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ن: در فیلم ها 
ن غفوریا

مهرا

ى برقصیم!
کمتر هند

ورود تیرآهن هاي غیراستاندارد به بازار

برادر ناتنى رهبر کره شمالى ترور نشده است!چرا  همیشه احسا س سرما مى کنید؟آنچه در مورد سیستم عامل جدید kaspersky باید بدانیدقاتلین بالفطره 2 جزیره به جزایر ایران اضافه مى شود بین المللسالمتفناورىاجتماعجهان نما

آخرین ماه سال، آخرین فصل زندگى
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معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان هشدار داد 

      

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه استان بخوانید

شکستن استخوان پسر 3 ساله در مهدکودكطرح بخشودگى جرایم تأخیر تأدیه تا پایان سال
مدیرشعب بانک مسکن اســتان اصفهان از اجراى طرح بخشودگى 
جرایم تأخیر تأدیه اقساط تسهیالت بانک مسکن تا پایان سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومى مدیریت اســتان اصفهان ، مهدى بلوچى 
با اعالم این خبــر افزود : به منظور ترغیب و بهره مندى مشــتریانى 
که تاکنون موفق به تســویه به موقع مطالبات خود نشده اند ، طرح 

بخشودگى 6 تا 14 درصدى جرایم  ...

«آرشان» کودك سه ساله اى است که ســوم آذر ماه سال جارى در 
یکى از مهدهاى کودك تهران بر اثر رفتار خشن مربى دچار شکستگى 
استخوان ترقوه شــد، حادثه اى که پرونده آن در بهزیستى به عنوان 
کودك آزارى باز شد.«فاطمه .ى» مادر این کودك در گفتگو با ایسنا به 
شرح این واقعه پرداخت و گفت: «سوم آذر ماه پسرم را به مهد کودك 

بردم، آن روز طرح بینایى سنجى... 3 سردار بزرگ اصفهانى در ماه دوازدهم آسمانى شدند
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چرا قبل از نوروز 
سبزه سبز مى کنند؟

یکى از زیباترین و جذاب ترین رسم هاى نوروز که از 
روزگاران دور تا کنون در همه خانه ها مرسوم بوده، 
کاشتن سبزه عید است. گذشتگان، هر سال قبل 
از نوروز چند نوع ســبزه مى کاشتند و معتقد بودند 
این رسم شــگون دارد، چون اول سال با سبزى و 

سرسبزى آغاز مى شود.
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رئیس جمهور: 
دولت در کنار
مردم 
خوزستان 
است

پروژه مسکن مهر
 دیگر تکرار 
نخواهد شد

امیدوارم حال سپاهان خوب شود  تا با  پرسپولیس رقابت کند!
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مشهورترین کاندیداهاى انتخابات میان دوره اى مجلس در اصفهان را بشناسیدمشهورترین کاندیداهاى انتخابات میان دوره اى مجلس در اصفهان را بشناسید

یک صندلى، یک صندلى، 1111 نامزد نامزد

سفارش غذا و تاکسى با یک کلیک

گفتگوى فوتبالى با نرگس محمدى:

خطر شیوع عمومى ایدز با رواج روانگردان  ها

آگهى مناقصه نوبت دوم
شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شماره 598 مورخ 1394/11/29 شوراى اسالمى شهر نسبت به مناقصه 
اجراى تکمیل پارك محوطه و اجراى پارکینگ باغ بانوان شهر به مبلغ 8/000/000/000  ریال اقدام نماید، متقاضیان مى توانند 

جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 
شرایط: 

الف) متقاضیان مى بایست برگ مناقصه را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى به 
مبلغ 400/000/000 ریال یا واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 
1395/12/21 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ب) پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1395/12/22 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
ج) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
ى): به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

«آگهى تجدید مزایده» نوبت دوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 4/909 مورخ 95/10/28 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت 
به برگزارى مجدد مزایده حضورى به منظور فروش ضایعات فلزى و چوبى موجود در نهالستان شهردارى اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى گردد در صورت تمایل به خرید، نسبت به تهیه و تحویل اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14 

روز شنبه مورخ 95/12/14 به واحد امور مالى شهردارى فالورجان مراجعه نمایند.
1- شرکت کنندگان باید جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مربوطه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 

0107030747001 بانک ملى واریز نمایند. 
2- ارائه ضمانتنامه بانکى و یا ارائه فیش واریزى به مبلغ 50/000/000 ریال به حســاب سپرده 3100003444002 به 
نام شهردارى فالورجان نزد بانک ملى جهت آهن آالت ضایعاتى و ارائه فیش واریزى و یا ضمانت نامه بانکى به مبلغ 

10/000/000 ریال جهت ضایعات چوب الزامى است.
3- مزایده حضورى رأس ساعت 14:30 روز یکشــنبه مورخ 95/12/15 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت 

شهردارى و شرکت کنندگان در ساختمان خدمات شهرى برگزار خواهد شد. 
4- مزایده با قیمت کارشناسى: 

- ضایعات آهن: به وزن تقریبى 65000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 7/950 ریال. 
- ضایعات چوب چنار: به وزن تقریبى 4000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 3000 ریال. 

- ضایعات چوب درختان مختلف: به وزن تقریبى 2000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال.
5- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 
امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

آگهى مزایده
(مرحله دوم–  نوبت دوم)

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه 267 رسمى مورخ 95/10/05 شوراى اسالمى شهر 
تعدادى از پالکهاى ملکى خود واقع در صنایع کارگاهى امیرکبیر و ســطح شهر را از طریق مزایده عمومى به 

فروش برساند.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا 

با تلفن 53241010 داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر 

قابل استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 95/12/17

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روزچهارشنبه مورخ 95/12/18 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و 

رسید دریافت نمایند .
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

  رحیم جافرى – شهردار شهرضا

نوبت دوم       آگهى مزایده (مرحله اول)

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 233 مورخ 95/09/15 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به فروش پنج قطعه پالك زمین مسکونى از طریق مزایده اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، 
پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/14 به دبیرخانه 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031   

على عطایى- شهردار دهاقان
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به گزارش مهر، آیت ا... العظمى ناصر مکارم شیرازى پیش 
از ظهر پنج شنبه با اشــاره به اینکه هجمه هاى بسیارى 
از سوى دشــمنان علیه خمس وجود دارد، اظهار داشت: 
برگزارى همایش ها و میزگردهاى علمى جواب بسیارى 
از سئواالت مردم و شبهات دروغین دشمنان را خواهد داد.  
وى با تأکید براینکه خمس میراث خوار ندارد و متعلق به 
شخص خاصى نیســت، گفت: خمس به شیعیان قدرت 

مى دهد و سبب جارى شدن حکومت تشیع مى شود.
آیت ا... مکارم شیرازى افزود: خمس پشتوانه اقتدار نظام 

اسالمى و تداوم حکومت شیعه است.
وى با بیان اینکه باید به سئواالت و شبهات مردم پاسخ 

دهیم افزود: دشمنان اســالم و وهابیت از قدرت یابى و 
اقتدار حکومت شیعه مى ترســند بنابراین شبهه افکنى و 

دروغ پردازى هاى بسیارى علیه خمس و زکات دارند.
آیت ا... مکارم شیرازى با تصریح این نکته که اکثر علما 
و مراجع تقلید از گذشته تا به امروز خمس را صرف خود 
نکرده اند، گفت: بنده خودم از طریق حق التألیف ها امرار 

معاش مى کنم و نیاز به خمس ندارم.
وى با اعالم اینکه دفترچه پرداخت خمس دارم، گفت: به 
همه فرزندانم تکلیف کرده ام که از همان دوران کودکى 
ســال مالى داشــته و براى کمترین درآمد و داشته خود 

خمس بدهند.

رئیس جمهورى گفت: به مردم خوزستان اعالم مى کنم 
که دولت در کنار مردم است و هیچگاه رنج و مشکالت 
مردم را فراموش نکرده و همواره این مشــقات مد نظر 

اعضاى هیئت دولت و سایر مسئوالن است.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى صبح پنج شــنبه در مصاحبه با خبرنگاران بیان 
کرد: امروز به همــراه چند وزیر به اســتان دالور پرور 
خوزستان آمده ام تا مسائل ریزگردها را از نزدیک بررسى 

و دستورات الزم را صادر نمایم.
وى گفت: مشکل ریزگردها یک مشکل با سابقه است که 

مردم این استان را با مشکالت متعدد مواجه کرده است.

رئیس جمهورى در ادامه بیان کــرد: پدیده گرد و غبار 
در روزهاى اخیر مشــکالتى چون قطعــى برق و آب و 
ارتباطات را در خوزســتان به همراه داشــته است که از 
روز اول مورد توجه دولت بوده و در این زمینه بررسى و 

برنامه ریزى نمودیم.
رئیس جمهــورى در ادامــه اضافه کرد: بــراى مهار 
کانون هاى درون اســتانى ریزگردها برنامه ریزى هاى 
خوبى انجام شــده که بخشــى از آن آغاز گردیده است 
اما براى کانون هایى که مربوط به خارج از کشور است 
مثل عراق،  ســوریه و عربســتان اقدامات منطقه اى و 

بین المللى نیاز است.

رئیس جمهور: دولت 
در کنار مردم خوزستان است

رئیسى نامزد نمى شود
   خبر آنالین | محمدجواد ابطحــى نماینده 
اصولگراى خمینى شهر گفت: تاکنون فشار اصولگراها 
بر آقاى رئیســى مؤثر نبوده و وى قانع نشده که براى 
انتخابات ریاســت جمهورى کاندیدا شود در حالى که 
آقاى رئیسى تنها کسى اســت که اصولگرایان در این 
مرحله در موردشان به اجماع رسیده اند. وى گفت: آقاي 
رئیسی دالیل خاص و مالحظاتی براي نپذیرفتن این 
پیشنهاد دارند و می گویند آستان قدس مشکالت زیادي 

دارد که باید آن را رفع کنند.

دوستان کم حافظه در ترکیه
محمدجــواد ظریف وزیــر خارجه   انتخاب|
کشورمان در واکنش به سخنان تند و تیز اخیر مقامات 
ترکیه، آنها را «قدرنشــناس» توصیف کرد. ظریف در 
گفتگو با ایران، اظهار داشت: دوستان در دولت ترکیه هم 
کم حافظه  هستند و هم در قبال کسانى که به آنها محبت 
و همراهى کرده اند، قدر ناشناســند. وى افزود: ترکیه، 
ایران را متهم به فرقه گرایى مى کند اما به یاد نمى آورند 

براى حکومت آنها شب کودتا تا صبح نخوابیدیم.

شروط ایران براى اعزام حجاج 
  فارس| سیدرضا صالحى امیرى وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور 
در جمــع خبرنگاران پیرامون آخریــن وضعیت اعزام 
حجاج به عربستان گفت: ما شروط را مشخص کرده ایم 
که ازجمله آنها حفظ کرامــت، عزت و امنیت حجاج و 

پرداخت دیه و برگزارى دعاى کمیل است.
وى افزود: اینها امر جارى در سنوات گذشته بوده است 
که باید این روال مانند گذشته ادامه پیدا کند. درصورتى 
که عربستان شرایط مارا بپذیرد ما قطعًا اعزام خواهیم 
داشت و اگر استنکاف کند مسئولیتش با دولت عربستان 

خواهد بود.

 نظرسنجى در مورد «روحانى»
صداوســیما اخیــراً در یــک     خبر آنالین |
نظرســنجى سیاســى به نتایج جالبى در مورد حسن 

روحانى دست یافته است.
در این نظرسنجى دو سئوال اصلى مطرح شده است. در 
پرسش نخست آمده است: به کدام کاندیدا حتمًا رأى 
مى دهید؟ و در سئوال دوم مطرح شده است که به کدام 

کاندیدا قطعاً رأى نمى دهید؟
براساس نتایج نظرسنجى مذکور دکتر روحانى در صدر 
گزینه هاى مطرح شده توسط شرکت کنندگان در هر 
دو سئوال نظرسنجى است. با این حال تعداد کسانى که 
گفته اند حتماً به روحانى رأى مى دهند بیشتر از افرادى 

است که اعالم کرده اند به او رأى نمى دهند.

امیدوارم برق و آب باشد
نایب رئیس فدراسیون کشتى گفت: امیدوارم    آنا|
در جریان برگزارى مسابقات جهانى کشتى فرنگى آب و 

برق سالن محل برگزارى رقابت ها قطع نشود.
حمید بنى تمیم در خصوص شــرایط بد آب وهوایى در 
آبادان بیان کرد: «در حال حاضر به دلیل وجود ریزگردها 
در استان خوزستان تمام شهرهاى این استان با مشکل 
بد آب وهوایى روبه رو هستند که آبادان هم درگیر این 
مشکل است. ما از مسئوالن استان توقع داریم پیش بینى 
قطعى آب و برق را بکنند و ما را در جریان این مسائل 
بگذارند. امیدواریم دچار مشکل نشویم و مسابقات به 
خوبى برگزار شود.» گفتنى است هشت تیم برتر دنیا در 

این مسابقات شرکت مى کنند.

پایدارى ها و جلیلى نیامدند
مجمع عمومــى جبهه مردمى     خبر آنالین |
نیروهاى انقالب در حالى روز پنج شــنبه برگزار شــد 
که سعید جلیلى و پایدارى ها را مى توان غایبان بزرگ 

آن نامید.
حمیدرضا حاجى بابایى که رسماً  اعالم کرد کاندیداى 
ریاست جمهورى مى شــود از حاضران در مراسم بود.

حضور حسین رضازاده عضو شوراى شهر و وزنه بردار 
کشورمان هم جالب توجه بود.

توئیتر

خبرنگار «بلومبرگ» در گفتگو با مدیرعامل شرکت 
فرانســوى نفت توتال از او پرسید حاال که «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورشــده چه بر  ســر میلیون ها  
دالر ســرمایه گذارى توتال در ایران خواهد آمد؟ 
مدیرعامل توتال در پاسخ مى گوید: «ایران کشورى 
با حوزه هاى نفتى فراوان است و با منابع بسیار. ما 
شرکتى اروپایى هستیم و به تمام قوانین بین المللى 

پایبندیم.»
به گزارش آفتاب نیوز، پویان در ادامه اشاره مى کند 
که در ماه پیش از انتخابات ریاست جمهورى، ترامپ 
علیه برجام ســخن مى گفت اما پــس از به قدرت 
رسیدن، وزراى او اعالم کردند که آمریکا برجام را به 
هم نخواهد زد.  وى مى افزاید: «مادامى که ایران به 
تعهدات خود طبق برجام پایبند باشد و به معاهدات 
بین المللى احترام بگذارد ما سرمایه گذارى هاى مان 

را در آن کشور انجام خواهیم داد.»
پویان در ادامه مى گوید که توتال به نحوى بســیار 
شفاف در دوران ریاست جمهورى «باراك اوباما» در 
آمریکا با وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه هاى 
ایاالت متحده درباره معامله با ایران صحبت کرده 
بود.  با این حال، او مى افزاید: «ما شرکتى مستقل 
هستیم و تصمیمات مستقلمان را خود اتخاذ خواهیم 
کرد و این حــق را براى خود قائل هســتیم. ما در 
ایران ســابقه طوالنى مدت فعالیت و انعقاد قرارداد 
داشــته ایم و در این زمینه صاحب تجربه هستیم. 
من باید به ســخنان هر دو طرف گوش کنم. باید 
ببینیم که دولت تازه آمریــکا چه تصمیمى خواهد 
گرفت. گوش دادن به حرف یکدیگر نکته اى بسیار

 مهم است.»
او ضمن تبریک به ترامپ براى ریاســت جمهورى 
گفت که هنوز مذاکرات رســمى اى با وزارت امور 
خارجه دولت تــازه آ مریکا درباره ایران نداشــته 

است. 

مردم درباره خمس 
شبهات زیادى دارند

دادستان کل کشور از ارسال فهرستى از افراد دوتابعیتى به 
وزارت اطالعات خبر داد.

به گزارش میزان، حجت االسالم و المسلمین منتظرى  با 
اعالم این خبر گفت: صبح دوشنبه(هفته گذشته) فهرست 

اسامى افراد دوتابعیتى را به وزارت اطالعات فرستادیم.
دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از ده نفر اعالم 
کرد و گفت: یکى از منابع معتبر، فهرســتى از اسامى دو 
تابعیتى را در اختیار ما قــرار داده و افرادى را معرفى کرده 
بود که من در سخنانى از دولت خواستم با اینها برخورد کند.
وى افزود: وزیر محترم اطالعات اعــالم کرده بودند که 
فهرستى به ما نرسیده اســت که به دنبال آن، فهرست را 
دوشــنبه صبح براى وزارت اطالعات در قالب نامه طبقه 
بندى شده فرســتادیم و امیدواریم بررسى دقیق کنند و 
اگر مستنداتى هم مى خواهند اعالم کنند تا در اختیارشان 

بگذاریم که به صورت قانونى با آنها برخورد شود.
دادستان کل کشور با اعالم اینکه آن منبع معتبر تأکید کرده 
که اسامى مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده 
ام، افزود: مؤسســات و مراکزى که این افراد در آن شاغل 
هستند  در آن لیست مشــخص و اعالم شده که در مراکز 
و مناصب دولتى هستند و به هرحال این وزارت اطالعات 

است که باید بررسى کند.
**حتى یک مدیر دو تابعیتى هم نداریم

این در حالى است که وزیر اطالعات روز چهارشنبه هفته 

گذشته که آن را مهلت ارسال اسامى دو تابعیتى ها به این 
وزارتخانه دانسته بود با حضور در جمع خبرنگاران درباره 
اینکه ســخنگوى قوه قضائیه گفته دستگاه هاى نظارتى 
افرادى را شناســایى کرده اند و تأییــد کردند که مدیران 
دوتابعیتى وجود دارند حال باید از وزارت اطالعات پرسید 
که چرا از این موضوع اطالعى ندارند، پاسخ شما در این باره 
چیست؟ گفت: اگر ما از مدیران دوتابعیتى اطالع نداشته 
باشیم جرم نیســت. ما احتمال مى دهیم نباشد که اطالع 
نداریم. اگر عنوان مى کنند که وجود دارد به ما معرفى کنند 

تا رسیدگى کنیم.
به گزارش آنا، حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوى 
وزیر اطالعات در حاشیه نشست هیئت دولت افزود: تا امروز 
کسى را به ما معرفى نکرده اند و هنوز یک مورد از آن را سراغ 
نداریم، حال فرضاً اگر یک تا پنج مورد هم وجود داشته باشد، 
آیا این درصدى هست که به عنوان یک موضوع مبتال به 
کشور به صورت علنى به آن پرداخته شود؟ و ذهنیت جامعه 
بخاطر وجود مثًال پنج مسئول دوتابعیتى مشوش شود؟ در 
حالى که من بر این باورم یک نفر مدیر دوتابعیتى نداریم. 

اگر هست به ما معرفى کنند.
وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: به فرض هم اگر یک تا پنج 
نفر وجود داشته باشند، آیا باید اینها به صورت ادارى حل و 
فصل شود؟ یا به عنوان یک مسئله عمده کشور  روى آن 

سر و صدا کنیم!

فهرست دوتابعیتى ها به وزارت اطالعات رسیده است؟

اول مهر ماه بود که گزارشى مبنى بر اشغال دو جزیره 
ایران توسط امارات روى خروجى خبرگزارى میزان قرار 
گرفت؛ در این گزارش به نقل از نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس نهم شوراى 
اسالمى نوشته شده بود: «کشورهاى مرتجع عربى که 
با سردمدارى حاکمان سعودى مدام به صورت دروغین 
بر تعلق جزایر سه گانه ایرانى به امارات سخن سرایى 
مى کنند باید بدانند که دو جزیــره ایرانى به نام هاى 
"آریانا" و "زرکوه" در اشغال امارات است و اینکه ما در 
این زمینه صبورى مى کنیم و حرفى نمى زنیم دلیل 

نمى شود که آنها گستاخى پیشه کنند.»
حاال مسعود گودرزى عضو کمیســیون امنیت ملى 
مجلس در گفتگو با میزان، با تأکید بر اینکه «تکلیف و 
وضعیت جزایر زرکوه و آریانا مشخص است، مالکیت 
ایران بر این جزایر محرز است و هیچ کشورى نمى تواند 
در این باره ادعایى داشته باشد.» گفت: ادعاى برخى از 
کشورهاى عربى منطقه مبنى بر تملک برخى از جزایر 
ایرانى که همواره وجود داشته است تنها به گفته خود 
آنها یک ادعاست و بدون شک ایران از حقوق مسلم 

خود در این راستا دفاع خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس خاطرنشان کرد: 
ادعاهایى که برخى از کشورهاى عربى منطقه پیرامون 
تملک جزایر ایرانى مطرح مى کنند تنها جنبه داخلى 
براى این کشورها دارد و با توجه به وضعیت منطقه این 

کشورها اینگونه مسائل را مطرح مى کنند.
گودرزى تأکید کرد: مالکیت ایران بــر جزایر آریانا و 
زرکوه کامًال طبق اسناد حقوقى مشخص است و وزارت 
خارجه هم درحال حاضر پیگیرى هاى الزم پیرامون این 

موضوع را انجام مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: اینکه چه زمانى مالکیت این 
جزایر به صورت کامل از آن ایران خواهد شد بر اساس 
چارچوب هاى سیاست خارجى ما صورت مى گیرد و تا 
به امروز هم درباره این موضوع به دلیل تحوالت رخ 
داده در منطقه این موضوع از طریق مجامع بین المللى 

درحال انجام است.
عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس تأکید کرد: مسائلى 
همچون مالکیت ایران بر جزایر سه گانه،آریانا، زرکوه و 
خلیج فارس از حقوق اولیه ما ست و بر اساس اسناد و 
مدارك هایى که در این راستا وجود دارد مطرح مى شود 

و هیچ کشورى حق اظهارنظر درباره آنها را ندارد.

پیگیرى وزارت خارجه براى باز پس گیرى «آریانا» و «زرکوه»

2 جزیره به جزایر ایران اضافه مى شود

   جام جم آنالین | نزدیــک به ســه 
دهه از پایان هشــت ســال دفــاع مقدس 
مى گذرد، روزهاى پایانى سال همیشه یادآور 
عروج تعــدادى از فرماندهــان دفاع مقدس 
است، روزهایى که شهیدانى همچون باکرى، 
خرازى، همت، حاج عباس کریمى و... آسمانى 

شدند.
این ماه عملیات هاى مهمــى هم در جریان 
هشــت ســال دفاع مقــدس انجام شــد. 
عملیات هایى کــه گاه در رونــد جنگ تأثیر 
بسیارى داشــت. تعداد باالى عملیات در ماه 

آخر سال باعث شــد که این ماه، ماه شهادت 
بسیارى از فرماندهان و رزمندگان جان بر کف 
از جمله سه ســردار زاده استان اصفهان شده 

است. 

حاج حسین خرازى؛ 
فرمانده قلب ها 

تاریخ شهادت 8 اسفند 65
پرچمدار جهاد و شهادت لقبى است که رهبر 
انقالب پس از شهادت «حسین خرازى» به او 
دادند. فرمانده اصفهانى و شجاع سپاه حضرت 

امام(ره) یکى از با اخالص ترین رزمندگان در 
دوران دفاع مقدس بود.

شروع جنگ، حاج حسین خرازى را به عنوان سمت 
فرمانده اولین خط دفاعى که مقابل عراقى ها در 
جاده آبادان-اهواز در منطقه دار خوین تشــکیل 
شــده بود، فرستاد. پس از رشــادت هاى حسین 
خرازى در عملیات هاى فتــح المبین، رمضان، 
والفجــر مقدماتــى و والفجــر 4، او در عملیات 
خیبــر جراحــت ســختى برداشــت و یکى از 
دســت هایش را از دســت داد. حضــور او در 
جبهه با یک دســت بــه نمــادى از مبارزه و 

اراده در میــان رزمندگان تبدیل شــده بود. 
چهره او که با یک دســت قنوتى عاشقانه را 
در نمازش بســته، به یکــى از ماندگارترین 

صحنه هاى جنگ تبدیل شد.
عملیات بزرگ کربالى5 در زمســتان سال 
65 لحظه بزرگى براى حاج حســین و دیگر 
رزمنــدگان بــود. او در جلســه اى با حضور 
فرماندهان گردان ها و یگان ها از آنان بیعت 
گرفت که تا پاى جان ایستادگى کنند. لشکر او 
در این عملیات با عبور از خاکریزهاى هاللى 
که در پشت نهر جاسم از کنار اروندرود تا جنوب 
کانال ماهى ادامه داشت شکست سنگینى به 
عراقى ها وارد آورد. عبور از این نهر عالوه بر 
تثبیت مواضع فتح شده، عامل سقوط یکى از 
دژهاى شــرق بصره بود که در کنار هم قرار 

داشتند.
در عملیات کربالى 5، زمانى که در اوج آتش 
توپخانه دشمن، رســاندن غذا به رزمندگان 
با مشکل مواجه شــده بود، خود پیگیر جدى 
این کار شــد، که در همان حال خمپاره اى در 
نزدیکى اش منفجر شد و روح عاشورایى او به 
ملکوت اعلى پرواز کرد و این سردار بزرگ در 
روز هشتم اسفند ماه 1365 در جوار قرب الهى 

مأوا گزید.

حاج ابراهیم همت؛
 ابراهیم در گلستان 

تاریخ شهادت 17 اسفند 1362
شهر اصفهان شهیدان بزرگ زیادى را تقدیم 
کشور کرده اســت و «ابراهیم همت» یکى از 
بزرگ ترین چهره هاست. سردار خیبر پس از 
پیروزى انقالب با کمک دو تن از برادران خود 
و سه تن از دوستانش سپاه شهرضا را تشکیل 
داد. با تهاجم رژیم بعث عراق به خاك کشور و 
به دستور فرماندهى کل سپاه، او و حاج احمد 
متوســلیان، مأموریت یافتند ضمن اعزام به 
جبهه جنوب، تیپ محمد رســول ا...(ص) را 

تشکیل دهند.
در عملیات سراســرى فتح المبین، مسئولیت 
قســمتى از کل عملیات به عهده این سردار 
دالور بــود. موفقیــت عملیــات در منطقه 
کوهستانى «شــاوریه» مرهون ایثار و تالش 

این ســردار بزرگ و همرزمان اوست. شهید 
همت در عملیــات پیروزمند بیت المقدس در 
ســمت معاونت تیپ محمد رســول ا...(ص) 
فعالیت و تالش تحســین برانگیــزى را در 
شکستن محاصره جاده شــلمچه- خرمشهر 

انجام داد.
در جریان عملیات خیبر همچنان که رزمندگان 
ایرانى در برابر ارتش عراق مقاومت مى کردند 
هنگامى که همــت براى بررســى وضعیت 
جبهه جلو رفته بود بر اثــر اصابت گلوله توپ 
در نزدیکى اش همراه با معاونش اکبر زجاجى، 
در غروب 17 اســفند 1362 در محل تقاطع 
جاده هاى جزایر مجنون شــمالى و جنوبى به 

شهادت مى رسد.

شهید عباس کریمى؛
 ایستاده در غبار 

تاریخ شهادت 23 اسفند 1363
عباس سال 1336 هجرى شمسى در «قهرود» 
کاشان چشم به جهان گشود. از جمله فعالیت هاى 
شــهید در منطقه «خونرنگ» کردستان، انجام 
شناسایى عملیات و آزادسازى منطقه دزلى و... 
بود که توســط نیروهاى تحت امر و با هدایت 
او صورت گرفت. شــهید کریمى بعدها همراه 
ســردار «جاویداالثر حاج احمد متوســلیان» و 
شهید چراغى به جبهه هاى جنوب عزیمت کرد 
و به عنوان مسئول اطالعات – عملیات «تیپ 

محمدرسول ا...(ص)» به فعالیت خود ادامه داد.
«عباس کریمى قهرودى» چهارمین فرمانده 
«لشــکر پیاده - مکانیزه 27 محمد رسول ا...

(ص)»(که در ســال 1387به دنبال تغییرات 
ایجاد شده «سپاه پاسداران» به «سپاه محمد 
رسول ا...(ص)» تغییر ساختار پیدا کرد) در روز 
23 اسفند ماه1363 در چهارمین روز عملیات 
بدر در منطقه عملیاتى شرق رودخانه دجله بر 
اثر اصابت ترکش گلوله توپ به ناحیه پشــت 
سرش شربت شــهادت نوشــید. پیکر غرق 
در خون و گل حاج عبــاس کریمى زمانى به 
تهران منتقل شــد که تنها چنــد روز از اولین 
سالگرد شهادت فرمانده پیشین لشکر محمد 
رســول ا... (ص) یعنى «حاج محمد ابراهیم 

همت»مى گذشت.

آخرین ماه سال
آخرین فصل زندگى

3 سردار بزرگ اصفهانى در ماه دوازدهم آسمانى شدند

,,

این ماه 
عملیات هاى مهمى 
هم در جریان 
هشت سال 
دفاع مقدس انجام 
شد 
عملیات هایى که 
گاه در روند جنگ 
تأثیر بسیارى 
داشت. تعداد 
باالى عملیات در 
ماه آخر سال باعث 
شد که این ماه، ماه 
شهادت بسیارى 
از فرماندهان و 
رزمندگان جان بر 
کف از جمله سه 
سردار زاده استان 
اصفهان شده 
است

یکى از مقامات ارشد ســازمان امنیت و همکارى اروپا که 
وظیفه مقابله با افراط گرایى خشونت آمیز را بر عهده دارد 
با اعالم سپاه پاسداران انقالب اســالمى به عنوان گروه 

تروریستى مخالفت کرد.
به گزارش فارس، «پیتر نیومن» از مقام هاى ارشد اروپایى 
که در ســازمان امنیت و همکارى اروپــا وظیفه مقابله با 
افراط گرایى خشــونت آمیز را بر عهده دارد با اعالم سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى به عنوان گروه تروریستى 

مخالفت کرده است.
به گزارش «واشــنگتن فرى بیکن»، نیومن در حســاب 
کاربرى اش در توئیتر، «مارك فیتزپاتریک» از تحلیلگران 

ضدایرانى آمریکایــى را خطاب قــرار داده و به صراحت 
گفته که با تروریســت خطــاب کردن ایــران مخالف 

است.
فیتزپاتریک نوشته اســت: « ”دنیس راس» و من در این 
مورد موافقیم که قرار دادن سپاه در فهرست سازمان هاى 
تروریستى معنایى دارد. تحریم هاى دیگر همین حاال علیه 

آنها اعمال مى شود.»
«نیومن» در پاسخ به این ُپست فیتزپاتریک نوشته است: 
«مثل اخوان المسلمین، بحث اصلى درباره قرار دادن آنها در 
فهرست سازمان هاى تروریستى این است که آنها چنین 

سازمانى (تروریستى) نیستند.»

سپاه سازمان تروریستى نیست

آینده میلیون ها  دالر 
سرمایه توتال در ایران
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دادستان کل کشورگفت: محیط زیست را باید از سیطره 
اشخاص خارج کنیم چون محیط زیست اراضى ملى است 
و چاه هاى زیرزمینى و سطح زمین مانند رودخانه ها، دریا، 

منابع ملى و جنگل ها و انفال را شامل مى شود.
حجت االســالم والمســلمین محمد جعفــر منتظرى 
افزود بالیى که تا امروز بر ســر محیط زیست آوردیم 
به علت این اســت که مالکیت این محیط زیست را در 
اختیار عده اى سودجو و منفعت طلب گذاشتیم و اشتباه 

کردیم.
منتظرى با بیان اینکه کجاى اسالم این دستور را داده 
این بال را سر محیط زیســت بیاوریم و به پولدارها اجازه 

بدهد در هر جایى از جنگل و کوه که دلشان مى خواهد 
ویال بسازند، گفت: نمونه هاى مختلفى در شمال ایران 

داریم که انسان غصه مى خورد.
وى افزود: برخى افراد چند صــد  میلیارد تومان در یک 
منطقه با صفا و زیبا هزینه مى کنند که ماهى چند ساعت 
برود و در آن منطقه خوش باشد و چه بر سر محیط زیست 

آورده فکر نمى کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: امروز جامعه ما گرفتار 
دژخیمانى هستند که منافع شــخصى خود را به منافع 
عمومى ترجیح مى دهند و این افراد در همه جاى کشور 

حضور دارند.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: از نظر اپیدمى بیمارى ها 
از جمله ایدز سه فاز داریم. یکى فاز شیوع کم، دوم مرحله 
شیوع متمرکز باالى 5 درصد در یک گروه خاص و سوم 

شیوع باالى یک درصد در جمعیت عمومى است.
مینو محرز افزود: در مورد عفونت HIV از مرحله شــیوع 
کم عبور کرده و اکنون به مرحله متمرکز باالى 5درصد 
در گروه داراى رفتارهاى پر خطر هستیم. در جمعیت کل 
هنوز شیوع ابتال به این ویروس زیر یک درصد است ولى 
اگر وضعیت انتقال جنســى ایدز همینطور پیش برود و 
الگوى ابتالى جنسى ایدز گسترش پیدا کند ممکن است 
در آ ینده نزدیک به مرحله ســوم که مرحله شیوع باالى 

یک درصد در جمعیت عمومى است برسیم و این خطر 
بزرگى است.

وى ادامه داد: متأســفانه انتقال ویروس ایدز به ســمت 
انتقال جنسى رفته است. مسئله مهم این است که جوانان 
نســبت به این موضوع آگاهى کافى ندارند وآموزش و 
پرورش، رسانه ها و خانواده ها آموزش چندانى درباره روش 
انتقال جنسى ایدز به جوانان نمى دهند. محرز هشدار داد: 
اخیراً مصرف مواد روانگــردان هم به این معضل اضافه 
شده و خیلى مشکل ساز شده اســت. واقعیت این است 
که افزایش مصرف مواد روانگردان به طور جدى عامل 

افزایش انتقال ویروس ایدز خواهد بود.

خطر شیوع عمومى ایدز با 
رواج روانگردان  ها

محیط زیست از 
سیطره اشخاص خارج شود

نگهدارى 4000 سانتیمتر 
پوست در مشهد

رئیس بانک پوست دانشگاه علوم پزشکى مشهد گفت: 
اکنون چهار هزار سانتیمتر پوست از بیماران مرگ مغزى، 
در بانک مشهد به عنوان دومین بانک پوست کشور پس 
از بانک دانشگاه تهران و نخستین در شمال شرق کشور 

نگهدارى مى شود.
دکتر محمد وجدانى خاطرنشـان کرد: در بانک پوست، 
گرافتى هاى پوسـتى از بیماران دچار مرگ مغزى براى 
درمان مبتالیان بـه سـوختگى نیازمند پیونـد در مدت 
کوتاه و ظرف مدت 48 ساعت و همچنین در زمان هاى 

طوالنى مدت آماده و نگهدارى مى شود.

200 هزار تهرانى 
کشته مى شوند

رئیس جمعیت هالل احمر ایران درباره تلفات زلزله تهران 
گفت: فرکانس زلزله تهران خیلى نزدیک است.

به گزارش تسنیم، سـید امیر محسن ضیائى در پاسخ به 
این پرسش که در صورت وقوع زلزله آمار تلفات در تهران 
چه میزان خواهد بود؟ افزود: حداقل باالى 200 هزار نفر 
کشته خواهد داشت و بازسازى تهران نیز بسیار طوالنى 
خواهد بود. رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه 
آمادگى مردم و مسئوالن براى مقابله با زلزله احتمالى در 
تهران بسیار کم است، گفت: نمى توان از وقوع زلزله در 
تهران بى توجه گذشت واقعاً فکر این زلزله شب ها به یکى 

از دغدغه هاى من تبدیل شده است.

تعطیلى 30 اسفند تکذیب شد
در پى انتشار مصوبه اى از سوى وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى مبنى بر تعطیلى 30 اسفند ماه، این وزارتخانه 
سـاعتى بعد در اطالعیه اى این مصوبه را تکذیب کرد. 
در این اطالعیه آمده اسـت: «در پى انتشار خبر تعطیلى 
روز سى ام اسفند ماه سـال جارى در رسانه ها، به آگاهى 
مى رسـاند، موضوع یاد شـده کان لم یکن بوده و اتخاذ 
تصمیـم در خصـوص تعطیلـى روز سـى ام اسـفند در 
صالحیت هیئـت محتـرم وزیران مـى باشـد. بنابراین 
هرگونه تصمیم گیرى از سوى هیئت محترم وزیران به 

نحو مقتضى اطالع رسانى خواهد شد.»

2 میلیون بى سواد 
معاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانى سـازمان نهضت 
سوادآموزى کشور با اشاره به اینکه در این سال ها کارهاى 
زیادى براى با سواد کردن افراد بى سواد انجام شده است، 
گفت: با وجود این، هنوز کمتر از دو میلیون نفر بى سواد در 

گروه سنى ده تا 49 سال در کشور داریم.  
پرویز کوثرى افزود: در گروه سـنى ده تا 49 سال استان 
مازندران بـا 5 درصد بى سـوادى و اسـتان سیسـتان و 
بلوچستان با 18 درصد بى سـوادى به ترتیب کمترین و 

بیشترین میزان بى سوادى را در کشور دارند.

رشد سقط جنین در ایران 
انوشـیروان محسـنى بندپى رئیس سـازمان بهزیستى 
با اشـاره به افزایش سـقط هاى قانونى در طول امسـال 
نسبت به سال 94 اظهار داشـت: این سقط ها 35 درصد 
رشد داشته که به منظور جلوگیرى از معلول زایى صورت 
گرفته است؛ سـال گذشـته به هزار و350 مورد سقط در 
سال رسیدیم و در 9 ماهه امسال بیش از هزار و 400 سقط 
قانونى داشـتیم که این موضوع باعث شـده جان مادر و 
نوزاد کمتر تهدید شود. این سقط ها با توجه به تأییدیه هاى 

شرعى و اظهارنظر پزشکى قانونى صورت گرفته است.

وزن ویژگى هاى اخالقى 
وزیر بهداشـت بـا تأکید بر اینکـه به دانشـگاه ها احترام 
بگذاریم و استقالل آنها را خدشه دار نکنیم، گفت: اگر به 
دانشگاه ها اعتماد شود بسیارى از مشکالت فعلى جامعه 
رفع خواهد شد. چرا که در اوایل پیروزى انقالب اسالمى 

بسیارى از بحران ها توسط جوانان و دانشگاه ها رفع شد.
حسـن قاضى زاده هاشـمى در ادامه تصریح کرد: الزم 
اسـت وزن ویژگى هاى اخالقى، اجتماعـى و فرهنگى 
دانشجویان متناسب و همتراز با انقالب اسالمى و فضاى 

مورد انتظار مردم و کشور باشد.

چرك نویس

منصوره دعوتى
یکى از موضوعات و فیلم هاى دیدنــى در تلویزیون، حیات 
وحش و زندگى حیواناتى است که در حال شکار و  غلبه بر صید 
و خوردن دسته جمعى گوشــت و پوست حیوان شکار شده به 
سر مى برند. از این شکارچیان به عنوان «قاتلین بالفطره» یاد 
مى شود. این موضوع همیشه مورد بحث بوده که موجودات عالم 
«آکل و مأکول» هستند. سدجوع، تنازع بقا و بقاء النسب مقدمه 

پیدا شدن «آکل و مأکول» است و این، همان غریزه است. 
نمى توان ایــن حیوانات را قاتلیــن بالفطره نام نهاد. شــیر 
آهویى شــکار مى کند و با رفقا، ســدجوع مى نماید و پس از 
آن، ممکن اســت چند روز به شکار دســتیابى نداشته و آرام 
و ساکت در بیشه خفته و چشم انتظار شــکار باشد. حیوانات 
گوشــتخوار قصدشــان از شــکار فقط ســدجوع اســت و 
بس! آنها با همجنســان خود نزاعــى ندارند و بــا هم کنار 
مى آیند، مگر در مواقــع انتخاب جفت کــه آن هم زودگذر 

است. 
سایر حیوانات نیز به همین شکل؛ پرندگان، آبزیان، علفخواران و 
حیوانات جنگلى همه و همه براى سدجوع در کوشش و حرکت 
هستند و این غریزه است. نمى شود عنوان قاتل به آنها داد. این 
انسان است که باید عنوان قاتل بالفطره را به او داد. انسان براى 
هوس هاى شیطانى زودگذر مثل رسیدن به مقام، ثروت اندوزى، 
اطفاى شهوت، جاه طلبى و امیال متنوع دیگر دست به قتل و 
غارت زده و دسیسه سازى مى نماید و به هیچ چیز و هیچکس 

در هیچ حالتى رحم نمى کند.
تاریخ بهترین شاهد این مدعاست. از قدیم االیام کشت و کشتار، 
قتل و غارت، آتش زدن اماکن و شهرها و روش هاى دیگر براى 

قهرمان شدن رایج بوده است. 
این قاتل بالفطره، احشــام، پرندگان و آبزیان را گرفته، دسته 
جمعى با وسائل پیشــرفته به روش هاى مختلف مى کشد و 
پس از سالخى در اختیار مردم مى گذارد و مردم از آن سدجوع 

مى نمایند. گوشت، غذاى روزمره مردم است. 
در جنگ هاى هوسى، انســان ها به جان هم مى افتند و گروه 
گروه بى گناه کشته مى شوند و اموالشــان به غارت مى رود. 
در گذشته جنگ با شمشیر و نیزه بود که کمى عادالنه تر بود. 
سربازى به میدان رفته یکى دو تا را مى کشت و کشته مى شد. به 
همین ترتیب ادامه داشت تا اینکه لشگر قوى تر غالب مى شد و 
بسته به زور سربازان بود. حاال که تمدن سراسر جهان را گرفته، 
مردم بى گناه در خانه نشسته از همه جا بى خبر ناگهان بمبى بر 
سرشان فرود مى آید. یا در خیابان و بازار به امرار معاش سرگرم 
هســتند که ناگهان با کمال بیرحمى و قساوت بمبى منفجر 
مى شود و عده اى زن و مرد و کودك بى گناه به قتل مى رسند.

از دیدن مناظر جنگى در کشــورهاى مختلف، انسان متأثر و 
شرمنده مى شود. این چه تمدنى است؟ آدم کشى هم شد تمدن! 
انسان ها براى کشتن همنوعان خود کارخانه ها و تأسیسات 
معظم و محیر العقولى دارند که اسلحه هاى آنچنانى مى سازد 
و روز به روز این ســالح ها مخوف تر و کاربردشان هم بیشتر 
مى شود. اثر این ســالح ها به خصوص ســالح هاى اتمى 
سال هاى متمادى نسل اندر نسل باقى مانده و امراض موحشى 

گریبانگیر زندگان مى کند.
اى گل سرسبد آفرینش و اى قاتل بالفطره که هوش و ذکاوت 
سرشارى دارى! مى توانى هزینه هاى ابداع سالح سازى و این 
اختراع سهمگین را صرف ترقى و بهبود وضع همنوعت بنمایى. 
کوششت را براى تولید مواد غذایى بهتر و بیشتر و بهبود وضع 
بینوایان و محرومان صرف کنى. افسوس که امیال بشرى انتها 

ندارد و انسان از گذشته و تاریخ عبرت نمى گیرد. 
آرى روز به روز مردم متمدن تر مى شوند و روز به روز در ازاى این 
تمدن، گرفتارى ها بیشتر گریبانگیر مردم مى شود و آسایش و 
آرامش را از بطن بشریت مى زداید. همه گرفتارند. همه کار دارند. 
همه عصبى و آشفته هستند. اصل کوشش بشریت این است که 
به همنوعان خود و کلیه موجودات تسلط پیدا کند و آمال شخصى 
خود را جامه عمل بپوشاند. دولت هاى کشورهاى قدرتمند جهان 
به جاى ایجاد صلح و آرامش، با حرکات و صحبت ها در قالب 
هاى بى مورد، زمینه جنگ و خونریزى را پایه گذارى مى کنند 
تا سالح هاى مخوفى که ساخته اند و در انبارهایشان موجود 
است به فروش رسیده و تبدیل به دالر شود که البته سبب کشتار 
و آواره شدن مردم بى گناه مى شود. بعد همان دولت ها اظهار 

لطف فرموده، چادرهایى نصب و آوارگان را اسکان مى دهند! 
امروزه در حالى که در این جهان پهناور، انسان هاى خوب هم 
زیاد هستند که در سایه لطف الهى و راهنمایى هاى آنها، بشر 
ترقى مى کنــد و عده اى با صفات خــوب و دعوت به پیروى 
از ادیان و عمل به اعمال پســندیده، آسایشى نسبى به وجود 
مى آورند اما افتخار بشر این است که کارخانه هاى اسلحه سازى 
آنها خیلى پیشرفت کرده و گلوله ها در مدت کوتاهى به هدف 
اصابت کرده و پس از ویران کردن محوطه بزرگى، عده زیادى 
را به قتل مى رساند. آرى! خیلى مهم است. سالح هاى ویران 
کننده و سالح هاى شیمیایى روز به روز در حال ترقى و پیشرفت 
هستند و این انســان متمدن و داهى و گل سرسبد آفرینش، 

مفتخرانه از آنها نام مى برد و به اطالع مى رساند که:
اى که از کوچه معشوقه ما مى گذرى    

بر حذر باش که سر مى شکند دیوارش
حال کاله خود را قاضى کنید که قاتل بالفطره کیست؟ شیر و 

پلنگ گرسنه، یا انسان مست و سرشار از نعمت ها؟

قاتلین بالفطره 

یکى از زیباترین و جذاب ترین رسم هاى نوروز که از 
روزگاران دور تا کنون در همه خانه ها مرســوم بوده، 
کاشتن سبزه عید است. گذشــتگان، هر سال قبل از 
نوروز چند نوع سبزه مى کاشــتند و معتقد بودند این 
رسم شگون دارد، چون اول سال با سبزى و سرسبزى 

آغاز مى شود.
جواد انصافى بازیگر و کارگردان تئاتر با پژوهشى که 

در این زمینه انجام داده،  دلیل علمــى این  را که چرا 
گذشتگان سبزه سبز مى کردند، بررسى کرده و در کتابى 

با عنوان «نوید بهار» به این موضوع پرداخته است.
این پژوهشگر درباره سبزه سبز کردن، آورده است: در 
یک کتاب قدیمى خواندم در دوران ساسانیان هنگامى 
که مردم براى دیدن پادشاه مى رفتند و هدیه مى گرفتند 
همه به محوطه باز کاخ مى رفتند تا از دروازه ستون گلى 

که به نماد 12 ماه سال برپا و روى هر ستون از غالت و 
حبوبات کاشته شده بود دیدن کنند. این پرسش براى 
من مطرح شد تا علت این کار را بیابم. به همین دلیل 
سراغ کتاب هاى دیگر رفتم اما دلیل علمى آن را نیافتم. 
از این رو در کتاب هاى هواشناسى و آفات در کشاورزى 
به جستجو پرداختم. اولین موضوعى را که در این باره 
راهگشایم شــد در کتاب هواشناسى پیدا کردم که در 

آن نوشته بود، کلیه کاشتنى ها و نشاءها با آب و هواى 
همان سال نسبت مستقیم دارد. پس دریافتم مردم به 
این دلیل از ستون ها دیدن مى کردند تا متناسب با رشد 

بهتر هر ستون آن را بکارند.
شــخصاً از این موضوع نتیجه گرفتــم به دلیل اینکه 
همه مردم در پایتخت زندگى نمى کردند و از آنجا که 
ایران داراى آب و هواى بسیار متنوع و متفاوت است 
پس هریک از مادران ما در هر شــهر و دیار خود یک 
آزمایشگاه کوچک داشتند و انواع سبزه ها را مى کاشتند 
و با آب و هواى شــهر و منطقه خود مى ســنجیدند 
که کــدام یک بهتر رشــد کرده در نتیجــه همان را 
بکارند. مثًال کسانى که در تبریز زندگى مى کردند، چون 
آن سال جو و لپه بهتر رشد مى کرد، آن را مى کاشتند 

یا در بندرعباس ماش و عدس بهتر پرورش مى یافت.
براى تأیید این مطالب به سراغ فردى که دکتراى آفات 
و کشاورزى دارد رفتم. ایشان بسیار خوب از ما استقبال 
کردند. در محوطه باز دانشــگاه ظرف هاى کوچکى 
حدود 30 در 30 وجود داشت که در هر کدام یک نوع 
گیاه کاشته بودند، بعضى از آنها را مى شناختم. از آقاى 
دکتر ســئوال کردم این سبزه ها چیســت؟ فرمودند: 
اینها نمونه کشت هایى است که با آب و هواى امسال 
مشخص مى شود که کدام بهتر رشد کرده و کدام آفت 
دارد. گفتم ما این را از سه هزار سال پیش داشتیم یعنى 
مادران مان انواع و اقسام سبزه ها را مى کاشتند. هر کدام 
بهتر سبز مى شد آن را در همان سال مى کاشتند مثًال 
امسال کاشت عدس کچل شــده پس نکاریم. دکتر 
لبخندى زد و گفت: عجب به ایــن فکر نکرده بودم. 
واقعاً فرهنگ غنى اى داریم. آنها در گذشته دور متوجه 
مى شدند که مثًال امســال عدس آفت دارد و به قول 
شما کچل شده و نمى کاشتند و ما در این زمان توصیه 
مى کنیم که عدس آفت دارد و نکارید. اگر هم مى کارید 
این سم ضد آفت را بزنید. بنابراین من تأیید پژوهشم را 
گرفتم. در سفرهایى که براى تحقیقات رفته بود موضوع 
جالبى که در شهرهاى استان لرســتان یافتم اینکه 
گاودانه مى کاشــتند. بعد از پژوهش هاى زیاد متوجه 
شدم براى این ســبز مى کنند تا بدانند امسال خوراك 
دام دارند یا خیر. در غیر این صــورت، گیاه دیگرى را 

بکارند.

چرا قبل از نوروز سبزه 
سبز مى کنند؟

نتیجه یک پژوهش علمى درباره رسم کهن ایرانیان

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى، 
بدون ارائه آمار گفت که حــدود 92 درصد از آقایان 
زندانى جرائم غیرعمد از جملــه در زمینه مهریه و 
نفقه پس از آزادى، از همســر خود جدا شده اند که 
بیانگر وجود مشکالتى در قانون حمایت از خانواده 

است.
اصغر جهانگیر اظهار داشت: هم اینک یکهزار و 800 
نفر با شکایت اولیا و به دلیل سرقت از خانواده هاى 

خود در زندان هاى کشور به سر مى برند.  
وى افزود که این مشکل با صلح و سازش قابل حل 

است و راهکار آن زندانى کردن فرزندان نیست. 
وى بیان کــرد: آقایانى که به دلیل ضرب و شــتم 
همسر خود زندان هستند نیز باید مشکالت روحى و 

روانى آنان بررسى و درمان شود. 
جهانگیر عنوان کرد که حــدود 80 درصد زندانیان 
کشــور در نقاط محروم و حاشیه شــهرها زندگى 
مى کنند و از حداقل امکانات برخوردار هستند که باید 
از این مناطق حمایت بیشترى شده و سطح فرهنگى 

ساکنان آنها افزایش یابد. 

وى ابراز داشت: ایران با داشــتن حدود 220 هزار 
زندانى رتبه هشتم جهان را به لحاظ تعداد زندانیان 
به خود اختصاص داده که بخشــى به دلیل جرائم 

غیرعمد و مابقى نیز مســائل اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى حاکم در جامعه است. 

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى 

عنوان کرد که وجود حــدود 13 هزار زندانى جرائم 
غیرعمد در کشــور نشــان مى دهد که سیســتم 
قانونگذارى نگاه حبس محورى را برگزیده در حالى 

که باید حبس آخرین تدبیر و راهکار باشد. 
جهانگیر بیان کرد: دلیل زندانى شــدن بسیارى از 
افراد زندانِى کم سواد و یا بى سواد، اغفال شدن آنها 
توسط سودجویان و متخلفان به دلیل کم اطالعى 
و ناآگاهى ناشــى از پایین بودن سطح تحصیالت 

است. 
وى عنوان کرد که سیســتم اقتصادى کشور داراى 
برخى مشکالت است و وجود مسائلى شامل تورم، 
رکود، بیکارى و کمبود درآمد نیز شــرایط را براى 
بزهکارى عده اى از افراد فراهم کرده و سبب روى 
آوردن آنان به سرقت و یا قاچاق کاال و ارز مى شود. 

جهانگیر ابراز داشــت: حدود 43 درصــد زندانیان 
کشور به دلیل خرید، فروش و توزیع مواد مخدر در 
زندان به سر مى برند و آسیب مهم اجتماعى اعتیاد 
نیز ضربه هاى جبــران ناپذیرى بــه تحکیم بنیان 

خانواده هاى کشور زده است.

92 درصد مردان زندانى، از همسر خود 
جدا شده اند

جمعى از رســتورانداران کشــور در نامه اى به کمیسیون اصل 90 مجلس 
شوراى اســالمى، به اقدام اداره مالکیت صنعتى نســبت به در اختیار قرار 
دادن مالکیت نام یک غذاى محلى به یک فرد اعتراض و بر لغو این اقدام 

تأکید کردند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از «العالم»، رســتوران هاى موسوم به 
«اکبر جوجه» از دهه 40 در نواحى شمال کشور فعالیت داشته و غذایى با این 
نام در مجالس و رستوران ها به عنوان غذاى محلى مانند سایر غذاها از قبیل 
میرزاقاسمى، جوجه ناردون، فسنجان و بســیارى دیگر از غذاهاى محلى 
طبخ مى شود. معترضان مى گویند متأسفانه اداره مالکیت صنعتى در اقدامى 
غیرمرسوم و شائبه برانگیز اقدام به ثبت نام اکبرجوجه در قالب عالمت کرده 

و مالکیت تبلیغ و توزیع این غذا را در انحصار یک شخص قرار داده است.
در بخشــى از نامه اعتراضى، با تأکید بر اینکه اداره مالکیت صنعتى با ثبت 
نام غذاى اکبرجوجه در قالب عالمت تجارى، عمًال دیگر رستورانداران را 
از تبلیغ و طبخ این غذاى محلى منع کــرده و توزیع غذاى فوق را منحصراً 
در اختیار یک شخص قرار داده، بیان شــده است: اگر رستوراندارى غذاى 
اکبرجوجه را تبلیغ یا توزیع کند، مالک این عالمت قانونًا حق داشــته علیه 
وى شکایت و کلیه تبلیغاتى که نام اکبرجوجه در آن ذکر شده را جمع آورى 
و امحا کند، در حالى که حق طبیعى هر رستوراندارى است که غذاهاى مورد 
عرضه را به صورت مختلف تبلیغ کند که متأسفانه مالک این عالمت با حق 
قانونى ایجاد شده براى وى، علیه رســتوراندارانى که بدون اجازه اقدام به 

تبلیغ غذاى اکبرجوجه کنند به شدت برخورد مى کند.

نامه اعتراضى «اکبرجوجه اى ها» !
کارشناس رســمى دادگسترى اشــیاى عتیقه و 
احجار کریمه با درجه یِک هنرى، در نشست علمى 
«دوازدهمین همایش دوساالنه حفاظت و مرمت 
اشــیاى تاریخى- فرهنگى و تزئینات وابسته به 
معمارى» به ارائه مقاله خود بــا عنوان «تأکید بر 
روش ها و محاســبات فیزیک  مکانیک نسبت به 
روش هاى تجزیه گر سنجشى دستگاهى در درمان 
و مرمت آثار تاریخى، تاج کیانى فتحعلى شاه قاجار» 
پرداخت. میترا اعتضادى، گفت: «تاج کیانى متعلق 
به فتحعلى شــاه قاجار با ترکیبات آلى و معدنى در 
ساختار بافت مخمل، ابریشــم، ماهوت و مروارید 

و کانى هاى گوناگون مانند طــال، زمرد، یاقوت، 
لعل و الماس در گذر زمان دچار آسیب هاى پیدا و 
پنهان شیمیایى، فیزیکى، مکانیکى و زیستى در 
بخش هاى گوناگون اثر شده بود که در فرآیندهاى 
آلودگى کلى، خشکى الیاف، کرنش بدنه و حمله 
ریزساختواره ها نمود یافته بود. روش درمان این اثر 
چند ساختارى بر مبناى محاسبه میزان کرنش بدنه 
براى نگهدارى جقه انتخاب شد که به جابه جایى 
ســاختار درونى نگه دارنده بیــدزده بدنه به همراه 
بازگرداندن حس مقتدرانه و ارگونومى ناشــى از 

انعطاف پذیرى درونى تاج انجامید.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى با خانواده «قاســم شجاعى» نگهبان ســاختمان پالسکو که در حادثه 
آتش سوزى و فروریختن این ساختمان جان باخته بود، دیدار و گفتگو کرد.

شهیندخت موالوردى عصر چهارشنبه هفته پیش در این دیدار با اشاره به فداکارى و از خودگذشتگى مرحوم شجاعى 
در جریان آتش سوزى ساختمان پالسکو، گفت: «آنچه از تالش و ایثار مرحوم شجاعى همراه با آتش نشانان در آن 
حادثه تلخ نقل شده، فراموش نشدنى است و قطعاً براى همیشه در ذهن مردم ایران باقى مى ماند. بر خود وظیفه مى دانیم 

همراه خانواده این عزیزان باشیم و قدردان جانفشانى ها و فداکارى هاى این بزرگواران هستیم.»
خانواده مرحوم شجاعى نیز در جریان این دیدار مشکالت و مسائلى را مطرح کردند که معاون رئیس جمهورى در امور 
زنان و خانواده قول داد آنها را به مسئوالن مربوطه منتقل کند. مرحوم قاسم شجاعى 12 سال به عنوان نگهبان در 

ساختمان پالسکو فعالیت کرده بود و یک دختر و یک پسر خردسال از او باقى مانده است.

دیدار معاون 
رئیس جمهور 
با خانواده 
نگهبان درگذشته 
پالسکو 

تاج  فتحعلى شاه را بید زد!
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خبر

تکذیب شایعه سرقت از 
بانک ملى شعبه شریف واقفى

روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان شایعه سرقت 
از بانک ملى شعبه شریف واقفى را تکذیب کرد.

با انتشار فایل صوتى از خانمى که خود را مشترى بانک 
معرفى مى کرد، شایعه اى مبنى بر سرقت از بانک ملى 
شعبه شریف واقفى اصفهان در فضاى مجازى منتشر 
شـد که روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان این 

خبر را تکذیب کرد.
همچنین نیروى انتظامى اسـتان اصفهان هم اعالم 
کرد که هیچ سـرقتى از این بانک صـورت نگرفته و 

مردم نباید به شایعات فضاى مجازى اعتنا کنند.
 

پیشرفت 95 درصدى 
مناسب سازى احمد آباد

مدیـر منطقـه 3 شـهردارى اصفهان گفت: مناسـب 
سـازى پیاده رو خیابان احمد آباد تاکنـون 95 درصد 

پیشرفت داشته است.
حسین کارگر اظهارداشـت: مناسب سـازى پیاده رو 
خیابان احمد آباد براى تردد روان نابینایان، سالمندان، 

معلوالن و جانبازان در دستور کار قرار گرفت.
وى با اشـاره به اینکه این پروژه 95 درصد پیشـرفت 
داشـته اسـت، افزود: عملیات اجرایى مناسب سازى 

پیاده روى احمد آباد سال آینده تکمیل مى شود.

خط ساخت رنو 
راه اندازى مى شود 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسـالمى گفت: بـه زودى دیار خـودرو بـا ایجاد خط 

ساخت خودروى رنو راه اندازى مى شود.
على بختیار با بیان اینکه خط مونتاژ موتور و گیربکس 
در شرکت هاى صنعتى شهرستان در حال راه اندازى 
است، اذعان داشت: با سـرمایه گذارى انجام شده در 
آینده نزدیک مونتاژ رنو و سه سیلندره را در شهرستان 
خواهیم داشـت، همچنین اقداماتى در زمینه ساخت 
پلوس، اکسل و فنربادى در شـرکت هاى صنعتى مد 

نظر گرفته است.
وى بـا اشـاره به تغییـر مدیریـت و سـهام در صنعت 
دیارخـودرو، گفت: بـه زودى دیارخودرو بـا مدیریت 

جدید و ایجاد خط ساخت رنو راه اندازى مى شود.

20 واحد بهداشتى در اصفهان 
افتتاح شد

رئیس مرکز بهداشت اسـتان اصفهان گفت: بیش از 
20 واحد بهداشتى در سطح استان اصفهان افتتاح شد.
رضـا خدیـوى اظهـار داشـت: 22 واحـد بهداشـتى 
افتتـاح شـده در اسـتان اصفهـان شـامل 9 مرکـز 
خدمـات جامـع سـالمت شـهرى، 9 مرکـز خدمات 
جامع سالمت روسـتایى، دو پایگاه سالمت شهرى، 
یک پایگاه سـالمت روسـتایى و یک خانه بهداشت 

است.
وى بیان داشت: این مراکز با اعتبار 85 میلیون ریال به 
مساحت 14 هزار متر مربع در شهرستان هاى مختلف 

استان اصفهان احداث شده است.
رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان اعالم کرد: با 
احتسـاب واحدهاى جدید تعداد پایگاه هاى شـهرى 
استان به 470 واحد، خانه هاى بهداشت روستایى به 
520 باب و مراکز خدمات جامع سالمت روستایى به 

80 مرکز مى رسد. 

پذیرش دستیار تخصصى 
ارتوپدى در دانشگاه کاشان  

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان گفت: مجوز 
پذیرش دسـتیار در رشـته تخصصى ارتوپدى در این 
دانشـگاه با موافقت شوراى گسـترش دانشگاه هاى 

علوم پزشکى کشور صادر شد.
محمد حسـین اعرابى اظهار داشـت: به اسـتناد رأى 
صادره شوراى گسترش دانشگاه هاى علوم پزشکى 
کشـور بـا راه انـدازى رشـته تخصصى ارتوپـدى در 
بیمارستان شهید بهشتى کاشان با پذیرش سه دستیار 

موافقت شد.

معاون توانبخشــى اداره کل بهزیستى اصفهان کودکان 
اوتیسمى که در سامانه بانک اطالعاتى بهزیستى اصفهان 
ثبت شده را هزار کودك اعالم کرد و گفت: از بین هر 67 

نوزاد یک نوزاد مبتال به اوتیسم است.
اصغر فیاض با اشــاره به اینکه طرح غربالگرى کودکان 
اوتیسم از اول اسفند ماه در پنج شهرستان استان اصفهان 
آغاز شده است، اظهار داشت: این طرح در سه مرکز در شهر 
اصفهان و در شهرستان هاى گلپایگان، خمینى شهر، نجف 
آباد و شاهین شهر در حال اجراســت.  وى تعداد کودکان 
اوتیســمى را که در ســامانه بانک اطالعاتى بهزیستى 
استان اصفهان ثبت شده اســت هزار کودك اعالم کرد و 

ابراز داشت: اصفهان و تهران تنها استان هایى هستند که 
داراى بیش از یک مرکز آموزش اوتیســم هستند و ما در 
نظر داریم در سال آینده تعداد مراکز آموزشى را به ده مرکز 

افزایش دهیم.
فیاض با اشاره به اینکه مجوز راه اندازى مراکز نگهدارى 
کودکان اوتیسم تاپایان سال جارى صادر مى شود، اضافه 
کرد: براى صدور مجوز راه اندازى مراکز  نگهدارى کودکان 
اوتیسم منتظر گزارش عملکرد استان هایى هستیم که به 
صورت پایلوت در حال اجراى این طرح هستند. وى تصریح 
کرد: در حال حاضر 240 کودك مبتال به اوتیسم در هفت 

مرکز  آموزشى در استان اصفهان آموزش مى بینند.

شــهردار اصفهان گفت: اکثر پروژه هاى شهر اصفهان 
تا پایان امســال به اتمام خواهد رسید و با توجه به اینکه 
ممکن اســت رئیس جمهور در پایان سال جارى و یا در 
ابتداى سال 96 به استان اصفهان سفر داشته باشد، افتتاح 

این پروژه ها با حضور رئیس جمهور صورت مى گیرد.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه پروژه هاى شــهرى در 
محله هاى کمتر برخوردار شــهر اصفهان متمرکز شده، 
عنوان داشت: پروژه هاى دیگر مناطق شهر نیز در کنار 

این پروژه ها در حال انجام است.
وى از به نتیجه رســیدن تالش شــهردارى در جذب 
سرمایه گذار براى پروژه هاى شــهرى خبر داد و اذعان 

داشت: شــهرك مبل اصفهان پروژه  جدیدى است که 
تفاهمنامه آن منعقد شــده و قرار است به زودى کلنگ 
آن در محله رهنان زده شود؛ این پروژه به فعاالن صنایع 
چوب کشور کمک خواهد کرد تا در یک مرکز نمایشگاهى 
و تجارى مادر بتوانند محصوالت خود را عرضه کنند که 

این نمونه در کشور بى نظیر است.
وى بیان داشت: الزم است تا از شهروندان خوب اصفهان 
به دلیل تحمل ســختى عبور و مــرور عذرخواهى کنم 
چراکه در دو ماه پایانى سال این موانع افزایش یافته است 
ولى قرار است تا 25 اســفند تمامى کارگاه هاى عمرانى 

سطح شهر جمع آورى شوند.

1000 کودك مبتال به اوتیسم 
در اصفهان شناسایى شد

اکثر پروژه هاى شهر تا پایان 
امسال به اتمام خواهند رسید

   رویش نیوز | ثبت نام انتخابــات میان دوره اى 
مجلس از 8 اسفند آغاز مى شود و تا 14 اسفند ادامه دارد. 
در اصفهان بخاطر عدم تأییــد صالحیت مینو خالقى و 
داستان هاى پیش آمده، نماینده پنجم شهر اصفهان باید 
در انتخابات میان دوره اى همزمان با انتخابات شوراى 

شهر و ریاست جمهورى انتخاب  شود.
در گزارش زیــر، به معرفى برخــى نامزدهاى احتمالى 
که در مورد آنهــا گمانه زنى هاى بیشــترى وجود دارد 
خواهیم پرداخت: ( نکته: اســامى به ترتیب حروف الفبا 

آورده شده اند.)
1- علیرضا آجودانى: آجودانى در انتخابات سال گذشته در 
لیست امید قرار داشت اما با نزدیک به 900 رأى اختالف با 
نفر پنجم از ورود به مجلس بازماند. احتمال حضور مجدد 

آجودانى در این انتخابات زیاد است.
2- مسعود حمیدى طوقچى: حمیدى دیگر نامزد لیست 
امید بود که بــا نزدیک به 163 هــزار رأى در انتخابات 
گذشته هفتم شد. حمیدى از دیگر گزینه هایى است که 
گمانه زنى هایى براى حضور وى در انتخابات وجود دارد.

3- کمال حیدرى: حیدرى در انتخابــات دوره دهم در 
لیســت اصولگرایان بود  و با بیش از 145 هزار رأى نهم 
شد. حیدرى از گزینه هاى مطرح اصولگرایان در انتخابات 

میان دوره خواهد بود.
4- مینو خالقــى: گرچه با توجه به حواشــى پیش آمده 
در انتخابات گذشــته و رد صالحیت مینو خالقى بعد از 
برگزارى انتخابات که کار را به تصویب قانون در مجلس 
براى محدود کردن اختیارات شوراى نگهبان هم کشاند، 
در نگاه اول خالقى از مطرح ترین گزینه ها براى انتخابات 
میان دوره مى باشــد اما اطالعات کســب شده توسط 
رویش نیوز از عدم کاندیداتورى وى در این انتخابات خبر 
مى دهد. احتمال رد صالحیت مجدد و همچنین فرصت 
انتخابات شــوراها را مى توان از دالیل نامزد نشدن وى 

برشمرد.

5- مجتبى خیام نکویى: نفر پنجم لیست اصولگرایان 
در انتخابات گذشــته و نفــر دهم انتخابــات، از دیگر 
گزینه هاى مطرح بــراى اصولگرایان خواهد بود. خیام 
نکویى در انتخابات مجلس نهم نیز نامزد شده بود که از 

حضور در مجلس بازماند.
6- حمید رسایى: شاید بتوان جنجالى ترین گزینه براى 
انتخابات میان دوره اى اصفهان را حمید رسایى دانست. 
حضور رسایى در انتخابات میان دوره اى اصفهان چیزى 

بیشتر از گمانه زنى هاى سیاسى معمول است و احتمال 
شرکت وى از حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات آتى، 
بسیار جدى است. گرچه رسایى در انتخابات سال گذشته 
توسط شوراى نگهبان رد صالحیت شده بود، اما گویى 
مشکل وى در این خصوص حل شده و براى شرکت در 

انتخابات منعى نخواهد داشت.
7- مرتضى سقائیان نژاد: شهردار سابق اصفهان و فعلى 
قم از دیگر افرادى است که در محفل هاى سیاسى براى 

حضور در انتخابات میان دوره اى از وى نام برده مى شود. 
سقائیان نژاد در دوره هاى گذشــته و قبل از شهردارى 
اصفهان، سابقه یک دوره حضور در انتخابات مجلس را 

دارد ولى موفق به حضور در مجلس نشده است.
8- حمیدرضا صادق زاده: صادق زاده نیز از نامزدهاى دور 
قبل بود که علیرغم ورود مستقل در انتخابات توانست 
رأى نسبتاً مناسبى نسبت به دیگر رقبا کسب کند. همین 
امر احتمال کاندیداتورى وى در انتخابات میان دوره اى 

را قوت مى بخشد.
9- سعید فرقانى: فرقانى از کاندیداهاى جوان اصولگرایى 
در انتخابات گذشته بود. فرقانى گرچه تا یک قدمى لیست 
نهایى اصولگرایان هم رفت اما در مرحله آخر از حضور در 
لیست بازماند. نام فرقانى نیز مجدداً براى انتخابات میان 

دوره مطرح مى شود.
10- حسن کامران: کامران که سابقه 20 سال نمایندگى 
مردم در مجلس شوراى اسالمى را دارد، در دور قبل در 
لیســت اصلى اصولگرایان قرار نگرفت و با کسب 131 
هزار رأى و رتبــه یازدهم، از ورود بــه مجلس بازماند. 
اتفاقى که خیلى ها آن را پدیده انتخابات گذشته دانستند. 
شــنیده ها حاکى از آن اســت که حضور کامران براى 
انتخابات میان دوره اى مجلس جدى است و وى قصد 
دارد یکبار دیگر شانس خود را براى رأى آورى از مردم 

اصفهان امتحان کند.
11- محمــود معلمى: محمود معلمــى از کاندیداهاى 
اصولگراى دوره قبل بود که پس از نهایى شــدن لیست 
اصولگرایان و قــرار نگرفتن در لیســت، به نفع وحدت 
انصراف داد. احتمــال کاندیداتورى مجــدد معلمى در 

انتخابات میان دوره اى مى رود.
12- مجید نادراالصلى: نادراالصلى در انتخابات گذشته 
در لیســت اصولگرایان قرار داشــت و با کسب نزدیک 
به 159 هزار رأى هشتم شــد. سال گذشته دومین دوره 
حضور نادراالصلى در کارزار انتخابات بود. او در انتخابات 
دوره نهم مجلس نیز نامزد شده بود که موفق به حضور 
در مجلس نشد. اما در حال حاضر با توجه به تعداد آرائى 
که سال گذشته توانست کسب کند، احتمال حضورش در 

انتخابات میان دوره اى زیاد است. 
13- سید احمد نواب: نواب گرچه در لیست نهایى اصلى 
اصولگرایان قرار نگرفت اما در انتخابات ســال گذشته 
حضور داشت و گمانه زنى هایى براى حضور مجدد وى در 

انتخابات میان دوره نیز مى رود.

مدیرعامل شرکت برق اصفهان گفت: پیک بار شبکه برق اصفهان 6 درصد رشد داشته 
است. حمیدرضا پیرپیران افزود: با  وجود این 31 درصد از آلودگى موجود که گریبان گیر 

محیط زیست است، مربوط به صنعت برق است.
پیرپیران میزان پیک بار شهرستان اصفهان را 53 هزار مگاوات اعالم کرد و ادامه داد: این 
میزان پیک بار در حالى است که متوسط پیک بار در طول سال 35 هزار مگاوات است و 

در برخى از روزهاى سال نیز این عدد به 27 هزار مگاوات مى رسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: تولید یک مگاوات برق در حدود 
شــش میلیارد تومان ســرمایه گذارى اولیه نیاز دارد که این میزان عالوه بر استفاده از 

ظرفیت هاى ملى براى انجام این امر است.
وى افزود: در سال 95 تعداد 700 شرکت صنعتى، 150 کشاورز و ده اداره در حوزه توزیع 
شهرستان اصفهان با طرح بهینه سازى مصرف برق همراه شدند که این شرکت در نظر 
دارد در ســال آینده این میزان را به سه هزار واحد صنعتى، ســه هزار واحد کشاورزى و 

تمامى ادارات برساند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به پیک بار شــبکه برق در سال جارى اظهار داشت: پیک 
بار شبکه به عدد 53 هزار مگاوات رسیده اســت که 5 تا 6 درصد رشد پیک بار را تجربه 

کرده ایم.

شــهردار نجف آباد گفت: به دلیل اهمیت ســاماندهى ورودى جنوبى شهر و کاهش 
تصادفات رانندگى در این نقطه پر تردد، اجراى پروژه تقاطع غیر همســطح شــهیدان 
حجتى از چندین ماه قبل با پیــش بینى اعتبار نزدیک به 12 میلیارد تومان آغاز شــده 

است.
مسعود منتظرى اعالم کرد: توجه به اهمیت تکمیل رینگ هاى ترافیکى در نقاط مختلف 
شهر به منظور توزیع ترافیک مرکز شهر و تنفس کردن بافت مرکزى نجف آباد، تکمیل 
و توسعه این معابر نیز در ســال هاى اخیر به صورت جدى در دستور کار قرار گرفته که 
تعریض خیابان هاى شریعتى، آیت، اسرافیلیان در کنار ادامه خیابان شهدا، بلوار فجر و 

احداث خیابان چناران در همین راستا صورت گرفته است.
وى گفت: در ادامه تأکید شهردارى بر استفاده از ظرفیت هاى بخش غیر دولتى جهت 
توسعه زیرساخت هاى مورد نیاز شهروندان، احداث اولین شهربازى سرپوشیده شهر با 

مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصى در کنار پارك کوهستان شروع شده است.
منتظرى افزود: با تکمیل نخستین فاز بوستان خدمت در انتهاى بلوار طالقانى نجف آباد، 
عالوه بر احیاى یک فضاى سبز بدون استفاده و رها شده، محیطى مناسب و امن نیز جهت 
تفریح و استراحت شهروندان و به خصوص گردشگران فراهم شده که مسیر دسترسى 

مناسب از مهمترین ویژگى هاى آن محسوب مى شود.

مشهورترین کاندیداهاى انتخابات میان دوره اى مجلس در اصفهان را بشناسید

یک صندلى، 11 نامزد

اســتاندار اصفهان در دیدار معاون وزیر نیرو و مدیرعامل 
شرکت مهندســى آب و فاضالب کشــور اظهار داشت: 
موضوع مقابله با ریزگردها در استان اصفهان به صورت 
جدى پیگیرى مى شــود چرا که در صورت عدم پرداختن 
و حل این مشکل شــرایطى همچون استان هاى جنوبى 

کشور ایجاد خواهد شد.
رسول زرگرپور  با بیان اینکه ریزگردهاى کشورى و محلى 
و منطقه اى اســتان را تهدید مى کند، گفت: در خصوص 
مقابله با ریزگردهاى کشورى در دولت باید تصمیم گیرى 
شود ولى براى مدیریت استان براى مقابله با ریزگردهاى 
داخلى تاغکارى در 10 هزار هکتــار از کانون هاى ایجاد 
گردوغبار در شــرق اصفهان را در دســتور کار خود قرار 

داده است.
وى افزود: ایــن کار با برنامه ریزى انجام شــده در حال 
پیگیرى اســت و بایــد از تجربه دیگر اســتان ها براى 
مقابله با پدیده گردوغبار و همچنیــن برنامه ریزى براى 
جلوگیــرى از تهدیدها و بحران هاى احتمالى اســتفاده

 کرد.

زرگرپور بر به کاربردن تجهیــزات الزم و امکانات مورد 
نیاز براى مقابله با این پدیده تأکید کرد و گفت: مشــکل 
آب شــرب اصفهان از دیگر مشکالت این شهر است که 
اقدامات الزم بــراى جلوگیــرى از تهدیدهاى احتمالى 
صورت گرفته اســت ولى باید در ایــن خصوص اجراى 
طرح هاى آبرســانى اصفهان  از جمله طرح سامانه دوم 
پیگیرى شود. مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به پروژه هاى 
آبرسانى شهرى و روستایى و اعتبارات مورد نیاز در اینگونه 
طرح ها اظهار داشــت: شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان در دو سال گذشته برغم محدودیت هاى مالى و 
اعتبارات عملکرد مطلوبى داشته و کارنامه خوبى از خود 

به جاى گذاشته است.
حمیدرضا جانباز افزود: تولید پراکنده برق DG در استان 
اصفهان توسط بخش خصوصى و با مشارکت دستگاه ها 
مى تواند در زمان هاى اضطرارى که با مشکل قطع برق 
مواجه مى شویم بسیار خوب عمل کرده و این توافقنامه 
با شرکت برق در استان خوزســتان صورت گرفته است 
که مى توانــد به عنوان گزینه اى در اســتان اصفهان نیز 

مطرح شود.

ریزگردهاى کشورى، 
محلى و منطقه اى 

اصفهان را تهدید مى کند

عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل فروشــان اصفهان به افزایش رکود در بازار آجیل نسبت به سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: رکود در بازار آجیل 50 درصد است که این رکود ناشى از نقدینگى پایین مردم مى باشد.

حسین جوانى اظهار داشت: وضعیت آجیل براى شب عید مردم مناسب بوده و خوشبختانه کمبود و یا هیچ 
مشکلى دیگرى در بازار آجیل وجود ندارد.

وى افزود: در حال حاضر مردم به خرید اجناس ایرانى روى آورده اند و خوشبختانه در اذهان عمومى این 
چنین شکل گرفته است که جنس خارجى ارگانیزه نبوده و خاصیت الزم را ندارد.

این عضو هیئت رئیســه اتحادیه آجیل فروشــان اســتان اصفهان تصریح کرد: با اینکــه جنس ایرانى 
تا حدودى نســبت بــه جنس هاى خارجى گران تر اســت امــا مردم بیشــتر از جنس ایرانى اســتقبال

 مى کنند.
وى به افزایش رکود نسبت به سال گذشته اشــاره کرد و گفت: با رکود 50 درصدى در بازار آجیل مواجه 
هستیم که این رکود ناشى از نقدینگى پایین مردم و کم بودن قدرت خرید در قشرهاى مختلف مردم است.

جوانى با بیان اینکه برخى از آجیل ها در بازار وارداتى است، بیان کرد: اما در کنار اجناس وارداتى جنس ایرانى 
هم وجود دارد که براین اساس برخى از آجیل ها مانند تخمه گل آفتابگردان و تخمه کدو هم جنس وارداتى 

و هم ایرانى آن در بازار است.
وى با اشاره به اینکه تخمه ژاپنى وارداتى نداریم و تمامى تخمه هاى ژاپنى براى بازار از اجناس ایرانى است، 
ادامه داد: تخمه کدو مرمرى هم جنس ایرانى و هم وارداتى آن در بازار موجود است و این به این دلیل است 

که کشت این تخمه در ایران کم شده و بیشتر آن از جنس خارجى است.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل فروشان استان اصفهان با بیان اینکه با افزایش قیمت آجیل براى شب 
عید مردم مواجه نیستیم و حتى مى توان گفت با کاهش قیمت بسیارى از آجیل ها روبه رو هستیم، بیان کرد: 
به طور مثال تخمه ژاپنى درجه یک که سال گذشته 46 هزار تومان در بازار به فروش مى رسید امسال در 

حدود 30 هزار تومان به فروش مى رسد. 

مشکل کمبود آجیل
 براى شب عید نداریم

افزایش 6 درصدى پیک بار 
شبکه برق اصفهان

اختصاص اعتبار  12 میلیاردى به 
تقاطع غیر همسطح نجف آباد
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تشییع پیکر 12 شهید 
مراسم تشییع و تدفین پیکرهاى مطهر 12 شهید تازه 
تفحص شده دوران دفاع مقدس، صبح روز پنج شنبه 

12 اسفند ماه در اصفهان برگزار مى شود.
فرمانـدار اصفهان اظهار داشـت: شـهدا، اسـوه هاى 
بى بدیل ایثار و فداکارى براى جامعه، نظام و ارزش هاى 
دینى و انقالبى هستند که باید حداکثر بهره معنوى را 

از آنها برد.  
فضل ا...کفیل با بیان اینکه پیشرفت، اقتدار، استقالل 
و امنیت امروز کشـور ما مرهون ایثار و فداکارى هاى 
شهداسـت، تأکیـد کرد: همـه دسـتگاه ها خـود را در 
برگزارى باشـکوه مراسم تشـییع و تدفین شهدا، ذى 
مدخل مى دانند و با استفاده از ظرفیت هاى در اختیار، 
بسـتر را براى برگـزارى یک تشـییع باشـکوه فراهم 

خواهند کرد.
مراسـم تشـییع و تدفین پیکرهاى مطهر 12 شـهید 
تازه تفحص شـده دوران دفاع مقدس، 12 اسفند ماه، 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) 
از محل ناحیه امام صادق(ع) به سـمت گلستان شهدا 

برگزار مى شود.

برپایى نمایشگاه 
«رخ واره هاى چرمى» 

نمایشگاه «رخ واره هاى چرمى» در گالرى نقش خانه 
اصفهان در حال برگزار ى است.

در این نمایشـگاه، تعدادى از مجسـمه هـاى چرمى 
با موضوع چهـره که توسـط «حامـد بابامحمدى» و 
«مرضیه ابراهیمى» خلق شده، نمایش داده مى شود.

این نمایشگاه حاصل خالقیت و تجربه  20 ساله  حامد 
بابا محمدى و مرضیه ابراهیمى است و چهره ها با بیش 
از پنج سال فعالیت متمرکز بر روى این ایده، خلق شده 
اند. هرکدام از این مجسـمه هاى چرمى داراى اسـم 
مکان هستند و انتخاب مکان به عنوان اسم مجسمه 
ها، به این دلیل بوده که به فرد خاصى اشـاره نشـود و 

طیف بزرگ ترى از شخصیت ها را در برگیرد.
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند تا 
11 اسفندماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرها 
از ساعت 16 تا 19 به گالرى نقش خانه واقع در خیابان 
آمادگاه، مجتمع فرهنگى- هنرى سوره مراجعه کنند.

امامزادگان شهرستان 
گلپایگان در سوگ یاس نبوى

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان گلپایگان 
گفت: همزمان با ایام سوگوارى حضرت زهرا(س) ویژه 
برنامه سوگوارى یاس نبوى در 15 امامزاده شهرستان 

گلپایگان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، حجت االسـالم و المسلمین مهدى 
طاهرى اظهار داشت: با برنامه ریزى هاى انجام شده 
و هماهنگى هاى صورت گرفته امسـال نیز همچون 
سال هاى گذشته در ایام سوگوارى حضرت زهرا(س) 
مجالس عـزادارى ایـن بانـوى بزرگوار در جـوار بقاع 
متبرکه و امامزادگان عظیم الشأن شهرستان گلپایگان 
برگزار مى شود. وى در ادامه افزود: برپایى این مجالس 
عزادارى در راستاى اجراى طرح سوگواره یاس نبوى 
است که امسال در جوار حرم مطهر 15 امامزاده جلیل 

القدر شهرستان برگزار مى شود.

نمایشگاهى از 
«نازك کارى چوب» 

نمایشـگاه هنرى «نـازك کارى چـوب» در نگارخانه 
آفتاب شاهین شهر برپاست. در این نمایشگاه، آثارى از 
«بهروز عزت خواه» و «رضوان حدادى» دو زوج هنرى 
نمایش داده شده اسـت. بهروز عزت خواه از هنرمندان 
برجسته در رشـته نازك کارى چوب اسـت که تاکنون 
نمایشگاه هاى بسـیارى در داخل و خارج کشور برگزار 
کرده است. در یازدهمین آیین سپاسگزارى شهر خالق 
اصفهان، از این هنرمند به عنوان پیشکسوت هنر نازك 

کارى چوب تقدیر شد. 
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند تا 
15 اسفندماه صبح ها از سـاعت 9 تا 12 و بعدازظهرها 
از سـاعت 17 تا 21 به نگارخانه آفتاب واقع در شاهین 
شهر، میدان فاطمیه، نگارستان شهردارى مراجعه کنند.

خبر

شــهردار محمد آباد جرقویه سفلى گفت: محیط زیست 
به کاله قاضى بى توجه اســت و از ایــن رو نمى توان از 

ظرفیت هاى گردشگرى این منطقه استفاده کرد.
مهدى نصر اصفهانى صبح پنج شنبه در نشست خبرى 
اظهار داشــت: باید توجه داشته باشــیم که محمد آباد 
جرقویه از ظرفیت هاى باالیى در عرصه میراث فرهنگى 
ملموس و ناملمــوس و فرهنگ بومــى محلى خوبى 

برخوردار است.
شهردار محمدآباد با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصى 
به ســاماندهى میراث فرهنگى محمد آباد گفت: بخش 
دولتى نیز نمى تواند سرمایه الزم براى هویت بخشى به 

میراث ملموس و ناملموس شرق اصفهان را فراهم کند و 
این در حالى است که باید ساختار قدیمى شهرها و هویت 

اصلى اش براى انتقال به نسل آینده محفوظ بماند.
وى با توجه به پتانسیل قوى منطقه حیات وحش کاله 
قاضى در شــرق اصفهان و گله مندى از محیط زیست 
اســتان، افزود: همجوارى منطقه حیــات وحش کاله 
قاضى، پتانسیل خوب شهر محمد آباد است ولى متأسفانه 
با کوتاهى محیط زیست، مردم از طبیعت بکر این منطقه 
لذت نبرده اند و مستلزم این اســت که سازمان محیط 
زیست استان در قالب تشکل و انجمن یک اقدام جامع را 

در زمینه حفاظت از حیات وحش به کار گیرد.

سرپرست کتابخانه هاى استان اصفهان از قرار گرفتن نام 
روستاى علوى کاشان در لیست ده روستاى برتر دوستدار 

کتاب کشور خبر داد.
امیر هالکویى در گفتگو با مهر، با بیان اینکه 53 کتابخانه 
روستایى در سطح اســتان وجود دارد، اظهار داشت: این 
امر فرصت خوبى براى تبلیغ و ترویج کتابخوانى در سطح 

روستاها فراهم کرده است.
وى با اعالم این خبر که روستاى علوى کاشان در سومین 
جشنواره روستاها و عشایر دوســتدار کتاب در میان ده 
روستاى دوستدار کتاب کشــور قرار گرفته است، افزود: 
کتابدار این کتابخانه  لوح تقدیر و تندیــس یادبود را از 

دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى دریافت کرد.
سرپرست کتابخانه هاى اســتان اصفهان ادامه داد: 11 
طرح ترویج مطالعه کتاب توسط فاطمه سادات هاشمى 
مســئول کتابخانه علوى براى دبیرخانه این جشنواره 

ارسال شده بود که  در نهایت هشت طرح پذیرفته شد.
وى با بیان اینکه از جمعیت 700 نفرى این  روستا 330 
نفر عضو کتابخانه هستند، بیان داشت: برگزارى کالس 
هاى قصه گویى، خالصه نویسى، داستان نویسى، جمع 
خوانى کتاب و  اجراى نمایش، نشست هاى کتابخوان و 
مشارکت مادران و پدر بزرگ هاى قصه گو در این روستا 

از جمله فعالیت هاى شاخص بوده است.

روستاى علوى در لیست 
10 روستاى دوستدار کتاب 

محیط زیست به حیات وحش 
کاله قاضى بى توجه است

آغاز رویداد دانشجویى دیوارنگارىکشف 478 کنسرو گوشت خرچنگ
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف و ضبط 25 قطعه لوازم خانگى 

قاچاق به ارزش 225 میلیون ریال از یک واحد صنفی باربري در اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشــارکى با بیان اینکه از یک واحد صنفی باربري در اصفهان، تعداد 
20 دستگاه بخارشور و  پنج دستگاه فر غذاپز خارجی قاچاق کشف و ضبط شد، اظهار 

داشت: ارزش این محصوالت قاچاق معادل 225 میلیون ریال است.
وى همچنین با اشاره به اینکه در بازرسى به عمل آمده از یک واحد صنفی تخلیه بار در 
اصفهان 124 هزار و 800 عدد انواع داروي خارجی قاچاق، ساخت کشور کانادا، فاقد 
تائیدیه بهداشتی، کشف و ضبط شد، بیان داشت: ارزش این داروها یک میلیارد و 872 

میلیون ریال بود که براى انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح شد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان همچنین افزود: در بازرسى از یک واحد 
صنفی تخلیه بار در اصفهان، 478 قوطی کنسرو گوشت خرچنگ قاچاق و 106 عدد 
کنسرو مارچوبه خارجی قاچاق، فاقد هرگونه تأییدیه بهداشتی، به ارزش 116 میلیون و 
800 هزار ریال کشف، ضبط و جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح 

شد.

رویداد دانشجویى دیوارنگارى شهرى با عنوان «هزار و یک شهر» با حضور دانشجویان هنر 
سه دانشگاه در شهر تاریخى اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازى اصفهان گفت: در این رویداد دانشجویى که از یکم تا بیستم 
اسفند سال جارى در حدود هشت هزار مترمربع از شهر آغاز شده دیواره هاى کوتاه و بدنه 

خیابان هاى مناطق 15 گانه شهر اصفهان دیوارنگارى مى شود. 
مهدى بقایى افزود: این رویداد با مشارکت دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف 
آباد، مؤسسه آموزش عالى سپهر اصفهان و دانشکده فنى و حرفه اى سمیه انجام مى شود. 
وى بیان کرد: محتواى طرح هاى اجرایى بر روى دیواره ها، داســتان هاى پندآموز قرآنى 
و اساطیرى ایرانى است و روند طرح آورى از طریق ســفارش به اساتید نقاشى و فراخوان 

هنرمندان صورت گرفته است. 
وى با بیان اینکه این داستان ها با مشارکت اساتید علوم قرآنى و ادبیات داستانى از میان صدها 
داستان مختلف انتخاب شده است خاطرنشان کرد: با توجه به زیاد بودن طرح هاى رسیده، 
پس از داورى طرح ها، 60 طرح از 90 داستان مطرح شده انتخاب و بر 150 دیوار مختلف 

سطح شهر اصفهان اجرا مى شود. 

دومین کنفرانس بین المللى و هفتمین کنفرانس ملى 
سازه و فوالد در مرکز همایش هاى هتل المپیک سوم 
و چهارم  اسفند ماه 95 برگزار شد. ذوب آهن اصفهان 
عالوه بــر کنفرانس بین المللى در نمایشــگاه جانبى 
متشکل از غرفه هایى از  50 شرکت ساخت و تجهیز 
صنعت ســازه و فوالد حضور فعال و مؤثر داشــت. از 
ویژگى هاى این نمایشگاه مى توان از استقبال فعاالن 
ساختمان از تولیدات ذوب آهن خصوصًا تیرآهن بال 

پهن نام برد. 
احســان دشــتیانه معاون بازار یابی و فروش شرکت  
در این کنفرانس بین المللی چهارشــنبه 4 بهمن ماه 
در ســالن همایش هاي هتل المپیک تهران به ایراد 
ســخنرانی با محوریت بررسی و مقایســه استفاده از 
مقاطع نورد شــده و پروفیل هاي ساخته شده از ورق 

فوالدي در ساختمان هاي فلزي پرداخت.  
دشتیانه گفت: طی چند سال اخیر پروژه هاي عمرانی 
و بخش ساختمانی کشــور با رکود مواجه بوده است 
و  کاهش مصرف فوالد متناســب با این رکود امري 
طبیعی است اما نکته قابل توجه کاهش بسیار شدیدتر 
میزان مصرف تیرآهن در مقایســه با مصرف میلگرد 
می باشــد به طوري که میزان مصرف تیرآهن در پنج 

سال گذشته بیش از 50 درصد نزول کرده است. 

علت رواج مصرف ورق در سازه هاى فلزى 
وى افزود : مطالعات انجام شده نشان می دهد ترکیب 
ساختمان هاي بتنی نســبت به ساختمان هاي فلزي 
افزایش پیدا کرده است. همچنین الگوي مصرف فوالد 
در ساختمان هاي فلزي تمایل بیشتري به استفاده از 
محصوالت جایگزین تیرآهن (ساخته شده از ورق) پیدا 
نموده است . البته انتظار می رود در شرایط رکود میزان 
مصرف ورق در ســازه هاي فوالدي نیز کاهش یافته 
باشد اما با توجه به روند مشهود بلند مرتبه سازي از یک 
طرف و عدم تنوع کافی در عرضه محصوالت نورد شده 
به ویژه تیرآهن هاي عریض و بال پهن از طرف دیگر، 
عمًال مصرف ورق در سازه هاي فلزي، طی یک دهه 

گذشته رواج یافته است . 

اســتفاده از تیــر ورق و تیرآهــن غیر 
استاندارد، زنگ خطر بزرگى براى امنیت جامعه 
معاون بازاریابى و فروش شــرکت تصریح کرد:  این 
رویکرد با توجه به فراهم شــدن زیرساخت هاي آن 

از جمله توســعه کارگاه هاي ساخت تیر ورق و باکس 
فوالدي و مشکالت ذکر شده در باال، به یک فرهنگ 
تبدیل شــده و متأســفانه در ششمین کشــور زلزله 
خیز دنیا ، از تیــرورق به صورت افراطی در ســاخت 
سازه هاي فلزي اســتفاده می گردد. این موضوع در 
کنار افزایش ورود تیرآهن هاي غیراستاندارد به بازار، 
زنگ خطر بزرگی براي تأمین سالمت و امنیت جامعه 

می باشد . 

سبد متنوع  و کیفى محصوالت ذوب آهن 
اصفهان 

دشتیانه گفت: ذوب آهن اصفهان در راستاي اهداف 
استراتژیک و مســئولیت هاي اجتماعی خود تالش 
نموده تا با تولید و عرضه محصوالت فوالدي با کیفیت 
باال و تنوع مورد نیاز بازار به اصالح و افزایش ســهم 
محصوالت کیفی در الگوهاي ســاخت و ساز کمک 
نماید. براي نمونه این شــرکت در سال هاي گذشته 

اقدام بــه تولید تیرآهن هاي بال پهن موازي ســبک 
(HEA) و متوســط (HEB) در ســایزهاي 14 ، 16 ،
 18 و 20  و عرضــه آنهــا بــه بــازار نمــوده و 
برنامــه ریزي هــاي الزم جهــت تولیــد و عرضه 
تیرآهن هاي بال پهن (H) تا ســایز 300 م م ، تولید 
و عرضه تیرآهــن هاي بال نیم پهن (IPE) تا ســایز 
500 م م ، بررسی تولید انواع جدید تیرآهن هاي بال 
شیب دار (IPN) ، بررسی تولید انواع جدید ناودانی هاي 

بال موازي (UPE) و بال شیب دار (UPN) و بررسی و 
امکان سنجی تولید فوالدهاي دریایی با استحکام باال 

در سال 1396 در دست اقدام می باشد .  
معاون بازاریابى و فروش شرکت در ادامه صحبت هاي 
خود به مزایاي ساختمان هاي فلزي ، مقاوم سازي در 
برابر حریق و زلزله ، مقاطع نورد شــده جدید در دنیا و 
مزیت هاي اقتصادي و کیفی مقاطع نورد شده نسبت 
به مقاطع ساخته شــده از ورق از جمله کاهش زمان 
آماده ســازي، کاهش هزینه هاي مســتقیم ساخت ، 
کاهش ضایعات و پرت مصالــح ، کاهش قیمت تمام 
شده و کاهش قابل مالحظه سطح اتصاالت جوشی در 

مقاطع نورد شده اشاره نمود . 

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان هشدار داد 

ورود تیرآهن هاي غیراستاندارد
 به بازار

مدیرشعب بانک مسکن استان اصفهان از اجراى طرح 
بخشودگى جرایم تأخیر تأدیه اقساط تسهیالت بانک 

مسکن تا پایان سال خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى مدیریت اســتان اصفهان ، 
مهدى بلوچى با اعالم این خبر افزود : به منظور ترغیب و 
بهره مندى مشتریانى که تاکنون موفق به تسویه به موقع 
مطالبات خود نشده اند ، طرح بخشودگى 6 تا 14 درصدى 
جرایم در صورت واریز نقدى و تسویه باقیمانده مطالبات 
تا پایان اسفند ماه درشعب بانک مسکن سراسر استان 

اجرا مى شود.

مدیرشــعب اســتان اصفهان در خصوص تسهیالت 
اقشارخاص اعم از زلزله زدگان، روستایى، کمیته امداد، 
بهزیستى و مســکن مهر نیز اظهار داشت: تسهیالت 
گیرندگان این بخش درصورت واریز مطالبات غیرجارى 
به نسبت پرداختى ها، جرایم محاسبه شده از 6 تا 8 درصد 

مورد بخشودگى قرار میگرد.
وى با تأکیــد بر اینکه ایــن طرح به منظور تشــویق 
تســهیالت گیرندگان در بازپرداخت اقســاط معوق، 
تجهیز منابع و امکان بهره مندى بیشتر هم استانى ها از 
تسهیالت بانک مسکن فراهم شده است، اظهار داشت: 
دریافت کنندگان تســهیالت بانک مسکن که تاکنون 
به هر دلیلى موفق به پرداخت اقساط خود نشده اند، در 
صورت مراجعه به شــعب بانک مسکن و  تسویه کامل 
بدهى هاى معوق خود تا پایان ســال جــارى از طرح 

بخشودگى جریمه متعلقه تأخیر بهره مند خواهند شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: از هشت انبار 
بازرسى شد که چهار انبار در مبارکه از سوى مقام قضائى 

پلمب شد.
سردار عبدالرضا آقاخانى در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
طرح عملیاتى و ضربتى کنترل انبارهاى شهرســتان 
مبارکه به صورت همزمان توســط 9 تیم عملیاتى اجرا 
شد که پس از هماهنگى با مقام قضائى از هشت انبار به 

صورت ویژه بازرسى به عمل  آمد.
وى افزود: در این بازرســى ها 20 میلیــارد ریال لوازم 
ورزشى، 20 میلیارد ریال قطعات خودرو و 103 دستگاه 
گوشــى تلفن همراه به ارزش 475  میلیون ریال کشف 

شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بیان داشت: در این 
عملیات چهار انبار پلمب و چهار متهم دستگیر که تحویل 

مراجع قضائى شدند.
وى اعالم کرد:  در راستاى اجراى طرح امنیت اجتماعى 
از سوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان، 
مأموران به محل هاى شناســایى شده واقع در شهرك 
اعزام و از انبار یک شرکت انواع لباس ورزشى قاچاق به 

ارز 10میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
سردار آقاخانى بیان داشــت: در پى توقیف یک دستگاه 
خودروى پراید مقدار 696 فندك چراغ دار، 500 فندك 
معمول ، 500 آدامس خارجى، 180 چســب قطره اى و 

468 بادکنک خارجى کشف و ضبط شد.
وى ادامه داد: همچنین از انبار دیگر 76 دستگاه گوشى 
تلفن همراه به ارزش 400 میلیون ریــال و از یک انبار 
دیگر 27 گوشى تلفن همراه به ارزش 75 میلیون ریال 

کشف و ضبط شد.

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان خبر داد

4 انبار نگهدارى کاالى قاچاق
 در مبارکه پلمب شد

,,

 طی چند سال اخیر 
پروژه هاي عمرانی 
و بخش ساختمانی 
کشور با رکود 
مواجه بوده است و  
کاهش مصرف فوالد 
متناسب با این 
رکود امري طبیعی 
است اما نکته قابل 
توجه کاهش بسیار 
شدیدتر میزان 
مصرف تیرآهن در 
مقایسه با مصرف 
میلگرد می باشد

نخستین کنفرانس بین المللى علوم و مهندسى کامپیوتر 
به همت مرکز تحقیقات مه داده دانشــگاه آزاد اسالمى 

نجف آباد، آغاز به کار کرد
به گزارش پایگاه خبرى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد در ابتدا با گرامى 
داشت یاد و خاطره رئیس فقید هیئت مؤسس دانشگاه آزاد 
اسالمى، گفت:« برکات حضور آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
در رأس امور دانشگاه آزاد اسالمى و اهداف و افکار واالى 
ایشان در چشم انداز بلندمدت دانشگاه بر هیچکس پوشیده 
نیست. وجود تألیفات بســیار زیاد و گران سنگ  آیت ا... 
هاشمى نشان مى دهد که ایشان بیش از آنکه چهره اى 

سیاسى باشند، چهره اى علمى و دانشگاهى بوده اند.»
دکتر مهران مجلسى با ابراز خرسندى از اقدام هوشمندانه 
مقام معظم رهبرى در خصوص انتخــاب دکتر والیتى 
به عنوان جانشین آیت  ا... هاشــمى خاطر نشان کرد:« 
انتصاب دکتــر والیتى به عنوان رئیس هیئت مؤســس 
دانشگاه آزاد اســالمى برگ زرین دیگرى در تاریخ این 
دانشگاه است. همچنین انتخاب ایشان به عنوان رئیس 
هیات امناى دانشــگاه نشــان از رهپویــى و توافق آراء 
اعضاى هیئت امناى دانشــگاه با خط مشى مقام معظم 

رهبرى دارد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد در ادامه به دهه هاى 
مختلف دانشگاه آزاد اسالمى اشاره کرد و افزود:«دهه اول 
عمر دانشگاه آزاد اســالمى دهه توسعه بود. دانشگاه آزاد 
اسالمى توانست تحصیالت عالیه را تا دور ترین نقاط  این 

مرز و بوم عالم پرور گسترش دهد. دهه دوم دانشگاه دهه 
تثبیت بود و بحث امروز بحث کیفیت است. در همین راستا 
من و همکارانم تمام تالشمان را صرف کیفیت در آموزش 
و ارتقاى آن کرده ایم. این دانشگاه عالوه بر اینکه در سطح 
استان زبانزد است در ســطح کشور و حتى بین الملل هم 

حرف هاى بسیار زیادى براى گفتن دارد.»

مجلسى تصویب احداث مرکز تحقیقات مه داده دانشگاه 
آزاد اسالمى نجف آباد را از مصادیق حمایت هاى ریاست 
عالیه دانشــگاه دانست و اظهار داشــت: «حمایت هاى 
دکتر میــرزاده از فعالیت هاى علمى و پژوهشــى، برگ 
برنده دانشگاه آزاد اسالمى اســت. اولین خروجى مرکز 
تحقیقات مه داده همین کنفرانس است.زندگى امروز بشر 
پیوندى نا گسستنى با کامپیوتر دارد و وظیفه ما این است 
که اســتفاده از این تکنولوژى را به بهترین شکل ممکن 

تسهیل کنیم.»
در ادامه رئیس دانشــکده کامپیوتر و مرکز تحقیقات مه 
داده دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد از استقبال چشمگیر 
از این کنفرانس خبر داد و گفت:«450 مقاله به دبیرخانه 
کنفرانس ارسال شد که از این تعداد 196 مقاله به صورت 
پوستر و ســخنرانى براى شــرکت در کنفرانس پذیرفته 

شد.»
دکتر محمد حســن ندیمى افزود:«فنــاورى اطالعات، 
هوش مصنوعى، رایانش ابرى و کالن داده، شبکه هاى 
کامپیوترى، معمارى کامپیوتر و پردازش تصویر با بینایى 

ماشین، محور هاى اصلى این کنفرانس هستند.»
در حاشیه این مراسم از پروفسور محمد قنبرى به عنوان 

سخنران کلیدى کنفرانس تجلیل شد.

برگزارى کنفرانس علوم و مهندسى کامپیوتر در دانشگاه نجف آباد

طرح بخشودگى جرایم 
تأخیر تأدیه تا پایان سال



0606اقتصاداقتصاد 2887شنبه  7  اسفند  ماه 

ویترین

خبرهاى تازه از 
سهام عدالت 

از 14 اسـفندماه امسـال مشـمولین سـهام عدالـت 
مى توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانى 
www.samanese.ir بـا ارائـه شناسـه و شـماره 
حسابى که به سـازمان خصوصى سازى مى دهند، از 

ارزش سهام خود مطلع شوند.
بر این اسـاس مشـمولین سـهام عدالت مى بایست 
بـا مراجعـه بـه سـامانه سـهام عدالـت بـه نشـانى
 www.samanese.ir و ارائـه مشـخصات خـود از 
میزان سود سهام عدالتى که در ده سال گذشته بابت 

اقساط آنها به خزانه واریز شده، مطلع شوند.

افزایش چشمگیر قیمت 
بادام هندى

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در خصوص 
افزایش چشـمگیر قیمت بادام هندى در بازار اعالم 
کرد: به موجب اینکه هر سـاله براى برقرارى تعادل 
و تأمین بـازار، واردات ایـن اقالم به کشـور با برخى 
مشکالت روبه رو مى شـود به همین دلیل قیمتشان 

دستخوش تغییر مى  شود.
مصطفى احمـدى با اشـاره بـه اینکه نوسـانات این 
اقالم مقطعى خواهد بود، ادامه داد: عمده  تخمه جات 
بـا کاهش قیمتـى در ایـن ایام روبـه رو بـوده و بقیه 
اقالم هم به همین تناسـب با افزایـش قیمت مواجه 

نشده اند.

مدیرعامل شرکت خودروسازى سایپا گفت: افزایش بیش 
از 60 درصد تولید قطعات خودرو نسبت به سال گذشته 
نوید آینده خوبى براى قطعه سازان شهرستان گلپایگان 

خواهد بود.
مهدى جمالى در حاشیه بازدید از شهرك شرکت هاى 
قطعه سازى صنعتى گلپایگان اظهار داشت: بازدید صورت 
گرفته در قطعه سازى هاى شــهرك صنعتى گلپایگان 
بیانگر تالش بســیار خوب بخش خصوصى و مجموعه 
مگاموتور است که با توجه به برنامه توسعه خودروسازى 

سایپا امیدواریم بتوانیم این مجموعه را هم ارتقا دهیم.
وى با بیان اینکه از نظر ظرفیت تولیدى طى یکســال 

گذشته گروه خودروســازى سایپا نسبت به سال گذشته 
بیش از 57 درصد افزایش تولید داشــته اســت، افزود: 
مجموع تولیدى سایپا در سال گذشته در حدود 370 هزار 
خودرو بوده که پیش بینى مى شــود تولید امسال سایپا 

نزدیک به 600 هزار خودرو افزایش داشته باشد.
جمالى با اشاره به اینکه محصول پلتفرم X200 شرکت 
خودروسازى سایپا بر اساس مدل 212 تا اواخر سال جارى 
یا اوایل سال آینده به بازار عرضه خواهد شد، گفت: این 
مدل تولید نشان دهنده اعتقاد به اقتصاد مقاومتى و توسعه 
اقتصادى و همان سیاستى اســت که بر اساس رویکرد 

مناسب ما در حال اجرا مى باشد.

رئیس کل بیمــه مرکزى گفت: تا زمانــى که نرخ دیه 
افزایش نیابد قطعًا قیمت بیمه شخص ثالث هم گران 

نخواهد شد. 
عبدالناصر همتى اظهار داشــت: براى حل مشــکل 
9درصد ارزش افزوده در بیمه نامه شــخص ثالث قرار 
اســت به عنوان یک الیحه جدید به مجلس فرستاده 
شــود.  وى گفت: دیگر نیازى به دریافت الحاقیه هاى 
شــخص ثالث نیست و پیش بینى شــده تا همه موارد 
افزایشى را صندوق تأمین خسارت هاى بدنى پرداخت 

کند .
رئیس کل بیمه مرکــزى در ادامه افــزود: در تدوین 

جدید قانون بیمه شــخص ثالث آمده که طرف مقصر 
حادثه دیگر به زندان نخواهد رفــت، به هر حال تعهد 
را یا شــرکت بیمه یــا صندوق تأمین خســارت بدنى 
انجام مى دهد البته به شرطى که عمدى در کار نبوده 

باشد.
همتى گفت: پیش بینى شــده کســانى که موفق به 
خرید بیمه نشده اند یا شرایط مناسبى نداشته اند حتى 
االمکان شرایطى فراهم مى کنیم که به زندان نیافتند و 
نیز بر اساس شرایط افراد آنها که تخفیف بسیارى دارند 
بتوانند این تخفیف را بعد از فروش خودرو به افراد درجه 

یک خود منتقل کنند.

افزایش 60 درصدى تولید 
قطعات خودرو در گلپایگان

به دنبال کاهش قیمت 
بیمه شخص ثالث هستیم

وزیر راه و شهرسازى در مراسم بزرگداشت مقام مهندس 
با اشاره به افزایش خانه هاى خالى از 630 هزار به یک 
میلیون و 650 هزار واحد در سال هاى 85 تا 90، مسئله 
امروز ایران را بد مسکنى و حاشیه نشینى عنوان کرد و 
گفت: مهندسان باید این دو مؤلفه را مدنظر قرار دهند 
که تأثیر نقش دولت در تزریق پول در جامعه کاهش و 
مفهوم شهر و شهرنشینى تغییر یافته است به همین دلیل 
مهندسان براى کسب و کار موفق باید تقاضاى واقعى 
بازار را خوب بشناسند، آن زمان است که مسئله آبادانى 

کشور به درستى حل مى شود.
به گزارش فارس، عباس آخوندى در طرح پرسشــى 
با جامعه مهندسى کشــور گفت: آیا فکر  مى کنید حل 
مسائل 19 میلیون نفر بدمسکن در ایران، تولید مسکن 
مهر، تولید انبوه مسکن است؟ اگرچه قصد ندارم راجع 
به مسکن مهر صحبت کنم، فقط مى خواهم این توجه 
را بدهــم که اصًال ایــن تصور که یکبــار دیگر چنین 
پروژه هایى در ایران شروع خواهد شد غیرممکن است و 

چنین پروژه هایى در کشور، آغاز نخواهد شد.

آخوندى با تأکید بر آنکه قصــد صحبت هاى انتقادى 
را ندارد، افزود: واقعیت این اســت که از این 19 میلیون 
نفر بدمســکن حتى 5 درصد آنها نیز به مســکن مهر 
منتقل نشــده اند. آنهایى که در بافت فرسوده بوده اند 
همچنان در بافت فرسوده و افرادى که ساکن بافت هاى 
حاشــیه اى شــهرها بوده اند، همچنان در همان بافت 

زندگى مى کنند.
وى ادامه داد: از سوى دیگر اتفاقى که رخ داده است این 
است که در سال هاى 85 تا 90 تعداد خانه هاى خالى از 
630 هزار خانه خالى به یــک میلیون و 650 هزار واحد 
خانه خالى افزایش پیدا کــرد. آیا حاصل فعالیت و عمر 
فعالیت حرفه اى ما مهندسان ساختمان باید این باشد که 

خانه هایى بسازیم که سرانجام خالى باشند؟
وزیر راه و شهرسازى با تأکید بر آنکه از این پس، تولید 
انبوه و با کیفیت نازل ساخت و ساز اساسًا در کشور رخ 
نمى دهد، گفت: واقعیت این اســت که مــا باید برویم 
مسئله افراد بدمسکن را حل کنیم. یعنى مهندسى موفق 
است که بتواند مسئله واقعى را حل کند و مسئله واقعى 

نیز حل مسئله 19 میلیون بدمسکن است.
آخوندى ادامه داد: مســئله واقعى نه مسکن مهر و نه 
تولید انبوه مسکن و نه تولید برج ها در شمال شهر تهران 
و ســاخت برج  در منطقه 22 تهران است، بلکه، مسئله 
واقعى ســاختمان، زندگى مردمى است که در وضعیت 

بدمسکنى به سرمى برند.
وزیر راه و شهرسازى طرح این نکات را آینده کسب و کار 
مهندسى در ایران عنوان کرد و گفت: براى مهندسان 
ساختمان از جهت بازار کسب و کار بسیار مهم است که 
بازار کسب و کار کجاهاست و در کجاهاست که مى توان 

درآمدزایى کرد؟
وى با اشاره به اینکه کمتر مهندسى در کشور وجود دارد 

که با بدمسکن ها زندگى کرده و سعى کند تا مسئله آنها 
را حل کند، افزود: معموًال همه عالقه مند هســتند که 
دولت یکســرى پروژه هاى بزرگ تعریف کند و در آن 
پروژه هاى بزرگ نیز مهندسان به کار گرفته شوند که 
با توجه به شرایط اقتصادى دنیا و ایران چنین اتفاقى در 

آینده ایران اساساً، رخ نخواهد داد.
آخوندى تأکید کرد: اتفاقى در ایــران در حال رخ دادن 
اســت و شــرایطى ایجاد شــده که باید یک وضعیت 
روشنى در اختیار مهندسان باشد. عالمتى که تاکنون به 
مهندسان داده شده عالمت خوبى نبوده و این بوده که 
همه منتظر باشید که دولت قرار است پروژه هاى بزرگى 
تعریف کند. من به شما عرض مى کنم که بروید و ببینید 

که در بازار تقاضا چیست؟ تقاضاى واقعى بازار را خوب 
بشناسید. اگر شما تقاضاى واقعى بازار را خوب بشناسید 
آن زمان است که مى توانید هم مسئله خود، هم مسئله 

ایران و هم مسئله آبادانى کشور را به درستى حل کنید.
وى ادامه داد: مگر سایر نقاط جهان همچون اروپا، ژاپن 
و سایر کشــورها که این همه مهندس تربیت مى کنند 
دولت براى آنها پروژه تعریف مى کند؟ به عنوان نمونه، 
مگر چقدر تولید انبوه مسکن در کشور انگلستان انجام 
مى شود؟ ولى اتفاقًا شاهد هســتیم که در آن کشورها 
براى مهندســان کار وجود دارد و کار، کار واقعى است. 
مهندسان مى روند و مســائل واقعى شهروندان خود را 

حل مى کنند.

پروژه مسکن مهر 
دیگر تکرار نخواهد شد

اظهارات وزیر راه و شهرسازى درباره وضعیت مسکن:

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970350401779 شــماره پرونده: 9509980350400678 شماره 
بایگانى شــعبه: 950763 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با 
وکالت خانم فهیمه احمدى فرزند عباس به نشانى اصفهان- خ نظر شرقى ك شهید احمد 
زارعى مجتمع آسیا طبقه همکف دفتر وکالت آقاى میرباقرى خواندگان: 1- آقاى حمیدرضا 
سردارى فرزند حسین به نشانى اصفهان – خ کاوه- خ گلستان- خ هسا- کوى آالله پ 238 
کدپستى 8196904419 ، 2- آقاى سید سعید میرمعصومى فرزند سیدرضا به نشانى اصفهان 
خ ابوالحسن اصفهانى کوچه شهید داللى شماره 22 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: درخصوص دعوى بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با وکالت خانم فهیمه احمدى فرزند عباس به 
طرفیت 1- آقاى حمیدرضا سردارى فرزند حسین 2- آقاى سید سعید میرمعصومى فرزند 
سید رضا بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 574844- 95/6/28 بانک سپه و با 
احتساب خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع 
دعوى نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگى مورخه 95/11/26 حضور 
به هم نرسانده و اصوًال دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند، فلذا با احراز بقاء 
دین، دعوى خواهان را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 310، 314  قانون تجارت و 198 و 515 
قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا بپرداخت مبلغ 
732/313/150 ریال و با احتساب هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت 
تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاســبه و وصول خواهد شد در حق 
خواهان محکوم مى نماید. این راى غیابى بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 37154  استاد شریف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/11/1349
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9409970351001164 شــماره پرونده: 9409980351000118 شماره 
بایگانى شــعبه: 940144 خواهان: تعاونى ثامن االئمه (ع) به مدیریت و نمایندگى آقایان 
محمدحســین نظرى توکلى و مســعود مهردادى با وکالت خانم زهرا نایب صادقى فرزند 
هادى به نشــانى: اصفهان- فلکه فیض- خیابان فیض- جنــب بانک صادرات- مجتمع 
نگین- طبقه سوم- واحد 11، خواندگان: 1- آقاى محمد بلوکى فرزند عبدالحسین 2- آقاى 
علیرضا تسلیمى فرزند على همگى به نشــانى مجهول المکان 3- آقاى حمیدرضا صارمى 
فرزند حسین 4- آقاى آیت ا... موسوى فرزند سید محمد همگى به نشانى مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرســى 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 4- تامین خواســته. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم زهرا نایب صادقى 
به وکالت از تعاونى ثامن االئمه به طرفیت آقایان 1- آیت ا... موســوى فرزند ســید محمد 
2- حمیدرضا صارمى فرزند حسین 3- علیرضا تسلیمى فرزند على 4- آقاى محمد بلوکى 
فرزند عبدالحسین به خواسته مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت وجه چک شماره 
420248 مورخ 1393/9/9 به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به 
تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و بنابر 
وصف تجریدى چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازى 
شود و با توجه به اینکه مسئولیت تضامنى خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضاء ظهر 
آن به عنوان ضمانت محرز است دعوى خواهان را وارد مى داند و از آنجاییکه خواندگان هیچ 
گونه دلیلى دال بر عدم حسن نیت دارنده چک و ید غیرقانونى و نامشروع وى ابراز نداشته اند 
مستنداً به مواد 314، 249 و 315 قانون تجارت، 519، 515، 502، 198 و 520 قانون آیین 
دادرسى مدنى و ماده واحده الحاقى به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام تضامنى 
نامبردگان به پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 
هشت میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ هفت میلیون و سیصد 
و بیســت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. حکم صادر شده غیابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى 
مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. در ضمن 
مستنداً به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرســى مدنى قرار تامین خواسته خواهان از اموال 
خواندگان به طور تضامنى صادر و اعالم مى گردد قرار صادر شده ظرف ده روز قابل اعتراض 
در این دادگاه اســت. م الف: 37144 غریب نواز رئیس شــعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/11/1351
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509976836301909 شــماره پرونده: 9409986793300306 شماره 
بایگانى شعبه: 941610 خواهان: خانم اکرم محبى فرزند حسن به نشانى شهرستان اصفهان 
– خ کاوه- سه راه ملک شهر- خ گلستان- خ سعدى- شــهرك کاوه – خ رضازاده- ك 
نسترن 1 کوچه 5- کوچه ناز- پ 207. خوانده: آقاى اصغر شریفى فرزند رمضانعلى به نشانى 

مجهول المکان. خواسته: مطالبه نفقه. گردشــکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات 
پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
درخصوص دادخواست خانم اکرم محبى فرزند حسن به طرفیت آقاى صفر شریفى فرزند 
رمضانعلى به خواسته پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 91/3/1 لغایت زمان اجراى حکم و تعیین 
نفقه مستمر و نفقه فرزند مشــترك به نام على رضا از تاریخ 1394/3/4 و پرداخت هزینه 
دادرسى، با این توضیح که دادگاه اظهار داشته به موجب سند ازدواج به شماره ترتیب 9811 
مورخ 1375/8/24 دفتر رسمى ازدواج 178 اصفهان با خوانده ازدواج نموده ام نامبرده نفقه 
من و فرزند مشترك را پرداخت نکرده است تقاضاى رسیدگى و الزام خوانده به پرداخت نفقه 
را از دادگاه خواستارم. على هذا دادگاه باتوجه به محتویات پرونده- اظهارات خواهان، قرائن 
و شواهد موجود و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى 
شرکت نکرده و دفاعى ننموده و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض باقى مانده و مالحظه 
نظریه موافق قاضى مشاور دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 1102- 
1103- 1106- 1107- 1111 قانون مدنى خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 91/3/1 
لغایت 91/12/29 ماهانه مبلغ 1800000 ریال از تاریخ 92/1/1 لغایت 92/12/29 ماهانه 
2100000 ریال از تاریخ 93/1/1 لغایت 93/12/29 ماهانه 2400000 ریال از تاریخ 94/1/1 
لغایت 94/7/30 ماهانه 2700000 ریال از تاریخ 95/1/1 لغایت 1395/10/20 با احتساب 
ده درصد تورم سالیانه ماهانه 2970000 ریال جمعًا مبلغ 13/311/000 تومان بابت نفقات 
معوقه و بابت نفقه فرزند مشترك از تاریخ 94/3/30 لغایت 94/12/29 ماهانه مبلغ 150000 
تومان از تاریخ 95/1/1 لغایت 95/10/20 با احتساب ده درصد تورم سالیانه ماهانه 1650000 
ریال جمعًا مبلغ 3/230/000 تومان در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى نزد این شعبه و سپس ظرف همین مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 37145  ناصرى رئیس 

شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/1352
اجراییه

شماره: 94-1127ش7-1395/11/26 به موجب راي شماره 1454 تاریخ 94/8/19 حوزه 7 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کامران بشیرى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/18 لغایت اجراى حکم در حق خواهان: 
کمال جبار زارع به نشانى: اصفهان شاهپور جدید مشیرالدوله تعمیرگاه جبارى، و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37079 

شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/1353
اجراییه

شماره: 950627ش14-1395/11/26 به موجب راي شماره 1219 تاریخ 95/6/31 حوزه 
14 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رشید طالبى 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شــصت و دو میلیون و چهارصد 
هزار ریال بابت وجه چک به شــماره هــاى 520609/12 و 526017/50 و 526092/35 
و 526091/49 به عهده بانک ملــت و مبلغ دو میلیون و چهارصد و نــود و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 94/9/30 و 93/12/10 و 94/11/30 و 94/10/30 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له سعید خیراللهى به نشانى اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر، 
و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالــی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 37081 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /11/1355
اجراییه

شماره: 396/95 -1395/11/26 به موجب راي شماره 737 تاریخ 95/7/12 حوزه 24 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ثریا رواز هفشجانى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال (پنج میلیون 
و پانصد هزار تومان) وجه بابت اصل خواســته و مبلغ 862/500 ریال هزینه دادرســى و 
هزینه نشر آگهى و همچنین نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم له: 
محمد جان نثارى به نشانى: اصفهان خ کهندژ نبش کوچه 60 ایستگاه دوپله چوب فروشى 
جالل فروشــانى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37135 

شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/1356
اجراییه

شماره: 473/95 ش51-1395/11/26 به موجب راي شماره 692 تاریخ 95/9/3 حوزه 51 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى گنجعلى 
نجار فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال وجه چک شماره 015/262347 بابت اصل خواسته و 2/595/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 93/3/25 و 
پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام، مشخصات محکوم له: حمید عیوضى فرزند یدا... 
به نشانى: خ جى- خ شهید رجائى کوچه شهید فروغى کوچه اعتبار پ 31. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37048 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/1358
اجراییه

شماره: 950293- 95/11/12 به موجب راي شماره 766 تاریخ 95/5/21 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیــه: عباس امینى 
تهرانى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 7/250/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 160/000 ریال خسارت دادرســى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
078704- 92/9/15 و 078701- 92/7/25 و 042873- 92/6/25 و نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: رسول شیرانى با وکالت محمد حاجى حسینلو به نشانى: خ شریعتى 
غربى- مجتمع رامین- ط 2- واحد 5 . ماده 34 قانــون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 37073 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1360
اجراییه

شماره: 199/92- 1395/11/25 به موجب راي شماره 4 تاریخ 95/1/18 حوزه 49 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مهرداد صالحى به 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 6/650/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 285/000 ریال به عنوان خسارات دادرسى و پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از سررســید 94/8/15 لغایت زمان وصول و ایصال و نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: منصور نیکونژاد فرزند محمد شغل: آزاد به نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- خ 
نوبهار- کوچه گلبهار- کوچه گلبرگ. ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 37068 شعبه 49 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/11/1362
اجراییه

شــماره: 1245/95- 95/11/25 به موجب راي شــماره 1411 تاریخ 95/8/25 حوزه ش 
32 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد 
آقادادى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/200/000 ریال بابت 
اصل خواســته (9 فقره چک 786985- 95/1/30 و 786982- 94/10/30 و 786987- 
95/3/30 و 786986- 95/3/30 و 183064/32- 94/12/25 و 786983- 94/11/30 
و 786989- 95/1/30 و 183063/46- 94/11/25 و 786984- 94/12/30) و پرداخت 
مبلغ 2/945/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى 
موصوف لغایت اجراى حکم با احتساب نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: ابراهیم قرهى 
قهى به نشانى: اصفهان- بازار باغ قلندرها- جنب سراى ستوده- پخس آسیا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37070 شعبه 32 حقوقی شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/1364

اجراییه
شماره: 76/95- 95/11/25 به موجب راي شماره 9509976793601685 تاریخ 95/9/21 
حوزه 6 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
فرضعلى عطایى کچوئى فرزند على شغل: آزاد به نشــانى: مجهول المکان محکوم است 
به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/870/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/1/19 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب شغل: آزاد 
به نشــانى: اصفهان- بازار باغ قلندرها- جنب سراى ستوده- پخش آسیا صادر میگردد. به 
انضمام نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالــی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 37071 شــعبه 6 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /11/1366
اجراییه

شماره: 1704/93- 95/11/26 به موجب راي شماره 394 تاریخ 94/3/13 شعبه 6 دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- ســید اســدا... بیات 
2- بهرام دهقان هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: رأى به محکومیت خوانده 
ردیف دوم به انتقال خودروى پیکان به شــماره انتظامى 699 ب 77- ایران 63 و پرداخت 
مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 400/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق 
خواهان: بهرام ربیعى و وراث 1- شهناز نصیرى 2- حلیمه رئیسى 3- الهه ربیعى به نشانى: 
اصفهان- خوراسگان- محله ستار- کوچه عباس قادرى- پ 30 صادر و بانضمام نیم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37121 شعبه 6 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1368
اجراییه

شــماره: 26/211/95- 95/11/23 به موجب راي شــماره 759 تاریــخ 95/8/15 حوزه 
26 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد 
یخچالیان به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/00/00 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 835/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/2/29) لغایت زمان وصول خواسته براساس نرخ شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم له: بهزاد منفرد به نشانى: خ میرحسین- خ میرزا همت- جنب 
شیرینى و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 37116 شعبه 26 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/11/1370
حصروراثت

منصوره یگانه زاده داراى شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 122 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
275/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على محمد یگانه زاده بشناســنامه 609 در تاریخ 95/09/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- معصومه یگانه زاده فرزند 
على محمد ش.ش 37 ت.ت 1337 صادره از بروجرد (دختر متوفى) 2- پروین یگانه زاده 
فرزند على محمد ش.ش 45303 ت.ت 1338صــادره از بروجرد (دختر متوفى) 3- مهین 
یگانه زاده فرزند على محمد ش.ش 46924 ت.ت 1342 صادره از بروجرد (دختر متوفى) 
4- منصوره یگانه زاده فرزند على محمد ش.ش 122 ت.ت 1348 صادره از بروجرد (دختر 
متوفى) 5- محبوبه یگانــه زاده فرزند على محمــد ش.ش 3279 ت.ت 1350 صادره از 
تهران (دختر متوفى) 6- صغرى نودست فرزند حســن ش.ش 448 ت.ت 1312 صادره 
از بروجرد (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شــد. م الف: 1069 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
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نرگس محمدى بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران که   یکى 
از پرسپولیسى هاى دو آتیشه است با و جود اینکه تیم محبوبش 
در آستانه قهرمانى قرار دارد، هنوز ناراحت دربى تهران است و 
معتقد است که سرخپوشان در این دیدار مفت باختند! عالقه 
فوتبالى شدید نرگس محمدى که البته خیلى ها هنوز او را با نام 
«ستایش» مى شناسند باعث شد تا گروه ورزشى روزنامه نصف 
جهان به سراغ او برود و در کنار مصاحبه ، کرى خوانى هایى هم 
با او داشته باشد. این گفتگو را از دست ندهید. گفتگویى که بى 

مقدمه با کرى خوانى آغاز شده است.
  چطــور با ایــن همه ســتاره اى که 
دارید،نتوانســتید استقالل را در دربى 

تهران شکست دهید؟
 آن بازى را پرســپولیس مفت و مجانى واگذار کرد. همه ما 
خودمان را براى یک پیروزى با شــکوه آماده کرده بودیم اما 
استقالل سه تا حمله مى کند و سه تا گل مى زند و بعد از آن هم 
از ترس پرسپولیس به دفاع مطلق روى آورد. خیلى حیف شد 
و واقعاً در آن بازى حسرت خوردم. کًال اعصاب دیدن شکست 

تیمم را ندارم.
ولى به هر حال شــرایط به ســمت و 
سویى رفته که امسال قهرمان هستید. 

خیلى  ناراحت نباشید!

 اگر دربى تهران را هم برده بودیم لذت قهرمانى مان بیشتر و 
بیشتر مى شد. خود استقاللى ها هم باور نمى کردند که بتوانند 
ما را ببرند و همه آمال و آرزوى هایشــان قبل از این بازى در 

تساوى خالصه مى شد.
از کجا مى دانید که آرزوى آنها تساوى 

بود؟
بیشتر اعضاى خانواده ما استقاللى هستند و فقط من و چند نفر 
از بچه هاى خاله ام هستیم که پرسپولیسى هستیم. بعضى از 
آنها قبل از این دیدار به من گفتند که خدا کند با وضعیت امسال 
و قدرتى که پرسپولیس دارد، یک مساوى بگیریم. استقالل 
در نقل و انتقاالت نیم فصل هم به بن بست خورده بود و این 
مسئله بیش از پیش آنها را براى ادامه مسابقات به ویژه دربى 
ترسانده بود و در خواب هم نمى دیدند که بتوانند سه گل به ما 

بزنند. ولى متأسفانه این اتفاق افتاد.
وقتى پرسپولیس قهرمان شود چکار 

مى کنید؟
از خوشحالى سر از پا نمى شناسم. همه خانواده و دوستانم را 
چند روز مهمان مى کنم و خالصه باید چندین روز حســابى 

جشن بگیریم.
امسال که ســپاهان اصفهان حال و 
روز خوبى نداره، حسابى پرسپولیس 
در حال جوالن اســت و مى توانید از 
قهرمانى احتمالى اش لــذت ببرید. 
امسال قهرمانید. ســال آینده را چکار 

مى کنید؟!
شما دیدید که سپاهانتان را هم در تهران بردیم.

بلــه! دیدم. عرض کردم امســال که 
ســپاهان حال و روز خوشــى نداره 
پرسپولیس هم حسابى خوش است! 

البته آن بــازى را هم با اشــتباهات 
داورى بردید. برنامــه 90 هم که این 

حق کشى ها را تأیید کرد.
اشتباهات داورى همیشــه وجود دارد. خیلى وقت ها  علیه 
پرسپولیس هم بوده است. امیدوارم حال سپاهان سال آینده 
خوب شود تا با ما در کورس قهرمانى باشد و ببینید که آخر لیگ  

چه کسى قهرمان است.
واال آن سال هایى که سپاهان در قدرت 
بود همه دیدیم که پرســپولیس چقدر 
در حسرت جام بود. اینکه امسال پس 
از ده سال در آستانه قهرمانى هستید، 
بخش عمده اى از آن بخاطر این است 
که مانع بزرگى به نام  سپاهان نداشتید!
گذشته ها گذشته! به هر حال ما امسال  و سال هاى آینده هم 

لیگ را مى گیریم. ما به فکر جام آسیا هم هستیم.
امیدوارم ابتــدا تیم تــان از مرحله 
گروهى آســیا صعود کند تا بعد ببینیم 
چه مى شود! چقدر کرى خواندیم خانم 
محمدى! اندکى به سراغ اعتدالگرایى 
برویــم! در کنــار همــه عشــق و 
عالقــه اى که به پرســپولیس دارید 
فوتبال اصفهان را هــم پیگیرى مى 

کنید؟
تقصیر من نبود! خودتان گفتگو را با کرى خوانى شروع کردید!

فوتبال اصفهان یک شــخصیت بزرگ در ایران و آسیا براى 
خود پیدا کرده است. در درجه اول تیم  با قدمتى مثل سپاهان و 
البته دیگر تیم شهرتان یعنى ذوب آهن در این چند سال خیلى 
خوب عمل کرده اند و باعث شده اند تا همیشه از این تیم به 
عنوان مدعیان همیشگى یاد کنیم. جدا از کرى خوانى ها من 
واقعاً دوست دارم که سپاهان قدرتمندتر باشد و با پرسپولیس 
در کورس مدعیان باشد تا بدین گونه هم قهرمانى پرسپولیس 

جذاب تر باشد و هم اینکه لیگمان گرم تر شود. 
در یک مصاحبه گفته بودیــد که در دربى هاى 

تهران از شدت هیجان نگرانم که سکته کنم.
آره! دقیقًا! خیلى این بازى برایم استرس دارد. به ویژه اینکه 
دوستان استقاللى زیادى دارم و بیشتر خانواده ام هم استقاللى 
هستند و چند روز قبل از بازى حسابى با هم کرى خوانى داریم 
و هنگام تماشاى دربى فضاى سنگینى ایجاد مى شود. واقعًا 
بعضى وقت ها اینقدر حرص و جوش مى خورم و داد و فریاد 

مى زنم که مى ترسم سکته کنم.
ان شــاءا... که هیچ وقــت این اتفاق 
نیافتد. از بین اسطوره هاى پرسپولیس 

به کدامیک بیشتر عالقه دارید.
خوب فکر مى کنــم اولین نامى که بایــد بگویم که همه ما 
پرسپولیسى ها به او عالقه ویژه اى داریم على کریمى است 
که وقتى از فوتبال خداحافظى کرد خیلى ناراحت بودیم. البته  
پرسپولیس اسطوره هاى دوست داشتنى زیادى دارد که به همه 
آنها احترام مى گذاریم. ولى على کریمى بخاطر منش و اخالق 
بسیار خوب و مردمى بودنش  واقعاً محبوب است و به نظر من 

خدا هم او را خیلى دوست دارد.
اسطوره هاى استقالل چطور؟

ُخب اســتقالل هم با اینکه تیم رقیب ماســت ولى مردان 
بزرگى را در مکتب خود داشــته است و  فکر مى کنم که هم 
استقاللى ها و هم پرسپولیسى ها بر روى این موضوع همدل 
باشند که در بین مردان آبى زنده یاد ناصر حجازى واقعاً مردى 
دوست داشتنى بود. من با دختر ایشان آتوسا حجازى در ارتباط 
هستم و واقعًا به خانواده ایشــان عالقه دارم. به نظرم على 
کریمى و ناصر حجازى ویژگى هایى شبیه به هم داشتند. حاال 
درست است که در دو نسل متفاوت بودند ولى خیلى رفتار و 

اخالقشان شبیه به هم بود.
  از بازیکنان و مردان سپاهانى فردى 
هست که  احســاس کنید چهره اى 
محبوب اســت  و مورد احترام  آبى و 

قرمز قرار دارد؟
فکر مى کنم شاخص ترین بازیکن سپاهان در این سال ها 
محرم نوید کیا باشد که سال هاى سال کاپیتان تیم تان بود و 
این همه هم با سپاهان جام گرفت. من شنیده ام که ایشان در 
اصفهان بخاطر افتخارات و اخالقیاتش مرد محبوبى است و 

برایشان آرزوى موفقیت دارم.
بیشتر بازیگران ما قرمز هستند یا آبى؟

فکر مى کنم تعداد پرسپولیســى ها خیلى بیشتر است . در 
مجامع هنرى که هستیم وقتى بحث آبى و قرمز مى شود که 
ما حسابى برترى عددى و نفرى داریم. کًال شما ببینید وقتى 

که اکثریت ایرانى ها پرسپولیسى هستند، طبیعى است در هر 
صنف و شغلى این محبوبیت سرایت کند و اکثریت هنرمندان 

هم قرمز باشند.
البته این را هم بگویم که وقتى برخى 
رسانه ها مى خواهند از عالیق فوتبالى  
هنرمندان ســئوال کنند فقــط از آنها 
مى پرســند که اســتقاللى هستید یا 
پرسپولیسى و در مورد تیم هاى دیگر 
از آنها سئوال نمى کنند. در صورتى که 
خیلى از هنرمنــدان بزرگ هم طرفدار 

تیمى مثل سپاهان بوده و هستند.
مثًال چه هنرمندانى؟

خیلى ها! زنده یاد اســتاد ارحام صدر، 
زنده یاد کسایى، هوشنگ حریرچیان، 
ســروش صحت، پوراندخت مهیمن، 
زنده یاد کاظم افرندنیا، همین دوست 

خودتــان خانــم آزاده 
زاعــى،  جهانبخش ســلطانى، على 
ســلیمانى و خیلى هاى دیگر که االن 

نامشان در خاطرم نیست.
 درست است. همه اینهایى که نام بردید انسان هایى بزرگ 

و شریف در عرصه هنر کشورمان هستند که به دلیل اینکه 
بیشتر شان زاده اصفهان هستند، طبیعتاً طرفدار سپاهان 

هم مى باشند و باید به تعصب و نظر آنها احترام گذاشت.
خانم محمدى!  این بحث را من با سایر 
هنرمندان هم داشــته ام. به نظر شما 
وقتى اصفهان دو تیم قدرتمند دارد، آیا 
اینکه اصفهانى هــا حامى تیم دیگرى 
باشــند محلى از اعراب دارد؟ شما در 
فوتبال اروپا که نگاه کنید همه طرفدار 

تیم هاى  ایالت و استان خود هستند.
حق با شماســت. همین نام هایى کــه از هنرمندان طرفدار 
سپاهان بردید خود نشان مى دهد که سپاهان در کنار اینکه 
متعلق به اصفهان است، تیم بزرگى شده که این هنرمندان 
حامى این تیم بوده اند. ضمن اینکه وقتى سپاهان و ذوب آهن 
این همه جام در سال هاى اخیر گرفته اند، قطعاً حمایت اکثریت 
مردم اصفهان را هم داشته اند که توانسته اند به این همه مقام 
و قهرمانى دست پیدا کنند. پس قطعاً در اصفهان اکثریت در 
درجه اول حامى تیم شهر خودشان هستند که این همه افتخار 

فوتبالى روانه اصفهان شده است.

          امیدوارم حال سپاهان خوب شود
            تا با  پرسپولیس رقابت کند!

مسمومیت هاى تکرارى
حسین ماهینى تنها یک ساعت مانده به بازى با الهالل 
دچار مسمومیت غذایى شده بود و از ترکیب بیرون رفت 
تا کل ارنج برانکو به هم بریزد. این دومین بار است که 
در طول چند ماه گذشته یک بازیکن پرسپولیس به این 
درد مبتال مى شود. دقایقى پیش از بازى هفته پانزدهم 
سرخپوشان برابر سـیاه جامگان نیز محمد انصارى به 
دلیل مسـمومیت غذایى از ترکیب بیـرون رفت. البته 
انصـارى آن روز بین دو نیمه و بعـد از مصدومیت ربیع 
خواه بـه ناچار به زمیـن آمد. معلوم نیسـت در رختکن 
پرسـپولیس چه مى گذرد که بازیکنان مهم به همین 

سادگى مسابقات حساس را از دست مى دهند.  

ارزان ترین ملى پوش
شـاید ایـن سـئوال همیشـه در ذهـن تـان باشـد کـه 
ارزان تریـن بازیکن تیم ملى چه کسـى اسـت؟ پیش تر 
وحید امیرى، محمد انصارى و مهـدى ترابى این عنوان 
را در اختیار داشـتند اما حاال سـر و کله یک بازیکن دیگر 
پیدا شـده تا گـوى سـبقت را از این سـه بازیکـن برباید.

سوشـا مکانى که بـه تازگى پیراهن اسـتروم گودسـت 
نروژ را بر تن کـرده، اکنون ارزان تریـن بازیکن تیم ملى 
ایران محسـوب مى شـود. مکانى کـه قـرارداد جدیدى 
با این تیم نـروژى امضـا کرده، بـراى هر مـاه مبلغى در 
حـدود چهار هـزار یـورو دریافت مـى کند. یعنـى حدود 
17 میلیـون تومـان در مـاه کـه مبلـغ اندکـى اسـت.
با توجه بـه قـرارداد امضا شـده میـان مکانى و اسـتورم 
گودست، دروازه بان 30 ساله تیم ملى در طول یک فصل 
حدود 200 میلیون تومان دستمزد مى گیرد که باعث شده 

تا او ارزان ترین بازیکن تیم ملى لقب بگیرد.
 

تفضلى 
جایگزین پرسپولیسى ها

 رایان تفضلى جدیدترین بازیکن به اصطالح دورگه اى 
است که نامش براى حضور در اردوى تیم ملى مطرح 
شده و گفته مى شود که کى روش براى دیدن بازى این 
بازیکن به انگلیس رفته اسـت. دعوت از مدافع ایرانى 
پیتربورویونایتد به تیم ملى اما در شـرایطى رخ خواهد 
داد که گویا این بازیکن قرار اسـت جانشـین مدافعان 
پرسپولیس در تیم ملى شود. خبرگزارى مهر در گزارشى 
مدعى شد که کى روش کماکان نمى خواهد از بازیکنان 
پرسـپولیس در تیمش اسـتفاده کنـد و حـاال روزنامه 
شهروند هم در شـماره اخیر خود مدعى شـده که این 
بازیکن جایگزین سـیدجالل و محمد انصارى در تیم 
ملى خواهد شد. دو بازیکنى که چوب لجبازى کى روش 

با برانکو را مى خورند.

جریمه 10 هزار ریالى 
ایگور استیماچ

«ایگور اسـتیماچ» سـرمربى کروات تیم الشـحانیه از 
سوى کمیته انضباطى لیگ قطر جریمه شد.  

استیماچ سرمربى تیم الشحانیه به دلیل اعتراض هاى 
مکرر بـه داورى در بـازى برابر الوکره از سـوى کمیته 

انضباطى مسابقات ده هزار ریال قطرى جریمه شد.
 الشـحانیه که سـه بازیکن ایرانى به نام هاى مهرداد 
پوالدى، رحیـم زهیوى و على جـوکار را دارد، در خطر 
سـقوط قرار دارد و براى رسـیدن به پلى آف باید بتواند 

حداقل دو بازى متوالى را پیروز شود.

نیمکت خالى!
حمید درخشـان سـرمربى سـابق پرسـپولیس بعد از 
شکست این تیم در دربى گفته بود که عیار واقعى تیم 
برانکو در دیدار با الهالل مشـخص مى شـود. او بعد از 
تسـاوى قرمزها مقابل الهالل، در گفتگویى از برانکو 
انتقاد کرده است. درخشان که طى چند ماه گذشته در 
جبهه حامیان سرمربى پرسـپولیس قرار داشت، گفته: 
مى گویند نیمکت پرسـپولیس خالى اسـت و بازیکن 
تأثیرگذارى ندارد. برانکو و مدیران باشگاه باید در این 
زمینه پاسـخگو باشـند. آنها از اول فصل مى دانستند 
که تیمشان در لیگ قهرمانان بازى دارد و باید تقویت 
شود اما هیچ تالشـى در این زمینه نکردند و به جایش 
سـه بازیکن خارجى جذب کردند که هیـچ کمکى به 

این تیم نکرد.

تایم اوت

در بین بازى هاى دور اول لیگ قهرمانان آســیا، بازى 
گوانژو چین و ایســترن هنگ کنگ، بیشتر از همه مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت. دلیل این جذابیت، ستاره هاى 

پرتعداد ثروتمندترین تیم آسیا نبودند. 
گوانژو با مربیگرى «اســکوالرى» و داشتن «جکسون 
مارتینز» و «پائولینیو» در ترکیــب، جذابیت ویژه اى به 
لیگ قهرمانان آسیا داده است اما حضور یک زن در رأس 
کادرفنى ایسترن، باعث شد بیشتر توجهات به سمت این

تیم باشد.
«چان یئون تینگ» خانم 27 ســاله اى است که فصل 
پیش به عنوان سرمربى، ایسترن را قهرمان هنگ کنگ 

کرد و تبدیل به اولین مربى زنى شــد که در سطح اول 
فوتبــال مردان، بــه قهرمانــى مى رســد. او و تیمش 
در چین، هفت گل از تیم پرســتاره اسکوالرى خوردند 
اما با وجود این، حسابى تشویق شدند و مورد توجه قرار

گرفتند.
هنگ کنگ، جایگاه چندانى در فوتبال آســیا ندارد اما 
جوان ترین و اولین مربى زن در لیگ قهرمانان، ایسترن 
را به یکى از مهمترین تیم هاى این دوره لیگ قهرمانان 
تبدیل کرده اســت. تیمى که حتى اگر ببــازد، باز هم 
شجاعت مدیران و ســرمربى باشگاهش قابل تمجید و 

احترام خواهد بود.

بعد از حواشــى ســنگینى که طى ماه  گذشــته براى 
تراکتورســازى به وجود آمد، خطر کســر امتیاز هم به 

باشگاه تبریزى بسیار نزدیک شده بود.
 تراکتورسازى که نزدیک ترین تعقیب کننده پرسپولیس 
صدرنشین است با یک بازى کمتر، با قرمزهاى تهران 9 
امتیاز اختالف دارد و کسر هر امتیاز از این تیم، سرخ هاى 
تبریز را به طور کامل از گردونه قهرمانى لیگ شانزدهم 
خارج مى کند. به همیــن دلیل تیم مدیریتى باشــگاه 
تبریزى همه توان خود را به کار گرفــت تا این خطر از 
ســر تراکتور رد شــود. گویا تبریزى ها موفق هم شدند 
و فعًال به جــز محرومیــت نقــل و انتقاالتى خطرى

 این تیم را تهدید نمى کند.
در این بین، اظهارنظر برانکو که گفته بود براى کســر 
امتیاز از تراکتورسازى متأسف است و این تیم قبل از کسر 
امتیاز نزدیک ترین رقیب تیمش بــراى قهرمانى بوده، 
حاشیه هایى را در تبریز ایجاد کرد. ستاره هاى تبریزى به 

این حرف هاى برانکو واکنش نشان دادند.
 ازجمله محمدرضا اخبارى دروازه بان جوان تراکتور گفت: 
«مگر فیفا به دستور برانکو امتیاز کسر مى کند؟ یا برانکو 
است که تعیین مى کند از چه تیمى باید چه میزان امتیاز 
کسر شود؟ مگر اینها قانون نمى دانند که اینگونه حرف 

مى زنند. آخر اینکه شیوه رقابت با رقیب نیست.»

انتقاد دروازه بان تراکتورى ها 
از برانکو

سرمربى زن در 
لیگ قهرمانان آسیا
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کًال شما ببینید وقتى نفرى داریم. ما حسابى برترى عددى و

که اکثریت ایرانى ها پرسپولیسى هستند، طبیعى است در هر 
صنف و شغلى این محبوبیت سرایت کند و اکثریت هنرمندان 

هم قرمز باشند.
البته این را هم بگویم که وقتى برخى 
رسانه ها مىخواهند از عالیق فوتبالى
هنرمندان ســئوال کنند فقــط از آنها

مى پرســند که اســتقاللى هستید یا 
پرسپولیسى و در مورد تیم هاى دیگر 
از آنها سئوال نمى کنند. در صورتى که 
خیلى از هنرمنــدان بزرگ هم طرفدار

تیمى مثل سپاهان بوده و هستند.
مثًال چه هنرمندانى؟

خیلى ها! زنده یاد اســتاد ارحام صدر، 
هوشنگ حریرچیان، زنده یاد کسایى،

ســروش صحت، پوراندخت مهیمن، 
زنده یاد کاظم افرندنیا، همین دوست 

خودتــان خانــم آزاده 
على زاعــى،  جهانبخش ســلطانى،

ســلیمانى و خیلى هاى دیگر که االن 
نامشان در خاطرم نیست.

 درست است. همه اینهایى که نام بردید انسان هایى بزرگ 
وشریف در عرصه هنر کشورمان هستند که به دلیل اینکه 

بیشتر شان زاده اصفهان هستند، طبیعتاً طرفدار سپاهان 

کاروان ذوب آهن بخاطر آنکه باشگاه از پس هزینه هاى 
اقامت طوالنى مــدت در خارج از کشــور برنمى آمد به 
اصفهان بازگشته تا پس از چند جلســه تمرین در این 
شــهر دوباره به امارات برگردد و از طریق این کشور به 

عمان برود.
 به گزارش ایمنا،کاروان تیم فوتبــال ذوب آهن پس از 
تســاوى با العین در اولین دیدار مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان از طریق شارجه به اصفهان بازگشت  و تمرینات 

خود را در ورزشگاه ملت دنبال کرد.
حضور شاگردان مجتبى حسینى در نصف جهان اما خیلى 
ادامه دار نخواهد بود و آنها مجدداً روز یک شــنبه (فردا)

اصفهان را ترك خواهند کرد تا از طریق شارجه به عمان 
بروند زیرا سه شنبه باید در دومین دیدار خود در ورزشگاه 

سلطان قابوس مسقط با االهلى عربستان مسابقه دهند.
از آنجا که ذوب آهــن تنها یک هفته پــس از بازى در 
العین باید در مســقط به میدان برود و پــرواز به عمان 
هم از طریق خاك امارات صــورت مى گیرد منطقى تر 
بود که کاروان سبزپوشــان اصفهانى در همین کشور 
به تمرینات خود ادامه مى داد تا هــم از امکانات خوب 
فوتبالى آنجا اســتفاده کنــد، هم بــا آب و هواى آن 
منطقه بیشــتر خو بگیرد و هم البته با حذف چند پرواز 
اضافه بابت رفت و برگشــتى غیرضرورى به اصفهان 
خســتگى مضاعفى بــه بازیکنانش تحمیــل نکند.

به جاى این راه حل عقالنى اما کاروان ذوب آهن براى 

برگزارى تنها سه جلسه تمرینى در اصفهان، امارات را 
ترك کرد تا پس از سه روز مجدداً از طریق این کشور به 
عمان برود. آنچه باعث شد تا ذوبى ها این راه طاقت فرسا 
و نه چندان منطقى را در پیش بگیرند چیزى جز مشکالت 
مالى باشگاه نبود که ظاهراً درســت همزمان با شروع 

فصل جدید لیگ قهرمانان تشدید هم شده است.
خبرهاى دیگر از باشگاه ذوب آهن، از احتمال استعفاى 
ســعید آذرى حکایت مى کند. مدیرعامل ذوب آهن که 
خود در گفتگویى این خبر را اعالم کرده، با خبر دادن از 
استعفاى احتمالى، پیام ویژه اى را براى مدیریت کارخانه 

مخابره کرده است.

ذوب آهن طى هفته هاى اخیر سیرى قهقرایى در پیش 
گرفته و پس از کنار رفتــن از رقابت هاى جام حذفى در 
چهار هفته اخیر لیگ برتر هم رنگ برده را ندیده و البته 
سه مســابقه آخر را هم یکى پس از دیگرى به حریفان 
واگذار کرده است تا نه فقط امید سبزپوشان براى کسب 
جام ناامید شــود که شــانس آنها براى به دست آوردن 

سهمیه آسیایى نیز به حداقل برسد.
همزمان با افول فاحش ذوب آهن، مدیرعامل باشــگاه 
همواره پیکان انتقاد را به ســمت خود گرفته و با مبرى 
دانستن کادر فنى و بازیکنان شخص خودش را مسئول 
ناکامى هاى اخیر معرفى کرده است. مقصر دانستن سعید 

آذرى از طرف خود او البته جنبه تعــارف ندارد بلکه به 
این دلیل است که باشــگاه اصفهانى طى ماه هاى اخیر 

نتوانسته به تعهدات مالى خود عمل کند.
حتى آغاز فصل جدید لیگ قهرمانــان هم تغییرى در 
این وضعیت به وجود نیاورد تا نماینده ایران به موازات 
چالش آسیایى با دغدغه هاى مالى هم دست و پنجه نرم 

کند. 
آذرى که تا این لحظه نتوانسته است مشکل را حل کند به 
ناچار به آخرین حربه روى آورده و با اعالم پیشاپیش یک 
استعفاى احتمالى این پیام ویژه را براى مدیریت کارخانه 
مخابره کرده است که باشگاه در مقطع فعلى به حمایت 

بیشترى از جانب آنها نیاز دارد.

,,

فکر مى کنم 
شاخص ترین بازیکن 
سپاهان در این سال ها 
محرم نوید کیا باشد که 
سال هاى سال کاپیتان 
تیم تان بود و این همه 
هم با سپاهان جام 
گرفت. من شنیده ام که 
ایشان در اصفهان بخاطر 
افتخارات و اخالقیاتش 
مرد محبوبى است

گفتگوى فوتبالى با نرگس محمدى:

 بحران مالى در اردوگاه سبز

          امیدوارم حال سپاها
            تا با  پرسپولیس رقابت

ان خوب شود
ت کند!

محمدى:گفتگوى فوتبالى با نرگس م

مرتضى رمضانى راد



آگاه باشید، مبادا از بستگان تهیدست خود روبرگردانید و از آنان چیزي 
را دریــغ دارید که نگاه داشــتن مال دنیا، زیــادي نیــاورد و از بین رفتنش 
کمبودي ایجاد نکند. آنکس که دستِ دهنده خود را از بستگانش بازدارد، 
تنها یک دســت را از آنها گرفته اما دســت هاي فراوانی را از خویش دور 
کرده است و کسی که پر و بال محبت را بگستراند، دوستی خویشاوندانش 

موال على (ع)تداوم خواهد داشت.

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

چاپ دوم

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 95/138 مورخ 1395/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد تاالر پذیرایى 
شهروند واقع در میدان اله را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. 

الف) موضوع مزایده  
اجاره تاالر پذیرایى شهروند
ب) مدت موضوع مزایده: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت پنج سال شمسى 
ج) قیمت پایه موضوع مزایده: 

مبلغ قیمت پایه براى اجاره پنج ساله به مبلغ 700/000/000 ریال (هفتصد میلیون) ریال 
چ) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 

متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1395/12/1 لغایت روز شنبه مورخ 1395/12/14 از محل مذکور بازدید و پیشنهادات خود را 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1395/12/14 در دو پاکت: 

پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان 
واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده. 

پاکت ب): مبلغ پیشنهاد دهنده و سوابق کارى الك و مهر شده با مشخصات کامل (پروانه فعالیت کسب که مورد تأیید اتحادیه اصناف 
و اداره بازرگانى باشد) به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمائید در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقى باشند ارائه 

اساسنامه شرکت الزامى که بایستى ضمیمه پیشنهاد پاکت ب گردد. 
1- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه 1395/12/15 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 از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- اخذ مجوز فعالیت براساس ماده 12 قانون نظام صنفى کشور مصوب 1382/12/24 از طرف مراجع ذیصالح و همچنین رعایت کلیه 

قوانین قانون نظام صنفى کشور و آئین نامه هاى مربوطه (در خصوص موضوع مزایده) برعهده برنده مزایده مى باشد. 
5- هزینه آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

6- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن رستوران با تمامى امکانات موجود برعهده برنده  مزایده مى باشد. 
7- 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 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته 

باشند. 
8- در زمان انعقاد قرارداد برنده مزایده  بایســتى سریعاً نسبت به واریز قســط اول (50٪ «پنجاه درصد» ) و مابقى را در زمان آغاز 
بهره بردارى موضوع مزایده به حساب شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان اقدام نموده در غیر اینصورت قرارداد منعقد شده 
ضبط و سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد و ارائه ضمانت نامه بانکى تا پایان قرارداد با توجه به افزایش نرخ تورم برابر جدول 

بانک مرکزى الزامى است. 
9- در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد و بعنوان برنده مزایده اعالم گردد بایستى در زمان انعقاد قرارداد نسبت به معرفى 

نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که ممهور به مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.
10- برنده مزایده مکلف است در ارائه خدمات از نرخ مصوب اصناف 10 درصد به شهروندان چادگان تخفیف قائل شود.

عنایت ا... امیر حاجلو – شهردار چادگان

« در هفت ماهه گذشته، شهردارى نیاسر کاشان علیرغم 
محدودیت هاى مالــى، 1/5 تا دو میلیــارد تومان کار 
عمرانى در قالب حدود 20 پروژه بزرگ و کوچک را به اجرا 
گذاشته که حدود 200 میلیون تومان از این میزان پروژه 
هاى مشارکتى است و بسیار خوشــحالیم که مردم در 

فعالیت هاى عمرانى با ما مشارکت مى کنند.»
شهردار جوان نیاسر که البته در فعالیت هاى شهردارى 
باتجربه است در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان این 
مطالب را اعالم کرد و گفت: در هفت ماهى که ســکان 
هدایت شــهردارى نیاســر را به عهده دارم اقدامات و 
فعالیت هاى اثربخشى را به لطف خدا، همکارى مردم، 
تالش اعضاى شوراى شــهر و البته همه همکاران در 
شهردارى در سطح شهر در زمینه هاى مختلف اجرایى 

و عملیاتى نموده ایم.
سبحان نظرى افزود: مرمت و بازســازى پارك گیالنه 
با هزینه 150 میلیون تومان اجرا شــد. روشــنایى بلوار 
خلیج فارس هم اکنون با هزینــه 300 میلیون تومان با 
همکارى اداره راه و شهرســازى و برق در حال اجرا بوده 
و توانستیم هزینه کرد شــهردارى را به نحو بسیار قابل 
توجهى در اجراى این پروژه کاهش دهیم. آسفالت بلوار 
شــهدا با هزینه 600 میلیون تومان، اجراى پارك شهید 
خلبان حالجى با هزینــه 200 میلیون تومان که در حال 
اجراست ، پارك ســرکمر و پارك هاى محلى با هزینه

 100 میلیــون تومان و آســفالت معابر و ... بخشــى از 
مهمترین پروژه هاى اجرا شــده و در حال اجرا در شهر 

نیاسر مى باشد.
همچنین در ایــن مدت 2500 متر زمین تملک شــد تا 
به عنوان ســاختمان تجمیعى شــهردارى متشکل از 
آتش نشانى، اتوبوسرانى و موتورى احداث شود که کلنگ 
آن در ایام فرخنده دهه فجر سال جارى به زمین زده شد. 

این در حالى است که ما یک دستگاه ماشین آتش نشانى 
مجهز ســنگین را خریدارى کردیم تــا در صورت بروز 
حوادث احتمالى، اقدامات الزم را به عمل آوریم ضمناً این 
خودرو تا پایان هفته آینده تحویل مى گرددکه همه این 
خدمات به منظور آرامش و آســایش شهروندان صورت 

مى پذیرد.
وى که دراکثر بخش هاى شهردارى مسئولیت داشته و 
داراى 11 سال سابقه فعالیت در شهردارى است مى گوید: 
نیاسر شهرى با جاذبه هاى فراوان گردشگرى بوده و هر 
سال بیش از 2/5 میلیون گردشگر ایرانى و خارجى به این 
شهر ســفر کرده و از جاذبه هاى گردشگرى آن استفاده 
مى کنند به نحوى که نیاســر در توریســت گردشگر با 
اصفهان رقابت مى کند و حرف هاى زیادى براى گفتن 

دارد. 
وى آبشار نیاسر، چار تاقى، چنار هزار ساله، برج چالقاب، 
حمام صفویه، رصد خانه ملى ایــران و... را از آثار طبیعى 
و تاریخى نیاســر برشــمرد و گفت: ما شــهر نیاسر را با 
المان هاى شهرى، مبلمان شهرى و ... براى سال نو آماده 
کرده و از همه گردشگران داخلى و خارجى دعوت مى کنیم
تا ایام نوروز را در فضایى سرســبز، مفرح و بــا بازدید از 
مناطق دیدنى و جذاب در شــهر نیاسر ســپرى کرده و 
روزهاى  به یاد ماندنى را در این شــهر بــراى خود رقم

 زنند.
شهردار نیاسر اظهار داشت: اول تیرماه و اول دى ماه هر 
سال ما در نیاسر انقالب تابستانى و انقالب زمستانى داریم 
به نحوى که فضاى بسیار زیبایى را شاهدیم و درحقیقت 
نیاسر شهر چهار فصل و داراى تابستانى سرسبز مى باشد 
و به همین دلیل نیاسر را کهن باغ شهر ایران مى شناسند. 
این در حالى اســت ما بین پایین و باالى شهراختالف 
ارتفاع 150 متر داریم و در زمان بارش برف، میزان بارش 
در باال با پایین متفاوت بوده، بنابراین زمســتان زیبایى 

هم داریم.
وى از تخصیص بودجه براى اصالح مسیر، نورپردازى و 
راه اندازى بــرج چالقــاب در نیاســر در ســال آینده 
خبر داد و گفت: متأســفانه در گذشــته به برج چالقاب 
که یک محلــه قدیمــى اســت توجهى نشــده بود، 
که ما در نظر داریم با اصالح مسیر و نورپردازى مناسب، در 

سال آینده آن را براى مردم  راه اندازى کنیم.
نظرى مى گوید:یکــى از  فعال تریــن رصدخانه هاى 
ایران مربوط به دانشــگاه کاشــان در شــهر نیاســر

اســت و در نظر داریم با زیرســازى مســیر ورودى و 
تبلیغات آن از سوى شهردارى، مســافران و میهمانان
را دعوت کنیم تا شــب هــا از طریق تلســکوپ هاى

مربوطه، ســیاره زحــل را در نیاســر مشــاهده کنند 
کــه جــا دارد از مســئول ایــن رصدخانــه بخاطــر 

همکارى هاى شایسته قدردانى کنیم.
شهردار نیاسر در خصوص جمعیت نیاسر هم توضیحات 
جالبى داشت و گفت: على رغم اینکه جمعیت ثابت این 
شهر دو هزار و 500 نفر است در تابستان ها این جمعیت 
به ده هزار نفر هم مى رسد ولى همواره در مساحت 641 
هکتارى شهر نیاسر، سالیانه 2/5 میلیون نفر از فضاى زیبا، 
آثار طبیعى و تاریخى آن استفاده کرده و لذت مى برند و به 

نوعى جمعیت شهرى به حساب مى آیند.
نظرى بودجه سال جارى شهردارى نیاسر را پنج میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: امیدواریم تا پایان ســال 80 

تا 90 درصد بودجه تحقق پذیرد که به نظر مى رســد با 
وضعیت بد شــهردارى ها این میــزان وصولى مطلوب

باشد.
وى در ادامه افزود: اگر راه و شهرسازى مشکالتى ایجاد 
نمى کرد  پرونده هاى ما دو میلیارد تومان آورده داشت و 
مى توانستیم فراتر از بودجه سال جارى درآمد کسب کنیم  

که متأسفانه  این مشکالت برطرف نشد.
شهردار نیاسر بودجه سال آینده را هم با 10 درصد افزایش، 
5/5 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 60 درصد بودجه 

سال آینده عمرانى و 40 درصد جارى است.
نظرى اشاره اى هم به اجراى پروژه هاى عمرانى در سال 
آینده داشت و گفت: شروع احداث پارك بزرگ شهر نیاسر 
در 10 هکتار،کنارگذر تفریحى شهر، احداث پارك گلستان 
در 2 هکتار در بلوار ورودى شهر، آســفالت معابر و ... از 
مهم ترین پروژه هاى اجرایى شــهردارى نیاسر در سال 

آینده است.
شهردار نیاسر نگرانى بزرگى دارد و مى گوید: متأسفانه اره 
به دستان در نیاسر به فضاى سبز ضربه هاى بسیار بدى 
زده اند و موجب نازیبایى شهر مى شوند که باید تمهیداتى 

در این راستا به کار گرفته شود.
وى که در زمره معدود شهردارانى اســت که به عنوان 
شهردار در همان شهرمحل خدمت خود ساکن هستند 
گفت: عقیده دارم همچنانکه اســم شهردار را یدك مى 
کشم در شهر حضور داشته باشــم و مشکالت شهر در 
بخش هاى مختلف را در طول شــبانه روز حس کرده و 
براى رفع آنها تالش نمایــم. بنابراین در طول هفت ماه 
گذشــته، صادقانه و به صورت شــبانه روزى براى ارائه 
خدمات مطلوب، به شهروندان کوشیده ام. شهردار نیاسر 
با بیان اینکه عدم آگاهى مردم در خصوص فعالیت هاى 
شهردارى دغدغه ماست گفت: شعارما « کار را که کرد، 
آن که شــروع کرد» بوده و در این راستا فعالیت کرده و 

مى کنیم.
نظــرى بــراى حفــظ فضــاى ســبز در نیاســر، 
برنامه ریزى کرده تا در روز 15 اسفند روز درختکارى، کلیه 
دانش آموزان مدارس را دور هم جمع کرده و درختکارى 
کنند و بدین سان فرهنگسازى در این زمینه، از مدارس 
آغاز شود. از سوى دیگر از دانش آموزان مدارس خواسته 
شــده تا به این ســئوال که :« اگر شــهردار بودم چکار 
مى کردم؟» پاســخ دهند تا وظایف شــهردار در اذهان 
کودکان جرقه بخورد و وظایفى هم که مردم نســبت به 

شهردارى دارند را به آنان بشناساند.
وى سرانه فضاى سبز پارك ها در نیاسر را 18/4 متر مربع 
و سرانه فضاى سبز عمومى را 58/7 مترمربع اعالم کرد 
و گفت: براى آبیارى فضاى ســبز مجموعه شهردارى 
امروز ما از آب ترش استفاده مى کنیم که به علت اسیدى 
بودن از رشد درختان جلوگیرى مى کند که در این راستا 
قراردادى با اداره آب منعقد خواهیم کرد تا از اردیبهشت 
ماه ســال آینده از پســاپ فاضالب براى فضاى سبز 

پارك ها در نیاسر بهره گیریم.
شهردار نیاسر از تعامل بسیار خوب شهردارى و اعضاى 
شوراى شهر با کلیه دستگاه هاى اجرایى شهرستان خبر 
داد و گفت: معتقدم با تعامل و همکارى، فعالیت ها به خوبى 
پیش مى رود ولى از دســتگاه هاى اجرایى مى خواهیم 
درراســتاى همکارى هاى متقابل، با توجه به بضاعت 
مالى اندك شهردارى، فعالیت هاى خود را بدون مجوز 

شهردارى انجام ندهند.
نظرى با قدردانى از همکارى اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر نیاسر هم گفت: تمام موفقیت هاى گذشته مرهون 
حمایت هاى بى دریغ اعضاى محترم شوراى شهر بوده 
است که توانستیم رضایت 80 درصدى مردم را به دست 
آوریــم و امیدواریم این همکارى تا پایان ادامه داشــته

باشد.

گفتگوى نصف جهان با شهردار نیاسر درباره فعالیت شهردارى این شهر
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«رابین هود» فیلم جدیدى که توسط لئوناردو دى کاپریو 
تولید مى شــود در حالى در کرواسى جلوى دوربین رفت 

که از همان اول کار با توهین به بازیگر آن خبرساز شد.
به گزارش مهر، کرواســى پس از میزبانــى گروه تولید 
«جنگ ستارگان» و «بازى تاج و تخت» اکنون میزبان 

گروه تولید فیلم قرون وسطایى ناتینگهام است.
کار تولید فیلم «رابین هود» این بــار به تهیه گنندگى 
لئوناردو دى کاپریو از روز دوشنبه در منطقه دوبرونیک 

کرواسى شروع شد.
این فیلم که بــا بودجه 70 تا 99 میلیــون دالرى تولید 
خواهد شد گران ترین فیلمى است که تاکنون در کرواسى 

ساخته مى شود.
تیرون اگرتون بازیگر بریتانیایــى در این فیلم در نقش 
رابین و جیمى فاکس بازیگر برنده اسکار در این فیلم در 
نقش جان کوچولو بازى مى کنند. کارگردانى این فیلم را 
اوتو بتهارست بریتانیایى برعهده دارد. اپین وى کمپانى 
تولید لئوناردو دى کاپریو از تهیه کنندگان این فیلم است.
قرار است در طول دو هفته در خیابان هاى تاریخى این 
شهر توریستى که به عنوان میراث جهانى بشرى از سوى 
یونسکو معرفى شده کار فیلمبردارى بخش هایى از این 

فیلم انجام شود.
به گفته کارگردان، این نسخه از فیلم با نمونه هاى ساخته 
شده قبلى متفاوت خواهد بود و به عنوان فیلمى سرگرم 

کننده تولید مى شود.
با این حال در روز نخســت فیلمبردارى توهین دو فرد 
کروات به جیمى فاکس در یکى از رســتوران هاى این 

شهر خبرساز و پلیس مجبور به بازداشت این دو فرد شد.
هر چند پلیس نامى از جیمى فاکس نبرد، اما این بازیگر 
مطرح در توییتر اعالم کرد با رفتار نژادپرستانه و بى ادبانه 

دو فرد کروات در رستوران روبه رو شده است.

به گزارش ایســنا، فیلم «مرد ایرلندى» 
پروژه سینمایى که «مارتین اسکورسیزى» 
سال هاست قصد ساخت آن را دارد، نهمین 
همکارى «اسکورسیزى» و «رابرت دنیرو» 
است که «آل پاچینو» و «جو پشى»، دیگر 

بازیگران سرشناس آن خواهند بود.
اولین همکارى «اسکورسیزى» و «دنیرو» 
در ســال 1973 و در فیلم «خیابان هاى 
پائین شهر» رقم خورد و پس از آن این دو 
در فیلم هاى «راننده تاکسى»، «نیویورك 
نیویورك»، «گاو خشــمکین»، «سلطان 
کمدى»، «رفقاى خوب»، «تنگه وحشت» و 

«کازینو» به همکارى خود ادامه دادند.
«اســتیو زایلیان» که پیش از این نگارش 
فیلم نامه ســاخته هایى چون «دارو دسته 
نیویورکى ها»، «فهرســت شــیندلر» و 
«مانى بال» را بر عهده داشــته اســت، 
مسئولیت نوشتن فیلمنامه «مرد ایرلندى» 
را نیز بر عهده دارد و داستان فیلم نیز درباره 
یک تبهکار مافیایى به نام «فرانک شیرن» 
است که با اقتباس از کتاب «شنیدم خانه ها 
را رنگ زدى» نوشــته «چارلــز براندت» 
ساخته مى شود و به پشت پرده قتل مرموز 
«جیمى هوفا» رئیــس اتحادیه کارگران 

آمریکا مى پردازد.
«مــرد ایرلنــدى» پــروژه ســینمایى 
اسکورسیزى پس از فیلم جدید «مارتین 
اسکورسیزى» به «ســکوت» است که از 
تاریخ 20 ژانویه به صورت گسترده توسط 
کمپانى «پارامونت» اکران شده اما تاکنون 

به فروش ناامیدکننده اى داشته است. 

فیلم جدید دى کاپریو 
در کرواسى کلید خورد

«مرد ایرلندى» اسکورسیزى 
فروخته شد

سازمان سینمایى در گزارشى اعالم کرد: بررسى آمارها نشان مى دهد فروش دى ماه 95 
رقم فروش را داشته است.نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشد 77 درصدى داشته و در 5 سال گذشته، باالترین 

به گزارش تابناك به نقل از روابط عمومى سازمان سینمایى، طبق آمار و اطالعات به دست 
آمده از 295 سالن سینماى کشــور در دى ماه 95، یک میلیون و 720 هزار نفر به سینما 
رفتند که این میزان بیشترین فروش در بین ماه هاى مشابه در 5 سال گذشته را رقم زده 
میلیارد ریال بوده است.است. بر اساس این گزارش، میزان فروش ســینماهاى کشور در دى ماه 95 بالغ بر 113 

معاونت توسعه فناورى و مطالعات سینمایى در این گزارش اعالم کرده است: با وجود اینکه 
نسبت به ماه مشابه در سال قبل 41درصد بیشتر به سینما رفته اند.بینندگان سینماى ایران در دى ماه95 نسبت به ماه گذشته 13 درصد کاهش داشته اند، اما 

در این ماه، تعداد 28 فیلم سینمایى در 54 هزار و 978 سانس نمایش روى پرده رفت که 
فیلم «سالم بمبئى» با فروش 50 میلیارد و 71 میلیون ریال، 44 درصد از کل فروش سینما 
میلیون ریال و 9 درصد از کل فروش سینما اختصاص دارد.را به خود اختصاص داد. رتبه بعدى فروش به فیلم «هفت ماهگى» با 10 میلیارد و 527 

در دى ماه 95، اســتان تهران با 7 درصد از کل جمعیت کشور باالترین نسبت جمعیت و 
تماشاگر را دارا بوده است. (وضعیت استان هاى خراسان رضوى، اصفهان، قم، یزد و البرز 
بلوچستان با 0.05 درصد است).نیز بیش از میانگین کشورى است و کمترین میزان نســبت مربوط به استان سیستان و 

در این میان، سینما ساحل اصفهان با جذب 40 هزار و 337 نفر و فروش 213 میلیون تومان 
به عنوان کاراترین سینماى تک سالن معرفى شد و سینما پردیس قلهک تهران گران ترین 
بلیت سینما را فروخت. اما استان خراسان جنوبى ارزان ترین استان براى تماشاى فیلم بود. 
در این استان به طور متوسط هر تماشاگر 34 هزار و 985 ریال براى خرید بلیت هزینه کرد.

جدید ترین آمار سازمان سینمایى نشان مى دهد 

باالترین فروش باالترین فروش 55 سال گذشته سینما در دى   سال گذشته سینما در دى  9595
سینما ساحل اصفهان با جذب 40 هزار و 337 نفر و فروش 213 میلیون تومان به عنوان کاراترین 

سینماى تک سالن معرفى شد

میزان فروش میزان فروش 1010 فیلم  پرفروش دى ماه  فیلم  پرفروش دى ماه 9595

سالم بمبئى: سالم بمبئى: 50،071،717،27850،071،717،278 ریال ریال
هفت ماهگى: هفت ماهگى: 10،527،105،99610،527،105،996 ریال ریال
الك قرمز: الك قرمز: 7،131،690،0007،131،690،000 ریال ریال

جنجال در عروسى: جنجال در عروسى: 6،284،837،0006،284،837،000 ریال ریال
چهاراصفهانى در بغداد: چهاراصفهانى در بغداد: 6،252،410،9976،252،410،997 ریال ریال

وارونگى: وارونگى: 5،025،410،9975،025،410،997 ریال ریال
آس و پاس: آس و پاس: 4،752،331،5004،752،331،500 ریال ریال

یتیم خانه ایران: یتیم خانه ایران: 4،547،850،0004،547،850،000 ریال ریال
مشکل گیتى: مشکل گیتى: 3،662،039،9953،662،039،995 ریال ریال

گیتا: گیتا: 3،570،492،9963،570،492،996 ریال ریال

غفوریان مى گوید: کارگردان هاى کمدى ســاز اگر در 
جریان رقابت قرار بگیرند، فیلم هاى خوبى مى سازند. 
چه بهتر با فیلم هاى خوب گیشه را بدست بیاورند. و چه 
بهتر که سلیقه مردم را ببریم باال تا در فیلم هایمان کمتر 

هندى برقصیم.
به گــزارش ایلنا؛ مهران غفوریــان (کمدین؛ بازیگر و 
کارگردان تلویزیون و سینما)؛ جشنواره مستقل کمدى 
را نیاز جامعه سینمایى ایران مى داند و معتقد است حق 
مطلب در جشنواره فیلم فجر براى سینماى کمدى ادا 

نمى شود.
غفوریان درباره فیلم هاى جشنواره فیلم فجر نیز گفت: 
در میان فیلم هاى نمایش داده شده در جشنواره امسال؛ 
من فقط فیلم نگار را دیدم. چون سر فیلمبردارى سریال 
همسایه ها بودم فرصت دیدن دیگر فیلم هاى جشنواره 
را پیدا نکــردم اما فیلم نگار کــه کار رامبد جوان بود را 
خیلى پسندیدم. بازى نگار جواهریان هم در فیلم بسیار 

خوب بود.
بازیگر فیلم پنجاه کیلو آلبالو راه یافتن دو فیلم کمدى به 
بخش مسابقه جشنواره امسال را اتفاق تازه اى دانست و 

گفت: خیلى خوشحال شدم که دو فیلم کمدى به بخش 
مسابقه راه یافته بود. سینماى ایران باید به سمت امید 
دادن به مردم پیش برود چون انسان به امید زنده است.

کارگردان زیر آسمان شهر درباره نوع نگاه جشنواره فجر 
به فیلم هاى کمدى گفت: فیلم هاى کمدى خود نیازمند 
یک جشنواره مستقل هســتند زیرا هم تعداد آنها رو به 
افزایش اســت و هم درقبال فیلم هاى ژانرهاى دیگر؛ 
حق آنها ادا نمى شــود. وقتى هــم فضایى براى جدى 
گرفتن فیلم هاى کمدى در جشــنواره وجود نداشــته
 باشد؛ این سینما مسلما آثار خوب و قابل رقابتى تولید 

نمى کند.
وى افزود: کارگردان هاى کمدى ســاز اگر در جریان 
رقابت قرار بگیرند، فیلم هاى خوبى مى سازند درغیر این 
صورت به دنبال گیشه مى روند که همیشه آن را دارند. 
پس چه بهتر با فیلم هاى خوب این گیشــه را بدســت 
بیاورند. بهتر است با باال بردن سلیقه مردم صاحب گیشه 

شویم و در فیلم هایمان کمتر هندى برقصیم.
مهران غفوریان هنوز ساخت سریال همسایه ها را براى 

شبکه نسیم ادامه مى دهد.
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مهران غفوریان: در فیلم ها کمتر هندى برقصیم!

تهیه کننده فیلم سینمایى«ایستگاه اتمسفر» گفت: 
در حال مذاکره با دفاتر پخش هســتیم؛ اما زمان 
قطعى اکران این فیلم منوط به زمان دریافت پروانه 

نمایش خواهد بود.
علیرضا قاســم خان تهیه کننده فیلم ســینمایى 
«ایستگاه اتمســفر» درباره زمان اکران این فیلم 
ســینمایى گفت: زمان نمایش فیلم «ایســتگاه 
اتمسفر» بستگى به زمان دریافت پروانه نمایش آن 
دارد. در حال حاضر مشغول مذاکره با دفاتر پخش 
هستیم که احتماًال بعد از آغاز ســال نو به نتیجه 
خواهیم رســید. نسخه نمایشــى فیلم «ایستگاه 
اتمسفر»در اکران عمومى، همان نسخه نمایشى 
جشنواره فیلم فجر خواهد بود و کم یا زیاد نخواهد 

شد.
وى درباره اکران این فیلم سینمایى در گروه هنر 
و تجربه اعــالم کرد: به هیچ عنــوان این فیلم را 
براى هنر و تجربه تهیه نکرده ایم؛ بلکه «ایستگاه 
اتمســفر» را براى نمایش عمومى ساخته ایم. به 
هیچ عنوان اکران این فیلم بــراى گروه خاصى 
نخواهد بود. تالش تمام عوامل این فیلم براى آن 
بوده که فیلمى براى عموم مردم بسازیم و اساس 
فیلمهاى سینمایى این است که براى گروه خاصى 
تهیه  نمى شــود، براى مجموعه اى از مخاطبان 
طراحى مى شود که این مخاطبان مى توانند سنین 
متفاوتى داشته باشــند. ما براى کار خودمان یک 
ســن میانه را در نظر گرفته ایم و موضوعى درباره 
جوانمردى و خانواده که موضوع اصلى ســینماى 

حال حاضر کشورمان است را دنبال کرده ایم.
قاسم خان در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه برخى 
از تهیه کنندگان کار کردن با یک فیلمســاز اولى 
را ریســک تلقى مى کنند، شــما چنین احساسى 
نداشتید؟ بیان کرد:کار کردن در هر پروژه اى به هر 
حال چه به لحاظ صنعتى و چه از نظر فرهنگى باید 
درجه اى از ریسک پذیرى را داشته باشد، این یک 
قانون در حوزه مدیریت است؛ اما اینکه فیلم اولى ها 
ریسکشان بیشتر ، صحبت درستى البته مى توان با 
مدیریت درست این ریســک را کمتر کرد. سینما 
مانند گودى اســت که باید وارد آن شوید که یا از 

آن موفق بیرون مى آیید و یا شکست مى خورید. 

«ایستگاه اتمسفر»
بدون تغییر اکران مى شود

آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات موقوفات را بشرح 
ذیل از طریق مزایده کتبى و عنداللزوم حضورى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه 

اجرایى آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط بمدت یکسال شمسى به اجاره واگذار نماید: 
1- یک قطعه زمین محصور از موقوفه حاج مالعلى قارى واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى کوچه 
آسیاب بدون هیچگونه خدمات به مساحت 303/6 مترمربع با اجاره ماهیانه 4/000/000 ریال و مبلغ 

20/000/000 ریال ودیعه. 
2- یکباب مغازه شــماره 6 از موقوفه مسجد حمزه سیدالشــهدا واقع در شهرك امیرحمزه جنب 
مسجد مذکور به مساحت حدوداً 25/66 مترمربع و بالکن به مساحت 7/20 مترمربع با اجاره ماهیانه

 6/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه. 
3- یکباب مغازه از موقوفه مسجد المهدى واقع در خیابان مرداویج خیابان شیخ کلینى مجتمع تجارى 
قائم به مساحت حدود 44/5 مترمربع با اجاره ماهیانه 2/300/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال ودیعه. 
4- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده اسحاق علیه السالم واقع در خوراسگان جنب امامزاده به مساحت 

24 مترمربع و اجاره ماهیانه 2/000/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال ودیعه. 
5- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق (ع) کوى امام جعفر صادق (ع) جنب مسجد به شماره 3 غربى 

به مساحت 29 مترمربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه. 
6- یکباب مغازه به شــماره 31  از موقوفه شــیخ بهاءالدین (مدرســه صدر بازار) واقع در خیابان 
وحید مجتمع تجارى ادارى امین در زیرزمین مجتمع بمســاحت 40/53 مترمربع با اجاره ماهیانه

 4/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه. 
7- یکباب مغازه زیرزمین از موقوفه مسجد سلمان واقع در خوراسگان خیابان اباذر 11 جنب کانال آب 

به مساحت 105 مترمربع با اجاره ماهیانه 700/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال. 
8- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده زید (ع) واقع در خیابان شاهزید هشت بهشت شرقى جنب امامزاده 

به مساحت 5 مترمربع با اجاره ماهیانه 3/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه. 
جهت اطالع بیشتر به اداره اوقاف واقع در خیابان بزرگمهر، ابتداى کوچه فرهنگیان مراجعه نمایید یا 

با شماره تلفن 8- 32646077 تماس حاصل فرمایید. 

م الف: 26721اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو

ه ۲ ھان  تان ا ر  ور  ف و ا اداره او

 آگهى مزایده عمومى واگذارى محل رستوران و کافى شاپ 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س) به صورت اجاره بهاى ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 واحد 

کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

م الف: 26718
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

 تراشه هاى«   شیائومى» 
معرفى مى شود

طى چند وقت اخیر شــایعات و خبرهاى غیررســمى 
زیادى در مورد احتمال رونمایى تراشه هاى اختصاصى 
شرکت شیائومى منتشر شــده بود. حال شیائومى به 
طور رســمى صحت این خبر را تایید کرده و اشــاره 
داشته چیپ  ســت هاى موبایلى اختصاصى خود را در 
روز بیست و هشــتم ماه فوریه و با لقب «پاینکون» یا 
”Pinecone“ معرفى مى کند.  چندى پیش و طى ماه 
اکتبر هم گزارش هایى در مورد یک گوشــى هوشمند 
اختصاصى با لقب ”Meri“ منتشــر شده بود که ظاهرا 
اولین اسمارتفون مجهز به تراشه هاى داخلى شرکت 
شیائومى محســوب مى شــود. این گوشى هوشمند 
 Xiaomi Mi) احتماال با نام تجارى شیائومى مى 5 سى
5c) معرفى خواهد شــد و به رم 3 گیگابایتى، پردازنده 
مرکزى هشت هســته اى و اندروید 7,1,1 نوقا مجهز 
مى شود. البته باید اشاره کنیم که شیائومى اشاره دقیقى 
به معرفى گوشى مى 5 سى به عنوان اولین اسمارتفون 
 (Pinecone) مجهز به سرى تراشــه هاى پاینکون
نکرده است. با توجه به اینکه شیائومى مى تواند به طور 
مستقیم از فناورى Cellular Radio شرکت لیدکور به 
عنوان همکار اصلى خود استفاده کند، انتظار داریم که 
سرى تراشه هاى پاینکون این شرکت با هزینه ساخت 
کمترى تولید شوند و این موضوع در دراز مدت به مزیتى 
براى شیائومى تبدیل شود و از سوى دیگر وابستگى این 
شرکت به کمپانى هایى همچون کوالکام و مدیاتک را 

از بین ببرد.

عرضه یکى از بهترین 
اپلیکیشن هاى ایمیل

اخیراً نسخۀ اندروید ســریع ترین اپلیکیشن ایمیلى 
که تاکنون فقط براى پلتفرم آى.او.اس ارائه مى شد، 
عرضه شده است. اپلیکیشن «ایمیل باى ایزیلى دو»، 
یکى از بهترین گزینه ها براى رسیدگى به ایمیل ها 
است،  ضمن اینکه کار با این نرم افزار بسیار سهل و 

سریع است.
مطابق اطالعــات منتشــره، قرار اســت که این 
اپلیکیشن، با همان ســرعتى که در آى.او.اس اجرا 
مى شــد، روى اندروید هم اجرا گــردد، ایمیل هاى 
ناخواســته را لغو کند و هوشــمندانه، مواردى چون 
ردیابى بسته ها و پروازها را به صورت مرتب فهرست 

نماید.
ایزیلــى دو از یاهــو، اوت لــوك، آى.او.ال و دیگر 
حســاب هاى IMAP نیــز پشــتیبانى مى کنــد، 
بنابراین مى توانید حســاب هاى متعدد ایمیل خود 
از ســرویس دهنده هاى گوناگون را در یک نرم افزار 

واحد مدیریت کنید. 
این اپلیکیشن، به قدرى هوشمند است که بتواند به 
صورت خودکار ایمیل ها را براى خریدها، رســیدها، 
پیوســت ها، تاریخ هاى تقویم و همانند آن، اسکن 
نماید و آنها را در پوشه هاى مجزا و با برچسب مناسب 

قرار دهد.

سفارش غذا و تاکسى 
با یک  کلیک 

معاون وزیر ارتباطــات از راه اندازى اپلیکیشــن ها و 
کســب و کارهاى بیمیتو، فونقا ، واى باى، میس وان، 
ســیمرغ و فراســیب با پرداخت وام وجوه اداره شده از 
طرف وزارت ارتباطــات خبر داد. امیرحســین دوایى 
معاون فناورى و نــوآورى وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات گفت: در چند ماه گذشــته تغییر رویکردى 
به سوى شرکت هاى نوآور به خصوص در استان هاى 
کشور داشتیم و تولیدکنندگان نرم افزارهاى تلفن همراه 
و همچنین شرکت هاى تحت پوشــش مراکز رشد و 
پارك ها را نیز با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مورد 

پشتیبانى قرار دادیم.
دوایى با ذکر مثالى به وب سایت و اپلیکیشن مدیریت 
«بیمیتو»، مقایسه و خرید آنالین بیمه، سیستم هوشمند 
درخواست تاکسى مبتنى بر اینترنت « فونقا»،  سیستم 

سفارش آنالین غذا «واى باى» و ...اشاره کرد.

هفته نامه شنبه اولین نشریه اختصاصى در حوزه استارت آپ ها در ایران است. هدف ما از انتشار، ترویج فرهنگ کارآفرینى 
و اشتغال زایى، معرفى استارت آپ ها و زمینه هاى داراى ظرفیت راه اندازى استارت آپ در ایران، آشنا کردن مخاطبان با 
نمونه هاى موفق و ناموفق خارجى، آموزش چگونگى راه اندازى یک استارت آپ و آموزش چگونگى ورود به بازارهاى 
جهانى، گفت و گو با صاحبان اســتارت آپ هاى بزرگ ایرانى و استارت آپ هاى نوپا، پوشش اخبار و رویدادهاى خبرى 
این حوزه، ایجاد بحث از طریق طرح مسئله با مسئوالن و فعاالن این حوزه، و مسئوالن بخش دولتى، راه کاریابى براى 

مشکالت و چالش هاى موجود و… است.
مخاطبان مى توانند به صورت آنالین پى دى اف مجله را در سایت شبنه مگ ببینند و اگر تمایل داشتند رایگان دانلود کنند.  
هفته نامه شنبه به دلیل برخوردارى از تیم هاى حرفه اى ژورنالیست و کارشناسان روابط عمومى و استارت آپى در جهت 
گســترش فرهنگ کارآفرینى به غیر از انتشار منظم هفتگى نشــریه در حوزه روابط عمومى، استفاده از رسانه، کمپین 

رسانه اى و تبلیغى و تبلیغات در فضاى مجازى  به استارت آپ ها و شرکت ها مشاوره مى دهد.
http://shanbemag.ir :وب آدرس

 Tabasco بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى ورزشى با سبک منحصر به فرد از Kickerinho World 
Interactive براى اندروید اســت که به صورت رایگان در مارکت بزرگ گوگل عرضه شده است. در این بازى شما 

فقط باید به صفحه نمایش ضربه بزنید تا بتوانید توپ را در هوا نگه داشــته و مانع از افتادن آن بر روى زمین شوید! 
کاراکتر فوتبالیست بازى یعنى کیکرینهو به کمک شما نیاز دارد تا به بهترین رو پایى زن شهر تبدیل شود! مراحل و 
مکان هاى بازى در شهر زیباى ریو دو ژانیرو در کشور برزیل تدارك دیده شده اند و از زیبایى قابل توجهى برخوردار 
هستند و اگر از عالقه مندان و دوستداران ورزش فوتبال هستید پیشنهاد مى دهیم به هیچ وجه این بازى منحصر به 

فرد و نوین را از دست ندهید! 
 از ویژگى هاى بازى مى توان به مواردى چون 34 فن فوتبال براى یادگیرى، تمرین انواع فن هاى فوتبال، شــامل 
بیش از 650 چالش مختلف، لوکیشن هاى مختلف مثل پاریس، دبى و شــانگهاى، امکان سفارشى سازى کارکتر 
بازى، گیم پلى اعتیاداور، طراحى فوق العاده انیمیشــن ها و مکان ها، صداگذارى فوق العاده و کنترلرهاى لمســى 

عالى اش اشاره کرد! 

معرفى محصول

شاید تاکنون نام شرکت میتو یا ”Meitu“ را نشنیده باشید. 
میتو یک شرکت فعال در زمینه فناورى است که در سال 
2008 میالدى پایه گذارى شد. این شرکت بیشتر در زمینه 
طراحى و عرضه اسمارتفون و اپلیکیشن هاى سلفى فعالیت 
دارد. حال میتو از جدیدترین پرچمدار خود رونمایى کرده 
که یک اســمارتفون فوق العاده به منظور ضبط تصاویر 
سلفى محسوب مى شود. این اســمارتفون میتو T8 نام 
دارد و دوربین سلفى آن به از سنسورى 12 مگاپیکسلى 
تشکیل شــده که به قابلیت هایى همچون OIS(تثبیت 
اپتیکال تصویر)، فوکــوس اتوماتیک دو مرحله اى دوآل 
 Magical AI” و فناورى تحت عنوان (PDAF) پیکسل
Beautification“ به معناى «زیباسازى جادویى مبتنى 

بر هوش مصنوعى» مجهز است. این فناورى با بهره گیرى 
 (Artificial Intelligence) از معیارهاى هوش مصنوعى
نسبت به آنالیز عکس هاى سلفى و چهره تک تک افراد 
موجود در آن وارد عمل مى شود و به بهترین شکل ممکن، 

صورت آن ها را زیبا مى کند. نکتــه جالب توجه در مورد 
عملکرد فناورى نام برده شده این است که به موجب آن، 
تصویر نهایى که ارائه مى شود، چندان غیر طبیعى و فیلتر 
 Magical AI شده به نظر نمى رســد. همچنین فناورى
Beautification عالوه بر زیبا کردن چهره کاربران به 

رفع نقص هاى موجود در عکس نظیر لرزش هاى دست 
کاربر و غیره هم کمک مى کند.

بــا توجه بــه اینکه شــرکت میتــو در زمینه توســعه 
اپلیکیشن هاى عکســبردارى و سلفى هم سابقه موفقى 
دارد، کامال طبیعى است که توانسته باشد بستر نرم افزارى 
و عملکردى این چنینى را در پرچمدار جدیدش پیاده سازى 
کند. اپلیکیشن Meitu این شــرکت هم اکنون کاربران 
متعددى دارد و عملکرد آن فوق العاده خوب است. البته باید 
اشاره کنیم که گوشى هوشمند میتو T8 اولین اسمارتفون 
ساخته شده با توجه ویژه به عکسبردارى سلفى محسوب 
نمى شــود. پیش از این شــرکت هاى دیگرى همچون 

اپــو (Oppo) و لنوو (Lenovo) هم دســت به اقدامات 
مشابهى زده بودند، اما گوشى هوشمند میتو T8 به دلیل 
ادغام چندین ویژگى و فناورى با یکدیگر به منظور ضبط 
بهترین عکس هاى سلفى، مى توانید بهترین گزینه قابل 
انتخاب براى عالقمندان به سلفى گرفتن محسوب شود.

گوشى هوشــمند میتو T8 از نظر مشــخصات فنى هم 
یک اسمارتفون مناســب و رده باال اســت. این گوشى 
هوشمند به صفحه نمایشــى 5.2 اینچى و از نوع آمولد 
(AMOLED) مجهز شده و پردازنده مرکزى آن فرکانس 
کارى 2.3 گیگاهرتزى دارد (متاسفانه به نام و مدل دقیق 
پردازنده این گوشى اشاره اى نشده است). دوربین اصلى 
21 مگاپیکســلى، رم 4 گیگابایتى و حافظه داخلى 128 
گیگابایتى هم از دیگر مشخصات فنى گوشى هوشمند 
میتو T8 محسوب مى شوند. شــرکت میتو اشاره داشته 
که پرچمــدار جدیدش را با قیمــت 479 دالر به فروش 

Mمى رساند.
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اولین هفته نامه 
اختصاصى
 استارت آپ ها

بازى ورزشى 
«جهان کیکرینهو» 
اندروید 

 
ترفندهاى جدید فیس بوك 
براى مقابله با اخبار جعلى

در چند ماه اخیــر، فیس بوك این امــکان را براى 
کاربــران خود فراهــم کرده تــا اخبــارى که به 
نظرشان مشــکوك اســت را عالمت گذارى کنند 
و این عالمت ها توســط شــخص ثالثى بررســى 

شود.
فیس بوك در پســتى اعالم کرد کــه کاربران، در 
شــناخت محتواهاى واقعى و بدون اشــکال و نیز 
احساسى یا هرزنامه موفق عمل کردند. این شبکه 
اجتماعى ســپس اعالم نمود از همیــن معیارهاى 
کاربران خود استفاده خواهد کرد تا عالوه بر از بین 
بردن اخبار جعلى و نادرست، بتواند میزان مشاهده 
صفحاتــى را که با ترفندهاى مختلــف، مردم را به 
الیک کردن و اشــتراك گذارى مجبور مى کنند، 

کاهش دهد.
فیس بوك براى اینکه به سیستم خود آموزش دهد 
که چگونه بتواند پست هاى جعلى را تشخیص دهد، 
مجموعه اى از این گونه صفحات و پست ها را به یک 
مدل کامپیوترى داد تا مدل بتواند پست هاى مورد 
بحث را شناسایى و انواع آنها را یاد بگیرد و در آینده 
نیز قابلیت شناسایى صفحات و پست هاى نادرست 

و جعلى را داشته باشد.
ترفندهاى جدیــد، قابلیت از بین بــردن و کاهش 
بازدید محتواى جعلى را بــا روش هاى مذکور دارد. 
الگوریتم هاى نیوز فید با بررسى محتواها و خبرهاى 
مختلف، کیفیت پست ها را در مقابل دیدگان کاربران 

ارتقاء مى دهد.

گرم کردن منازل با اینترنت
در استفاده از ایمیل، اینستاگرام  و اینترنت ردپاى کربن 
موجود است و به همین دلیل مراکز اطالعات دوستدار 
محیط زیست نیســتند و بر اســاس برآورد انجام شده 
مصرف میزان انرژى آنها برابــر میزان مصرف انرژى 
صنعت هوانوردى است و میزان الکتریسیته استفاده شده 

در این مراکز نیز سه برابر گذشته شده است.
اما با مدیریت گرماى حاصل از دستگاه هاى این مراکز 
قادریم انتشــار کربن را کاهش داده و جایگزینى براى 
سوخت هاى فسیلى داشته باشیم. بر اساس تحقیقات 
انجام شــده یک مرکز 10 مگاواتى داده گرمایش 20 

هزار آپارتمان را تامین مى کند.
استکهلم استفاده از این طرح ابتکارى را آغاز کرده و در 
این راستا نیروى مراکز اطالعات را از انرژى تجدیدپذیر 
تامین و از گرماى اتالفى شرکت Fortum Värme به 
جاى سوخت هاى فســیلى براى گرمایش بخش هاى 
مختلف استفاده مى کند. نیروى برخى از مراکز اطالعات 
ســوئد با انرژى تجدیدپذیر تامین مى شود، اما اگر این 
مراکز مجهز به سیســتم گرمایشــى حاصل از اتالف 
دستگاه ها شوند در کاهش انتشار کربن نیز نقش مهمى 
خواهند داشــت و یک مرکز 10 مگاواتى حدود 8000 

متریک تن انتشار کربن را کاهش خواهد داد.

کلیک

فناورانه

آنچه در مورد سیستم عامل 
جدید kaspersky باید بدانید

امروزه تعداد بسیارى از شــرکت هاى فعال در حوزه امنیت سعى بر این دارند 
که محصوالت مختلف دنیاى فناورى را با رویکــرد امنیت  محورى طراحى

 کنند.
گجت هاى پوشیدنى، تجهیزات اینترنت اشــیاء، تجهیزات جانبى دستگاه  ها 
همانند هارد دیسک ها، حافظه هاى فلش و غیره از جمله محصوالتى هستند 
که امروزه بسیارى از شرکت ها با اصل قرار دادن امنیت، آن ها را طراحى کرده اند. 
و اما باالخره البراتوار کسپرسکى پس از مدتها توانست سیستم عاملى امن را 
براى دستگاه هاى شبکه، سیستم هاى کنترل صنعتى و اینترنت اشیاء راه اندازى 
کند. این سیستم عامل در اصل در 11 نوامبر راه اندازى شد و به همین دلیل نام 

آن با کد 11-11 ذکر شد. 
چرخه این توسعه بســیار طوالنى بود، مى توان با قطعیت گفت که محققان 
البراتوار کسپرســکى بر روى این پــروژه حدود 14 ســال کار کردند و انواع 
آزمایش هاى ممکن را بر روى آن انجام دادند. در حال حاضر این سیستم عامل 
امن آماده براى استفاده است و مى تواند براى اشخاص عالقمند در انواع زمینه ها 

قابل دسترس باشد.
قابل توجه است که سیستم عامل البراتوار کسپرسکى رقیبى براى ویندوز و مک 
محسوب نمى شود! این محصول، براى تاسیسات صنعتى و شرکت هاى تجارى 
ایجاد شده است. به عنوان مثال، با محدود کردن برخى عملکردها و همچنین 
افزودن قابلیت Smart Emergency Shutdown ســعى در هر چه ایمن و 

امن کردن این سیستم عامل داشته است.
حال به جزئیات بیشــترى در این رابطــه مى پردازیم. در ایــن مقاله یوجین 
کسپرسکى مدیرعامل این شرکت به برخى از سئواالت متداول پاسخ خواهد داد 

و شما را با سیستم عامل جدید این کمپانى امنیتى آشنا مى سازد:

چرا ما به لینوکسى دیگر نیاز داریم؟
این یکى از سئواالتى است که اغلب از ما پرسیده مى شود. پاسخ این پرسش 
ساده، سر راست و شــگفت انگیز است. این سیســتم عامل لینوکس نیست! 
سیستم عامل ما به معناى واقعى کلمه لینوکس نیست، زیرا که حتى یک خط 
کد از لینوکس هم در آن وجود ندارد. ما این سیستم را با اهدافى متفاوت و از پایه 

و ابتدا طراحى کردیم.
اما چه چیزهایى براى سیســتم عامل هاى لینوکس، ویندوز، سیســتم عامل 

مک و دیگر سیستم هاى مشابه و جهان شمول مهم است؟ توسعه دهندگان 
این سیستم عامل ها از راهکارهایى ســاده براى توسعه  نرم افزارها و مجموعه 
ابزارهاى خود در نظر گرفته اند. اما آنچه که براى ما در این سیستم عامل وجود 

دارد امنیت آن است.
به منظور مهیا ساختن محیطى امن، میکروکرنل سیستم عامل باید عارى از هر 
گونه کد مخرب و حفره و… باشد تا سایر ماژول ها و برنامه ها را کنترل کند باشد 
و از لغزش هاى امنیتى جلوگیرى کند. به بیان ساده ترى، این سیستمى است که 
به آن دستوراتى داده شده و قادر نخواهد بود که خارج از دستورات عمل کند. در 

سیستم عامل هاى سنتى چنین چیزى غیر ممکن است.

عرضه سیستم عامل kaspersky خبرى بى همتا
ما مدعى نمى شویم که سیســتمى کامال جدید و نوین را ایجاد کرده ایم. اما 
تالش هاى 14 ساله ما تنها براى ایجاد سیستم عاملى امن بوده است و بس! در 
این زمینه تا به حال پروژه هاى بسیارى وجود داشته است که موفق شده اند اما 

هزینه هاى انجام پروژه هاى آن ها با ساخت یک هواپیما برابرى کرده است.
به همین منظور ما تصمیم گرفتیم تا سیســتمى را طراحى کنیم که بتواند در 
زمینه هاى مختلف عملکرد خوبى داشته باشــد، این سیستم عامل بر مبناى 
معمارى ریزکرنل طراحى شده اســت، به طورى که به کاربران اجازه مى دهد 
سیستم عامل خود را به شکل سفارشى آماده کنند. در حقیقت ما سه محصول را 
ایجاد کردیم: سیستم عامل (KOS)، سیستم مجازى امن (KSH) و یک سرور 

(KSS) .اختصاصى براى تعامل امن میان اجزاى سیستم عامل

آیا واقعاً فکر مى کنید که هرچیزى روى این سیستم عامل کار 
مى کند؟

بله، یقینا اینطور است. سیستم عامل ما انعطاف پذیرى باالیى دارد. به طور کلى، 
این راهکار مى تواند به عنوان محصولى بهینه و پر طرفدار در بازار تبدیل شود و 
مطمئنا جا افتادن آن هم نیازمند زمان و ابتکار زیادى است. در حال حاضر پیش 
فرضى براى آن نداریم اما فقط مى توانیم پیشرفت چشمگیر خود را در عرصه 

امنیت نظاره گر باشیم.
قابل ذکر اســت که سیســتم عامل امن ما از امکانى برخوردار است که کاربر 
مى تواند بر حســب نیاز خود ، از ماژول هاى مختلفى که توسط افراد مختلف 
توسعه یافته اســت به روى این وب سرور اســتفاده نماید ( همانند وب سرور 

آپاچى لینوکس).
بله درست اســت، این سیستم در لینوکس نیز موجود اســت، اما آیا امنیت در 
لینوکس به همین اندازه اســت؟ وضعیت خوشایندى نیســت در زمانى که 
شما احساس امنیت کامل را نداشته باشــید و نگران سورس هاى خود باشید. 
سیستم عامل کسپرسکى با رفع این نقص و قوت آن توانست عملکردى قوى 

را در این زمینه داشته باشد.
نکته مهم این است که این نسخه از سیســتم عامل، به ساختار سخت افزارى 
وابسته نیست و مى تواند در هر دو معمارى PC و ARM (اسمارت فون ها) استفاده 

شود. ولى بطور پیش فرض با معمارى X86   سازگار است.

هزینه هاى مربوط به سیستم عامل
اگر بخواهم صادقانه بگویم به خاطر ندارم آخرین بار کى براى خرید ابزارهاى 
امنیتى هزینه اى را متحمل شدم. به همین خاطر من در این مورد خیلى به روز 
نیستم. اما سیستم عامل ما تنها در یک جعبه خالصه نمى شود، این محصول، 

پروژه اى است که ارائه شده است.
تا به حال راهکارهاى امنیتى بسیارى را به صورت آنالین و در باکس ها عرضه 
کرده ایم و با عرضه کنندگان این صنعت تبادل داشته ایم. اما این راهکارها براى 
بهبود تمامى آسیب ها نبوده است. حال وقت آن فرا رسیده است که تجهیزات 
شبکه ها، سیستم هاى اتوماسیون صنعتى، سیستم هاى اتوماتیک خودروها و 
اینترنت هاى اشیاء مثل یخچال ها در امنیتى کامل قرار بگیرند. ما کدهایى را 
آماده کردیم تا توسط آن ها بتوانیم نیازهاى کاربران را برآورده کنیم. بدیهى است 
که هزینه این راهکار به  نرم افزار و سیستم تجارى و کارى کاربران وابسته است.

همه چیز مى تواند هک شود و مطمئناً سیستم عامل نیز از این 
قاعده مستثنى نیست

ما هم با این قضیه کامال موافقیم و به خوبى مى دانیم که هیچ چیز غیر ممکن 
نیست. اما رخ دادن اتفاقات مختلف اصال دلیل جالبى نیست که بخواهیم به 
موضوع امنیت نپردازیم و آن را به حال خود رها کنیم. ماهیت دنیاى سایبرى 
به گونه اى است که به راحتى مى تواند مورد حمله مجرمان سایبرى قرار بگیرد 
و هزینه هاى غیر قابل جبرانى را براى کسب و کارها به همراه داشته باشد. در 
این رابطه، سیستم عامل ما اســت که در امنیت حرف اول را مى زند و در راس 

قرار دارد.

میتو T8 با دوربین سلفى قدرتمند و مبتنى بر AI رونمایى شد
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رامین مشکاه
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  خبرگزارى صدا و سیما | دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز تأسف و 
تأثر از درگذشت ناگهانى «ویتالى چورکین» نماینده دایم روسیه، وى را دیپلماتى 
بامهارت و بى نظیر، ســخنورى قدرتمند و دانا و فردى سودمند و با استعدادهاى 
فراوان خواند. «آنتونیو گوترش» افزود: هرچند زمان همکارى با وى کوتاه بود اما 
فرصت بودن با وى را مغتنم شمرده و نوع نگاه، مهارت و دوستى با وى را گرامى 
مى دارم. وى همچنین درگذشت نماینده روســیه در سازمان ملل را به خانواده، 

دولت و مردم روسیه تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزارى «شین هوا» از ســازمان ملل متحد، گوترش در مراسمى 
ضمن تشریح شخصیت این دیپلمات برجسته روسیه که به گفته وى  بیش از یک 
دهه حضور ضرورى در شوراى امنیت داشته است، بر توانمندى هاى چورکین در 

مبارزه با مهمترین چالش هاى تاریخى روسیه تأکید کرد.
همچنین «بان کى مون» دبیر کل ســابق ســازمان ملل متحد خبر درگذشت 

چورکین را تأسفبار و غافلگیرکننده خواند.
وى  ضمن ابراز خوشحالى از همکارى با چورکین در ده سال گذشته، نماینده سابق 

روسیه در سازمان ملل را «فردى داراى افکار بلند» خواند.
بان کى مــون نیز ضمن ابــراز همدردى با مردم روســیه و بازمانــدگان وى، 
مهارت هاى دیپلماتیک، قــدرت و قاطعیت در تصمیم گیــرى و خوش خلقى 

چورکین را از مفاخر تاریخ سازمان ملل براى آیندگان توصیف کرد.
پیش تر نیز، «پیتر تامسون» رئیس مجمع عمومى سازمان ملل و رئیس شوراى 

امنیت نیز در گذشت چورکین را تسلیت گفتند.
«دیمیترى پسکوف» سخنگوى کاخ کرملین نیز اعالم کرد که «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهور روسیه مراتب تسلیت و تأثر عمیق خود را نسبت به مرگ ناگهانى 
ویتالى چورکین نماینده دایم این کشور در ســازمان ملل متحد به خانواده وى و 

وزارت امور امور خارجه روسیه ابراز کرد.
پسکوف در همین ارتباط گفت که «خبر مرگ ناگهانى ویتالى چورکین، رئیس 
دولت روسیه را بسیار اندوهگین ساخت؛ دیپلماتى که حرفه اى گرى و توانایى هاى 

دیپلماتیک وى همواره از کیفیت برجسته اى برخوردار بود».
گفتنى است که این دیپلمات عالیرتبه روسیه درســت یک روز قبل از شصت و 

پنجمین  سالروز تولد خود درگذشت.
ویتالى چورکین از 2006 به نمایندگى دایم روسیه در سازمان ملل منصوب شده 

بود.

  ایسنا| وزارت امور خارجه لهستان 
در نامه اى در پاسخ به پیشنهادات اتحادیه 
اروپا درباره اجراى قانون در این کشور اعالم 
کرد: ما به دموکراسى ارزش مى نهیم و در 
عین حال بر حفظ تمامیت ارضى کشورمان 

هم تأکید داریم.
چندى قبــل اتحادیه اروپــا نگرانى خود 
را از «تالش هاى حزب قانــون و عدالت 
لهستان براى تضعیف دادگاه قانون اساسى 
در نظارت بر قدرت اجرایى این کشــور» 

اعالم کرده بود.
در همین راستا «فرانس تیمرمان»  معاون 
اتحادیه اروپا نیز نامه اى به مقامات لهستان 
نوشت. وزارت امور خارجه لهستان اعالم 
کرد: اگر ما صحبــت از تحکیم حاکمیت 
دموکراتیک قانون مى کنیم در واقع به دنبال 
ایجاد یک اصول پایدار براى عملکرد دادگاه 

قانون اساسى هستیم.
این وزارتخانه در ادامه تیمرمان را به تالش 
براى به حاشــیه راندن لهســتان و نقض 

تمامیت ارضى این کشور متهم کرد.
در این بیانیه آمده اســت: لهســتان این 
اقدامات و اظهــارات تیمرمان را به عنوان 
یک اقدام سیاســى و در راســتاى تهمت 
زدن به یکى از اعضاى اتحادیه اروپا تلقى 
مى کند و از او مى خواهد که از چنین اقدامى 

جلوگیرى کند.
لهســتان در ایــن بیانیــه در واکنش به 
نگرانى هاى اتحادیه اروپــا اعالم کرد  که 
حاکمیت قانون در این کشور مورد تهدید 

قرار نگرفته است.

یک مقام کاخ کرملین اخبار مبتنى بر احتمال برگزارى     خبر آنالین |
انتخابات زود هنگام ریاست جمهورى در روسیه را تکذیب کرد و آن را بى 

اساس خواند.
مقام ارشــد کاخ کرملین اعالم کرد: برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 
زود هنگام در روسیه مطرح نیســت و رأى گیرى در زمان از پیش تعیین 

شده برگزار مى شود.
خبرگزارى «روسیا سگودنیا» به نقل از این مقام مجموعه ریاست جمهورى 
روسیه که نامش فاش نشده، نوشت: اخبار درباره برگزارى انتخابات ریاست 

جمهورى زود هنگام، بى پایه و بدون اساس است.
روزنامه «ایزوستیا» نیز به نقل از این مقام کرملین نوشت: انتخابات ریاست 
جمهورى روسیه 11 ماه مارچ سال 2018 (20 اسفند 96) برگزار و مطابق 

قانون سه مانده به این زمان، به طور رسمى اعالم خواهد شد.
روزنامه روسى نوشت: افزون بر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه، 
«والدیمیر ژیرینفســکى» رهبر حزب لیبرال دموکــرات و «گریگورى 
یاولینســکى» رهبر حزب یابلوکا در انتخابات ریاست جمهورى شرکت 

مى کنند.
«آلکسى ناوالنى» که به عنوان مخالف دولت روسیه شناخته مى شود نیز 
براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى ابراز تمایل کرده است، اما حبس 

تعلیقى پنج ساله ممکن است مانع شرکت وى در انتخابات شود.
به تازگى «آلکسى کودرین» معاون سابق نخست وزیر روسیه از برگزارى 
زود هنگام انتخابات ریاست جمهورى در این کشور در سال 2017 حمایت 

کرد.
پیش از این برخى رسانه ها به نقل از «والرى سولوفى» استاد دانشگاه روابط 
بین الملل نوشته بودند که انتخابات ریاست جمهورى روسیه یکسال زودتر 
برگزار خواهد شــد و به جاى پوتین، «دیمیترى مدودیف» نخست وزیر 
کنونى و رئیس جمهورى سابق نامزد رقابت ها مى شود که بازتاب گسترده 

اى در خارج و حتى رسانه هاى خاورمیانه یافت.
روزنامه «دیلى میل» انگلیس که پیش از این نیز چند خبر تکذیب شــده 
درباره روسیه منتشر کرده بود، بخشى از مصاحبه با «سولوفى» را بازنشر 

کرد که بیشتر بازتاب یافت.
تارنماى روسى «ژوردم» نیز با اشــاره به این مصاحبه نوشت که سولوفى 
پیش بینى کرده بود، ســال 2017 فرد دیگرى به عنوان رئیس جمهورى 

روسیه جایگزین پوتین خواهد شد.
از سوى دیگر، «گنادى زوگانف» رهبر حزب کمونیست روسیه نیز احتمال 
برگزارى انتخابات زود هنگام ریاســت جمهورى در این کشور را مطرح 

کرده بود.
وى در گفتگو با شــبکه تلویزیونى روســیه 24 پیش بینى کرد، انتخابات 
ریاست جمهورى روسیه به جاى ســال 2018 سال آینده میالدى برگزار 

خواهد شد.
زمان تعیین شده براى برگزارى انتخابات ریاست جمهورى روسیه ماه مارچ 
2018 است که براساس برخى گزارش ها پوتین براى شرکت در آن اعالم 

آمادگى کرده است.

بر اساس قانون اساسى روســیه، یک فرد مى تواند دو دوره متوالى رئیس 
جمهورى این کشور باشد و پوتین رئیس جمهورى کنونى نیز امکان نامزد 

شدن در انتخابات ریاست جمهورى سال 2018 را دارد.
والدیمیر پوتین از 31 دسامبر 1999 دو دوره چهار ساله رئیس جمهورى 
روســیه بود و پس از آن به مدت چهار ســال تا 2012 و طى دوره ریاست 

جمهورى مدودیف نخست وزیر این کشور شد.
پوتین از آغاز دوره سوم ریاســت جمهورى خود (مارچ  2012)، مدودیف 
را به عنوان نخست وزیر روســیه منصوب کرد و مطابق قانون اساسى نیز 
مى تواند براســاس اصالحات انجام شده یک دوره شــش ساله دیگر در 

انتخابات ریاست جمهورى شرکت کند.

تکذیب برگزارى انتخابات زودهنگام 
ریاست جمهورى در روسیه

ابراز تأسف دبیر کل سازمان ملل از 
درگذشت نماینده روسیه

,,

بان کى مون 
نیز ضمن ابراز 
همدردى با 
مردم روسیه 
و بازماندگان 
چورکین، 
مهارت هاى 
دیپلماتیک، قدرت 
و قاطعیت در 
تصمیم گیرى 
و خوش خلقى 
چورکین را از 
مفاخر تاریخ 
سازمان ملل براى 
آیندگان توصیف 
کرد

چین از کره جنوبی خواســت به نگرانی هاي    آریا|
پکن در خصوص استقرار سیستم ضد موشکی پیشرفته 

توجه کند.
« وانگ یی» وزیر خارجه چین گفت، پکن به نیاز سئول 
مبنی بر حفاظت از امنیت خود واقف است اما کره جنوبی 
در عین حال باید نگرانی هاي چین در خصوص استقرار 
سیستم ضد موشکی پیشــرفته آمریکا را در نظر داشته 

باشد.
وي با اشــاره به اینکه چین از این سیستم قدرتمند ابراز 
نگرانی می کند، افزود: کره جنوبی باید به تمامیت ارضی 

چین احترام بگذارد.
به دنبال اعالم آرایش ســامانه «تاد» در کره جنوبی در 

جوالي سال گذشته، روابط چین و کره جنوبی تیره شد 
و از آن زمان چین واردات برخی از کاالها از کره جنوبی 
و نمایش بخشــی از برنامه هاي فرهنگی این کشور در 

تلویزیون خود را ممنوع کرده است.
همچنین لغو یارانه بــر روي خودروهایی که با برخی از 
تجهیزات کره اي در داخل چین تولید می شد، از دیگر 
محدودیت هاي در نظر گرفته شده، توسط پکن اعالم 

شده است.
چین بزرگ ترین شریک تجاري کره جنوبی محسوب 
می شود و بر اســاس توافق تجارت آزاد، نزدیک به 90 
درصد از تعرفه هاي تجاري میان دو کشور از سال 2015 

میالدي لغو شده است.

«تاد» سامانه موشکی ضد بالســتیک است که توسط 
شرکت تســلیحاتی «الکهید مارتین» آمریکا ساخته 

می شود.
پکن بارها تأکید کرده است که این سامانه بردي فراتر 
از مرزهاي کره جنوبی دارد و بــه آمریکا و کره جنوبی 
امکان ردیابی موشک هاي چین، جمع آوري اطالعات 
از موشک هاي چین و روسیه و مرتبط شدن به سامانه 
دفاعی آمریکا را در ژاپن می دهد. روســیه نیز یکی از 

مخالفان سرسخت این سامانه است.
بر اساس توافقی که مسکو و پکن به تازگی  امضا کرده 
اند، دو طرف همکاري هاي خود را در راستاي مقابله با 

این سامانه موشکی افزایش خواهند داد.

بنابر یک نظرســنجى، محبوبیت حزب    فارس|
سوســیال دموکرات آلمان پــس از ده ســال از احزاب 

دموکرات مسیحى و سوسیال مسیحى بیشتر شده است.
نتیجه یک بررســى نشــان مى دهد که محبوبیت حزب 
سوســیال دموکرات آلمان براى نخســتین بار در ده سال 
گذشته از احزاب دموکرات مســیحى و سوسیال مسیحى 
بیشتر شده اســت. این موضوع از این جهت اهمیت دارد 
که سوسیال دموکرات  ها اصلى ترین رقیب «آنگال مرکل» 

صدراعظم آلمان در انتخابات پارلمانى آینده هستند.
بنابر گزارش روزنامه آلمانى «بیلد»، مؤسســه «امنید» 
بررســى انجام داده کــه بنابــر آن میــزان محبوبیت 

سوســیال دموکرات ها یک درصد افزایش داشــته و به 
33 درصد رســیده اســت و در مقابل سوسیال مسیحى و 
دموکرات مسیحى ها یک درصد کاهش محبوبیت داشته اند 

و میزان محبوبیت آنها به 32 درصد رسیده است.
محبوبیت حزب چپ بــا 8 درصد و حزب ســبز 7 درصد 
تغییرى نکرده است. حزب لیبرال هم 6 درصد اعالم شد. در 
این میان محبوبیت راست گراى افراطى حزب آلترناتیو براى 

آلمان یک درصد کاهش محبوبیت داشت.
انتخابات پارلمانى آلمان 24 سپتامبر (2 مهرماه) برگزار مى 
شود. مهمترین رقیب  مرکل، «مارتین شولتس» از حزب 

سوسیال دموکرات است.

چین: کره جنوبی به 
نگرانی هاي ما 
توجه کند

اعتراض شدید لهستان 
به اتحادیه اروپا

سفیر کره شمالى در کوآالالمپور پس از احضار توسط دولت مالزى اعالم کرد که پیونگ یانگ هرگز هویت    مهر |
شخص مقتول در این کشور را به عنوان برادر ناتنى رهبر کره شمالى تأیید نکرده است.

«کانگ چول» سفیر کره شمالى در کوآالالمپور در یک کنفرانس خبرى در مالزى گفت: در بیانیه رسمى که تسلیم دولت 
مالزى شده، پیونگ یانگ اعالم کرده است 
که این دولت هیچ فردى را به غیر از«کیم 
چول» که نامش در گذرنامه فرد مقتول ذکر 

شده است، نمى شناسد.
وى با بیان این مطلب افــزود: فرد مقتول 
«کیم جونگ نام» برادر ناتنى رهبر پیونگ 

یانگ نیست.
الزم به ذکر است که این کنفرانس خبرى 
به درخواست ســفارت کره شمالى پس از 
آن برگزار شد که سفیر این کشور از سوى 
دولت مالزى به منظور پاسخگویى به برخى 
مناقشات پیش آمده بین دو کشور در ارتباط 

با فرد کشته شده در فرودگاه کوآالالمپور، احضار شده بود.
گفتنى است که سخنان سفیر کره شمالى مورد قبول وزارت خارجه مالزى نبوده و به احراز هویت واقعى شخص مقتول 

به صورت قانونى تأکید کرده است.
در همین راستا «احمد زاهد حمیدى» معاون نخست وزیر مالزى از احراز هویت واقعى شخص مقتول با عنوان «کیم 
جونگ نام» خبر داده بود. الزم به ذکر اســت که هفته گذشته یک فرد 46 ســاله با نام «کیم جونگ نام» در فرودگاه 
کوآ الالمپور در مالزى به قتل رسید که گفته مى شد برادر ناتنى «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى بوده و سئول مدعى 

بود که مقامات پیونگ یانگ در قتل وى دست داشته اند.

یکى از جدیدترین نظرسنجى هاى انجام شده در انگلیس نشان مى دهد که مردم این کشور دیگر به   مشرق|
بحران مهاجرت به عنوان اصلى ترین دغدغه خود نگاه نمى کنند و حاال بیشتر نگران تبعات اقتصادى برگزیت هستند.

نظرسنجى انجام شده از سوى مرکز «نیلسن» نشان مى دهد این روزها مردم انگلیس بیش از آنکه نگران مسائلى چون 
تروریسم و مهاجرت باشــند، از اقتصاد به 
عنوان دغدغه اصلى خود یــاد مى کنند- 
نشانه اى مبنى بر دلهره آنها از بابت نتیجه 
نامعلوم طرحى که خودشــان تحت عنوان  
برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) به آن رأى 

مثبت دادند.
طبق یافته هاى نیلســن، در پایان ســال 
میــالدى 2016،  حــدود 28 درصــد از 
بریتانیایى ها از اقتصاد بــه عنوان یکى از 
دو دغدغه اصلى خود نام بردند که 12 درصد 

بیش از رقم اعالمى در سال 2015 است.
جالب آنکه در سال 2016، تنها 20 درصد از 
مردم بریتانیا از تروریسم یا مهاجرت ابراز نگرانى کردند که این رقم در مقایسه با سال 2015، براى مورد نخست کاهشى 
12 درصدى و براى مورد دوم کاهشى 2 درصدى داشته است. گفتنى است که تحقق برگزیت، به معناى اعمال کنترل 
بیشتر بر مرزهاى انگلیس و محدودیت پذیرش نیروى کار از سایر کشورهاى اروپایى است. در عین حال، قوانینى که در 
راستاى خروج از اتحادیه اروپا اعمال مى شود، قید و بندهایى را براى شرکت هاى خارجى ایجاد مى کند که به فرار مشاغل 

منجر خواهد شد. برخى دیگر از آمارها، گویاى اُفت غیر منتظره توان خرید مردم انگلیس در ماه میالدى ژانویه است.
تا ماه ژانویه، براى مردم انگلیس مهار مهاجرت نسبت به دسترسى نامحدود به بازار تجارت آزاد اروپا برترى داشت حال 

آنکه در نظرسنجى جدید، دغدغه اقتصادى بیشتر شده است.
گفتنى است اعضاى اتحادیه اروپا پیش تر تهدید کرده بودند اگر انگلیس بخواهد قوانین حوزه شنگن براى جابه جایى 
نیروى کار اروپایى را زیر ســئوال ببرد، نباید انتظار موافقت آنها براى برخور دارى بى قید و شرط از بازار اروپاى واحد را 

داشته باشد.

برادر ناتنى رهبر کره شمالى 
ترور نشده است!

افزایش نگرانى هاى اقتصادى مردم انگلیس 

فرماندهى نیروهاى تأمین امنیت شــهرى ارتش در شهر    تسنیم|
کابل از اســتقرار نیروهاى امنیتى افغان در اطراف خانه ژنرال « عبدالرشید 
دوستم» خبر داده است اما هنوز هدف نیروهاى امنیتى از این کار مشخص 

نیست.
خودروهاى زرهى نیروهــاى امنیتى مســیرهاى منتهى بــه خانه ژنرال 
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در منطقه «شیرپور» 

شهر کابل را مسدود کرده است.
تعدادى از ایــن خودروهاى زرهــى در مقابل خانه ژنرال دوســتم، دفاتر و 
خانه هاى مشاوران ارشد وى مستقر شده اند و دو خودروى زرهى نیز در مقابل 

کاخ «صدارت» محل دفتر کار ژنرال دوستم دیده مى شود.

گفته  مى شود که ژنرال دوستم بعد از سه ماه همراه با ده ها محافظ مسلح به 
سالح هاى سنگین به دفتر کارش رفته است.

این در حالى اســت که برخى از منابع دولتى اعالن کرده اند که رفتن ژنرال 
دوستم به دفتر کارش با ده ها محافظ مسلح با تسلیحات سنگین در قلب شهر 

کابل غیرقانونى مى باشد.
با وجود این «بشیر احمد ته ینج» سخنگوى حزب جنبش ملى افغانستان از 
آغاز کار دوباره ژنرال دوســتم معاون اول رئیس جمهور در دفتر کارش خبر 

داده بود.
در پى حمله نافرجام افراد مســلح به ژنرال دوســتم در سفر به والیت هاى 
شــمالى که به منظور ســرکوب مخالفین مســلح رفته بود، وى «حنیف 

اتمر» مشاور شــوراى امنیت را مســئول این حمله دانســته بود و در مورد 
نرفتن به محل کارش در صورت عدم توجه به خواســته هایش هشدار داده
 بود. با وجود ایــن وى زمانى که از آمــدن به کابل ســرباز زد و در والیت 
«جوزجان» به سر مى برد پس از مشاجره لفظى با «احمد ایشچى» والى سابق 
جوزجان در میدان «بزکشى» ، و بازداشت ایشچى، ژنرال دوستم و محافظان 

وى متهم به تجاوز جنسى شدند.
دادستانى کل افغانستان در رابطه با پرونده ایشچى سه بار ژنرال دوستم را به 
دادستانى احضار کرد اما وى از حضور در دادستانى سرباز زد و دادستانى کل 
نیز با ارسال نامه رسمى به وزارت کشور خواستار بازداشت محافظان وى شد 

اما دوستم از تسلیم محافظان خود سرباز زد.

محبوبیت حزب 
سوسیال دموکرات 
آلمان

محاصره منزل معاون اول رئیس جمهور افغانستان
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چهل تکه

  ایلنا| یک شهروند مســکو خانواده خود را گروگان 
گرفته و پناهندگى در کشور هاى کره شمالى، چین و یا ایران را 

خواستار شده است. 
 منابع امنیتى مســکو اعالم کردند پلیس در صحنه گروگان 

گیرى حاضر شده و  با فرد گروگان گیر مذاکره مى کند. 
  پیــش از اعــالم وضعیت گــروگان گیرى توســط پلیس، 
فرد گــروگان  گیر در فضــاى مجازى درخواســت ارتباط با 
سفارتخانه هاى ایران، کره شمالى و یا چین را مطرح کرده است. 
 وى در ایــن پیام اعــالم کرده اســت تنها پــس از ورود به 
سفارتخانه هاى یکى از سه کشور ایران، کره شمالى و یا چین با 

پلیس مذاکره مى کند.

  شفاف| «اندى سندنس» 31 ساله، ده سال پس از اقدام 
به خودکشى با اسلحه، تحت یکى از نادرترین عمل هاى جراحى 

قرار گرفت و در حال حاضر به بهبودى نسبى دست یافته است.
پزشکان پس از انجام عمل جراحى پیوند تا سه هفته به این بیمار 

اجازه ندادند که صورت خود را در آیینه ببیند. 
پس از اینکه اندى براى اولین بار موفق به دیدن چهره خود در 
آیینه شد اظهار داشــت که نتیجه عمل واقعًا فراتر از انتظار وى 

بوده است.
صورت جدید اندى متعلق به یک پدر 21 ســاله بود که در سال 
2016 خودکشى کرده بود.  عمل جراحى پیوند صورت این جوان 
که توسط 60 تیم و در حدود 56 ساعت به طول انجامید به طور 

کامل در کلینیک «مایو» انجام شد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | پیکر «مجید ضیاء» راننده 
آملى که در زیر بهمن آبعلى مفقود شده بود پس از چندین هفته پیدا 
شد. شامگاه پنج شنبه 14 بهمن ماه به علت ریزش بهمن در منطقه 
مبارك آباد شهرســتان آبعلى چند خودرو گرفتار شدند. با جستجو در 
همان ساعات اولیه چند جســد از زیر بهمن بیرون کشیده شد اما از 
سرنوشت راننده اى آملى با نام «مجید ضیاء» خبرى در دست نبود. با 
وجود ناامیدى ها جستجو ادامه داشت تا اینکه جسد وى پس از چندین 

هفته روى تراس یکى از ویالهاى اطراف پیدا شد. 
ظاهراً مرحوم ضیاء پس از سقوط بهمن توانسته خود را براى گرفتن 
کمک به سمت ویالیى در همان نزدیکى بکشــد اما به دلیل خالى 
بودن ویال از سکنه و به دلیل جراحات وارده و سرماى هوا متأ سفانه 

فوت نموده است.

درخواست یک گروگان گیر: 
پناهندگى به ایران!

عمل جراحى
 بخاطر تغییر چهره با شلیک گلوله

کشف جسد راننده آملى 
پس از سقوط بهمن 030201

  ایسنا| مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى یاسوج از نجات کودك گرفتار در ماشین 

لباسشویى خبرداد.
محمد رســتمى افزود: در عملیاتى موفقیت آمیز،  کودك 
گرفتار در ماشین لباسشویى در شهر یاسوج از مرگ حتمى 

نجات یافت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
یاسوج خاطرنشان کرد: گروه امداد و نجات ویژه آتش نشانى 
در همین راستا براى امداد رسانى و نجات به خیابان استاندارد 

شهر یاسوج محل وقوع حادثه اعزام شدند.
رستمى تصریح کرد: گروه هاى امداد و نجات آتش نشانى 
یاسوج با حضور در صحنه پس از 30 دقیقه موفق شدند این 

کودك را که از ناحیه پا دچار آسیب دیدگى شده بود از داخل 
قسمت خشک کن لباسشویى خارج و رها سازى کنند.

  فرارو| انفجار مین به جا مانــده از دوران جنگ 
تحمیلى در منطقه مرزى شهرســتان شــوش در شمال 
خوزستان، موجب آسیب جدى به دست یک چوپان نوجوان 

شد که احتمال قطع آن به دلیل شدت جراحت وجود دارد.
نیروى انتظامى شهرستان شوش با تأیید این انفجار اعالم 
کرد: این انفجار که چگونگى وقوع آن در دست بررسى است 
در منطقه «چنانه» در نوار مرزى شوش و هنگام چراى دام 

براى این نوجوان 13 ساله اتفاق افتاد.
مسئول روابط عمومى شبکه بهداشت و درمان شوش نیز 
گفت: در پى وقوع این حادثه نوجوان مصدوم که دســت 
چپ وى به شدت آسیب دیده بود توسط اورژانس 115 به 

بیمارستان شوش منتقل شد.
رضا معمارزاده افزود: عالوه بر دست چپ این نوجوان، در 
سر ، صورت و شکم این نوجوان نیز آثار ترکش وجود داشت .

  مهر | دادستان عمومى و انقالب مرکز کرمان 
از دستگیرى 13نفر از اعضاى یک باند که اقدام به ایجاد 

رعب و وحشت در سطح شهر مى کردند خبر داد.
دادخدا ساالرى در تشریح جزئیات این خبر ابراز کرد: در 
پى شکایت هاى مردمى مبنى بر ایجاد مزاحمت تعدادى 
از اراذل و اوباش در دو منطقه از شهر کرمان این موضوع 
در دستور کار دادستانى و به صورت ویژه بازپرسى شعبه 

سوم دادسراى عمومى و انقالب کرمان قرار گرفت.
ساالرى با بیان اینکه اعضاى این باند با استفاده از سالح 
سرد و گرم اقدام به قدرت نمایى و ایجاد رعب و وحشت 
و نا امنى مى کردند، افزود: در راســتاى ارتقاى امنیت 
عمومى و اجتماعى شهر کرمان طى مراحل تحقیقات 

مقدماتى، 13 نفر از اعضاى این باند شناسایى، دستگیر 
و روانه بازداشتگاه شدند.

ســاالرى تصریح کرد: متهمان باند مذکور با اقدامات 
مجرمانه و مخل نظم و امنیت عمومى جامعه، مزاحمت 
هایى براى شهروندان در برخى از نقاط شهر کرمان ایجاد 

کرده و موجب نارضایتى مردم را فراهم ساخته بودند.
ســاالرى با اعالم اینکه تعدادى از دســتگیر شدگان 
سابقه دار هســتند، بیان کرد: اعضاى  این باند جرائمى 
همچون تهدید، ضــرب و جرح عمــدى، تیراندازى با 
ســالح غیر مجاز، اخــاذى، قــدرت نمایى بــا چاقو، 
تحریق عمــدى خــودرو و تجــاوز را در پرونده خود 

دارند.

 انتخاب| دختر 45 ساله با ضربات چاقو پدرش را در 
سعادت آباد تهران به قتل رساند.

ساعت 19 روز دوشنبه وقوع یک درگیرى خانوادگى منجر به 
جنایت به کالنترى 141 شهرك گلستان اعالم شد. 

با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به دستور 
بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده براى 
رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
با حضور کارآگاهان اداره دهم ویــژه قتل در محل ارتکاب 
جنایت (یک مجتمع مسکونى) واقع در بلوار کاج - سروستان 
یکم و انجام تحقیقات میدانى مشخص شد که مقتول به نام 
«عبدالرضا» 74 ساله طى یک نزاع و درگیرى خانوادگى، 
توســط دخترش به نام «شبنم» 45 ســاله و بر اثر اصابت 
ضربات متعدد چاقو به ناحیه گردن و قسمت هاى مختلف 

بدن به قتل رسیده است. 
بنا بر تحقیقات انجام شــده از همســایگان، ساعت وقوع 

درگیرى بین پدر و دختر حدوداً ســاعت 16اعالم شــد که 
همسایه ها پس از اطالع از موضوع وقوع جنایت و از طریق 
تماس با مرکز فوریت هاى پلیســى 110، در ســاعت 19 

موضوع را به پلیس اطالع دادند. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: متهم که 
هنوز قادر به ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه آغاز 
درگیرى و ارتکاب جنایت نیســت، در تحقیقات اولیه تنها 
عنوان داشته است که زمانى که پدرش به قصد گرفتن پول به 
او حمله ور شده، وى را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده 
است. سرهنگ مکرم، در پایان عنوان داشت: تحقیقات در 
این پرونده در مراحل اولیه قرار دارد و متهم براى صدور قرار 
قانونى به دادسراى ناحیه 27 تهران اعزام شد. بازپرس پرونده 
نیز با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم پرونده را جهت انجام 
تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار داد. 

فرمانده انتظامى اســتان سیســتان و بلوچســتان از 
دســتگیرى باندى که براى ســرقت طال، زن جوان را 
پس از قتل، قطعــه قطعه کرده بودنــد در کمتر از 24 

ساعت خبر داد.
سردار حسین رحیمى در گفتگو با میزان،اظهار داشت: 
اول اسفند، از طریق مرکز فوریت هاى پلیس، مأموران 
انتظامى شهرستان ایرانشهر از مفقود شدن زن22 ساله 

با خبر شدند. 

پاى یک زن در میان است
وى افزود: کارآگاهان پلیس با انجام تحقیقات میدانى و 
تخصصى از رفت و آمد فرد مفقود شده با خانمى که به 
صورت تنها در ساختمان مسکونى آنان زندگى مى کردند 
اطالع پیدا کرده و دریافتند که این خانم پس از این اتفاق 
قصد خروج از شهرستان ایرانشهر را دارد و وى را براى 

تحقیقات بیشتر به مقر پلیس منتقل کردند. 
این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: با توجه به اظهارات 
ضد و نقیض فرد دســتگیر شــده در تحقیقات پلیس، 
کارآگاهان با هماهنگى مراجع قضائى از محل سکونت 
وى بازرسى کرده و بدن تکه تکه شده خانم مفقود شده 

را در سطل زباله بالکن کشف کردند. 
سردار رحیمى با اشــاره به اینکه این متهم در تحقیقات 
تخصصى کارآگاهان پلیس به ارتباط نزدیک با مقتول 
که همســایه وى بوده اعتراف کرد، بیان داشــت: این 
خانم با همکارى یکى از دوســتانش بــه نام «رقیه» و 
«پیمان»(برادر شــوهر رقیه) با هدف سرقت طالهاى 
مقتول وى را به منزل خالى از سکنه خود کشانده و با او 
درگیر شدند که در این درگیرى مقتول بر اثر برخورد با 
میز، جان خود را از دست داد و براى خروج جسد از منزل 
با تکه تکه کردن بدن، طالهاى مقتول را به ارزش 150 

میلیون ریال سرقت کردند. 

فرد دیگرى هم دستگیر شد.
فرمانده انتظامى سیســتان و بلوچســتان با اشــاره به 
اینکه دو متهم دیگر نیــز در عملیات غافلگیرانه پلیس 
دستگیر شدند، تصریح کرد: مأموران در ادامه رسیدگى 
به این پرونده، فرد دیگرى که طالهاى مســروقه را به 
قصد فروش نگهدارى مى کرد به همراه طالى مقتول 
دســتگیر کردند و متهمان پس از تکمیل تحقیقات به 

مراجع قضائ ى معرفى شدند.

شکستن استخوان پسر 3 ساله در مهدکودك
«آرشــان» کودك سه ساله اى اســت که سوم آذر ماه 
ســال جارى در یکى از مهدهاى کودك تهران بر اثر 
رفتار خشن مربى دچار شکستگى استخوان ترقوه شد، 
حادثه اى که پرونده آن در بهزیســتى به عنوان کودك 

آزارى باز شد.
«فاطمه .ى» مــادر این کودك در گفتگو با ایســنا به 
شرح این واقعه پرداخت و گفت: «ســوم آذر ماه پسرم 
را به مهد کودك بردم، آن روز طرح بینایى ســنجى در 
مهد کودك اجرا مى شــد و به همین دلیل صبح کمى 
زودتر از حد معمول به مهدکودك رفتیم و به من گفتند 
که حدود ساعت 13 به دنبال پسرم بروم چون پزشک 
بینایى سنجى آن ســاعت در مهد حاضر مى شد. حدود 
ساعت 12و45 دقیقه به مهد کودك رفتم و دیدم پسرم 
در کالس «نوپاها»- کالس مخصوص کودکان دو تا 
سه سال-نیست و بعد از جستجو دیدم که گوشه اى از 

کالس نشسته و درحال گریه کردن است.»
وى با بیان اینکه آرشــان تقریبًا سه ساله است و حدود 
یکســال و دو ماه بود که در مهد کودك «گ» واقع در 
منطقه 8 تهران حضور داشت و پیش از آن در اتاق شیر 
خواره ها بود و از مربى قبلى او بسیار راضى بودم، ادامه 
داد: «مربى جدید به مدت یک ماه به صورت کارآموز در 
مهد حضور داشت و از زمانى که آرشان به بخش نوپاها 

آمد (کمتر از یک ماه) وى مربى اش شده بود.»
این مادر ادامه  داد: «هنگام مراجعه به مهد وقتى متوجه 
گریه شدید پسرم شدم، به من گفتند که یکى از کودکان 
مهد با او درگیر شده و او را هل داده است و دو سه ساعتى 
مى شود که در حال گریه است. وقتى از آنها پرسیدم که 
چرا در این مدت با من تماسى نگرفتید، به من گفتند که 
چیزى نشــده و وقتى به او مى گوییم کجاى بدنت درد 

مى کند چیزى نمى گوید و فقط گریه مى کند.»
مادر این کودك ادامه  داد: «سریعاً آرشان را به بیمارستان 
انصارى واقع در 46 مترى نارمــک بردم و به این دلیل 
که پزشــک قادر به تشــخیص نبــود از کل بدن وى 
عکسبردارى کردیم و طى این عکسبردارى ها تشخیص 

داده شد که استخوان ترقوه پسرم شکسته است.»
وى با بیان اینکه به این دلیل که به من گفته بودند یک 
کودك با آرشــان درگیر و آن را هل داده است، آن روز 
براى پیگیرى مجدد به مهد مراجعه نکردم اما به علت 
اینکه سوم آذر ماه چهارشنبه بود تا روز شنبه یعنى ششم 
آذر ماه آرشان را به بیمارســتان الغدیر واقع در رسالت 
بردم و پزشکان آنجا عنوان کردند که استخوان ترقوه را 
نمى توان گچ گرفت بلکه تنها مى توان آن را بانداژ کرد. 
پس از مراجعه به بیمارستان به مهد رفتم تا کودکى که 
آرشان را هل داده است ببینم زیرا پسر من درشت اندام 

بوده و حدوداً 20 کیلوگــرم وزن دارد و به همین دلیل 
براى من جاى ســئوال بود که چطور یک کودك دیگر 
مى تواند چنان ضربه اى به وى وارد کند که اســتخوان 

تر قوه اش بشکند.»
مادر این کودك سه ساله ادامه  داد: «در هنگام مراجعه 
به مهد یکى از کودکان مهد را به من نشان دادند که از 
پسر من ریز اندام تر بود و حتى نمى توانست به درستى 
صحبت کند و مدعى شدند که او آرشان را هل داده است. 
این  در حالى است که همان مربى حتى از من خواست 
آن کودك را دعوا کنم تا دیگر با ســایر کودکان چنین 
رفتارى نداشته باشد سپس به مدیر مهد مراجعه کردم و 
از او خواستم که فیلم دوربین مدار بسته آن روز را به من 
نشان دهد و مسئوالن مهد آنقدر خیالشان راحت بود که 
بدون مقاومت و به راحتى حاضر شدند فیلم را در اختیار 

من قرار دهند و آن را ببینم.»
وى خاطر نشان کرد: «هنگام تماشاى فیلم به مدیر مهد 
گفتم که مربى مدعى شده است که یک لحظه از اتاق 
خارج شده و با شنیدن جیغ آرشــان مجدداً به اتاق وارد 
و متوجه این درگیرى بین این دو کودك شــده است و 
همانجا مدیر به من اعالم کرد که مربى درست نگفته، 
زیرا مربى به هیچ عنوان اجازه خروج از کالس را ندارد.»

وى ادامه  داد: «در حال  دیدن فیلم بودیم که متوجه شدیم 

هیچ درگیرى بین دو کودك رخ نداده است،  بلکه پسرم 
توسط مربى پرتاب شده و وى پس از پرت کردن پسرم 
مجدداً به سمت او رفته و دستش را مى کشد تا او را به 

گوشه اى از کالس ببرد.»
مادر این کودك سه ساله در ادامه  عنوان کرد: «فیلم هاى 
دوربین مدار بسته نشان مى دهد در حالى که آرشان در 
حال بى قرارى است این مربى با چند کودك دیگر نیز بد 
رفتارى کرده و از دور نیز مدام به آرشان اشاره مى کند که 
براى بازى و ورزش نزد بچه ها برود. این  در حالى است 
که کامًال در فیلم مشخص اســت که آرشان مقاومت 
مى کند، بیقرار است، کف کالس نشسته، کتف خود را 
مى گیرد، سرش را زمین مى گذارد و مشخص است که 

در حال گریه کردن است.»
وى ادامه  داد: «پس از مشاهده فیلم همان روز به مربى 
مهد خیلى محترمانه گفتم که شما پسر من را زدید و هیچ 
درگیرى بین دو کودك رخ نداده است، با این حال وى 
پس از شنیدن صحبت هاى من شروع به داد و بیداد کرد 
و حاضر به پذیرفتن این موضوع نشد. صبح روز یک شنبه 
هفتم آذر ماه مجدداً مقابل درب مهد کودك رفتم و در 
همان موقع با 110 تماس گرفتم و آمدند و آن را گزارش 
کردند. در آن روز مربى پــس از گریه و زارى موضوع را 
قبول کرد و البته مدعى شد که گمان نمى کرده چنین 

اتفاقى رخ دهد و فقط براى جدا کردن کودکان این کار را 
کرده است، در حالى که وى اگر قصد جدا کردن کودکان 
از یکدیگر را داشت باید دست آنها را مى گرفت و از هم 
جدایشان مى کرد نه اینکه پسر من را بلند کرده و آن را به 

گوشه اى دیگر پرتاب کند.»
مادر این کودك سه ساله خاطرنشان کرد: «کف کالس 
فوم اســت و قاعدتًا حتى در هنگام ضربه خوردن نباید 
اتفاقى براى کودك رخ دهد اما شدت ضربه وى به پسرم 
به حدى بوده که این شکســتگى در ترقوه ایجاد شده 
است تا حدى که پزشــکى قانونى از من پرسید که این 

شکستگى در اثر تصادف بوده است؟»
وى بااشــاره به اعــالم شــکایت علیه ایــن مربى و 
مهدکودك، مدعى شــد که مربى همــان روز از مهد 
کودك اخراج شــد، اما مهد کودك «گ» همچنان به 
کار خود ادامه  مى دهد. این  در حالى است که پس از این 
اتفاق به قســمت مدیریت مهدهاى بهزیستى مراجعه 
کردم و موضوع را گــزارش دادم و آنها به من گفتند که 
بازرس را به مهد کودك مى فرســتیم و نتیجه  را طى 
تماس تلفنى به شما اعالم مى کنیم اما با وجود گذشت 
قریب سه ماه هیچ تماسى با من برقرار نشده است و مهد 
کودك همچنان به فعالیت خود بدون هیچ مشــکلى 

ادامه  مى دهد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: برخورد 
سواري پراید با کامیون، هفت سرنشین خودروى پراید را 

به کام مرگ کشاند.
به گزارش فارس، على کشــاورزى اظهار داشــت: سه 
شنبه شب هفته گذشته در پى اعالم مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 مبنى بر وقوع تصادف فوتى در سطح حوزه 
استحفاظى کالنترى 18 شهر کرمان، بالفاصله مأموران  

به همراه عوامل اورژانس در محل حاضر شدند. 
وى افزود: با بررســى هاى مأموران در محل مشخص 
شد، یک دستگاه سوارى پراید با هفت سرنشین در بلوار 
امام صادق (ع) به دالیلى با یک دستگاه کامیون برخورد 
و در این سانحه تمام سرنشــینان خودروى  پراید در دم 

فوت کردند.
کشاورزى با اشاره به اینکه وسایل نقلیه براى تحقیقات 
بیشتر به پارکینگ منتقل شدند، خاطرنشان کرد: علت 

وقوع حادثه در دست بررسى است. 
گفتنى اســت در مدت 10 ماه ســال جارى، رتبه اول 
برخورد با تخلفات رانندگ ى درون شهرى به تهران بزرگ 
اختصاص یافته است. رتبه دوم برخورد با تخلفات درون 
شهرى متعلق به استان خراســان رضوى و رتبه سوم 

متعلق به استان اصفهان است. رتبه هاى چهارم و پنجم 
نیز به استان هاى خوزستان و فارس اختصاص یافته اند.

تکه تکه کردن زن جوان براى سرقت
7 کشته در تصادف پراید با کامیون در کرمان 15 میلیون طال

دختر 45 ساله پدرش را با چاقو کشت

نجات کودك گرفتار در ماشین لباسشویى

انهدام باند ایجاد رعب و وحشت در کرمان

انفجار مین در شوش دست چوپان را گرفت
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ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510100361710643 شــماره پرونده : 9509980361700329 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950394 خواهان عباس هجرانى دادخواستی به طرفیت خواندگان مســعود آریامنش به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی(حقوقی) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شــماره 214 ارجاع و به کالسه 950394ح/28 ثبت گردیده 
که در جریان دادرســى بوده و وقت رسیدگی به تاریخ 1396/2/27 و ســاعت 10:15 تعیین گردیده لذا به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان در جلسه رسیدگى در تاریخ و زمان فوق حاضر شده و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 37160 

شعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/1320
ابالغ راي

شماره ابالغنامه: 9510100361710490 شماره پرونده: 9509980361700220 شماره بایگانى شعبه: 
950255 راي دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حسین ملکیان دولت آبادى به طرفیت آقاى مجید آقاجان 
به خواسته صدور حکم به اعســار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 93000777 مورخ 93/5/9 
صادره از این دادگاه نظر به اینکه حســب محتویات پرونده دادنامه موضوع خواسته محرز گردیده مدعى 
اعسار در قبال محکوم  به جوجه یک روزه با ظرفیت 15000 و خوراك آنها از خوانده خریدارى نموده است 
و با توجه به اینکه خواهان على رغم ابالغ در جلسه رســیدگى حاضر نشده است بنابراین با عنایت به اینکه 
خواهان در قبال محکوم به تحصیل مال نموده است سابقه مالئت نامبرده محرز است فلذا دعوى خواهان 
را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و ماده 7 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 94/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
بطالن دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37159 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1321
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350413158 شماره پرونده : 9509980350400835 شماره بایگانی شعبه: 
950937 خواهان موسسه اعتبارى کوثر مرکزى با مدیریت عاملى عیســى رضایى با وکالت مع الواسطه 
مصطفى جاللى دادخواســتی به طرفیت خواندگان رمضانعلى رضایى و محمدجواد طایفه طالیى و سعید 
ماهرانى به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارت دادرسى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی(حقوقی) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 308 ارجاع و به کالســه 9509980350400835 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/10 و ساعت 08:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 37153 شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1323
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510106836308466 شــماره پرونده: 9409986836300677 شــماره بایگانی 
شعبه: 941468 مشــخصات ابالغ شونده حقیقی: غالمرضا عســکرى چاقوچانى فرزند حسین به نشانى 
مجهول المــکان، تاریخ حضور: 1396/02/27 چهارشــنبه ســاعت: 12:00 محل حضــور: اصفهان خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 304، 
علت حضور: در خصوص دعوى صدیقه اکبرى به طرفت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 37146 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/1325

ابالغ 
شــماره ابالغنامه: 9510106836908447 شــماره پرونده: 9509986836900430 شــماره بایگانی 
شعبه: 950497 خواهان رؤیا شیخ ابومسعودى دادخواســتی به طرفیت خوانده ابراهیم مغیث به خواسته 
طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شــهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضائى شــهید قدوســى- طبقه 1- اتاق 102 ارجاع و به 
کالســه 9509986836900430 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت معرفى داور حاضر گردد. م الف: 37147 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/11/1326
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510106836908449 شماره پرونده: 9509986836900449 شماره بایگانی شعبه: 
950517 خواهان شــهال مصلح صدرى دادخواســتی به طرفیت خوانده غالمحسین مهرابى کلبى آبادى 
بختیارى به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضائى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 102 
ارجاع و به کالسه 9509986836900449 ثبت گردیده. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت معرفى داور حاضر گردد. م الف: 37148 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/11/1329
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351011017 شــماره پرونده : 9509980351000853 شــماره بایگانی 
شعبه: 951028 خواهان مهدى صفدرى فرزند عیسى دادخواســتی به طرفیت خواندگان احسان زاهدى 
مزرعه شورى فرزند یداله، ابولقاسم قمى، على نصیرى و سعید موحدى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 10 دادگاه عمومی(حقوقی) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 2  اتاق شــماره 212 ارجاع و به کالســه 9509980351000853 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/1/23 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان بولقاسم قمى، 
على نصیرى و ســعید موحدى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان بولقاسم قمى، على نصیرى و سعید موحدى پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 37149 شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/1330

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100351312166 شماره پرونده : 9509980351300861 شماره بایگانی شعبه: 
950972 خواهان بانک مهر اقتصاد بوکالت حامد منتظرین به طرفیت خواندگان على چهارمحالى جعفرزاده 
و مرتضى خوشــحال و مجید حسینى سربازى به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسى و 
خسارات تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 
عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9509980351300861 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/02/2 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 37150 شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/1333
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351312136 شــماره پرونده : 950998035130867 شماره بایگانی شعبه: 
950979 خواهان شرکت خدمات نیکوشهر دادخواستی به طرفیت خوانده جواد باسنگ به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارات دادرسى وخسارات تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
9509980351300867 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/23 و ساعت 11:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 37151 شعبه 13  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/1335
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509970369100920 شــماره پرونده: 9209980350601049 شماره بایگانى شعبه: 
950650 تجدیدنظرخوانده: 1- خانم فرنوش شیخ االسالمى فرزند مصطفى 2- خانم شهزاد شیخ االسالمى 
بابا شــیخعلى فرزند مصطفى 3- خانم اقدس رشــیدى فرزند غالمرضا 4- آقاى فرزاد شــیخ االسالمى 
باباشیخعلى فرزند مصطفى همگى به نشــانى مجهول المکان 5- خانم زهرا شاهنگ فرد فرزند حسین با 
وکالت آقاى محسن کبیرى رنانى فرزند غالمحسین به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى روبروى 
بانک تجارت مجتمع سرو طبقه 5 واحد 18، تجدیدنظرخواه: آقاى سعادت ملکوتى فرزند عنایت اله با وکالت 
خانم مرضیه آهى فرزند پرویز به نشانى: اصفهان ملک شــهر فلکه مطهرى نبش خیابان بهارستان غربى 
دفتر وکالت. تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 0600590 مورخه 95/3/31 صادر شده از شعبه ششم دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان. گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره و با استعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: تجدیدنظرخواهى 
آقاى ســعادت ملکوتى فرزند عنایت اله با وکالت خانم آهى، نســبت به دادنامه شماره 0600590 مورخه 
95/3/31 صادرشده از شــعبه ششــم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان که متضمن رد دعواى اعسار وى از 
پرداخت هزینه دادرســى تجدیدنظرخواهى از دادنامه شــماره 1700- 94/10/9 آن دادگاه مى باشد وارد 
نیست و اعتراض موجه و مدللى که فسخ دادنامه را ایجاب نماید انجام نشده بنا بر این مستنداً به ماده 358 
قانون آئین دادرسى مدنى، دادنامه تجدیدنظر خواســته نتیجتًا تائید مى شود. این راى قطعى است. م الف: 

37123 عموئى رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/11/1337
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509976836102086 شــماره پرونده: 9509986836100617 شماره بایگانى شعبه: 
950690 خواهان: خانم افســانه توکلیان فرزند حشــمت اله به نشانى اصفهان- خ ســیمین- ابتداى خ 
رودکى- دفتر خانه 239 ثبت اســناد- کدملى 1290360571- همــراه 09133272367 خوانده: آقاى 
مرتضى ایران پناه به نشانى تهران- میدان رسالت- خ شــهید مدنى خ 152- خ شهید کشفى- پ 52 ط 
همکف. خواسته: طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: خواسته خانم افسانه توکلیان فرزند حشمت ا... 
به طرفیت آقاى مرتضى ایران پناه فرزند خدابخش صدور حکم بر اجازه اعمال وکالت براى صیغه طالق به 
لحاظ تخلف از شرط ضمن العقد است با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 1632 دفتر 
رسمى شماره 88 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز است. خواهان در 
توضیح اظهار داشته سابقه زندگى مشترك دارند و ثمره ازدواج یک فرزند پسر 14 ساله به نام آقاى پوریا مى 
باشد خوانده از تاریخ 1393/6/14 زندگى مشترك را ترك نموده و در خصوص پرداخت نفقه وى و فرزندش 

اقدام ننموده و به موجب دادنامه به شماره 9409976836100580 مورخ 1394/10/2 محکوم به پرداخت 
نفقه گردیده و با وصف صدور اجرائیه در خصوص پرداخت نفقه اقدام ننموده است به لحاظ تحقق شرایط 
ضمن عقد تقاضاى طالق دارد و حضانت فرزندش را خــود بر عهده مى گیرد خوانده با وصف ابالغ قانونى 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است دادگاه باتوجه به اظهارات خواهان و محکومیت خوانده به 
پرداخت نفقه و عدم امکان الزام به پرداخت با وصف صدور اجرائیه و اینکه تالش داور زوجه و مرکز مشاوره 
خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و باتوجه به نظر موافق مشاور قضایى 
با استناد به مواد 1139-1119-1134 قانون مدنى و مواد 29-27-26 قانون حمایت خانواده ضمن احراز 
شرط اول از بند «ب» شروط ضمن العقد  نکاح حکم به اجازه اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى نماید 
و به خواهان اجازه مى دهد با مراجعه به یکى از دفاتر رســمى طالق ثبت طالق و با اختیارات حاصله از بند 
«ب» یاد شده با انتخاب یکى از انواع طالق خود را مطلقه سازد. اعتبار این گواهى براى تسلیم به دفتر رسمى 
طالق شش ماه از تاریخ قطعیت راى مى باشد. با عنایت به مفاد مواد 31 و 37 قانون حمایت خانواده رعایت 
جهاد شرعى و قانونى اجراى صیغه طالق و ثبت آن و یادآورى حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده 
سردفتر ثبت طالق مى باشــد در مورد حقوق فیمابین از جمله مسائل مالى: باتوجه به اینکه خواهان اظهار 
نموده جداگانه اقدام خواهد نمود دادگاه مواجه با تکلیف نمى باشد حضانت فرزند مشترك با زوجه مى باشد 
و زوج مکلف است ماهیانه مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال با افزایش بیست درصد در ابتداى هر سال 
شمسى بابت نفقه فرزند مشــترك پرداخت نماید راى دادگاه غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 37163 عرب پور رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/11/1340
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970350101426 شــماره پرونده: 9509980350100415 شماره بایگانى شعبه: 
950505 خواهان: آقاى سیدمرتضى حســینى بهارانچى فرزند سیدجواد به نشــانى: اصفهان- خ مفتح 
غربى- نبش بن بست آزادى- ساختمان یکتا- پ 279، خواندگان: 1- آقاى حمید حکیمیان 2- آقاى سعید 
شاهى صدرآبادى همگى به نشانى: مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه 
وجه 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعواى آقاى ســیدمرتضى حسینى بهارانچى به 
طرفیت آقاى سعید شاهى صدرآبادى و حمید حکیمیان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 300/00/000 ریال 
وجه سه فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 254463 و 254459 و 254462 و مطالبه خسارات دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه دادگاه از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمى خواهان رونوشت مصدق سفته هاى 
فوق الذکر و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسى و عدم ارائه دلیل ثبتى بر پرداخت وجه سفته ها و برائت 
ذمه خویش نسبت به آن که همگى داللت بر مدیونیت خواندگان نسبت به مبلغ سفته ها داشته که تمسک 
به اصل عملى استصحاب حکایت از بقاى دین موصوف مى نماید دعواى خواهان را وارد و مقرون به صحت 
دانسته و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 و 403  از قانون تجارت و مواد 502 و 503 و 505 و 515 و 519 و 
520 و 522  از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى محکومیت خواندگان و پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 9/655/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/5/27 تقدیم دادخواســت لغایت وصول محکوم به که مطابق فرض شاخص تورم بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران توسط اجراى احکام مدنى محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37157 

حبیبى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/1341
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351001646 شــماره پرونده: 9409980351001261 شماره بایگانى شعبه: 
941432 خواهان: آقاى مجتبى آقائى فروشانى فرزند علیرضا به نشانى اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتى- 
دانشگاه صنعتى اصفهان- کوى استادان- پالك سى 1- کدپستى: 8415683111 ، خواندگان: 1- آقاى 
محمدرضا عنبرزاده به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى حجت اله آقاهادى به نشــانى اصفهان- خیابان 
کاوه- خیابان جابرانصارى- خیابان 5 آذر- کوچه مقداد- مجتمع ارکیده- واحد 5- کدپستى 8138988673 
، خواســته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقاى مجتبى آقایى فروشــانى فرزند علیرضا طرفیت آقایان محمدرضا عنبرزاده و 
حجت ا... آقاهادى به خواسته اعتراض ثالث اجرایى نسبت به توقیف یک باب آپارتمان به پالك ثبتى 2751 
و 2742 فرعى از 14458  اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در راستاى اجراى قرار تأمین خواسته به 
نفع خوانده ردیف اول و به عنوان مال خوانده ردیف دوم  توقیف گردیده است، دادگاه با عنایت به تصویر برابر 
با اصل قرارداد عادى شماره 324756 مورخ 94/8/18 و اظهارات شهود معرفى شده از سوى معترض ثالث، 
انعقاد قرارداد بیع فى مابین نام برده و  خوانده ردیف دوم در مورد آپارتمان فوق الذکر را محرز تشخیص مى دهد 
و از آنجایى که پس از مالحظه سوابق قراردادهاى تنظیمى توسط مشاور امالك، رعایت شماره سریال ها و 
تاریخ هاى قراردادها داللت بر صحت اظهارات شهود دارد بنابراین اصالت قرارداد نیز براى دادگاه محرز است. 
بر همین اساس مســتنداً به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف از آپارتمان فوق الذکر 
به نفع معترض ثالث صادر و اعالم مى نماید. راى صادر شده غیابى ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 37143 غریب نواز رئیس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/11/1345
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509970351501750 شــماره پرونده: 9509980351500711 شماره بایگانى شعبه: 
950864 خواهان: آقاى حســن مهدى پســند فرزند محمود به نشــانى: اصفهان- خوراســگان- فلکه 
پزوه- ابتداى خ فجر نبش فجر 4 فروشگاه لوازم خانگى الزهرا. خواندگان: 1- آقاى على بدیعى به نشانى: 
اصفهان- خ جى – گورت جنب مسجد 14 معصوم پ 15 همراه 09130199699 ، 2- آقاى اصغر جیحانى 
به نشــانى: اصفهان- خ جى- خ شــهید رجایى گلهاى 3 منزل سوم سمت راســت پ 3 به شماره همراه 
09139013866، 3- آقاى محمدرضــا کاظمى فرزند کردى 4- آقاى جالل خم زاده همگى به نشــانى 
مجهول المکان. خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: آقاى حسن 
مهدى پسند فرزند محمود به طرفیت آقایان محمدرضا کاظمى فرزند کردى، اصغر جیحانى، على بدیعى 
و جالل خم زاده دادخواستى به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسى مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 547409-1395/8/2 تقدیم نموده است. باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمى، 
اظهارات خواهان، شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم حضور خواندگان در دفاع از ادعاى مطروحه 
علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه خواسته ثابت مستنداً به ماده 504 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 37155 راجى رئیس شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/1347
اجراییه

شماره: 26/213/95- 95/11/23 به موجب راي شماره 778 تاریخ 95/8/29 حوزه 26 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مجید کریمى به نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/065/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/29 لغایت زمان وصول خواسته در 
حق محکوم له: بهزاد منفرد به نشانى: خ پروین- خ میرزا نصیر- جنب نانوایى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 37117 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1372
اجراییه

شماره: 950946 ش/14- 1395/11/26 به موجب راي شــماره 1590 تاریخ 95/9/22 حوزه 14 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1-  راضیه زارعى چمکردان 2- سید 
ولى ا... امینى هر دو به نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت 
وجه چک به شماره 24504232 به عهده بانک پســت بانک و مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 93/7/24 لغایت اجراى حکم 
در حق محکوم له: محمود میرزایى به نشانى: اصفهان- خ امام خمینى- خ مشیرالدوله- جنب پیمانکارى 
تفنگساز- لوازم یدکى دانگ فنگ مرکزى اصفهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37074 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1374
اجراییه

شماره: 481/95 به موجب راي شماره 702 تاریخ 95/7/4 حوزه 24 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عبدالرسول نعمت الهى به نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک شماره 
437539 تا زمان اجراى حکم در حق خواهان: محمد جان نثارى به نشــانى: اصفهان- خ کهندژ- دوپله- 
نبش کوچه 60- چوب فروشى جالل و پرداخت /335/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق 
خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37136 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1375
اجراییه

شــماره: 470/95- 95/11/26 به موجب راي شــماره 822 تاریخ 95/8/3 حوزه 24 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على عباسى به نشانی: اصفهان- خ قائمیه- کوى 
کاظم زاده پ 69 در حال حاضر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد و پنجاه 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خسارات تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررســید چک 87/6/31 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان: محمد جان نثارى الدانى به 
نشانى: اصفهان- خ کهندژ- ایســتگاه 2پله- چوب فروشــى جالل جانثارى و همچنین نیم عشر اجرا در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 37134 شعبه 24 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/1378
اجراییه

شماره: 753/95- 95/11/26 به موجب راي شــماره 987 تاریخ 95/9/22 حوزه 17 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سعید محمدى عبدوند به نشانی: مجهول المکان 
محکوم اســت به: حضور در دفترخانه و انتقال رســمى یکدســتگاه خودرو به شــماره انتظامى 121 س 
19  ایران 53 و مبلغ (4/557/000 ریال) هزینه دادرســى در حق خواهان: مســعود هنرمند عاشق آبادى 
به نشانى: خ امام خمینى- شــهرك مهدیه- بوســتان 9- نبش ك شقایق و نیم عشــر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نمایــد. م الف: 37132 شــعبه 17 حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1379

اجراییه
شــماره: 1095/94- 95/9/7 به موجب راي شــماره 402 تاریخ 95/4/22 حوزه 35 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: موسى کارآگاه به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه دو فقره چک به شماره هاى 909028 
و 909030 عهده بانک ملى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/14 و 94/10/14 سررسید چک 
تا زمان اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى از  ناحیه بانک مرکزى و پرداخت هزینه دادرسى مبلغ صد 
و نود هزار تومان در حق خواهان: طاهره شاهین به نشــانى: اصفهان- خ جى- ج شرقى- روبروى مسجد 
ولى عصر- فروشگاه پارت کویر صادر و اعالم مى نماید. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37129 شعبه 35 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/1381
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1130/95 خواهان مرتضى ریاحى جزى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- فرشته معطریان 2- مجتبى آبکار تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/2/3 ساعت 16/00 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- 
ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى- چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37171 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/118
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-860 خواهان  سید مسیح مرتضویان دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
فربد بختیاروند تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز مورخ 96/1/21 ساعت 15:30 تعیین گردیده است. 
لذا  با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 37478 شعبه 23 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/119
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950078 خواهان موسسه مالى و اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین 
نظرى توکلى و مسعود مهردادى به وکالت حسین کبیرى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت جلیل 
دهقانى و محمدرضا اصغرى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز 96/2/2 ساعت 12/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

37306 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/12/120
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95- 1143 خواهان محمدعلى خلیلیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
محسن میرزایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 96/1/15 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

37308 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/121
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 978/95 خواهان حســن نریمانى زمان آبادى دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
39/000/000 ریال موضوع یک فقره سفته به طرفیت باقر حتمى بابادى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي 
مورخ 96/2/11 ساعت 18 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروي مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 -کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 37313 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/122
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 995/95 خواهان زهرا توتونى با وکالت مریم بیگى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت حسن پدرام تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/27 ساعت 9 تعیین گردید با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37317 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/12/123
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 994/95 خواهان شــهناز توتونى با وکالت محمدامین ثباتیان، مریم بیگى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن پدرام تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/1/27 
ساعت 8/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى 
روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37316 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/124
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 985/95 خواهان مرتضى خرســندى فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- ایمان ابافت 2- حسین ابافت تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/1/23 ساعت 4:30 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روي مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 
شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37315 شعبه 42 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/125
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950832 خواهان مرتضى احمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
رضایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/9 ســاعت 16/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب- روبه روي مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37319 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/126
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95- 925 خواهان ایمان ظفرى سرمورى دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 
8/000/000 ریال به طرفیت مجید شیرانى و محمدحسین شیرانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
مورخ 1396/2/2 ساعت 3/30  عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 37326 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/127
مزایده

اجراى احکام شــعبه 9 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 
930573 ج/9 له خانم ها فریبا اسماعیلیان و فرزانه غالمعلیان هر دو با وکالت خانم بهار اسماعیلیان علیه 
آقاى پرویز اسماعیلى به قیومیت خانم طیبه معینى به خواسته دســتور فروش ملک مشاع به پالك ثبتى 
15191/1933 بخش 5 ثبت اصفهان در مورخ 95/12/28 ســاعت 8:30 صبــح در محل اجراى احکام 
شــعبه دادگاه حقوقى 9  اصفهان واقع در خیابان شــهید نیکبخت- 200 متر پایین تر ساختمان مرکزى 
دادگسترى- جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجراى احکام- طبقه سوم- واحد 5 برگزار نماید. مورد مزایده: 
ششدانگ پالك به صورت قطعه زمینى محصور به مساحت 334/09 مترمربع (طبق سند) مى باشد که فاقد 
مستحدثات و اعیانى بوده که حدود اربعه ششدانگ پالك بدین صورت است: شماًال در دو قسمت به دیوار 
خانه هاى مجاور (پالك هاى 1923 فرعى و 1924 فرعى) محدود اســت. شــرقًا به  دیوارهاى خانه هاى 
مجاور- غربًا به دیوارهاى خانه هاى مجاور و جنوبًا با درب و دیوارى در طول 13/66 متر به کوچه شــهید 
اسماعیلى محدود مى گردد. وضعیت ســاخت در پالك مذکور بصورت درب حیاط بوده و ملزم به رعایت 
ارتفاع (40٪ طول پالك شمالى) مى باشــد. مفاد م 111 ق اجراى احکام مدنى اجرا و ملک در حال حاضر 
در تصرف خوانده آقاى پرویز اسماعیلى مى باشد. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از مورد 
مزایده به نشانى خ بزرگمهر- خ شیخ صفى- ك اســماعیلى- پ 10 بازدید نمایند و با تودیع 10٪ قیمت 
کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى دادگسترى اصفهان 
و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلســه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از مبلغ پایه کارشناسى به میزان 
13/865/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار تومان) شروع و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 37310  اجراى احکام شعبه 9 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/12/128
اجراییه

شــماره: 596/95 ش25-95/11/18 به موجب راي شــماره 724 تاریخ 95/7/29 حوزه 25 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ســید مهدى مهدیان به نشانی فعال 
مجهول المکان محکوم است به: الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر رسمى و قانونى و انتقال سند رسمى 
یک دستگاه سوارى پراید مدل 82 به شــماره انتظامى 376 م 98 -13 و پرداخت مبلغ 1/805/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى وهزینه نشر آگهى در حق خواهان مرتضى امضایى به نشانى: اصفهان فلکه شهدا حمام 
حق وردى بن خرد پ 82، صادر و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 37300 شعبه 25 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/129
اجراییه

شماره: 435/95 – 1395/11/26 به موجب راي شماره 409 تاریخ 95/6/13 حوزه 16 شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عطاءا... کرمى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/330/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقویم سررسید چک 94/7/1 در حق خواهان عبدا... ایزدى به نشانى: 
اصفهان خ 24 مترى دوم کوچه حافظ پ 10 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37301 شعبه 16 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/130
اجراییه

شماره: 433/95 -1395/11/26 به موجب راي شماره 419 تاریخ 95/6/13 حوزه 16 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدعلى کاویانى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 720/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/5/20 در حق خواهان عبدا... ایزدى به نشانى: اصفهان 
خ 24 مترى دوم کوچه حافظ پ 10، تا وصول و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37302 شعبه 16 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/131
اجراییه

شماره: 25/95 -1395/11/25 به موجب راي شماره 431 تاریخ 95/6/13 حوزه 16 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کامران سخایى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 990/000 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/9/26 تا زمان 
اجراى حکم در حق خواهان: غالمرضا مهدى با وکالت محمود سنجرى به نشانى: اصفهان خ هاتف کوى 
مشیر (یخچال) روبروى مجتمع تجارى مهدى ســاختمان طبقه اول واحد 3،  و پرداخت نیم عشر اجرایى 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 37303 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/132

اجراییه
شــماره: 950069ش12- 950214 جلب ثالث -95/10/25 به موجب راي شماره 1324-1323 تاریخ 
95/8/4 حوزه 12 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه داود امینى 
و خوانده جلب ثالث حسن عابدى به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به: محکومیت خوانده اصلى و 
جلب ثالث (به نحو تضامنى) به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 94/12/10-537660 
بانک ملى بابت اصل خواســته و پرداخت هریک 1040000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/12/10) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهرداد رئیسى 
طاهرى با وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم مریم رضاپور به نشــانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) ط سوم واحد 18 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 37304 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/133
اجراییه

شماره: 941318 ش 11-1395/6/10 به موجب راي شــماره 119 تاریخ 95/1/31 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین ذوالفقارى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت چک شماره 315927 بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/30 و مبلغ 
هزینه نشر آگهى که در حق محکوم له: طاهره آذرخوش به نشانى: خمینى شهر، منظریه، بلوار عموشاهى 
روبروى مهر 22 ساختمان باشگاه مهر طبقه 3، صادر با احتساب نیم عشر اجراى احکام. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 37305 شعبه 11 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/134
اجراییه

شماره: 950069-1395/11/21 به موجب راي شماره 544 تاریخ 95/3/31 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بى بى ماه مرادى به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته 715/000 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 
120/000 ریال هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
دادخواست 95/1/22 در حق خواهان ابوالقاسم کریمى فرزند حجت ا... به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18، بابت وجه فاکتور 583، نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 

37309 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/135
اجراییه

شــماره: 941372ش12-95/10/25 به موجب راي شــماره 1263 تاریخ 95/8/4 حوزه 12 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدعلى رجائى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/150/000 ریال بابت اصل خواســته (فاکتور به 
شماره 2318 مورخ 94/4/7) و پرداخت مبلغ 340000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان على رحیمى با وکالت حسین محمدیان و الهام خدارحمى به نشانى اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) ط 3 واحد 18. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 37312 شعبه 12 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/136
اجراییه

شماره: 266/95 ش51-1395/11/26 به موجب راي شماره 685 تاریخ 95/8/29 حوزه 51 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا عیدى وندى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت رسید عادى 94/4/21 و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهى وقت رســیدگى و 3/925/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/13 و پرداخت نیم عشــر در حق اجراى احکام، مشخصات محکوم له: 
محمد ســعید حیدرى فرزند محمد با وکالت مریم جهانبخش به نشــانى خ چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از 
دادگسترى جنب کوچه خدابنده پالك 34 طبقه همکف زنگ دوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 37318 شعبه 51 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/137
اجراییه

شماره: 1254/95- 95/11/28 به موجب راي شــماره 9509976793601758 تاریخ 95/9/29 حوزه 6 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: فهیمه حاجى پور على آبادى 
فرزند محمد شغل: خانه دار به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 14/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 585/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و هزینه نشر 
آگهى در زمان اجرا در صورت لزوم و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف (95/3/25 
و 95/4/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: قاســم قاسمیان فرزند محمدرحیم شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان- خیابان پروین اعتصامى- خیابان شیخ طوسى شرقى- کوچه بهار- بن بست شهید شفیعى- پالك 
387- طبقه 2 صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37324 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/139
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 647/95ش ح 6- 1395/11/25 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک انصار به نمایندگى هادى 
میرزایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان:  1- امین محمودى 2- غالمحسین 
محمودى 3- فضل اله جهانبخشى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره  647/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/1/19 ساعت 4 عصر تعیین گردیده. 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3549 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/171
حصروراثت

بختیار رنجبر کاهریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 10 بـه شـرح دادخواست به کالسه 276/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى رنجبر کاهریزى بشناسنامه 
29 در تاریخ 71/2/7  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- بختیار رنجبر کاهریزى فرزند رضاقلى ش.ش 10 ت.ت 1334 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- على یار 
رنجبر کاهریزى فرزند رضاقلى ش.ش 143 ت.ت 1327 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- صدیقه رنجبر 
کاهریزى فرزند رضاقلى ش.ش 11 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- خدیجه رنجبر کاهریزى 
فرزند رضاقلى ش.ش 8 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- عزت رنجبر کاهریزى فرزند رضاقلى 
ش.ش 2 ت.ت 1336 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- پروانــه رنجبر کاهریزى فرزند رضاقلى ش.ش 
3 ت.ت 1336 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فرخنده رنجبر کاهریزى فرزند رضاقلى ش.ش 2 ت.ت 
1328 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- شاه صنم فرهمند کاهریزى فرزند عبدالعلى ش.ش 21 ت.ت 1304 
صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1111 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/12/186



1414آگهىآگهى 2887شنبه  7  اسفند  ماه 

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به 

مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 10126مورخه 1395/8/23 آقاى نصرت اله اصالنى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
1129682961صادره فریدونشهر فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 306/26مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
2- رأى شماره 7840مورخه 1395/6/31 خانم الهه جعفرى اسفیدواجانى به شناسنامه شماره 8953کدملى 
0075481162صادره تهران فرزند عبداله درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

119/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 281اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
3-رأى شــماره 7842مورخــه 1395/6/31آقاى محمدجواد آذرى به شناســنامه شــماره 381کدملى 
1091293910صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

119/35مترمربع قسمتى ازپالك 281اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
4-رأى 10989مورخه 1395/9/14 آقاى امیریوســفان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 297کدملى 
1091567281صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ قسمتى ازیکباب 
مغازه به مساحت 28/69مترمربع قسمتى ازپالك شماره 888/45واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
5-رأى 10988مورخــه 1395/9/14 خانــم رضــوان وحــدت بــه شناســنامه شــماره 351کدملى 
1091572410صادره نجف آباد فرزند عطااله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ قسمتى ازیکباب مغازه به 

مساحت 28/69مترمربع قسمتى ازپالك شماره 888/45واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
6-رأى شــماره 10133مورخــه 1395/8/23 خانم فریده اصالنى به شناســنامه شــماره 183کدملى 
1129065731صادره فریدونشــهر فرزند عباسعلى درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 

198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزداشهر بخش 12ثبت اصفهان 
7-رأى شماره 1579مورخه 1395/9/24 آقاى بهمن شــاه پورى ارانى به شناسنامه شماره 2434کدملى 
1818021031صادره آبادان فرزندرجبعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/99مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
8-رأى شــماره 10248مورخــه 1395/8/25 خانــم مهرى آقایى به شناســنامه شــماره 236کدملى 
1828921671صادره خرمشــهر فرزند قربانعلى دردودانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

230/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
9-رأى شــماره 10243مورخه 1395/8/25 آقاى اســمعیل شیرعلى  به شناســنامه شماره 521کدملى 
1828894729صادره خرمشــهر فرزند غالمرضا درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

230/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
10-رأى شــماره 10427مورخه 1395/8/29 خانم شــب چراغ القاســى بابااحمدى به شناسنامه شماره 
230کدملــى 1129398153صــادره فریدونشــهر فرزند غفوردرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

141/39مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزانشهربخش 12ثبت اصفهان 
11-رأى شــماره 11994مورخه 1395/10/5 خانم هاجررســتگارى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
4959کدملى 1092134174صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 81/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1819/1به مساحت 62/91مترمربع وقسمتى ازپالك 

شماره 1819/4به مساحت 18/44مترمربع واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
12-رأى شــماره 11995مورخه 1395/10/5 آقاى ســعید ابراهیم نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
1871کدملى 109133572صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 81/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1819/1به مساحت 62/91مترمربع وقسمتى ازپالك 

شماره 1819/4به مساحت 18/44مترمربع واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
13-رأى شــماره 10262مورخه 1395/8/25 خانم طاهره افضلى اســفیدواجانى به شناســنامه شماره 
824کدملى 0039395715صادره تهران فرزند ســیدعلى دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 263/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 210واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
14-رأى شــماره 10260مورخــه 1395/8/25 آقاى وحید اســتواربه شناســنامه شــماره 552کدملى 
0075872218صادره تهران فرزند مرتضى  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

263/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 210واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
15-رأى شــماره 12828 مورخه 1395/10/23 آقاى رضا صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
30445کدملى 1090302525صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

102/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
16-رأى شماره 12323مورخه 1395/10/12 آقاى سعید توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 923کدملى 
1091159513صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/93 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 857واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شماره 12319مورخه 1395/10/12آقاى مجید فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 448کدملى 
1091118442صادره نجف آباد فرزند حســین درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 215/67مترمربع 
قسمت واقع شده برروى پالك شماره1047به مساحت 128/12مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك  

1062/1به مساحت 87/55 مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
18-رأى شــماره 10302مورخه 1395/8/25 خانم خدیجه کریمى به شناســنامه شــماره 166کدملى 
1091625204صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/40 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 859واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 7311مورخه 1395/6/18 آقاى محمد رســول احمدى پرچلى به شناســنامه شماره 
693کدملــى 4171022118صــادره الیگودرزفرزنــد بهــرام درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

260/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
20-رأى شــماره 7317مورخه 1395/6/18 آقاى محمد رســول احمدى پرچلى به شناســنامه شماره 
693کدملى 4171022118صادره الیگودرزفرزند بهرام درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/73مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
21-رأى شــماره 12691مورخــه 1395/10/19 خانم صدیقه چترایى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
5499334031صادره تیران وکرون فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/22 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
22-رأى شماره 10259مورخه 1395/8/25 خانم فرشته قیصریه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1کدملى 
1091779597صادره نجف آباد فرزند یداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
184/48مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 227به مساحت 102/66مترمربع وپالك 227/1به مساحت 

81/82مترمربع واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
23-رأى شــماره 10257مورخه 1395/8/25 آقاى روح اهللا صالحى به شناســنامه شــماره 632کدملى 
1090456034صادره نجف آباد فرزند یداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
184/48مترمربع قســمتى ازپالکهاى شــماره 227به مســاحت102/66مترمربع وپــالك 227/1به 

مساحت81/82مترمربع واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
24-رأى شــماره 11576مورخه 1395/9/24آقاى ســجاد شــیرزادى به شناســنامه وکدملى  شماره 
1080195017صادره نجف آباد فرزند خدارحم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 298/75مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
25-رأى شماره 10283مورخه 1395/8/25خانم ماه پسند قربانى چم کهریزى به شناسنامه شماره 3کدملى 
6209828167صادره لنجان فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
26-رأى شــماره 3674مورخــه 1395/3/30 آقــاى علــى الهــى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
1129778215صادره فریدونشهر فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/22مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
27-رأى شــماره 12553مورخه 1395/10/16 آقاى محســن علیخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
194کدملى 1091443300صادره نجف آباد فرزند مهرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 165/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
28-رأى شــماره 12551مورخه 1395/10/16 خانم الهام هنرمندپور به شناسنامه شماره 2202کدملى 
1092106561صادره نجف آباد فرزند حســین  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

165/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
29-رأى شماره 10531مورخه 1395/9/2 آقاى مانده على جوزقیان به شناسنامه شماره 22174کدملى 
1090219652صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19/76 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
30-رأى شماره 10536مورخه 1395/9/2 خانم اعظم منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 164کدملى 
1091525722صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 546واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
31-رأى شماره 10289مورخه 1395/8/25 خانم زهرا یزدانى فضل آبادى به شناسنامه شماره 88کدملى 
5499125279صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

94/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
32-رأى شــماره 10287مورخه 1395/8/25 آقــاى على یزدانى فضل آبادى  به شناســنامه شــماره 
5490062657کدملى 5490062657صادره نجف آباد فرزند حمید  دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 94/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
33-رأى شــماره 10288مورخــه 1395/8/25 خانم مریم  یزدانى فضل آبادى به شناســنامه شــماره 
5490133384کدملى 5490133384صادره تیران فرزند حمید دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 94/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
34-رأى شــماره 12321 مورخه 1395/10/12 آقاى محمد جهانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 
653کدملى 1091131139صــادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

59/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 704/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
35-رأى شــماره 12314مورخه 1395/10/12 خانم شــهین چراغى به شناسنامه شــماره 529کدملى 
1129203141صادره فریدونشهرفرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/45 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 790/1036 واقع درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان 
36-رأى شــماره 12910مورخه 1395/10/26خانم اکرم شکراللهى به شناســنامه شماره 1079کدملى 
1091602964صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

150/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
37-رأى شــماره 12547مورخه 1395/10/16آقاى على رضا آوینى به شناســنامه شماره 1190کدملى 
1091273960صادره نجف آباد فرزند اســداهللا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

150/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
38-رأى شــماره 10998مورخــه 1395/9/14 خانم رقیه ایمانیان نجف  آبادى به شناســنامه شــماره 
1401کدملى 1091405174صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
175/43مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 1134به مســاحت 84/43مترمربع وپالك 1135به مساحت 

91مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
39-رأى شــماره 11581مورخه 1395/9/24خانم زهرا شــاهپورى ارانى به شناسنامه شماره 48کدملى 
5499514615صادره تیران فرزند عیدى محمددریک دانگ مشــاع ازششــدانگ قسمتى ازیکباب خانه 
قسمتى ازپالك شماره 1028/1 به مساحت108/87مترمربع وسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه قســمتى ازپالك1033به مســاحت 33/85مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان جمعابه 

مساحت142/72مترمربع 
40-رأى شــماره 11580مورخه 1395/9/24 آقاى محمدرضا شجاعى به شناســنامه شماره 11کدملى 
5499497788صادره نجف آباد فرزند على درپنج دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه قسمتى 
ازپالك شــماره1028/1به مساحت108/87مترمربع وســه دانگ مشاع ازششــدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه قســمتى ازپالك1033به مســاحت 33/85مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان جمعابه 

مساحت142/72مترمربع 
41-رأى شــماره 10894مورخه 1395/9/11 آقاى ابراهیم صائبى به شناســنامه شــماره 2245کدملى 
1091209049صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/40 مترمربع 
قسمتى ازپالکهاى شماره 5/1145 به مساحت 89/44 مترمربع وقســمتى ازپالك 5/1146 به مساحت 

20/96مترمربع واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
42-رأى شــماره 12313مورخه 1395/10/12 آقاى عباس عطوفى به شناســنامه شماره 202کدملى 
1091095248صادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ دوباب مغازه وفوقانى آن به مساحت 70/47 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 529واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
43-رأى شــماره  11766مورخه 1395/9/30 آقاى محمد حســن قائم منتظرى به شناســنامه شماره 
693کدملى 1091021351صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

159/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
44-رأى شــماره 11623مورخــه 1395/9/25آقاى مراد صادقى به شناســنامه شــماره 1212کدملى 
6639606275صادره اندیکا فرزند ظهراب درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
45-رأى شــماره 12688مورخه 1395/10/19 خانم صدیقه نمازیان به شناســنامه شماره 403کدملى 
1090873255صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/50 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
46-رأى شــماره 12687 مورخه 1395/10/19 آقاى ابراهیم مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 
544کدملى 1090819854صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 195/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
47-رأى شماره 11772مورخه 1395/9/30 آقاى امام داد رضائى میرقائد به شناسنامه شماره 194کدملى 
5558611944صادره فارســان فرزند قپانى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 207مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
48-رأى شــماره 10516مورخه 1395/9/2 خانم میناکریمى به شناسنامه شماره 1080158006کدملى 
1080158006صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

107/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
49-رأى شــماره 10523مورخه 1395/9/2آقاى پیمان شــیخان شــمس آبادى به شناســنامه شماره 
2304کدملى 1092107584صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 107/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
50-رأى اصالحى شماره 10537مورخه 1395/9/2 پیرورأى شماره 19496مبنى براصالح نام پدرمتقاضى 
ازعلى شیربه شیرعلى که دررأى قبلى اشــتباهانام متقاضى على شیردرج شده است که بدین شرح اصالح 

میگرددآقاى امیرشهبازى فرزند شیرعلى ورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد 
51-رأى اصالحى شــماره 12938مورخه 1395/10/27 پیروراى 10853مورخه 1395/9/9خانم اعظم 
ایوبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1595کدملى 1091166234صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه 
وپانزده –دویست وهفتاد وهفتم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/23مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 917باقیمانده واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
52-رأى شماره 10857مورخه 1395/9/9آقاى امیر خوشاوى به شناسنامه شماره 58کدملى 1091114544 
صادره نجف آبادفرزند سعادت اله دردوودویست وشصت ودو-دویست هفتاد وهفتم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 181/23مترمربع قســمتى ازپالك 917باقیمانده واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
53-رأى شــماره  10125مورخــه 1395/8/23  آقاى محمد القاصى به شناســنامه شــماره 92کدملى 
6639865769صادره اندیکا فرزند عزیزاهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/37مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
54-رأى شــماره 12884مورخه 1395/10/25آقاى حمید عبدالغالمى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 
2168کدملــى 1091336563صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

117/01مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
55-رأى شماره 10529مورخه 1395/9/2خانم عاطفه کریمى قرطمانى به شناسنامه شماره 551کدملى 
1092090045صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

106/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 467واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
56-رأى شماره 10530مورخه 1395/9/2 آقاى یوسف میرزایى ناغانى به شناسنامه شماره 1910کدملى 
1091281173صادره نجف آباد فرزند برزو درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

106/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 467واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
57-رأى شــماره 11779مورخه 1395/9/30آقاى محمد جواد طالبى فروشــانى به شناســنامه شماره 
886کدملى 1141131161صادره خمینى شــهر فرزند اصغر درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به 

مساحت 387/66مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58-رأى اصالحى شماره 14623مورخه 1395/12/1مربوط به تقاضاى آقاى نصراله خدادادى نجف آبادى  
مبنى برصدورسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه قســمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت 
اصفهان که دررأى صادره قبلى مساحت اشتباها195/50وشماره پالك اشتباها 14/24قیدشده که مساحت 

به 14/24مترمربع وپالك 6اصلى اصالح مى گرددورأى  قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجراست 
59-رأى شماره 12549مورخه 1395/10/16 آقاى داود حمزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 6453کدملى 
1092149139صادره اصفهان فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/27مترمربع قسمت 
واقع شده درپالك شماره 31باقیمانده به مساحت 118/37متروقسمت واقع شده درپالك شماره 31/2به 

مساحت 0/90مترواقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
60-رأى شماره 11778مورخه 1395/9/30آقاى اصغرطالبى فروشانى به شناسنامه شماره 10312کدملى 
1140479148صادره خمینى شهر فرزند اســداهللا درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 

598/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
61-رأى شــماره 3802مورخــه 1395/4/1 خانــم اشــرف اصالنى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
1129717852صادره فریدونشــهر فرزند حسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 216/55مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
62-رأى شــماره 10293مورخه 1395/8/25 آقاى شــهرزاد رادمندبه شناسنامه شــماره 1739کدملى 
4621165712صادره شهرکرد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 242/89 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
63-رأى شماره 12985مورخه 1395/10/28 آقاى رضا یوسفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 54کدملى 
1090713797صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یک باب مغازه وزمین متصله به مســاحت 

680/34مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
64-رأى شــماره12566مورخه 1395/10/18 آقاى محمد على پاك طینت نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 447کدملى 1091018898صادره نجف آباد فرزند غالمرضادرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت101/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از470اصلى واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
65-رأى شــماره 12567مورخه 1395/10/18خانم صدیقه محمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
630کدملى 1091030881صادره نجف آباد فرزند اسداله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 101/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از470اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
66-رأى شــماره 12473مورخــه 1395/10/15 خانــم صغراصادقى به شناســنامه شــماره 7کدملى 
1091063230صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 109/84مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
67-رأى شــماره 12482مورخه 1395/10/15 آقاى ابراهیم ایام بکام نجف آبادى به شناســنامه شماره 
758کدملى 1091051607صادره نجف آبادفرزند غالمحسین درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 

85/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
68-رأى شــماره 12983مورخه 1395/10/28 خانم مریم شــریفیانا نجف آبادى به شناســنامه شماره 
13570کدملى 1092220089 صادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

154/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 887اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
69-رأى شماره 12643مورخه 1395/10/19 آقاى على مهدورموگوئى به شناسنامه شماره 505کدملى 
4171378532صادره الیگودرزفرزند روزعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت به مساحت 142مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
70-رأى شــماره 12864مورخه 1395/10/25 آقاى حســین قادرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
438کدملى 1091573281صادره نجف آباد فرزند عشقعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 59/71مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10فرعى از454اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
71-رأى شــماره 12867مورخه 1395/10/25 خانم نســرین مردانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
735کدملى 1091589461صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 59/71مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10فرعى از454اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
72-رأى شماره 12694مورخه 1395/10/20 خانم رعنابهزادى به شناسنامه شماره 1080275169کدملى 
1080275169صادره نجف آباد فرزند گودرز درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
73-رأى شماره 12969مورخه 1395/10/28 آقاى اسمعیل حاجى علیخانى به شناسنامه شماره 660کدملى 
1090958536صادره نجف آباد فرزند اسداله دریک وویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 210/62مترمربع قسمتى ازپالك شماره 133واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
74-رأى شــماره 12970مورخه 1395/10/28 خانم عفت ایران نژاد نجف آبادى  به شناســنامه شماره 
94کدملى 1091480346صادره نجف آباد فرزند اسداهللا نسبت به چهارویک دوم دانگ  مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 210/62مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 133واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 

اصفهان 
75-رأى شــماره 12467مورخه 1395/10/15 آقاى اکبرمومنى ورپشتى به شناسنامه شماره 31کدملى 
5499545881صادره تیران فرزند اصغردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 112مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 743اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
76-رأى شــماره 12729مورخه 1395/10/20 آقاى رضا جمشیدیان قلعه شــاهى به شناسنامه شماره 
349کدملى 1091354170صادره نجف آباد فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164/70 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3027واقع دربخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان 
77-رأى شــماره 12241مورخه 1395/10/11آقاى حسین شفیعى اســفیدواجانى به شناسنامه شماره 
13587کدملى 1815577355صادره آبادان فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 859اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
78-رأى شماره 12762مورخه 1395/10/22 آقاى حســن والیتى نجف آبادى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3482کدملى 1091385505صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

143/44مترمربع قسمتى ازپالك شماره 146 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
79-رأى شــماره 12299مورخه 1395/10/11 آقاى مرتضى کثیرى چشــمه احمدرضائى به شناسنامه 
شماره 41کدملى 5499758761صادره ازتیران فرزند معصومعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

151/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
80-رأى شــماره 12535مورخــه 1395/10/16 خانم مهین ذرتى به شناســنامه شــماره 598کدملى 
1091020401صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 249/21مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1044اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
81-رأى شــماره 12760مورخه 1395/10/20 خانم نفیسه شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7632کدملى 1092160914صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 154مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6/782واقع دربخش12ثبت اصفهان
82-رأى شــماره 12758مورخه 1395/10/20 آقاى محمدقاسمى به شناســنامه شماره 2809کدملى 
1092255982صادره نجف آباد فرزند غالم عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

154مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6/782واقع دربخش12ثبت اصفهان
83-رأى شماره 12698مورخه 1395/10/20خانم آزاده احمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 60کدملى 
1091578796صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 241/99مترمربع قسمتى ازپالك شماره 97و98 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان که 

مقدار161/21مترمربع مربوط به پالك 98ومقدار80/78مترمربع ازپالك 97مى باشد 
84-رأى شــماره 12697مورخه 1395/10/20 آقاى رحمان ایزدى به شناسنامه شماره 27005کدملى 
1090268051صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
241/99مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 97و98 اصلى واقــع درقطعه 6بخش 11ثبــت اصفهان که 

مقدار161/21مترمربع مربوط به پالك 98ومقدار80/78مترمربع ازپالك 97مى باشد 
85-رأى شــماره 12239مورخه 1395/10/11 خانم بانو اله دادى ســمندگانى به شناســنامه شــماره 
15کدملى5759663291فرزنــد عبدالــه دردودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

120/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 156اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
86-رأى شــماره 12238مورخــه 1395/10/11 آقــاى داود قربانــى بــه شناســنامه شــماره 

277کدملى5499409307فرزنداســداله درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
120/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 156اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 

87-رأى شــماره 12178مورخه 1395/10/9 آقاى عبداله نورمحمدى به شناســنامه شماره 14کدملى 
5759785419فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 135مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

547اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
88-رأى شــماره 11785مورخــه 1395/9/30 خانم صغرا ســورانى به شناســنامه شــماره 61کدملى 
4622987090صادره شــهرکرد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 

42/57مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
89-رأى شــماره 11782مورخه 1395/9/30 آقاى حامد بهارلوئى  به شناســنامه شماره 11493کدملى 
1757051767صادره اهوازفرزند خلیل  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

42/57مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
90-رأى شــماره 12571مورخــه 1395/10/18 آقــاى محســن قنبریهابــه شناســنامه شــماره 
79کدملى1091084637صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

236مترمربع قسمتى ازپالك شماره 580اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
91-رأى شــماره 12981مورخه 1395/10/28 خانم عزت نادعلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
397کدملى 1090940092صادره نجــف آباد فرزند على محمدنســبت به دو ودو پنجم دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/40مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 768/2واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
92-رأى شــماره 12982مورخه 1395/10/28 خانم اعظم رضائیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
26540کدملى 1090263341صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا نســبت به ســه وســه پنجم دانگ مشاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/40مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 768/2واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
93-رأى شــماره 12972مورخه 1395/10/28 خانم صغراباغ وحوشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
231کدملى 1090815727 صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 247مترمربع قسمتى ازپالك شماره 103/2 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
94-رأى شــماره 12971مورخه 1395/10/28 آقاى قنبرعلى توبه یانى چقادرى به شناســنامه شماره 
19663کدملى 1090194552 صادره نجف آباد فرزند على دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 247مترمربع قسمتى ازپالك شماره 103/2 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
95-رأى شــماره 10416مورخه 1395/8/29 آقاى حســن بیگلرى مشــهدى به شناســنامه شــماره 
10کدملى 5759688243صادره فریدن فرزند میرزااقادرششدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 

194/41مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
96-رأى شــماره 11768مورخه 1395/9/30 خانم مهین تاج آرپناهى به شناســنامه شماره 615کدملى 
5759521829 صادره چادگان فرزندنشولى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
97-رأى شــماره 10143مورخــه 1395/8/23خانــم الهه کیانپوربه شناســنامه شــماره 305کدملى 
5558654570صادره کوهرنگ فرزند قربان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/80مترمربع قسمتى 

ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
98-رأى شماره 12839مورخه 1395/10/23 آقاى محمد جعفرمحمدى ارانى به شناسنامه شماره 12کدملى 
5499467862صادره تیران فرزند مسیب درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/03مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 293/1واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
99-رأى شماره 11619مورخه 1395/9/25 آقاى محمد صادق صالحى به شناسنامه شماره 117کدملى 
1090837305صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

174/92مترمربع قسمتى ازپالك شماره 474اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
100-رأى شــماره 11618مورخه 1395/9/25 آقاى فرزاد صالحى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
27587کدملى 1090273886صادره نجف آباد فرزند محمد صادق درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 174/92مترمربع قسمتى ازپالك شماره 474اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان

101-رأى شــماره 12301مورخه 1395/10/12آقاى علیرضا عالمى به شناسنامه شماره 2236کدملى 
1091312443صادره نجف آبادفرزند اســداله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

129/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16/5 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
102-رأى شماره 12302مورخه 1395/10/12خانم معصومه عباسى جوزدانى به شناسنامه شماره 2کدملى 
1091780056صادره نجف آبادفرزندقدمعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

129/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16/5 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
103-رأى شــماره 12876مورخه 1395/10/25 آقاى محمودفاضل نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1224کدملى 1091302332صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه قسمتى ازپالك 
شماره 740/10و740/11 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان به مساحت 301/58مترمربع که 

مقدار114/07 مترمربع ازپالك 740/10ومقدار187/51مترمربع ازپالك 740/11 مى باشد 
104-رأى شــماره 12717مورخه 1395/10/20 آقاى عبدالخلیل هارونى به شناسنامه شماره 31کدملى 
4622799472صادره شهرکرد فرزند عبدالرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/25 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
105-رأى شــماره 12242مورخه 1395/10/11خانم زهرا چاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1091617929صادره نجف آباد فرزند محمود نسبت به دووده سیزدهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 216/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 451اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
106-رأى شــماره 12243مورخــه 1395/10/11خانــم پریســانصراللهى بــه شناســنامه شــماره 
1080737197صادره نجف آباد فرزند محسن نسبت به سه وسه سیزدهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 216/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 451اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
107-رأى شماره 12222مورخه 1395/10/9 آقاى محســن حمیدى به شناسنامه شماره 2695کدملى 
4268806741صادره دوگنبدان فرزند یداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از942اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
108-رأى شماره 11620مورخه 1395/9/25 آقاى رمضانعلى کارشناس به شناسنامه شماره 861کدملى 
1090866682صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب مغازه نیمه سازوزمین متصله به مساحت 

217/58 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
109-رأى شــماره 12545 مورخه 1395/10/16آقاى سعید قیصرى به شناســنامه شماره 165کدملى 
1091151938صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 166/43مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1243واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
110-رأى شماره 11769مورخه 1395/9/30آقاى مرتضى سپیانى چقیورتى به شناسنامه شماره 6کدملى 
1129700062صادره فریدونشهر فرزندحاجى محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/63مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
111-رأى شماره 11774مورخه 1395/9/30 آقاى مرتضى سپیانى چغیورتى به شناسنامه شماره 6کدملى 
1129700062صادره فریدونشــهر فرزند حاجى محمد درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 248/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
112-رأى شــماره 11776مورخه 1395/9/30 خانم بتول یوســلیانى به شناســنامه شــماره 4کدملى 
1129721388صادره فریدونشهر فرزند سیف اله  دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

248/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
113-رأى اصالحــى شــماره 14621مورخــه 1395/12/1 پیــرورأى شــماره 12240مورخــه 
1395/10/11آقاى یداله جعفرى کاکلکى به شناسنامه شماره 19کدملى 4622890003صادره شهرکرد 
فرزندعبدالواحددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/55مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192/2واقع 

درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان   
114-رأى شماره 12466مورخه 1395/10/15 آقاى غالمرضا محمدى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 
537کدملى 1091119333صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/24 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1192و1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
115-رأى شــماره 12695مورخه 1395/10/20آقاى سهراب هوشــیار به شناسنامه شماره 334کدملى 
1091546525صادره نجف آباد فرزند عبدالمجید درششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/67مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 402/1 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
116-رأى شــماره 12536مورخه 1395/10/16 خانم مرضیه شهیدى به شناســنامه شماره 22کدملى 
1091765261صادره نجف آباد فرزند جعفردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/86مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از39اصلى واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
117-رأى شماره 12598مورخه 1395/10/18آقاى کمال چغادکى پوربه شناسنامه شماره 1835کدملى 
1817161555صادره آبادان فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 123مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از1002اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
118-رأى شماره 9231مورخه 1395/8/1 خانم زهرا قربان پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 3443کدملى 
1091385114صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

130مترمربع قسمتى ازپالك شماره 261اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
119-رأى شــماره 9222مورخه 1395/8/1 آقاى یوســف نورمحمدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1089کدملى 1091300984صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 130مترمربع قسمتى ازپالك شماره 261اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
120-رأى شــماره 12432مورخه 1395/10/14خانم زهرا نمازیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
741کدملى 1091061629صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
121-رأى شــماره 12431مورخه 1395/10/14آقاى رحمت اله بیات به شناســنامه شماره 115کدملى 
5759621432صادره چادگان  فرزندعبداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
122-رأى شماره 11615مورخه 1395/9/25 آقاى امیرحسین کاظمى به شناسنامه شماره 2514کدملى 
1091340031صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 155/58مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1820واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
123-رأى شــماره 19356مورخه 1395/8/25آقاى عیســى قلى طاهرى عبده وند به شناسنامه شماره 
10374کدملــى 1815777486صــادره آبادان فرزند روشــن درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
124-رأى شــماره 12303مورخه 1395/10/12 آقاى محسن محمدى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 
1214کدملى 1092240039صادره نجف آباد فرزند محمد تقى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 165/79مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از1123اصلى واقع درقطعه 7بخش 

11ثبت اصفهان 
125-رأى شماره 12304مورخه 1395/10/12 خانم زهرا احمدى شاهدانى  به شناسنامه شماره 0کدملى 
1080003444صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

165/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از1123اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
126-رأى شــماره 3533مورخه 1395/3/25 آقاى ولى عیدى وندى به شناســنامه شماره 365کدملى 
5559439053صادره فارسان فرزند مراد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/12مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
127-رأى شــماره 10426مورخه 1395/8/29 آقاى منصوربرونى به شناســنامه شــماره 568 کدملى 
5759534912 صادره چنارود فرزند یادگار درششدانگ یکباب خانه به مساحت 333/81مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
128-رأى شــماره 12316مورخه 1395/10/12آقاى محمد حسین امینى به شناسنامه شماره 29کدملى 
1091114250صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 187مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 120واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
129-رأى شماره 12312مورخه 1395/10/12خانم عصمت شــایان به شناسنامه شماره 1062کدملى 
1090423462صادره نجف آباد فرزند بهرام درششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/45مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 586/21واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
130-رأى شماره 12692مورخه 1395/10/20آقاى محمد جواد سرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2376کدملى 1092251642صادره نجف آباد فرزند اکبردرســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 139/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
131-رأى شماره 12693مورخه 1395/10/20خانم مهرالسادات امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7544کدملى 1092160035صادره نجف آباد فرزند سیدرســول درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 139/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
132-رأى شــماره 10281مورخه 1395/8/25 آقاى حســن فروغى به شناســنامه شــماره 94کدملى 

1090688199صــادره نجف آبــاد فرزند کربالئى ابوالقاســم درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
38/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 

133-رأى شماره 10513مورخه 1395/9/2 آقاى روح اهللا صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 520 
کدملى 1091355886صادره نجف آباد فرزند مانده على درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 

خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 368واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
134-رأى شــماره 10514مورخه 1395/9/2 خانم فهیمه السادات موســویان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1175 کدملى 1092096299صادره نجف آباد فرزندسیدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 368واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 

135-رأى اصالحى شماره 13740مورخه 1395/11/12پیرورأى شماره 4892مورخه 1395/4/29 مربوط 
به تقاضاى  خانم محبوبه عبدالعظیمى نجف آبادى مبنى برصدورسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه وطبقه 
فوقانى وزیرزمین قسمتى ازپالك 1021واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى 
شماره پالك ثبتى 1210اشــتباها به جاى 1021قیدشده که بدین نحو احسن اصالح میگرددورأى صادره 

قبلى بارعایت اصالح فوق قابل اجرامى باشد 
136-رأى شــماره 6165مورخه 1395/5/26 آقاى رسول موحدى به شناسنامه شــماره 2036کدملى 
1092104909صادره ازنجف آباد فرزند على نسبت به 3دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

228/42مترمربع قسمتى ازپالك 551واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
137-رأى شــماره 6162مورخه 1395/5/26 خانم اطهر غضنفرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
9879کدملى 1092183361صادره ازنجف آباد فرزند حسینعلى نسبت به 3دانگ مشاع ازششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 228/42مترمربع قسمتى ازپالك 551واقع درقطعه 3بخش11ثبت اصفهان 
138-رأى شــماره 12429مورخه 1395/10/14آقاى على ایزدپناه به شناســنامه شماره 14216کدملى 
1751182088صــادره اهوازفرزند رضا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

237/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 703اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
139-رأى شــماره 12430مورخه 1395/10/14خانم مریم شریف به شناسنامه شــماره 1686کدملى 
1091203458صادره نجف آباد فرزند  محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

237/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 703اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
140-رأى شــماره 12434مورخه 1395/10/14 خانم راضیه مرتضوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1459کدملى 1091304688صادره نجف آباد فرزند کریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت334/75مترمربع قسمتى ازپالکهاى 555/5و554واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان اصفهان 

که مقدار171/75مترمربع مربوط به پالك 555/5ومقدار163مترمربع مربوط به پالك 554مى باشد
141-رأى شماره 12433مورخه 1395/10/14 آقاى ســیدروح اهللا اسماعیلیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 29085کدملى 1090288921صادره نجف آباد فرزندسید محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت334/75مترمربع قسمتى ازپالکهاى 555/5و554واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 
اصفهان که مقدار171/75مترمربع مربوط به پالك 555/5ومقدار163مترمربع مربوط به پالك 554مى 

باشد
142-رأى شــماره 12310مورخه 1395/10/12آقاى ابراهیم نکیسابه شناســنامه شماره 1385کدملى 
1816755941 صادره آبادان فرزند قنبردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 297/20مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از293اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
143-رأى شماره 12181مورخه 1395/10/9خانم فرحنازبزرگپورسوادجانى به شناسنامه شماره 20کدملى 
4623037241صادره شهرکرد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 79/13مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
144-رأى شماره 12174مورخه 1395/10/8 آقاى محمد جعفرصفارى به شناسنامه شماره 732کدملى 
1091080501صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مربوط به 
قسمتى ازپالکهاى 1192و1187اصلى به مساحت 284/09مترمربع که 17/03مترمربع ان ازپالك شماره 

1192اصلى ومقدار267/06مترمربع آن ازپالك 1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
145-رأى شماره 12175مورخه 1395/10/9 خانم زهرافتحى جوزدانى به شناسنامه شماره 481کدملى 
1091109702صادره نجف آباد فرزند اســداله درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مربوط به 
قسمتى ازپالکهاى 1192و1187اصلى به مساحت 284/09مترمربع که 17/03مترمربع ان ازپالك شماره 

1192اصلى ومقدار267/06مترمربع آن ازپالك 1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
146-رأى شماره 11787مورخه 1395/9/30آقاى لطف اهللا ظهرابى نیا به شناسنامه شماره 294کدملى 
5559561002صادره فارسان فرزند یداهللا درششداگ یکباب خانه به مساحت 125/99مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
147-رأى شماره 6171مورخه 1395/5/26 آقاى تقى القاسى بابااحمدى به شناسنامه شماره 4749کدملى 
1128877821صادره فریدونشهر فرزند محمد تقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 250مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
148-رأى شــماره 11764مورخه 1395/9/30 آقاى مهدیقلى طاهرى به شناسنامه شماره 481کدملى 
5558645717صادره فارسان فرزند حاجت درششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/20مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
149-رأى شماره 12237مورخه 1395/10/9 آقاى حسین جمشــیدیان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
129کدملى 1091765030صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/97 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3526فرعى از391اصلى واقع دربخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان 
150-رأى شــماره 10282مورخه 1395/8/25 خانم بتول ســلیمانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
341کدملــى 1091067198صــادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

257/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 704/8واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
م الف : 3554 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/12/22

حسین زمانى   ریئس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 12/182

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9510100354507601 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980363001299 شماره بایگانى شعبه: 951090 شاکى خانم ناز بیگم 
رئیسى فرزند اقا گل شکایتى علیه آقاى ضرغام رئیسى دائر بر توهین از طریق 
تلفنى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (119 جزایى ســابق) واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه 951090 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/01/23 و ساعت 10 تعیین شده است. و نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود 
و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیــم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود.  م الف: 37152 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 

سابق)/11/1324 

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970352902092 شماره پرونده: 9509980358900664 
شماره بایگانى شعبه: 950548 شــاکى: آقاى کیوان روزبهانى فرزند حسین به 
نشانى: اصفهان خ رباط سوم بن بست یاسمن (30)- پالك دوم شمالى متهمین: 
1- آقاى سید سعید سجادى فرزند سید جلیل به نشانى: اصفهان خانه اصفهان- خ 
خلیفه ســلطانى ك گلها گلها 3 نبش کوچه پ 40، 2- آقاى وحید سجادى به 
نشانى اصفهان- اصفهان، 3- آقاى مهرداد قلندربیگى فرزند شاهین به نشانى: 
اصفهان – اصفهان خ خلیفه سلطانى ك بوعلى ك ســبحان پ 20، اتهام ها: 
1- سرقت مستوجب تعزیر 2- ضرب و جرح عمدى 3- تخریب خودرو. گردشکار: 
دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام هاى آقایان 1- سید سعید 
سجادى فرزند سید جلیل و 2- سید وحید سجادى فرزند سید جلیل و 3- مهرداد 
قلندر بیگى فرزند شاهین هر سه دائر بر مشارکت در ایراد صدمات بدنى عمدى 
نسبت به آقاى کیوان روزبهانى فرزند حسین و عالوه بر آن متهم ردیف دوم دائر 
بر تخریب اتومبیل و متهمان ردیف اول و دوم، دایر بر مشارکت در سرقت اموال 
به شرح مذکور در کیفرخواست صادره و حسب شکایت شاکى فوق الذکر، باتوجه 
به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادسرا و اظهارات 
طرفین پرونده و تحقیقات تکمیلى معموله توســط دادسراى اصفهان و قرائن و 
امارات موجود در پرونده به استناد مواد 656 و 677 قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزیرات و مواد 448 و 449 و 709 و 710 و 714 و 715 بخش دیات، هر سه نفر 
متهمان موصوف را بالسویه به پرداخت دوازده هزارم دیه کامل و سه درصد دیه 
کامل و ســه دهم درصد دیه کامل در حق شاکى پرونده محکوم مى نماید و نیز 
هر یک از متهمان ردیف اول و دوم به تحمل سه سال حبس تعزیرى و 74 ضربه 
شالق تعزیرى بابت سرقت اموال و نیز رد اموال مسروقه به شرح موارد مذکور در 
کیفرخواست صادره در حق شاکى پرونده محکوم مى نماید و متهم ردیف دوم را 
عالوه بر آن به تحمل سه سال حبس تعزیرى بابت تخریب اتومبیل محکوم مى 
نماید و محکومیت هاى فوق الذکر وفق ماده 134 قانون مجازات اسالمى مى 
باشد اجرا گردد و راى صادره در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم پرونده، غیابى 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد و در خصوص سایر طرفین پرونده، 
حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37156 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /11/1343
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اگر همیشه از سرما مى لرزید یا دست و پایتان یخ 
مى زند و وســط چله ى تابستان هم دوست دارید 
ژاکت بپوشید، زمان آن رسیده که فکرى به حال 
خودتان بکنید و ته وتوى قضیه را در بیاورید. البته 
دکتر هولى فیلیپس، مشاور پزشکى و نویسنده ى 
کتاب «خالصى از خستگى»، مى گوید که به طور 
کلى خانم ها بیشتر از آقایان احساس سرما مى کنند 
چون فیزیولوژى بدن شــان این طورى اســت و 
شــرایط خاص دیگرى هم وجود دارد که باعث 
مى شود بیشتر احساس ســرما بکنند. بیایید یک 
فهرست 10تایى از دالیل خستگى را با هم مرور 
کنیم تا ببینیم کجاى کار مى لنگد و چرا همیشه 

احساس سرما مى کنید.

1. خیلى الغر هستید
اگر وزن تان خیلى کم است و شاخص  BMI تان 
شاخصى است که میزان چربى بدن را با توجه به 
وزن و قدتان مى سنجد) کمتر از 18.5 است به چند 
دلیل احساس سرما مى کنید. اول اینکه بنا به گفته  
دکتر َمگى مون که متخصص تغذیه است وقتى 
خیلى الغر باشــید، بدن تان چربى  کافى ندارد تا 
بتواند از شما در برابر سرما محافظت کند. به عالوه 
اگر براى نگه داشــتن این اندام و وزن کم رژیم 
غذایى سفت و ســختى را رعایت مى کنید، حتما 
مقدار کالرى مصرفى تــان را خیلى کم کرده اید 
و خیلى کم غذا مى خورید. کمبــود کالرى روى 
متابولیســم بدن تأثیر مى گذارد و به این ترتیب 

بدن تان نمى تواند گرماى کافى تولید کند. 

2. غده  تیروئیدتان به درستى کار 
نمى کند

تیروئید یک غده ى پروانه اى شــکل است که در 
گردن قرار دارد و اگر منظم کار نکند هزار و یک 
مشــکل به وجود مى آورد که احساس سرما هم 
یکى از آنهاست. دکتر فیلیپس مى گوید: «احساس 
همیشگى سرما نشانه ى کم کارى تیروئید است. 
یعنى غده ى تیروئید تان به اندازه ى کافى هورمون 
تیروئید ترشح نمى کند.» وقتى سطح این هورمون 
تنظیم نباشد، متابولیسم تان کند مى شود و موتور 
بدن تان نمى تواند به اندازه ى کافى گرما تولید کند. 
خستگى، کم پشــتى مو و خشکى پوست از دیگر 

نشانه هاى کم کارى تیروئید هستند. 

3. کمبود آهن دارید
کمبود آهن یکى از دالیل اصلى احساس سرماى 
مزمن است. چرا؟ دکتر فیلیپس مى گوید که آهن 
یک ماده ى معدنى خیلى مهم و حیاتى است که 

به گلبول هاى قرمز خون کمک مى کند اکسیژن 
را در بدن تــان جابه جا کنند. وقتــى کمبود آهن 
دارید گلبول هاى قرمز خون نمى توانند به درستى 
کارشان را انجام بدهند و به همین خاطر سردتان 

مى شود.
مکمل هاى آهن مى توانند خیلى مؤثر باشند اما 
بهترین روش براى باال بردن ســطح آهن خون 
مصرف غذاهاى ســالم مثل گوشت، تخم مرغ، 

اسفناج و غذاهاى دریایى است.»

4. جریان خون در بدن تان ضعیف 
است

دکتر ماگاریتا رور متخصص بیمارى هاى داخلى 
مى گوید: «اگر گردش خون در بدن تان مشکل 
داشته باشد و خون به نقاط انتهایى بدن تان نرسد 
دست و پایتان همیشــه مثل یک تکه یخ، سرد 
مى شود اما دماى بقیه ى اجزاى بدن تان متعادل 
است. بیمارى هاى قلبى-عروقى مى توانند یکى 
از دالیل مشکالت گردش خون باشند. گردش 
خون ضعیف نشان مى دهد که قلب تان خون را 
به خوبى پمپاژ نمى کند یا اینکه یک گرفتگى در 
مسیر رگ هایتان وجود دارد که نمى گذارد خون 

به دست و پایتان برسد.»
دکتر فیلیپس هم مى گوید: «ســیگار کشــیدن 
مى تواند باعث اختالل در گردش خون شود چون 

دود سیگار رگ ها را مسدود مى کند.»
دکتر رور اعتقاد دارد که احتمال دیگرى که وجود 
دارد، بیمارى اى به نام «ِرینود» اســت که باعث 
مى شود وقتى احساس سرما مى کنید، رگ هاى 
دست و پایتان خیلى سریع تنگ و باریک شوند. 
بیمارى رینود با دارو درمان مى شود اما حتما باید 

قبل از مصرف دارو با پزشک تان مشورت کنید.

5. به اندازه  کافى نمى خوابید
دکتر فیلیپس مى گوید: «کمبود خواب مى تواند 
سیســتم عصبى بدن تان را دچار مشکل کند و 
تنظیم یک ســرى مکانیســم هاى ذهنى که بر 
دماى بدن تأثیر مى گذارند را به هم بزند.» هنوز 
کامال مشخص نشده که چرا این اتفاق مى افتد، 
اما مطالعات نشــان مى دهد که اگر به اندازه ى 
کافى نخوابید تنش هایى به بدن تان وارد مى شود 
که فعالیــت «هیپوتاالموس» را کــم مى کند. 
هیپوتاالموس یکى از اعضاى کنترلى مغز است 

که دماى بدن هم در آنجا تنظیم مى شود. 

6. به اندازه  کافى آب نمى نوشید
دکتر مون مى گوید: «حدود 60 درصد بدن یک 
فرد بالغ از آب تشکیل شــده است. آب به تنظیم 
دماى بــدن خیلى کمک مى کنــد.» اگر به طور 
مداوم آب بنوشــید، این مایع مى توانــد گرما را 
در خود جذب کند و بــه مرور زمــان آن را آزاد 
کند و با ایــن کار دماى بدن تــان را متعادل نگه 
دارد. هر چقدر آب بدن تان کمتر باشــد نسبت به 
تغییرات دما حساس تر مى شــوید. آب از یک راه 
دیگر هم به گرم شــدن بدن تان کمک مى کند. 
آب متابولیســم بدن تان را افزایش مى دهد و با 
بیشتر شدن متابولیسم گرماى بیشترى هم تولید 
مى شود. دکتر مون مى گوید که سعى کنید روزانه 
حداقل 8 لیوان آب بنوشید، مخصوصا قبل و بعد از

 ورزش.

7. ویتامین B۱۲ بدن تان کم است
مواد مغذى کــه در فراورده هــاى حیوانى پیدا 
مى شــوند نقش مهمى در جلوگیرى از احساس 
ســرما دارند. بدن انســان براى خون سازى به 
ویتامین B۱۲ احتیاج دارد. این ویتامین اکسیژن 
را به نقاط مختلف بدن مى رساند. اگر به اندازه ى 
کافى از این ویتامین مصرف نکنید، ممکن است 
به کم خونى مبتال شوید و به شدت احساس سرما 
کنید. اگر رژیــم غذایى تان سرشــار از ویتامین 
B۱۲ است و با این حال احساس سرما مى کنید، 
حتما با پزشــک تان صحبت کنید تــا براى تان 
آزمایشى بنویســد و ســطح B۱۲ بدن تان را 

بررسى کند.

8. خانم هستید
همیشه با همسر یا همکارهاى مردتان سر تنظیم 
دماى اتاق مشکل دارید؟ باید بدانید که این مسئله 
به جنسیت شــما برمى گردد. دکتر رور مى گوید: 
«به طور کلى زن ها بهتر از مردها گرما را تحمل 
مى کنند.» بدن خانم ها طورى طراحى شــده که 
جریان خون را بیشــتر به قســمت هاى اصلى و 
حیاتى مثل مغز و قلب برســاند. در نتیجه خون 
کمترى به نواحى دیگر مثل انگشــتان دست و پا 
مى رسد که باعث مى شــود زن ها بیشتر از مردها 
احساس سرما کنند. پژوهش هایى که در دانشگاه 
یوتا انجام شد نشان داد که دماى مرکز بدن زن ها 

از مردها بیشتر است اما دماى دست هایشان به 
طور میانگین 8/2 درجه کمتر است.

9. قند خون دارید
دکتر رور مى گوید: «اگر قند خون تان را همیشه 
کنترل نکنید، ممکن است به بیمارى «نوروپاتى 
محیطى» مبتال شــوید. نوروپاتیمحیطى یک 
حمله ى پایدار به سیستم عصبى است که روى 
دست ها و پاهایتان اثر مى گذارد. وقتى این اتفاق 
ادامه پیدا کند، احساس ِکِرختى و سستى مى کنید 
و گاهى اوقات دست و پایتان درد مى گیرد و چون 
سیســتم عصبى پیام هاى مربوط به دماى بدن 
را هم به مغز مى رســاند ممکن اســت احساس 

سرما کنید». 

10. عضله هایتــان ضعیف 
هستند

دکتر رور مى گویــد: «عضله ها با 
تولیــد گرما، دمــاى بدن تان را 
تنظیــم مى کننــد.» پس کم 
بودن تراکــم عضله ها باعث 
مى شــود احســاس سرما 
کنیــد. همچنیــن تراکم 
باالى عضله متابولیســم 
بدن تان را افزایش مى دهد 
و با احساس ســرما مقابله 
مى کنــد. با وزنــه زدن در 
باشگاه یا اســتفاده از دمبل 
مى توانید عضله سازى کنید. 

با ایــن کار موتــور بدن تان 
روشن مى شود و مثل یک پتوى 

بزرگ شما را از درون گرم مى کند؛ 
پس نیازى نیست که همیشه یک لباس 

کلفت بپوشید تا از سرما نلرزید.

مننژیت را با 5 نشانه تشخیص دهید

تر است اما دماى دست هایشان به 
8/22 درجه کمتر است.

 خون دارید
گوید: «اگر قند خون تان را همیشه 
، ممکن است به بیمارى «نوروپاتى 
تال شــوید. نوروپاتیمحیطى یک 
ر به سیستم عصبى است که روى 
هایتان اثر مى گذارد. وقتى این اتفاق 
احساس ِکِرختى و سستى مى کنید  ،
ت دست و پایتان درد مى گیرد و چون 
صبى پیام هاى مربوط به دماى بدن 
مى رســاند ممکناســت احساس

عضله هایتــان ضعیف 

 گویــد: «عضله ها با 
، دمــاى بدن تان را 
کننــد.» پس کم 
م عضله ها باعث 
حســاس سرما 
چنیــن تراکم
متابولیســم  ه
زایش مى دهد
ســرما مقابله

وزنــه زدن در 
ـتفاده از دمبل 
ضله سازى کنید. 

موتــور بدن تان 
مثل یک پتوى  ود و

از درون گرم مى کند؛ 
ست که همیشهیک لباس

د تا از سرما نلرزید.

چرا  همیشه چرا  همیشه 
                                               احسا س سرما مى کنید؟                                               احسا س سرما مى کنید؟

مغز و نخاع در بدن شــما به عنوان مرکز فرماندهى 
عمل مى کنند و اغلب تمامــى کارهایى که در بدن 
انجام مى شــود را تحت کنترل خود دارند. به همین 
خاطر محافظت از این اندام ها در برابر آســیب یکى 
از موارد بسیار مهم محسوب مى شــود. این دو اندام 
با غشایى احاطه شــده اند که با نام مننژ شناخته شده 

است.
این غشــا به محافظــت از ایــن دو انــدام در برابر 
میکروب ها کمک مى کند. با ایــن وجود در برخى از 
موارد مننژها توســط باکترى ها یــا ویروس ها دچار 
عفونت مى شوند. به این بیمارى مننژیت گفته مى شود. 
مننژیت ویروسى، بسیار شایع تر از مننژیتى است که 
توسط باکترى ها ایجاد مى شــود. مننژیت باکتریایى 
بسیار نادر اســت اما مى تواند کشنده باشد. متاسفانه، 
نشــانه هاى این دو مورد بسیار مشابه همدیگر است. 
به همین خاطر نباید هیچ کدام از نشانه هاى مننژیت 
نادیده گرفته شوند. در این مقاله قصد داریم به همین 

موضوع بپردازیم پس همراه ما باشید.

احســاس مى کنید مبتال بــه آنفلوآنزا 
شده اید

زمانى که بدن شما در حال مبارزه با میکروب هاست 
داشتن مواردى همچون تب و احساس ناخوشى زیاد 
هم غیر معمول نیست. اما این موضوع مى تواند اولین 
نشانه مننژیت باشد. اگر انرژى ندارید، تب دارید، دچار 
حالت تهوع و سردرد شــده اید که به طور مداوم بدتر 
مى شود و اســتفاده از دارو تاثیرى بر روى بهبود این 
شرایط ندارد بهتر است به وجود مننژیت شک کنید. 
مننژیت بسیار سریع حرکت مى کند. به همین خاطر 
اگر مورد غیر عادى داشتید و حالتان خوب نبود به یک 

پزشک متخصص مراجعه کنید.

گردن شما سفت شده است
این موضوع همانند مواردى که بعد از بیدار شــدن از 
خواب تجربه مى کنید نخواهد بــود. دردى که بعد از 
بیدار شدن از خواب در گردن ایجاد مى شود، فشارى 
اســت که تمایل دارد به یک ناحیــه خاص از گردن 
بچسبد و زمانى که آن را ماســاژ مى دهید یا گرمایى 
بر روى آن اعمال مى کنید بهتر مى شــود. اما دردى 
که به خاطر بیمارى مننژیت در گردن ایجاد مى شود 
بسیار متفاوت است. در این شرایط زمانى که کششى 
مى دهید درد بدتر مى شود و ممکن است این درد در 
نواحى مختلفى همچون گردن و شانه احساس شود. 
حرکت دادن گردن به سمت باال و پایین باعث مى شود 
بافت هاى ملتهب کشیده شوند که همین امر موجب 

ایجاد درد شدید و عمیقى مى شود که ممکن است به 
سر یا کمر نیز توسعه یابد.

وجود نور، چشم شما را اذیت مى کند
زمانى که زیر نور خورشید قرار مى گیرید ممکن است 
مجبور شوید چشمان خود را ببندید یا حتى از آن دورى 
کنید. این موضوع در مورد نور اتاق نیز صادق اســت. 
ترس از نور یا احساس ناراحتى به هنگام مواجهه با آن 
مى تواند به التهاب عصب نورى در پشت چشم مرتبط 
باشد. در چنین شرایطى به همراه درد چشم، سردرد نیز 

خواهید داشت.

گیج و مبهوت هستید
پزشک شما ممکن است این شرایط را ”حالت ذهنى 

تغییر یافته“ بماند. این حالت بدین معنى است که شما 
در فکر کردن مشکل دارید. زمانى که عفونت سرتاسر 
مغز شما را احاطه مى کند، ممکن است احساس گیجى 
و سردرگمى داشته باشید و نتوانید تمرکز کنید. ممکن 
است در توضیح نشانه هایى که دارید با مشکل مواجه 
شوید یا نتوانید یک دستورالعمل ساده را دنبال کنید. 
همچنین ممکن اســت ندانید کجا هستید و در حال 
انجام چه کارى مى باشید. وجود چنین نشانه هایى باید 
جدى گرفته شود و در اسرع وقت به پزشک متخصص 

مراجعه گردد.

نقاطى را بر روى پوست خود مشاهده 
مى کنید

بثورات جلدى همانند پرچم قرمز رنگى هســتند که 
به شما مى گویند مشــکلى در بدن وجود دارد. نقاط 
کوچک متمایل به رنگ ارغوانى نیز مى تواند نشــانه 
مننژیت باشــد. بثورات جدى نشــانه اى اســت که 
خیلى دیر بروز مى کند و مى تواند بســیار جدى باشد. 
این بثورات به شــما مى گوید که شما دچار مننژیت 
باکتریایى شده اید. چنین مواردى زمانى بروز مى کند 
که باکترى سمى را داخل سیستم شما ازاد مى کند و 
همین امر موجب مى شــود رگ هاى خونى کوچک 
در پوســت و اندام هاى داخلى بدن پاره گردد. زمانى 
که بثورات جلدى دیده مى شــود ممکن است بسیار 
دیر شده باشد. در چنین شــرایطى معموال آسیبى به 
اندام هاى بدن وارد شده اســت و بافت ها و رگ هاى 
خونى بدن دچار اسیب شــده اند. اگر در حال حاضر 
مشکالت دیگرى را تجربه مى کنید و به طور ناگهانى 
متوجه بروز بثورات جلدى در پوست خود شدید، باید به 
یک پزشک متخصص مراجعه کنید و از توصیه هاى 

او بهره مند شوید.  

 یک متخصص پوست و مو چرایى ریزش غیرطبیعى مو را توضیح داد.
حمید رشنو، اظهار کرد: ریزش مو علت هاى فراوانى دارد که مهم ترین علت آن ارثى است و جنبه ژنتیک 
دارد.وى با بیان اینکه عوامل دیگر نظیر عوامل هورمونى، کمبود برخى مواد معدنى و ویتامین هاى مورد 
نیاز بدن و استرس ریزش مو را تشدید مى کند، افزود: محل ریزش مو به دو صورت است یکى اینکه مو از 
ساقه قطع مى شود و دیگرى از کف سر و از پوست جدا مى شود که در چنین مواردى ممکن است رشد آن 

برگشت داشته باشد یا نداشته باشد.
این متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه ریزش مو از محل ساقه باعث شکستگى آن مى شود، بیان کرد: 

استفاده از رنگ نیز باعث ایجاد صدمات فیزیکى به مو مى شود.
وى گفت: همچنین ضربه شدید به مو هنگام شانه کردن یا باز کردن مو با شدت، باعث آسیب دیدن آن 

مى شود.
رشنو یادآور شد: استفاده از سشوار و اتوى مو باعث ایجاد موخوره و وز شدن مو مى شود. همچنین استفاده 

از رنگ سبب سوختگى در تنه مو مى شود.
رشنو تصریح کرد: عامل ارثى مو را مى توان با استفاده از داروهاى طوالنى مدت مثل داروهاى موضعى و 

لوسیون ها، ویتامین ها و داروهاى هورمونى درمان کرد.
این متخصص پوست و مو بیان کرد: ریزش مو از ساقه هنگامى بهبود مى یابد که عامل تحریک تکرار 
نشود. به عنوان نمونه از رنگ مو یا دکلره و اکسیدان استفاده نشود و یا استفاده از اتو و سشوار محدود شود.

وى خاطرنشان کرد: بیمارى هاى تیروئیدى، سوء تغذیه، کمبود ویتامین ها و پروتئین ها، وزن کم کردن 
سریع و رژیم هاى غذایى سخت ریزش مو را تشدید مى کند.

چند دلیل براى ریزش مو

مطالعات دانشمندان نشان مى دهد که خوردن پنیر ، کره و خامه مى تواند از ابتال افراد به بیماریهاى قلبى 
و امراض مربوط به چاقى افراد جلوگیرى کند.

این پژوهش که در دانشگاه برگن نروژ انجام شده است ثابت مى کند که خوردن غذاهایى با چربى طبیعى 
همراه با محدود کردن مصرف کربوهیدرات ها ، کلسترول مضر خون را باال نمى برد .

سیمون دانکل که رهبرى این گروه تحقیقاتى را به عهده دارد مى گوید ،بدن انسان به راحتى مى تواند 
بخشى از انرژى هاى مورد نیازش را از این چربى هاى طبیعى تامین کند.

وى یادآور شد:باور مردم بر این است که با خوردن چربى هاى اشباع شــده نمیتوان وزن را کم کرد اما 
باید گفت که خوردن چربى هاى طبیعى سوخت و ساز بدن را باال مى برد و تامین انرژى بدن با چربى یا 

کربوهیدراتها خیلى تفاوتى ندارد .
سیمون مى گوید چربى هاى طبیعى همچون کره خامه و پنیر جزو چربى هاى مضر محسوب نشده و از 

ابتال به بیماریهاى مربوط به چاقى از جمله فشارخون و بیماریهاى قلبى جلوگیرى مى کند.

خوردن برخى از لبنیات براى 
پیشگیرى از بیمارى قلبى

10 دلیل براى لرزیدن بیش از اندازه
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