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ترك هاى عمیق کف پا را جدى بگیرید شفر بهتر از ژنرال است اما...سوژه برنامه احسان علیخانى تکرارى از آب درآمد!تست اولین خودروى تایوانى بازار ایران 8 ماهیگیر ایرانى همچنان چشم انتظار آزادى  سالمتورزشفرهنگ حوادث جهان نما

اصفهان داراى تاریخ دیرینه اما سنت هاى 
فراموش شده است

بارش باران با شیلنگ زنگ زده و به شرط چاقو!
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یک جایزه مهم جشنواره «کن» 
به کارگردان ایرانى رسید

مرغدارى ها با نصف 
ظرفیت خود کار مى کنند

یک توافق محرمانه با 
مدیر تلگرام در تهران گردش مالى 5

چشمگیر 
صنعت گالب گیرى 

در ایران
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همایش گردشگرى خالق با تکیه بر میراث معنوى یا ناملموس اصفهان به همت 
مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان در فضاى باز و مفرح باغ گلها با حضور مسئوالن تورهاى گردشگرى و... 

برگزار شد. 
در ابتداى این همایش رئیس مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل به عنوان میزبان...

گالب یکــى از محصــوالت مهــم صادراتى 
کشورمان است که هر ساله به بسیارى از کشورها 
صادر مى شود. هر چند مردم گالب و گالب گیرى 
را با کاشان مى شناســند، اما با توجه به افزایش 
صادرات این محصول و پیشرفت گالب گیرى، 
این صنعت به بسیارى از شــهر هاى دیگر مانند 

اصفهان، کرمان، کرمانشاه، فارس و...
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حجم معامالت مسکن پایین است اما رغبت خرید زیاد شده استحجم معامالت مسکن پایین است اما رغبت خرید زیاد شده است
قیمت آپارتمان در شهر اصفهان از یک میلیون و قیمت آپارتمان در شهر اصفهان از یک میلیون و 500500 هزار تومان تا  هزار تومان تا 2525 میلیون تومان براى هر متر متغیر است میلیون تومان براى هر متر متغیر است

12

فردى که ساکن اصفهان است ادعا مى کند بارندگى هاى اخیر کار او بوده است

فخر الدین صدیق شریف: 

بعضى ها با اهرم 
سرمایه نظراتشان را 
تحمیل مى کنند

همامى: همامى: 
تهدیدم مى کنند اما تهدیدم مى کنند اما 
از کسى نمى ترسم

مخالفت سپاهان با درخواست 5 میلیاردى ژنرال
امیر قلعه نویى براى دســتمزد خود براى یک فصل پیشــنهاد پنج میلیارد تومانى را به ســپاهان ارائه داده بود

و  البته مدیران سپاهان به او اعالم کردند که مى توانند فقط سه میلیارد پرداخت کنند و البته آپشن هایى را براى 
قهرمانى هاى احتمالى در نظر خواهندگرفت.

همانگونه که پیش تر نوشتیم سپاهانى ها منتظر پاسخ نهایى امیرقلعه نویى براى شروع فعالیت هاى خود به منظور 
آماده کردن تیمى قدرتمند براى لیگ هجدهم هستند و...
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طالیى ها 3 میلیارد با آپشن پاداش قهرمانى مى دهند

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 1397 در نظر دارد 
نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل، جهت خیابان ها و معابر سطح شهر 
با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 اقدام نماید، لذا پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 97/03/09 
به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 97/03/10 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس 7- 03142232006

تجدید آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 97/97/ش مورخ 97/2/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى 
یک باب مغازه به متراژ حدود 35 مترمربع به صورت اجاره بها به مدت دو سال به مبلغ ماهیانه 8/000/000 ریال براى سال 
اول و 14٪ افزایش نسبت به سال قبل براى سال دوم اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 

مزایده به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 
تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/02/23 و نوبت دوم 1397/02/30 

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/10 در ساختمان ادارى 
شهردارى درچه 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 
آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى 

 www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى
تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم شهردار درچه

نوبت دومنوبت دوم
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اسرمایه نظراتشان را  اتشا نظ رسرمایهنظراتشانراا ر ی ر
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مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقــات ایدز ایران در رابطه 
با علت توقف طرح پایگاه هاى ســیار آزمایش و مشاوره 
ایدز تحــت عنوان «اتوبــوس ایدز» گفت: متأســفانه 
برخى اقدامات براى کنترل و پیشــگیرى بیمارى ایدز 
با مخالفت هایى مواجه مى شود و براى برخى خوشایند 
نیســت. بعد از اجراى طرح اتوبوس ایــدز برخى گفتند 
که این کار شما ترویج بى بندوبارى است. متأسفانه این 
تفکر افرادى است که اعتقاد دارند در کشور بیمارى ایدز 
وجود ندارد و همــه چیز رو به راه اســت. این افراد مثل 
کبک سرشــان را زیر برف کردند و مسائل، مشکالت 
و واقعیت هاى جامعه را نمى داننــد و از قبول آن امتناع 

مى کنند.
محرز با اشاره به اینکه سن ابتال به بیمارى ایدز بین 25 
تا 45 سال است و متوسط ســن ابتال نیز 25 سال است، 
بیان کرد: سن ابتال به ایدز در ایران کاهش پیدا نکرده، 
اما متأسفانه ابتال به دلیل تماس هاى جنسى افزایش پیدا 
کرده است؛ بنابراین بعید نیست سن ابتال نیز کاهش پیدا 
کرده باشد. تمام زنان باردارى که به مراکز دولتى مراجعه 
مى کنند تست ایدز مى دهند و خوشبختانه در بین درصد 
پایینى از زنان باردار جواب مثبت بوده اســت.  او افزود: 
پزشــکان به علت عدم آگاهى و ترس نابه جا از پذیرش 

بیماران مبتال به ایدز امتناع مى کنند.

شرکت آرمان موتور کویر به عنوان شریک تجارى برند 
خودروسازى «لوکسژن» که یکى از برندهایى است که 
در زمینه خودروسازى در تایوان است، سال گذشته اقدام 
به معرفى تعدادى از مدل هاى تولیدى این برند در کشور 
کرده و ارائه تعدادى از خودروهاى این برند به بازار ایران 
را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته مسئوالن 
این شرکت بناست تا در مرحله اول «کراس اوور U6» و 
سپس به ترتیب مدل هاى S3 و U5 را روانه بازار ایران

 کند.
ایرانى هــا تولیــدات تایوانى را با کیفیت مناســب آن 
مى شناســند و حاال مى توان گفت که همین شــرایط 

در مورد خودروهاى تولیدى این کشــور نیز وجود دارد. 
زمانى که از این خودرو اســتفاده مى کنید کیفیت قابل 
قبــول آن را حس مى کنیــد. تنها نکته اى که شــاید 
آزارتان دهد اســتفاده از گیربکس CVT براى افرادى 
که خواهان شــتاب باال هستند مى باشــد هر چند که 
این گیربکس فناورى هاى نیســان را با خود به همراه 

دارد.
هنوز قیمت نهایى لوکســژن U5 از سوى شرکت وارد 
کننده اعالم نشــده است اما با شــرایط فعلى مى توان 
قیمت حدود 130 تا 140 میلیــون تومانى را براى آن 

تصور کرد.

برخى اعتقاد دارند در کشور 
بیمارى ایدز وجود ندارد

تست اولین خودروى تایوانى 
بازار ایران

2 کشته در حوادث کازرون  
علــى القاصى مهــر، رئیــس کل    انتخاب |
دادگســترى اســتان فارس با رد اخبار شبکه هاى 
معانــد نظام دربــاره حــوادث اخیــر کازرون بیان 
کــرد: در حــوادث اخیر متأســفانه دو نفــر فوت و 
48 نفر مجروح شــده اند که از جمــع مصدومان و 
مجروحان 35 نفر به صورت ســرپایى مداوا و به جز 
یک نفر ســایر مجروحان نیــز داراى جراحت هاى 
غیــر عمیق هســتند که در ایــن بین تعــداد قابل 
توجهى از مصدومان را نیروهاى انتظامى تشــکیل 

مى دهند.

سرهنگ ها مى آیند؟
  جماران | سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه 
«اعتماد» گفته: در تبلیغـات انتخاباتى روحانى  گفت 
«من حقوقدان هستم» و ضمناً رقیب خود را سرهنگ 
خطاب کـرد. در آن مقطـع گمان مى رفت تسـلط بر 
قانون ، حقـوق بین الملل و فنـون دیپلماتیک، حّالل 
مشکالت اسـت اما اگر کار به جایى برسـد که کلیه 
مراودات حقوقى با غرب بسته شود، طبعًا نظام براى 
پیشـگیرى از درگیرى نظامى به سـمت سرهنگ ها 

خواهد رفت.

درخواست ضدایرانى 
  نامه نیوز | یـک رسـانه آمریکایـى در 
گزارشـى نوشـته «مایـک پامپئـو»، وزیـر خارجـه 
ایـن کشـور در سـخنرانى روز دوشـنبه خـود درباره 
ایران احتماًال خواسـتار مذاکراتى گسـترده تر با این 
کشـور با حضور شـمار بیشـترى از کشـورها خواهد
 شـد. «نیویورك تایمـز» نوشـت: پامپئـو احتمـاًال 
امیدوار به جلب حمایت کشـورهاى دیگر نظیر ژاپن 
و کشورهاى عربى اسـت که در مذاکره بر سر توافق 

هسته اى سال 2015 مشارکت نداشتند. 

چرا حجتى شهردار نشد؟
  رویداد 24 | محمـود میرلوحـى، عضـو 
شوراى شـهر تهران به فرآیند انتخاب شهردار اشاره 
و تأکید کـرد: وقتى بحـث آقاى حجتى مطرح شـد 
یک بار من و آقاى رسـولى با ایشان دیدار کردیم که 
ایشـان موافقت خود را منوط به اجازه رئیس جمهور 

کردند.
 بـراى انتخـاب هفـت نفـر هـم هیئتـى از طـرف 
هیئت رئیسـه شـورا بـا آقـاى حجتـى دیـدار کرد و 
تقریبًا مشـخص شـد که آقاى رئیس جمهـور هم با 
خروج ایشـان موافق اسـت امـا در نهایت بـه جایى 
رسـید که مقـام معظم رهبـرى با خـروج ایشـان از 
وزارت کشـاورزى مخالفـت کردنـد، شـاید بخاطـر 
مواضع  ترامـپ و حساسـیت هایى که بیشـتر شـده 

بود. 

خبرخوان
وضع من هم بد است

  کافه سینما | رامبد جــوان در میانه 
نخســتین برنامه از ســرى جدید «خندوانه»، با 
اســتفاده از ضمیر اول شــخص جمع، از فشار 
اقتصادى گفت که به همه ما وارد مى شود و خودش 
را هم در این جمع به حســاب آورد! در سال هاى 
گذشته، صحبت از درآمدهاى بسیار باالى جوان 
از برنامه «خندوانه» بوده، اما نکته اینجاست که 
با وجود پخش این برنامه از یک رســانه عمومى 
انحصارى، جوان اعالم کــرد که درآمدش از این 

برنامه ربطى به کسى ندارد.

نامه به یک دزد!
   صبا | منزل مرحوم علــى معلم، منتقد و 
سینماگر مورد ســرقت دزد یا دزدان قرار گرفت و 
سارقان انگشترها و وسایل آن مرحوم را به سرقت 
بردند. على اوجى در واکنش به این اتفاق در صفحه 
اینســتاگرام خود خطاب به دزد منزل على معلم 
نوشت: «وسایل، پول، فرش و غیره اي که بردى 
ارزش مالى دارد و در این شــرایط کنونى بسیار 
جبرانش سخت است و البته انگشترها و وسایل 
على معلم عزیز رو به سرقت بردى که ارزش باالى 
معنوى دارند... خواهش مى کنم این فشار مادى 
و معنوى رو به این خانواده وارد نکن و وسایل رو 

پس بفرست.»

سلبریتى هاى پول جمع کن
   جام جم آنالین | هوشــنگ بازوند، 
استاندار کرمانشــاه مى گوید على دایى 9 میلیارد 
تومان، نرگس کلباسى بیش از پنج میلیارد تومان 
و صادق زیباکالم بیش از سه میلیارد تومان براى 
زلزله زدگان غرب کشــور کمک از مردم دریافت 

کرده اند.

روز بى سابقه تلگرامى
  تابناك | روزنامه «شرق» نوشت: رکورد 
مجموع بازدید کانال هاى فارسى تلگرام در روز پنج 
شنبه 27 اردیبهشت با افزایش 320میلیونى نسبت 
به یک روز قبل تر شکسته شد. 1/6 میلیارد بازدید 
در یک روز؛ بى سابقه ترین روز بعد از گذشت 17 روز 

از زمان آغاز فیلترینگ.

خطر بالقوه اى به نام تهران
  ایلنا| تورج فرهادى، قائم مقام معاونت 
شــهردارى تهران گفت:   27 درصد جمعیت کل 
کشــور در یک درصد از مساحت آن یعنى تهران 
متمرکز شده است. 50 درصد بودجه عمومى، مراکز 
سیاسى، خدماتى، اجتماعى و فرهنگى هم اینجا 
متمرکز شده اند. جمع کردن این میزان جمعیت 
در یک نقطه، یعنى همه تخم مرغ ها را در یک سبد 

جمع کردن و خود یک خطر بالقوه است. 

اشتغال به کار 
بازنشسته ها!

  افکار نیوز | حجت االسالم احمد سالک، 
نماینده اصفهان با تأکید بر اینکه اشــتغال به کار 
بازنشستگان غیر قانونى است، تصریح کرد: ما به 
هیچ وجه اشتغال به کار بازنشستگان را قبول نداریم 
اما در حال حاضر در برخى ادارات بازنشســتگانى 
مشغول به کار مى شوند که بیش از ده سال است 

بازنشسته شدند که دولت باید مانع این اقدام شود.

دیگر عصبانى نیست!
   خبر آنالین | روزنامه «خراسان» نوشت: 
در تعطیالت آخر  هفته گذشته، تلویزیون در اقدامى 
دور از انتظار، تیزرهاى فیلم سینمایى «عصبانى 
نیستم!» را روى آنتن برد. ماجرا وقتى عجیب تر 
مى شود که بدانیم در زمستان سال گذشته هم که 
قرار بود «عصبانى نیستم!» اکران شود، با واکنش 
مثبت صداوسیما مواجه نشده و اخبار 20:30 از آن 

به شدت انتقاد کرده بود. 

محیا حمزه
گالب یکى از محصوالت مهم صادراتى کشــورمان 
اســت که هر ســاله به بســیارى از کشــورها صادر 
مى شود. هر چند مردم گالب و گالب گیرى را با کاشان 
مى شناسند، اما با توجه به افزایش صادرات این محصول 
و پیشــرفت گالب گیرى، این صنعت به بســیارى از 
شــهر هاى دیگر مانند اصفهان، کرمان، کرمانشــاه، 
فارس و حتى آذربایجان شــرقى و غربى هم رســیده 
اســت. گالب ایران و به ویژه قمصر کاشان به بسیارى 
از کشورهاى حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهاى 
لبنان، بلغارستان، آلمان، ایتالیا و آمریکا صادر مى شود. 
عطر و گالب گل سرخ ایران به علت شرایط مناسب آب 
و هوایى از مرغوبیت خاص و شهرت جهانى برخوردار

است.
ایران به دلیل دارا بودن مواد اولیه مناسب از نظر کّمیت 
و کیفیت محصول، یکــى از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
گالب در جهان است. در حال حاضر سطح زیر کشت گل 
 محمدى در ایران بالغ بر 15هزار هکتار است که نزدیک 
به 10درصد این مساحت، یعنى حدود  1240هکتار از آن 

در منطقه کاشان قرار دارد.
بر اســاس آخرین آمارهاى اعالم شــده، تولید گالب 
در کشــور ســاالنه حدود 22 هزار تن اســت که با در 
نظر گرفتن متوســط قیمت 8000تومانــى براى هر 
کیلــو از ایــن محصول، گــردش مالى ســاالنه بازار 

گالب کشــور به رقمى بیــش از 176 میلیــارد تومان
 مى رسد. 

از این میزان تولید گالب در کشــور، حدود 40درصد به 
مصرف بازارهاى داخلى رســیده و 60 درصد مابقى به 
خارج از کشور صادر مى  شــود. ایران همچنین با تولید 
حدود 30هزار تن گل محمدى نخســتین تولیدکننده 
این نوع گل به شــمار مى رود، امــا در زمینه صادرات 
گل ســرخ پس از مراکــش در رتبه دوم قــرار گرفته

 است. 
در این راســتا و با توجه به اینکه کشاورزان شهرستان 
سمیرم در ســال هاى گذشته بیشــتر زمین هاى خود 
را به کاشت نهال ســیب اختصاص مى داده اند و این 
شهرستان تک محصولى شده، سازمان جهاد کشاورزى، 
زارعان را به کشت هاى جایگزین از جمله گل محمدى 
و گیاهان دارویى تشــویق مى کند. ســیب از درختان 
پرمصرف آب است و خشکسالى هاى اخیر به باغ هاى 
سیب خســارت زیادى وارد کرده و در بسیارى از نقاط 
باغ ها خشک شدند. اما سازگارى مناسب گل محمدى 
با آب و هواى ایران و مناطق کوهستانى و مرتفع و اینکه 
جزو گیاهان با نیاز آبى کم اســت موجب شــده کشت 
جایگزین سیب در ســمیرم، با موفقیت به ثمر برسد به 
طورى که پیش بینى مى شود، امســال 200 هکتار از 
زمین هاى کشاورزى ســمیرم زیر کشت گل محمدى 

برود.

گردش مالى چشمگیر  صنعت گالب گیرى در ایران یک توافق محرمانه با مدیر تلگرام در تهران

بارندگى هاى پیاپى اخیر در کشور، آن هم در سالى که اعالم 
شده خشک ترین سال تاریخ آبى ایران است، باعث شگفتى 
بسیارى از مردم شده و پرسش هایى را براى همه ایجاد کرده 
است. درباره علت این بارندگى ها هم در شبکه هاى اجتماعى 
گمانه زنى هاى مختلفى شده اســت. در میان مدعیان این 
گمانه زنى ها آن که از همه شگفت  آورتر است و مورد اقبال 
بیشترى هم واقع شده «مهندس شــهرام پروین» است. او 
که صفحه  ویدئوهایش در آپارات بیــش از 50 هزار بازدید 
داشــته و ویدئوهایش به طور جداگانه هم در شــبکه هاى 
اجتماعى بازدید بسیار داشته مدعى است که بارش هاى اخیر 
نتیجه فعالیت هاى شخص اوســت. ادعایى که هیچیک از 

کارشناسان آن را تأیید نمى کنند.
پروین دربــاره روش انجام کارش مى گویــد: کارى که ما 
مى کنیم این است که انرژى را از طریق آنتن هایى که نصب 
کردیم به یک «آکوموالتــور» [گردآورنده] منتقل کنیم و 
بعد این انرژى را از طریق لوله ها به یک اســتخر آب انتقال 
مى دهیم. به این ترتیب در واقع یک اختالف پتانســیل در 
انرژى ایجاد مى شود که باعث مى شود دما کاهش پیدا کند، 
باد ایجاد شود و سامانه بارشى را به سمت خودمان جذب کنیم.

پروین تاکنون آزمایش هایى در مناطــق مختلف از جمله 
چادگان، میقان، کاشان، اصفهان، شازند، تهران و هشتگرد 
انجام داده و مدعى است که تقریباً همگى موفقیت آمیز بوده 
است. عملیات دیگرى که وى با جزئیات در یکى از ویدئوها 
به آن پرداخته است عملیات در محدوده سد کارون 4 است و 
نامبرده مدعى است که با موفقیت انجام شده اما شرکت توسعه 
منابع آب و نیروى ایران که پشتیبانى لجستیک عملیات او را 
پذیرفته بوده است این موضوع را تأیید نمى کند. پروین که به 
دلیل از دست نرفتن حق کپى رایت روش خود از ارائه جزئیات 
به نهاد رسمى متولى آب خوددارى کرده است، در پاسخ به 
پرسش خبرگزارى «مهر» مبنى بر اینکه چرا روش خود را در 
چند کتاب یا مقاله علمى ارائه نکرده است، مى گوید: ایده هاى 
مختلفى دارم ولى هیچکدام را به ثبت نمى رســانم که هر 
کسى خواست از این ایده استفاده کند. وى در پاسخ به اینکه 
از چه نهادى براى انجام کارش درخواست مجوز کرده و آیا 
موفق شده است یا نه، مى گوید: ما مجوز نمى خواهیم فقط 
 خواهیم که دولت این روش را به رسمیت بشمارد و بگوید کار 
کنیم و براى مردم باران ایجاد کنیم. تجهیزات را هم خود من 
ساختم و داخل کشور هم هست. وى در پاسخ به اینکه این کار 
چه اندازه دقت دارد و آیا ممکن است منجر به سیالب یا آثار 

مخرب هم بشود یا نه، مى گوید: بستگى به مهندسى که روى 
آن کار مى کند دارد. اگر کسى که مى خواهد با دستگاه کار کند 
اطالعات اولیه نداشته باشد و نداند که با دستگاه چطور کار کند 
طبیعتاً مى تواند خطراتى داشته باشد. من تسلط کامل دارم چرا 
که از سال 2001 در این زمینه تحقیق داشتم، و ساکن آلمان 

و دانشگاه هانوفر بودم.
پروین تأکید مى کند: از پنج ســال پیش تا به حال 20 سفر 
به ایران داشــتم و بیش از 50 عملیات ساخت باران و جذب 
سامانه هاى بارشى را اجرا کردم. سامانه هاى بارشى را از دریاى 
مدیترانه، دریاى احمر و یا اقیانوس هند به ایران جذب کردم و 
براى استادان دانشگاه هاى اصفهان، کاشان و تهران، علمى  
و فناورى ریاست جمهورى، امام جمعه اصفهان، کاشان و... 

به نمایش گذاشتم.
پروین با اعالم اینکه موفق نشده وزیر نیرو را ببیند مى گوید: ما 
مى توانیم آنقدر بارندگى ایجاد کنیم که تمامى  سدهاى کشور 
پر بشوند. معاونین ایشان عالقه به این دیدار نداشتند. چرا که 
با جذب سامانه هاى بارشى به ایران و بارندگى هاى فراوان 

در ایران مشکل کم آبى حل مى شود و بودجه هاى سنگین 
وزارت نیرو در رابطه با سدسازى، کانال سازى و آبرسانى زیر 

سئوال خواهد رفت.
پروین درباره هزینه اى کــه در ازاى انجام این عملیات از 
مســئوالن انتظار دارد مى گوید: آنگونه که یک وانتى در 
ایران هندوانه را به شرط چاقو به فروش مى رساند، مى توان 
همین پیشنهاد را در رابطه با جذب سامانه هاى بارشى نیز 
تطبیق داد. یعنى چنانچه میزان بارش هاى ماهیانه منطقه 
نسبت به میزان میانگین 15 ســاله بارش هاى ماهیانه 
منطقه افزایش داشت به بنده فقط هزینه افزایش بارش 

را بپردازند. 
روش ادعایى پروین، رطوبت را از منطقه بالکان تا شرق 
مدیترانه، خاورمیانه، شبه جزیره عربستان، سودان، مصر، 
دریاى سیاه و اقیانوس هند یعنى مساحتى بیش از 9 میلیون 
کیلومتر مربع را از ســه طبقه اصلى جو با استفاده از چند 
میله که رو به آسمان مى گیرد جذب مى کند. در این روش 
آنگونه که خودش مى گوید چند «لوله و شلنگ زنگ زده» 

به برق متصل مى شود و با لوله ها و شلنگ هاى دیگرى به 
یک استخر آب متصل مى شود. لوله هاى اول که او آنها را 
آنتن مى نامد همچون ضدهوایى آسمان را نشانه مى گیرند 
و سامانه هاى بارشى را از میلیون ها کیلومتر مربع مساحت 
آسمان به سمت اســتخر آب جذب مى کنند. روشى که تا 

کنون هیچیک از کارشناسان آن را تأیید نکرده اند.
رئیس مرکز ملى خشکسالى درباره روش پروین به مهر 
مى گوید: ایشان ســاکن اصفهان هســتند و مسئوالن 
هواشناسى با ایشان دیدار داشته اند.کار ایشان به هیچ عنوان 
اثبات شدنى نیست. نمى دانم به چه دلیل مردم حرف هاى 
او را باور کردند. محمد درویش، عضو هیئت علمى مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع ایران نیز درباره او مى گوید: چرا 
اگر واقعًا چنین روشى هست آمریکا در کالیفرنیا مشکل 
خودش را با این روش حل نمى کند؟ بسیارى از کشورهاى 
دیگر پیشرفته هم دچار بحران کم آبى هستند چرا به سمت 
این روش نرفته اند؟ به اعتقاد من این افراد از برخى مدیران 

داخلى براى اهداف خودشان سوء استفاده مى کنند.

فردى که ساکن اصفهان است ادعا مى کند بارندگى هاى اخیر کار او بوده است

بارش باران با شیلنگ زنگ زده و به شرط چاقو!

روزنامه «صبح نو» که نزدیک به محمدباقر قالیباف اســت، 
دیروز گزارش مفصلى زیر عنوان «تلگرام گیت» درباره پیام 
رسان تلگرام و آنچه این روزنامه «توافق محرمانه دولت با مدیر 
تلگرام» خوانده است منتشر کر د که بخشى از آن را مى خوانید:

در نیمه نخست ســال 94، «پاول دوروف»، مدیر تلگرام  در 
سفرى پنهانى به تهران مى آید و با دولتى ها به مذاکره مى نشیند. 
توافقات انجام مى شــود و بنا بر ادعاى دولتى ها قرار مى شود 
کانال هاى مستهجن توسط تلگرام فیلتر شود. امرى که ظاهراً 
انجام مى شود اما دى ماه 96 که از راه رسید مدیر تلگرام راه و 
روش دیگرى در پیش گرفت و تقاضاهاى علنى دولت ایران را 
براى مسدودسازى کانال هاى تروریستى بى جواب مى گذارد؛ 
امرى که براى دولت گران آمد و دســتور مسدودسازى آن را 
صادر کرد، بااین حال تلگرام مدتى بعد دوباره به صورت عادى 

به فعالیت خود ادامه داد.

در ادامه پیگیرى ها براى اطالع از جزئیات توافق دولت با مدیر 
تلگرام، خبرنگار «صبح نو» به جزئیات دقیق و جدیدى از این 
توافق و تفاهم دست پیدا کرده اســت: جزئیات این توافق به 
شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت مى کرد ظاهراً با 

مسدودسازى در ایران مواجه نمى شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطالعات کاربران ایرانى را به غیر 
که احتماًال در اینجا شرکت ها یا دولت هاى غربى است ندهد. 
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگى 
رعایت کند. 3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادى حاصل از 
ایران را با دولت تقسیم کند. 4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام 

دادگاه هاى ایران را به رسمیت مى شناسد.
ظاهراً طى این سال ها بازهم مدیران دولتى با دوروف مذاکراتى 
در کشورهاى همســایه ایران داشته اند که به نتیجه نرسیده 

است.

سران ایران و اردن پس از 15 ســال دیدار کوتاهى با 
یکدیگر در ترکیه داشتند. این اتفاق روز جمعه گذشته در 
حاشیه برگزارى اجالس همکارى کشورهاى اسالمى 
در ترکیه افتاد. آخرین دیدار یک مقام عالى رتبه ایرانى 
با پادشاه اردن به دیدار رئیس دولت اصالحات و «ملک 
عبدا... دوم» پادشاه اردن در سال 1382 و در جریان سفر 

وى به تهران باز مى گردد. روز جمعه و پس از 15 سال 
دوباره رئیس جمهور ایران و پادشاه اردن با یکدیگر دیدار 
کردند.عالوه بر دیدار رئیس دولت اصالحات و پادشاه 
اردن، مقامات دیگرى از جمهورى اســالمى ایران نیز 
با وى دیدار کرده اند. از جمله ایــن دیدارها مى توان به 
دیدار اسفندیار رحیم مشایى رئیس دفتر رئیس جمهور 

در دولت دهم در سال 89، دیدار على اکبر صالحى وزیر 
امورخارجه دولت دهم در اردیبهشت ماه سال 92 و دیدار 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در شهریور ماه سال 
92 با ملک عبدا...  دوم اشاره کرد. همچنین مقاماتى از 
کشور اردن نیز طى سالیان اخیر ضمن سفر به ایران با 

برخى مقامات کشورمان دیدار کرده اند. 
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حسین شهاب، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
عصر جمعه 28 اردیبهشت ماه درگذشت. شهاب به 
دلیل مشکالت کلیوى و نارسایى کبد در بیمارستان 
بسترى بود و عصر جمعه بر اثر این عارضه از دنیا 
رفت. این بازیگــر در فیلم هاى مختلفى همچون 
«واکنش پنجم»، «شــارالتان»، «مأموریت»، 
«برزخى ها»، «بازداشــتگاه» و... به ایفاى نقش 

پرداخته بود.
حســین شــهاب پس از ترك تحصیل در مقطع 
سوم دبیرستان، به ورزش ُکشــتى روى آورد و در 
باشگاه هاى پوالد و فردوسى به تمرین پرداخت. 
اولین فیلــم او در ســال 1347 در فیلم «گردش 
روزگار» ساخته قدرت ا... بزرگى بود. او همچنین 
در بعضى از فیلم ها به عنوان بدل کار بازى کرده بود.

فعالیت تلویزیونى حسین شهاب از سال 1358 با 
مجموعه «هزاردستان» آغاز شد. وى نزدیک به 

صد فیلم بازى کرده بود.

بخش نوعى نگاه هفتاد  و یکمین دوره جشــنواره 
فیلم «کن» به ریاست «بنســیو دل تورو»، فیلم 
«مرز» ســاخته على عباســى، کارگردان  ایرانى 
تبار را به عنوان برنده جایــزه اصلى خود معرفى 
کرد. در این بخــش رقابتى 18 فیلــم به نمایش 

درآمدند.
«مرز» که دومین فیلم بلند این کارگردان اســت، 
بر مبناى داســتان کوتاهى با عنــوان «اجازه بده 
فرد درســت وارد شــود» نوشــته «جان اجوید 
لیندکوییست»  ساخته شده اســت. این فیلم که 
در روزهاى نخســت جشــنواره در بخش نوعى 
نگاه به نمایش در آمد، موفق به کسب نظر مثبت 

تماشاگران و منتقدان شد.

داریوش اسدزاده، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و 
تلویزیون در خصوص  وضعیت فعلى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: چون پیر شــدى حافــظ از میکده  
بیرون رو. متأسفانه دیگر حال و حوصله بازیگرى را 
ندارم و از سویى بیمارى اجازه فعالیت بیرون از خانه 

را به من نمى دهد.
وى در همین راستا اضافه کرد: این روزها در خانه 
نشسته ام و وقتم را با کتاب خواندن و کتاب نوشتن 
پر مى کنم. در این سن و سال باید بیشتر به تعقل و 

تفکر بپردازم.
بازیگر سریال «خانه سبز» با اشاره به دلتنگى خود 
براى بازگشــت به بازیگرى تأکید کرد: به شدت 
دلتنگ بازیگرى هستم. مگر مى شود بعد از این همه 
سال بازیگرى دلتنگ نشــد؟ فارغ از بى حوصلگى 
حال بد جسمانى، این کارهایى که امروز در سینما 
مى بینم به درد من نمى خورند که بخواهم به بازى 

در آنها فکر کنم.
وى با اشاره به وضع نامطلوب سینما اضافه کرد: همه 
چیز در سینما تغییر کرده است. من سینماى امروز را 
دوست ندارم. گاهى به خودم مى گویم با این وضعیت 

فعلى بهتر که کنار بمانم و در این کارها بازى نکنم.
بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران با تأکید بر رشد 
تئاتر طى سال هاى اخیر ادامه داد: مردم این روزها 
بیشــتر از ســینما تئاتر را ترجیح مى دهند. مردم 
ما باهوش هســتند و مى دانند چــه چیزى ارزش 

دیدن دارد.
اسدزاده دلیل خانه نشینى خود را کیفیت پایین آثار 
دانست و خاطرنشــان کرد: خیلى دلم مى خواهد 
دوباره با همان انرژى و قدرت به بازیگرى برگردم. 

80 سال از عمرم را در بازیگرى بوده ام  
اما با وضعى که امروز در 
سینما مى بینم ترجیح 
مى دهم خانه نشــین 

شوم.

کارگردان فیلم «لس آنجلس-تهران» بیان کرد زمان 
اکران این فیلم هنوز قطعى نیست.

ســینمایى  فیلــم  کارگــردان  پاکــروان،  تینــا 
«لس آنجلس-تهران» درباره چگونگى اکران این فیلم 
در گفتگو با یــک خبرگزارى بیان کــرد: به علت وجود 
بحران اکران در ســینما تمام فیلم هــاى روى پرده در 
شــرایطى قرار دارند که نمى توانند سانس هاى خوب 
دریافت کنند، چرا که تعداد فیلم هایى که در حال حاضر 
اکران مى شود بســیار زیاد است و سانس هاى کمترى 
نصیب فیلم ها مى شود، به همین دلیل ترجیح مى دهم تا 

این فیلم را در حال حاضر اکران نکنم.
وى ادامه داد: در چنین شــرایطى باید به بهترین زمان 

براى اکران «لس آنجلس-تهران» فکر کنم و با توجه 
به شــرایط موجود، معتقدم این فیلم مى تواند یا بعد از 
جام جهانى و یا مهر ماه اکران شود که هنوز تصمیمى در 

این زمینه نگرفته ام.
پاکروان در پایان گفت: متأ سفانه به دلیل شرایط موجود 
بسیارى از فیلم هایى که در حال حاضر اکران مى شوند، 

از گیشه چندان موفقى برخوردار نیستند.
پرویز پرستویى، مهناز افشار، گوهر خیراندیش، شیرین 
یزدانبخش، زهیر یارى، بانیپال شــومون، برایان للى،
 امى گواورا، جســى ننســى؛ با معرفى ژوبین رهبر و با 
هنرمندى ماهایا پطروسیان در «لس آنجلس- تهران» 

به ایفاى نقش پرداخته اند.

فخر الدین صدیق شریف، بازیگر سریال «ایراندخت» از 
مشکالت کار بازیگرى و نتایج انحصارگرایى در عرصه 
هنر مى گوید. صدیق شــریف بازیگر تئاتر، تلویزیون و 
سینما فعالیت خود را از ســال 1350 در تئاتر آغاز کرد. 
سال 1359 آغاز همکارى او با تلویزیون است و در سال 
1367 وارد عرصه سینما شد. بخشــى از گفتگوى او با 

خبرگزارى «تسنیم» را بخوانید:
در بحث بازیگران ما شاهد سیاسى 
کارى هایى هستیم. مثًال گاهى براى 
یک بازیگر بخاطر حضورش در یک 
فیلم فضایى ســاخته مى شــود که 
کارهاى دیگرى به او پیشنهاد نشود. 

شما با این قضیه روبه رو بودید؟
خیلى ها با این مســئله مواجه شــده اند. اما من اعتقاد 
دارم نگاه هنرمندان نباید سیاسى باشد. شخصًا در هیچ 
کارى نگاه سیاسى نداشتم. من بیشتر نگاه اجتماعى به 
کارها دارم چون اصًال مرد سیاست نیستم و سیاست را

نمى شناسم. متأسفانه هرگروهى که وارد اینگونه خط 
وخط بازى ها مى شود بقیه را نمى بیند، به راحتى براى 
دیگران تصمیم مى گیرند و متأســفانه به ســمت خود 

کامگى حرکت مى کنند. یک یا چنــد نفر را به راحتى 
بایکوت مى کنند و قطعًا این افراد براى هنر ارزشى قائل 
نیستند و هنر را فداى سیاســت، یا بهتر بگویم، هنر را 

فداى درك خودشان از سیاست مى کنند.
آفت هاى این نوع نگاه چه مى تواند 

باشد؟
مهمترین آفت این نوع نگاه این است که مردم به دیدن 
فیلم هاى سطحى روى مى آورند. چون وقتى یک قشر 
خاصى سینما را در انحصار خودشان در مى آورند و فقط 
مى خواهند پیام مورد نظر خودشــان را القاکنند، سایر 
مخاطبین را از سینما فرارى مى دهند، بنا براین بقیه به 
فیلم هاى سطحى روى مى آورند. خالصه مطلب اینکه، 
عرصه هنر کامًال انحصارى شده و همین انحصار باعث 
شده که جمع کثیرى از هنرمندان مجرب و توانمند این 
سرزمین به دست فراموشى ســپرده شوند و سال هاى 

سال از آنها بى خبر باشیم.
بســیارى از هنرمنــدان از شــیوه 
پرداخت دستمزدشان گله مى کنند. 
دلیل این گالیه ها چه مى تواند باشد؟

االن یکى از معضالتى که داریم این اســت که برخى 

از تهیه کنندگان حتى به یک درصــد از زحماتى که ما 
مى کشیم توجه نمى کنند، آنها فقط توقع دارند ما وظیفه 
خود را به خوبى انجام بدهیم. به موقع سر صحنه برویم، 
به موقع در اتاق گریم و مقابل دوربین باشیم ولى دریغ از 
اینکه تهیه کننده توجهى به این شیوه برخورد و وظیفه 
شناسى ما داشته باشد. من اینجا رسمًا گالیه خود را از 
تهیه کننده ســریال «ایراندخت» اعالم مى کنم. واقعًا 
بعد از این همه زحمت پاسخ تلفن ما را هم نباید بدهند. 
من نزدیک بــه چهار ماه در گیر پــروژه بودم که حدود 
20 روز آن قبل از شــروع فیلمبــردارى براى مقدمات 
کار مثل تســت گریم و آماده ســازى لباس بود، ولى 
به صورت رســمى فیلمبردارى نقش مربوط به من از 
28 آبان ماه 96 آغاز شد و 12 اسفند ماه به پایان رسید. در 
واقع سه ماه و نیم کار کردم و با مصیبت و مکافات فقط 
یک ماه دســتمزد از تهیه کننــده گرفتــم. از آذر ماه 
به بعد ایشــان فقــط با وعده فــردا و پس فــردا اکثر 
بازیگران رو نگه داشــت و دریغ از آنکه حتى شب عید 
کوچک ترین پرداختى داشته باشد. این نکته قابل توجه 
کســانى که فکر مى کنند مــا در تلویزیــون پول پارو

 مى کنیم!

االن ما با کسانى روبه رو هستیم که 
مى گویند بازیگرى مافیا شده است. 
یعنى اشخاصى را انتخاب مى کنند 
که وارد حوزه بازیگرى شوند و بازیگر 
بمانند. شما به این مقوله چگونه نگاه 

مى کنید؟
در حال حاضر با شــرایط اقتصادى خاصى که ما با آن 
مواجه هســتیم این مشــکل وجود دارد. البته دو طیف 
کامًال مجــزا ایــن کار را انجام مى دهنــد. طیف اول

 عده اى هســتندکه مربــوط به بدنه حرفه هســتند و 
درعین حال ســرمایه گذارى هم مــى کنند والجرم 
در ســاخت فیلم و انتخاب بازیگران نظر خود را اعمال 
مى کنند. حضور ایــن طیف تقریبًا موجه اســت. ولى 
در طیــف دوم عــده اى هســتند که به هیــچ عنوان

با مقوله هنر و بازیگرى آشــنایى ندارند و فقط با اهرم 
سرمایه مى خواهند نظرات خود را تحمیل کنند و طبیعتًا 
این افراد صدمه جدى به پیکره سینما و تولید فیلم وارد 

مى کنند.
براى شما پیش نیامده عضو یکى از 

این باند هاى خاص باشید؟

نه، به علت اینکه من اصًال دوست ندارم اینگونه کار کنم. 
من یک آدم آزاد هســتم و به هیچ وجه به جایى وصل 
نیستم. تجربه اى دارم که پشــتوانه من است. باند من 

تجربه ام است.
حدود 40 سال است شما در عرصه 
هنر و بازیگرى حضور دارید آیا در این 
سال ها شده که از حضور در یک فیلم 

یا سریال پشیمان شوید؟
بلــه. بعضى وقت هــا این احســاس بــراى خیلى از 
بازیگران پیش مــى آید و طبیعتًا بــراى من هم پیش 

آمده است.
علتش چیست؟

همیشه بین آن چیزى که ما تصور مى کنیم و آن چیزى 
که اتفاق مى افتد خیلى تفاوت وجود دارد. ممکن است 
بازیگر راجع به یک فیلمنامه این تصور را داشته باشد که 
کارخیلى خوبى خواهد شد، اما در طول انجام کار اتفاقاتى 
مى افتد و مشــکالتى به وجود مى آید که مسیر قصه 
تغییر مى کند و در نهایت با یک شیر بى یال و دم مواجه

 مى  شــوى که با تصورى که روز اول داشــتى زمین تا 
آسمان متفاوت است.

به احتمــال زیاد فیلــم «کروکودیل» بــا تعیین 
سرگروه تیر 97 در سینماهاى کشور اکران خواهد 

شد.
مســعود تــکاور، کارگــردان فیلــم ســینمایى 
«کروکودیــل» دربــاره زمــان نمایــش ایــن 
فیلــم در ســینماها به«صبــا» گفــت: مراحل 
حــال  در  «کروکودیــل»  فیلــم  اکــران 
ســپرى شــدن اســت و طــى چنــد روز آینده 

با مدیریت حبیب اسماعیلى (پخش کننده) سرگروه 
ما مشخص خواهد شد.

وى درباره زمان دقیق اکران جدیدترین ساخته خود 
افزود: به احتمال زیاد فیلم تیر97 در ســینماهاى 

کشور اکران خواهد شد.
گفتنى اســت؛ «کروکودیل» فیلمى به کارگردانى 
و نویسندگى مسعود تکاور و تهیه کنندگى عزت ا... 

جامعى ندوشن است.

این فیلم درباره چند جوان اســت که مى خواهند از 
مسیرى سریع اما پر خطر، همه چیز را یک شبه به 

دست بیاورند.
 از بازیگرانى که در فیلم ســینماى «کروکودیل» 
ایفاى نقش کردنــد مى توان به کــور ش تهامى، 
اندیشه فوالدوند، حســین مهرى، الهه حصارى، 
رضا یزدانــى، رامین پرچمى، افســانه چهره آزاد، 

رامتین خداپناهى و... اشاره کرد.

فخر الدین صدیق شریف: 

بعضى ها با اهرم سرمایه نظراتشان را تحمیل مى کنند حسین شهاب 
درگذشت

یک جایزه مهم 
جشنواره «کن» 

به کارگردان 
ایرانى رسید

ب داریوش اسدزاده،
تلویزیوندر خصوص
بازیگرى گفت: چو
بیرون رو. متأسفانه
ندارم و از سویى بیم
هههدهددهددهددهد. را به من مى نمى 
وى در همین راست
نشسته ام و وقتم ر
پر مى کنم. در این

بپردازم. تفکر
بازیگر سریال «خا
براى بازگشــت به
دلتنگ بازیگرى هس
سال بازیگرى دلتنگ
ا حال بد جسمانى،
مى بینم به درد من

در آنها فکر کنم.
وى با اشاره به وضع
چیزدر سینما تغییر
دوست ندارم. گاهى

زمان قطعى اکران «لس آنجلس-تهران» مشخص نیست

داریوش اسدزاده:

دیگر حال و حوصله بازیگرى ندارم
ر که کنار بمانم و در این کارها بازى نکنم.

شکسوت ســینماى ایران با تأکید بر رشد 
 سال هاى اخیر ادامه داد: مردم این روزها 
از ســینما تئاتر را ترجیح مى دهند. مردم

ش هســتند و مى دانند چــه چیزى ارزش 
د.

دلیل خانه نشینى خود را کیفیت پایین آثار 
 خاطرنشــان کرد: خیلى دلم مى خواهد 
 همان انرژى و قدرت به بازیگرى برگردم. 

 ز عمرم را در بازیگرى بوده مام 
عىکه امروز در 
ى بینم ترجیحح
خانه نشــینن

«کروکودیل»
 احتماالً در تیرماه 
اکران مى شود

برنامه «ماه عسل» در اولین شب از برنامه هاى رسمى امسال خود (جمعه 28 اردیبهشت) به 
سراغ مادر فداکار سنگ شکنى رفت که سال گذشته در برنامه «هزارداستان»، ویژه برنامه 

افطار شبکه نسیم شرکت کرده بود.
اگرچه این مهمــان به همراه دو مادر 
دیگــر در برنامه شــرکت کرد ولى 
به نوعى تکرار ســوژه بــود. برنامه 
«هزارداستان» که سرى سوم آن در 
ماه رمضان 97 هر شــب ساعت 21 
از شبکه نسیم پخش مى شود، سال 
گذشــته در یکى از برنامه هاى خود 
از مریم نصیرى زاده، مادر سنگ شــکن رامهرمزى دعوت کرد تا در گفتگو با شقایق دهقان 

(بازیگر سینما و تلویزیون) از رنج هاى بزرگ کردن بچه هایش از راه سنگ شکنى بگوید.
در برنامه جمعه  شب «ماه عسل»، سه مادر از استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و 
فارس به عنوان مادران شایسته مهمان احسان علیخانى شده بودند که مریم نصیرى زاده 

یکى از آنان بود.
چند وقت اخیر رقابت بر ســر دعوت از مهمانانى با داســتان هاى خاص در بین برنامه هاى 
تلویزیونى باال گرفته است و به تازگى رضا رشیدپور هم به صورت غیرمستقیم بابت جلوگیرى 
از حضور مهمانانى در برنامه «حاال خورشید» از تهیه کنندگان برنامه «ماه عسل» گالیه کرده 

بود.

سوژه برنامه احسان علیخانى تکرارى از آب درآمد!
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مخالفت سپاهان با 
درخواست 5 میلیاردى ژنــرال

طالیى ها 3 میلیارد با آپشن پاداش قهرمانى مى دهند

نصف جهان  امیر قلعه نویى براى دســتمزد خود براى 
یک فصل پیشــنهاد پنج میلیارد تومانى را به سپاهان 
ارائه داده بود و  البته مدیران سپاهان به او اعالم کردند 
که مى توانند فقط ســه میلیارد پرداخت کنند و البته
 آپشــن هایى را براى قهرمانى هاى احتمالى در نظر 

خواهندگرفت.
همانگونه که پیش تر نوشتیم سپاهانى ها منتظر پاسخ 
نهایى امیرقلعه نویى براى شروع فعالیت هاى خود به 
منظور آماده کردن تیمى قدرتمند براى لیگ هجدهم 
هستند و احتماًال این انتظار امروز (یک شنبه) یا فردا به 
پایان مى رسد اگر اختالف نظرهاى مالى همه 

چیز را خراب نکند.
پــس از لیــگ چهاردهــم که 
ســپاهان با حسین فرکى 

و در روز آخر موفق به کســب قهرمانى شــد، 
این باشــگاه روى خوش ندیده و مشــکالت 

زیادى طى ســه فصل اخیــر گریبان آنهــا را گرفته
 است.

لیگ پانزدهم براى طالیى پوشــان با رتبه یازدهمى 
و جانشینى اســتیماچ به جاى حســین فرکى خاتمه 
یافت. در لیگ شــانزدهم مدیران ســپاهان ســراغ 
عبدا... ویســى رفتند که در لیگ پانزدهــم همراه با 
استقالل خوزستان قهرمان شــده بود و امیدوار بودند 
بــا توجه بــه ســابق حضــور در ســپاهان برتعداد 
قهرمانى هاى خود اضافه کنند، امــا فصل براى این 
مربى و ســپاهان خوب پیش نرفت و تغییرات زیادى 
که این مربى ایجاد کرد، زمینه ساز مشکالت دیگرى 
هم براى تیم شد. کرانچار شــش هفته مانده به پایان 
رقابت ها ســکان هدایت تیم را برعهــده گرفت ولى 
علیرغم کسب نتایج خوب در روز آخر و در جدال براى 

کسب سهمیه آسیایى با ذوب آهن، ناکام ماند.
حضور کرانچار امیدوارى زیادى میان هواداران این تیم 
براى لیگ هفدهم ایجاد کرده بود، اما هیچ چیز آنطور 
که فکر مى شــد پیش نرفت و در هفته بیست و یکم 
کرانچار رفت و ابراهیم زاده جایگزین او شد؛ تغییراتى 
که باز هم کارساز نبود و ســپاهان بدترین نتایج خود 
را در تاریخ لیگ برتر بــا قرارگرفتن در رتبه چهاردهم 

کسب کرد.
فصل گذشته عالوه بر تغییرات در حوزه مربیگرى تیم، 
در حوزه مدیریتى نیز تغییرات ادامه یافت و سپاهانى ها 

که پیش تر به ثبات در مدیریت شهره بودند بار دیگر 
دست به تغییر محسن طاهرى زدند که یکسال پیش 
جایگزین اصغر باقریان شده بود و مسعود تابش یکى از 
قدیمى ترین چهره هاى باشگاه سپاهان براى مدتى 
به عنوان سرپرست باشگاه و با پایان مسابقات لیگ به 

عنوان مدیرعامل معرفى شد.
تجربه تلخ سه سال گذشته که با تغییرات متعدد مدیران 
عامل باشگاه همراه بود، سبب شــده تا هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان دست به تغییرات مجدد نزنند و تابش 
را در مدیریت باشگاه ابقا کنند و زمان الزم را نیز به او 

بدهند.
در سوى دیگر اولویت مدیران ســپاهان بازگرداندن 
امیرقلعه نویى اســت تا ســایر فعالیت هاى تیم نظیر 
حضور پررنــگ در فصل نقــل و انتقــاالت نیز آغاز 

شود.
البته بعید به نظر مى رسد که ســپاهانى ها تمایلى به 
تغییرات متعدد در بدنه تیم مانند لیگ هاى شانزدهم 
و هفدهم با ویســى و کرانچار داشته باشــند، اما بى 
شــک آنها منتظر پاســخ نهایى قلعه نویى هستند تا 
با نظر او براى جذب بازیکنــان کلیدى که مى توانند 
طالیى پوشان را بار دیگر به دوران موفقیت بازگردانند، 

نزدیک کنند.
در هفته هاى پایانى لیگ هفدهم و همینطور هفته هاى 
اخیر، گمانه زنى هاى زیادى در مورد جذب بازیکنانى 

نظیر محسن مسلمان، ســروش رفیعى و برخى دیگر 
از ســتاره هاى لیگ در اطراف باشگاه سپاهان شنیده 
مى شــود، اما تمام اینها زمانى رنگ واقعیت به خود 
مى گیرد و به صــورت عملى در دســتور کار مدیران 
سپاهان قرار مى گیرد که رضایت امیرقلعه نویى براى 
حضور در سپاهان جلب شود و روى گزینه هاى مدنظر 

باشگاه نظر مثبت داشته باشد. 
طبق شــنیده هاى نصــف جهان، یکــى از اختالف 
نظرهاى مدیران ســپاهان و امیر قلعه نویى یکى بر 
روى دســتمزد ژنرال و دیگرى هم بــر روى موضوع 
بودجه تیم فوتبال براى فصل جدیــد بود که البته دو 
طرف در این باره انعطاف هاى تقریبًا کمى را نشــان

 دادند. گفته مى شــود قلعه نویى براى حضور خود در 
جمع زردپوشــان براى یک فصل مبلــغ پنج میلیارد 
تومان را مطالبه کرده و مدیران ســپاهان هم اعالم 
کرده اند که  این رقم بسیار زیاد و فراتر از توان آنهاست 
و با پرداخت ســه  میلیــارد تومان به عــالوه پاداش 
قهرمانى در دو جــام پیش رو موافقت کــرده اند. در 
این باره محرم نویدکیا هم در تماس هایى با امیرخان 
خواســتار انعطاف وى در رقم درخواستى شده است. 
باید دید امروز یــا فردا خبر قرارداد ســپاهان با ژنرال 
به طور رسمى اعالم مى شــود یا خیر. هیچ چیز بدتر 
از آن نیســت که اختالف نظرهاى مالى همه چیز را 

خراب کند.

نصف جهان  امیر قلعه نویى براى دســتمزد خود بر
یک فصل پیشــنهاد پنجمیلیارد تومانى را به سپاه
ارائه داده بود و  البته مدیران سپاهان به او اعالم کر
که مى توانند فقط ســه میلیارد پرداخت کنند و ا
 آپشــن هایى را براى قهرمانى هاى احتمالى در

خواهندگرفت.
همانگونه که پیش تر نوشتیم سپاهانى ها منتظر پا
نهایى امیرقلعه نویى براى شروع فعالیت هاى خو
منظور آماده کردن تیمى قدرتمند براى لیگ هجد
هستند و احتماًال این انتظار امروز (یک شنبه) یا فرد
پپپایان مى رسد اگر اختالف نظرهاى مالىه

چچچچچچچیز را خراب نکند.
پــس از لیــگ چهاردهــم
ســپاهان با حسین فر

وو در روز آخر موفق به کســب قهرمانى شـ
این باشــگاه روى خوش ندیده و مشــکال

همانگونه که پیش تر نوشتیم 
سپاهانى ها منتظر پاسخ نهایى 

امیرقلعه نویى براى شروع فعالیت هاى 
خود به منظور آماده کردن تیمى قدرتمند 
براى لیگ هجدهم هستند و احتماالً این 
انتظار امروز (یک شنبه) یا فردا به پایان

 مى رسد اگر اختالف نظرهاى مالى 
ههمه چیز را خراب نکند

م 
ى

نصف جهــان  هیچ وقت با فوتبال شــوخى نکنید، 
چون طورى تنبیه مى شوید که تا آخر عمر فراموش 
نمى کنید. مثال ریز و درشت هم از همه جاى دنیا 

زیاد است.
 درست از همان لحظه اى که ســرمربى الجزیره 
در نشست خبرى قبل از مســابقه به طعنه گفت 
کاپیتان پرسپولیس «ســوپرمن» نیست، معلوم 
بود که این بازى بازى جالل حســینى خواهد بود. 
آخرش هم ایــن خود کاپیتان بــود که مهمترین 
گل فصل پرسپولیس را در مهمترین دقیقه بازى 
به ثمر رساند. طعنه آمیز است که جالل این فصل 
هیچ گلى براى پرســپولیس نزده بود. بعد از گلى 
که او فصل گذشــته در چنین دقایقى روى همین 
دروازه به استقالل زد، حسینى بیشتر از یکسال در 
کارهاى تهاجمى ناموفق بود، اما این بغض یکساله 

دقیقًا در لحظه اى شکســت که باید مى شکست؛ 
درست جایى که «دادســتانى فوتبال» یکى دیگر 
از شعبده هاى نابش را به رخ کشید و نشان داد چه 
قواعد اســتثنایى تغییرناپذیرى دارد. این فوتبال 
است؛ یک آموزگار بى رحم که اشــتباه شاگردان 
موسپیدکرده اش را هم بى جواب باقى نمى گذارد. 
یکى مثل «تن کاته» 40ســال اســت در فضاى 
فوتبال نفس مى کشد، اما حتى او هم وقتى در یک 
تله هیجانى گرفتار مى شود و یک جمله نامربوط به 
زبان مى آورد، به 24ساعت نمى کشد که به سختى 

تاوانش را مى دهد.
هیچ وقت با فوتبال شــوخى نکنید، چون طورى 
تنبیه مى شوید که تا آخر عمر فراموش نمى کنید. 
مثال ریز و درشت هم از همه جاى دنیا زیاد است؛ از 
پرویز مظلومى که رقص کنار زمینش در دربى در 

10 دقیقه زیر رگبار «ایمون زاید» به کاریکاتورى 
هجوآلود بدل شد و در تاریخ ماند تا فرشاد احمدزاده 
که پیش از هفته آخر لیگ پانزدهم با غرور خاصى 
گفت تیمش ده گل به راه آهن مى زند، اما آخرش 
پرسپولیس قهرمانى را به دلیل گل شمارى از دست 
داد و شــانه بازیکنان همین راه آهــن به پناهگاه 

هق هق فرشاد و رفقا تبدیل شد. 
ســه ســال پیش درســت در چنین روزهایى، در 
میانه هاى اردیبهشت بایرن مونیخ براى رسیدن به 
فینال لیگ قهرمانان باید از سد بارسلونا مى گذشت. 
قبل از آن بازى «مانوئل نویر» در یک سهل انگارى 
تاریخى گفت: «امشب به «مسى» نشان مى دهم 
رئیس کیســت»، مســى هم نامردى نکرد و دو 
گل زد که یکى از آنها آن ضربه چیپ دلربا با پاى 
غیرتخصصى بود؛ همان که «بواتنگ» را به سوژه 

جذاب کارتونیست ها و فتوشاپکاران کل دنیا تبدیل 
کرد. «چوى کانگ هى» را یادتان مى آید؟ همان 
ســرمربى بى ادب کره جنوبى که قبــل از آخرین 
بازى مقدماتى جام جهانى در دوره قبلى، خوشــى 
زد زیر دلش و بیخود و بى جهــت گفت: «از ایران 
بدم مى آیــد، ترجیح مى دهم ازبکســتان به جاى 
آنها صعود کند.» در اولســان اما رضا قوچان نژاد 
مثل تیر غیب دررفت و اشــک چــوى را درآورد. 
نیم ساعت بعد بازیکنان ما داشتند با پرچم ملى دور 
زمین مى دویدند، اما کره اى ها وســط میدان رادیو 
به دست در هراس از آن بودند که در سیرك تاشکند، 
ازبکســتان یک گل دیگر به قطر بزند و خودشان 
حذف شوند. این فوتبال است؛ جایى که بعد از باخت 
استقالل در دربى رفت وریا غفورى اشک مى ریزد 
و در دربى برگشت خود او تک گل مسابقه را مى زند.  

بدیل
همان 
خرین
شــى

یران 
جاى

ن نژاد 
آورد. 
ىدور 
 رادیو 
کند، 
شان
اخت

 ریزد 
ى زند.  

احســان حاج صفى یکى از باتجربه ترین ملى 
پوشــان ایرانى در جام جهانى 2018 روســیه 

خواهد بود.
 اگر احســان بخاطر بازى مقابل نماینده رژیم 
صهیونیســتى، تیم ملى را از دســت مى داد، 
افسوس بزرگى براى فوتبال ایران بود. چرا که 
او همچون الماسى ارزشمند از سال هاى جوانى 
در تیم ملى مى درخشد و اکنون با 28 سال سن 

در آستانه انجام نودمین بازى ملى است. 
او این فصل را در المپیاکوس یونان سپرى کرد 
و 14 بازى نیز براى این تیم در مسابقات لیگ 
انجــام داد. اگر تنها یک گل زد اما نمایشــش 

یونانى ها را بابت این خرید، سربلند کرد. 
حاال احسان نیز به اردوى تیم ملى آمده تا دومین 
گام جهانى اش را تجربه کند. باتوجه به سن و 
ســالش، حاج صفى مى تواند تا دو جام جهانى 
دیگر را هم تجربه کند و شــاید حتى بیشترین 

تعداد بازى ملى را هم داشته باشد. 
«کارلوس کى روش» احتمــاًال حاج صفى را 
در پست هافبک میانى اســتفاده خواهد کرد و 
باید دید او مى تواند همچــون بازى هاى ملى 
قبلى در این پست بدرخشد یا خیر. شاید بازى با 
ازبکستان و ترکیه، آزمون خوبى براى احسان 

باشد.

حاج صفى؛
 نقطه اتکـــاى 
همیشگى

ش

ن پاداش قهرمانى مى دهند

زرد براى عقاب جوان!
النه 

نصف جهان  هم دو هفته گذشته و هم در روزنامه نصف جهان 
دیروز از احتمال حضور عقاب جوان اســتقالل در ســپاهان 
نوشــتیم، حاال این احتمال ابعــاد جدیدى به خــود گرفته و 
خبرگزارى ها و سایت هاى مختلف مطالب مختلفى در مورد 

آن منتشر مى کنند.
آنطور که برخى رســانه ها نوشــته اند، ظاهراً استقالل براى 
سید حســین حسینى تمام شــده اســت و مى خواهد فصل 
جدیدى از زندگى خود را شروع کند. دو ســال قبل اولین بار 
او مقابل ســپاهان و در اصفهان اوج گیرى کــرد و حاال انگار 
فصل جدیدش از همین باشگاه شــروع مى شود. حسینى به 
نزدیکانش گفته روزهاى ســختى را در استقالل سپرى کرد. 
او که جانشین سید مهدى رحمتى شــده بود گالیه داشت در 

ماه هاى حضورش در ترکیب همواره تحت فشار بود و در 
اواخر فصل رفتارهایى کرد که توپ را در زمین 

سیدمهدى رحمتى انداخت تا «وینفرد 
شفر» تصمیم بگیرد در چند 

بازى آخر فصل، از 

شماره یک استقالل در درون دروازه استفاده کند. حال حسینى 
به دلیل اتفاقات اخیر تصمیم دارد قراردادش را با آبى پوشــان 
تمدید نکند. گرچه در این میان شــفر هم از باشگاه خواسته تا 
قرارداد دروازه بان جوان تیمش تمدید شود اما باشگاه تاکنون 
هیچ اقدامى نکرده است. حال شنیده مى شود حسینى با یکى از 
نزدیکان امیر قلعه نویى صحبت کرده است و گفته نمى خواهد 
در استقالل بماند و ساز جدایى کوك کرده است. قلعه نویى هم 
این روزها در آستانه نشستن دوباره روى نیمکت سپاهان است 

و حسینى به آن فرد نزدیک به امیر گفته 

حتى حاضر است در سپاهان گلر دوم باشد ولى استقالل نماند 
چرا که دیگر تحمل یکسرى اتفاقات را ندارد.

به گزارش نصف جهان، باید منتظر روزهاى آتى باشیم تا ببینیم 
که در نهایت سرنوشت حسینى با ســپاهان چه خواهد شد. با 
حضور حسینى، سپاهان مى تواند خیالش از چهارچوب دروازه 
کامًال راحت باشد و مجبور نباشد با گران شدن دالر «ابراهیم 

عالمه» را نگه دارد. 

حاال فهمیدى رئیس کیست؟

هیچ وقت با فوتبال شوخى نکنید!

 با تأیید رسمى مذاکره باشگاه سپاهان 
با امیر قلعه نویى و توافقى که به زودى 
نهایى مى شــود، حاال مى توان بــا اطمینان گفت 
که قلعه نویى فصــل آینده ســرمربى ذوب آهن 
نخواهد بود. اتفاقى که باعث شده نیمکت ذوب آهن 
مقصد احتمالى دو مربى سرشــناس باشد. بر اساس 
شــنیده ها شــاید علیرضــا منصوریان ســرمربى 
ســابق اســتقالل به اصفهان برود تا روى نیمکت

 ذوب آهن بنشــیند. البتــه علیمنصــور یک رقیب 
سرسخت براى این پست دارد چرا که «خبر آنالین» 
از یحیــى گل محمدى بــه عنوان گزینــه احتمالى 
ذوبى ها نام برده است. مربى اى که سابقه قهرمانى با 
ذوب آهن در جام حذفى را دارد اما از آخرین حضورش 

روى نیمکت این تیم خاطرات خوبى ندارد. 

گزینه هاى سرمربیگرى 
نصف جهــان  نوشته کوتاه یکى از همکارانمان در نقد دو نگاه متفاوت ذوب آهن

صدا و سیما با دختران فوتسالیست کشورمان جالب توجه است. این 
مطلب را بخوانید: عجب ماجرایى است. چه بازى خنده دارى است. چه 
سیاست جالبى است که همه چیز تا این حد «میلى» باشد. براى همین 
است که در اذهان عمومى و بین مردم، رسانه ملى به رسانه میلى  تغییر 
نام داده! باور کنید فقط در ایران است که چنین اتفاقى مى افتد؛ اینکه 
بازى هاى تیم ملى  فوتسال زنان را پخش مستقیم یا حتى پخش با 
تأخیر هم نکنى، حتى صحنه هایى از هنرنمایى هایشان که قهرمان 
 آسیا شدند را هم نشان ندهى اما دعوتشان کنى به برنامه اى پربیننده، 

به واسطه آن کلى آگهى بگیرى و به هنگام معرفى از القاب 
 مسى و مارادوناى آسیا استفاده کنى...

عجیب تر اینکه بخواهى هنرشان را با روپایى زدن 
در برنامه «خندوانه» نشان دهند ! اینها قهرمان دو 
دوره متوالى آسیا هستند و هنرشان را نه تنها در 
قاره بلکه فراتر از آسیا هم دیده اند. دیده شده اند 

که یکى مثل فرشته کریمى از ایتالیا و اسپانیا پیشنهاد 
دارد. آقایان مسئول در صداوسیما شما چشمانتان را به 

روى توانایى و هنر فوتسال زنان بســتید و اجازه ندادید که 
مردم هم ببینند.

تلویزیون با خودش چند چنده؟
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 الغرافه در فصلى که گذشت دو بار در نیمکت خود دست به تغییر زد. در 
نیم فصل دوم هدایت تیم قطرى را «بولنت»، سرمربى ترکیه اى برعهده 
داشــت که او بعد از حذف شــدن از جام امیر قطر تصمیم گرفت که به 
همکارى خود بــا الغرافه پایان دهد. باشــگاه الغرافه هم تصمیم گرفت 

که ســرمربى جدید خود را خیلى زود معرفى کند. این باشــگاه قطرى 
«کریستیان گورکوف» فرانسوى را به عنوان سرمربى جدید خود انتخاب 
کرده است. گورکوف پیش از این در فصل 2003-2002هدایت الغرافه 
را بر عهده داشت. این مربى 63 ساله از 2014 تا 2016 هدایت تیم   ملى 

فوتبال الجزایر را بر عهده داشت و در لیگ فرانسه هم در تیم هاى لوریان 
و رن مربیگرى کرده اســت. مهدى طارمى، مهاجم سابق تیم فوتبال 
پرسپولیس که در نیم فصل دوم به الغرافه پیوست عملکرد بسیار خوبى در 

این تیم قطرى داشت. او فصل بعد هم با این تیم به میدان خواهد رفت.

ست گورکوف
  طارمى زیر د

نصف جهان براساس آمارى که منتشر شده استقالل فقط 
با اتکا به یک نام توانست از سد تیم ذوب آهن بگذرد تا 
رسانه هاى استقاللى این روزها بتوانند از برترى «وینفرد 
شفر» بر قلعه نویى بنویســند و چه بسا اگر آن نام 
معروف نبود، شفر در سومین مصافش با ژنرال 

یک ناکام محض بود.
استقالل با درخشش «مامه تیام» موفق شد با 
شکست ذوب آهن به جمع هشت تیم برتر آسیا 
صعود کند. تیام، تنها تفاوت استقاللِ شفر نسبت به بازى 
رفت بود و البته تغییرى کامًال تأثیرگذار. بررسى آمارهاى 
بازى نشان مى دهد هت تریک مهاجم آماده استقاللى ها 
نسبت پررنگى با آمادگى باالى تیم شفر ندارد و بیشتر 
به مهارت فردى این ستاره بر مى گردد. روى گل دوم 
استقالل این مهاجم از یک توپ مرده موفق شد 
گل بسازد. برنده شــدن در یک نبرد خنثى برابر 
مدافع ذوب  آهن، دو تاچ و شوتى تماشایى با پاى 
غیرتخصصى، گلى به همراه داشت که شاید به 

عنوان بهترین گل تورنمنت هم انتخاب شود.
تیام  در دیدار برگشــت با ذوب آهن چهار شوت به 

سمت دروازه رشــید مظاهرى زد که هر چهار شوت در 
چهارچوب قرار گرفت و سه گل از آن به دست آمد. آمار 
خیره کننده 100 درصد شوت ها در چهارچوب و به گل 
تبدیل شدنِ  75 درصد شــوت ها در یک بازى. این در 
شرایطى است که استقالل در بازى خانگى با ذوب آهن 
نسبت به بازى رفت موقعیت هاى گلزنى کمترى ساخت 
و تیام آنطور که باید و شــاید هم از طرف هافبک هاى 
آبى پوش تغذیه نشد. اســتقالل در مجموع 9 شوت زد 
(سه شــوت کمتر از بازى رفت در اصفهان که تیام در 
آن غایب بود) که شش شوت در چهارچوب قرار گرفت 
و سهم تیام، چهار تاى از آنها بود. استقالل در بازى رفت 
فقط دو شوت در چهارچوب داشت و اگر شوت هاى تیام 
را در بازى اخیر نادیده بگیریم باز هم شاگردان شفر فقط 
دو بار موفق شدند شوت هاى شان را به چهارچوب دروازه 
رشید مظاهرى برسانند. بررسى تعداد شانس هاى گلزنى 
هم نشان مى دهد استقالل نسبت به بازى رفت پیشرفت 
بزرگى نداشته و برد پرگل بازى برگشــت تا حد بسیار 

زیادى وابسته به درخشش الماس سیاهش بوده است.
بر اساس آمار ســایت لیگ قهرمانان آسیا، استقالل در 

بازى برگشت 3 بار با پاس هاى کلیدى تیام، انصارى و 
«ســرور جپاروف» موقعیت ساخت و یک پاس گل هم 
به نام وریا غفورى ثبت شــد. در بازى رفت اما بازیکنان 
اســتقالل روى هم رفته 9 پاس کلیدى به ثبت رسانده 
بودند که البته هیچ موفقیتى براى استقالل در پى نداشت. 
مقایسه این آمارها در دو بازى رفت و برگشت، در غیاب 
و حضور تیام، نشان مى دهد که استقالل چگونه موفق 
شد با گذر از ســد ذوب آهن به یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کند.
تیام در لیگ قهرمانان این فصل 450 دقیقه (پنج بازى) 
براى استقالل بازى کرد.  هفت گل، ثمره این حضور در 
زمین براى او و آبى پوشان بوده است. بر اساس آمار  هم 
تیام 396 دقیقه براى اســتقالل در لیگ هفدهم بازى 
کرد که موفق شــد چهار گل براى تیم شفر بزند و یک
 پاس گل هم به نام خــود ثبت کنــد. او در فینال جام 
حذفى هم 43 دقیقه در زمین بازى حاضر بود و تک گل 
پیروزى بخش استقالل را زد تا یکى از دو جام این فصل 
فوتبال ایران به اســتقالل برســد. تیام در مجموع این 
فصل 889 دقیقه براى اســتقالل بازى کرد که موفق 

شد 12 گل براى آبى ها به ثمر برساند. این مهاجم به 
طور میانگین هر 74 دقیقه یک بار دروازه حریفان 

اســتقالل را باز کرد و نقــش پررنگى در 
اوج گیرى زمستان 96 و بهار 97 استقالل 
داشــت که منجر به پایان موفقیت آمیز 
فصل، براى آبى پوشــان پایتخت شد. 

در اینکه شفر مربى بزرگ و بسیار 
با کارنامه ترى نســبت به امیر 
قلعه نویى است شکى نداریم، 
اما اینکه رســانه هاى پایتخت 
به ویژه آبى نویســان نوشتند 

که شفر نشــان داد امثال قلعه نویى 
دوره شان به پایان رسیده است ، باید 
دید اگر تیامــى در کار نبود باز هم 

اینچنین مى نوشتند؟ آنها ظاهراً 
مصاف در لیــگ و دور رفت 

لیگ قهرمانــان که ژنرال 
توانست شفر را مغلوب کند 

را فراموش کرده اند.

به دنبال انصراف تیم نفت و گاز گچســاران از حضور در رقابت  هاى 
هندبال جام باشگاه هاى آســیا، تیم فوالد مبارکه سپاهان راهى این 
مسابقات مى شود.به دنبال انصراف تیم هندبال نفت و گاز گچساران که  
عنوان قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور در سال 96 جواز حضور در 
مسابقات هندبال جام باشگاه هاى آسیا در بخش مردان را کسب کرد، 

تیم دیگرى جایگزین خواهد شد. 
طبق قانون مسابقات باشگاه هاى آســیا، دو تیم از هر کشور مى توانند 
در مسابقات جام باشگاه هاى آســیا حضور یابند و طبق اعالم کمیته 
مسابقات فدراسیون هندبال ایران دو تیم اول لیگ برتر در بخش مردان 

مجوز حضور در این رقابت ها را کسب مى کنند. با توجه به اعالم انصراف 
تیم هندبال نفت و گاز گچساران، تیم دوم و سوم مى توانند براى اعزام به 
اردن اعالم آمادگى کنند و به این ترتیب تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان 
اعالم کرده که قصد دارد در این دیدارها شرکت کند.  تیم هندبال فوالد 
مبارکه سپاهان در کارنامه خود یک نایب قهرمانى و یک مقام سومى را 
در مسابقات هندبال جام باشگاه هاى آسیا یدك مى کشد. این تیم در 
لیگ برتر هندبال سال 1396 به مربیگرى محسن طاهرى در رده سوم 
قرار گرفت و با همین سرمربى به اردن مى رود. مسابقات هندبال جام 
باشگاه هاى آسیا در بخش مردان آبان ماه سال جارى برگزار خواهد شد.

دعوت نشدن «مامه تیام» به تیم ملى سنگال اتفاقى بود که  
حتى واکنش نشریه معتبر «کیکر» را هم در پى داشته 
و این رســانه آلمانى از قول سرمربى استقالل 
نوشته که انتظار داشته مهاجم تیمش به 
اردوى سنگال دعوت شود. در 
اینکه عملکرد تیام در 
استقالل فوق 
العاده بوده 

جاى هیچ شکى وجود ندارد اما مشکل اینجاست که تمام انتخاب هاى 
سرمربى سنگال براى جام جهانى بازیکنانى هستند که در اروپا توپ
 مى زنند و در این شــرایط دعوت از بازیکنى که در یک لیگ آسیایى 
حضور دارد کار سختى به نظر مى رسد. سرشناس ترین مهاجم سنگال 
«سادیو مانه» مهاجم تیم لیورپول است که نیازى به معرفى ندارد اما به 
جز او نام شش مهاجم دیگر هم در فهرست ارسالى سنگال به فیفا دیده 
مى شود. «کیتا بالده»(موناکو)، «مامه بیرام دیوف»(استوك سیتى)، 
«موسا کوناته»(امینس فرانســه)، «امبایه نیانگ»(تورینو)، «دیافرا 

ساخو»(رن) و «موسا ساو»(بورا اسپور ترکیه). 

 دروازه بان  اصفهانى اســبق پرســپولیس از این تیم به 
AFC شکایت کرده است تا بتواند مطالباتش را از این 
تیم بگیرد. مسعود همامى دو فصل در پرسپولیس حضور 
داشت و حدود یک میلیارد از این تیم طلبکار است. این 
دروازه بان معتقد اســت حکمى که AFC در روزهاى 
آینده خواهد داد پرســپولیس را به چالش جدید خواهد 
کشــید و جز مدیران این تیم کسى دیگر مقصر نیست. 
در ادامه بخشــى از مصاحبه همامى با «خبرآنالین» را 

مى خوانید:

از پرسپولیس چه خبر؟ شکایتتان به 
کجا رسید؟

در واقع به نتیجه خاصى نرسیدم. من به AFC شکایت 
 AFC کردم و یک نامه هم آماده کرده ام که به زودى به

ارسال خواهم کرد.
 AFC تــا به حــال حکمى هــم از

گرفته اید؟
AFC به مکاتبات من جواب داده است اما هنوز حکمى 
علیه باشــگاه پرســپولیس صادر نکرده و به آنها براى 
پرداخت مطالبات زمان داده است. این زمان اگر تمام شود 
آنگاه حکم صادر مى شود که البته چندان هم دور نیست.
چقدر از این زمان باقى مانده است؟

راستش من این زمان را نمى توانم به شما بگویم چون 
تایمى محرمانه بین AFC و باشــگاه است. آنها از من 
تعدادى مدارك تکمیلى خواستند و بعد هم گفتند که این 
مدارك مورد تأیید ماست و ما پیگیر مطالبات تو هستیم. 
AFC این مهلت را هم به باشــگاه و هم به فدراسیون 
فوتبال اعالم کرده است. مورد جالب پرونده من این است 
که من نمى دانم چه کسى این وسط طلبکار است. من یا 

باشگاه پرسپولیس؟ چون آنها مرا تهدید مى کنند.
چه کسى شما را تهدید کرده؟

آقاى خبیرى و دیگر افرادى که در باشــگاه پرسپولیس 
هســتند. زمانى که باشگاه پرســپولیس و آقاى برانکو 
گفتند ما تو را نمى خواهیم، من به باشگاه رفتم تا براى 
گرفتن رضایتنامه و طلبم به توافق برسم. بخشى از پول 

را بخشیدم و در نهایت قرار شد باشگاه به من الباقى پول 
را بدهد. خالصه که آقایان این پول را به من ندادند و حتى 
نامه رضایتنامه را هم به من ندادند و من نتوانستم به دو 
پیشنهادى که داشتم پاسخ بدهم. مجبور شدم به لیگ 
یک بروم و براى پاس همدان بازى کنم. آنها با من این 
کار را کردند و من مجبور شدم شکایت بکنم. شکایت من 
نزدیک به دو سال اســت که طول کشیده است. بارها و 
بارها تالش کردم این مسئله را حل کنم. مصاحبه کردم، 
به باشــگاه فکس زدم اما هیچ اتفاقى نیافتاد. چندین بار 
هشدار دادم که شکایت مى کنم اما کسى توجه نکرد. در 
زمان آقاى گرشاسبى ، آقاى ایمان وردى با من تماس 
گرفت و چند جلســه برگزار کردیم و آنهــا مدام به من 
مى گفتند که چقــدر تخفیف مى دهــى؟ من توضیح
مى دادم که در کمیته استیناف 300 میلیون تومان تخفیف 
داده ام. 300 میلیون از قرارداد یک میلیاردى ام را بخشیده ام. 

قرار بود آقاى طاهرى به من 700 میلیون نقد بدهد.
مبلغ قراردادتان چقدر بود؟

من جمعًا یک میلیارد قرارداد داشتم. من سال آخر 595 
میلیون با پرسپولیس قرارداد داشتم که چون فسخ یک 
طرفه انجام شد، یک برابر و نیم این مبلغ به من غرامت 
تعلق گرفت و پرسپولیس باید 900 میلیون به من مى داد. 
از فصل هاى قبل هم طلب داشتم که جمعًا میزان طلبم 
را به یک میلیارد و 60 میلیون تومان مى رساند. در نهایت 
پس از کش و قوس هاى فراوان و با چهار بار تجدیدنظر 
خواهى ویژه، آقاى موســوى در کمیته استیناف به من 
گفتند که 700 میلیون نقد بگیر و رضایت بده. من گفتم 
که اینها این مبلغ را نمى دهند. قرار شد اگر پرسپولیس 
این پول را نداد، استیناف حکم دهد. من 300 میلیونم را 
بخشیدم و آنها حکم دادند اما بعد تماس مى گرفتند که 
بیا و این حکم را ببخش. من نمــى پذیرفتم و گفتم که 

تخفیفم را داده ام و از شکایتم نمى گذرم.
از باشگاه پرســپولیس دیگر با تو 

تماس نگرفتند؟
بعد تماس ها قطع شد تا سه چهار هفته پیش که از طریق 
آقاى خبیرى دوباره تماس ها شروع شد. ایشان مدام زنگ 

مى زد و مى گفت بیا صحبت کنیم و پولت را مى دهیم. 
خدا را شــکر من از روز اول هر مذاکره اى که با آقایان 
داشته ام، به مقدار زیاد از آن مدرك و فایل صوتى دارم و 
براى روز مبادا نگه داشته ام که االن روز مباداست. همه 
اینها را هم اگر الزم باشد به یک خبرگزارى که صداقت 
داشته باشد ارائه مى دهم تا مردم حقیقت را بفهمند. دو 
سه هفته پیش من به تهران آمدم و با آقاى گرشاسبى قبل 
بازى رفت با الجزیره صحبت کردم که به نتیجه خاصى 
نرسید. ایشان گفت من با وزیر صحبت مى کنم  و به شما 
اطالع مى دهم. ما بعد از آن به شهر خودمان برگشتیم. 
دوباره پنج شنبه بعد از بازى با الجزیره با من تماس گرفتند 
و خواستند که به تهران بیایم. من به آقاى خبیرى گفتم 
چقدر مى دهید؟ گفتند که 150 میلیون چک مى دهیم. 
گفتم با این شرایط تهران نمى آیم. ایشان یک بار دیگر 
تماس گرفت و گفت که 300 میلیون را به صورت چک 
مى دهیم. من مى دانستم که به هیچ نتیجه اى با باشگاه 
پرسپولیس نمى رســم اما فقط به احترام آقاى تاج که 
به گردن ما حق دارند راهى تهران شــدم. ایشان گفتند 
پرســپولیس مبلغ قابل توجهى را نقد مى دهد و بقیه را 
به صورت چک مى دهد و من خودم ضمانت مى دهم. 
نتیجه جلسه چهار ساعته من با پرسپولیسى ها این بود که 
گفتند ما 150 میلیون دو روز دیگر به حسابت مى ریزیم و 
دو چک صد میلیونى هم براى تاریخ یک تیر و یک مرداد 
مى دهیم. گفتم بقیه اش؟ گفتند بقیــه اش را ببخش. 
گفتم من از لحاظ مالى توى این فوتبال ضرر کرده ام و 
شــما پدر من را در آورده اید. گفتند حاال یک ضرر است 
دیگر! دو مدرسه فوتبال هم به تو مى دهیم. من از جلسه 
خارج شدم و گفتم که فکرهایم را مى کنم و خبر مى دهم. 
دوباره آقاى خبیرى تماس گرفت و من گفتم که شما با 
بچه که طرف نیستید. شما مى گویید باشگاه چک دارد، 
آقاى گرشاسبى مى گوید ندارد. چرا آقاى گرشاسبى از 
چک شخصى خودش نمى دهد؟ مگر به باشگاه اطمینان 
ندارد؟ در این بین و میان حرف هایشان مدام مى گفتند 
که اگر شما از باشگاه شکایت کنى، مسئول تعلیق شدن 
پرسپولیس هستى. یا از طرف دیگر مى گفتند که هواداران 

گفته اند که شماره و آدرس و نشانى صفحه شخصى اش 
را به ما بدهید تا ما خودمــان از او رضایت بگیریم. من 
هم آدرســم را دادم گفتم بگویید بیایند تا ببینم چگونه 
مى خواهند رضایــت بگیرند. به آنها گفتــم که من از 
هیچکس جز خدا نمى ترســم و همــان روزى هم که 
شکایت کردم، خود را براى هر اتفاقى آماده کردم. چند 
روز بعد آقاى خبیرى اس ام اس داد که ما با تو با صداقت 
رفتار کردیم ولى تو بى صداقتى کردى و با رســانه ها 
مصاحبه کردى. ما هم از این به بعد حقایق را به مردم مى 
گوییم. من هم تماس گرفتم و گفتم مرد حسابى! این منم 
که طلبکارم. از شما که دزدى نکرده ام که مى خواهید 
حقایق را به مردم بگویید. دیروز هم به آنها گفتم از این 

به بعد طور دیگرى رفتار مى کنم و کارى مى کنم 
که دستتان پیش مردم رو شود.

االن شــما منتظر حکم 
AFC هستید؟

آســایش خانــواده من را ســلب 
کــرده انــد. بــه خــدا از آنها 
نمى گذرم. به آقاى خبیرى هم 
گفتم که اگر یک بار دیگر من 

را تهدید کنید، تمام مدارکى 
کــه دارم را بــه همراه 
فایــل هــاى صوتى 

مکالمــات در فضاى 
مجازى به اشتراك 
مى گذارم تا مردم 
بفهمند چه کسى 
همکارى نکرد. 
از روزى که من 
وارد مذاکــره با 
این باشگاه شدم، 
یک بار صداقت 

ندیــدم. فقط دروغ 
و دروغ. همه اش مى گویند 

که بیا و رضایت بده. من را به فوتبال گذشته ام برگردانید 
تا رضایت دهم.من نهایتاً این مطالب را در فضاى مجازى 
خواهم گذاشت تا مردم همه چیز را بفهمند. اگر یک نخود 
مردانگى در رفتارشــان مى دیدم، برایشان 10 قدم بر

مى داشتم. این اصل قضیه است از اول تا االن. تا االن 
هم فقط ب خاطر آقاى تاج و گرشاسبى راه آمده ام اما از این 

به بعد کسى از من انتظارى نداشته باشد.

و آدرس و نشانى صفحه شخصى اش 
خودمــان از او رضایت بگیریم. من 
م گفتم بگویید بیایند تا ببینم چگونه 
ـتبگیرند. به آنها گفتــم که من از 
مى ترســم و همــان روزى هم که 
د را براى هر اتفاقى آماده کردم. چند 
ى اس ام اس داد که ما با تو با صداقت 
و بى صداقتى کردى و با رســانه ها 
 هم از این به بعد حقایق را به مردم مى 
سگرفتم و گفتم مرد حسابى! این منم 
ما که دزدى نکرده ام که مى خواهید 
گویید. دیروز هم به آنها گفتم از این 

کارى مىکنم  رفتار مى کنم و
ردم روشود.

شــما منتظر حکم
هستید؟

من را ســلب  ده
ه خــدا از آنها 
ى خبیرى هم 
دیگر من  ر

م مدارکى 
 همراه
صوتى 
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تا رضایت دهم.من نهایتاً این مطالب را در فضاى مجازى 
خواهم گذاشت تا مردم همه چیز را بفهمند. اگر یک نخود 
مردانگى در رفتارشــان مى دیدم، برایشان 10 قدم بر

مى داشتم. این اصل قضیه است از اول تا االن. تا االن 
هم فقط ب خاطر آقاى تاج و گرشاسبى راه آمده ام اما از این 

به بعد کسى از من انتظارى نداشته باشد.

گفتم 
مرد حسابى! این منم 

که طلبکارم. از شما که دزدى 
نکرده ام که مى خواهید حقایق 
را به مردم بگویید. دیروز هم 
به آنها گفتم از این به بعد طور 
دیگرى رفتار مى کنم و کارى 

مى کنم که دستتان 
پیش مردم رو شود

م

م

همامى: تهدیدم مى کنند اما از کسى نمى ترسم
گلر اصفهانى علیه پرسپولیس

2 مصاف قبل را فراموش کرده اید؟

 شفر بهتر از ژنرال است اما...
گل براى آبى ها به ثمر برساند. این مهاجم به 

4گین هر 74 دقیقه یک بار دروازه حریفان 
الل را باز کرد و نقــش پررنگى در 
97 استقالل  7 و بهار 6ى زمستان96
 که منجر به پایان موفقیت آمیز 

راى آبى پوشــان پایتخت شد.
 شفر مربى بزرگ و بسیار 

ه ترى نســبت به امیر 
نداریم،  ى است شکى
 رســانه هاى پایتخت 
آبى نویســان نوشتند 

 نشــان داد امثال قلعه نویى 
ن به پایان رسیده است ، باید
تیامــى در کار نبود باز هم 

 مى نوشتند؟ آنها ظاهراً 
در لیــگ و دور رفت 
رمانــان که ژنرال
 شفر را مغلوب کند 

ش کرده اند.

( ی ر پور (بور و و و (رن) و

نصف جهان
با اتکا به یک
رسانه هاى
شفر»
معر

یک
اس
شک
صعود کند.
ال رفت بود و
بازى نشان
نسبت پر
بهمهار
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تیام  در

مروارید سیاه رقباى سرسختى داشتسپاهان در هندبال آسیا
دعوتنشدن «مامه تیام» به تیمملىسنگال اتفاقى بود که 
حتى واکنش نشریه معتبر «کیکر» را هم در پى داشته 
و این رســانه آلمانى از قول سرمربى استقالل 
داشته مهاجمتیمش به  نوشته که انتظار
اردوى سنگال دعوت شود. در 
اینکه عملکرد تیام در 
استقالل فوق 
العاده بوده

جاى
سر
 مى
حض
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د که هواداران

مروارید
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گرچه انتخاب اکثر ما بــراى رفع عطش، 
نوشیدن آب سرد اســت، اما مزیت هاى 
ســالمتى آب گرم در مقابل آب سرد کامًال 

اثبات شده است.
این نکته ثابت شده که عادت به نوشیدن 
آب گرم، مى تواند منجر به بهبود وضعیت 

گوارش و فرآیند هضم شود. حال شش دلیل 
براى نوشیدن آب گرم به جاى آب سرد را 

عنوان مى کنیم:

66 دلیل براى دلیل براى
 نوشیدن آب گرم به جاى آب سرد

اگــر بــا 
مشکالت خواب مواجه هستید 

و به راحتى به خواب نمى  روید، نوشیدن آب 
گرم پیش از به تختخواب رفتــن مى تواند به بهبود 

خواب کمک کند. 
آب گرم دماى داخلى بدن را افزایش مى دهد که این شرایط 
به آرامش و شل شدن بدن، آرامش اعصاب و احساس 

خواب آلودگى و آرامش کمک مى کند.

 مصرف آب سرد باعث کاهش گردش 
خون مى شود، در حالى که آب گرم خاصیت 

کامًال برعکس دارد. افزایش گردش خون در 
نتیجه نوشــیدن آب گرم، باعث مى شود بسیار 

سریع تر از سموم بدن خالص شوید.

افزایش کیفیت خواب

جلوگیرى از پیرى زودرس

فسى 
ایمن کردن سیستم تن

 نوشیدن آب گرم براى پوست 
نیز خوب است. این کار به حذف سموم و 

دیگر ناخالصى  ها از بدن کمک مى  کند. سموم 
مختلفى در پیرى زودرس و برخى مشکالت سالمت 
نقــش دارند. همچنین نوشــیدن آب گــرم به ترمیم 
سلول  هاى پوست کمک مى  کند و از این رو، در جوان 

سازى و بهبود قابلیت ارتجاعى پوست نقش دارد.

ف  مصر
آب گرم مــى تواند براى 

سیســتم تنفسى شــما مفید باشد. 
آب ســرد در ایــن میان، باعــث تخریب 

مخاط مى شــود و خطر ابتال به عفونت هاى 
تنفســى و مشــکالت ریزش مو را افزایش 

مى دهد. در مقابل، آب گرم گلو را تسکین 
مى دهــد و کاهنده هــر گونه 

تحریک است.
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تسکین درد

تسکین درد بهبود سیستم گوارش

بهبود سیستم گوارش

 اگر دچار 
ســردرد یا التهاب در بدن 

شده اید، نوشیدن آب گرم بسیار توصیه 
مى شــود. از آنجا که آب گــرم، جریان خون 

به بافت ها را افزایش مى دهد، باعث تســکین 
انقباضات ماهیچه اى مى شــود. نوشیدن آب 

گرم براى از بین بــردن دردهاى ماهیچه 
اى بسیار مفید است.

 آب گرم 
مى تواند کمک بزرگى براى 

سیستم گوارش شــما باشد. آب سرد به 
جامد کردن چربى غذاها کمک مى کند و فرآیند 

هضم را ُکند مى کند، اما آب گرم به شیوه اى کامًال 
برعکس عمل مى کند و ضمن بهبود فرآیند هضم، 
کمک بزرگى براى جذب بهینه مواد مغذى اســت. 
نوشیدن آب گرم از ابتال به یبوست نیز پیشگیرى 

مى کند.

 ترك کف پا، در زنان نسبت به مردان شیوع بیشترى 
دارد. کف پا به دالیل متعــددى از جمله اضافه وزن، 
عفونت هــاى قارچى، اگزمــا و کم آبــى بدن ترك 

مى خورد:
*اگزما: در صورت وجود اگزما، ابتدا باید علت اصلى را 
ریشه یابى کرد و بعد از به دست آوردن نتیجه، درمان 
درست را به کار برد. البته یکى از علت هاى ایجاد اگزما 
مى تواند ناشى از شغل فرد باشد. مثًال افرادى که پاهاى 
شان دائمًا داخل مواد شیمیایى قرار دارد، در این مواقع 

باید پاها از این مواد دور نگه داشته شوند.
*کراتودرمى: یک بیمارى مادرزادى اســت. راه رفتن 
افراد مبتال به این بیمارى را مى توان به کســانى که 
روى شیشه یا سنگالخ راه مى روند تشبیه کرد. براى 

همین پیاده روى و راه رفتــن طوالنى مدت براى این 
افراد مناسب نیســت، چراکه با درد زیاد همراه است. 
این بیمارى هم جزو بیمارى هایى اســت که نباید با 
ترك هاى پاشنه پا عادى اشــتباه گرفته شود. با این 
حال چون این یک بیمارى ارثى است، نمى توان انتظار 
بهبودى کامل را داشت اما با کمک داروهاى تجویزى 

مى توان این بیمارى را تحت کنترل گرفت.
*کم آبى بدن: پوسته پوسته شــدن کف پا مى تواند 
نشانه کم آبى بدن باشــد. براى همین الزم است که 
به مقدار کافى آب بنوشید. نوشیدن مقادیر کافى آب و 
مایعات باعث حفظ آب بدن و دفع سموم از آن مى شود. 
*اضافه وزن: افرادى که مشــکل اضافه وزن دارند و 
در دســته افراد چاق قرار مى گیرند، به دلیل فشارى 

که روى پوست کف پا تحمیل مى شود، پاشنه پایشان 
مســتعد به وجود آمدن ترك هاى عمیق مى شود. به 
عالوه شــغل هایى وجود دارند که به طریقى پوست 
کف پا در معرض خیسى و رطوبت یا مواد شوینده قرار 
مى گیرد مانند مربیان شــنا که بیشتر مستعد خشکى 

پاشنه یا کف پا هستند.
*پسوریازیس: این بیمارى به طور نادر در کف دست 
یا کف پا مشاهده مى شود، اما اگر ترك هاى پا همراه 
با پوست قرمز و ملتهب باشــد، این ترك ها ناشى از 
بیمارى پسوریازیس است. پوست حالت چرمى شکل 
دارد و چون قابلیت ارتجاعى خود را از دست مى دهد، 
پوست کف پا دچار ترك مى شود که همراه با درد است. 
این دســته از ترك هاى پا درمان متفاوتى نسبت به 

ترك هــاى معمولى کف پــا دارند. یعنــى عالوه بر 
نرم کننده ها، باید از کرم هاى مخصوص براى درمان 

ضایعات پسوریازیس استفاده شود.
*عفونت هاى قارچى: این بیمارى بیشتر در سنین باال 
و افراد مسن دیده مى شود. در نگاه اول ممکن است فرد 
فکر کند به مشکل خشکى پوست ساده دچار شده است 
اما اگر ترك ها با پوســته ریزى هاى چشمگیر همراه 
باشد و عالوه بر کف پا، ناخن و اطراف ناخن را هم درگیر 
کند، آن زمان است که باید به بیمارى قارچ پا مشکوك 
شد. در این مواقع یک بررسى آزمایشگاهى براى کشف 
علت انجام مى شود و اگر بیمارى قارچى تأ یید شود، آن 
وقت داروهاى مناسب تجویز و بعد از مصرف طى مدت 

کوتاهى فرد بهبود پیدا مى کند.

ترك هاى عمیق کف پا را جدى بگیرید

اگر مشکل خواب دارید، تنها نیستید. بسیارى از 
مردم دنیابه بى خوابى مبتال هستند. بى خوابى، 
فــرد را گرفتار بیمارى هاى قلبى و افســردگى 
کرده و خطــر مــرگ زودهنــگام را افزایش 
مى دهد. همچنین وى را بــه عدم تمرکز مبتال 
مى کند. روش هاى زیر به شــما براى داشــتن 

خواب منظم شبانه کمک مى کند.

1- مدیتیشن
گاهى اوقات افکار نگران کننده، ما را در شــب 
بیدار نگه داشــته و باعث مى شــوند هورمون 
اضطراب کورتیزول در بدنمــان افزایش یافته 
و نگرانى مــان بیــش از پیش افزایــش یابد. 
بنابرایــن پیش از خــواب، مدیتیشــن انجام 
داده و بــا تنفس هــاى عمیــق و آرام کردن 
ماهیچه هاى بــدن، اضطــراب را از خود دور 

کنید.

2- زمان خواب
خوابیــدن در یک زمان خاص، به شــما کمک 
مى کنــد که ســریع به خــواب رویــد. بدن، 
خود را با ســاعت خــواب منظم تــان تنظیم 
مى کنــد و باعــث مى شــود زود بــه خواب

 روید.

3- نوشیدنى ها و خوراکى هاى ممنوع
نوشیدنى هاى کافئین دار و یا خوردن غذا پیش 
از خواب، مغز را تحریک و فعــال نگه مى دارد. 
بنابر این براى داشتن خوابى راحت، از نوشیدن 
این نــوع نوشــیدنى ها و غذا خــوردن پرهیز 

کنید.

4-استفاده از وسایل دیجیتالى ممنوع
نور صفحه نمایش وســایل دیجیتالى، ترشــح 
مالتونین- هورمون خواب- را ســرکوب کرده 

و باعث مى شــود به راحتى به خــواب نرویم. 
بنابراین هرگز این ابزارها را به تختخواب خود

 نبرید.

5- تاریک کردن محیط خواب
محیط خواب را بهتر است تا جایى که مى توانید 
تاریک کنید. اســتفاده از چراغ شب خواب هم 

گزینه خوبى است. 
بدین ترتیــب ســاعت بیولوژیکــى بــدن، 
بدن را بــراى رفتن بــه خوابى راحــت آماده

 مى کند. 

6- دورى از ساعت رومیزى
دور گذاشــتن ســاعت رومیزى کمک مى کند 
که موقع خواب به شــمارش دقیقه ها مشغول 
نشــوید. معموًال گذر دقایق موجب اضطراب و 

نگرانى مى شوند. 

6 ترفند براى داشتن خواب شبانه راحت

 شش دلیل
 آب سرد را 

سس

ىىسى سسف ففن ننت ممتم تتس

م و 
 سموم

 سالمت 
 به ترمیم
در جوان 

ش دارد.

ف 
براى واند

بهترین روش براى به دست آوردن مواد مغذى بیشتر 
و آنتى اکسیدان هاى ضد بیمارى، مصرف میوه ها و 
سبزیجات رنگى است، اما این به معناى اجتناب از 

مصرف گیاهان سفید نیست.
بک پژوهش جدید نشان مى دهد که گیاهان سفید، 
حاوى مواد مغذى سودمند و ضرورى گیاهى از جمله 

ویتامین C، ویتامین D، فیبر، پتاسیم و کلسیم هستند. 
در واقع مصرف سبزیجاتى که به صورت طبیعى 

سفیدرنگ هستند، به تأمین برخى از نیازهاى ضرورى 
بدن و در نتیجه سالمتى بیشتر کمک مى کنند.

ش از 
تمام خوراکى هاى سفید رنگى که باید بی

صرف کنید
همیشه م

ترکیبات ضد التهابى به نامquercetinدر پیاز وجود دارند که مشکالت ناشى 
از آرتریت را مرتفع تر مى کنند و احتمال بروز ســرطان، بیمارى هاى قلبى و 

دیابت را کاهش داده و سیستم ایمنى بدن را نیز تقویت مى کنند.

پیازاز
تقریبًا اکثر افراد نیــاز روزانه خود به 
پتاســیم و فیبر را تأمین نمى کنند. 
سیب زمینى سفید، بیشتر ازهر سبزى 
و میوه، حاوى پتاســیم اســت و به 
اندازه بقیه میوه ها و ســبزى ها فیبر 
دارد. همچنین سیب زمینى، حاوى 
ویتامین C، ویتامین B6 و منیزیم 
اســت و مقدار کمى هم پروتئین با 

کیفیت باال دارد.

 سیر نه تنهابه غذاها طعم بهترى مى دهد، 
بلکه گفته مى شود که به رویش مو و از بین 
رفتن آکنه و جلوگیرى از ســرماخوردگى 
و آنفلوآنــزا کمک مــى کنــد. ترکیبات 
آنتى اکسیدان موجود در سیر نیز به تقویت 
سیســتم ایمنى بدن کمک مى کنند. براى 
اینکه بتوانید از فعــال ترین ماده موجود در 
سیر که آلیسین نام دارد، استفاده کنید باید 
قبل از اینکه سیر را بپزید و یا حرارت دهید، 
حبه هاى تازه آن را خرد کنید و در مجاورت 

هواى آزاد قرار دهید تا براى مدتى بماند.
 

سیرسیر
قارچ ها انرژى کمى دارند 
و کلســترول و چربى و 
گلوتن هم ندارند. مقادیر 
ســدیم آنها پایین است، 
امــا در عــوض مقادیر 
زیادى ســلنیوم، پتاسیم، 
ریبوفالوین، نیاســین و 
ویتامین D در خود جاى 
داده اند. قارچ ها همچنین 
در فرد احســاس سیرى 
طوالنى مــدت به وجود 
مى آورند و مــى توان از 
آنها براى کنتــرل وزن 

استفاده کرد.

قارچ 

در کنار سبزیجاتى مثل بروکلى، کلم وجوانه بروکلى، گل کلم 
نیز داراى خواص بســیار مفیدى اســت. این سبزى، حاوى 
ترکیبات سولفور است که با سرطان مبارزه کرده و بافت 
استخوانى را قوى و سالمت رگ هاى خونى را هم 

حفظ مى کند.
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آب گرم مــى تو
سیســتم تنفسى شــ
ب ســرد در ایــن میان
ط مى شــود و خطر اب
ســى و مشــکالت ری
آب گ ى دهد. در مقابل،
مى دهــد و کاهند
تحریکاست ن 

کین 
آب 

واند براى 
ـما مفید باشد. 

ن، باعــث تخریب 
بتال به عفونت هاى 
یزش مو را افزایش 
گرم گلو را تسکین

ه هــر گونه 
در کنار سبزیجاتى مثل بروکلى، کت.

نیز داراى خواص بســیار مفیدى
ب ترکیبات سولفور است که

استخوانى را قوى و سال
حفظ مى

لللکککممممللللممم
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نگه داشتن ادرار از جمله عادات انسان ها در مواقعى است 
که یا کار دارند و یا دستشویى در دسترس نیست، ولى این 
کار مى تواند خطر ابتال به سرطان را در شما به وجود بیاورد.

نگه داشتن ادرار از گذشته تاکنون در بین بزرگ و کوچک 
وجود دارد. نگه داشتن ادرار در کودکان به دلیل سرگرم 
شدن در بازى و در بزرگ ترها، به دلیل داشتن مشغله و 
نداشتن وقت و یا نبودن دستشویى اتفاق مى افتد. ولى باید 
بگوییم که متأسفانه نگهداشتن ادرار باعث سرطان مثانه 
مى شود و این خبر خوبى نیست. در ادامه شما را با عوارض 
و خطرات نگهداشتن ادرار آشنا مى کنیم.مصرف غذاها و 
مایعات به پر شدن مثانه منجرمى شود. مثانه فقط حجم 
معینى را در خود نگه مى دارد و زمانى که بیشتر ازحد پر 
 شود، به مغز عالمت نیاز به دفع ارسال مى کند. در صورت 
امتناع از دفع به موقع ادرار، شرایط رشد باکترى ها فراهم 

مى شود و درنتیجه احتمال عفونت افزایش مى یابد. 
*عفونت معده

نگهداشتن ادرار نه  تنها باعث درد در قسمت تحتانى شکم 
مى شود، بلکه خطر ابتال به عفونت معده را هم افزایش 
مى دهد. زمانى که میکروب هاى موجود در ادرار از بدن 

خارج نمى شود، فرد دچار عفونت معده هم مى شود.
*عفونت مجراى ادرارى

نگه  داشــتن ادرار براى مدت  زمان طوالنــى، بدن را در 
معرض باکترى هاى مضرقرار مى دهد و احتمال ابتال به 

عفونت ادرارى (UTI) یا عفونت مثانه را افزایش مى دهد.
*درد هنگام دفع

نگهداشــتن ادرار اگر به طور مدام تکرار شود، باعث درد 
شدید هنگام دفع ادرار مى شود.

*تب
نگهداشــتن ادرار براى مدت طوالنى، مانع دفع باکترى 
موجود در بدن مى شود و این به  نوبه خود، باعث بروز تب 

خواهد شد.
*تورم مثانه و خطر بروز سرطان

هنگام مصرف آب، مثانه به  آرامى پرمى شود و در صورت 
دفع نشدن، مثانه متورم مى شود. پیشگیرى نکردن از تورم 

مثانه، به سرطان مثانه منجر مى شود.
*سنگ کلیه

آب به پاك سازى کلیه ها کمک مى کند، اما زمانى که ادرار 
براى مدت طوالنى نگه  داشته شود، به  طورجدى روى کلیه 
تأثیر مى گذارد و به ایجاد سنگ کلیه و درد منجر مى شود.

*کیست
کیست کلیه نوعى التهاب است. این  مشکل عمده اى است 

که بیشتر در زنان رخ مى دهد. 

نگه داشتن ادرار 
چه بالهایى 

سرتان مى آورد؟
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 8 صیاد فراســاحل ایران بیش از ســه ســال است تشــنگى، گرسنگى و 
شکنجه هاى فراوان دزدان دریایى را تحمل کرده و همچنان چشم انتظار 
خانواده هاى خود هستند؛ این هشت صیاد امیدوارند با دیپلماسى انقالبى به 

سرنوشت هشت ماهیگیر کشته شده همراه خود دچار نشوند.
ورود عمدى یا ســهوى صیادان به آب هاى ســرزمینى دیگر کشــورها 
گاهى براى آنها بســیار خطرآفرین اســت؛ این خطر در کشور سومالى که 
فاقد حکومت واحد و مرکزى اســت، بیشتر احســاس مى شود چراکه اکثر 
ساحل نشینان این کشور فقیر و جنگ زده شــاخ آفریقا براى تأمین معاش 
زندگى خــود به دزدى دریایى روى آوردند؛ شــاید خطــر دزدى دریایى و 
آن هم در آب هاى ســومالى براى صیــادان بلوچ تا قبــل از 6 فرودین 94 
خیلى محســوس نبود. در همین تاریخ بود که دو لنج «جابر» و «ســراج» 
به فرماندهى «ناخدا یونس پاره جو» و «ناخدا جمال الدین دهوارى» با 18 

خدمه وماهیگیر به چنگ دزدان دریایى افتادند.
البته لنج هاى ماهیگیران دیگرى نیز در سال هاى اخیر اسیر دزدان دریایى 
شــده اند اما مانند ماهیگیران لنج ســراج و جابر دوره اســارت آنها 36 ماه 
طول نکشیده است . شش ماه پس از اســارت یعنى در شهریور 94 برخى از 
ماهیگیران و ملوانان لنج جابر موفق شدند از دست دزدان دریایى فرار کنند 
و به ایران برگردنند، البته راه منتقل شــدن ایــن ماهیگیران که گویا چهار 
نفر بوده اند به ایران در رســانه هاى مختلف متفاوت نقل شده است، یکى از 
کمک دولت سومالى به آنها گفته و دیگرى از یارى یک کشتى ایتالیایى به 

ماهیگیران براى فرار به ایران نقل قول کرده است .
اما چیزى که مهم است اسارت 36 ماهه صیادان بلوچ است که همچنان ادامه 
دارد، بر اساس آخرین خبرها هشت نفر از صیادان براثر گرسنگى و تشنگى 
و صدالبته شکنجه هاى جسمى، اســارت را تاب نیاورده و کشته شدند، اما 

همچنان هشت ماهیگیر تاکنون اسارت را تحمل کرده و زنده هستند.
عبدا... نوحانى، ســعید بلوچى، آدم بلوچى، احمد بلوچى، شیرمحمدتابه زر، 
ابراهیم بلوچ نیا، محمد شریف پناهنده و ناخدا جمال الدین دهوارى هشت 
ماهیگیر اسیرى هستند که همچنان به مســئوالن ایران براى آزادى خود 

چشم دوخته اند.

نامه به رئیس جمهور تنها راه خانواده هاى صیادان دربند
خانواده هاى این اسرا و برخى از شهیدان در نامه اى که یکسال پیش، 5 خرداد 
96 به رئیس جمهور منتخب یعنى حسن روحانى نوشتند ضمن تبریک براى 
پیروزیش در انتخابات ریاست جمهورى خطاب به او گفتند: «امیدواریم با 
بازگشت آخرین بازماندگانمان از خاك ســومالى در خانه هاى خود جشن 

پیروزى بگیریم و در شادى امروز شما شریک باشیم .»
آنها در این نامه همچنین از رئیس جمهور براى کمک به خانواده قربانیان و 

اسرا یارى خواستند و گفتند: «براى توصیف وضعیت خانواده هاى ماهیگیران 
دربند همین بس که پدربزرگ خانواده نوحانى براى گذران زندگى خانواده 

خود چاره اى جز تکدیگرى ندارد.»
مدتى پس  از این نامه سکینه اشرفى، معاون وقت هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندارى سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران از تحت 
پوشش قرار گرفتن همه خانواده هاى ماهیگیران دربند در کمیته امداد امام 

خمینى(ره) خبر داد.
همچنین استاندار سیستان و بلوچستان نیز از دستور خود به فرمانداران چابهار 
و کنارك براى ارائه کمک هاى مادى و معنوى به خانواده قربانیان و اسرا خبر 
داده بود. اما مهمتر از خانواده اسرا خود اسیران هستند چراکه اگر این هشت 
ماهیگیر به موقع آزاد شوند خود مى توانند نان آور خانواده باشند، نماینده مردم 
چابهار و کنارك در مجلس شوراى اسالمى پیش تر در گفتگو با ایسنا با اشاره 
به وضعیت اسفبار صیادان دربند از جمع آورى کمک و غذاى مردمى براى 
آنها خبر داده و گفته بود: «این کمک ها را از طریق میانجیگران در کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس به صیادان دربند مى رسانیم تا حداقل از شهید شدن آنها به 

سبب گرسنگى جلوگیرى کنیم .»

راه حل هایى که تاکنون بى جواب مانده
کشور سومالى همانطور که پیش تر هم گفته شد به سبب جنگ هاى داخلى 
بسیار فاقد حکومت مرکزى است و فقط یک حکومت مورد تأیید سازمان ملل 
و دیگر کشورها در بخشى از خاك کشور حکمرانى مى کند که آن هم پس 

از حمله عده اى به سفارت عربستان در ایران رابطه خود را با ایران قطع کرد.
استاندار سیستان و بلوچســتان پیش تر در گفتگو با ایسنا از تعیین میانجى 
براى آزادى صیادان خبر داده و گفته بود: ایران با کشور سومالى رابطه خوبى 
ندارد و باید از طریق کشورهاى عضو آیورا (اتحادیه اقیانوس هند) اقدامات 

الزم براى آزادسازى صیادان انجام شود.
همچنین بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه نیز پیش تر اعالم کرد 
که ایران هیچ ارتباطى با دولت سومالى ندارد و چون طرف ما دزدان دریایى 

هستند قضیه پیچیده و باعث حساسیت شده است.
مجلس نیــز مدتى پیش بــه قضیه صیــادان دربند ورود پیدا کرد، ســید 
حسین نقوى حسینى سخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس آزادى ملوانــان ایرانى را نیازمند دیپلماســى انقالبى دانســته و 
گفته بود: ما نیازمند تــالش مضاعف در این قضیه هســتیم و باید وزارت 
خارجــه خیلى جدى تر پــاى کار بیاید تــا ملوانان ایرانــى از این وضعیت 
نجات پیــدا کنند. حبیب ا... دهمــرده نماینده مردم سیســتان در مجلس 
شــوراى اســالمى نیز گفته بود: نمایندگان سیســتان و بلوچســتان در 
مجلس مصوبه اى تحت عنــوان مجمع نمایندگان تنظیــم کرده و براى 
پیگیرى آزادى صیادان دربند ارســال کرده اند اما تاکنون پاسخى دریافت

 نکرده اند.
هرچند تاکنون اظهارنظرهاى مختلفى براى آزادى صیادان صورت گرفته اما 
تاکنون هیچکدام به آزادى ماهیگیرانى که 36 ماه است در بند دزدان دریایى 

اسیر هستند، کمکى نکرده است .

88 ماهیگیر ایرانى همچنان چشم انتظار آزادى  ماهیگیر ایرانى همچنان چشم انتظار آزادى 

مأموران گمرك در دو عملیات جداگانه مبارزه با قاچاق انسان شش نفر تبعه کشور سوریه را از داخل بار کامیون ها کشف کردند؛ این افراد قصد داشتند به صورت غیر قانونى و با مخفى شدن در داخل 
بار کامیون ها از طریق مرزهاى ایران وارد ترکیه شوند.در عملیات نخست چهار فرد سورى از داخل بار یک دستگاه کامیون ترانزیتى توسط مأموران گمرك بازرگان کشف شد که این افراد در داخل 
بار کامیون حامل پنبه مخفى شده بودند و قصد داشتند به صورت قاچاق از مرزهاى کشورمان خارج شوند و به ترکیه بروند. روز چهارشنبه نیز دختر و پسر سورى ال به الى بار میلگرد صادراتى یک 
دستگاه کامیون مخفى شده بودند و قاچاقچیان انسان مى خواستند با مخفى کردن این افراد در داخل بار میلگرد نسبت به خروج آنها اقدام کنند که با هوشیارى مأموران گمرك و رصد اطالعات و به 
کمک دستگاه هاى کنترلى ایکس رى، موفق به این کار نشدند. مأموران گمرك در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى موفق به کشف 73 مورد قاچاق انسان شده اند. سال گذشته نیز با 

هوشیارى مأموران گمرك 500 مورد قاچاق انسان در داخل بار کامیون ها در گمرکات کشف شد.

دختر و پسر 
خارجى در ایران 
 دستگیر شدند

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى گفت: جلسه محاکمه عامالن قتل فجیع در مهاباد 
پس از صدور کیفرخواست از سوى دادســرا به دادگاه کیفرى یک مهاباد ارجاع شده بود که 
دادگاه پس از بررسى هاى دقیق و فنى در روز پنج شنبه جلسه رسیدگى به اتهامات عامالن 

قتل مهاباد را برگزار کرد.
توکل حیدرى در گفتگو با میزان اظهار کرد: پس از رسیدگى مفصل آخرین دفاع از متهمان اخذ 
شد و محاکمه سه نفر به اتهام مشارکت در قتل و یک نفر به اتهام معاونت در قتل انجام شد. وى 

تصریح کرد: به احتمال زیاد رأى پرونده ظرف یک هفته آینده صادر مى شود.
سوم مهرماه سال گذشته در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیس 110 شهرستان مهاباد مبنى 
بر کشف جسد سوخته مجهول الهویه در جاده اى روستایى، مأموران پلیس آگاهى به همراه 
بازپرس شعبه اول دادسراى مهاباد بالفاصله در محل حاضر شدند. پس از وصول گزارش، 
پرونده در شعبه اول بازپرسى دادسراى مهاباد تشکیل شد و بازپرس دستور تعیین هویت و 
تشخیص علت تامه فوت به پزشکى قانونى را صادر کرد. در جریان تحقیقات مشخص شد که 

جسد متعلق به شخصى به هویت «صادق برمکى» متولد 1377 ساکن مهاباد است.
در این زمینه چهار نفر دستگیر شدند که سه نفر از آنها به اتهام مشارکت در قتل عمد با قرار 
بازداشت موقت شدند و یک نفر نیز به اتهام معاونت در قتل عمد با قرار قانونى وثیقه به زندان 
معرفى شد. تحقیقات تکمیلى در رابطه با انگیزه قتل ادامه داشت و هر سه نفر به انجام اعمالى 
که منجر به قتل عمد مقتول شده اعتراف کردند و سرانجام در تاریخ 13 مهرماه سال گذشته 

«د. د» در تحقیقات اولیه در بازپرسى در اقاریر خود انگیزه قتل را مسائل ناموسى عنوان کرد.
رسیدگى سریع و عادالنه به این پرونده با توجه به ابعاد گسترده اى که این پرونده پیدا کرده 
بود در دستور کار قرار گرفت و پس از وصول گزارش، پرونده در شعبه اول بازپرسى دادسراى 
مهاباد تشکیل شد و بازپرس دستور تعیین هویت و تشخیص علت تامه فوت به پزشکى قانونى 

را صادر کرد و براساس نظر پزشکى قانونى علت فوت سوختن و آتش زدن بوده است.
گفتنى است، اولیاى دم صادق هم براى چهار متهم پرونده اشد مجازات را درخواست کرده و 

خواستار صدور حکم قصاص براى قاتالن شدند.

«محمد» که در نجارى فعالیت مى کند، چهارشنبه شب هفته گذشته در شهرك 
گلستان محدوده بهارستان توسط دو مرد گروگان گرفته مى شود، اما بعد از گذشت 

ساعتى توسط پلیس آزاد مى شود.
این پسر که 29 سال دارد در گفتگو با ایلنا درباره این ماجرا اظهار کرد: «حوالى ساعت 
20و40دقیقه چهارشنبه شب به منزل دوستم رفتم و هنگام بازگشت از منزل او در 
شهرك گلستان محدوده بهارستان در انتهاى خیابان که محدوده تاریکى بود و در 
جلوى یک مهدکودك که هیچ چراغى نداشت از پشت سرم صداى پاى یک نفر را 
شنیدم.» وى ادامه داد: «وقتى به پشت سر بازگشتم یک آدم درشت هیکل با شوکر 
مرا زد و با کمک فرد دیگرى که به او جناب سروان مى گفت و لباس نظامى بر تن 

داشت مرا در داخل یک خودروى پراید نوك مدادى انداختند.»
محمد با بیان اینکه مدام از آنها مى پرسیدم که به چه علت مرا دستگیر کرده اید، گفت: 
«آن دو مرد به من گفتند سرم را بین دو صندلى قرار دهم و چیزى نگویم. سپس 
مرا به منطقه متروکه اى برده و از داخل صندوق عقب یک تکه ابر آوردند و در داخل 
دهانم قرار دادند و با چسب بستند. چشمانم را نیز با یک تکه دستمال و چسب بستند 
و به صورت خوابیده روى صندلى عقب ماشین افتادم و هر جا که نزدیک به چراغ 

قرمز مى شدیم کفى ماشین را رویم مى کشیدند.» وى افزود: «بعد از دو ساعت من را 
از داخل ماشین پیاده کردند و به ساختمانى بردند و مدام مى گفتند در سلول را باز کن 
سپس به من کمى آب دادند و روى یک صندلى نشستم. یکى از آنها از من خواست 
تا دســتم را روى میزى بگذارم تا کمى استراحت کنم اما به محض اینکه دستانم 

روى میز گذاشتم، دستانم را با چسب بستند و خودم را نیز با طناب و چسب بستند.»
محمد در ادامه گفت: «همانطور که دستان و بدنم را با طناب مى بستند یکى از آنها مرا 
تهدید مى کرد و مى گفت االن سرهنگ مى آید. بعد از ساعتى، من صداى چرخش 

کلید و قفل شدن در را شنیدم و پس از آن نیز صداى روشن شدن خودرو آمد و مطمئن 
شدم که آن دو نفر رفتند. بعد از مدتى که دیگر خبرى نشد؛ خودم را به میز نزدیک 
کردم و سرم را پایین آورده و چسب هایى را که با آن دستانم را بسته بودند جویدم تا 
باز شد بعدهم خودم را به آشپزخانه رساندم و چاقویى را که روى اُپن آشپزخانه بود 
برداشتم و طناب ها را پاره کردم. به سمت پنجره رفتم و قصد داشتم از آنجا فرار کنم 
که متأسفانه به دلیل اینکه از چسب 5 سانتى استفاده کرده بودند نتوانستم از آنجا 
خارج شوم؛ به روى بالکن رفتم و در آنجا مردى را دیدم که از خیابان عبور مى کرد 
و از او کمک خواستم و او به پلیس خبر داد و پس از آن مأموران به آنجا آمدند و من 

را آزاد کردند.»
افسر این پرونده نیز  در این باره گفت: «به احتمال زیاد این فرد را اشتباه گرفته اند 
چون به گفته خود این فرد آدم رباها مدام تکرار مى کردند که دعا کن تو را اشــتباه 
گرفته باشیم و گرنه بیچاره ات مى کنند.» او ادامه داد: «از این منزل مقدارى مدارك و 
لوازم که متعلق به آدم رباها بود؛ کشف و ضبط شد که از طریق این مدارك منزلى در 
خانى آباد متعلق به این افراد را شناسایى کردیم و به آنجا رفتیم که در آنجا نیز نبودند.» 

به گفته وى پلیس در حال پیگیرى این پرونده است.

 محاکمه عامالن قتل فجیع در مهاباد 

ماجراى فرار پسر جوان از چنگال گروگان گیرها

معاون فرماندار عجب شیر استان 
آذربایجان شــرقى گفت: درگیرى 
بین اهالى روستاى یایچى و ینگجه 
از توابع قلعه چاى این شهرستان بر 
ســر محدوده چراى دام به مصدوم 

شدن هشت نفر انجامید.
رضا رحمت اللهى اظهــار کرد: در 
این حادثه که روز جمعه اتفاق افتاد، 
حدود 150 نفر از اهالى روســتاى 
یایچى بــه چوپان هاى روســتاى 
ینگجه حمله و هشت نفر را مصدوم 
کردند که با حضور به موقع مأموران 
نیروى انتظامى، نزاع پایان یافت و 
مصدومان به بیمارستان هاى اطراف 

انتقال داده شدند. 
وى اضافه کــرد: 2 تن از مصدومان 
به علت شدن جراحات وارده براى 
درمان به تبریز منتقل شدند. معاون 
فرمانــدار عجب شــیر گفت: این 
دو روســتا در فاصله 15کیلومترى 
هم قرار دارند و مراتع و زمین هاى 
کشاورزى آنها هم مرز است و همین 
امر هر از چند گاهــى موجب بروز 
اختالف و نزاع هاى دســته جمعى 

مى شود. 
وى یادآور شــد: دو هفته پیش نیز 
جمعى از اهالى روســتاى قبادلو در 
بخش مرکزى عجب شــیر بر سر 
حق چراى دام با اهالى روســتاهاى 
همجوار از توابع آذرشــهر درگیر 
شــده بودند کــه در ایــن حادثه 
چند نفر زخمى و خــودروى منابع 
طبیعى نیز به آتش کشــیده شده 

بود. 

8 مصدوم 
در پى نـــزاع 

بر سر چرا 

برخورد دو دستگاه جت اســکى با یکدیگر در 
آب هاى ســاحلى دریاى مازندران در منطقه 
نمک آبرود شهرستان چالوس یک کشته و یک 

زخمى بر جا گذاشت.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
مازندران اعالم کرد که این حادثه ساعت حوالى 
14 روز جمعه رخ داد و دقایقــى بعد نیروهاى 
امدادى در محل حاضر شــدند. در این حادثه 
یک زن حدود 28 ساله در دم جان باخت و یک 
مرد حدود 30 ساله هم دچار آسیب هاى شدید 

شد.
بر اســاس گزارش این مرکز، تکنســین هاى 
اورژانس مازنــدران مســتقر در هچیرود، فرد 
مصدوم را که دچار افت ســطح هوشیارى شده 
بود پس از انجام مراقبت هاى اولیه به بیمارستان 
طالقانى چالوس منتقــل کردند. مرکز مدیریت 
حــوادث و فوریت هاى پزشــکى مازندران به 
اســتناد آخرین گزارش ها، حال این مصدوم را 

وخیم توصیف کرده است.
شهرك نمک آبرود بین راه چالوس به تنکابن در 
12 کیلومترى چالوس واقع است و جت اسکى 
یکى از ورزش هاى آبى و جذاب این منطقه به 
ویژه براى جوانان است که قایق تفریحى تندرو 
با قابلیت حمل دو تا چهار سرنشــین است و در 

سال هاى اخیر با تلفات همراه بوده است.
آخرین حادثه برخورد جت اسکى در این منطقه 
که به مرگ دو نفــر از یک خانــواده (دایى و 
خواهرزاده) انجامید مربوط به تابســتان سال 

95 بود. 
کارشناسان ورزش هاى آبى در دو سال گذشته 
از گسترش جت اســکیرانى در سواحل دریاى 
مازندران و ضعف آموزش و خطرآفرینى براى 
شناگران هشدار داده بودند و اعالم شده بود که 
تنها کمتر از 20 درصد قایقرانان و جت اســکى 
سواران این منطقه دوره آموزشى نجات غریق 

را گذرانده اند.

    مرگ زن جوان در 
برخورد 2 جت اسکى 

بازى اینترنتى «نهنــگ آبى» که به دلیل تشــویق به 
خودکشى خبرساز شده، مدتى است که در لبنان نیز وارد 
شــده و مواردى از تالش براى خودکشى تحت تأثیر آن 

گزارش شده است.
به گزارش ایرنــا، پلیس لبنان اعالم کــرد که به تازگى 

گزارش هایى را دریافت کرده که نشان مى دهد 
تعدادى از کــودکان لبنانى تحت تأثیر 

استفاده از بازى «نهنگ آبى» اقدام 
به خودکشى کرده اند.

هرچند به گفتــه پلیس لبنان 
تاکنون موردى از خودکشى که 
به مرگ بیانجامد ثبت نشــده 
است. با وجود این پلیس لبنان 

نسبت به استفاده از این بازى و 
خطرت آن هشدار داده است.

بازى نهنگ آبى (Blue Whale)یا چالش 
نهنگ آبى یک بازى غیرنرم افزارى مخفیانه است 

که به کمک تماس هاى آنالین اینترنتى انجام مى شود که 
نشانه هایى از آن در چند کشور گزارش شده است. بازى 
متشکل از چند چالش اســت که مدیران آنها را در طول 
50 روز به بازیکنان واگذار مى کننــد و در چالش نهایى 

بازیکن نیاز به ارتکاب خودکشى دارد. اصطالح «نهنگ 
آبى» مربوط به پدیده ســاحل نهنگ مى شود که مربوط 

به خودکشى است. 
 خطرى به اسم «مریم» 

پلیس لبنان همچنین نســبت به رواج بازى الکترونیکى 
«مریم» هشدار داده اســت. این بازى حول 
شــخصیت دخترى به نــام «مریم» 
اتفاق مى افتــد و جلو مى رود. او 
دچار مشکل شــده و گم شده 
اســت و بازیکن ضمن الزام 
به ارائه اطالعات شخصى، 
باید او را نجــات دهد. گفته 
مى شــود در فرآیند پاسخ به 
این پرســش ها، ممکن است 
حریم خصوصى بازیکن نقض شود 
و بسیارى از اطالعات او در دسترس قرار 
گیرد. پلیس از پدران و مادران خواسته تا فرزندان 
خود را نسبت به خطرات این بازى ها آگاه کنند و مانع از 
استفاده آنها از این بازى ها شــوند. این دو بازى به دلیل 
خطرناك بودن آنها از بسیارى از فروشگاه هاى مجازى از 

جمله اپ استور حذف شده است.

«نهنگ آبى» به لبنان رسید
شمار کشته شــدگان و مسمومیت هاى ناشــى از مصرف 
قارچ هاى وحشى رو به افزایش است. طبق آمار ثبت شده تا 
ساعت 10 صبح روز شنبه، 9 نفر در اثر مصرف این قارچ هاى 
سمى جانشان را از دست داده و 721 نفر هم مسموم شده اند 
که از این میزان 190 نفر به دلیل وخامت اوضاع جسمانى 
بسترى و 523 نفر دیگر هم بعد از طى مراحل اولیه درمانى از 

بیمارستان مرخص شده اند.
موارد مسمومیت با قارچ هاى خودرو در 10 استان کرمانشاه، 
فارس، زنجان، آذربایجان غربى، کردســتان، لرســتان، 
چهارمحال و بختیارى، قزوین، یاسوج و ایالم کشور دیده 
شــده که بیشــترین تلفات هم مربوط به استان کرمانشاه 
با293مسموم و هفت فوتى است و پس از آن هم استان هاى 
لرستان و کردستان به ترتیب با 154 و 101 مسموم و یک 

مورد فوتى قرار دارند.

رئیس کالنترى 109 بهارســتان گفت: سارق خودرو هاى 
منطقه بهارســتان که با جعل پالك  اقدام بــه فروش آنها 

مى کرد، دستگیر شد.
سرهنگ کیومرث حسنوند با اشاره به دستگیرى یک سارق 
خودرو در محدوده بهارستان، اظهار کرد: این سارق با سرقت 
خودروهاى شهروندان، با اســتفاده از پالك جعلى اقدام به 
فروش خودروها مى کرد. وى افزود: چندى پیش مأموران 
گشت انتظامى این کالنترى در حال گشتزنى در محدوده 
میدان بهارستان، بودند که مشخصات یک خودروى سوارى 
توجه آنها را جلب کرده و براى بررسى شماره پالك خودرو را 

از مرکز کنترل پلیس پایتخت استعالم کردند.
 رئیس کالنترى 109 بهارستان گفت: در بررسى هاى اولیه، 
خودروى مذکور داراى سابقه ســرقت نبوده لذا براى انجام 
بررسى بیشتر به راننده خودرو دستور توقف داده شد که راننده 
خودرو بدون توجه به دستور پلیس سعى کرد از محل فرار کند 

که این امر به تعقیب وى و در نهایت دستگیرى او ختم شد.
این مقام انتظامى عنوان کرد: تعقیب و گریز دقایقى بیشتر 
طول نکشید و در نهایت متهم متوقف شد و زمانى که مأموران 
پالك خودرو را بررســى کردند دریافتند کــه این پالك از 
بخش هاى مختلف چند پالك مسروقه به دست آمده و این 

متهم سارق خودرو است.
رئیس کالنترى 109، اظهار کرد: متهم به همراه خودرو به 
کالنترى منتقل شد که در بازجویى هاى انجام شده به سرقت 
چند دستگاه خودرو و ســرهم کردن پالك آنها و به دست 
آوردن یک پالك جدید اعتــراف و عنوان کرد به این روش 
پنج خودرو را سرقت کرده و به فروش رسانده است. سرهنگ 
حسنوند، تصریح کرد: در ادامه سه تن از شاکیان این پرونده 
پس از حضور در کالنترى، متهم را شناسایى کردند و پس از 
تکمیل پرونده با شکایت شاکیان پرونده به پایگاه هفتم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.

قاتلى به نام قارچ

هوشیارى مأموران کار دست سارق با سابقه داد

جاعل پالك خودروهــــــا به دام افتاد 

تعیین میانجى و دیپلماسى 36 ماهه شد!



مــردم! از دنیــاى حــرام بپرهیزیــد، کــه حیله گر و 
فریبنده و نیرنگباز است، بخشــنده اى بازپس گیرنده 
و پوشــنده اى برهنه کننــده اســت، آســایش دنیــا 
بــى دوام و ســختى هایش بى پایــان و بالهایــش دائمــى 

موال على (ع)است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان:
نى فیِه َعلى اِقاَمِه اَْمِرَك، َواَِذْقنى فیِه َحالَوَه ِذْکِرَك، َواَْوِزْعنى فیِه ِالَدآِء  اَللّـُهمَّ َقوِّ

ُشْکِرَك بَِکَرِمَک، َواْحَفْظنى فیِه بِِحْفِظَک َوَسْتِرَك، یا اَْبَصَر النّاِظریَن.
خدایا! نیرو ده مرا در این ماه براى برپا داشــتن فرمان و دســتورت و بچشان به من 
شیرینى ذکرت را و به من یاد ده در این ماه طرز به جا آوردن سپاسگزارى خود را 
به بزرگواریت و نگاهم دار در آن به نگهدارى و محافظت خود، اى بیناترین بینایان.

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 303 مورخ 1397/2/13 نسبت به انتخاب پیمانکار خرید مخلوط تونان 
جهت اجراى عملیات زیرسازى معابر سطح شهر با اعتبار 3/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده رو ز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آ

نوبت دومنوبت دوم

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى فراخوان هاى ارزیابى کیفى شماره 970/6001 و 970/6002 
(شماره 200971188000008 و 200971188000009 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

ر
نوبت اولنوبت اول

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

970/6001

ارزیابى توان تأمین، نصب، تست 
و راه اندازى اقالم سخت افزارى و 
تجهیزات شبکه موردنیاز جهت 
ایجاد زیرســاخت مناسب براى 
اجراى سامانه مرکز پایش فازورى 
شرکت برق منطقه اى اصفهان

متقاضیان بایســتى گواهى نامه صالحیت صادره از شــوراى عالى 
انفورماتیک را با حداقل رتبه 5 در سه رشــته از رشته هاى زیر ارائه 

نمایند:
Main Frame ارائه و پشتیبانى سخت افزارى • 
• تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى

• ارایه و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى و یا بسته هاى نرم افزارى 
حامل محتوا

• شبکه داده هاى رایانه اى مخابراتى
• خدمات پشتیبانى

970/6002
ارزیابى کیفى توان تأمین رله هاى 
حفاظتى مربوط به پروژه توسعه 
21 بى پست هاى منطقه کاشان

_______________

م الف: 175925

نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان هاى ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس

 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام 
مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 

و 85193768- 021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687- 031)
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز یکشــنبه مورخ 97/02/30 لغایت ساعت 16:00 روز 

پنج شنبه مورخ 97/03/10
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى کیفى بایستى 
حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه مورخ 97/03/27 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه 

فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان هاى ارزیابى:

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط براى دریافت 
اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى پروژه هاى مشابه استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.

ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

با مصرف بهینه برق روشنایى را به دیگران نیز هدیه دهیم 
www.setadiran.ir      www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir          http://iets.mporg.ir

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/192 مورخ 1396/12/12 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان 
و نامه شماره 2031/1/9799 مورخ 1396/12/23 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد نسبت 
به فروش یک قطعه زمین به مساحت 328/98 مترمربع با کاربرى مسکونى و داراى سند مالکیت به شماره 
62/1061 بخش سیزده اصفهان واقع در خیابان شهید خلیل کرمى، خیابان علوى کوچه اطلس شرقى اقدام 

نماید:
- قیمت پایه موضوع مزایده:

با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان: ارزش هر مترمربع از این ملک 
براساس پایه مزایده برابر با 2/400/000 ریال (دو میلیون و چهارصد هزار ریال) و ارزش کل ملک به مساحت 
328/98 مترمربع آن برابر با 789/552/000 ریال (هفتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار 

ریال) برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 با مراجعه به 
شهردارى و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید 
مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد 

پاکت (الف).
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد 
بانک ملى چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاددهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت ب).

- پیشنهاددهندگان بایستى پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 به 
حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان 
با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد.

2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر 
و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصرا ف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده 
مزایده خواهد بود.

5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع 
تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران 

مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده 

اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دومچاپ دوم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
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13 بناى تاریخى اردستان 
بهسازى مى شود

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان اردستان از آغاز طرح مرمت و بهسازى 13 

بناى تاریخى این شهرستان در سال جارى خبر داد.
محمدرضا صدوقى گفت: عملیات اجرایى بیشـتر این 
طرح ها با بیـش از 17 میلیارد و 200 میلیـون ریال، از 
محل اعتبـارات جهانى، ملى و اسـتانى از دیـروز آغاز 

شده است.  

    
دانشگاه اصفهان 60 تفاهمنامه 

با دانشگاه هاى دنیا دارد
محمـد رضـا ایروانـى، مشـاور رئیـس دانشـگاه 
اصفهان گفـت: این دانشـگاه بیـش از 60 تفاهمنامه 
همکارى هاى علمى و آموزشى با دانشگاه هاى معتبر 

دنیا منعقد کرده است.

آغاز اجراى طرح 2بانده شدن 
نصرآباد-شهرضا از مرداد

مسـیر 40 کیلومتـرى نصرآبـاد بـه شـهرضا دو بانده 
مى شود.رضا اکبرى، مدیرکل دفتر نگهدارى ابنیه فنى 
راه هاى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور 
گفت:طرح دو بانده شدن جاده نصرآباد جرقویه سفلى 
به شـهرضا ابالغ شـده وعملیات اجرایـى آن ازمرداد 

امسال آغاز مى شود. 

شاهین شهر در انتظار 
تأسیس نخستین مرکز قرآنى

حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخـوار در مجلس شـوراى اسـالمى گفت: 
نخسـتین مرکز قرآنى شاهین شـهر، زیر نظر سازمان 
اوقاف و امور خیریه با مشارکت گسترده مردم، مى تواند 

تا یکسال دیگر در شاهین شهر بهره بردارى شود.

اهداى سبد کاال به 
زندانیان رها شده از بند

100 سـبد کاال بـه زندانیان آزاد شـده مرکـز خدمات 
اجتماعـى و مراقبت بعـد از خروج زندان هاى اسـتان 
اصفهـان اهـدا شـد. اسـدا... گرجـى زاده،مدیـرکل 
زندان هاى استان اصفهان گفت: این سبد کاال شامل 
اقالمى همچـون حبوبات، برنج و روغـن به ارزش دو 

میلیون ریال به زندانیان آزاد شده این مرکز اهدا شد.

برگزارى مسابقات قرآنى 
چادگان در 8 رشته 

سرپرسـت اداره فرهنگ و ارشاد اسـالمى شهرستان 
چادگان از برگزارى جشنواره قرآنى در این شهرستان 
خبر داد. مجتبـى باباجانى اظهار کرد: به مناسـبت ماه 
مبارك رمضان، جشنواره قرآنى در هشت رشته حفظ، 
نهج البالغه، صحیفه سجادیه، قرائت، ترتیل و اذان در 

شهرستان چادگان برگزار مى شود. 

رستوران ها براى فعالیت در 
ماه رمضان مجوز بگیرند

فرمانـده انتظامى شهرسـتان خوانسـار گفـت: در ماه 
مبـارك رمضـان، رسـتوران ها، اغذیـه فروشـى ها و 
ساندویچ فروشـى ها که از اداره اماکن عمومى نیروى 

انتظامى مجوز رسمى دارند، مجاز به فعالیت هستند.
ابراهیم توسـلى افزود: طبق ماده 638 قانون مجازات 
اسـالمى هر کس علنـى در اماکن عمومـى و خیابان 
اقدام به روزى خـوارى کند، مرتکب بـه عمل حرامى 
شده است و به حبس ده روز تا دو ماه و 74 ضربه شالق 

محکوم مى شود.
وى با اشـاره به اینکه در ماه مبارك رمضان در هنگام 
روز، چادر زدن در پارك عسل خوانسـار ممنوع است، 
گفـت: مأمـوران انتظامى بـه صورت نامحسـوس در 
تفرجـگاه و پارك هـا در حـال گشـتزنى هسـتند و بـا 

روزه خواران  برخورد قاطع و قانونى مى شود.

خبر

رئیس پلیس شهرستان اصفهان گفت: پلیس با افرادى که 
به صورت علنى، اقدام به روزه خوارى مى کنند، برخورد قاطع 

و قانونى مى کند. 
سرهنگ حســن یاردوستى با اشــاره به تمهیدات پلیس 
اصفهان در ایام ماه مبارك رمضان اظهــار کرد: اقدامات 
پلیس در این ایام تشدید مى شود. رئیس پلیس شهرستان 
اصفهان ادامه داد: بى تردید پلیس طبق قانون با روزه خواران 
در مأل عام برخورد خواهد کــرد و روزه خوارانى که حرمت 
این ماه را نگه ندارند، تحویل مراجع قضائى مى شوند. وى 
تصریح کرد: بخاطر رعایت حال مســافران و افرادى که 
نمى توانند روزه بگیرند، خدمات رســانى مراکز پذیرایى با 

اخذ مجوز از اماکن عمومى و رعایت شــئونات اسالمى، با 
استتار مکان، از نظر پلیس بالمانع است و ساعت کار اغذیه 

فروشى ها، از یک ساعت قبل از افطار آغاز مى شود.
سرهنگ یاردوستى خاطرنشان کرد: همچنین در شب هاى 
لیالى قدر تأمین امنیــت و ارائه خدمات به شــهروندان و 
روزه داران تشدید خواهد شــد. وى در توصیه به رانندگان 
و سرنشینان وســایل نقلیه عمومى و شخصى گفت: همه 
موظف به رعایت حرمت ماه مبارك رمضان هستند و از هر 
گونه تظاهر به روزه خوارى، ایجاد آلودگى صوتى و اعمال 
منافى شئونات اجتناب کنند، چرا که در صورت مشاهده، با 

افراد مذکور برخورد مى شود.

بیش از 50هزار دانش آموز غیر ایرانى در مدارس اصفهان 
تحصیل مى کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى اصفهان 
گفت: در سال تحصیلى97-96 بیش از 50 هزار دانش آموز 
غیرایرانى در مدارس استان اصفهان مشغول به تحصیل 

هستند. 
مهدى سلیمانى افزود: بیش از 70 درصد دانش آموزان اتباع 
غیر ایرانى، در مقطع دبستان و 30درصد باقیمانده در مقطع 
دبیرستان(دوره اول و دوم) در حال تحصیل هستند.وى با 
اشاره به اینکه خدماتى که در حوزه آموزش به اتباع ایرانى 
داده مى شود، به اتباع غیرایرانى هم داده شده است، افزود: 

در سه سال گذشته به دســتور مقام معظم رهبرى، زمینه  
براى تحصیل دانش آموزان اتباع غیرایرانى بدون مدارك 
قانونى اقامت فراهم شــده است که طى مراحل سنجش 
تحصیلى و سنجش سالمت، در مدارس مى توانند تحصیل 
کنند. سلیمانى افزود: بیشتر اتباع خارجى در مدارس دولتى 
مشغول به تحصیل هســتند و عمده اتباع غیر ایرانى در 

اصفهان از کشور افغانستان هستند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى اصفهان 
افزود: ایران هزینه هاى زیادى براى تحصیل دانش آموزان 
اتباع خارجى متحمل شده و ساالنه سرانه هر دانش آموز،  

دو میلیون و 400هزار تومان است.

تحصیل 50هزار دانش آموز 
غیرایرانى در مدارس استان

پلیس با روزه خواران در 
مأل عام برخورد خواهد کرد

معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
پارسال 450هزارنفر گردشــگرخارجى به استان سفر
کرده اند، گفت:آمارها نشان مى دهد سه برابراین رقم، 

اصفهانى به کشورهاى دیگر رفته اند.
یارمحمدیان با بیان اینکه برابرنبودن ورودى وخروجى 
گردشــگر، تراز گردشــگرى را منفى مى کند، افزود: 
منفى شدن تراز، توسعه گردشگرى را با اخالل روبه رو 

مى کند.
وى افزود:آنچه هنوز سبب متعادل شدن تراز گردشگرى 

نشده، نبود بستر توسعه گردشــگرى عدالت محور در 
همه نقاط استان اســت که از گذشــته به جاى مانده 

است.
معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان، سفر خارجى را حق 
مردم دانســت وگفت: از هم استانى هاى مان خواهش 
داریم اگر نیازهاى سیاحتى شان در استان و کشور تأمین 

نشد، به خارج از کشورسفرکنند.
■■■

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاترخدمات مسافرى 

استان هم با اشــاره به اینکه در آمارها نباید هر سفرى 
به خارج از کشور را سیاحتى دانســت، گفت:متأسفانه 
ســفرهاى علمى،تجارى و دید وبازدید از ســفرهاى 

تفریحى، در جمع آمارى تفکیک نمى شود.
مسعودى افزود: آنچه سبب شده دفاتر خدمات مسافرى 
دراستان بیشتر به سمت ترانسفر مســافر گام بردارند، 
مشکالت دریافت ارز از گردشگران خارجى، هنگام ورود 

است که باید آن را مسئوالن حل کنند.
وى افزود: هر گردشــگر، هنگام خروج دستکم 500تا 

هزار دالر براى کشور هزینه دارد. 

لطفًا سفر خارجى نروید
مگر...

همایش گردشگرى خالق با تکیه بر میراث معنوى 
یا ناملموس اصفهان به همت مرکز اصفهان شناسى 
و خانه ملل ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان در فضاى باز و مفرح باغ گلها با 
حضور مسئوالن تورهاى گردشگرى و... برگزار شد.

در ابتداى این همایش رئیس مرکز اصفهان شناسى 
و خانه ملــل به عنــوان میزبــان بــا خیرمقدم به 
شــرکت کنندگان و قدردانى از همه کســانى که در 
برپایى این همایش تالش کردند، گفت: در کشــور 
به خصوص در اســتان اصفهان ما میراث ناملموس 
و معنــوى فراوانى داریم که مى توان براســاس آن، 

ثروت ایجاد کرد.
رضا روحانى با بیان اینکه بخشــى از میراث معنوى، 
حوزه هاى گردشگرى خالق است که مى توان آن را 
به ثروت و ارز تبدیل کرد، افزود: اعتقاد داریم بسیارى 
از میراث معنوى در حوزه گردشگرى کارآمد بوده که 
اگر باز تعریف شود مى تواند براى جامعه هویت ایجاد 

کند و ثروت و اشتغال فراهم سازد.
وى ادامه داد: گردشگرى سنتى، گردشگرى نسل اول 
بود که به بازدید از آثار باستانى و تاریخى مى انجامید 
که براى توســعه، این امر راه به جایى نمى برد بلکه 
گردشــگرى خالق براى گردشــگران جذاب بوده 
و میراث معنوى از لهجه، طب ســنتى و فرهنگ از 
اهداف گردشگران اســت و ما در این همایش سعى 
داریم بتوانیم این نگاه را به تورلیدرها و... تفهیم کنیم.

■■■
عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان نیز، میراث 
ناملموس را بیان شــفاهى، شــیوه زندگى، آیین ها، 
جشن ها، مهارت انجام کار و... دانست و گفت: با توجه 
به اهمیت میراث ناملموس، آنچه از نسل گذشته به 
ما رســیده را باید با حس حفظ هویت، به نسل آینده 

انتقال دهیم.
ندا ترابى اظهار کرد: براى هویــت دادن به یک اثر 
تاریخى باید اتفاقات گذشــته را بــه کمک میراث 
ناملموس بیان کرد و با حس هویت، حس خالقیت 

و تنوع به جامعه، بحث شهر خالق مطرح مى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان تأکید کرد: با 
توجه به اینکه اصفهان شهر خالق از سوى یونسکو 
شناخته شده، دیگر نباید انتظار داشت گردشگر فقط از 
آثار تاریخى بازدید کند بلکه انتظار است کارگاه هاى 
زنده صنایع دستى و... را لمس کرده و سختى کار را 

ببیند و شهر خالق باید استانداردها را رعایت کند.
ترابى از ثبت میراث ناملموس ایران اسالمى در سال 
2009 میالدى خبر داد و گفت: در حالى که معمارى 
اصفهان با موسیقى پیوند خورده، ردیف هاى موسیقى 
اصفهان به عنوان میــراث ناملموس مورد بى مهرى 
قرار گرفته اســت. این در حالى اســت که در جهان 
پل خواجو را به عنوان پل موســیقى مى شناســند و 
گردشــگران خارجى تالش مى کنند در پل خواجو، 

موسیقى زنده ببینند.
وى بافت فرش کاشــان، مراســم قالیشویى مشهد 
اردهال، نقالــى، چوگان و... را از میــراث ناملموس 
استان اصفهان برشــمرد و افزود: آیین زورخانه اى 
و تعزیه خوانى نیز از میراث ناملموســى اســت که 
مورد توجه چندانى نبوده، در حالى که خمینى شــهر 
و خــورزوق بهترین تعزیــه را برگــزار مى کنند اما 

گردشگران را به این مناطق نمى بریم.
عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان اظهار کرد: 
ما مطالعات زیادى در دانشــگاه هنر انجام داده ایم و 
تمایل گردشــگران به میراث ناملموس را براساس 
امتیازبندى جویا شــدیم که نتایج خوبى حاصل شد. 
البته راهنمایان و تورگردانان باید گردشــگران را با 

میراث ناملموس آشنا سازند.

ترابى اشاره اى هم به هنرهاى فراموش شده اصفهان 
داشت و گفت: خانه نساجى، زریبافى، ترمه بافى، ماش 
و قمرى، یخنه ترش و... از هنرهــا، غذاها و میراث 
فراموش شده اصفهان بوده، ولى باید حفظ شود این 
در حالى است که گردشگران در اصفهان فقط بریان و 
خورشت ماست را مى شناسند و به آن بسنده مى کنند 
و بقیه غذاها در حال فراموش شدن است و امید است 
غذاهاى فراموش شده اصفهان در رستوران ها سرو 

شود تا فراموش نشود.

وى اضافه کرد: اصفهان داراى تاریخ دیرینه بوده و 
برند است ولى آداب و رسوم آن درحال فراموش شدن 

است. بنابراین میراث را باید پیدا و حفظ کرد.
■■■

مدرس راهنمایان گردشگرى و ایده پرداز هم گفت: 
گنبدهاى فیروزه اى مســاجد اصفهان نشان دهنده 

زیبایى و اهمیت اصفهان است. 
آرش نورآقایى افزود: هر دو مقوله گردشگرى خالق 

و میراث ناملموس نیازمند غبارروبى واژگان است. 

وى با تأکید بر اینکه باید براى گردشــگرى آموزش 
داده شــود، گفت: سه نســل گردشــگرى شامل 
گردشــگرى انبوه یا تفریحى که ایران چندان وارد 
نشــده، گردشــگرى فرهنگى که آماده آن شده ایم 
و گردشــگرى خالق که اعتقاد دارم برگ برنده اى 
براى ایران است و کشورمان در این زمینه حرف براى 
گفتن دارند، ولى مدیران ما فقط ســعى در ارائه آمار 

گردشگران دارند.
نورآقایى مخالفت خود با جذب 20 میلیون گردشگر 
در ســال 1404 را اعالم کرد و گفــت: معتقدم اگر 
گردشگر کمتر به کشورمان آمده، اما ماندگارى داشته 
باشد، کشور از مواهب گردشگرى بهره مند مى شود و 

کمتر ضرر مى بیند.
نورآقایى مى گوید: ما داشــته هاى زیادى داریم که 
آنها را تحلیل نکردیم و شاید اگر از این آثار ناملموس 
کم داشتیم ارزش آنها را مى دانستیم و فرصت ها را از 

دست نمى دادیم.
■■■

در این همایش مریم الســادات قیامى، رئیس هیئت 
مدیــره بانوان فعــال در گردشــگرى و مدیرعامل 
شرکت گردشگرى زمین پویان نیز به بیان خاطرات 
با گردشــگران خارجــى در اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: در ســال 94 اولین تور نابینایــان خارجى که 
تعدادى ایتالیایى بودنــد را در اصفهان میزبان بودم 
که با برنامه هاى متنوع، لحظات بسیار به یادماندنى 
برایشان رقم خورد و حتى کلیپى از این سفر تهیه و در 

کشورشان پخش شد. 
درپایان ایــن همایــش، از دو کتاب و یک نقشــه 
گردشگرى که به همت مرکز اصفهان شناسى و خانه 
ملل وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و  ورزشى 
شــهردارى اصفهان به چاپ رســیده بود با حضور 

مسئوالن رونمایى شد. 

اصفهان داراى تاریخ دیرینه اما سنت هاى فراموش شده است
ساسان اکبرزاده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
به علت افزایش ترافیک عصرگاهى در ماه رمضان، 
ناوگان اتوبوسرانى در اوقات منتهى به اذان ظهر و اذان 
مغرب تعداد ناوگان خــود را تقویت مى کند تا بهتر به 

شهروندان سرویس دهى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: هر ساله با فرا رسیدن ماه 
رمضان، حجم ترافیک عصرگاهى افزایش مى یابد، 
زیرا شمار بسیارى از شــهروندان قصد دارند تا قبل 
از اذان مغرب، خود را به مقصد برسانند و همین امر، 
ســبب تمرکز حجم ترافیک روى ســاعاتى خاص 

مى شود.
وى افزود: در این راستا، ناوگان اتوبوسرانى در اوقات 

منتهى به اذان ظهر و اذان مغرب، تعداد ناوگان خود 
را تقویت مى کند تا بهتر به شهروندان سرویس دهى 

شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه 
داد: پارکینگ هاى هسته مرکزى شهر تا ساعت 24 
باز است و پلیس راهور در اوقات اوج ترافیک، تدابیر و 

نیروهاى خود را افزایش مى دهد.
 صلواتى یــادآور شــد: براى شــب هاى قــدر نیز 
ســرویس دهى اتوبوســرانى اصفهان بــراى جابه 
جایى شــهروندان به مکان هایى که مراســم لیالى 
قدر برگزار مى شــود، از میادین اصلى شــهر انجام

 مى شود.

شــهردار باغبادران گفت: بیش از 58 هکتار در شهر 
باغبادران جزو بافت فرســوده شــهرى محســوب 
مى شود که شــامل هزار و 30 واحد ساختمان باالى

 20 سال ساخت است.
اردشیر محمدى با اشاره به اینکه بیش از 32درصد از 
شهر باغبادران جزو محدود بافت فرسوده شهرى به 
شمار مى آید، اظهارکرد: بیش از 58 هکتار این شهر، 

جزو بافت فرسوده شهرى محسوب مى شود.
وى افزود: مصالح به کار رفته در این ســاختمان ها 
اکثراً خشــت، چوب و آجر بوده و دیگــر حتى قابل 

سکونت نیستند و این مسئله، ســبب آسیب پذیرى 
این ساختمان ها به ویژه در برابر زلزله شده و با نگاهى 
گذرا به وضعیت فعلى بافت شهرى باغبادران متوجه 
خواهیم شد بافت فرسوده شــهر در زمان وقوع زلزله 

عاملى براى افزایش بحران خواهد شد.
شهردار باغبادران تصریح کرد: در حال حاضر محدوده 
بافت فرسوده شهر باغبادران به صورت کامل شناسایى 
و نقشه آن تهیه و تدوین شــده و طرح جامع شهر نیز 
توسط مشاور مشخص و در کمیته برنامه ریزى استان 

مصوب شده است. 

رئیس اتحادیه کباب و بریان اصفهان گفت: به دنبال 
افزایش قیمت گوشت تا کیلویى 50 هزار تومان، شاهد 
افزایش 10 تا 15 درصدى نرخ هلیم، آش و کله پاچه 

در اصفهان هستیم.
على میزبانى اظهار کــرد: با توجه بــه اینکه همراه 
با گوشــت وارداتى کله پاچه،  دل و جگر گوســفند 
وجود نــدارد، بنابراین بــا کمبود کلــه پاچه و جگر 
در بازار مواجــه هســتیم و همین مســئله ممکن 
اســت در آینــده ســبب افزایش قیمت گوشــت 

شود.
وى با اشــاره به اینکه قیمت مشــخصى براى آش،  
هلیم بادمجان و کلــه پاچه وجود نــدارد، ابراز کرد: 
آش،  هلیم و کله پاچه بسته به نوع کیفیت آن، قیمت 
متفاوتى دارد و کف یا سقف قیمتى براى آن مشخص 

نکرده ایم.
وى ادامه داد: قیمت هر کیلو هلیم بادمجان و آش شله 
قلمکار بین شش تا 9 هزار تومان است و کله پاچه هنوز 

قیمت مشخصى ندارد.

تقویت ناوگان اتوبوسرانى اصفهان در ماه رمضان

1000 ساختمان نیمه جان در باغبادران

افزایش 15 درصدى نرخ هلیم  در اصفهان
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مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان با بیان اینکه 
دیروز یکى از دهانه هاى سى وسه پل براى ایجاد سیستم 
حفاظتى مورد تأیید شــوراى فنى، آماده ســازى شد، 
گفت: زیرسازى دقیق بر روى سطح مرمتى در دهه 50 
خورشیدى صورت مى گیرد که هیچ آسیبى به ساختار بنا 

وارد نخواهد کرد. 
على محمد فصیحى افزود: دغدغه همه ما، هم حفاظت 
از جان انسان ها و هم حفاظت از ســى و سه پل است و 
سعى ما این اســت که با کمترین مداخله، حداقل تغییر 
دید بصرى و بیشــترین ضریب ایمنى را براى ســى و 
ســه پل فراهم کنیم. وى با بیان اینکــه پیش از این در 

خصوص بحث ایمن سازى مباحث مختلفى انجام شده 
و در ضرورت این مداخله شکى نیســت، تصریح کرد: 
نحوه اجرا نیز با دقت و وسواس ویژه انتخاب شده، روى 
بدنه ها به هیچ وجه آســیبى وارد نخواهد شد. فصیحى 
ادامه داد: زیرسازى دقیقاً بر روى سطح مرمتى در دهه50 
خورشــیدى صورت مى گیرد که هیچ آسیبى به ساختار 
بنا وارد نخواهد کرد و با توجه بــه بتنى بودن الیه ها، از 
دستگاه هایى که حداقل تنش را در ســازه ایجاد کنند، 
استفاده شــده و تا حد امکان، از وســایل دستى براى 
ایجاد سطح الزم استفاده شده است؛ به طورى که حتى 

کوچک ترین آسیبى در بندکشى ها نیز نمى بینیم.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
بر اساس برنامه ششم توســعه، باید در کانون هاى درجه  
یک اســتان اصفهان جنگل کارى صورت گیرد تا مشکل 

ریزگردها در این کانون ها برطرف شود.
محمدحسین شاملى با اشــاره به کاشت جنگل در اراضى 
بیابانى اظهار کرد: 16 کانون فرسایش بادى در اصفهان 
وجود دارد که یک  میلیون و 90 هزار متر مربع وسعت دارد. 
وى ادامه داد: بر اســاس برنامه ششم، باید در کانون هاى 
درجه  یک اســتان جنگل کارى صورت بگیرد تا مشکل 

ریزگردها در کانون ها برطرف شود.
شاملى گفت: برنامه اى پنج ساله از محل اعتبارات ملى و 

استانى براى این منظور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه جنگل کارى در اراضى بیابانى اصفهان از 
سال گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: 300 هزار هکتار 
جنگل کارى باید در استان انجام شــود.  وى افزود: مالچ 
پاشى، شیوه دیگر حفاظت از مراکز فرسایش بادى است که 
سال گذشته انجام شد و امسال نیز این کار انجام مى شود. 
وى بر ضرورت پیشگیرى از تشکیل مراکز فرسایش بادى 
جدید تأکید کرد و افزود: بهتر است زمین هاى کشاورزى که 
در آنها کاشت انجام نمى شود، شخم زده نشود تا کانون هاى 

جدید فرسایش بادى تشکیل نشود.

آماده سازى سى وسه پل 
براى ایجاد حفاظ

وجود 16 کانون فرسایش 
بادى در اصفهان

ورود سیستم بارشى از 
سه شنبه به استان 

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان با بیان 
اینکه در چند روز آینده، جو پایدارى در اسـتان حاکم 
است، گفت: از روز سه شنبه مجدداً سیستم بارشى وارد 
استان مى شود و براى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه، 

ناپایدارى جوى در سطح استان پیش بینى مى شود.
فاطمه زهرا سـیدان اظهارکرد: در چنـد روز آینده جو 
پایدارى در اسـتان حاکم اسـت، یعنى سیسـتم هاى 
بارشـى در دو تا سـه روز آینده متوقف مى شـوند و تا 
دوشنبه جو در سطح استان به نسبت پایدار خواهد بود.
وى افزود: طى امروز اکثر مناطق استان آسمانى صاف 
تا قسمتى ابرى خواهند داشت و فقط در مناطق غرب 
و جنوب اسـتان، ناپایدارى و افزایش ابـر پیش بینى 

مى شود که با رگبار پراکنده همراه است.
وى ادامه داد: دماى هـواى اصفهان تـا دو روز آینده 

روند افزایشى خواهد داشت.

توسعه فعالیت هاى دانش بنیان 
در دانشگاه آزاد خمینى  شهر

مسـعود جعفـرى نـژاد،  سرپرسـت دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد خمینى شـهر عنـوان کرد: بـه دنبال 
توسـعه فعالیت هاى دانش بنیان، انجام پژوهش هاى 
بنیادین، کاربردى و توسـعه اى، تجارى سـازى نتایج 
پژوهش ها و توسعه مرکز رشد دانشگاه از طریق بحث 
و تبادل نظر مسـتمر بـا پژوهشـگران و صاحبنظران 

هستیم.

خبر
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962825ج/ اول له  آقاى پیمان حســینى و علیه وراث مرحوم اسماعیل مشــفقى به اسامى 1- عزت 
افالکى خوراسگانى 2- ایران 3- بتول 4- على 5- یدا... 6- حسین همگى مشفقى مبنى بر مطالبه مبلغ 
2/473/125/423 ریال بابت محکوم به و هزینه اى اجرایــى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/3/28 
ســاعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
44/639 سهم مشاع از 361 سهم مشاع از 2400 سهم مشاع پالك ثبتى شماره 9453 بخش 5 ثبت اسناد 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال  درج شده است ملکى آقایان على، حسین، یدا...، بتول 
و ایران مشفقى و عزت افالکى خوراســگانى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیهم مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: خیابان جى، جنب مسجد حجت ابن الحسن عسگرى، نبش 
کوى شهید اشجع. – پالك به صورت مجتمع تجارى مســکونى یک طبقه شامل 4 باب مغازه تعویض 
روغن خودرو، غذاى فالفل، نصب دوربین هاى مداربسته و فست فود بر خیابان جى و ساختمان مسکونى 
بسیار قدیمى و مخروبه کلنگى پشت شمال مغازه ها مى باشــد. – مغازه ها با دیوارهاى آجرى و ستون 
فلزى، سقف تیرآهن و آجر، درب ورودى اتوماتیک، کف ها بعضا موزاییک مى باشد و همگى داراى آب و 
گاز مشترك و یک انشعاب برق سه فاز مشترك مى باشد. (درب هاى ورودى دو باب مغازه شرقى هنگام 
بازدید بسته بود) – براساس کپى پروانه ساختمانى شــماره 8242 مورخ 67/9/28 صادره از شهردارى 
خوراسگان و نقشه ساختمانى تصویب شده مســاحت کل عرصه پالك حدود 297 مترمربع و مساحت 
چهارباب مغازه تجارى تایید شــده در پروانه حدود 125 متر مربع مى باشد. مساحت ساختمان مسکونى 
شمال مغازه ها حدود 148 مترمربع مى باشــد. با در نظر گرفتن جمیع جوانب و موقعیت محل و قدمت 
ساخت ارزش عرصه و اعیان و حقوق تجارى و انشعابات و متعلقات پالك بالغ بر 20/000/000/000 ریال 
(دو میلیارد تومان) قیمت پایه برآورد مى گردد. در نتیجه ارزش 44/639 سهم مشاع از پالك مذکور به مبلغ 
2/473/125/423 ریال ارزیابى مى گردد که مقدار 42/622 سهم مشاع آن به مبلغ 2/355/357/545 
ریال بابت مطالبات محکوم له و مقدار 2/017 مشــاع آن به مبلغ 117/767/878 ریال بابت طلب حق 

االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 2097 مدیر  اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /2/286
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962137ج/3 له خانم عفت نصراصفهانى و علیه آقاى امیرحسین نصرى نصرآبادى مبنى بر مطالبه مبلغ 
879/312/668 ریال بابت محکوم به و هزینه اى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/3/28 ساعت 
11/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 18 حبه مشاع 
از 72 حبه شش دانگ ملکى و پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 939 اصلى بخش دو با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى امیرحسین نصرى نصرآبادى و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه و خانواده اش مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى 
میزان 1/5 دانگ از ششدانگ پالك ثبتى یک فرعى از 939 اصلى بخش 2 ثبت اصفهان به شماره چاپى 
89619- 87/الف به مالکیت امیرحسین نصر نصرآبادى مورخ 96/12/17 در معیت خواهان خانم نصر 
اصفهانى از محل وقوع ملک واقع در خیابان طالقانى، کوچه تنباکوزاده، کوچه علیقلى بیک روبروى بن 
بست نیکو کدپستى 8136875981 بازدید و بررسى به عمل آمد که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم مى 
گردد. ملک فوق الذکر یک پالك قدیمى با قدمت بیش از 40 سال مى باشد. ورودى اصلى آن از کوچه 
علیقلى بیک بوده که داراى یک راهرو اختصاصى به طول حدود 25 متر و عرض 2/2 متر مى باشد و قابلیت 
کافى براى عبور وســیله نقلیه را ندارد. عرصه آن حدود یکصد و هفتاد مترمربع و اعیانى آن حدود 140 
مترمربع مى باشد. از چوب و آجر و گچ ساخته شده و ساختمان قدیمى است و به صورت دو طبقه، ساختمان 
داراى خدمات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد. کف ها سیمانى است و در زمان بازدید در حال بهره بردارى 
بود. نتیجه: با توجه به بررسى هاى به عمل آمده و جمیع عوامل مؤثر در کارشناسى از جمله قدمت، مصالح 
مصرفى، موقعیت ملک، میزان عرصه و اعیان، موقعیت آن در طرح تفصیلى و راهرو ورودى آن مشــاع 
بودن مالکیت و خدمات آب و برق و گاز و تلفن موجود و جمیع جهات مؤثر کل ششدانگ ملک فوق برابر 
3/400/000/000 ریال معادل ســیصد و چهل میلیون تومان و میزان 1/5 (یک و نیم) دانگ مشاع آن 
برابر 850/000/000 ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م الف: 2102 مدیر  اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /2/288
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426796900038 شــماره پرونده: 9609986796900619 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960619 به موجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976796903197 محکوم علیه مجید حاجت پور فرزند روزعلى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
بیست و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
شــماره 024536 مورخ 1394/07/30 و مبلغ 1910000 ریال هزینه دادرســى و نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: مجتبى شامحمدى قهساره فرزند محمود نشــانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان پروین- خیابان شهید بهشتى- کوچه جیران- کوچه حسینى- پالك 
5.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى 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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4121 شعبه 

39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/696
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106795400254 شماره پرونده: 9609986795400605 شماره بایگانى شعبه: 
960606 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سمیه ایوبیان نشــانى: فعًال مجهول المکان شماره اجرائیه: 
9710426795400050 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795401041 محکوم علیه سمیه ایوبیان نشانى: فعال مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
24/000/000 ریال بابت خسارات وارده و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و 1/390/000 ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 96/8/7 لغایت وصول در حق خواهان 1- ندا نریمانى زمان آبادى 
فرزند حمیدرضا نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ بعثت- کوچه شهید 
دباغیان- کوچه بابایى- کوچه یاس منزل- 11- سمت راست- درب طوسى رنگ- پالك 1- کدپستى 
8138885711، 2- امیرحسین نریمانى زمان آبادى فرزند حمیدرضا نشانى: اصفهان- خ بعثت ك ش 
باغبان ك بابائى ك یاس منزل 11 سمت راست درب طوسى و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى 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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4119 شعبه 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان  /2/697
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354400178 شماره پرونده: 9609980359500520 شماره بایگانى شعبه: 
961447 پرونده کالسه 9609980359500520 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 
بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354400178 شکات: 
خانم عاصفه عاصمى  فرزند خلیل به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، فلکه 
احمدآباد ابتداى ولى عصر کوچه 29 پ 7، 2- خانم الله نامجویان فرزند مهدیقلى به نشــانى اســتان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر بهارستان، خ ایثار، خ بنفشه، میدان الدن پالك 823 متهم: خانم زهرا 
قلى زاده رخشان فرزند حسن اتهام: کالهبردارى گردشــکار: به تاریخ 97/2/9 پرونده کالسه 961447 
ك 118 تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
قادر و متعال و با تکیه بر شــرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
خانم زهرا قلى زاده رخشان فرزند حسن متوارى مجهول المکان، دایر بر کالهبردارى به مبلغ پنجاه و یک 
میلیون ریال از خانم عاصفه عاصمى فرزند جلیل و مبلغ 15/000/000 ریال از خانم الله نامجویان فرزند 
مهدیقلى، بدین شرح که شــاکى خانم الله نامجویان در تاریخ 96/3/1 قصد خرید مبل داشته و شاکى 
دیگر پرونده خانم عاصفه عاصمى نیز در تاریخ 96/3/15 قصد خرید لوازم منزل از قبیل تلویزیون، مبل، 
لباسشویى ... داشته و متهم با قراردادن عکس هاى لوکس و زیبا در سایت دیوار و تبلیغات اغواکننده در آن 
و قراردادن یک خط تلفن همراه موجب فریب شکات شده و متعاقبا شکات با متهمه تماس گرفته و متهمه 
با لفاظى و دروغ پردازى اعالم مى کند که کاالهاى مورد درخواست را از طریق باربرى ارسال مى دارد و 
نهایتا با مانورهاى متقلبانه متهم، شکات فریب خورده و مبالغ موصوف را به حساب وى واریز نموده و بعد 
از اخذ مبالغ موصوف متوارى شده اند على اى حال دادگاه با توجه به شکایت بى شائبه شاکیان خصوصى 
و مستندات و تبلیغات انجام شده در سایت استعالم ip انجام شده و شماره تلفن مربوطه توسط پلیس فتا 
و استعالم انجام شده از بانک مربوطه و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده و عدم حضور متهم على 
رغم ابالغ به وى و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى اصفهان و بزهکارى متهم تحت اتهام انتسابى 
محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبردارى و ارتشاء 
وى را عالوه بر رد اصل مال به صاحبانش (پرداخت پانزده میلیون ریال در حق شاکى خانم الله نامجویان 
و پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال در حق شــاکى خانم عاصفه عاصمى) به تحمل دو فقره حبس 
تعزیرى هفت سال حبس تعزیرى و پرداخت دو فقره جزاى نقدى به میزان مبالغ کالهبردارى از شکات 
(مبالغ 51/000/000 ریال و 15/000/000 ریال) در حق صندوق دولت محکوم مى نماید در هر یک از 
موارد فوق صرفا مجازات اشد (غیر از رد اصل مال) اجرا مى شود اگر مجازات اشد به یکى از علل قانونى 
تقلیل یابد، یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شــود مجازات اشد بعدى اجرا مى شــود. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاى آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4099 نظرى سفتجانى رئیس 

شعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان /2/698
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354400176 شماره پرونده: 9609980359500551 شماره بایگانى شعبه: 
961437 پرونده کالسه 9609980359500551 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع  امور تجارى و 
بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354400176 شاکى: 

آقاى حمید بالش فرزند رجبعلى به نشــانى استان اصفهان اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خ جى خ مهدیه کوچه اشکیان، پالك 33، واحد 3 متهمین: 1- آقاى ناصر رشیدى فرزند اسمعیل 
2- آقاى عبداله نوار فرزند عبدالنبى اتهام: مشارکت در کالهبردارى گردشکار: به تاریخ 97/2/8 پرونده 
کالسه 961437 ك 118 تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با 
استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام 1- آقاى ناصر رشیدى فرزند اســماعیل متوارى 2- عبداله نوار فرزند عبدالنبى هر دو 
مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 13/005/333 ریال موضوع شکایت آقاى حمید بالش فرزند رجبعلى 
بدین شرح که متهمان در تاریخ 96/4/1 از طریق خط تلفن همراه شماره 09226972806 با تلفن همراه 
شاکى به شماره 09131005825 تماس تلفنى برقرار کرده و اعالم داشته اند که شما برنده قرعه کشى 
همراه اول شده اید 45 میلیون ریال برنده شده اید و شاکى را با ذوق و شوق با فریب و نیرنگ پاى دستگاه 
خودپرداز کشانده و مبلغ موصوف را از شاکى کالهبردارى نموده، على اى حال دادگاه با توجه به شکایت 
شاکى خصوصى، استعالم انجام شده از بانک مربوطه اســتعالم انجام شده از مخابرات و پرینت حساب 
شاکى و عدم حضور متهمان در این محکمه على رغم ابالغ به آنها و عدم دفاع از بزه انتسابى و کیفرخواست 
صادره از ناحیه دادسراى اصفهان بزهکارى متهمان تحت اتهام انتسابى محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبردارى هر کدام از متهمان را عالوه بر رد اصل مال 
به صاحبش (پرداخت مبلغ 13/005/333 ریال در حق شاکى) به تحمل دو سال حبس تعزیر ى و پرداخت 
مبلغ موصوف در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاى آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4101 نظرى سفتجانى رئیس 

شعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان /2/700
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354400192 شماره پرونده: 9609980359500265 شماره بایگانى شعبه: 
961478 پرونده کالسه: 9609980359500265 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 
و بازرگانى شهرســتان اصفهان (118 جزایى سابق) تصمیم نهایى شــماره 9709970354400192 
شــاکى: خانم الهام داودى چمزینى فرزند علیرضا به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خ کاوه خ ابوریحان بیرونى خ ایمان کوى میخک پ 22 متهم: خانم فرشته عادل فرزند جعفر 
اتهام: کالهبردارى رایانه اى (با تغییر عنوان به ســرقت اینترنتى) گردشکار: به تاریخ 97/2/10 پرونده 
کالسه 961478 ك 118 تحت نظر است دادگاه با بررسى کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شــرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام خانم فرشته عادل فرزند جعفر متوارى مجهول المکان دایر برکالهبردارى به 
مبلغ 16740000 ریال موضوع شکایت خانم الهام داودى چمزینى فرزند علیرضا بدین شرح که متهمه 
با به دســت آوردن رمز دوم کارت بانکى صادرات شاکى اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب شاکى به 
مبلغ موصوف نموده و مبلغ مذکور را صرف خرید اینترنتى نموده اســت دادگاه با توجه به شکایت شاکى 
خصوصى و استعالم انجام شده از حساب شاکى و پرینت حساب وى گزارش موثق پلیس فتا و استعالم 
ip اعالمى تراکنش ها vpn که تراکنش از طریق خط تلفن 09363376964 که متعلق به متهمه مذکور 
بوده کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و عدم حضور متهمه على رغم ابالغ 
به وى از طریق نشر آگهى و عدم دفاع از بزه انتســابى از سوى وى بزهکارى متهمه تحت اتهام انتسابى 
محرز و مسلم بوده لذا دادگاه مستندا به ماده 13 قانون جرائم ر ایانه اى عالوه بر رد اصل مال به صاحبش 
(پرداخت مبلغ 16/740/000 ریال) در حق شاکى وى را به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس 
از انقضاى آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 

4098 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان /2/701
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793600086 شماره پرونده: 9609986793601189 شماره بایگانى شعبه: 
961197 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793600082 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793604051 محکوم علیه نفیسه بى ریا فرزند حسین نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/555/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه و در مورد چک به مبلغ 120/000/000 ریال 
به شــماره 941/04374163 و مبلغ 60/000/000 ریال مورخه 96/6/30 به شماره 941/04374164 
مورخ 1396/07/30 به مبلغ 60/000/000 ریال عهده ى پست بانک در حق خواهان داود جبارزارع فرزند 
اصغر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- ملک شهر- خیابان مطهرى- بعد از 
کوچه شماره 9- طبقه باالى کبابى محمد  از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه ى آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى به عهده ى اجراى محترم احکام مى باشد با احتساب نیم عشر دولتى. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى 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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4141 شعبه 

6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/703
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354400195 شماره پرونده: 9509980365301866 شماره بایگانى شعبه: 
961474 پرونده کالسه 9509980365301866 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354400195 شاکى: 
آقاى على آقامرادى فرزند رمضانعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ شیخ 
صدوق شمالى، مجتمع تجارى آال، ط 1، واحد 4 متهمین: 1- آقاى یزدان صحرائى بوژ انى فرزند على جان 
2- خانم زهرا پیرهادى تواندشت سفلى فرزند على مردان به نشانى استان البرز، شهرستان کرج، شهر کرج، 
جاده مالرد خیابان گلستان 56 خیابان سعدى گلستان 12 پ 5 اتهام: کالهبردارى به میزان 80/913/113 
ریال گردشکار: به تاریخ 97/2/11 پرونده کالســه 961474 ك 118 تحت نظر است دادگاه با بررسى 
کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکلیه بر شرف و 
وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقاى یزدان صحرایى بوژانى 
فرزند علیجان 2- خانم زهرا پیرهادى تواندشت سفلى هر دو متوارى و مجهول المکان دایر بر مشارکت 
در کالهبردارى به مبلغ 80/913/113 ریال موضوع شکایت آقاى على آقامرادى فرزند رمضانعلى بدین 
شرح که متهمان در تاریخ 95/8/24 با شماره تلفن 09904626320 (به نام متهم ردیف اول با تلفن همراه 
شاکى به شماره 09131135350 تماس برقرار کرده و به دروغ به وى اعالم مى دارند که شما برنده جایزه 
خوش حسابى همراه اول شده اید و برنده ســفر عتبات عالیات و جایزه نقدى شده اید و با لفاضى و دروغ 
پردازى و وعده و وعیدهاى غیرواقع موجب فریب شاکى شــده و وى را پاى دستگاه خودپرداز کشانده و 
شاکى نیز به دلیل عملیات متقلبانه متهمان مبلغ موصوف را به حساب متهم ردیف دوم واریز کرده و مال 
شاکى به یغما رفته، على اى حال دادگاه با توجه به شکایت شاکى خصوصى و استعالم انجام شده از بانک 
و پرینت حساب شاکى و فیش واریز وجه به حساب متهمه و استعالم انجام شده از مخابرات و عدم حضور 
متهمان على رغم ابالغ به آنها و عدم دفاع از اتهام انتســابى، بزهکارى متهمان تحت اتهامات انتسابى 
محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى 
هر یک از متهمان را عالوه بر رد اصل مال به صاحبش (بالســویه به پرداخت مبلغ 80/913/113 ریال 
در حق شاکى) هر کدام به تحمل چهار ســال حبس تعزیرى و هر کدام به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 
80/913/113 ریال در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاى آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 4096 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان اصفهان /2/705
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426797100047 شماره پرونده: 9609986797100452 شماره بایگانى شعبه: 
960452 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096797100011 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976797101049 محکوم علیه ثریا فیوج نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 44/050/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/826/250 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر 
آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره (681293 مورخ 1396/05/25 و 681292 
مورخ 1396/05/30) لغایت زمان وصول محکوم به طبق شاخص بانک مرکزى در حق خواهان عباس 
مانده على بودانى فرزند نصراله نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ رباط 
اول- بعد از تقاطع اول- روبروى شیرینى فروشى هانى- آژانس هواپیمایى کویر دوستان بانضمام نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 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 منظــور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4163 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)  /2/707
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961417 شماره دادنامه: 9709976794100097 – 97/1/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى رســول صادقى فرزند محمود به نشانى اصفهان، خ 
کاشانى، روبروى بیمارستان کاشانى، شرکت کاوشگر رایانه خوانده: آقاى بهروز صادقیان محمدآبادى 
فرزند مهدى به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال بابت چک شماره 
753516 عهده بانک سپه و هزینه تاخیر تادیه و دادرسى و نشر آگهى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى رسول صادقى فرزند محمود به طرفیت آقاى بهروز 
صادقیان محمدآبادى فرزند مهدى به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه چک به شماره 753516 
مورخ 88/3/15 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (88/3/15) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى  در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4162 شعبه 11 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/708

یادداشت

در شرایط امروزى، نظارت بر تمامى فرآیندها با توجه به 
حجم باالى مبادالت اقتصادى به شکل سنتى امکانپذیر 
نیست و استفاده از سامانه اى متمرکز براى ثبت صورت 
خرید و فروش معامالت فصلى اجتناب ناپذیر اســت. 
سازمان امور مالیاتى نیز بر این اساس، اجراى ماده 169 
مکرر قانون مالیات هاى مستقیم را در دستور کار داده است 
تا براساس آن مؤدیان مالیاتى نسبت به ارسال فهرست 
صورت معامالت خــود اقدام کننــد. بدین صورت که 
اطالعات حاصل از فعالیت بنگاه هاى اقتصاد ى در قالب 
فهرستى که حاوى مشخصات فعالیت هاى مزبور است، 
توسط مؤدیان، تکمیل شده و براى بررسى به سازمان 
امور مالیاتى کشور ارسال مى شود. این امر سبب مى شود 
تا روند داد و ستدها و معامالت روشن شده و در نهایت 
با بررسى دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتى، میزان 
درآمدهاى مشــمول پرداخت مالیات، برآورد شود. این 
امر از طرفى دیگر باعث آشکار شدن بخش خاکسترى 
اقتصاد مى شود که از آن با نام اقتصاد زیرزمینى نیز یاد 
مى شود. ســازمان امور مالیاتى کشــور براى رفاه حال 
مؤدیان و جلوگیرى از اتالف وقــت آنها اقدام به ایجاد 
ســامانه الکترونیکى www.tax.gov.ir کرده است. از 
جمله مزایاى ارزشمند ارسال صورت معامالت فصلى به 
صورت آنالین، ارسال فهرست صورت معامالت در هر 

ساعت از شبانه روز است.
بدین ترتیب دولت توانســته اســت بــا بهره گیرى از 
فناورى هاى پیشرفته، بسیارى از اهداف و برنامه هاى 
بلندمدت و متعالى همچون تحقق دولت الکترونیک را در 

قالب تسهیل فرآیند پرداخت مالیات، محقق کند.

نقش صورت معامالت فصلى 
الکترونیک در نظام مالیاتى

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان گفت: 
در حال حاضر نرخ میوه هاى نوبرانه نسبت به هفته گذشته افزایش 
داشته است و قیمت صیفى جات نسبت به هفته گذشته 30 درصد 

و مرکبات 10 درصد گران شده است. 
نوروز على اســماعیلى اظهار کرد: یکى از دالیل گران شدن میوه 

هاى عرضه شده در بازار، نوبرانه بودن است.
وى افزود: به عنوان مثال هفته گذشــته هندوانه چابهار کیلویى 
400 تومان بود که تولید آن تمام و بعد از آن هندوانه اهواز وارد بازار 
شــد، اما در حال حاضر هندوانه نو، کیلویى هزارتومان وارد میدان

 میوه و تره بار اصفهان شد.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر میوه ها حالت نوبرانه دارند و هر شهرى 
شاید ده روز هندوانه داشته باشــد، اظهار کرد: هفته گذشته قیمت 
گرمک چابهار کیلویى 500 تومان بود، اما در حال حاضر نرخ این 

محصول درحدود 2500تومان است.
وى با تأکید بر اینکه تنوع محصول در بازار میوه زیاد است، افزود: 
هم اکنون هر کیلو زردآلو آباده 12 هزار تومان فروخته مى شود در 

حالیکه هفته گذشته درحدود پنج هزار تومان بود.
اسماعیلى گفت: در بازار خرده فروشى اصفهان در حال حاضر هر 
کیلو گیالس بومى به قیمت 22 هزار تومان، گیالس مشکى بین 
12 تا 15 هزار تومان، زردآلو بین ده تا 15 هــزار تومان، هندوانه 
هزار و 250 تومان، گرمک ســه هزار تومان، خربزه مشهدى سه 
هزار تومان، طالبى ســه هزار و 500 تومان، آلوچه اصفهانى بین 
چهار هزار تا هفت هزار و 500 تومان، آلوچه شهریارى بین چهار 
هزار تا هفت هزار تومان، توت فرنگى بین شــش هزار تا 15 هزار 
تومان و موز بین هفت هزار و 500تا هشــت هزار تومان فروخته

مى شود.

پرش قیمت میوه هاى نوبرانه در نصف جهان
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صدور روادید در کمتر از
 5 دقیقه در فرودگاه اصفهان

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: با استفاده 
از سامانه صدور روادید در فرودگاه اصفهان، در کمتر از 
پنجدقیقه به صورت الکترونیکى روادید صادر مى شود. 
حسن امجدى اظهار داشت: با نصب سیستم هوشمند 
صـدور روادید در فـرودگاه اصفهان، زمان صـدور ویزا 
براى مسـافران خارجى کاهـش مى یابـد. وى با بیان 
اینکه در چند کالنشهر، ویزا در فرودگاه صادر مى شود، 
گفت: کالنشهرهاى اصفهان، تبریز، تهران و مشهد از 
این دست شهرها هستند. وى خاطرنشان کرد: با استفاده 
از دستگاه سامانه هوشمند صدور روادید در فرودگاه، 20 
آیتم مربوط به صدور روادید، به صورت الکترونیکى و با 

زمانى کمتر از پنج دقیقه صورت مى گیرد. 

مسئوالن هفته اى یکبار در 
روستاهاى اردستان 

فرماندار اردسـتان گفت: طرح «کاروان امید آفرینان» 
براى رسـیدگى به مشـکالت روسـتاها در شهرستان 
اردستان راه اندازى شده است. حمید رضا تأملى اظهار 
داشت: طرح کاروان امید آفرینان در شهرستان اردستان 
برنامه ریزى و راه اندازى شده که مسئوالن شهرستان 
اردسـتان، هفته اى یکبار به روسـتاهاى شهرستان، به 
منظور رفع مشکالت سفر مى کنند. تأملى با بیان اینکه 
یکى از اهداف این سـفرها، اجراى سیاسـت هاى کلى 
دولت و همچنین اجراى اهداف منطقه اسـت، تصریح 
کرد: دهیاران موظف هسـتند روند مشکالت و نظرات 

مردم را پیگیرى کنند.

خبر

مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان از ارائه تسهیالت 
به کارفرمایــان در ازاى به خدمــت گرفتن مددجویان 

بهزیستى خبر داد.
مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه در شرایط کنونى، دریافت 
وام هاى با شرایط مناسب، به منظور ایجاد اشتغال براى 
کارفرمایان بســیار راهگشــا خواهد بود، افزود: دغدغه 
اصلى بهزیستى، ایجاد اشــتغال براى مددجویان تحت 
پوشش خود است و به همین  منظور، تمام توان خود را در 
حمایت از کارفرمایان که در این راستا فعالیت مى کنند، 

به خرج مى دهد.
مدیر کل بهزیســتى اســتان اصفهان ادامــه داد:  به 

ازاى هر اشــتغال جدیــد که ایجــاد شــود و یکى از 
معلولین ما به کار گرفته شــود، کارفرمایان  تا ســقف 
20 میلیون تومــان وام با کارمزد چهــار درصد دریافت 

مى کنند
 فرشــاد در ادامه به تعهداتى که کارفرمایــان در قبال 
دریافت این وام دارند، اشــاره کرد و افزود: کارفرمایان 
باید مدد جو را بیمه کنند و تعهد اشتغال پایدار تا چندین 
سال را به او بدهند و خوشبختانه منابع پرداخت این وام ها 
موجود است و طبق بند (د) تبصره 16 که پرداخت وام را 
تا پایان تیرماه قرار داده بود، این مدت تمدید گردیده و تا 

پایان سال ادامه دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با 
بیان اینکه کمیته امداد اصفهان با 136 خیریه تفاهمنامه 
همکارى امضا کرد، گفت: از این تعــداد، چهارخیریه در 
سطح استان و 132 خیریه در سطح شهرستان هاى مختلف 
در حال فعالیت هستند. حمیدرضا شیران با بیان اینکه در 
ســال 96 یکى از اولویت هاى این نهاد، برقرارى ارتباط 
مؤثر با سایر فعاالن عرصه خیر و احسان بود، اظهار کرد: 
هم افزایى امکانات و شناسایى مزیت هاى نسبى مؤسسات 
و تشکل هاى خیریه استان، در کنار ضرورت هماهنگى در 
ارائه خدمات به نیازمنــدان و پرهیز از موازیکارى و اتالف 
منابع محدود عرصه خیر و احسان، از جمله مهمترین اهداف 

کمیته امداد از برقرارى این ارتباط است. وى با بیان اینکه 
کمیته امداد اصفهان با 136 خیریه از 564 خیریه ثبت شده 
در سیستم جامع نیکوکارى، تفاهمنامه همکارى امضا کرده 
است، افزود: از این تعداد، چهار خیریه در سطح استان و 132 
خیریه در سطح شهرســتان هاى مختلف در حال فعالیت 
هستند. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه 
در سال 96 بیش از شــش میلیارد و 782 میلیون تومان از 
محل هم افزایى کمیته امداد و خیریه هاى استان اصفهان 
در اختیار نیازمندان قرار گرفت، گفت: بیش از چهار میلیارد و 
772 میلیون از این منابع توسط خیریه ها و بیش از دو میلیارد 

تومان توسط این نهاد تأمین شد.

همکارى کمیته امداد با
 136 خیریه

ارائه تسهیالت در ازاى
 به کارگیرى مددجویان بهزیستى

ابالغ راى
کالسه پرونده: 961418 شماره دادنامه: 9709976794100096 – 97/1/28 مرجع رسیدگى: شعبه یازده 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى رســول صادقى فرزند محمود به نشانى اصفهان، خ کاشانى، 
روبروى بیمارستان کاشانى، شرکت کاوشگر رایانه. خوانده: آقاى سیاوش فانى فرزند قباد به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 3/080/000 ریال بابت چک شماره 851459 بانک سپه و هزینه تاخیر تادیه و 
دادرسى و نشر آگهى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى رسول 
صادقى فرزند محمود به طرفیت آقاى ســیاوش فانى فرزند قباد به خواسته مطالبه مبلغ 3/080/000 ریال 
وجه چک به شماره 851459 مورخ 90/2/24 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى 
نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتاد و هشت هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(90/2/24) تا تاریخ ا جراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 4161 شعبه 11 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /2/712
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426805100069 شــماره پرونــده: 9509986805100532 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950532 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805101400 محکوم علیه سعید چهاردولى فرزند على اصغر به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/355/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و هزینه هاى نشر آگهى طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: 
مهرى سوادکوهى فرزند مجید به نشــانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ مدرس، ك باغ سهیل صحه باغ 
سهیل بن مسلمى پ 17 ط 3. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا 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 ســى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4160 شعبه 51  شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /2/713
حصر وراثت

سهیل فقیهى حبیب آبادى داراى شناسنامه شماره 40681 به شرح دادخواست به کالسه 407/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا فقیهى حبیب آبادى بشناسنامه 
4711 در تاریخ 1/31 /97 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر 1 دختر به نام ذیل: 1- سامان فقیهى حبیب آبادى ش ش 1354 فرزند 2- سهیل فقیهى حبیب آبادى 
ش ش 40681 فرزند 3- ســودابه فقیهى ش ش 11475 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4198 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/719
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793500077 شــماره پرونده: 9609986793500859 شماره بایگانى شعبه: 
960863 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793500080 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793503689 محکوم علیه عادل ملکوتى فرزند جمشید به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 105000000 ریال بابت چک به شماره هاى 045556 مورخ 95/12/20 و 045557 
مورخ 96/3/20 و 045558 مورخ 96/4/20 و پرداخت مبلغ 1632500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل مسرور گیتى فر فرزند مهدى به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ حکیم نظامى نرسیده به 
چهار راه امین جنب بانک انصار پ 781 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از 
چک هاى موصوف لغایت اجراى حکم در حق محکوم له امیرحسین خراسانى فرزند مصطفى به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ شــهرك صنعتى محمودآباد، خ بیست، چهارراه اول سمت 
راست، مغازه هفتم فروشگاه معدن کاران و نیم عشر در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 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 امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 

تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 4159 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/715

ابالغ راى
کالسه پرونده اصلى: 960399 شــماره دادنامه: 9709976794700048 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا سلیمیان به نشانى اصفهان، سه راه صمدیه، بعد از آتش نشانى 
پ 3 خوانده: غالمرضا امینى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ شعبه 17 با 
عنایت به محتویات پرونده کالسه 960399 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى رضا 
سلیمیان به طرفیت غالمرضا امینى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بانک مسکن به شماره 179088 
جمعا به مبلغ 119/150/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده  علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك 
موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 119/150/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 218/938 ریال هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (96/01/26) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ  قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشند. م الف: 4158 شعبه 17 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/716
ابالغ رأى

کالسه: 961193 شــماره دادنامه: 9709976796300055- 97/1/23 مرجع رسیدگى: شعبه سى و سه 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود کریمى نشانى: اصفهان شــاپور جدید- خ امیرکبیر 4 راه 
هزاردستان فروشگاه اخوان کریمى خوانده: گوهر حیدرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون و پنجاه هزار ریال طبق رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى محمود کریمى به طرفیت گوهر حیدرى به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون و 
پنجاه هزار ریال طبق رســید عادى مورخ 96/6/13 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکى که مؤید برائت ذمه خویش (خود) نسبت به دعوى خواهان ارائه ننموده لذا 
شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانسته داده و با اســتناد به مو اد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت هزار و صد و بیست ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/9/20) لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4154 شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/717
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794400106 شــماره پرونده: 9509986794401616 شماره بایگانى شعبه: 
951616 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794400108 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794400867 محکوم علیه ها 1- نصرا... فاتحى 2- ســجاد فاتحى 3- هادى هادیان محکوم 
هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 23/218/055 ریال طبق رسید عادى مورخ 91/5/19 بابت اصل 
خواسته و 480/460 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل میترا بهرامى قهنویه 
فرزند قربانعلى نشانى: اصفهان- شاهین شهر- شاهین شهر منازل چوبى فرعى 9 غربى پ 436 طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/22 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
بانک ملت به مدیرعاملى هادى اخالقى نشانى: خ شیخ صدوق شمالى مدیریت شعب بانک ملت اصفهان و 
نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى 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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 4152 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/718 
حصر وراثت

مژده درى نیا داراى شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به کالسه 418/97 ح 10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله درى نیا بشناسنامه 2687 در تاریخ 97/1/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، سه دختر به 

اسامى: 1- میالد درى نیا به ش ش 395 نسبت با متوفى فرزند 2- مهران درى نیا به ش ش 1716 نسبت 
با متوفى فرزند 3- مهروز درى نیا به ش ش 230 نسبت با متوفى فرزند 4- مهدى درى نیا به ش ش 2421 
نسبت با متوفى فرزند 5- مژگان درى نیا به ش ش 597 نسبت با متوفى فرزند 6- مژده درى نیا به ش ش 
112 نسبت با متوفى فرزند 7- مهنوش درى نیا به ش ش 1745343288 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 4199 شعبه دهم حقوقى شوراى  حل اختالف شهرستان اصفهان /2/720
حصر وراثت

مریم اکبرى کردآبادى داراى شناسنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کالسه 416/97 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان راجى بشناسنامه 58 در تاریخ 
95/7/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر، 
چهار دختر و همسر به اســامى: 1- حسین اکبرى کردآبادى به ش ش 16 نســبت با متوفى فرزند 2- اکبر 
اکبرى کردآبادى به ش ش 30  نسبت با متوفى فرزند 3- رسول اکبرى به ش ش 22 نسبت با متوفى فرزند 
4- محسن اکبرى کردآبادى به ش ش 1290 نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا اکبرى کردآبادى به ش ش 
44 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه اکبرى کردآبادى به ش ش 7 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول اکبرى 
کردآبادى به ش ش 230 نسبت با متوفى فرزند 8- مریم اکبرى کردآبادى به ش ش 9 نسبت با متوفى فرزند 
9- عباس اکبرى کردآبادى به ش ش 622/100 نسبت با متوفى همســر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4200 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/721
حصر وراثت

پرویز تیمورى جروکانى داراى شناسنامه شماره 1270506927 به شــرح دادخواست به کالسه 421/97 
ح10 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ناصر تیمورى 
جروکانى بشناسنامه 49 در تاریخ 97/1/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر، دو دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- امیرحسین تیمورى جروکانى به ش ش 
1511 نســبت با متوفى فرزند. 2- حمید تیمورى جروکانى به ش ش 143 نسبت با متوفى فرزند 3- پرویز 
تیمورى جروکانى به ش ش 1270506927 نسبت با متوفى فرزند 4- شــکوفه تیمورى جروکانى به ش 
ش 1130016137 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه تیمورى جروکانى به ش ش 1272700208 نسبت با 
متوفى فرزند 6- صدیقه خرم مژگان به ش ش 1290223270 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

4201 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/722
حصر وراثت

سید حمید میرفتاح داراى شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواســت به کالسه 410/97 ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخنده کورنگى بشناسنامه 1518 در 
تاریخ 96/11/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و یک همسر به اسامى: 1- عاطفه السادات میرفتاح به ش ش 210 نسبت بامتوفى فرزند 2- فاطمه السادات 
میرفتاح به ش ش 66 نسبت با متوفى فرزند 3- منیره الســادات میرفتاح به ش ش 7998 نسبت با متوفى 
فرزند 4- سید حمید میرفتاح به ش ش 330 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4202 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/723
حصر وراثت

ســید مجید زارعى داراى شناسنامه شــماره 70657 به شرح دادخواست به کالســه 406/97 ح10 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین زارعى خوابجانى 
بشناسنامه 6 در تاریخ 96/11/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر، یک، یک همسر دائمى به اسامى: 1- سید مجید زارعى به ش ش 70657 نسبت بامتوفى 
فرزند 2- سید سعید زارعى به ش ش 89808 نسبت با متوفى فرزند 3- سید منصور زارعى به ش ش 6159 
نسبت با متوفى فرزند 4- سمیه سادات زارعى خوابجانى به ش ش 3849 نسبت با متوفى فرزند 5- فخرى 
زارعى خوابجانى به ش ش 36 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4203 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /2/724
حصر وراثت

امین اله یوسفى شیدانى داراى شناسنامه شماره 1032 به شرح دادخواست به کالسه 405/97 ح10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن یوسفى شیدانى بشناسنامه 
3 در تاریخ 94/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش 
پسر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- جواد یوسفى شــیدانى به ش ش 9 نسبت بامتوفى فرزند 2- علیرضا 
یوسفى شیدانى به ش ش 6 نسبت با متوفى فرزند 3- احمد یوسفى شــیدانى به ش ش 6 نسبت با متوفى 
فرزند 4- محمود یوسفى شیدانى به ش ش 4 نسبت با متوفى فرزند 5- ابوالفضل یوسفى شیدانى به ش ش 
1 نسبت با متوفى فرزند 6- امین ا... یوسفى شیدانى به ش ش 1032 نسبت با متوفى فرزند 7- عزت قاسمى 
شیدانى به ش ش 4 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4204 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /2/725
حصر وراثت

حسین سعیدى زاده اصفهانى داراى شناسنامه شماره 60 به شــرح دادخواست به کالسه 408/97ح/10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آقا باباى دستجردى 
به شناســنامه 7035 در تاریخ 93/12/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و یک دختر به اسامى: 1- یدا... سعیدزاده اصفهانى به ش.ش 128 نسبت با متوفى 
فرزند 2- حسین سعیدى زاده اصفهانى به ش.ش 60 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا سعیدى زاده اصفهانى 
به ش.ش 91 نسبت با متوفى فرزند  والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر  آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4205 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
استان اصفهان /2/726

حصر وراثت
عصمت رمضان پور داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 412/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على شریفیان دستجردى به شناسنامه 117 در 
تاریخ 96/12/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک 
دختر و همسر به نام ذیل: 1- مهناز شریفیان دستجردى ش.ش 388 فرزند 2- عصمت رمضان پور ش.ش 
7 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4206 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان  اصفهان /2/727

حصر وراثت
فخرى ریاحى فر داراى شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 419/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم ریاحى فر به شناسنامه 580 در تاریخ 
96/9/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 3 
دختر: 1- محمدحسین ریاحى فر ش.ش 16 فرزند 2- فخرى ریاحى فر ش.ش 15 فرزند 3- زهره ریاحى فر 
ش.ش 500 فرزند 4- ناهید ریاحى فر ش.ش 709 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4207 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف استان اصفهان /728 /2
اجرائیه

شــماره اجرائیه: 9710423653400030 شــماره پرونده: 9409983653400209 شماره بایگانى شعبه: 
940213  مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک مهر اقتصاد به نشانى اصفهان خ توحید – جنب تاالر 
فرشچیان – سرپرستى بانک مهر اقتصاد - مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- جواد محمدى فرزند 
عباسعلى به نشانى پیربکران – خیابان شهداى پاوا – پ 116 2- مژگان اکبرى پیربکران – خیابان شهداى 
پاوا – پ 116 مشخصات نماینده قانونى محکوم له :  سپیده لطفى فتح آبادى فرزند عبدالحسین به نشانى 

اصفهان خیابان توحید میانى باالى بانک ملت موسسه حقوقى جم وکیل بانک مهر اقتصاد
محکوم به: بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9409973653401008 
محکوم علیهم متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار و پانصد 
و شصت و سه ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى (یک میلیون و پانصد 
و شصت و نه ریال و حق الوکاله وکیل ( در مرحله بدوى)مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
( 1393/07/09) لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت مدیر دفتر شعبه 
دوم حقوقى فالورجان – خسرو آقائى 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 شــامل 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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد.(ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى 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)، م الف 0153 شــعبه 1دادگاه 

خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان(2حقوقى سابق)/2/766    
ابالغ دادخواست

برگ دادخواست به دادگاه- مهدى سلطانى فرزند احمد سن 49 شغل کارمند به نشانى اصفهان – بزرگراه 
آزادگان – مقابل شرکت ستاره شرکت اتحاد کوهستان – خوانده مریم طالورى مجهول المکان- خواسته 
: مطالبه وجه واریز به حســاب نامبرده که به صورت اشتباه به کارت وى واریز شده است .-شرح دادخواست 
ریاست محترم دادگاه احترامًا به استحضار مى رساند اینجانب مهدى سلطانى که قصد انتقال وجه به حساب 
آقاى ابراهیم محمودى به شماره کارت ملى 6037991886454846 را داشتم اشتباها مبلغ 13/000/000 
سیزده میلیون ریال را به کارت ملى خانم مریم طالورى به شماره کارت 6037991886454648 در تاریخ 
96/12/24 نموده ام لذا از آن مقام محترم تقاضا دارمنسبت به استرداد وجه اینجانب اقدام فرمایید درضمن 
شماره کارت اینجانب 61043377920639653 و حســاب 3507230990 بانک ملت شعبه قهدریجان 

اصفهان مى باشدم الف:152شعبه دوم شوراى حل اختالف فالورجان/2/767 
ابالغ رأى

کالسه پرونده 234/94 مرجع رسیدگى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان – خواهان مهدى 
جهانگیرى حیدرى به نشانى ابریشم کوچه شهید مصطفى خمینى خوانده : 1- قدیرعلى على عسگریان 
فرزند دیدارقلى 2- قاسم سلیمانى فرزند حسن مجهول المکان – خواسته : مطالبه – گردشکار : پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى 
آقاى مهدى جهانگیرى حیدرى بطرفیت آقایان قدیرعلى على عسگریان فرزند دیدارقلى و قاسم سلیمانى 
فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 134012 – 82/06/17 به مبلغ بیست و 
شش میلیون ریال (متضامنًا) بانضمام خســارات قانونى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به 
محویات پرونده و عدم حضور خواندگان علیرقم آگهى در روزنامه مســتندا به ماده 198 ق .ا.د.م دعوى 
خواهان وارد تشخیص و حکم به محکومیت خواندگان (بصورت تضامنى) به پرداخت مبلغ بیست و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسى به مبلغ پانزده هزار تومان و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ چک لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد رأى غیابى ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى دادگسترى فالورجان مى باشد م الف 156 شعبه 

5حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/2/768 

دبیر انجمن مرغــداران اصفهان گفت: قیمت مرغ طى 
این روزها کاهش یافته اســت و به کیلویى هفت هزار 

تومان رسیده است.
بهزاد پاکزاد اظهار داشــت:  در ماه رمضان قیمت مرغ 
افزایش نمى یابد و احتمال مى رود از چهارم و پنجم ماه 

رمضان به بعد، شاهد کاهش قیمت مرغ باز هم باشیم.
وى با اشاره به اینکه کمبودى در تولید و عرضه مرغ به 
بازار در اصفهان نخواهیم داشت، بیان داشت: در صورتى 
که قیمت نهاده هاى مرغ مثل ذرت و سویا گران شود، 
اما تغییرى در قیمت مرغ صورت نگیرد، به یقین شاهد 
تعطیل شدن و خارج شدن مرغدارى ها در حوزه تولید 

مرغ خواهیم بود.
■■■

دبیر انجمن مرغداران اصفهــان اعالم کرد: هم اکنون 
مرغدارى ها با نصف ظرفیت خود در حال تولید هستند.

وى با بیان اینکه مسئوالن باید به خواسته هاى فعاالن 
حوزه پرورش مرغ گوشــتى توجه کنند، اعالم کرد: اگر 
نرخ گذارى مرغ به دست تولید کنندگان بود، به یقین با 

یک ثبات قیمت مواجه مى شدیم.
پاکزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر مرغدارى ها با یک 
نوبت جوجه ریزى، اقدام به تولید مرغ مى کنند، گفت: 
به هیچ عنوان نمى توان جایگزینى براى مرغ پیدا کرد و 
بوقلمون یا گوشت قرمز و ماهى، شاید در یک دوره اى 
از ســوى مردم مصرف شــود، اما همیشــه مرغ جزو 

پروتئین هایى بوده که در سبد خانوار جاى داشته است.

مرغدارى ها با نصف ظرفیت خود کار مى کنند
شاهد تعطیل شدن و خارج شدن مرغدارى ها از حوزه تولید مرغ خواهیم بود

رئیس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگى در اســتان اصفهــان گفت: در حال 
حاضر بازار دچار رکود شده و تغییرات قیمتى ارز در 
ماه هاى اخیر نیز باعث بروز ابهاماتى در این بازار 

شده که به رکود این بخش دامن زده است.
اکبر محمدى در رابطه بــا وضعیت فعلى صنف 
فروشــندگان لوازم خانگى اظهار داشت: در حال 
حاضر بازار دچار رکود شــده و بــه دلیل این که 
عرضه کنندگان در شرایط فعلى تمایلى به عرضه 
ندارند و از طرف دیگــر، متقاضى نیز براى خرید 
محصوالت دیده نمى شــود، ابهــام در این بازار 

ایجاد شده است.
وى افزود: کارخانه هــاى تولید داخل جنس خود 
را عرضه نمى کنند و واردکنندگان نیز در شرایط 
فعلى، در انتظار سازوکار جدید براى استفاده از ارز 

چهار  هزار و 200 تومان هستند.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگى در اســتان اصفهان بیان داشــت: 
تولیدکنندگان داخلى لوازم خانگى از ابتداى سال 
به دنبال افزایش نرخ محصوالت خود بودند که تا 
به این لحظه، به نظر مى رسد با افزایش نرخ 10 
درصدى این محصوالت موافقت شده است، اما با   
وجود این، همچنان از عرضه این محصوالت به 

بازار لوازم خانگى خبرى نیست.
وى تصریح کرد: بیشــتر تقاضاى مردم به سمت 
کاالهاى ایرانى شــیفت کرده اســت و تمایل 
مصرف کنندگان بــه این بخش از بازار بیشــتر 

شده است.

موافقت با گران شدن
 10 درصدى لوازم خانگى
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مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: طبق برنامه 
ریزى هاى صــورت گرفته،عملیــات اجرایى تکمیل 
پیاده راه ســازى ضلع غربى چهارباغ عباسى که از 22 
اردیبهشت ماه آغاز شده، تا پایان مهرماه سال جارى به 

اتمام مى رسد.
مهین شــکرانى اظهارداشــت: بخشــى از پیــاده راه 
ســازى ضلع غربى چهارباغ عباســى حدفاصل میدان 
انقالب تا خیابان کواالالمپور اجرا شــده بود و مراحل 
تکمیل پــروژه نیز تا پایــان مهرمــاه 97 انجام خواهد 

شد.
وى دلیــل تعیین زمان اجــراى عملیــات تکمیل این 

پروژه در آســتانه ماه مبارك رمضــان را، کاهش تردد 
شهروندان و مســافران عنوان و خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر عملیات پیاده راه ســازى بــه صورت یک 
شیفت انجام مى شود، اما به زودى براى سرعت بخشى 
پــروژه، فعالیــت بــه صــورت دو شــیفت صورت 

مى گیرد.
مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان ابــراز امیدوارى 
کــرد عملیــات عمرانــى تکمیل پیــاده راه ســازى 
چهارباغ عباســى تــا زمان تعیین شــده و بــا صبر و 
شــکیبایى شــهروندان و کســبه خیابــان بــه پایان

 برسد.

رئیس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان به اعالم آمادگى پزشکان 
اصفهان براى ســرمایه گذارى در شهر اشاره کرد و گفت: 
پزشــکان اغلب ســرمایه مازیادى دارند که قرار است از 
این ســرمایه   براى اجراى پروژه هایى مانند هتل سازى 
در اصفهان استفاده شود. عباســعلى جوادى با بیان اینکه 
عمده ترین مشکل حوزه درمان شــهر اصفهان، در حال 
حاضر کمبود تخت بیمارستانى اســت، تصریح کرد: در 
این زمینه با توجه به بررســى هاى صورت گرفته، نیازمند 
اصالحات قانونى هســتیم که باید مورد توجه مسئوالن 

باالدستى قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان هزینه باالى صدور پروانه 
ساخت براى ساخت بیمارســتان و همچنین نبود زمین 
مورد نیاز مناسب در شهر اصفهان را، از چالش هاى حوزه 
درمان دانست و افزود: در نزدیکى مجموعه هاى مسکونى، 
به منظور تســهیل دسترســى به مراکز درمانى در شهر 
اصفهان، زمین مناسب وجود ندارد و این امر بحرانى براى 
اصفهان است. وى با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى نیز در خصوص صدور مجوز براى ساخت 
بیمارستان ســخت گیرى هاى فراوانى دارد، اضافه کرد: 

امیدواریم بازنگرى هاى جدى در این زمینه انجام شود.

تکمیل پیاده راه سازى 
چهارباغ تا پایان مهر 97

پزشکان در هتل سازى 
سرمایه گذارى مى کنند

راه اندازى مرکز جامع الگویى 
ترویجى کاشت موسیر 

مدیـر جهادکشـاورزى شهرسـتان تیـران و کـرون 
گفت: نخستین مرکز جامع الگویى- ترویجى کشت 
موسیر اسـتان اصفهان در شهرسـتان تیران و کرون 

راه اندازى شد.
محسـن حـاج عابـدى اظهارداشـت: تغییـر الگوى 
کشـت و ترویج و توسـعه کاشـت گیاهان دارویى، از 
سیاسـت هاى جهاد کشـاورزى این شهرستان است 
که در این راسـتا، کشت موسـیر به عنوان گونه اى از 

گیاهان دارویى در حال انجام است.
وى افزود: در این مرکز، تحقیق و مطالعه بر روى نحوه 
کشت و تولید موسیر، به عنوان الگو براى کشاورزان 
در سراسـر اسـتان اصفهـان در نظـر گرفتـه شـده 

است.

17 درصد سد زاینده رود 
پر آب است  

معاون طرح و توسعه شـرکت آب منطقه اى اصفهان 
با بیـان اینکه تنهـا 17 درصد حجم سـد زاینـده رود 
پـر اسـت، گفـت: نیـاز بخـش شـرب از منابـع آب 
اسـتان اصفهان بـه 400 میلیون متر مکعب رسـیده 

است.
سعید قدوسى پور با اشـاره به بارش هاى اخیر، افزود: 
ذخیـره حجم مخزن سـد زاینـده رود به حـدود 250 
میلیون مترمکعب رسـیده که فقـط 17 درصد حجم 

سد است.

خبر

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حمید ولى وند- جعفر آجیالنى بردش اهى حمید ولى وند دادخواستى 
به خواسته: انتقال سند رسمى پژو 405 تاکسى به شــماره انتظامى 13- 259 ت 36 به طرفیت شما 
در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 100/97 ش4ح ثبت و براى مورخ 97/4/9 
ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه چهارم 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: 327 شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/743
مزایده

شــماره صورتمجلس: 9709003759800041 شــماره پرونده: 9609983760000420 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960725 تاریخ تنظیم: 1397/02/16 در پرونده 960725 اجرایى شعبه سوم دادگاه 
حقوقى شاهین شهر در خصوص تقاضاى هادى و فهیمه بنى سعید فرزند عبدالنبى و سرور روزبه زاده 
با وکالت خانم زهره نیسانى به طرفیت آقایان مهدى- محمدسعید- فرید- وحید و خانم سعیده شهرت 
همگى بنى ســعید فرزندان عبدالنبى و صدور دستور فروش ملک مشاع از ســوى دادگاه شعبه سوم 
دادگستر ى شاهین شهر به شــماره پالك ثبتى 301/25520 بخش 16 ثبت اصفهان و تقسیم بهاى 
ان میان شرکا به نسبت سهم ایشان که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
139606002035000869 مورخ 96/10/25 پالك فوق در مالکیت رسمى نامبردگان بوده و طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى پالك ثبتى مذکور به نشانى شــاهین شهر مجموعه مسکونى امیرکبیر 
(خانه هاى چوبى) فرعى 11 غربى پالك 403 ساختمان مسکونى ویالیى با موقعیت جنوبى عرصه به 
مساحت 493/92 مترمربع و اعیان 175 متر با قدمت حدود 35 سال داراى سه اتاق خواب- آشپزخانه- 
سالن پذیرایى- حمام و سرویس بهداشتى داراى انشــعابات آب، برق و گاز که ششدانگ پالك ثبت 
مذکور به مبلغ 8/245/000/000 ریال ارزیابى شده اســت و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض 
بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررســى شــده که طبق گزارش 
مامور اعزامى به محل ملک خالى از ســکنه بوده و ششــدانگ پالك ثبتى مذکور در روز شنبه مورخ 
1397/03/19 ساعت 9 الى 10 در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق 
مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته 
تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید 
و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتــى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. 
متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه 
مراجعه و با معرفى این اجرا از ملک بازدید نمایند. خواهان مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید 
و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و وجوه حاصل از فروش ملک پس 
از کسر هزینه هاى اجرایى به نسبت سهم بین مالکین تقسیم مى گردد. آگهى مزایده عالوه بر انتشار 
در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک الصاق مى شود. م الف: 335 اجراى احکام شعبه 

3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /2/744
حصر وراثت

کامیار جهانپور بشناسنامه شماره 159 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 126/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان هرمز جهانپور 
فرزند سوخته رو به شماره شناسنامه 187 در تاریخ 96/12/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- مازیار جهانپور فرزند هرمز شماره شناسنامه 2459 نســبت با متوفى فرزند 2- کامیار 
جهانپور فرزند هرمز شماره شناسنامه 159 نسبت با متوفى فرزند 3- شهریار جهانپور فرزند هرمز شماره 
شناسنامه 2049 نســبت با متوفى فرزند 4- زلیخا فتحى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 114 نسبت 
با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک 
ماه به شوراى تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 331 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/745
حصر وراثت

ایرج مهرابى کاکش به شناسنامه شماره 3970 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شــماره 123 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان هرمز 
مهرابى کاکش به شناسنامه شماره 100 در تاریخ 97/2/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- فرنگ اســکندرى فرزند اسکندر شماره شناسنامه 4 نســبت با متوفى همسر 2- ایرج 
مهرابى کاکش فرزند هرمز شماره شناســنامه 3970 نسبت با متوفى فرزند 3- خسرو مهرابى کاکش 
فرزند هرمز شماره شناسنامه 1697 نسبت با متوفى فرزند 4- مهرداد مهرابى کاکش فرزند هرمز شماره 
شناسنامه 21128 نســبت با متوفى فرزند 5- آذر مهرابى کاکش فرزند هرمز شماره شناسنامه 507 
نســبت با متوفى فرزند 6- پوران مهرابى کاکش فرزند هرمز شماره شناسنامه 2279 نسبت با متوفى 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخ واست 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 گردید. م الف: 329 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /2/746
حصر وراثت

آقاى مسعود شایق بشناســنامه شماره 534 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 114/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
حاج محمد شایق فرزند شیخ محمدتقى به شماره شناســنامه 6 در تاریخ 97/1/15 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 103 نسبت با متوفى 
همسر 2- شهناز شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى فرزند 3- نصرت شایق فرزند 
محمد شماره شناسنامه 302 نسبت با متوفى فرزند 4- مسعود شــایق فرزند محمد شماره شناسنامه 
534 نسبت با متوفى فرزند 5- سعید شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 5181 نسبت با متوفى  فرزند 
6- امید شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 649 نسبت با متوفى فرزند 7- علیرضا شایق فرزند محمد 
شماره شناسنامه 271 نسبت با متوفى فرزند 8- احمد شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 357 نسبت 
با متوفى فرزند 9- محمود شایق فرزند محمد شماره شناسنامه 2528 نسبت با متوفى فرزند اینک با 

انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 308 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /2/751
حصر وراثت

احمدرضا امیرشــجاعى به شناسنامه شماره 1242 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 97/129 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان امیرحسن امیرشــجاعى فرزند احمدرضا به شماره شناســنامه 1810990769 در تاریخ 
96/10/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- احمدرضا امیرشجاعى فرزند جان 
اله شماره شناسنامه 1242 نسبت با متوفى پدر 2- ملیحه ساالرى فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 158 
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 و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 346 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/747
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/570/26- 97/2/23 حسین سیستانى فرزند سیف ا... باستناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 453289 
را که به میزان تمامت  از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/75048 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 524 دفتر 864 ذیل ثبت 194767 بنام حسین سیستانى فرزند سیف 
ا... ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 21806 مورخ 1394/10/6 دفترخانه 429 شاهین 
شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و بموجب سند شماره قرار داشته و 
نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحى 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 صورت مجلس 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 صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 344 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /2/748
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759301370 شــماره پرونده: 9609983759302009 شماره بایگانى 
شعبه: 962262 خواهان خانم صفا دریس فیاضى فرزند نجم دادخواستى به طرفیت خوانده سیدحسین 
آرانى فرزند سیدجواد به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان شاهین شهر واقع در 
استان اصفهان، شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759302009 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى به تاریخ 1397/4/4 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 333 

شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /2/749
حصر وراثت

مهدى یزدان منش به شماره شناسنامه 1980085943 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
ایران بیت صافى فرزند قاسم به شماره شناســنامه 670 در تاریخ 96/12/21 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهدى یزدان منش فرزند موســى شماره شناسنامه 1980085943 
نسبت با متوفى فرزند 2- فرانک یزدان منش فرزند موســى شماره شناسنامه 1741122570 نسبت 
با متوفى فرزند 3- الهام کســائى فرزند اسمعیل شماره شناســنامه 1817247476 نسبت با متوفى 
فرزند 4- افســانه کسائى فرزند اسمعیل شــماره شناسنامه 1750689456 نســبت با متوفى فرزند 
5- معصومه کسائى فرزند اسمعیل شماره شناســنامه 181729077 نسبت با متوفى فرزند 6- مهناز 
کسائى فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 1989465315 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخســتین اگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید. م الف: 279 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک) /2/750
حصر وراثت

آقاى خونکار پوراسدیان بشناسنامه شماره 3 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 119/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان 
مژگان پوراسدیان بشناسنامه شــماره 27372 در تاریخ 96/12/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشــت عبارتند از 1- تاجى ســوارى فرزند عزیزقلى شماره شناسنامه: 2 نســبت با متوفى: مادر 
2- خونکار پوراسدیان فرزند تراب شماره شناسنامه: 3 نســبت با متوفى: پدر اینک با انج ام 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 نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد گردید. م الف: 316 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک) /2/752
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002141000096/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600175 شماره ابالغیه: 
139705102141000214 تاریخ صدور: 1397/2/20 بدینوســیله به بدهکار شــرکت تعاونى فنى 
مهندسى ماهان الکتریک پارتاك تاریخ ایجاد: 1390/08/19 شناسه ملى: 45891 فاقد آدرس در متن 
ســند رهنى که برابر گزارش مورخ 1396/12/03 مامور ابالغ مربوطه ابالغ واقعى در آدرس اعالمى 
متعهد له در آدرس کیلومتر 12 جاده علویجه شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان خیابان کارآفر ینان 12 
پالك 24 (خیابان کارآفرینان 12 ســمت چپ پالك یک به آخر مانده) نیز مقدور نگردیده ابالغ مى 
گردد که برابر سند رهنى شماره سند: 8870، تاریخ سند 1391/08/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 
225 شاهین شهر بستانکار بانک توسعه تعاون شعبه شاهین شهر درخواست صدور اجراییه به کالسه 
139604002141000096/1 را نموده که برابر آن مبلــغ 984/000/000 ریال اصل بدهى و مبلغ 

85/000/000 ریال سود و 46/100/000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 1396/05/01 و مبلغ خسارت 
روزانه 680/250 ریال موضوع الزم االجرا تا تاریخ تســویه حساب اضافه مى گردد مى باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه چاپ جهت اطالع 
شما درج و منتشر و پس از انتشــار آگهى در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب مى گردد لذا چنانچه 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید بنا به تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه 
ششدانگ پالك ثبتى به شــماره 406/2802 واقع در بخش 16 اصفهان از طریق مزایده فروخته و از 
حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شــد. م الف: 305 اجراى اسناد رسمى 

شاهین شهر /2/753
اخطاریه

آقاى حسن خســرو ى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى جعفر مرادى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 684/96 ش11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/4/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 287 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /2/754
حصر وراثت

رسول امینى زازرانى به شناسنامه شماره 3305 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 122/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن 
امینى زازرانى به شناسنامه شــماره 252 در تاریخ 97/1/31 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- رسول امینى زازرانى فرزند حسن شماره شناسنامه 3305 نسبت با متوفى پسر 2- زهرا 
جلوانى فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 2822 نسبت با متوفى همسر 3- عزت حسینى دینانى فرزند 
سید حاجى شماره شناسنامه 36 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 گردید. م الف: 324 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/755
 اخطار اجرایى

شــماره: 629/96- 1397/1/29 به موجب راى شــماره 779 تاریخ 96/11/24 حوزه 6 شوراى حل 
اختالف گز که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه علیرضا کوهســتانى فرزند محمدرضا به نشــانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با 
محاســبه دایره اجرا از تاریخ 93/10/18 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له محمدعلى تقیان 
به نشانى شاهین شهر، شهرك میالد خ استقالل خ ابرار فرعى 5 غربى و پرداخت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت. 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 303 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /2/756
حصر وراثت

فریبا محمدى خونســارکى به شناسنامه شماره 950 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 106 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
فاطمه مرادى فرتخونى فرزند براتعلى  به شناسنامه شماره 357 در تاریخ 97/1/7 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فریبا محمدى خونســارکى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 950 
نسبت بامتوفى فرزند 2- جمشید محمدى خونسارکى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 380 نسبت با 
متوفى فرزند 3- محسن محمدى خونسارکى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1289332215 نسبت 
بامتوفى فرزند 4- محمود محمدى خونسارکى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 488 نسبت با متوفى 
فرزند 5- مصطفى محمدى خونسارکى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 3445 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 نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 284 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /2/757
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759201185 شــماره پرونده: 9609980350801192 شماره بایگانى 
شعبه: 960815 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى پژمان پارسى نژاد فرزند محمدرضا 
خواهان آقاى فرهاد رحیمى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى پژمان پارسى نژاد فرزند محمدرضا 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609980350801192 شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/06/24 ساعت 12:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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 شــهر، میدان اما حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، 
خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 318 شعبه دوم دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /2/763
 ابالغ رأى

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 886/96 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 97/2/1 خواهان: 
قدرت ظهرابى آدرس: شاهین شهر- بانک ملى شعبه عطار خواندگان: سید مجید و اعظم طباطبائى 
مجهول المکان خواسته: استرداد مبلغ 7/000/000 ریال واریز اشتباه وجه به انضمام هزینه دادرسى 
و تأخیر تأدیه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. آمار 66- 97/2/8 رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست 
قدرت ظهرابى به طرفیت سید مجید و اعظم طباطبائى به خواســته استرداد مبلغ 7/000/000 ریال 
واریز اشــتباه وجه به انضمام هزینه دادرســى و تأخیر تأدیه بدین شــرح که اینجانب به اشتباه مبلغ 
17/000/000 ریال به حســاب خوانده دوم واریز کردم که اینکار در حضور خوانده ردیف اول انجام 

شد.مبلغ 10/000/000 ریال آنرا مسترد داشــته و مبلغ خواسته باقیمانده است. با عنایت به محتویات 
پرونده، اظهارات خواهان، فیش واریزى به حساب خوانده ردیف دوم و با توجه به اینکه خواندگان در 
جلسه شورا على رغم ابالغ قانونى اخطاریه حضور نیافته و دلیلى درخصوص برائت ذمه خویش اقامه 
ننموده اند دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/087/500 ریال هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
اجراى حکم صادر و اعالم مى دارد درخصوص خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به رد دعوى صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 282 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک)  /2/758
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به امیر ضرغام خویگانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما 
در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 67/97 ش8ح ثبت و براى مورخ 97/4/24 
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 شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 321 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/759
حصر وراثت

قمر سلطان صفائى جزى به شناسنامه شماره 6920 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 124/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان على کنعانى به شناسنامه شماره 173 در تاریخ 1396/3/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- قمرسلطان صفائى جزى فرزند على شماره شناسنامه 6920 نسبت با متوفى 
همسر 2- عبدالرضا کنعانى فرزند على شماره شناسنامه 225 نســبت با متوفى پسر 3- عبدالرسول 
کنعانى فرزند على شماره شناسنامه 127 نسبت با متوفى پسر 4- مســعود کنعانى فرزند على شماره 
شناسنامه 171 نسبت با متوفى پسر 5- محبوبه کنعانى فرزند على شــماره شناسنامه 165 نسبت با 
متوفى دختر 6- مهرى کنعانى فرزند على شماره شناسنامه 8824 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهى 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 گردید. م الف: 325 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک) /2/760
ابالغ راى

شماره پرونده: 588/96ش5ح شماره دادنامه: 816- 96/12/26 خواهان: خانم مهسا باورصاد فرزند 
على حسین به نشانى شاهین شــهر، ردانى پور، خ معاد نیم فرعى 7 غربى پ 109 خوانده: خانم اختر 
محبى فرزند غالمعلى به نشــانى مجهول المکان موضوع: تقاضاى مطالبه طلب به استناد یک فقره 
سفته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف، با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست مهسا باورصاد به طرفیت اختر محبى به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شــماره 208127 خزانه دارى کل به تاریخ صدور 96/4/14 به انضمام 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه، هزینه دادرســى و تاخیر تادیه، بدین شــرح که خواهان اظهار داشت 
خوانده جمعا مبلغ 65/000/000 میلیون ریال بابت وجه ســفته مذکور و هزینه آرایش عروس به وى 
مدیون اســت و شــهود حاضر مراتب را گواهى مى نمایند. خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه 
حضور نیافته است، لذا شورا با توجه به رؤیت اصول مدارك، وفق ماده 277 قانون  آیین دادرسى مدنى و 
تبصره آن براساس شهادت شهود و قسم خواهان طبق تشریفات قانونى مبنى بر مدیونیت خوانده بابت 
مطالبه دستمزد با استصحاب بقاى دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
یک فقره سفته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 1301 قانون مدنى و ماده 198، 230 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت سفته مذکور و به 
استناد مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى مبلغ 1/625/500 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/10/2) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در 
حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید و در خصوص مبلغ 15/000/000 ریال بابت دستمزد مستندات 
خواهان مبنى بر مدیونیت خوانده را کافى ندانسته و به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به بى حقى خواهان صادر مى گردد. راى صادره غیابى ظرف مه لت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 312 رضوانى قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /2/761
حصر وراثت

رسول زرین جوى بشناسنامه شماره 71250 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 105 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان صدیقه 
نمدمالیان اصفهانى بشناسنامه شماره 280 در تاریخ 95/9/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- نسرین زرین جوى فرزند على شماره شناسنامه: 321 نسبت با متوفى: دختر 2- رضا زرین 
جوى فرزند على شماره شناسنامه: 438 نسبت با متوفى: پسر 3- محمد زرین جوى فرزند على شماره 
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به گفته رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك استان 
اصفهان، در طى هفته هاى اخیر افزایش قیمتى در بازار 
مسکن اصفهان مشاهده نشده، اما بعضًا را مى توان در 

بازار احساس کرد.
رسول جهانگیرى افزود: دولت در این مدت تالش کرده، 
بخش مسکن را به عنوان یک بخش مهم و پیشران در 
اقتصاد و اشــتغال رونق دهد و در حال حاضر، گزارش 
مشــاوران امالك و فعاالن بازار مســکن در اصفهان 
نشــان مى دهد که بازدیدها براى خرید منزل و رغبت 
خریداران و فروشــندگان براى توافــق بر یک قیمت، 

افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: ایجاد رونق در مسکن به شرطى است 
که دولت، راهکارهاى رونق دهنده به بازار همچون وام، 

تسهیل پروانه و مشوق هاى ساخت را اجرایى کند.
جهانگیرى یادآور شــد: در حال حاضر همچنان حجم 
معامالت مسکن در اصفهان پایین است و گزارشى مبنى 
بر افزایش حجم معامالت دریافت نشده است، اما رغبت 
خریداران افزایش یافته و در دوره خرداد ماه تا شهریور 
ماه که زمان اوج ثبت قراردادهاى رهن و اجاره اســت، 

احتمال دارد معامالت افزایش یابد.
■■■  

وى تحرکات بازار مسکن در اصفهان را مثبت ارزیابى 
کرد و بیان داشت: مسکن بخش پیشران اقتصاد است و 
با ایجاد رونق در این بخش، سایر بخش هاى صنعت و 

خدمات نیز رشد خواهند کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك استان اصفهان 
در پاسخ به ســؤالى در رابطه با گره رکودى مسکن در 

اصفهان اظهارداشت: بیش از پنج سال است که در بازار 
مسکن رکود وجود دارد و افزایش بى رویه قیمت مسکن 

و زمین در برهه اى، موجب ایجاد شــکاف شــدید بین 
قدرت خرید خریداران و قیمت مسکن شد.

■■■  
جهانگیرى ادامــه داد: نکته مهمى کــه مختص بازار 
اصفهان اســت، ورود یک باره غیرمتخصصان به بازار 
ساخت وســاز و ســاخت واحدهاى متراژ بــاال بود که 
جوابگوى تقاضاى بازار نبوده و در وضعیتى که خانواده ها 
عمدتًا دو تا سه نفره هستند، تقاضایى براى این واحدها 

وجود ندارد و خالى مانده اند.
وى متذکر شد: در حال حاضر امیدواریم انبوه سازان و 
سازندگان متخصص وارد بازار شوند و وضعیت عرضه 

را سامان بخشند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك استان اصفهان 
افزود: ساخت وساز توسط افراد غیر متخصص، موجب 
افزایش هزینه هاى ساخت و کاهش کیفیت شده و تداوم 

آن، تورم بخش مسکن را به همراه خواهد داشت.
جهانگیرى در رابطه با بازه قیمتى آپارتمان در اصفهان 
نیز خاطرنشان کرد: قیمت آپارتمان در شهر اصفهان از 
یک میلیون و 500 هزار تومان تا 25 میلیون تومان براى 

هر متر قرار دارد.
■■■  

وى در خصوص میــزان تقاضا بــراى خانه هاى 50 تا 
60 مترى و نقش این خانه هــا در ایجاد رونق گفت: در 
اصفهان تاکنون خانه اى به این متراژ ساخته نشده و این 
چنین واحدهایى صرفًا در تهران به صورت انبوه سازى 
ساخته شــده اند و متراژ آپارتمان هاى خالى در اصفهان 
عمدتًا از 130 متر به باال اســت که مشکالت زیادى را 

براى بازار ایجاد کرده اند.

حجم معامالت مسکن پایین است اما رغبت خرید زیاد شده است
قیمت آپارتمان در شهر اصفهان از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 25 میلیون تومان براى هر متر متغیر است


