جوان به کالنترى 163 

ولنجک اعالم شد. 
با حضور مأمورین در محل اعالمى و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد سرنشینان یک دستگاه خودروى 
پرشیا تیره رنگ با تهدید سالح سرد و در حالى که خانم 
جوانى را از ناحیه صورت مورد جراحت شدید چاقو قرار 
داده بودند، اقدام به زورگیرى گوشى تلفن همراه و کیف 
دســتى حاوى پول و مدارك شناسایى وى کرده و به 

سرعت از محل متوارى شدند. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و به 
دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 34 تهران، 
پرونده براى رســیدگى در اختیار پایگاه ســوم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «با خودرو 206 شخصى 
وارد پارکینگ شدم و قصد رفتن به سمت آسانسور را 
داشتم که ناگهان دو جوان به سمت من حمله ور شدند 
و با تهدید چاقو و تبر اقدام به سرقت گوشى تلفن همراه 

و کیف دستى ام کردند.»
مالباخته در خصوص جراحت شــدید صورتش نیز به 
کارآگاهان گفت: «یکى از سارقین بدون هیچ دلیلى 

و در حالى که ســرقت خودشــان را انجام داده بودند، 
چاقویش را به روى صورتم کشــید و باعث جراحت 
شدید صورتم شــد که بالفاصله به بیمارستان منتقل 

شدم.»
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهى با مراجعه به محل 
سرقت و انجام بررسى هاى میدانى اطالع پیدا کردند 
که ساختمان مسکونى مقابل محل سرقت مجهز به 
دوربین هاى مداربسته اســت؛ تصاویر به دست آمده 
از دوربین مشــرف به خیابان مورد بررسى قرار گرفت 
و نهایتاً خودروى ســوارى پژو پرشیا تیره رنگ متعلق 
به ســارقین در مقابل درب پارکینگ محل سکونت 

مالباخته مورد شناسایى قرار گرفت. 
با شناسایى خودروى پژو پرشیاى سارقین، مالک آن 
به نام «بیژن» 28ساله در شهرستان قزوین شناسایى 
شد؛ با شناســایى تصویر بیژن از سوى شاکى پرونده، 
کارآگاهان با اخذ نیابت قضائى به شهرســتان قزوین 
اعزام شدند و در روز 21 آذر ماه امسال بیژن را دستگیر 

کردند. 
بیژن در همان زمان دستگیرى صراحتًا به زورگیرى از 
مالباخته اعتراف کرد و ضمن معرفى یکى از دوستانش 
به نــام «ناصر» بــه عنوان همدســت، در خصوص 
زورگیرى از مالباخته بــه کارآگاهان گفت: «به همراه 
ناصر به تهران آمــده و در حال چرخیدن در خیابان ها 
بودیم که ناگهان ناصر با دیدن سرنشــین خانم یک 
206 عنوان کرد که قصد دارد تا به این خانم شــماره 
تلفن بدهد؛ دنبال این ماشــین حکت کردیم تا نهایتًا 
داخل یک کوچه، خــودروى 206 وارد پارکینگ یک 

ساختمان مسکونى شد؛ من ماشین را مقابل ساختمان 
نگه داشتم و ناصر قبل از بسته شدن در پارکینگ وارد 

ساختمان شد.»
بیژن در ادامه اظهاراتش مدعى شد: «پس از ورود ناصر 
به داخل ســاختمان، ناگهان صداى جیغ یک خانم از 
داخل پارکینگ بلند شد؛ به سرعت به داخل پارکینگ 
رفتم تا ببینم چه اتفاقى افتاده که ناگهان آن خانم جوان 
را با صورتى زخمى مشاهده کردم؛ ناصر پس از سرقت 
کیف و گوشى تلفن همراه این خانم از ساختمان خارج 
شد و من نیز از ترس، به ســرعت از ساختمان خارج 
شدم.»  بیژن در شرایطى مدعى بیگناهى خود شده بود 
که مالباخته در اظهاراتش عنوان کرده بود که سارقان 

دو نفر بودند که با تبر و چاقو به او حمله ور شده بودند.
با شناسایى ناصر 34 ساله به عنوان دیگر متهم پرونده، 
او نیز بالفاصله در شهرستان قزوین دستگیر شد. ناصر 
که از مجرمین سابقه دار است و تاکنون 13 بار به اتهام 
ارتکاب جرائم مختلف دستگیر و روانه زندان شده، در 
شرایطى منکر هرگونه ســرقت از شاکى پرونده است 
که توسط شاکى، به عنوان فرد ضارب شناسایى شده 
و همدست او نیز صراحتًا به ارتکاب سرقت و ضرب و 

جرح مالباخته توسط ناصر اعتراف کرده است. 
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: 
«تحقیقــات از متهمان براى شناســایى دیگر جرائم 
ارتکابى آنها در دستور کار قرار گرفته و هر دو متهم با 
قرار قانونى در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار دارند؛ لذا از شــهروندان و مالباختگانى که 

توسط سرنشینان یک دستگاه خودروى پرشیاى تیره 
رنگ که با اســتفاده از تبر و چاقو اقــدام به زورگیرى 
و ســرقت از آنها کردند دعوت مى شــود تا به منظور 
شناســایى متهمان و پیگیرى شکایات خود به نشانى 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بــزرگ در خیابان 

خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.» 

رئیــس کالنتــرى 181 عوارضى از 
دستگیرى زوج ســارق سانتافه سوار 

خبر داد.
سرهنگ ســید مراد پیروندى اظهار 
داشــت: حســب اعالم مرکز 110 
مبنى بر حضور فردى مشــکوك در 
داخل خودرویى در شهرك آزاد شهر، 
مأموران به این مکان اعزام شدند. وى 
افزود: با دقت و سرعت عمل، آن فرد 
دستگیر شد و در بررسى هاى میدانى 
اقرار کرد ساعتى قبل با همسر خود در 

چند خیابان پایین تر، از خودروى ال 90 ضبطى را سرقت کرده اند.
رئیس کالنترى 181 عوارضى افزود: متهم با همسرش تماس گرفت و با مأموران به محل توقف خودرویش که 
سانتافه بود، رفت. سرهنگ پیروندى ادامه داد: همسر سارق با مشاهده مأموران قصد فرار با خودرو را داشت که 
با هوشیارى مأموران دستگیر شد و از داخل خودروى سانتافه، ضبط خودروى ال 90 و ابزار سرقت  کشف شد.

ســرکالنتر هشــتم تهران بزرگ از 
دســتگیرى مردى که همسرش را با 

اسلحه تهدید کرده بود، خبر داد.
ســرهنگ محمد جلینى، سرکالنتر 
هشــتم تهران بزرگ اظهار داشت: 
شنبه شب خانمى با مرکز 110 تماس 
گرفــت و بیان کرد که شــوهرش با 
اســلحه او را تهدید کرده است. وى 
ادامه داد: به لحاظ حساسیت موضوع 
ســریعًا مأموران کالنترى 108 نواب 
در محل ســکونت این زن در خیابان 
دامپزشکى حاضر شدند.سرکالنتر هشتم تهران بزرگ تصریح کرد: خانم با دلهره و اضطراب به مأموران گفت 
که اسلحه در داخل خودروى شوهرش است که متعاقباً وى در جلوى در حاضر و در بازرسى از آن سالح کمرى، 
تعدادى فشنگ و گاز اشک آور کشف شد.به گفته سرهنگ جلینى، متهم در تحقیقات اظهار داشت که براى 

ترساندن همسرش سالح تهیه کرده و قصدى براى استفاده ندارد و اشتباه کرده است. 

مأموران گمرك در جدیدترین عملیات 
مبارزه با مواد مخدر از داخل پاشــنه 
کفش ماده مخدر شیشــه کشــف 

کردند.
قاچاقچیان مواد مخــدر در ترفندى 
جدید، پاشــنه کفش ها را خالى کرده 
و ســپس داخل پاشــنه هــا را پر از 
ماده مخدر شیشــه کردنــد و قصد

 داشــتند بــا ایــن جاســازى، این 
مــواد را جابــه جــا کننــد امــا 
فــرودگاه  گمــرك  مأمــوران 
امام خمینــى (ره) با رصــد اطالعــات ورودى و به کمک دســتگاه هــاى کنترلى ایکــس رى متوجه 
این ترفند قاچاقچیان شدند و پس از برش دادن پاشــنه کفش ها موفق به کشف و ضبط ماده مخدر از نوع 

شیشه مى شوند.

مرد جوان که به دنبال اختــالف خانوادگى برادر زنش را 
در میدان تره بار کشته و ســه بار پاى چوبه دار رفته بود 
سرانجام توانســت رضایت اولیاى دم را جلب کند و به 

زندگى برگردد.
ساعت 5 بامداد بیست و هشــتم مرداد 92 به کالنترى 
152 خانى آباد خبر رسید درگیرى در فاز یک میدان تره 
بار مرکزى تهران به خون کشیده شده و در آن بین مرد 

30ساله اى به نام «ولى» کشته شده است.
پلیس بالفاصله به محل درگیرى رفــت و دریافت این 
جوان پس از درگیرى با دو برادرزنش به نام هاى «نادر» 
و «ناصر» در خون غلتیده و متهمان بالفاصله گریخته اند. 
در آن بین یکى از شاهدان جنایت به مأموران گفت: «ولى 
درسالن شماره 7و درکنار دایى اش میوه مى فروخت و دو 
برادرزنش نیز در همان سالن حجره داشتند. آنها از قبل هم 
چند بار به دلیل گذاشتن میوه جلوى در حجره با هم درگیر 
شده بودند اما امروز صبح درگیرى شان باال گرفت و نادر با 

چاقو به گردن ولى زد.»
به دنبال اطالعاتى کــه پلیس به دســت آورد دو برادر 

بازداشت شدند.

نادر 26ساله گفت: «از ابتداى زندگى مشترك با همسرم 
اختالف داشتم به همین دلیل برادرزنم از من دل خوشى 
نداشت و مدام با من درگیر بود. او بارها در میدان میوه و 
تره بار دعوا راه انداخته بود. تا اینکه امروز(28مرداد92) 
بار دیگر با هم درگیر شدیم. او به سمتم حمله کرد و من با 
چاقویى که در دست داشتم یک ضربه به گردنش زدم. در 

این درگیرى برادرم نقشى نداشت.»
نادر در شعبه 71دادگاه کیفرى سابق استان تهران پاى 
میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیاى دم به قصاص 
محکوم شد. حکم اعدام در دیوان عالى کشور تأیید شده 
بود که نادر پاى چوبه دار رفــت اما دقایقى قبل از اجراى 
حکم توانست از اولیاى دم مهلت چند روزه بگیرد. وى در 
حالى که در این مدت نتوانسته بود رضایت اولیاى دم را 
جلب کند بار دیگر پاى چوبه دار رفت اما این بار نیز اجراى 
حکم با درخواست اولیاى دم به تعویق افتاد. سرانجام نادر 
وقتى براى سومین بار پاى چوبه دار رفته بود با التماس و به 
دلیل دختر خردسالش توانست رضایت خانواده قربانى را 
جلب کند. به این ترتیب از قصاص رهایى یافت و روز یک 
شنبه26آذر سال جارى از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.

نادر در جلســه 
رســیدگى به 
پرونده  ایــن 
گفــت: «قبول 

دارم با همسرم 
داشــتم  اختالف 

اما ایــن اختالف ها 
ارتباطــى بــه برادرزنم 

نداشت. ما صبح زود به علت بار میوه با هم درگیر شدیم و 
کار به کتک کارى کشید و من چاقو کشیدم.»

وى در حالى که سرش را پایین انداخته بود گفت: «در این 
مدت همسرم از من جدا شد. حاال دخترم هشت سال دارد 
و من فقط براى آینده او تالش کردم تا زنده بمانم. من و 
خانواده ام با سختى زیاد توانستیم با پرداخت دیه رضایت 
اولیاى دم را جلب کنیم. حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم 
بخاطر دخترم در مجازاتم تخفیف قائل شوند. من قصد 

دارم بعد از آزادى از زندان گذشته ام را جبران کنم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

دزدان در تصادف ساختگى با مرد طالفروش اقدام به سرقت 
15 کیلو طال و خودروى رنو ساندرو در آبادان کردند.

روز 24 شهریور ماه امســال مرد طالفروش براى تحویل 
دادن سفارش مشتریانش سوار بر خودروى رنو ساندرو شد و 
همراه 15 کیلو طال به سمت شهرستان ماهشهر حرکت کرد.
طالفروش پشت فرمان خودرویش نشسته بود که ناگهان 
در کیلومتر 5 آبادان خودروى پژو پارس ســفید رنگى با وى 

تصادف کرد و درکنار جاده توقف کردند.
همه چیز عادى به نظر مى رســید تا اینکه مرد طالفروش 
براى بررســى تصادف از خودرویش پیاده شــد و در همین 
لحظه یکى از مردانى که داخل خودروى پژو پارس بود خود را 
به پشت فرمان رنو ساندرو رساند و پا به فرار گذاشت و راننده 

پژو پارس نیز به سرعت از محل دور شد. همین کافى بود تا 
با اعالم ماجراى ســرقت طالها به پلیس، تیمى از مأموران 
دایره مبارزه با سرقت هاى خشــن و به عنف پلیس آگاهى 
آبادان براى دســتگیرى عامــالن دزدان طالها وارد عمل

 شوند.
کارآگاهان ابتدا احتمال دادند کــه دزدان از ماجراى حمل 
15 کیلو طالى مرد طالفروش اطالع داشتند و طراحى این 
سرقت از سوى یک آشنا صورت گرفته است و با این فرضیه 
تجسس هاى فنى خود را آغاز کردند و خیلى زود سارقان را در 

شهر بندر امام(ره) شناسایى و دستگیر کردند.
دو ســارق جوان ابتدا خود را بیگناه مى دانستند اما وقتى از 
سوى مرد طالفروش شناسایى شدند به ناچار لب به سخن 

باز کردند. آنها ادعــا کردند چند ماه قبل شــنیدیم که مرد 
طالفروش اقدام به توزیع طال به شــهرهاى اطراف آبادان 
مى کند و با اطالعاتى که از مرد آشــنایى که طالفروش را 
مى شناخت به دست آوردیم نقشه سرقت به شیوه تصادف 

ساختگى را به اجرا رساندیم.
مأموران در ادامه پى بردند که دو مرد جوان طالها و خودروى 
رنو ســاندرو را به مرد دیگرى فروخته انــد و پول ها را بین 
خودشــان و مرد جوانى که طراح این ســرقت بوده تقسیم 

کرده اند.
بنا به این گزارش، دو متهم براى تحقیقات بیشتر در اختیار 
پلیس آگاهى آبادان قرار دارند و تجســس هاى فنى براى 

دستگیرى مالخر و طراح این سرقت طالیى ادامه دارد.

این روزها خودکشــى پدیده اى نــادر و دور از 
ذهن نیســت. خودکشــى اغلب به دلیل یأس 
صورت مى گیرد که در اثر آن افراد ناامید اغلب 
بخاطر فقر، مشــکالت خانوادگــى،  بیکارى  
و...ســعى مى کنــد، پایــان زندگى خــود را 

رقم زند.
ایران نیــز از این پدیده اســف انگیز دور نمانده 
اســت و گاهــى کار بــه جایى مى رســد که 
رسانه ها ناچار مى شوند اخبار پى در پى درباره 
این پدیده منتشر کنند، از جمله خودکشى مدیر 
58 ساله شیفت شــب برج میالد که روز جمعه 
داخل دفتر کارش واقع در ســایت نمایشــگاه 
جنــب مجموعه بــرج میالد به شــکل حلق

 آویــز کردن خــود بــا طنــاب از چهارچوب 
به زندگــى خود پایــان داده بــود و همچنین 
دو جــوان کــه در روزهــاى گذشــته بــه 
دلیــل مشــکالت مالــى بــه زندگــى خود

 پایان دادند.

خودکشى با قرص برنج در هتل   
المپیک 

سرپرست کالنترى 140 باغ فیض از خودکشى 
جوانى 29 ســاله با قرص برنج در هتل المپیک 

تهران خبر داد.
سرگرد مجید حسنوند درباره جزئیات مرگ این 
جوان گفت: با اعالم مرکز پیام مبنى بر وقوع یک 

مورد خودکشى مأموران در محل حاضر شدند.
وى با بیان اینکه جوانى 29 ســاله اهل تهران 
روز شنبه ساعت 10 در هتل پذیرش شد و باید 
ساعت 14و30دقیقه اتاق را تحویل مى داد، اظهار 
داشت: پس از گذشت یک ساعت با اتاق تماس 
گرفته شد و این فرد جوابگو نبود سپس پرسنل 
هتل به محل مراجعه کردند که این فرد پاسخگو 
نبود. پرسنل هتل با بررسى هایى که انجام دادند 
متوجه شدند زنجیر در از پشت انداخته شده است.
سرپرســت کالنترى 140 باغ فیض ادامه داد: 
پرســنل هتل با تالش بســیار در را باز کرده  و 

مشــاهده کردند جوان بر روى تخــت افتاده و 
قرص برنج نیز کنار وى بوده است. با تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد متوفــى براى 
خودکشــى از قرص برنج اســتفاده کرده بود و 
آخرین قرص را قصد داشــته مصرف کند که 

فوت شده است.
سرگرد حسنوند با بیان اینکه براساس تحقیقات 
مأموران علت خودکشى این جوان مسائل مالى 
بوده اســت، تصریح کرد: موضوع به بازپرس 
دادسراى جنایى اطالع داده شــد و تحقیقات 
تکمیلى در ایــن خصوص تحــت نظارت آن 

مقامات قضائى در دست انجام است.

دختر 22 ساله خود را حلق آویز کرد
آخرین خبر در مورد خودکشى، مربوط به مرگ 
یک دختر جوان و  این بار در شــهر رى بود. این 

دختر خود را حلق آویز کرده بود. 
رئیس کالنترى 131 شهر رى اظهار داشت: یک 
دختر 22 ساله اهل افغانستان یک شنبه شب در 
این شهر خود را حلق آویز کرد و به زندگى خود 

پایان داد.
سرهنگ محمد کالوسى افزود: به دنبال دریافت 
گزارش اعالم خودکشى این زن جوان، مأموران 
پلیس آگاهى در اســرع وقت در محل سکونت 

متوفى حاضر شدند. 
وى تصریح کرد: این زن جــوان که به همراه 
مادرش زندگى مى کرد با حلق آویز کردن خود 
در بالکن خانه خودکشى کرد و علت آن اختالف 
مالى با مادرش اعالم شــده اســت. سرهنگ 
کالوســى خاطرنشــان کرد: موضوع به اطالع 
بازپرس محترم دادســراى امور جنایى رسیده 

است.

سرقت و زورگیرى از زن جوان با تبــر  

دستگیرى زوج سارق سانتافه سوار همسر هفت تیرکش به آخر خط رسید کشف شیشه از داخل پاشنه کفش! 

مرگ هاى خودخواسته  تصادف براى سرقت 15 کیلو طال 

مرد جوان 3 بار پاى چوبه دار رفت و اعدام نشد
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اى مــردم! همانا بر شــما از دو چیز مى ترســم: هواپرســتى و 
آرزوهاى طوالنى. امــا پیروى از خواهش نفس، انســان را از 
حق باز مى دارد و آرزوهاى طوالنى، آخرت را از یاد مى برد. 
آگاه باشید! دنیا به ســرعت پشــت کرده و از آن جز باقیمانده 

اندکى از ظرف آبى که آن را خالى کرده باشند، نمانده است.
موال على (ع)

انتصاب به جا و شایســته جنابعالى به عنوان باالترین مقام اجرایى استان و انتخاب مدیران الیق و شایسته 
که نماد بارزى از توانایى هاى ارزشمند آن مقام فرهیخته و حاصل سال ها تالش خستگى ناپذیر جنابعالى در 
سمت هاى حساس نظام مقدس جمهورى اسالمى مى باشد را تبریک عرض مى نماییم. امید است در سایه 
الطاف الهى در پیشبرد اهداف عالى که به منظور ارتقاى بیش از پیش استان اصفهان مدنظر دارید موفق و 

سربلند باشید.

برادر عزیز و ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم و معزز اصفهان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نایین 

شهردارى وزوان براساس مجوز شماره 275- 5- 96 مورخ: 1396/09/25 شوراى 
اسالمى شهر و از محل اعتبارات بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 در نظر دارد 
نسبت به احداث ساختمان آتش نشانى با اعتبارى اولیه بالغ بر 1/400/000/000 ریال
(فاز اول) از محل اعتبارات شــهردارى به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. 
متقاضیان به منظور کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ: 1396/09/28 به امور مالى 
شهردارى مراجعه و پس از دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز پنجشنبه مورخ: 1396/10/07 پیشنهادات خود را جهت شرکت در مناقصه به 
دبیرخانه شهردارى تسلیم نم ایند ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه 

مى باشد. 

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

آگهى مناقصه نوبت اول  چاپ اول

«سامان بخشى به فضاهاى عمومى شهر براى آرامش مردم 
از اولویت هاى برنامه هاى کوتاه مــدت، اتمام پروژه هاى 
نیمه تمــام در برنامه هاى میان مدت و ایجــاد زمینه هاى 
مشارکت ســرمایه گذارى بخش خصوصى براى اجراى 
پروژه هاى بزرگ در بخش هاى هتلدارى، گردشگرى و... 
از اقدامات در دستور کار شورا و شهردارى بهارستان است.»

شهردار بهارســتان که کمتر از یک ماه است کار خود را به 
عنوان شهردار بهارستان آغاز کرده، در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب، به تشریح اقدامات و برنامه هاى خود براى 

رشد و پیشرفت بهارستان پرداخت. 
یحیى عیدى بیرانوند ابتدا به نقش رســانه ها در پیشرفت 
مدیریت شهرى اشاره کرد و گفت: رسانه ها با تبادل افکار 
و هم افزایى تجربیات، به بیان واقعیت، اعتمادسازى، بیان 
مشکالت و انتقادهاى ســازنده پرداخته و بدینسان نقش 
بسزایى در رشد امور شــهرى ایفا مى کنند و امید است با 
تعامل دوســویه، گام هاى مؤثرى براى توسعه این شهر 

برداشته شود. 
وى حوزه مدیریت شهرى را حوزه خدماتى و عمرانى خواند 
که در سال هاى اخیر حوزه فرهنگى هم به آنها اضافه شده 
ولى تأکید کرد: شهردارى نباید به حوزه سیاست ورود پیدا 
کند و معتقدم ضرورتى هم وجود ندارد که شــهرداران به 
مسائل سیاسى بپردازند چون اگر به این حوزه وارد شوند، هم 

خود شهردار و هم شهر ضرر مى کند.
شهردار بهارســتان با بیان اینکه همیشــه فرصت براى 
جنگیدن هست، گفت: امروز فرصت براى تعامل و همدلى 
اندك است. بنابراین از رسانه ها انتظار مى رود قبل از اینکه 
به نقاط مشکل بپردازند سعى کنند به نقاط قوت پرداخته و 

آنها را تقویت کنند. 
عیدى بیرانوند خاطرنشان کرد: رســانه ها باید از مسائلى 
که موجب دلگیرى مى شود پرهیز کنند و ضعف هایى که 

موجب اختالف مى شود را بیان نکنند و به نقاط مثبت بیش 
از پیش توجه داشته باشند. این در حالى است که در طول 28 
سال خدمت خود، همواره خبرنگاران را دوست خود دانسته 
و علیرغم ســخت ترین نقدها، هیچوقت در طول دوران 
کارى ام از خبرنگاران شاکى نبودم و اعتقاد دارم اگر فعالیت 
رسانه بر مبناى کار و تالش براى رفع مشکالت مردم باشد 

خیر خواهد بود.
شهردار بهارستان گفت: بهارستان شــهرى جوان و نو و 
داراى ظرفیت ها، استعدادها و زیرساخت هاى خوبى است 
و پیش بینى آینده اى خوب براى این شهر متصور است به 
گونه اى که بهارستان در آینده اى نه چندان دور، بر اصفهان 

سایه اندازى مى کند.
عیدى بیرانوند گفت: تعامل با شــهروندان، تشکیل اتاق 
فکر شهردارى، ایجاد بستر سرمایه گذارى براى مشارکت 
ســرمایه گذاران، تغییر نگاه به شــهر بهارســتان، ایجاد 
پارك هاى تفریحى و گردشگرى در شهر، ایجاد بستر براى 
پرداختن جوانان به ورزش، توجه به مقوله هاى فرهنگى، 
کاهش هزینه ها، مطالعات جامع در حوزه ترافیک، افزایش 
سیستم حمل و نقل، ساماندهى ورودى هاى شهر، افزایش 
نورپردازى شهر، ایجاد پارك بانوان و... از اقدامات موردنظر 
شورا و شهردارى بهارستان اســت که به تدریج عملیاتى 
خواهد شــد.وى ادامه داد: ما با مردم تعامل مناسبى برقرار 
خواهیم کرد و مى توانیم انجمن هاى مختلفى را تشــکیل 

دهیم و خانه تشکل ها را در بهارستان بسازیم.
شهردار بهارســتان بر ضرورت تشــکیل اتاق فکر براى 
شــهردارى تأکید کرد و گفت: افراد داراى ایده باید بتوانند 
تفکرات خود را به شهردارى ارائه دهند و ما باید بستر الزم 
براى جذب سرمایه گذار را با تالش، فراهم کنیم و معتقدم 
هر مدیرى که در جذب سرمایه گذار تالش نکند باید به او 
ایراد گرفت و باید براى سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد.

شهردار بهارستان اظهار داشت: شرکت عمران و شهردارى، 

دو بال ســازنده در بهارستان هســتند و باید تالش کرد تا 
فعالیت ها در سطح شــهر، مطلوب انجام شود و بهارستان 

از یک شهر خوابگاهى به شهرى پویا و زنده تبدیل شود.
عیدى بیرانوند از کاهش هزینه ها در شهردارى بهارستان هم 
خبر داد و گفت: ما در شهردارى بهارستان نیروهاى انسانى 
زیاد داریم و سعى خواهیم کرد با برون سپارى فعالیت ها و 
راه اندازى شهردارى نواحى براى تسهیل دسترسى مردم در 

این راستا گام برداریم.
 وى افــزود: مطالعات جامع ترافیــک، مطالعات آب هاى 
سطحى، افزایش سیستم حمل و نقل، ساخت المان هاى 
مختلف و ساماندهى ورودى هاى شــهر و... در دستور کار 

قرار دارد.
شهردار بهارســتان پرداخت عوارض را یک حق عمومى 
خواند و گفت: هر شهروندى که عوارض خود را به شهردارى 
پرداخت نکند باید نکوهش شود و حتى مى توان براى این 
کار پویش ایجاد کرد چرا که تأمین منابع مالى شهردارى ها از 
طریق پرداخت سالیانه عوارض است تا شهردارى ها تقویت 
شوند. وى درباره اینکه در اولین گام به نهاد کتابخانه هاى 
عمومى استان کمک شــده و از آنان حمایت کرده است، 
گفت: شهردارى ها اگر بتوانند ســرانه مطالعه عمومى را 
افزایش دهند به خود شهردارى کمک مى شود و در این راستا 
ما در بهارستان در پى ایجاد کتابخانه هاى باز در پارك ها، 

کتابخانه جیبى و... هستیم که البته بستر این کار با توجه به 
اینکه استان اصفهان استانى فرهنگى است و ظرفیت هاى 
فراوانى در این زمینه دارد مهیاست و مى توان فعالیت هاى 

اثربخشى داشت.
شهردار بهارستان به درآمد پایدار شهردارى ها اشاره کرد و 
گفت: اگر ارزش افزوده نباشد 80 درصد شهردارى ها قادر به 
ادامه فعالیت نخواهند بود. بنابراین براى ایجاد درآمد پایدار 
در شهردارى ها باید به ســوى مشارکت بخش خصوصى 

برویم و دولت هم راهکارهاى مناسب را ارائه دهد. 
عیدى بیرانوند بودجه سال جارى شــهر بهارستان را 85 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: تاکنــون 20 درصد این 
بودجه تحقق یافته اســت. این در حالى است که معموًال 
60 درصد درآمد شهردارى از محل صدور پروانه است و اگر 
حوزه ساخت و ساز رونق داشته باشد شهردارى هم درآمد 
خوبى دارد و شهردار باید در فراهم کردن بستر ساخت و ساز 
یا مشارکت ســرمایه گذار فعال باشد که اگر اینگونه نباشد 

خودمان به شهردارى ضربه زده ایم.
 وى در ادامه افزود: که شهردارى بهارستان را با پنج میلیارد 
تومان بدهى تحویل گرفتــه و دو میلیارد تومان هم چک 
بالوصول در شهردارى وجود دارد. بنابراین بار دیگر تأکید 
مى کنم که ما نباید فرصت سرمایه گذارى را از دست بدهیم 
و باید بتوانیم با رفع موانع، سرمایه گذاران را بیش از پیش به 

مشارکت در پروژه ها در بهارستان ترغیب کنیم.
شهردار بهارســتان با بیان اینکه ســرانه فضاى سبز در 
بهارستان در حد استاندارد است، افزود: ما 270 هکتار کمربند 
سبز در بهارستان داریم که تا 500 هکتار قابل توسعه است. 
عیــدى بیرانوند در عین حــال به ورودى مناســب براى 
مسافرانى که از شیراز به سوى اصفهان مى آیند و در مسیر 
بهارستان نیاز به استراحت دارند اشــاره کرد و گفت: ما با 
اقداماتى براى ایجاد ورودى مناسب براى مسافران که از 
سمت شیراز به بهارستان مى رسند، شرایطى مهیا مى کنیم 

تا مسافران در چادرهایى که برپا مى شود استراحت کنند.
■■■

رئیس شوراى اسالمى بهارستان نیز در اولین نشست خبرى 
شهردار بهارستان خطاب به خبرنگاران گفت: رسانه ها نقش 
مهمى در پیشرفت امور شــهرى دارند و الزم است ما را در 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان یارى دهند.
مجتبى محبى اظهار داشت: شوراى دوره پنجم جلساتى را 
براى تعیین شهردار جدید بهارستان برگزار کرد و در نهایت با 
توجه به سوابق و برنامه هاى ارائه شده، یحیى عیدى بیرانوند 

به عنوان شهردار بهارستان معرفى شد. 
وى ادامه داد: بهارستان مولود جمهورى اسالمى و داراى 
بیش از یکصد هزار نفر جمعیت است و به اصفهان خدمات 
مى دهد، بنابراین نگاه به شهر بهارســتان باید تغییر کند. 
این در حالى است که شــهرهاى جدید در سراسر کشور و 
به خصوص بهارستان، در استان اصفهان مورد بى مهرى 

قرار گرفته است. 
وى ادامه داد: بهارستان یکى از باسوادترین شهرهاى کشور 
بوده و مردم از 25 استان با قومیت هاى مختلف در بهارستان 

اسکان دارند. 
رئیس شوراى اسالمى بهارســتان، دیدگاه شورا را تعامل 
با دستگاه ها براى ارائه خدمات به شهروندان اعالم کرد و 
گفت: بهارستان هنوز از نداشتن یک بیمارستان رنج مى برد 
و در حوزه ورزش و جوانان علیرغم استعدادهاى فراوان، از 

آنان تاکنون هیچ حمایتى نشده است.
محبى مى گوید: مردم نباید بین شرکت عمران و شهردارى 
سرگردان باشند و شورا نیز همواره پیگیرى هاى الزم براى 
نمایندگى دستگاه هاى اجرایى در بهارستان را مد نظر دارد ، 
که این امر نیازمند حمایت بیش از پیش مسئوالن استان 
است. وى بار دیگر از رسانه ها خواســت تا در کنار شورا و 
شهردارى براى کمک بیشــتر به منظور ارائه خدمات به 

شهروندان باشند. 

شهردار بهارستان در نشست خبرى با اصحاب رسانه:

ضرورتى ندارد شهرداران به حوزه سیاست وارد شوند
ساسان اکبرزاده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.
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چرخ دوچرخه سازان
 به گردش در آمد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان 
با اشــاره به اجراى طرح موفق «بفرمایید دوچرخه» 
گفت: چیزى درحدود 15 هــزار دوچرخه در این طرح 
به فروش رفت و هم اقتصاد شهر را متحول کرد و هم 

فرهنگ دوچرخه سوارى در شهر ترویج یافت.
علیرضا صلواتى از آغاز طرح «بفرمایید موتور برقى» در 
دى ماه خبر داد و اظهارداشت: با کمترین هزینه، یک 
فرهنگسازى در شهر انجام دادیم و مردم و فروشندگان 
نیز سود کردند و به این صورت، متناسب با جیب خود 

هزینه مى کنیم.

معرفى برترین هاى 
جشنواره ملى شعر قرآن

برترین هاى جشــنواره ملى شــعر قرآن در اصفهان 
معرفى شدند.

مدیر بنیاد قرآن و نهج البالغه اســتان اصفهان گفت: 
هیئت داوران جشــنواره، از میان 200 اثر ارسالى، پنج 
اثر را به عنوان اثر برتر و پنج اثــر دیگر را به عنوان آثار 

شایسته قدردانى انتخاب کردند.
مســعود رجایى افزود: آثار على سلیمانى، على مردى 
پور، مریم کرباسى، على فردوسى و محمد خادم در این 

جشنواره برگزیده شده است.
اختتامیه اولین جشنواره سراسرى شعر قرآن، ششم دى 
و همزمان با میالد با سعادت امام حسن عسکرى(ع) در 

اصفهان برگزار مى شود.

ایجاد گروه کارآفرینى
 و ارتباط با صنعت

رئیس دانشگاه دولتى شــهرضا با تأکید بر نقش مهم 
ارتباط دانشگاه با صنعت در تجارى سازى محصوالت 
پژوهشــى، گفت: گروه کارآفرینى و ارتباط با صنعت 

دردانشگاه شهرضا راه اندازى شده است.
امیر حســین على بیگى تصریح کرد: اگر دانشگاهى 
نتواند به سمت دانشگاه هاى نسل چهارم برود، مى توان 
گفت موفق عمل نکرده است و به عبارتى دانشگاهى 

موفق است که بتواند ثروت آفرینى و اشتغالزایى کند.
وى بیــان داشــت: بایــد تــالش کنیم به ســمت 
دانشــگاه هایى حرکــت کنیــم کــه کارآفرینى و 
ثروت آفرینى مى کنند، در غیــر این صورت تأثیرى در 

رفاه جامعه نخواهیم داشت.

اصالح طرح هادى 
روستاهاى گردشگرى تیران 

فرماندار تیران و کرون گفت: طرح هادى روستاهاى 
داراى ظرفیت گردشگرى در شهرستان تیران و کرون، 

بازنگرى و اصالح مى شود.
على رحمانى با اشــاره به اینکه برخى از روســتاهاى 
شهرســتان تیران و کرون داراى ظرفیت گردشگرى 
هستند، اظهار داشت: روستاى کردعلیا، خمیران، جاجا 
و چشمه احمدرضا به دلیل بافت قدیمى و گردشگرى 

مقصد گردشگران داخلى و خارجى است.
وى افزود: طرح هــادى روســتاهاى داراى ظرفیت 
گردشگرى در شهرســتان تیران و کرون بازنگرى و 
اصالح و به روستاهاى گردشگرى تبدیل مى شود که 
در قالب این طرح هادى تمرکز بر هویت گردشگرى و 

تاریخى این روستاها ایجاد خواهد شد.

بیکارى کشاورزان و تخریب 
آثار تاریخى شرق اصفهان 

خشکسالى چندین ساله اصفهان و به تبع آن رودخانه 
زاینده رود، عاملى بر سختى زندگى در بین کشاورزان 
شرق اصفهان و تخریب آثار باســتانى نظیر پل ها و 
برج هاى کبوتر شده و همه این موارد، دلیلى زنده بر قهر 
طبیعت و سوء مدیریت بر حوضه آبریز زاینده رود است.
همچنین تخریــب پل هایــى که چندین ســال از
 آب جارى در رودخانه تعذیه مــى کردند و برج هاى 
کبوترى که استوار در مزارع شرق اصفهان خودنمایى 
وسیعى داشــتند، این روزها اندوهى بر مرگ تدریجى 

آثار تاریخى دارد.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به تبدیل 
شدن بقاع متبرکه به قطب هاى فرهنگى گفت: 300 امامزاده 

در استان متولى اجراى برنامه هاى فرهنگى است.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با اشاره به اجراى 
برنامه هاى مختلــف فرهنگــى در امامزاده هاى اصفهان 
اظهار داشــت: برنامه هاى مختلف فرهنگى از جمله نشاط 
معنوى، حفظ قرآن، پاسخگویى به سئواالت شرعى و دیگر 
برنامه هاى فرهنگى در 300 امامزاده اصفهان اجرا مى شود 
که با استقبال فراوان مردم روبه رو شده است. وى افزود: 718 
امامزاده در اســتان اصفهان وجود دارد که در 300 امامزاده 
برنامه هاى فرهنگى مختلفى برگزار مى شود.مدیرکل اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: 82 شناسه فرهنگى از 
طرح آرامش بهارى گرفته تا سوگوارى یاس که در آستانه آن 
قرار داریم، در این امامزادگان اجرا مى شود. وى خاطرنشان 
کرد: طرح  حفظ قرآن نیز با حضور 750 مربى در امامزادگان 
در حال برگزارى است.  حجت االسالم والمسلمین صادقى 
گفت: از دیگر برنامه هاى فرهنگى مى توان به مهر تحصیلى، 
نشاط معنوى، ضیافت ماه رمضان با حضور بیش از 350 امام 
جماعت، اقامه نماز جمعه در بعضــى از امامزادگان، خیمه 
معرفت که شامل غرفه هاى مشاوره خانواده، قرآن بخوان 
جایزه بگیر، پاسخگویى به شبهات و احکام شرعى با حضور 

مبلغان و دانشجویان نخبه است، اشاره کرد.

مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: آثار ســوء تاالب گاوخونى مختص شــهر ورزنه 
و یا مردم اطراف آن نیســت، بلکه فراگیــر تر از یک 
شهر و یا روســتا خواهد بود که نیازمند تدبیر مسئوالن

 کشورى است.
رحمان دانیالى از نهایى شــدن مطالعه نیازآبى تاالب 
گاوخونى خبر داد. وى تصریح کرد: مشکالت پیش آمده 
براى تاالب گاوخونى، نتیجه عملکرد یک روزه و یا چند 
روزه نیست و در همین زمینه، احیاى زاینده رود نیازمند 

تکمیل مطالعات دقیق و کارشناسى است.
دانیالى اظهارداشت: از اســتاندار درخواست داریم تا در 

جلسه ســتاد احیاى زاینده رود با تکمیل این مطالعات، 
زمینه احیاى زاینــده رود را فراهم کرده و شــاهد این 

مهم باشیم.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، 
یکى از راه هاى تســریع در احیاى تاالب گاوخونى را، 
کمک هاى مردمى و تشــکل هاى زیســت محیطى 

عنوان کرد.
وى خاطرنشان کرد: با احیاى تاالب گاوخونى بسیار از 
مشکالت مردم از جمله کشاورزى و توریستى رفع خواهد 
شد و این عامل، انقالبى اقتصادى توریستى براى منطقه 

شرق اصفهان خواهد بود.

احیاى تاالب گاوخونى، شرق 
اصفهان را متحول مى کند

اجراى برنامه هاى فرهنگى 
در 300 امامزاده 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: میزان آلودگى 
هوایى که وارد خون مى شود، به اندازه اى نیست که خون 

را آلوده کرده و گیرنده خون را دچار مشکل کند.
مجید زینلى در رابطه با تأثیر آلودگى هوا بر خون اظهار 
داشت: آلودگى هوا سبب افزایش هموگلوبین و غلظت 
خون مى شود و احتمال گرفتگى عروق و سکته قلبى را 
باال مى برد. وى افزود: میزان آلودگى هوا که وارد خون 

مى شود تا آن اندازه نیست که گیرنده خون را دچار مشکل 
کند؛ در این رابطه جاى نگرانى براى شهروندانى که قصد 

اهدا و دریافت خون دارند، وجود ندارد.
زینلى درباره اینکه آیا شــهروندان در روزهاى آلودگى 
شــدید هوا براى اهداى خون مراجعه کنند یا نه، گفت: 
توصیه ما اهداى خون در طول سال است و تفاوتى میان 

روزهاى پاك و آلوده در این رابطه وجود ندارد.

مدیرکل صندوق احیا و بهره بــردارى از اماکن تاریخى 
و فرهنگى ســازمان میراث فرهنگى کشور از راه اندازى 
بورس احیاى خانه هاى تاریخى کشــور در شــهرهاى 

تاریخى به ویژه اصفهان خبر داد.
پرهام جانفشان اظهار داشت: تالش داریم تا در حوزه احیا 

و مرمت خانه هاى تاریخى کشور، انقالبى ایجاد کنیم.
وى با اشــاره به طرح هاى جدید صندوق احیاى سازمان 
میراث فرهنگى بیان داشــت:  در وهله نخست، در یک 
طرح گســترده به دنبال شناســایى خانه هاى تاریخى 
بخش خصوصى در سراسر کشور هســتیم، به گونه اى 
که هم اینک 500 خانه تاریخى در سراسر کشور به ویژه 

اصفهان آماده واگذارى به بخش خصوصى است.

مدیرکل صندوق احیا و بهره بــردارى از اماکن تاریخى 
و فرهنگى ســازمان میراث فرهنگى کشــور با اشاره به 
وجود چندین هزار خانه تاریخى در کشــور و بالتکلیفى 
بســیارى از آنها تصریح کرد: در طرحى جدید، صندوق 
احیا و بهره بردارى از بناهــا و اماکن تاریخى و فرهنگى 
کشور، با همکارى ادارات کل میراث فرهنگى استان ها، 
به دنبال شناسایى فرهیختگان و فعاالن میراث فرهنگى و 
اقتصادى در راستاى تعریف شرکت هاى جدید کارگزارى 
براى شناســایى و برنامه ریــزى و همچنین هماهنگى 
ســرمایه گذاران براى احیا و مرمت خانه هاى تاریخى در 

سراسر کشور هستیم.
وى افزود: این کارگزاران پس از معرفى به صندوق احیا 

از سراســر کشــور، آموزش هاى الزم را در حوزه مرمت 
و اقتصــاد فراگرفته و پس از دریافــت مجوزهاى الزم، 
فعالیت هاى خود را در شهرهاى تاریخى آغاز خواهند کرد.
جانفشان خاطرنشــان کرد: تالش داریم تا در راستاى 
نجات خانه هاى تاریخى از یکسو و توسعه فعالیت ها در 
حوزه مرمت و احیاى این خانه هاى تاریخى، با همکارى 
فرهیختگان و بخش خصوصى عالقه مند به فعالیت در 
حوزه میراث فرهنگى، بورس خانه هاى تاریخى کشور را 
از شهرهاى تاریخى همچون اصفهان آغاز کرده و از این 
طریق، به صورت رســمى با همکارى بخش خصوصى 
نهضتى را در حفاظت و بهره بردارى از خانه هاى تاریخى 

ایجاد کنیم.

با راه اندازى بورس احیاى خانه هاى تاریخى در استان

خانه هاى تاریخى به صورت رسمى 
حفاظت و بهره بردارى مى شوند

جناب آقاى مدیر کل عزیز؛ سالم
این چهارمین مرتبه اى است که به شما سالم مى کنم و دریغ از یک جواب 
سالم ساده از سوى شما! همیشه بزرگان من، بر لزوم پاسخ به سالم و واجب 
بودن آن تأکید داشته اند و شاید به همین خاطر است که عدم بروز این کار 

از سوى شما اندکى برایم تلخ و سخت است.
در زمانه اى که انواع و اقسام ابزار و وسایل ارتباطى اعم از تلفن و فاکس و 
پیامک و تلگرام و ایمیل و... در اختیــار هر فردى قرار دارد، به طور طبیعى 
پاسخگویى به هر مورد واجب و الزمى به راحت ترین شکل ممکن درآمده، 

دیگر چه برسد به پاسخ دادن به سالم که از بدیهیات است.
اصًال دوست ندارم که از انتظار خودم از شخص جنابعالى تعجب کنم. ولى 
وقتى شما، فعالیت خود به عنوان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان را از نمایشگاه مطبوعات آغاز نمودید، این انتظار در نگارنده 
ایجاد شد که شما در نخستین اقدام متمرکز خود، اصحاب مطبوعات و ارباب 
جراید را مورد توجه قرار خواهید داد که حقیقتاً این اقدام نیز از سال ها پیش تا 

کنون مورد عادت تمام مدیران قبل از شما بوده است.
آنها بر حسب قاعده و رویه قابل تحســین، در همان ایام آغازین فعالیت 
خود در آن اداره کل، در جلسه اى فراگیر، اصحاب رسانه را میزبان شده و 
در گفتگویى صمیمى به معرفى خود و ارائه دیدگاه ها و آشنایى با نظرات 
حاضرین مى پرداختند و اندکى بعد نیز نشریه به نشریه حرکت نموده و با 
حضور در دفاتر آنها به گپ و گفت پرداخته و با حــوزه فعالیت آنها و خود 
آشنایى بیشــترى پیدا مى کردند. ولى هم اکنون متعجبم از شما که چرا 

تاکنون چنین نکرده اید؟  
اگر اســتاندار و شهردار و ســایر مدیران و مســئولین اصفهان نسبت به 
مطبوعات و رسانه ها بى تفاوتند، شاید از کوتاهى خودشان در راستاى درك 
اثر مستقیم و راهگشاى رسانه ها در امور مختلف باشد. شاید نمى دانند که 
راه رفع تمام مشکالت و معضالت امروزى استان ما از مطبوعات مکتوب و 
مجازى مى گذرد. اقتصاد و صنعت و ورزش و فرهنگ و سالمت و جامعه به 
ساحل آرامش نمى رسند، مگر با توجه مستقیم و بدون حد و مرز به راویان 
افکار عمومى. اگر کسانى هم باشــند که این موضوع را نادیده گرفته و در 
مسیرى دیگر قدم بر مى دارند، مطمئن باشید که آب در هاون مى کوبند.  

حال در این میان اگر در اکثر زمینه ها و با وجود انبوه مصائب توفیقى حاصل 
نمى شود، شاید مسئول مســتقیم اول و آخر آن شما و اداره کل شما باشد 
که هنوز نتوانسته اید در این زمینه روشنگرى نموده و تأثیر رسانه بر فضاى 
عمومى جامعه را تبیین کنید. ولى در حال حاضر چه مى توان گفت وقتى که 

شما خود نیز در این زمینه اقدامى نداشته اید؟
واقعیت آن اســت که این تنها شما هســتید که باید رســانه ها را به بغل 
زده و سراغ مســئولین اســتان بروید و توانمندى آنها را عرضه نموده و از 
قابلیت هایشان بگویید و براى استمرار بقاى شان طلب یارى داشته باشید. 
براى شان مطالبه گرى کنید و از حق آنها در پیگیرى مطالبات افکار عمومى 
جامعه دفاع کنید. مگر اشــتباه بود که در دو سال گذشته، مدیر کل سابق 
آن اداره بر حق مطالبه گرى مطبوعات، تأکید فراوان داشت؟ پس شما چرا 
ساکت نشسته اید؟ آیا با آن رویه و طرز تفکر مخالفید و آن را در عمل نفى 

مى کنید؟
راستى تا یادم نرفته است بنویسم که یکى دو هفته قبل نیز سالگرد انتشار 
روزنامه «نصف جهان» بود و به سال دوازدهم رسیدیم. در سال هاى گذشته 

مدیران کل ارشاد با حضور خود در دفتر این روزنامه، چنین مناسبتى را به 
ما تبریک مى گفتند و اگر فرصت نداشــتند، با ارسال نامه یا صدور پیامى 
مختصر، به شیرینى این روز بر ما اضافه مى کردند. ولى امسال هر چه منتظر 

ماندیم از شما و پیام و پیامک و نامه شما خبرى نشد!
نه آنکه حسرت تبریک شنیدن داشته باشیم. باور کنید به حدى تماس و نامه 
و پیام از دوست و رفیق و آشنا و مخاطب و رئیس و مدیر و مسئول داشتیم که 
براى چند روز سرگرم پاسخ و تشکر بودیم. اما متعجب از شما و ساختار تحت 

مدیریت شما هستم که این موضوع را فراموش کرده یا به هیچ انگاشتید!
راستش را بخواهید شروع زیبا و دلنشین فعالیت تان با حضور در نمایشگاه 
مطبوعات، انتظار ما و سطح توقع مان را دوچندان کرد. چه بسا با شنیدن خبر 
آن فکر مى کردیم که شما به محض حضور در اصفهان، بالفاصله به اندازه 
نیمى از زمانى که براى گشت و گذار در نمایشگاه مطبوعات صرف کردید را 
به حضور در دفاتر نشریات محلى اختصاص خواهید داد ولى متأسفانه شاهد 
آن شدیم که نه تنها چنان نکردید، بلکه از یک تبریک ساده و خودمانى یا 

پاسخ ساده به یک سالم صمیمانه هم خوددارى نموده اید! 

آقاى مدیر کل عزیز؛ باور کنید همه اینها را به عنوان یک فرد مطبوعاتى 
مى گویم و از انتظارات خود به عنوان کسى که ســال هاست روز و شب 
خود را با رسانه ها و پیچ و خم آن مى گذراند. ولى وقتى که تصاویر تشییع 
و خاکسپارى مرحوم «ناهید دایى جواد» را بررســى کردم و اثرى از شما 
در بین انبوه جمعیت ندیدم، و یا وقتى خبرى از عیادت شــما از  هنرمند پر 
آوازه اى همچون «استاد على ظریفى» منتشر نمى شود، تازه متوجه شدم 
که عمق فاجعه در اداره کل شما به مرز بى نهایت ها نزدیک شده، تا جایى 

که مطبوعات و رسانه ها در آن گم مى شوند.
نه آنکه در نگاه اول شما را مقصر بدانم. بلکه شاید کسانى مقصرند که به شما 
مشورت درست و بهنگام نمى دهند. چه بسا آنان هستند که باید شما را یارى 
داده و مانع از بروز انتقادات بسیار شوند. آنها خود در ناز و نوازش و رعایت 
رسوم و تشریفات، مسئله آموز صد مدرس هستند و خوب مى دانند که در 
چه موقعى و به چه صورت باید جهت دهنده و تصمیم ساز و راهنماى شما 
باشند. آنها حتى مى توانند براى عطف به ما سبق، از مدیر کل ارشاد قانون و 
قاعده بگیرند. بخاطر همین است که بروز چنین رفتارى از شما و مجموعه 

تحت مدیریت شما ثقیل و باور نکردنى است. 
البته شــما هم در این میان مقصرید. چرا که علیرغم گذشــت مدتها از 
حضورتان در منصب فعلى، هنوز نتوانسته اید با اطرافیان و تصمیم سازان 
پیرامون خود آشنا شوید که اگر غیر از اینها باشد، تنها به دو گمانه مى توان 
رسید. یا افکار شما مصادره شــده و در چارچوب تشکیالتى خود محصور 
مانده اید که اجازه تعامــل فارغ از القائات اطرافیــان ادارى خود را ندارید 
و یا اینکه به طور فطرى با نهاد مطبوعات بیگانــه اید و تمایلى به ارتباط 

غیر نمایشى با رسانه ها ندارید.
به هر حال هر چه باشــد براى من فرقى ندارد. اگــر همچنان تمایلى به 
نشست و برخاست با رسانه اى ها نداشته باشــید، به دفاترشان سر نزنید، 
سالگرد تولدشان را تبریک نگویید و حتى جواب سالم شان را هم ندهید، 
باز هم به شما ســالم مى کنم، به امید آنکه باالخره روز و روزگارى جواب 
بشــنوم... و مگر نه اینکه آدمى به امید زنده اســت. پس سالم و باز هم

 سالم...!

برسد به دست آقاى مدیرکل!(4)

آلودگى هوا، خون را آلوده نمى کند

ساسان اکبرزاده
«بانک قرض الحسنه مهر ایران با یک دهه فعالیت در حوزه 
قرض الحسنه، توانسته است در راســتاى کمک به اقشار 
ضعیف جامعه، ازدواج، اشتغال، مسکن، درمان و همراستایى 
با سیاســت هاى کلى اقتصاد مقاومتى و مســئولیت هاى 

اجتماعى گام هاى بسیار مؤثرى بردارد.»
مدیر امور شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب و تبریک دهمین سالگرد افتتاح 
بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در 22 آذر سال 86 به عنوان اولین بانک تخصصى 
قرض الحسنه فعالیت خود را با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد 
ریال آغاز کرد و تاکنون موفقیت هاى بســیار خوبى داشته 
است.ابراهیم مشــرف با بیان اینکه ترویج سنت پسندیده 
قرض الحســنه و رفع نیاز نیازمندان از اهداف تأسیس این 
بانک است، افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران هم اکنون 
داراى 530 شعبه فعال در 308 شهرستان کشوراست و تعداد 
حساب هاى قرض الحسنه نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به پنج میلیون مى رسد. این در حالى است که براساس آخرین 
آمارها، تعداد کل تسهیالت اعطایى از ابتداى تأسیس تا پایان 
نیمه نخست سال جارى به حدود سه میلیون فقره رسیده که 

ارزش این تسهیالت حدود 180 هزار میلیارد ریال است.
وى نسبت مطالبات غیر جارى بانک قرض الحسنه مهر ایران 
را یک درصد بیان و اعالم کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران 

در استان اصفهان 34 شعبه و 4 باجه دارد.
مشرف با اشاره به طرح هاى قابل پرداخت این بانک گفت: 

طرح هاى قابل پرداخت در بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
طرح هاى پیوند یکم و دوم، طرح حمایتى، طرح 50 درصد 
وثیقه نقدى، میانگین حساب و اعتبار در حساب جارى است. 
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان در سال 95و نیمه 
سال 96 در جذب منابع، ارائه خدمات به مشتریان و... در کل 

کشور، مقام اول را به خود اختصاص داده است.
مشرف مى گوید: مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
مى توانند بدون نیاز به حضور در شعبه و با ورود به سایت این 
بانک، حساب آنالین افتتاح کنند و یابراى تکمیل تسهیالت 
خود از طریق سامانه تسهیالت آنالین، اقدام کنند. همچنین 
شــماره تلفن 0214322 به منظور ارتباط مشتریان در نظر 

گرفته شده است.
وى افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاى توسعه 
فرهنگ قرض الحسنه و دســتیابى به اهداف عالیه بانک 
با انعقاد تفاهمنامه هاى حمایتى بــا نهادهایى چون وزارت 
بهداشت، بهزیستى، آبفا، پاالیشگاه، سازمان زندان ها، کمیته 
امداد امام خمینى (ره) نیروهاى مسلح و... نقش بسزایى را 

در تقویت و توانمندسازى اقشار آسیب پذیر ایفا کرده است.
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران متعلق به همه اقشار جامعه 
است و خدمات رسانى مطلوب به مشتریان، شرط حیات و 

بقاى بانک بزرگ قرض الحسنه مهر ایران است.
مشرف به اقدامات انجام شده بانک قرض الحسنه مهر ایران 
استان اصفهان در ده سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: کل 
پرداختى تسهیالت در استان اصفهان درده سال گذشته 295 
هزار و 417 فقره به ارزش 16 هزار و 700 میلیارد ریال بوده 
است. همچنین ما در استان اصفهان 93 هزار و 921 فقره 
تسهیالت فعال داریم که 260 هزار ریال مانده تسهیالت 
ازدواج اســت این در حالى اســت که بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در 9 ماه ســال جارى، هزار و 313 فقره پرداخت 

تسهیالت داشته است.
وى از رسانه ها نیز خواست تا بیش از پیش نسبت به شناسایى 
بانک قرض الحســنه مهر ایران که مروج ســنت حسنه 

قرض الحسنه در جامعه است اقدام کنند.  

برترى بانک مهر ایران استان اصفهان در کشور

ایرج ناظمى
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مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: ثبت نام از متقاضیان بهره مندى از کســر خدمت 

ایثارگرى تا 10 دى ماه ادامه دارد.
داریوش وکیلى اظهار داشــت: بــه ازاى هر 25 درصد 
جانبازى ایثارگران، یک فرزند ذکور از خدمت سربازى 
معاف خواهد شــد. وى افزود: با توجه به قوانین جدید 
براى فرزندان جانبــازان و رزمنــدگان دفاع مقدس، 
به ازاى هر 24 ماه ســابقه حضور در جبهه نیز یکى از 
فرزندان جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس نیز مشمول 
قانون معافیت از خدمت مى شــوند، این در حالى است 
که قبل از اجراى قوانین جدید، معافیت به ازاى هر 30 

ماه سابقه حضور در جبهه بود و اکنون به 24 ماه تقلیل 
پیدا کرده است.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان  
خاطرنشــان کــرد: آن دســته از مشــموالن واجــد 
شــرایطى که پدر آنهــا داراى حداقل 24 ماه ســابقه 
رزمندگى یــا آزادگى یــا حداقل 24 درصــد جانبازى 
بوده یــا تجمیع ایــن امتیــازات به عــدد حداقل 24 
برســد، اگر بر اســاس امتیازات افراد ثبت نــام کننده 
در آن ســال، به عنــوان اولویت بــراى بهره مندى از 
کســر خدمت تعیین شــوند، کارت معافیــت دریافت

مى کنند. 

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب شــهرك صنعتى

 نجف آباد 2  تا پایان سال خبر داد. 
محمد جواد بگى مشــکل تأمین آب شهرك ها و صنایع 
مستقر در آنها را، یکى از چالش هاى اصلى صنعت استان 
عنوان کرد و گفت: با توجه به بحران خشکسالى و کمبود 
منابع آبى استان، شرکت شــهرك هاى صنعتى استان، 
تأمین آب صنایع را از اولویت هــاى اصلى خود قرار داده 
اســت که به همین منظور، در ســال 95 بیش از صد لیتر 
برثانیه و در شش ماهه اول سال 96 پیگیرى تأمین بیش از 
70 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تأمین آب شهرك هاى صنعتى 

استان انجام شده است. وى احداث 12 تصفیه خانه صنعتى 
به منظور بهره بردارى از فاضالب هاى صنعتى و شهرى 
استان براى استفاده در فضاى سبز شهرك ها را نیز از دیگر 

اقدامات مهم این شرکت عنوان کرد. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از 
جدیت این شرکت در تأمین آب شهرك ها خبر داد و گفت: 
تأمین شش لیتر بر ثانیه آب شهرك صنعتى گلپایگان، چهار 
لیتر بر ثانیه آب شهرك صنعتى سعید آباد، 10 لیتر بر ثانیه 
آب شهرك صنعتى خوانسار،چهار لیتر بر ثانیه آب شهرك 
صنعتى امیرکبیر کاشــان  و دو لیتر بر ثانیه آب شــهرك 

صنعتى جمبزه  از دیگر برنامه این شرکت است.

اعالم آخرین مهلت بهره مندى 
از کسر خدمت ایثارگرى

مشکل تأمین آب 
چالش اصلى صنعت استان

اضافه شدن400 هکتار زمین 
به فرودگاه اصفهان 

حسین اســفندیارى، قائم مقام مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران از افزوده شدن 400 
هکتار زمین به بخش تجارى فــرودگاه بین المللى 
شهید بهشــتى اصفهان در آینده اى نزدیک خبر داد 
و گفت: زیرساخت اصلى ترمینال بین المللى فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان در حال مطالعه است و توسعه 
رمپ هواپیما نیز در آینده انجام خواهد شد، تا امکانات 

هاب گردشگرى این فرودگاه فراهم شود. 

تجمع بازنشستگان ذوب آهن
جمعى از بازنشستگان شرکت ســهامى ذوب آهن 
دیروز مقابل صدا و ســیماى مرکز اصفهان تجمع 
کردند.دراین اجتماع، معترضان با سردادن شعارهایى 
خواســتار انعکاس اعتراضشان درخصوص پرداخت 

نشدن معوقه هاى خود از رسانه ملى شدند.
بازنشستگان معترض اعالم کردند درحدود سه ماه 
است که حقوق خود را دریافت نکردند و قادر به تأمین 

معاش زندگى خود نیستند.
معترضان مى گویند در دوران خدمت 20ساله، ماهانه 
مبلغى از حقوق آنهابه صندوق بازنشستگى واریز شده 
که در دوران بازنشستگى براى تأمین معاش زندگى 

خود، از این ذخیره استفاده کنند.
بازنشســتگان معترض مى گ وینــد تغییر وضعیت 
بیمه آنهــا از صنــدوق بازنشســتگى بــه تأمین 
اجتماعى، مشــکل ایــن صنعتگــران را دو چندان 

کرده است.

خبر

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- فرهاد فراست 2- زهره شفیع زاده- خواهان على عّالمى دادخواستى باموضوع 
الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 501/96 ش 
10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/10/30 ساعت 9 صبح  تعین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این 
صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2252 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /9/611 
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول- در پرونده 960316 ح 2 از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم 
علیهم 1- مصطفى وعیدى 2- علیرضا جنتى به پرداخت مبلغ 618/016/997 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له و مبلغ 39/825/205 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: 65500 متر لوله نیوپایپ 16 میلیمتر (PEX- AL- PEX) از قرار هر متر 12700 
ریال جمعا به ارزش پایه 831/850/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/10/12 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 
10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال 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: 2274 اجراى احکام مدنى  شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه /9/612

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حمید یوسفى اسدآبادى دادخواستى به خواســته انتقال سند رسمى خودرو به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 474/96 ش 5 ح ثبت و براى روز 14 مورخ 
11 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 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: 2270 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)  /9/613
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103759307676 شــماره پرونده: 9609983759301583 شماره بایگانى شعبه: 
961824 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ایوب کریمى فرزند محمود خواهان خانم وحیده السادات 
فاطمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ایوب کریمى به خواســته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983759301583 شعبه 1 دادگاه خانواده شاهین شهر (3 حقوقى سابق) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/11/10 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2229 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى 

سابق) /9/614
 ابالغ وقت دادرسى

وقت دادرسى و ضمائم به آقاى کامران صدراالشرافى خواهان آقاى غفار اسحاقى دادخواستى با موضوع مطالبه 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 531/96 ش 9ح ثبت و براى روز 
دوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2261 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /9/615 
ابالغ وقت دادرسى

وقت دادرسى و ضمائم به محمدرضا زمانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالسه 272/96 ش8ح ثبت و براى مورخ 96/11/4 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید و اال فوق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2171 شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /9/616 
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9610103759207884 شــماره پرونده: 9609983759200613 شماره بایگانى شعبه: 
960631 تاریخ حضور: 1396/11/28 ســاعت حضور: 10:30 درخصوص دعوى پروانــه باقرزاده به طرفیت 
علیرضا بابادى- بانک مسکن شاهین شهر- حاجیه طاهره پور توصیفى- على قاسمى- فواد خلفیان- شمس 
اله قاسمى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. نسخه ثانى دادخواست و ضمائم پیوست 
مى باشد. حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 

2104 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /9/617

حصر وراثت
ناصر رستمى داراى شناسنامه شماره 279 به شرح دادخواست به کالسه 1926/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرحناز رستمى به شناسنامه 743 در تاریخ 96/4/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر، یک دختر، یک 
همسر، پدر و مادر به اســامى: 1- امیدرضا فرهنگ اصفهانى به ش.ش 1272532895 نسبت با متوفى فرزند 
2- ایمان فرهنگ اصفهانى به ش.ش 1274547830 نســبت با متوفى فرزنــد 3- آرزو فرهنگ اصفهانى به 
ش.ش 1273905652 نســبت با متوفى فرزند 4- محمدمهدى فرهنگ اصفهانى به ش.ش 1363 نسبت با 
متوفى همسر 5- ناصر رستمى به ش.ش 279 نسبت با متوفى پدر 6- پرى جان جهانى جوانمردى به ش.ش 5 
نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28583 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /635 /9
حصر وراثت

فریبا کریمى داراى شناسنامه شماره 592 به شرح دادخواست به کالسه 1924/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زمان باوند پورى نژاد به شناسنامه 1293 در تاریخ 
96/2/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و سه 
دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدرضا کریمى به ش.ش 1284 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا کریمى 
آبادچى به ش.ش 454 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدمهدى کریمى آبادچى به ش.ش 5187 نسبت با متوفى 
فرزند 4- رویا کریمى آبادچى به ش.ش 757 نســبت با متوفى فرزند 5- فریبا کریمى به ش.ش 592 نسبت با 
متوفى فرزند 6- نرگس کریمى آبادچى به ش.ش 663 نسبت با متوفى فرزند 7- خسرو کریمى به ش.ش 865 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28584 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /636 /9
حصر وراثت

غالمرضا علمدارى داراى شناسنامه شماره 1433 به شرح دادخواســت به کالسه 1923/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اله علمدارى به شناسنامه 2552 
در تاریخ 95/5/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است پنج پسر به 
اسامى: 1- غالمرضا علمدارى به ش.ش 1433 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدرضا علمدارى به ش.ش 3529 
نسبت با متوفى فرزند 3- حمیدرضا علمدارى به ش.ش 1812 نسبت با متوفى فرزند 4- علیرضا علمدارى به 
ش.ش 16148 نسبت با متوفى فرزند 5- امیر علمدارى به ش.ش 1829 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28585 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/637
حصر وراثت

رضا حیدرى على آبادى داراى شناسنامه شماره 87 به شــرح دادخواست به کالسه 1921/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحانه حیدرى على آبادى به شناسنامه 
1276269676 در تاریخ 95/5/9 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به مادر و پدر به اسامى: 1- فاطمه قیدرلوئى به ش.ش 77 نسبت با متوفى مادر 2- رضا حیدرى على آبادى 
به ش.ش 87 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28586 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/638
حصر وراثت

کیوان ترك زهرانى داراى شناســنامه شماره 921 به شرح دادخواست به کالســه 1917/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیف اله زهرانى به شناسنامه 608 در 
تاریخ 96/7/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، سه 
دختر و یک همسر دائمى به اســامى: 1- کیوان ترك زهرانى به ش.ش 921 نسبت با متوفى فرزند 2- پیمان 
ترك زهرانى به ش.ش 2489 نسبت با متوفى فرزند 3- زیبا ترك زهرانى به ش.ش 1243 نسبت با متوفى فرزند 
4- ژیال ترك زهرانى به ش.ش 712 نسبت با متوفى فرزند 5- سهیال ترك زهرانى به ش.ش 51540 نسبت 
با متوفى فرزند 6- زهرا زارعى به ش.ش 347 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28598 شعبه 54  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/639
حصر وراثت

محمد اجودانیان داراى شناسنامه شماره 447 به شرح دادخواست به کالسه 1838/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان لطف اله اجودانیان به شناسنامه 9419 در تاریخ 
81/5/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک دختر 
و یک همسر به اسامى: 1- مرتضى امین محمد به ش.ش 37 نسبت با متوفى فرزند 2- على اجودانیان به ش.ش 
879 نسبت با متوفى فرزند 3- مجید اجودانیان به ش.ش 508 نسبت با متوفى فرزند 4- حسین آجودانیان به 
ش.ش 1198 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد اجودانیان به ش.ش 447 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول اجودانیان 
به ش.ش 299 نسبت با متوفى فرزند 7- عصمت غره الحمیده به ش.ش 444 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 28599 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/640
حصر وراثت

محمدصادق برنج کوب داراى شناسنامه شماره 6786 به شرح دادخواست به کالسه 1912/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى برنج کوب به شناسنامه 48950 در 
تاریخ 96/4/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو 
دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- محمدصادق برنج کوب به ش.ش 6786 نسبت با متوفى فرزند 2- على 
برنج کوب به ش.ش 1272066924 نسبت با متوفى فرزند 3- انســیه برنج کوب به ش.ش 12740 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فهیمه برنج کوب به ش.ش 1270788299 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه راکعى به ش ش 
5647 نسبت با متوفى همسر 6- بتول شــهیدى کاویانى به ش.ش 804 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با 

انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28600 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/641
حصر وراثت

خانم  سمیره بازیار به شناسنامه شماره 55832 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 499/96ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عزیز بازیار 
فرزند خسرو به شناسنامه شماره 7579 در تاریخ 1396/8/17 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- ناهید غریب فرزند على به ش.ش 587 نسبت با متوفى همسر 2- سمیره بازیارفرزند عزیز به ش.ش 55832 
نسبت با متوفى فرزند 3- مسعود بازیار فرزند عزیز به ش.ش 56367 نسبت با متوفى فرزند 4- مهران بازیار فرزند 
عزیز به ش.ش 22 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 2151 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/642
حصر وراثت

خانم  محبوبه حیدرى به شناسنامه شماره 380 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 523/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ایمان زنگنه به 
شناسنامه شماره 24 در تاریخ 96/8/10 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محبوبه حیدرى 
فرزند عزیزقلى به ش.ش 380 نسبت با متوفى همسر 2- ناهید عســاکره فرزند على به ش.ش 1157 نسبت 
با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 2200 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /9/643
حصر وراثت

آقاى  پیمان یونسى به شناسنامه شماره 1042 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 525/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد یونسى 
فرزند حمزه به شناسنامه شماره 532 در تاریخ 1396/8/18 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- خدیجه درى دولت آبادى فرزند عباس به ش.ش 107 نسبت با متوفى همسر 2- پیمان یونسى فرزند محمد به 
ش.ش 1042 نسبت با متوفى فرزند 3- پریسا یونسى فرزند محمد به ش.ش 629 نسبت با متوفى فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 2203 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/644

حصر وراثت
آقاى محسن وائلى به شناسنامه شــماره 293 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 528/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان وفیه مطورى  
محمدیان فرزند على به شناسنامه شــماره 71 در تاریخ 1395/10/1 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- محسن وائلى فرزند هادى به ش.ش 293 نسبت با متوفى همسر 2- میالد وائلى فرزند محسن به 
ش.ش 5178 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 2215 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/645
حصر وراثت

آقاى  فریبرز اسفندیارى الوقره به شناسنامه شماره 813 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 494/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد 
مهدى اسفندیارى آلوقره فرزند فریبرز به شناسنامه شماره 5100143509 در تاریخ 96/1/2 در گذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فریبرز اسفندیارى آلوقره فرزند قربان به ش.ش 813 نسبت با متوفى پدر 
2- ایران صالحى فرزند سلطانمراد به ش.ش 3 نسبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 2072 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/646
حصر وراثت

خانم فاطمه مهرپور به شناسنامه شــماره 29 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 490/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبدالحسین 
محرابى فرزند حسن به شناسنامه شــماره 27 در تاریخ 1396/8/15 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- فاطمه مهرپــور فرزند محمد به ش.ش 29 نســبت با متوفى همســر 2- آزاده محرابى فرزند 
عبدالحسین به ش.ش 9762 نسبت با متوفى فرزند 3- ابوالفضل محرابى فرزند عبدالحسین به ش.ش 9763 
نسبت با متوفى فرزند 4- ابوالحسن محرابى فرزند عبدالحسین به ش.ش 3543 نسبت با متوفى فرزند 5- محسن 
محرابى فرزند عبدالحسین به ش.ش 8 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 2110 شعبه اول حقوقى  شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/647
ابالغ رأى

شماره پرونده: 54/96 شماره دادنامه: 415- 96/8/27 خواهان: قربانعلى تقیان جزى فرزند ابراهیم به نشانى گز 
بلوار کشاورز خ انقالب پ 71 خوانده: هجیر خوشاب فرزند محمدقلى به نشانى حافظ شمالى خ شهید یاسینى 
پالك 32 موضوع: تقاضاى صدور تخلیه فورى و مطالبه مبلغ 4/300/000 ریال به انضمام روزانه مبلغ دویست 
هزار ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا: در خصوص دادخواست قربانعلى تقیان جزى به طرفیت آقاى هجیر خوشاب به خواسته تقاضاى صدور 
تخلیه فورى و مطالبه مبلغ 4/300/000 ریال به انضمام روزانه مبلغ دویســت هزار ریال بابت اجرت المثل ایام 
تصرف و هزینه دادرسى نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده 
و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و الیحه اى ضمیمه نگردیده شورا پس از بررسى 
پرونده و اظهارات خواهان و شرح دادخواست و مدارك موجود با عنایت به قرارداد ضمیمه مورخه 1294/29 به 
شماره 62245 رابطه اســتیجارى فى مابین طرفین احراز مى گردد که خواهان آپارتمان مذکور را به مدت یک 

سال به ازاى ماهیانه چهارمیلیون و ســیصد هزار ریال در اجاره خود داشته است که به علت عدم تخلیه تا تاریخ 
96/2/19 با صدور دستور تخلیه مورد اجاره توسط مامور تخلیه و تحویل خواهان گردید که خواهان در دادخواست 
خود روزانه مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام عدم تخلیه درخواست نموده است لذا شورا با توجه به جمیع جهات 
به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى مواد 3 و 4 قوانین موجر و مستاجر مصوب 62/2/13 و ماده 219 و 
220 و 221 قانون مدمنى، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون و یکصد هزار ریال بابت هفت 
ماه اجور معوقه و مبلغ ده میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف به مدت پنجاه روز طبق دادخواست و گزارش 
مامور اجرائیات دادگسترى و مبلغ پنج میلیون و شش صد هزار و پانصد ریال قبوض پرداخت نشده و مبلغ یک 
میلیون و سیصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى گردد. حکم صادره غیابى بوده و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2089 حبیب اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /9/648
فقدان سند مالکیت

شــماره 103/96/3193/26 مورخ 96/8/29  آقاى سیدمحســن افتخارى فرزند ســیداصغر به استناد 2 برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رســما گواهى شــده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 
986325ب93 را که به میزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/33692 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 296 دفتر 897 ذیل ثبت 201258 به نام خودش ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند قطعى /صلح/ ســایر 15245 مورخ 93/12/11 دفترخانه 408 شاهین شهر به او انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند شماره 15246 مورخ 93/12/11 در رهن بانک مسکن 
قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک ا 
صالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2058 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /9/649
ابالغ بهاء ثمنیه عیانى

شماره: 103/96/3194/26- 96/8/29 نظر به درخواست شماره 960602071289322 مورخ 96/04/18 آقاى 
مجید عارفان مالک قسمتى از پالك 504 فرعى از 437 که به موجب سند انتقال شماره 100855 مورخ 91/12/19 
دفتر 104 شاهین شهر به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ را خریدارى نموده است حال 
متقاضى درخواست اصالح ســند مبنى بر حذف بها ثمنیه اعیانى را نموده است. به موجب گزارش کارشناسى 
شماره 178/11319/ك/ب که به ضمیمه نامه شماره 1366-96/20 مورخ 96/07/26 کانون کارشناسان استان 
ضمن تعیین بهاى ثمنیه اعیانى مراتب را به این اداره اعالم گردیده است با توجه به اینکه مالکیت بهاى ثمنیه 
اعیانى فوق به نام معصومه محمدى مى باشد چنانچه نسبت به موضوع اعتراضى باشد اعتراض خود را به مراجع 
قضایى تسلیم و رسید اخذ نمایید. م الف: 2066 ناصر  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/650

دادنامه 
شماره دادنامه: 9609973759301482 تاریخ تنظیم: 96/6/25 شماره پرونده: 9609983759300135 شماره 
بایگانى شعبه: 960151 خواهان: آقاى مرتضى صفرنژاد فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر و میمه، شهر شاهین شهر، عطار، ف 11 شرقى مجتمع ایلیا واحد 2 خوانده: خانم اراز طهماسیان فرزند توماس 
به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام به تمکین. راى دادگاه: دعوى آقاى مرتضى صفرنژاد فرزند حسن به 
طرفیت خانم اراز طهماسیان فرزند توماس به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به شرح دادخواست تقدیمى 
مى باشد. با توجه به شرح خواسته خواهان و مشخصات همسر مندرج در صفحه دوم شناسنامه خواهان و اقرار 
ایشان که مثبت علقه زوجیت فیمابین طرفین مى باشد و نظر به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسه 
حاضر نگردیده و دفاع موثرى در قبال دعوى خواهان به عمل نیامده و دلیل و بینه اى متقن که متضمن خوف ضرر 
بدنى یا مالى یا شرافتى وى باشــد ارائه نکرده و با عنایت به اینکه اصل اولیه بر تمکین زوجه از زوج استور ا ست 
و با توجه به مفاد مواد 1102 و 1103 قانون مدنى که مقرر داشته همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط 
زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود و زن و شوهر مکلف به 
حسن معاشرت با یکدیگرند و از جمله حقوق زوج تمکین زوجه از وى مى باشد. لذا دادگاه با عنایت به نظر قاضى 
مشاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد مذکور حکم به الزام خوانده به بازگشت به 
زندگى مشترك و تمکین از زوج صادر و اعالم مى نماید. بدیهى است زوج نیز مکلف به حسن معاشرت با زوجه 
مى باشد و در خصوص خواسته خواهان مبنى بر صدور مجوز ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمى، از توجه 
به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شرح خواسته خواهان و اظهارات ایشان در جلسه دادرسى و با عنایت 
به اینکه طبق قانون و مقررات یکى از شرایط اصلى ازدواج مجدد عدم الزام زوجه به تمکین و داشتن تمکن مالى 
و احراز مالئت زوج است که در مانحن فیه خواهان دلیلى بر مالئت خود به دادگاه ارائه ننموده است بنا به مراتب 
و صرفنظر از قبولى دعوى تمکین، دادگاه با توجه به نظر قاضى مشــاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص نداده و به استناد مفهوم مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وماده 1257 قانون مدنى 
حکم بطالن دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره در خصوص تمکین غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص صدور مجوز ازدواج مجدد حضورى و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1622 سید مجید 

عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر و میمه /9/651
ابالغ قرار تامین

شــماره قرار: 490/96- 96/8/10 کالسه پرونده: 496/96 مرجع رســیدگى: حوزه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: عباس قلى مطلبى (مهدى قلى) به نشانى شاهین شهر فدك آپارتمان هاى ارگ 
بلوك 21 طبقه همکف خوانده: یونس على مطلبى (مهدى قلى) به نشانى مجهول المکان خواسته: صدور قرار 
تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح باال به طرفیت خوانده دادخواستى به خواسته فوق اقامه و درخواست 
رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته به استناد (مدارك موجود در پرونده) را نموده است که پس از قبول دادخواست 
و ثبت به کالسه فوق شــورا حوزه در وقت فوق العاده به تصدى امضا کنندگان زیر و در حضور /غیاب/خواهان/ 
خوانده تشکیل با بررسى اوراق پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى شود. قرار تامین خواسته: نظر به 
اینکه خواهان با تقدیم درخواست، تقاضاى صدور قرار تامین به استناد دادخواست تقدیمى و قبض سپرده شماره 
227852  نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم باشد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 
108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 10/000/000 ریال از اموال خوانده 
یونس على مطلبى تا پایان رســیدگى صادر و اعالم مى دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل 
اعتراض در این شورا مى باشد. م الف: 1841 شعبه پنجم حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک) /9/652

مشــاور وزیر نفت گفت: بــراى پروژه گاز رســانى 
خوروبیابانــک، ایســتگاه مــادر در شــهر نایین و 
ایستگاه هاى دیگر در شهرها و روستاهاى مسیر در 
حال آماده سازى است و تا قبل از پایان سال96، شاهد 

روشن شدن و رسیدن گاز به شهر خور خواهیم بود.
محمود آستانه با بیان اینکه در چند نقطه از کشور براى 
گازرسانى عقب ماندگى داریم، گفت: برخى مناطق 
استان ها مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، 
خراســان جنوبى، آذربایجان غربى و استان فارس، 
درصد عقب ماندگى بیشتر نســبت به جاهاى دیگر 
کشور داریم که تا سال 98 و 99، به تدریج این مناطق 

در حوزه کارى وزارت نفت گازرسانى خواهد شد.
وى با اشــاره به پروژه گازرســانى به شهرســتان 
خوروبیابانــک، گفــت: بــراى پروژه گازرســانى 
خوروبیابانــک ایســتگاه مــادر در شــهر نایین و 
ایستگاه هاى دختر در شــهرها و روستاهاى مسیر 
در حال آماده ســازى اســت و قبل از پایان ســال 
96 شاهد روشن شــدن گاز در شــهر خور خواهیم

 بود.
آســتانه با بیان اینکه بــراى هر خانــوارى که در 
اینجا گازرســانى انجام شــود، بالغ بر چهار میلیون 
تومان هزینه مى شــود تا گاز به پشــت درب خانه 
برســد، خاطرنشــان کرد: رقمى بالغ بر 28 میلیارد 
تومان بــراى اجراى ایــن طرح اختصــاص داده 

شده است. 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به کاهش 
جمعیت در گروه ســنى کــودك و نوجــوان اصفهان 
گفت: جمعیت اســتان رو به پیرى است و چنانچه روند 
ادامه داشته باشد، در ســال 1420 دچار بحران جمعیت 

مى شویم.
حســین غفرانى کجانى با بیان اینکه در حال حاضر 48 
درصد از جمعیت استان اصفهان میانسال هستند، اظهار 
داشــت: این جمعیت به مرور زمان به 7 درصد جمعیت 
باالى 65 سال استان اصفهان اضافه مى شود و این در 

حالى است که در گروه ســنى کودك و نوجوان، شاهد 
کاهش چشمگیر جمعیت هستیم.
■■■  

وى افزود: از این رودر صورتى که در گروه سنى کودکان 
شاهد کاهش جمعیت باشیم، فاصله بین دو گروه سنى 
کودك ونوجوان ومیانســالى افزایش خواهد یافت و در 

نتیجه در آینده دچار بحران جمعیت خواهیم شد.
وى با بیان اینکه چنانچه برنامه ریزى درســتى در حوزه 
ایجاد تعادل سنى در  جامعه انجام نشود، استان اصفهان 

دچار پیرى خواهد شد، اضافه کرد: در کشورهاى در حال 
توسعه، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت هاى اجتماعى، 
فنى و مشــکالت اقتصــادى دولت ها، بار مســئولیت 
اجتماعى سالمندان بر دوش خانواده ها گذاشته مى شود 

که جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
وى با تأکید بر اینکه در حال حاضر در اســتان اصفهان 
داراى بهترین شرایط جمعیتى هستیم، تصریح کرد: اما 
باید توجه داشته باشیم که این جمعیت رو به پیرى است و 
باید با برنامه ریزى منظم، وضعیت مطلوب فعلى جمعیت 

حفظ شود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه روند 
فعلى فرزنددار شدن خانواده ها در استان ما را در سال هاى 
1420 تا 1430 دچار بحران جمعیت خواهد کرد، افزود: 
این امر عالوه بر ایجاد اشــکال در نظــام برنامه ریزى 
کشور، مشکالتى را در زمینه هاى فرهنگى، توسعه روابط 
خانوادگى و روانى براى تک فرزندان ایجاد خواهد کرد 
و در آن زمان، روابطى همچون خاله، عمه، عمو و دایى 

را نخواهیم داشت.

ساختار سنى جمعیت در نصف جهان 
رو به پیرى است

 دچار بحران 
جمعیت 

در اصفهان 
خواهیم شد

بهره مندى خور و بیابانک 
از گاز شهرى
 تا پایان امسال
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برگزارى کنفرانس معمارى و 
ریاضیات در دانشگاه کاشان

کنفرانس بین المللى معمارى و ریاضیات در دانشگاه 
کاشان آغاز به کار کرد.

دبیر علمى کنفرانس بین المللى معمارى و ریاضیات 
دانشگاه کاشــان گفت: در دو روز برگزارى کنفرانس، 
33 پژوهشــگر داخلــى و خارجى، مقــاالت خود را 
به صورت ســخنرانى و دســتاوردهاى علمــى  ارائه 

خواهند کرد. 
احمد دانایى نیا افزود: هم اندیشى علمى پژوهشگران 
ملى و بین المللــى و تقویت زمینه هــاى پژوهش در 
حوزه هاى بین رشــته اى، از مهمتریــن اهداف این 

کنفرانس است.

افزایش قیمت جوجه
 با گران شدن نهاده ها

گرانى نهاده ها در اصفهان، داد از نهاد مرغداران درآورد.
رئیس اتحادیه مرغداران استان اصفهان گفت:هر کیلو 
ذرت و سویا با افزایش 40 درصدى قیمت، به ترتیب به 
هزار و هزار و 950 تومان رسیده که گرانى فرآیند تولید 

را به دنبال داشته است.
فرهاد جعفریان با اشــاره به اینکه افزایش نهاده ها و 
ثابت ماندن قیمت مرغ در بازار، باعث ضرر هزار تومانى 
مرغدار براى هرکیلوگرم مرغ شده است، افزود: واردات 
نهاده هــا و تعیین قیمت بازار در انحصــار چند نفر در 
کشور است و وجود واسطه ها هم باعث بیشتر شدن این

 قیمت ها شده است.

خبر

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: 
کانون هاى دانش آموزى، همزمان با افتتاح ششــمین 
دوره طرح ملى دادرس در جمعیت هالل احمر اصفهان 

افتتاح شد.
شهریار انصارى اظهار داشت: با توجه به آمادگى در برابر 
وقوع حوادث مختلف، دور جدید از آموزش ها از ســوى 
جمعیت هالل احمر برگزار شد که در این راستا، آموزش 
کاربرد علم، تکنولوژى مهندسى و ریاضیات در کاهش 
سوانح و بالیا به دانش آموزان تعلیم داده شد. وى با بیان 
اینکه در این سال تاکنون هزار و 680 نفر از دانش آموزان 
اصفهانى آموزش هاى دادرس را فراگرفتند، ادامه داد: در 

طرح دادرس، آمادگى دانش آموزان در روزهاى سخت و 
مقابله با حوادث و سوانح را ارتقا دادیم.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان با بیان 
اینکه تاکنــون طرح دادرس در 120 مدرســه اصفهان 
براى دانش آموزان به اجرا گذاشــته شد، تصریح کرد: 
این طرح، یک طرح آموزشــى- مهارتى است و تالش 
کردیم که در قالب کانون هاى دانش آموزى، این طرح 

را به اجرا درآوریم.
انصارى خاطر نشــان کرد: طرح دادرس از شش سال 
پیش در اصفهان به صورت همه ساله، با هدف مشارکت 

جوانان در فعالیت هاى خود امدادى برگزار مى شود.

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: شش ایستگاه نیمه تمام 
مترو در مسیر خط یک شامل ایستگاه هاى امام حسین(ع)، 
انقالب، دانشــگاه، کارگر، کوى امام(ع) و دفاع مقدس تا 

پایان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
جواد شــعرباف اظهار داشــت: در حال حاضر بخشــى از 
خط یــک مترو از ایســتگاه پاســداران در خیابــان امام 
خمینى(ره) تا میدان آزادى در دســترس شهروندان است. 
وى افزود: 20 ایســتگاه در طول مســیر خــط یک مترو 
قرار دارد که تاکنون 14 ایســتگاه شــامل ایستگاه هاى 
پاسداران، بهارســتان، گلســتان، شــهید مفتح، شهید 
علیخانى، جابر، کاوه، شــهید چمران، شهید باهنر، شهدا، 

تختى، سى و ســه پل، شــریعتى و آزادى به بهره بردارى
 رسیده است.

شعرباف خاطرنشــان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایى 
ایســتگاه هاى دانشــگاه، کارگر و دفــاع مقدس تکمیل 
شده و به ســازمان قطار شــهرى تحویل موقت داده شده 
اســت.وى افزود: احداث ایســتگاه مترو کوى امام جعفر 
صادق(ع) به دلیل سراشیبى بسیار سخت و زمانبر بود چراکه 
باید عمیق تر و همســطح دیگر ایســتگاه ها ساخته شود. 
مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر 120 نفر در 
این ایستگاه مشغول به کار هستند و قرار است براى تسریع در 

عملیات اجرایى آن، شیفت هاى کارى افزایش یابد.

ایستگاه هاى نیمه تمام مترو 
تکمیل مى شوند

کانون هاى دانش آموزى 
در هالل احمر افتتاح شد

رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان گفت: 
قیمت محصوالت در بازار میوه ثابت نگهداشــته شده و 
کنترل قیمت همچنان ادامــه دارد و کمبودى در بخش 

عرضه میوه مشاهده نشده است.
ناصر اطرج افزود: هیچگونه افزایش قیمتى در نظر گرفته 
نشده و نظارت کامل بر نحوه عرضه محصوالت توسط 

فعاالن این صنف صورت مى گیرد.
رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار در اصفهان با 
اشاره به قیمت انار و هندوانه به  عنوان دو میوه پرطرفدار 
شب یلدا تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو انار 
در میادین میوه و تره بار اصفهان از سه هزار تومان تا پنج 
هزار و 500 تومان اســت و هر کیلو هندوانه درجه یک 
نیز کیلویى هــزار تومان تا هــزار و 500 تومان عرضه 

مى شود.
اطرج در رابطه با کاهش تولید انار در ســال جارى بیان 
داشت: به دلیل مشکالت بخش تولید، عرضه انار نسبت 
به سال گذشــته کاهش یافته و این افت عرضه در کنار 
کاهش کیفیت این محصول بوده اســت که همین امر 
منجر به افزایش قیمت انار در سال جارى نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته شده است.

رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان:

 قیمت میوه در بازار 
ثابت نگهداشته شده است

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: در 
مناطق مرکزى از جمله کالنشــهر اصفهان در روزهاى 
سه شنبه، چهارشنبه(امروز و فردا) و پنج شنبه شرایط براى 

انباشت آالینده هاى جوى مهیاست. 
میترا سیدان افزود: اطالعیه اى در این زمینه صادر شده و 
احتماًال نسبت به شرایط ناسالم براى عموم مردم، اختیاریه 
هم صادر مى کنیم. وى در خصوص آخرین وضعیت آب و 
هواى استان اصفهان اظهار داشت: جو نسبتًا پایدارى را تا 
پایان هفته براى استان اصفهان پیش بینى مى کنیم، بر این 

اســاس، هوا صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد مالیم 
خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان بیان داشت: 
در مناطق مرکزى از جمله کالنشهر اصفهان سه شنبه و 
چهارشنبه شرایط براى انباشت آالینده هاى جوى مهیاست. 
سیدان عنوان کرد: سیستمى را از اواخر روز پنج شنبه و جمعه 
پیش بینى مى کنیم که البته بیشتر در شمال و شمال غرب 
فعال خواهد بود، براى شهر اصفهان تأثیر زیادى نخواهد 

داشت و شاید کمى به تهویه هوا کمک کند.

کارشناس اداره کل هواشناســى استان اصفهان در رابطه 
با وضعیت بارندگى ها خاطرنشان کرد: میزان بارش هاى 
پاییز امسال نسبت به سال گذشــته 90 درصد کمتر شده 
است و این آمار نســبت به بلندمدت 94 درصد کاهش را 
نشان مى دهد. همچنین با اعالم کارگروه هماهنگى شرایط 
ویژه آلودگى هوا،امروز 28 آذر  دوره هاى پیش دبستانى و 
ابتدایى در نواحى شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش 

و پرورش زرین شهر، فوالدشهر، نجف آباد، شاهین شهر، 
فالورجان، پیربکران، برخوار و خمینى شهر تعطیل است.

همچنین چهارشــنبه 29 آذر(فردا) تمام مقاطع تحصیلى 
ابتدایى و متوسطه اول و دوم در شهرهاى نامبرده تعطیل 
است.مهدهاى کودك و  مراکز توانبخشى روزانه بهزیستى 
شهرهاى نامبرده هم ســه شــنبه(امروز) ، چهارشنبه و

 پنج شنبه این هفته تعطیل است.

پایدارى هواى شهر تا آخر هفته 

امروز و فردا، مدارس 
اصفهان تعطیل هستند
روزهاى آلوده ترى در انتظار نصف جهان است

اصفهان به عنوان یکى از قطب هاى مهم صنعت کشور، به 
میزبانى دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت مى رود.

در ایــن نمایشــگاه کــه از 29 آذر تا 2 دى مــاه در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللــى اصفهان برپا مى شــود، 137 
مشارکت کننده از اســتان هاى اصفهان، آذربایجان شرقى، 
تهران، سمنان، خراســان رضوى، البرز و آذربایجان غربى 
و نمایندگان فروش محصوالت و خدمات از کشــورهاى 
چین، کره، ترکیه، آلمان و رومانى در فضایى به مســاحت 

9هزار و 300مترمربع و در قالب چهار ســالن نمایشگاهى 
گرد هم مى آیند.

مشارکت کنندگان این نمایشگاه در زمینه خدمات مهندسى، 
ماشــین ابزار و ملزومات کارگاهى، تجهیــزات صنعتى و 
کارگاهى و ابزار آالت مانند دستگاه هاى جوش، برش، لیزر، 
سیستم هاى هیدرولیک و پنوماتیک، لیفتراك و باالبرهاى 
صنعتى، صنایع و خدمات وابسته کارگاهى و ایمنى بهداشت 
صنعتى (HSE)، ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتى و نظافت 

صنعتى، به عرضه توانمندى ها و تازه هاى خود مى پردازند. 
اضافه شدن زمینه فعالیت ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتى، 
صنایع و خدمات وابســته کارگاهى و ایمنى و بهداشــت 
صنعتى (HSE)، حضور چشــمگیر شرکت هایى در زمینه 
سیستم هاى هیدرولیک و پنوماتیک و اختصاص سالن سوم 
نمایشگاه به صورت ویژه به ماشــین آالت و دستگاه هاى 
C.N.C خط تولید از مهمتریــن ویژگى هاى دوازدهمین 
سال برگزارى نمایشگاه صنعت اصفهان محسوب مى شود.

دوازدهمین نمایشگاه 
صنعت برگزار  مى شود

احضار
شــماره: 951316 آگهى احضار متهم- نظر به اینکه وحید غالمى چمنى از طرف این دادسرا به شکایت آقاى 
فرشــید خزلى پور فرزند یحیى به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى و فحاشــى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب 
به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود 
و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 41 میثم معینى- دادیار شعبه 

دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه /9/653
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759200762  تاریخ تنظیم 96/6/6 شماره پرونده: 9609983759200117 شماره 
بایگانى شعبه: 960119 خواهان: آقاى سیدعلیرضا سیارى فرزند سیدکریم به نشانى استان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر خ ردانى پور خ خضرنبى نیم فرعى 2 پ 7 خوانده: آقاى مجید ازادى نژاد 
فرزند نى اله به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان آقاى 
سید علیرضا سیارى فرزند سیدکریم به طرفیت آقاى مجید آزادى نژاد فرزند نبى اله به خواسته صدور حکم مبنى 
بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى در پرونده کالسه 960119 این دادگاه نظر به اینکه 
مدعى اعسار استشهادیه خود را وفق ماده 506 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
تنظیم ننموده و شغل و وسیله امرار معاش و منشاء اطالعات شهود مشخص نمى باشد و شهود صرفا اظهارات 
خواهان را امضا نموده اند و مدعى اعسار گواهان خود را در جلسه رسیدگى حاضر ننموده است فلذا دعوى وى را 
به نظر ثابت و وارد ندانسته و مستنداً به مواد 197 و 504 و 506 قانون مذکور حکم به بطالن دعوى خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2052 حبیب اسالمیان رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /9/654
ابالغ

شماره پرونده: 446/96 ش 4ح شماره دادنامه: 517- 96/8/6 تاریخ رسیدگى: 96/7/24 مرج رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: محســن کیانى فرزند على اصغر خ طالقانى کوى مهدیه 
موتورخانه 4 پ 4413 خوانده: جمال اتاباك فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 78000000 
ریال بابت چک شماره 9535/594537 مورخه 96/6/2 عهده بانک ملى با احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است و 
با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان محسن کیانى فرزند على اصغر به طرفیت خوانده جمال 
اتابک فرزند حسین به خواســته مطالبه 78000000 ریال بابت چک شماره 9535/594537 مورخه 96/6/2 
عهده بانک ملى با احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى از توجه به محتویات پرونده شرح دادخواست 
خواهان و ضمائم آن عبارت از تصویر مصدق چک شماره 9535/594537 مورخه 96/6/2 عهده بانک ملى و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به اظهارات وى در جلسه دادرسى مورخه 96/7/24 و خوانده علیرغم ابالغ 
در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده است طبعاً در قبال خواسته خواهان دفاعى به عمل 
نیاورده است و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان اشتغال ذمه خوانده دارد لذا با موجه تشخیص دادن 
خواسته خواهان با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 
واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت 78000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1095000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و 
به انضمام هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران بر اساس تورم با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان 
را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف 
20 روز پس از ابالغ تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2046 مهدى پور- قاضى شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/655
اخطار اجرایى

شماره: 164/96ش9ح - 96/8/15 محکوم به به موجب راى غیابى شماره 352 تاریخ 96/6/4 حوزه 9 شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه شهرام ویسى فرزند پرویز به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت ضمانت وام و مبلغ 3/087/500 ریال 
هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/28 لغایت اجراى حکم، پرداخت نیم عشر دولتى نیز 
به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: حمیدرضا محمدى فرزند مصطفى به نشانى شاهین شهر، 
گلدیس، خ سلمان، نبش فرعى 12 شرقى مجتمع آبشار واحد 5. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند حسن ارائه 
صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. م الف: 1870 حبیب اله اسالمیان شعبه 

نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/656
ابالغ قرار تأمین

شماره پرونده: 497/96 ش5ح شماره قرار: 491 تاریخ: 96/8/1 مرجع رسیدگى حوزه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان/ خواهانها: کمال گنجعلى فرزند جعفر به نشانى: شاهین شهر عطار فرعى 5 شرقى 
مجتمع ایران واحد 5 خوانده/ خواندگان: آقاى على مختارى فرزند غالمرضا به نشانى: مجهول المکان موضوع: 
صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق و به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه 
و درخواست رسیدگى و صدور قرار تأمین خواسته به استناد (مدارك موجود در پرونده) را نموده است که پس از 
قبول داخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات پرو.نده، به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مى 
نماید. قرار تأمین خواسته: نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضاى صدور قرار تأمین خواسته به استناد 
دادخواست کتبى و قبض سپرده شماره 225952 را نموده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم مى باشد 
لذا شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تأمین خواسته 
معادل 53/000/000 ریال از اموال خوانده على مختارى تا پایان رسیدگى صادر و اعالم مى دارد. این قرار پس از 
ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شورا مى باشد. م الف: 1871 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/657
اخطار اجرایى

شماره: 1047/95 ش4ح به تاریخ 96/7/20 محکوم به به موجب رأى شماره 218 تاریخ 96/4/3 حوزه چهارم 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- فرزاد امیرى نژاد نشانى 

نجف آباد- ویالشهر- خ باهنر- خ پاســداران والفجر 6- پالك 5، 2- عباس زلقى سلیمانى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: محکوم علیهما را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن 
مقدمات و انتقال یکدستگاه خودرو به شماره انتظامى 13 ى 355- ایران 77 بنام محکوم له على نامدارى نشانى: 
شاهین شهر- خانه کارگر- بلوار نور یک غربى پالك 31، ضمناً هزینه پرداخت نیم عشر دولتى به عهده محکوم 
علیها میباشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

1890 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/658
ابالغ

شماره پرونده: 261/96/ ش4 ح شــماره دادنامه: 520- 96/8/6 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: اکبر عالى پور مرغملکى- ردانى پور خ نبوت 11 جنوبى پ 46 خوانده: فرزانه 
بادیه- فرزند احمد- ردانى پور خ توحید یک شمالى پ 95 خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 191406/ مورخه 95/2/27 عهده بانک سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت فوق العاده پرونده امر تحت نظر است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خواهان اکبر عالى پور مرغملکى فرزند داریوش- بطرفیت خوانده فرزانه بادیه فرزند 
احمد- به خواسته- مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره 191406/ مورخه 
95/2/27 عهده بانک سپه با احتساب خســارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر به این که على رغم ابالغ 
قانونى از طریق نشر اگهى خوانده بعنوان صادرکننده در جلسه شورا مورخه 96/6/8 حاضر نشده و نسبت به 
دعوى خواهان ایراد و دفاعى بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خود به شــورا اقامه نکرده است که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و با 
استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه مبلغ مورد خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 
519- 522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات 
دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 735000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا احکم که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1892 مهدى پور- قاضى شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/659
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973759201025 شــماره پرونده: 9509983759201539 شماره بایگانى شعبه: 
951570 خواهان: شرکت مبین طاها انتخاب به مدیر عاملى على رضا رادان با وکالت آقاى احسان محمدى 
سلطانعلى و آقاى محسن عبداللهى نیسیانى فرزند محمد همگى به نشانى اصفهان خ مسجد سید جنب هتل 
چهلستون ساختمان انتخاب خوانده: مسعود کریمى گرگانى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقایان احسان محمدى و محسن عبداللهى نیسانى به 
وکالت از سوى شرکت مبین طاها به طرفیت مسعود کریمى گرگانى فرزند احمد به خواسته تقاضاى صدور 
حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 336/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
0460/920905 مورخ 95/11/30 عهده بانک صادرات ایران به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وجود 
اصل چک در ید دارنده دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى بانک محال 
علیه موید عدم چک از سوى خوانده مى باشد و از طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 
حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق 
دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 
519، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 76/3/10 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون استفساریه 
تبصره مذکور مصوب 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و سى و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 4 اسالمیان- رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /9/660
ابالغ

شعبه نهم حقوقى شماره پرونده: 376/96 حوزه قضائى: شاهین شــهر تاریخ رسیدگى: 96/7/19 خواهان: 
محمدحسین قصرى خوزانى آدرس: شاهین شهر- شــهرك مطهرى- کوى 26- پالك 260 خواندگان: 
1- مریم کاغذگران آدرس: شاهین شهر- شهرك ولى عصر- کوى 20- پالك 201، 2- مرضیه صادقى 
هشفجانى آدرس: مجهول المکان خواســته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند 
خودروى سمند به شماره 261 ب 55/ ایران 67 و هزینه دادرسى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم 
رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. 475- 96/7/30 رأى قاضى 
شورا: درخصوص دادخواست محمدحســین قصرى خوزانى به طرفیت مریم کاغذگران و مرضیه صادقى 
هشفجانى به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند خودروى شماره 261 ب 
55/ ایران 67 و هزینه دادرسى بدین شرح که خودروى فوق را از خوانده ردیف اول خریدارى نمودم ایشان نیز از 
خوانده ردیف دوم خریدارى کرده اند با توجه به اینکه کل ثمن معامله را پرداخته ام و پالك و برگ سبز خودرو 
نیز به نام اینجانب شده و خودرو نیز در تصرف من مى باشد تقاضاى الزام خواندگان به انتقال قطعى سند خودرو 
را دارم. خوانده ردیف اول اظهار مى دارد: بنده مشکلى براى انتقال سند ندارم با عنایت به محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول، پاسخ استعالم از راهور و قولنامه فروش خودرو و با توجه به اینکه خوانده 
ردیف اول با حضور در جلسه شورا تعهد خودرو را قبول دارد و خوانده ردیف دوم على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 
در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات پرونده و عدم ایفاى تعهد خود ایراد و دلیلى اقامه ننموده است، 
دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 219، 

220، 237 و 362 قانون مدنى حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى ســند خودروى 
سمند به شماره انتظامى 261 ب 55/ ایران 67 و پرداخت مبلغ 162/500 ریال هزینه دادرسى صادر و اعالم 
مى دارد رأى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م 

الف: 6 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/661
ابالغ

شماره پرونده: 36/96 ش4 ح شــماره دادنامه: 558- 96/8/17 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: محمدعلى گلى پژوه فرزند قربانعلى- حبیب اباد کوچه بهار على اباد خوانده: 
مریم شهبازى گهرویى فرزند عیدى محمد- مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
چکهاى شماره 789642 مورخ 95/12/15 و 801411 مورخه 95/11/25 عهده بانک صادرات با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت فوق العاده پرونده 
امر تحت نظر اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان محمدعلى گلى پزوه فرزند 
قربانعلى بطرفیت خوانده مریم شهبازى گهرویى فرزند عیدى محمد به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال بابت چکهاى شماره 789642 مورخه 95/12/15 و 801411 مورخه 95/11/25 عهده بانک صادرات با 
احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى از توجه به محتویات پرونده شرح دادخواست خواهان و ضمائم 
آن عبارت از تصویر مصدق چکهاى شــماره 789642 مورخه 95/12/15 و 801411 مورخه 95/11/25 و 
گواهینامه عدم پرداخت آنها و با توجه به اظهارات وى در جلسه دادرســى مورخه 96/7/15 و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر اگهى در جلسه دادرسى مزبور حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال 
ننموده و طبعا در قبال خواسته خواهان دفاعى به عمل نیاورده است و با عنایت به اینکه وجود اصل چک ها 
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد لذا با موجه تشــخیص دادن خواسته خواهان و با استناد به 
مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک تبصره 
به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1245000 ریال هزینه دادرسى و الصاق 
تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشــر اگهى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جهورى اسالمى ایران با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول
 محکوم به در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى اســت و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م 
الف: 20 سعید مهدى پور- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /9/662
ابالغ

شماره پرونده: 523/95 شماره دادنامه: 95/12/1/811 خواهان: میثاق امامى شاهین شهر خ نظامى کاالى 
خواب پرشیا نبش 2 شرقى خوانده: علیرضا مقومى مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ 28/650/000 ریال 
بابت سفارش لوزام ادارى مطلق خســارات و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست آقاى 
میثاق امامى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا مقومى به خواسته مطالبه مبلغ 28/650/000 ریال بابت سفارش 
لوازم ادارى مطلق خسارات و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد که خوانده 
لوازم ادارى به مبلغ خواسته خریدارى نموده است و على رغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع نموده است 
و درخواست صدور حکم به محکومیت خوانده را دارد. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
دادرسى حاضر نگردیده و الحیه اى الصاق ننموده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجود با عنایت به فاکتورهاى ضمیمه به شماره 1724 که به امضاء 
خوانده رسیده است و پیامک ارسالى منتسب به خوانده که به رویت رسید شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خوانده را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 و 519 و 520 و 522 آیین دادرسى مدنى 
و ماده 219 و 220 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و 
شش صد و پنجاه هزار ریال (28/650/000 ریال) برابر اصل خواسته و مبلغ سى صد و نود و هشت هزار ریال 
(398/000 ریال) هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم برابر با شاخص 
هاى بانک ملى که در زمان اجراى حکم توسط اجراى احکام محاسبه میگردد در حق خواهان صادر مى گردد. 
حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 44 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/663
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759301912 تاریخ تنظیم 96/8/23 شــماره پرونده: 9609983759300227 
شماره بایگانى شعبه: 960300 خواهان: عاطفه رئیسى فردناغانى فرزند اردشیر به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- سعدى جنوبى 4 غربى پ 23 خوانده: مسلم نصیرى دره 
گله گردى فرزند مهدى به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: درخصوص 
دادخواست خانم عاطفه رئیسى فردناغانى فرزند اردشیر به طرفیت آقاى مسلم نصیرى دره گله گردى فرزند 
مهدى به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح با مالحظه 
اوراق و محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه پیوست پرونده که حکایت از رابطه زوجیت طرفین داشته و از 
سویى زوجین کلیه شروط منعقده در ســند نکاحیه را مورد امضاء قرار داده اند لذا زوج تبعات تخلف از شروط 
را پذیرفته و اینکه زوجه دلیل دادخواست تقدیمى را اعتیاد زوج به مواد مخدر و ترك زندگى مشترك توسط 
ایشان اعالم نموده است با مالحظه دادنامه صادره از سوى ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اردل که حکایت از ارتکاب بزه مرتبط با مواد مخدر توسط زوج داشته و اظهارات احد از شاهدهاى 
تعرفه شده در پر.ونده که خود عینا زوج را در حال خرید مشاهده نموده است و اظهار داشته که نامبرده نسبت 
به مصرف مواد مخدر اقدام مى نموده و همچنین شاهد مذکور بر ترك زندگى مشترك توسط زوج شهادت 
داده و با مالحظه سوابق کیفرى زوج و با توجه به نظر داوران تعرفه شده و با عنایت به اینکه تالش و مساعى 
دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طــالق و جدائى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى 
مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد 
مواد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدور حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. خواهان 

مى تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و 
پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه 
را اصالتا و به وکالت از شوهرش امضا نماید. زوجه درخصوص مهریه حسب دادنامه پیوست پرونده جداگانه 
اقدام نموده و درخصوص سایر حقوق مالى خود حســب اظهاراتش در صورتجلسه 96/6/29 در این پرونده 
ادعایى نداشته و زوجین فاقد فرزند مشترك میباشند و جهیزیه نزد زوجه مى باشد و ارایه گواهى عدم باردارى 
هنگام اجراى صیغه الزامى و رعایت سایر شرایط نیز با مجرى آن است لذا دادگاه در خصوص این موارد مواجه 
با تکلیف نیست. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار 
گواهى صادره از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 2064 سید مجید عقیلى- رییس شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /9/664
حصر وراثت

آقاى هادى قاسمى بشناسنامه شماره 184 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 497/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد قاسمى 
فرزند على بشناسنامه شماره 8 در تاریخ 1394/4/23 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- احترام نظرى حاجى آبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 215 نسبت با متوفى همسر 2- اکبر قاسمى امین 
آبادى فرزند محمد شماره شناسنامه 610 نسبت با متوفى فرزند 3- احمد قاسمى فرزند محمد شماره شناسنامه 
3335 نسبت با متوفى فرزند 4- محمود قاســمى فرزند محمد شماره شناسنامه 341 نسبت با متوفى فرزند 
5- مهدى قاسمى امین آبادى فرزند محمد شماره شناسنامه 351 نسبت با متوفى فرزند 6- هادى قاسمى امین 
آبادى فرزند محمد شماره شناسنامه 184 نسبت با متوفى فرزند 7- على قاسمى فرزند محمد شماره شناسنامه 
9 نسبت با متوفى فرزند 8- مجتبى قاسمى امین آبادى فرزند محمد شماره شناسنامه 4036 نسبت با متوفى 
فرزند 9- مریم قاسمى امین آبادى فرزند محمد شماره شناســنامه 6980 نسبت با متوفى فرزند 10- صغرا 
قاسمى فرزند محمد شماره شناسنامه 94 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2079 شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر /9/665
ابالغ

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 410/96 حوزه قضائى: شاهین شــهر تاریخ رسیدگى: 96/8/8 خواهان: 
قمر صفرزاده آدرس: شاهین شهر- مسکن مهر- اشکان ساز- بلوك 17 طبقه 4 واحد 41 خوانده: غالمرضا 
خدابخشى آدرس: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 36/456/344 ریال بابت اقساط معوقه وام بانک 
صادرات به انضمام هزینه دادرسى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. 550- 96/8/27 رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
قمر صفرزاده به طرفیت غالمرضا خدابخشى به خواسته مطالبه مبلغ 36/456/344 ریال بابت اقساط معوقه 
وام بانک صادرات و هزینه دادرسى بدین شــرح که ضمانت وام خوانده را نمودم که اقساط خود را پرداخت 
نکرده است و طبق استعالمى که تا روز رسیدگى ارائه دادند مبلغ 38/571/344 ریال از حساب ایشان کسر 
گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، استعالم به عمل آمده از بانک صادرات و با توجه 
به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد 
و اعتراضى نکرده است، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى و 709 قانون مدنى ضمن افزایش خواسته خواهان، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 38/571/344 ریال و مبلغ 450/000 ریال هزینه دادرسى صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکمه 
عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2074 حبیب اله اسالمیان- قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /9/666
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973759301911 تاریخ تنظیم: 96/8/23 شماره پرونده: 9509983759301070 
شماره بایگانى شعبه: 951101 خواهان: مهین عســکرى مارنانى فرزند رضا به نشانى اصفهان- برخوار و 
میمه- مرکزى- شاهین شهر میالد خ عترت فرعى 3 پ 2 واحد 3 خوانده: غالمعلى کریمى فرزند قوچعلى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم مهین 
عسگرى مارنانى به طرفیت آقاى غالمعلى کریمى فرزند قوچعلى به خواسته گواهى عدم امکان سازش به 
لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح با مالحظه روگرفت ســند نکاحیه پیوست پرونده که حکایت از 
رابطه زوجیت طرفین پرونده و از سویى امضاء کلیه شروط ضمن عقد نکاح توسط زوج و زوجه دلیل درخواست 
خود را نپرداختن نفقه توسط زوج اعالم نموده و با مالحظه اظهارات شهود تعرفه شده در پرونده که شهادت 
آنان در صورتجلســات مورخ 96/5/25 حکایت از ترك منزل و زندگى مشترك توسط زوج دارد و مالحظه 
نتیجه تحقیقات واصله از کالنترى طى صورتجلسه مورخ 96/6/16 که مبین ترك منزل مشترك توسط زوج 
مى نماید، مالحظه سوابق عدیده زوج حسب جوابیه استعالم واصله از تشخیص هویت و مالحظه روگرفت 
دادنامه صادره به شــماره 051- 950- 95/1/26 صادره از شعبه محترم 102 کیفرى دو شهرستان شاهین 
شهر که حکایت از محکومیت زوج به تحمل یکسال حبس به لحاظ ترك نفقه دارد که حسب گواهى دفتر 
محترم شعبه مذکور در تاریخ 95/5/13 با توجه به قطعیت دادنامه، جهت اجرا به اجراى احکام کیفرى ارسال 
شده است و با توجه به نظر واصله از ســوى داوران تعرفه شده مبنى بر عدم امکان زندگى مشترك زوجین و 
با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرســى حضور نیافته و ایراد یا اعتراض موجه و موثرى نسبت به خواسته 
خواهان و مستندات وى ابراز نداشته و پاســخ واصله از مراجعه ذیصالح ادعاى زوجه را به اثبات رسانده و با 
عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى دارد. لذا 
دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
ضمن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر 
و اعالم مى نماید. خواهان مى تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شــرط ضمن عقد نکاح به یکى 
از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن 
اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و به وکالت از شوهرش امضا نماید. زوجه جهیزیه را جداگانه مورد مطالبه 
قرار داده و درخصوص سایر حقوق مالى خود در این پرونده ادعایى نداشته و فرزندان مشترك همگى به سن 
بلوغ و رشد رسیده و مستقل مى باشــند لذا دادگاه درخصوص این موارد مواجه با تکلیف نیست. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار گواهى صادره از تاریخ 
قطعیت سه ماه است. م الف: 2090 سید مجید عقیلى- رییس شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق) /9/667
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مدیر بازرســى و نظــارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
گرانفروشى و عدم درج قیمت، دو تخلف شایع در بازار اصناف 

اصفهان است.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: با نزدیک شدن به شب 
یلدا، از ده روز قبل نظارت و بازرسى روى کاالهاى مختلف 

آغاز شده است.
وى بیان داشت: در این بازرســى ها بیشترین تخلفاتى که 

مشاهده شد، گرانفروشى و عدم درج قیمت بود.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه بازرسان با گرانفروشى، کم فروشى، درج نکردن قیمت 
و نبود فاکتور برخورد جدى مى کنند، افزود: تمام فروشندگان 

موظف هستند کاالهایى را بفروشند که اتیکت داشته باشد.
وى با بیان اینکه درج نرخ نامه انواع خدمات، صدور فاکتور 
رسمى به ازاى فروش هر نوع کاال و رعایت نرخ هاى مصوب 
با درصد سود قانونى از وظایف اصلى هر فروشنده است، ادامه 
داد: به مناسبت شب یلدا بیش از 200 بازرس بر روى کاالهاى 
مختلف از جمله میوه، شیرینى جات، لباس فروشى ها، کفش 

فروشى، آجیل و... نظارت و بازرسى مى کنند.
محمدى با اشــاره به اینکه تشــدید نظارت ها در راستاى 
پیشــگیرى از افزایش غیر منطقى قیمت هاست، گفت: تا 
اول دى ماه به صورت همزمان در سراســر استان اجرایى

 مى شود.

وزیر نیرو گفت: حل پایدار مشکالت حوضه آبریز زاینده 
رود از اهداف اولیه این وزارتخانه است و این امر بدون 
کمک و همراهى تمام ذینفعان این حوضه آبریز محقق 

نمى  شود.
رضا اردکانیان اظهار داشــت: در ســال هاى ترسالى 
 باید به عوامل و فاکتورهایى چــون افزایش بهره  ورى 
و راندمان آب در بخش  هاى مختلــف نهایت توجه را 
مى  کردیم تا امــروز به وضعیت کنونــى کم آبى دچار 
نشویم. وى افزود: به همین خاطر، وضعیت کنونى پیش 
آمده برآیند خطاى همه ما در جایگاه  هاى مختلف است 
و به همین دلیل، نباید فرد خاصى را مقصر این وضعیت 

جلوه داد.
وزیر نیــرو ادامــه داد: در این شــرایط نیــز منطقى 
نیســت که در زمان خشکســالى نیز تنها یک بخش 
را در مضیقــه قــرار دهیم و ســایر بخش  هــا را رها 

کنیم.
وى تأکید کرد: وزارت نیرو بر آن است تا در حوضه آبریز 
زاینده رود که از جمله حوضه هاى آبریز قدیمى کشــور 
اســت بتواند با همکارى و هماهنگــى کلیه ذینفعان و 
ذى مدخالن در استان  هاى واقع شــده در این حوضه 
آبریز، الگویى را براى چیرگى بر چالش کم آبى و بحران 

آب طراحى کند.

گرانفروشى از تخلفات شایع 
در بازار اصفهان است

مسئله زاینده رود بدون 
همراهى ذینفعان حل نمى ش ود

ابالغ هاى قضائى در استان 
الکترونیکى مى شود

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: متوسط 
ابالغ قضائى الکترونیکى درکشــور درحدود 50 درصد 
است که این رقم تاپایان امســال در استان اصفهان به 

80 درصد مى رسد.
احمد خسروى وفا از عزم دستگاه قضائى براى ثبت نام 
تمامى مراجعان به دستگاه قضائى در سامانه ثنا خبر داد.

وى اظهارداشت: با توجه به مزایا و فوایدى که بحث ابالغ 
الکترونیک و سامانه ثنا دارد، عزم تمامى رؤسا و مسئوالن 
قضائى کشور بر آن است که این کار با قوت و قدرت کامل 
انجام شود. خسروى وفا گفت: امکان ثبت نام اشخاص 
حقوقى در سامانه ثنا نیز وجود دارد و این افراد مى توانند با 
اخذ شناسه ملى، از دستگاه ذیربط خود نسبت به ثبت نام 

در این سامانه اقدام کنند.

5000نفر امسال دچار
 آسیب نخاعى شده اند

بیش از پنج هزار نفر در استان اصفهان، امسال بر اثر سوانح 
رانندگى دچار آسیب نخاعى شده اند.پلیس راهور استان 
اصفهان گفت: امسال استفاده از تلفن همراه، سرعت و 
سبقت غیرمجاز مهمترین دالیل این حوادث در استان 
است. سرهنگ رضایى اظهار داشت: امسال بیش از 900 
نفر در اســتان جان خود را در حوادث ترافیکى از دست 
داده اند که نسبت به سال قبل کاهش 10تا 15 درصدى
 داشته اســت. وى با بیان اینکه براى هریک از آسیب 
دیدگان حوادث ترافیکى بیــن 40میلیون تومان تا 70 

میلیون تومان نیاز است تا به چرخه زندگى برگردند.

خبر

معاون اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: ده 
هزار دانش آموز استثنایى در اصفهان، خدمات آموزشى 
را از آموزش و  پرورش اســتثنایى مى گیرند و به فراخور 

حالشان، از خدمات بهزیستى استفاده مى کنند.
اصغر فیاض با بیان اینکــه در حال حاضر تمام معلوالن 
ذهنى، حرکتى، نابینایان و ناشــنوایان تحت پوشــش 
بهزیستى هستند، اظهار داشت: تمام این افراد به چهار 
درجه خفیف، متوسط، شــدید و بسیار شدید گروه بندى 

شده اند.
وى افزود: دانش آموزان استثنایى که در مدارس استثنایى 
به تحصیل مشغول هستند، پرونده اجتماعى و توانبخشى 
در بهزیستى دارند و از خدمات و تجهیزات توانبخشى از 

جمله سمعک، عصا و ویلچیر و... استفاده مى کنند.
معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
اشاره به دستورالعمل پذیرش دانش آموزان استثنایى در 
بهزیستى بیان داشت: دانش آموزانى که از بهره هوشى 
زیر 70 برخوردارند، تحت آموزش و اســتفاده از خدمات 

بهزیستى قرار دارند.
وى بیان داشــت: دانش آموزان معلول که بهره هوشى 
آنها بین 70 تا 90 اســت، صرفاً تحــت تعلیم آموزش و 
پرورش استثنایى هستند که در مقاطع مختلف تحصیلى، 
درس مى خوانند اما از امکانات توانبخشــى بهزیستى 
استفاده مى کنند و داراى پرونده اجتماعى و توانبخشى 

هستند.
فیاض با اشــاره به آمار بانک اطالعاتــى دانش آموزان 
استثنایى گفت: درحدود ده هزار نفر دانش آموز استثنایى 
داریم کــه خدمات آموزشــى را از آمــوزش و پرورش 
اســتثنایى مى گیرند و پرونده اجتماعى و توانبخشى در 

بهزیستى دارند و به فراخور حال خود، خدمات مورد نیاز 
را دریافت مى کنند.

وى اظهار داشــت: تعدادى از بچه هاى معلول کم توان 
ذهنى در آموزش و پرورش اســتثنایى هســتند، اما بعد 
از گذشت دو ســه ســال در یک پایه درجا مى زنند و رد 
مى شوند، در نتیجه به مراکز ویژه روزانه بهزیستى ارجاع 

داده مى شوند.
معاون توانبخشى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: درحدود 60 تا 70 مرکز آموزشى روزانه 
زیر نظر بهزیستى در سطح استان فعالیت مى کنند که در 
دو بخش آموزش بچه هاى کم توان ذهنى زیر 15 سال 
و افراد کم توان ذهنى باالى 15 ســال در حال خدمت 

رسانى هستند.
وى افزود: در مراکز زیر 15 سال، آموزش ویژه بچه هاى 
معلول کم توان ذهنى است که نتوانسته اند در مدارس 
تلفیقى یا مدارس استثنایى حضور داشته باشند و مراکز 
باالى 15 سال به بحث حرفه آموزى معلوالن کم توان 

ذهنى مى پردازد.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان پیرامون ارائه 
خدمات اینترنت رایگان در سطح شهر گفت: به دنبال ارائه 
خدمات اینترنت رایگان در اماکن عمومى ســطح شهر 

اصفهان هستیم.
مهدى حیدرى زاده با بیان اینکه دوهزار و 29 سایت در 
استان و 839 سایت در شهر اصفهان وجود دارد، اظهار 
داشت: تعداد سایت هاى ارائه دهنده سرویس نسل سوم 
موبایل در استان اصفهان 863 و در شهر اصفهان 447 

مورد است.
حیدرى زاده با بیان اینکه تمام روستاهاى استان داراى 
پوشش تلفن همراه است، تصریح کرد: به تازگى تعدادى 
از خانه هاى هوشمند به عنوان شاخص مهم در بررسى ها 
قرار گرفته است که ما در چهار سال گذشته رتبه نخست 

را در کشور کسب کرده ایم.
وى پیرامون ارائه خدمات اینترنت رایگان در سطح شهر، 
گفت: از چند ماه گذشــته در حال عقد قرارداد براى ارائه 
واى فاى به صورت عمومى در مکان هاى عمومى شهر 
اصفهان هستیم، در این شــبکه ها، سایت هاى داخلى 
خاصى را به صورت رایگان ارائه مى دهیم و سایت هاى 
بین المللى نیز با نام کاربرى و پسورد ADSL  خانگى 

ارائه مى شوند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان پیرامون به 
تفکیک اینترنت داخلــى و خارجى گفت: این طرح، هم 
هزینه ها را کاهش مى دهد و هم اینکه مردم را به استفاده 

از سایت هاى داخلى ترغیب مى کند.
وى پیرامون لزوم توسعه سایت هاى موبایل در 265 نقطه 
استان گفت: از این تعداد، 165 نقطه در شهر اصفهان قرار 
دارد، در هفت فاز با تعامالت انجام شده، این توسعه انجام 

مى شود که تاکنون 145 نقطه مانده است.

ارائه خدمات اینترنتى تحصیل 10هزار دانش آموز استثنایى در اصفهان
 در اماکن عمومى

حصر وراثت
فروغ الزمان نورپرور داراى شناسنامه شماره 442 به شــرح دادخواست به کالسه 1900/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس مستوفى به شناسنامه 147 در 
تاریخ 96/8/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 
یک دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- بابک مستوفى به ش.ش 1093 نسبت با متوفى فرزند 2- بهاره 
مستوفى به ش.ش 274 نسبت با متوفى فرزند 3- فروغ الزمان نورپرور به ش.ش 442 نسبت با متوفى همسر 
4- فاطمه مستوفى به ش.ش 225 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28601 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/668
حصر وراثت

سمیه سلطانى رنانى داراى شناسنامه شماره 816 با وکالت مصطفى جواد محب به شرح دادخواست به کالسه 
1901/96ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
سلطانى رنانى به شناسنامه 185 در تاریخ 95/9/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به هفت پسر، دو دختر و یک همســر دائمى به اسامى: 1- ابراهیم سلطانى زمانى به 
ش.ش 36083 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد سلطانى زمانى به ش.ش 403 نسبت با متوفى فرزند 3- روح 
اله سلطانى زمانى به ش.ش 1185 نسبت با متوفى فرزند 4- حسن سلطانى رنانى به ش.ش 13652 نسبت 
با متوفى فرزند 5- سجاد سلطانى رنانى به ش.ش 5065 نسبت با متوفى فرزند 6- مهدى سلطانى رنانى به 
ش.ش 1273839862 نسبت با متوفى فرزند 7- سلمان سلطانى رنانى به ش.ش 4660697428 نسبت با 
متوفى فرزند 8-طیبه سلطانى رنانى به ش.ش 27 نسبت با متوفى فرزند 9- سمیه سلطانى رنانى به ش.ش 
816 نسبت با متوفى فرزند 10- زهره رمضانى دهقى به ش.ش 27276 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28602 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/669
حصر وراثت

مریم نیکخواه حبیب آبادى داراى شناسنامه شماره 78358 به شرح دادخواست به کالسه 1909/96ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین بهرامى به شناسنامه 
133 در تاریخ 96/6/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک همسر و پدر به اسامى: مریم نیکخواه حبیب آبادى به ش.ش 78358 نسبت با متوفى همسر 2- غظنفر 
بهرامى به ش.ش 790 نسبت با متوفى پدروالغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28603 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/670
حصر وراثت

رضا عبدى خیادانى داراى شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواســت به کالسه 1906/96ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بمانعلى عبدى خیادانى به شناسنامه 
185 در تاریخ 85/7/7  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج 
پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- رضا عبدى خیادانى به ش.ش 491 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن 
عبدى خوراسگانى به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند 3- اکبر عبدى خیادانى به ش.ش 1 نسبت با متوفى 
فرزند 4- اصغر عبدى خیادانى به ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 5- عبدالحسین عبدى خیادانى به ش.ش 
817 نسبت با متوفى فرزند 6- اشرف عبدى خیادانى به ش.ش 684 نسبت با متوفى فرزند 7- عزت عبدى 
خیادانى به ش.ش 685 نبست با متوفى فرزند 8- بتول عبدى خیادانى به ش.ش 995 نسبت با متوفى فرزند 
9- خاتون دهقانى خیادانى به ش.ش 375 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28604 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/671
حصر وراثت

رسول زارعى داراى شناسنامه شماره 865 به شرح دادخواست به کالسه 1908/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه زارعى به شناسنامه 668 در تاریخ 94/7/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر به 
اسامى: 1- رسول زارعى به ش.ش 865 نسبت با متوفى فرزند 2- اشرف زارعى به ش.ش 11 نسبت با متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28605 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/672

حصر وراثت
مرضیه توشقانیان داراى شناسنامه شماره 60576 به شرح دادخواست به کالسه 1904/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه مسائلى به شناسنامه 1763 در 
تاریخ 96/2/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- رضا توشــقانیان به ش.ش 2277 نسبت با متوفى فرزند 2- مرضیه 
توشقانیان به ش.ش 60576 نسبت با متوفى فرزند 3- اکبر توشقانیان به ش.ش 1023 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 28606 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/673
حصر وراثت

خانم مریم بهرامى بشناسنامه 152 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى 
بشماره پرونده 510/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ایران بهرامى فرزند کلبلى 
بشناسنامه شماره 505 در تاریخ 94/9/18 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1-نام :بیژن نام 
خانوادگى: بهرامى بیرگانى فرزند هرمز شماره شناسنامه :100نسبت با متوفى : فرزند 2-نام : بهزاد نام خانوادگى 
: بهرامى بیرگانى فرزند هرمز شماره شناسنامه :153 نسبت با متوفى : فرزند3-نام :على نام خنوادگى : بهرامى 
بیرگانى فرزند : هرمز شماره شناسنامه : 179 نسبت با متوفى : فرزند4- نام : مریم نام خانوادگى : بهرامى بیرگانى 
فرزند : هرمز شماره شناسنامه :152 نسبت با متوفى : فرزند 5-نام : شمسى نام خانوادگى : بهرامى بیرگانى فرزند 
: هرمز شماره شناسنامه : 178 نسبت با متوفى :فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف 2169شعبه ویژه حصر 
وراثت شاهین شهر/9/735

حصر وراثت
رسول زارعى داراى شناسنامه شماره 865 به شرح دادخواست به کالسه 1907/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین زارعى شمس آبادى به شناسنامه 9 در 
تاریخ 88/1/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
یک دختر، یک همسر به اسامى: 1- رسول زارعى به ش.ش 865 نسبت با متوفى فرزند 2- اشرف زارعى به 
ش.ش 11 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه زارعى به ش.ش 668 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28607 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/674
حصر وراثت

زهرا میرزائى داراى شناسنامه شماره 1267 به شرح دادخواست به کالسه 1911/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن ابراهیمى دستگردى به شناسنامه 168 در 
تاریخ 96/7/19اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 
یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- بهنام ابراهیمى به ش.ش 2030 نسبت با متوفى فرزند 2- بهناز ابراهیمى 
دستگردى به ش.ش 11160 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا میرزائى به ش.ش 1267 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 28608 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه) /9/675
حصر وراثت

سهیال انزانى داراى شناسنامه شماره 378 به شرح دادخواست به کالسه 1910/96ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود انزانى به شناسنامه 15674 در تاریخ 96/7/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک 
همسر به اسامى: 1- على انزانى به ش.ش 3450 نسبت با متوفى فرزند 2- سامان انزانى به ش.ش 10394 
نسبت با متوفى فرزند 3- سهیال انزانى به ش.ش 378 نسبت با متوفى فرزند 4- انسیه روفى ثانى به ش.ش 
407 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کس اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28609 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/676
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول- در پرونده 950173 ح 2 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه حسنعلى شریفیان به پرداخت مبلغ 342/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و مبلغ 8/560/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 17/100/000 هزینه االجرا 
در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف ملک محکوم 
علیه نموده و اشخاص ثالث نیز دو سوم دیگر از سهم خود را از این ملک معرفى نمودند که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: مقدار 21/6 حبه از پالك ثبتى 
440/85 به مساحت 2448 مترمربع ملکى حسنعلى شــریفیان جزى و محسن شریفیان و محمود شریفیان 
به ارزش 48/960/000 ریال محل ملک در سمت شرق اتوبان تهران اصفهان در مجاور حوضچه فاضالب 
شاهین شهر با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/10/10 از ساعت 9 الى 
10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال 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 ملک 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: 2223 منتظرى- مدیر اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر /9/737
آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 9 و 10 

ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان
          بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل که قبًال به 
علل مختلف به عمل نیامده ، از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب این آگهى 
به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه 
هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، 
ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی 
، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 

قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شــماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل شده) 
و فرعی هاى ذیل :

135 فرعى - على شیر محمدى باباشیخعلى فرزند محمد حســن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
193,66 مترمربع .

136 فرعى - اکبر شیر محمدى فرزند خدایار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150,48 مترمربع.
براى روز شنبه مورخ 1396/10/23

2 - ابنیه و امالك واقع در حیدرآباد کمال آباد لنجان به شماره 106/5 - اصلی و فرعی ذیل :
454 فرعى - محمود باقریان ریزى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181 مترمربع .

براى روز یکشنبه مورخ 1396/10/24
3 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

4368 فرعى - پیمان خوبازکرد فرزند یوسف على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150,90 مترمربع .

4369 فرعى - پیمان خوبازکرد فرزند یوسف على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148,62 مترمربع .

4392 فرعى - نبى اله آزمائى صادق آبادى فرزند رضاقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,27 
مترمربع .

4393 فرعى - اکبر سلیمیان ریزى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146,73 مترمربع .
4394 فرعى - اله رحم اســکندر زاده فرزند مهدى قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,14 

مترمربع .
4395 فرعى - منصور امینى فرزند نجفعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124,37 مترمربع .

براى روز دوشنبه مورخ 1396/10/25
4396 فرعى - محمود آقائى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287,46 مترمربع .

4397 فرعى - محمد حسین على زاده جهمانى فرزند غالم حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
145,83 مترمربع .

4398 فرعى - اکبر صداقتى فرزند امیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183,76 مترمربع.
4399 فرعى - محسن خادمیان ریزى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,36 مترمربع .

4400 فرعى - مهدى توسلى ریزى فرزند رمضانعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 224,70 
مترمربع .

4401 فرعى - کبرى طغیانى ریزى فرزند حسینقلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 264,63 
مترمربع .

4402 فرعى - رضا جعفریان ریزى فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,52 مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ 1396/10/26

4403 فرعى - خدیجه موسویان ریزى فرزند سید حســین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
228,40 مترمربع .

4404 فرعى - مصطفى نصرالهى ریزى فرزند محمد نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور به 
مساحت 2,76 مترمربع .

4405 فرعى - ناصر خادمى ریزى فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130,86 مترمربع .
4406 فرعى - پروین سلحشور فرزند موسى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,14 مترمربع .

4407 فرعى - مهدى قربانى ریزى فرزند مرتضى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200,34 
مترمربع .

4408 فرعى - برات سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,98 مترمربع .
4409 فرعى - محمد مبشرى فرزند اسداهللا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 351,68 مترمربع .

براى روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27
4410 فرعى - عبداله هاشم زاده ریزى فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 125,32 

مترمربع .
4411 فرعى - اســماعیل انصارى ریزى فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,40 

مترمربع .
4412 فرعى - محمود عزتى ریزى فرزند احمد نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 53,49 

مترمربع .
4413 فرعى - اعظم پور باغبان فرزند حسنقلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40,16 مترمربع .

4414 فرعى - محبوبه طوقانى ریزى فرزند بهمن نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 196,20 
مترمربع .

4415 فرعى - محبوبه طوقانى ریزى فرزند بهمن نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانى به مساحت 
21,93 مترمربع .

4416 فرعى - رضا سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302 مترمربع .
براى روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28

4417 فرعى - محترم مهربانى ریزى فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154,44 
مترمربع .

4418 فرعى - گوهرشــاد نجارى ریزى فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 54,55 
مترمربع .

4419 فرعى - ابراهیم خادم ورناخواستى فرزند داود نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149,63 
مترمربع .

4420 فرعى - فاطمه سلیمیان ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع .
4421 فرعى - حبیب اله على صادقى ریزى فرزند اسد اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295,77 

مترمربع .
4422 فرعى - ابوالقاسم جبرائیلى ریزى فرزند حبیب اله و سروى ناز حسنخانى ریزى فرزند حسین بالسویه 

هریک نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع.
4423 فرعى - حسین کریمى فرزند محمد نسبت به 4 دانگ مشاع و مرضیه کریمى ریزى فرزند مظاهر نسبت 

به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,70 مترمربع .
براى روز شنبه مورخ 1396/10/30

4 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه محمود آباد باغبادران به شماره 194 - اصلی و فرعی ذیل :
48 فرعى -  بهروز نقدى دورباطى فرزند عوضعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 368,13 

مترمربع .
براى روز یکشنبه مورخ 1396/11/01

5 - ابنیه و امالك واقع در قریه شورجه به شماره 343 - اصلی و فرعی ذیل :
184 فرعى -  یوسف یوسفى چرمهینى فرزند تقى نســبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1049,76 

مترمربع .
براى روز دوشنبه مورخ 1396/11/02

6 - ابنیه و امالك واقع در کله مسلمان به شماره 348 - اصلی و فرعی ذیل :
42 فرعى -  فخرى سلطانى کله مسلمانى فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 177,41 

مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ 1396/11/03 تاریخ انتشار : روز  سه شنبه  مورخ 1396/09/28 م الف: 1266محمد 

رضا رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/9/777
ابالغ

در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شعبه 2 ح حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى 
امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده  کالسه 574/96 تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم 
دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى خانم مهین صادقى با 

وکالت خانم طال عابدى به طرفیت آقاى حمید میرزائى به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال بابت واریز مبلغ 
موصوف به حساب خوانده و عدم استرداد آن به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه ننموده 
اســت و با توجه به ماده 265 قانون مدنى هر کس مالى به دیگرى بدهد ظاهر در عدم تبرع است و مى تواند
 آن را استرداد نماید لذا دعوى خواهان را وارد دانســته و با توجه به پرینت حساب خواهان و استعالم صورت 
گرفته از بانک کشاورزى ، مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ صد و شصت و یک هزار تومان بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ صد و هشت هزار تومان بابت حق 
الوکاله وکیل صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى
 در این شورا و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان مى باشد . م الف 915  قاضى شعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمى 

9/778/
احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951617 دادیارى اول دادسراى فالورجان متهم محمد حسن مداح فرزند اکبر 
به اتهام سرقت گوشى هاویى ، موضوع شکایت صالح الدین  فرزند اسماعیا ، مجهول المکان مى باشند لذا در 
اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى 
و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در 
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند . در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخذ تصمیم 

خواهد شد . م الف 914   دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب فالورجان /9/779
احضار متهم

شماره نامه : 9610113655000574 – شــماره پرنده : 9609983655000837 –- شماره بایگانى شعبه : 
961602 – تاریخ تنظیم : 1396/09/23 نظر به اینکه متهم محمدعلى محمدى فرزند على به اتهام صدور 
چک بالمحل چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال موضوع شکایت آقاى اکبر شیرعلى کلیشادى فرزند براتعلى 
مجهول المکان مى باشند لذا در اجراى ماده 344 و 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوســیله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این 
آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از 
خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به 
منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 910 دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى 

و انقالب فالورجان /9/780
مزایده اموال غیر منقول

شماره :8118/94- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 94/1118  موضوع علیه سید 
رضا  موسوى ممدى و سیده زهرا موسوى در تاریخ 96/10/20 به منظور فروش یک قطعه زمین به مساحت 
500مترمربع با حدود اربعه مشــخص ملکى آقاى ســیدرضا ممدى واقع در فالورجان – روستاى محمدیه 
صحراى معروف به ُدم دراز بایر و بدون انشعابات که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد 
و متعلق به حق غیر نمى باشددر تاریخ 96/10/20 از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگسترى 
شــوراى فالورجان دفتر اجراى احکام اتاق 26  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى / 
خبره محلى به مبلغ 225/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند  . م الف : 

908 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان /9/781
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423656500027 شــماره پرونده: 9609983656500061 شــماره بایگانى شعبه: 
960433 تاریخ تنظیم: 13 / 09 / 96 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: سپیده احمدى فرزند علیرضا به 
نشانى: اصفهان – شهراصفهان – مالصدرا – کوچه 9 نیاب - مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: مهرداد 
قدیرى حاجى آبادى فرزند قاسمعلى -  به نشانى مجهول المکان،  - مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم 
له /محکوم علیه : محمد اسدى اجگردى فرزند قاسم به نشانى فالورجان خیابان بسیج (کمربندى) روبه روى 
خیابان آیت اله شریعت ساختمان آراز (جنب دفتر دانشگاه پیام نور)طبقه 4 واحد8  و موسى بهرامى کرکوندى 
فرزند حسن به نشانى فالورجان خیابان بســیج (کمربندى) روبه روى خیابان آیت اله شریعت ساختمان آراز 
(1000متر باالتر از تأمین اجتماعى)طبقه 4 واحد8 - محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شماره دادنامه مربوطه 9609973656500257 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال 
وجه در حق خواهان و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/04/11 و نیز پرداخت هزینه 
دادرسى ده میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار ریال و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى بر مبناى تعرفه قانونى 
( که اجراى احکام محاسبه مى نماید مى شود)و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت  مدیر دفتر شعبه دوم 
دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان – خسرو آقایى -  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد.(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، نشانى: اصفهان، شهرستان فالورجان 
میدان نماز خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى م الف: 907  شــعبه دو دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
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