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هشدار «ابتکار» درباره غبار گاوخونى

شوى تبلیغاتى هالل احمر با کودکانبا قیمت ارزان تر به آکواریوم برویدسپاهان یلداى اصفهانى ها را شیرین مى کند؟حکاکى هندوانه 60 هزار تومان!دوباره اشغال یک سفارت با رمز غافلگیرى؟! جهان نمااستانورزشاقتصادجهان نما

سکه طرح قدیم 
در مسیر حذف از بازار
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معاون رئیس جمهور در سفر به اصفهان از لزوم احیاى زاینده رود سخن گفت 

     

در صفحه اجتماع بخوانید

یک اصفهانى
 در محاصره مرتاض ها

نرگــس کلباســى اشــترى را حــاال 
خیلى ها مى شناســند. ایرانى-انگلیسى 
خّیــر و نیکوکارى که در مــاه هاى اخیر 
به تیتر روزنامه ها و رسانه ها تبدیل شده 
است و داستان عجیب محکومیتش پرده 
از فساد جارى در الیه هاى متفاوت دولت 
محلى هند برداشته است. او اول فروردین 
1367 در اصفهان به دنیــا آمد و تا چهار 
ســالگى در ایران بود. پس از آن همراه با 

خانواده به انگلستان مهاجرت کرد.

فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا گفت: به دنبال کشف 
یک میلیارد و 500 میلیون ریالى قاچاق لوازم خرازى در 

شهرضا، یک نفر دستگیر شد.
حمید امیرخانى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: مأموران 
انتظامى ایستگاه ایست و بازرسى شهید امامى شهرستان 
شهرضا حین کنترل خودروهاى عبورى به یک دستگاه 
کامیون کشنده که از جنوب کشــور به سمت تهران در 

حرکت بود مشکوك شدند و آن را متوقف کردند.
وى با بیان اینکه در بازرسى از این کامیون یک محموله 
لوازم خرازى خارجى فاقد هر گونه مدارك معتبر گمرکى 
کشف شــد، افزود: ارزش محموله کشــف شده توسط 
کارشناسان مربوطه یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم 
شده است.فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا اعالم کرد: 

در این جریان یک نفر دستگیر شد.

دستگیرى یک نفر در جریان قاچاق میلیونى لوازم خرازى 

 فرار متهم با پرش از طبقه چهارم
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شب یلداى اصفهانى ها با چله زرى

ذوب آهن، ضعف هاى 
پرسپولیس را هویدا کرد

 شــاید پرســپولیس این فصل، یکى از بهترین 
خطوط دفاعــى ادوار لیگ و صاحــب رکوردى 
جهانى در گل نخوردن باشد، اما بازى با ذوب آهن 
نشان داد تیم برانکو در کنار همه جذابیت هایش 
یک نقطه ضعف بزرگ دارد؛ آنها بر خالف فصل 
پیش، راحت گل نمى خورند و به همان اندازه هم 

سخت گل مى زنند.
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3 میلیون تومان 
براى 15 دقیقه

تبلیغ
 تلگرامى!

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
 WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir  :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030- 031(داخلى 388)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

4

باید
گلبارانشان
مىکردیم!
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محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار 

5/498/898/200275/000/000جارى ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان174- 4- 95
3/809/795/100191/000/000جارى اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه یک (قرارداد باز)175 -4- 95

عملیات اجرایى لوله گذارى کلکتور فاضالب روستایى ردان و 176- 4- 95
6/907/204/456345/500/000جارى فیزادان در محدوده منطقه دو شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/9/30



0202جهان نماجهان نما 2831سه شنبه  30 آذر ماه 

ســخنگوى شــوراى نگهبان گفت: به دلیــل آنکه ما 
زیرساخت پژوهشى را در امر قانونگذارى طى نکردیم، 
قوانینى تصویب مى کنیم که داراى ابهام و تردید و گاهى 

اشتباه است.
به گزارش مهر، عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى 
نگهبــان در «پنجمین همایش ملــى نقش پژوهش و 
فرآیند قانونگذارى» که در ساختمان مجلس مشروطه 
برگزار شد، اظهارداشت: قانونگذارى باید از آسیب ها دور 
باشد تا حتى المقدور راه روشن را به جامعه ما نشان دهد.

وى افزود: مســئله قانونگذارى باید با نگاه علمى به آن 
پرداخته شود تا نیازهاى جامعه را برطرف کند.

کدخدایى با بیان آنکه آنچه ما امروز در امر قانونگذارى به 
آن نیاز داریم، این است که ببینیم هدف ما از قانونگذارى 
کدام است و روش ها و ســاختارهاى قانونى ما چیست،  
تصریح کــرد: اگــر بخواهیم بــه امر قانونگــذارى با 
روش هاى سنتى بپردازیم، به نقطه مطلوب و شایسته 

اى نخواهیم رسید.
سخنگوى شوراى نگهبان اظهارداشت: به دلیل آنکه ما 
زیرساخت پژوهشى را در امر قانونگذارى طى نکردیم، 
قوانینى تصویب مى کنیم که داراى ابهام و تردید و گاهى 
اشتباه است که مخاطبین و مجریان را دچار سردرگمى 

مى کند و این وضعیت کشور را اصالح نمى کند.

نایب رئیس جبهه پیروان از تــالش  اعضاى این جبهه 
براى اقناع محمدرضــا باهنر جهــت کاندیداتورى در 
انتخابات 96 خبر داد و گفت: ما زیر چتر ائتالف حرکت 

کرده و به اجماع مى رسیم.
به گزارش انتخاب، محسن کوهکن با اشاره به برگزارى 
جلسه شوراى مرکزى جبهه پیروان اظهار داشت: رویکرد 
فعلى جبهه این است که براى جلوگیرى از تکثر آراء و به 
منظور رسیدن به برآیند خرد جمعى، تشکل ها و اشخاص 

حقیقى و حقوقى به فرد واحدى برسند.
وى افزود: جبهــه پیروان هنوز بــراى معرفى مصداق 
نهایى خود ورود پیدا نکرده است اما چنانچه گردهمایى 

اصولگرایان تشکیل شــود و نظر جمع بر این باشد که 
تشکل ها فرد مورد نظر خود را معرفى کنند ما نیز زیر چتر 

ائتالف حرکت کرده و به اجماع مى رسیم.
نایب رئیس جبهه پیروان بر همین اســاس تأکید کرد: 
ما به دنبال فردى هستیم که بر مسائل اساسى و کالن 
کشور شناخت و تسلط الزم را داشته باشد و بنابراین تأکید 
جبهه پیروان بر روى آقاى باهنر است که به صحنه بیاید، 

هرچند او موافق کاندیداتورى در انتخابات نیست.
کوهکن تصریح کرد:  قطعًا اگر جبهه پیروان بخواهد به 
سمت جمع بندى بر روى نامزدنهایى خود برود بعید است 

که به فردى غیر از آقاى باهنر برسد.

قوانینى تصویب مى شود که 
وضع را اصالح نمى کند

محمدرضا باهنر
کاندیداى نهایى جبهه پیروان؟ 

سفر به آنتالیا براى معلمان!
  فارس| سید على یزدیخواه مدیرکل اسبق 
آموزش و پرورش شــهر تهران ادامــه داد: صندوق 
ذخیره فرهنگیان در دوره گذشته دست به اقداماتى زد 
که اعتراض فرهنگیان را در پى داشت، براى نمونه به 
جاى اینکه این صندوق سفرهاى زیارتى یا ایرانگردى 
را ترویج و تشویق کند، سهمى براى سفر به آنتالیاى 
ترکیه در نظــر گرفت و به همه اســتان ها و مناطق 
آموزش و پرورش بخشــنامه کرده و به آنها سهمیه 
داد و در مدارس بین معلمان قرعه کشى کردند که چه 

کسى براى سفر به آنتالیا انتخاب شود.

هشدار بعیدى نژاد
  انتخاب | حمید بعیدى نژاد ســفیر ایران در 
لندن در کانال تلگرامى خود نوشت: «عده اى مغرض 
با سوء اســتفاده از جریان خبرى رسانه هاى غربى 
تالش کردند مردم بى اطالع را براى اعتراض جلوى 
سفارت هاى ایران بکشــانند و به این ترتیب مردم 
ایران را نیز متقابًال به تحریک علیه سفارتخانه هاى 

خارجى دعوت کنند.»

هر جریانى مقابل رهبرى 
مساوى با کفر و شرك است 

  انتخاب |  آیت ا... سید احمد علم الهدى اظهار 
داشت: امروز مقام معظم رهبرى قبل از اینکه مرجع 
تقلید و رهبر سیاسى نظام باشند؛ به عنوان حجت امام 
زمان(عــج) اهداف حکومت حضــرت مهدى(عج) 
را مدیریت کرده و اطاعت پذیــرى محض نیز بر ما 

واجب است.
نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى تأکید کرد: 
رهبرى نظام با پشتیبانى ملت انقالبى ایران در حال 
برچیدن سنگالخ استکبار است و بنابراین هر جریانى 
در مقابل رهنمودهاى معظم له با هر نماد سیاســى 
مساوى با کفر و شرك است و ما با آن مقابله مى کنیم.

رقص در پارك سارى
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اســالمى 
نوشت:در جشن شب والدت رسول اکرم(ص) و امام 
صادق(ع)که در پارك ملل سارى برگزار شد و برگزار 
کننده آن شهردارى و شــوراى اسالمى شهر سارى 
بودند و فیلم آن در فضاى مجازى نیز درحال دست 
به دست شدن است، آهنگى از یک خواننده طاغوتى 
براى حاضرین در جشن توسط فردى که تقلید صدا را 
انجام مى داد پخش گردید که در حین پخش عده اى 
از زنان و مردان به رقص و پایکوبى پرداختند. این اقدام 
شهردارى و شوراى اسالمى شــهر سارى به شدت 
مورد اعتراض مردم متدین سارى قرار گرفته است. 
شهردار سارى که خود برادر سه شهید است در سایت 
شهردارى از مردم عذرخواهى کرده و سخنرانى خود 

را در اعتراض به این اقدام لغو کرده است.

دریافت یک پنجم بدهى
 بابک زنجانى

  ایرنا | مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از 
دریافت کمتر از یک پنجم مطالبات از بابک زنجانى 
خبر داد و تأکید کرد: «این وزارتخانه به دنبال اعدام 

متهم نفتى نیست.» 
ســیداصغر هندى درباره وضع دریافت مطالبات از 
متهم نفتى اظهار داشت: «تاکنون کمتر از 20 هزار 
میلیارد ریال از بدهى هایمان را در قالب اموال از این 
متهم دریافت کردیم.» وى افزود: «در اختیار گرفتن 
اموال این متهم نفتى در خارج از کشــور نیز در حال 
پیگیرى است.» وى درباره مزایده اموال بابک زنجانى 
گفت: «در این زمینه اقدام هــاى الزم در حال انجام 
اســت.»هندى ادامه داد: «در رأى صادر شده درباره 
بابک زنجانى آمده است اگر بدهى را پرداخت و توبه 
کند شامل تخفیف مى شود. بنابراین بهتر است وى 
به این مورد توجه کرده و هــر چه زودتر تکلیف خود 

را روشن کند.»
بابک زنجانى، متهم نفتى، با محاسبه سود بدهى اش 
120 هزار میلیارد ریال به شــرکت ملى نفت ایران 
بدهکار است، این متهم نفتى به گفته خودش داراى 

بیش از 70 شرکت است. 

توئیتر

تحلیلگر اصولگرا در گفتگو بــا انتخاب درباره حضور 
سعید جلیلى و محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست 
جمهورى آینده اظهار داشــت: دوســتان دنبال این 
هســتند که وارد صحنه انتخابات بشــوند البته پیش 
بینى خود من این اســت که رئیس جمهورى آینده یا 
یک شخصیت روحانى مقام هســتند یا سید روحانى

 است.
حســین کنعانى مقــدم افــزود: اگر آقــاى قالیباف 
بخواهــد وارد صحنه انتخابات شــود بــا گفتمانى 
که قبًال داشــت نمى توانــد رأى جمع کنــد و باید 
گفتمــان جدیــدى را مطرح کنــد و با یــک تغییر 
در انتخابــات حاضر شــود چراکه آراء خاکســترى 
در انتخابات آینده ریاســت جمهــورى تعیین کننده

 است.
این فعال سیاســى اصولگرا همچنین درباره ســعید 
جلیلى گفت: ایــن احتمال هم وجــود دارد که آقاى 
جلیلى در انتخابات ریاســت جمهورى آینده کاندیدا 
شــود، او نیز براى اینکه رأى بیــاورد باید مواضعش 
را تغییــر دهــد چراکــه با رویکــرد گذشــته رأى 

نخواهد آورد.
کنعانى مقدم در پاسخ به این ســئوال که به نظر شما 
اختالف اصولگرایان به کجا خواهد رســید و آیا این 
اختالف تا لحظه آخر ادامه خواهد داشــت یا اینکه به 
وحدت نهایى خواهند رســید و یک کاندیداى واحد 
خواهند داشت، ادامه داد: اصولگرایان قطعاً در انتخابات 

آینده به وحدت دســت خواهند یافــت و یک نامزد 
مشترك و واحد خواهند داشت، این مسئله قطعى است.

وى در پاســخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه آیا 
آن دســته اصولگرایانى که از حسن روحانى حمایت 
مى کنند به حمایت خود ادامه خواهند داد و از بقیه جدا 
مى شوند، بیان کرد: من بعید مى دانم که این حمایت 
از طرف اصولگرایان باشد، اگر حمایتى است شخصى 
اســت. در گروه ها و تشــکل هاى اصولگرا، جامعه 
روحانیت مبارز و جامعه مدرسین تصمیم گیرنده هستند 
و اینها هم اعالم کرده اند که از آقاى روحانى حمایت 
نخواهند کرد. بعید مى دانم که مثًال بخشى از جامعه 
مدرســین و یا جامعه روحانیت مبارز از آقاى روحانى 
حمایت کند مگر آنکه یک تغییرات جدى اتفاق بیافتد.

این فعال سیاسى اصولگرا درباره نقش حجت االسالم 
والمسلمین ناطق نورى در انتخابات و اینکه حمایت 
وى به عنــوان یک اصولگرا از حســن روحانى ادامه 
خواهد داشت، تأکید کرد: البته آقاى روحانى اصولگرا 
بودند و باالخره در جمع روحانیت مبارز حضور داشتند 
و نقش فعالى هم ایفا مى کردنــد، آقاى ناطق نورى 
هم متعلق به خانواده اصولگرایى هستند. به هر حال 
دیدگاه ها و نظــرات متفاوتى دارند که شــاید فصل 
مشــترك با اصولگرایان نداشته باشــند. آقاى ناطق 
همیشه در عرصه سیاسى کشــور تأ ثیرگذار بودند و 
مى توانند در وحدت بخشى به جریانات سیاسى اثرگذار

 باشند.

معاون سیاسى سپاه پاسداران با اشاره به مشخص کردن 
تمام چارچوب ها در مذاکرات توسط مقام معظم رهبرى 
گفت: معظم له  بارها تکرار کردند که به دشــمن اعتماد 

نکنید زیرا آنان قابل اعتماد نیستند.
به گزارش انتخاب، ســردار رسول سنایى راد در نشست 
بصیرتى در جمع بسیجیان اســتان اظهار داشت: برخى 
مى گویند امروز دوره گفتگو است نه دوره موشک حتى 

گفتگو نیز پشتوانه قدرت مى خواهد.
وى با بیان اینکه ما اگر 20 درصد غنى ســازى را فراهم 
نمى کردیم و توان موشکى بازدارندگى نمى داشتیم آمریکا 
هیچگاه با ما مذاکره نمى کرد، افزود: آنان ناچار به مذاکره 

بودند و امروز نیز اگر در ادامه راه احساس کنند ملت ایران 
ضعف دارد رحم نمى کنند.

سردار ســنایى راد برجام را از نگاه آمریکا فرصتى براى 
رصد ، وارسى و برآورد وضعیت اوضاع داخلى ملت ایران 
دانست و خاطرنشــان کرد: همچنین دشمنان به دنبال 
این بودند ببینند وضع موشــکى ایران چگونه اســت و 
چقدر مى توانند حقوق بشرى را دنبال کنند و در کشور ما 

اختالف به وجود آورند.
وى  یادآور شد: در گام نخست باید به دنیا اثبات کنیم که 
این آمریکایى ها هستند که برجام را لغو کردند بنابراین 
افرادى که فکر مى کردند نظام نمى تواند مذاکره کند و 

قصد مذاکره ندارد باید بدانند که کشور ما نیز  توان مذاکره 
دارد و هرکجا که منافع مردم ایجــاب کند اهل مذاکره 
است اما مشکل اصلى این است که آمریکا قابل اعتماد 

نیست و خصلت گرگ بودن دارد.
معاون سیاســى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى با 
بیان اینکه امروز برخى ها مى گوینــد  مى توانیم الگوى 
ژاپن و آلمان بعد از جنگ داشــته باشیم که هزینه هاى 
نظامى  گرى و جنگ را کنار گذاشتند و تبدیل به الگوى 
توسعه علمى و اقتصادى شدند، گفت:  امروز در چهارراه 
ناامنى ایستاده ایم بنابراین نمى توانیم قدرت نظامى گرى 

را کنار بگذاریم.

در حاشیه دعوت یک گروه ناشناس به تجمع درمقابل سفارت انگلیس

دوباره اشغال یک سفارت با رمز غافلگیرى؟!

تحلیلگر اصولگرا مطرح کرد:

قالیباف و جلیلى دنبال کاندیداتورى هستند
 اما رأى نمى آورند

معاون سیاسى سپاه:

هر جا منافع مردم ایجاب کند اهل مذاکره ایم

محسن غرویان از اساتید حوزه و دانشگاه است. خبرآنالین 
در گفتگو با او درباره حال و هواى سیاسى-انتخاباتى شهر 
قم سئوال کرده است و اینکه اتفاقات اخیر جریان اصولگرا 
چقدر بر نظر بزرگان حوزه و تشکل هاى سیاسى این شهر 
تأثیرگذاشته و ذهن آنها را مشغول کرده است. بخش هایى 

از این مصاحبه را بخوانید.
در روزهاى اخیر فضاى سیاسى کشور 
بیشتر حال و هواى انتخاباتى شدن به 
خود گرفته است، مؤتلفه از میرسلیم، 
جمعیت رهپویان از زاکانى یا نادران و 
جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى از 
باهنر به عنوان نامزد مطلوب خود نام 
بردند. با این مقدمه بفرمایید فضاى 
شهر قم از لحاظ تحرکات انتخاباتى 

به چه صورت است؟
به طور محسوس هنوز فعالیت هاى انتخاباتى احزاب و 
گروه هاى مختلف خودش را در قم نشان نداده است، البته 
در حد رســانه ها و روزنامه هاى سطح استان کم و بیش 
سایر مطبوعات و رســانه ها گمانه زنى ها و اظهارنظرها 
وجود دارد اما گروه هاى ذینفوذ و مؤثر به طور مشخص 
اظهارنظرى درباره اشخاص نکردند عمده بحث ها درباره 
رقباى دکتر روحانى اســت. آقاى دکتر روحانى در ردیف 
اول مطرح است ولى از سایر شخصیت ها به طور فرعى 
در محافل نامبرده مى شــود در مجموع عمده نظرها بر 
دکتر روحانى متمرکز است مراجع هم اظهارنظرى خالف 
مواضع گذشته شــان که اکثرا مؤید آقاى روحانى بودند 

تاکنون نداشتند.
پس شــما معتقدید فضاى سیاسى 
غالب شــهر قم به نفع آقاى روحانى 

است؟

بله، آنچه به نظر مى رسد براساس استمرار و استصحاب 
حمایت مراجع عمدتاً از آقــاى روحانى و مواضع تأییدى 
که داشتند فعًال همین است مگر اینکه رقیب بسیار قوى 
مطرح شود که بتواند شانه به شانه با آقاى روحانى رقابت 

کند هنوز چنین کسى مطرح نشده است.
آیا آقایان زاکانى، میرســلیم، باهنر 
و نادران مى توانند رقابت شــانه به 
شانه اى با آقاى روحانى داشته باشند؟
خیلى بعید به نظر مى رسد. به هر حال گزینه مورد حمایت 
علما، مراجع و بزرگان حوزه باید از نظر سابقه علمى، فقهى 
و آشنایى با مبانى معارف دینى باید در سطح قابل قبولى 
باشد. آقاى روحانى تحصیلکرده حوزه و شاگرد امام(ره) با 
سابقه عالى در فقه و حقوق است او در زمان جنگ و پس از 
جنگ کارنامه قوى در حوزه مدیریتى و اجرایى دارد، از این 

جهت سایر رقبا نمره شان در سطح آقاى روحانى نیست.
یعنى شما فکر مى کنید علما و بزرگان 
حوزه علمیه قم بیــن آقاى روحانى و 
گزینه هایى کــه در جریان اصولگرا 
مطرح هستند آقاى روحانى را اولویت 
نخســت خودشــان در انتخابات 

مى دانند؟
آنچه به نظر مى رسد تا االن دلیلى بر عدول از آقاى روحانى 

به شخص دیگرى در حوزه دیده نمى شود.
در برخى اخبار حکایت از آن مى کنند 
که گویــا تعدادى از طلبــه ها در قم 
مشــغول جمع آورى امضا هستند تا 
دوباره نام آقاى احمدى نژاد را مطرح 
کنند؛ شما در این زمینه تحرکاتى را 

دیده یا شنیده اید؟

خیر من براى اولین بار است که شنیدم. البته بعد از آنکه 
مقام معظم رهبــرى آقاى احمدى نــژاد را از حضور در 
انتخابات ریاست جمهورى منع کردند گفتم یک عده اى 
افراطى هستند که حتى از فرمایشات مقام معظم رهبرى 
نیز تمکین نخواهند کرد. احتماًال افرادى هستند که دست 
به اینگونه کارها بزنند اما تاکنون من خبر قطعى در این 

زمینه ندارم.
آیا تشکلى از جریان اصولگرا حاضر 
است براى بازگشت احمدى نژاد به 
جریان انتخابات سال 96 از خودش 

هزینه بدهد؟
خیلى بعید مى دانم از اصولگرایان چنین کارى کنند چون 
مصداق ایستادن مقابل والیت است و اصولگرایان اصل 
اولیه شان تبعیت از مقام والیت است چنین کارى را بعید 
مى دانم که از اصولگرایان سر بزند. معتقدم پرونده او کامًال 
بسته شده است حتى سخنرانى هاى ایشان هم در شهرها 
و استان هاى مختلف نوعى فعالیت انتخاباتى محسوب 
مى شود و تا انتخابات ریاست جمهورى سال 96 باید ترك 

شود و نباید سخنرانى کند.
وضعیت جبهه پایدارى در قم چگونه 
است، آیا مى تواند نظر بزرگان حوزه را 
به نفع نامزد مطلوب خودش برگرداند؟

 با اخبار و اطالعاتى که من دارم و از مواضع اکثریت مراجع 
و علما آگاه هستم نگاه مثبتى نســبت به جبهه پایدارى 
ندارند. در واقع تلقى بسیارى از علما و فضال در حوزه آن 
اســت که منع رهبرى از کاندیداتورى آقاى احمدى نژاد 
در واقع نظر منفى ایشان نسبت به جبهه پایدارى است و 
روى این جهت خیلى زمینه اى براى جبهه پایدارى وجود

 ندارد.

هالل احمر براى توزیع مواد غذایى در میان دانش 
آموزان کم بضاعت خرمشهرى اقدام به تشکیل صف 
در میان آنها کرده و در یک شوى تبلیغاتى در مدرسه، 

تصاویر کودکان به صف شده را منتشر کرده است.
به گزارش میزان، هالل احمر شهرستان خرمشهر 
روز یک شنبه هفته جارى اقدام به توزیع مواد غذایى 

میان دانش آموزان مدارس این شهرستان کرد. 
تیم هاى هالل احمر با خودروهاى این سازمان وارد 
مدارس این شهرستان شده و پس از به صف کردن 
دانش آموزان نیازمند، مواد غذایــى را در میان آنها 

تقسیم کرده اند. 
در این اقدام و در پى به صف کردن دانش آموزان نه 
تنها منزلت کودکان حفظ نشده بلکه انتشار تصاویر 
مرتبط با توزیع این مواد در میــان دانش آموزان به 

نوعى تخریب آنها نیز به شمار مى آید. 
اگر چه وظیفه کمک به افــراد کم بضاعت از جمله 
وظایف تعریف شده براى جمعیت هالل احمر به شمار 
نمى آید اما مسئوالن این سازمان باید بدانند اگر هم 
قرار است کمکى به افراد نیازمند صورت گیرد، نحوه 

کمک اینگونه نیست. 
در مدرســه هایى که نیروهاى جمعیت هالل احمر 
براى کمک به دانش آموزان در آنها حاضر شده اند، 
بدون شک دانش آموزان زیادى مشغول به تحصیل 
هســتند و جدا کردن تعدادى از آنها آن هم در حیاط 
مدرسه و به صف کردنشان به عنوان دانش آموزان 
کم بضاعت به هیچ وجه روش مناسبى براى کمک 

کردن به آنها نیست. 
بهتر است جمعیت هالل احمر به وظایف خود عمل 
کرده و حتى در مواردى مانند اجراى طرح «فرشتگان 
رحمت» سعى کند در خفا و به دور از جنجال و دوربین 
به نیازمندان کمک کند، چرا که انتشار این گونه تصاویر 
نه تنها باعث آفرین گفتن به هالل احمر نمى شود، 

روحیه اذهان عمومى را جریحه دار مى کند.  

حال و هواى یکى از مهمترین شهرهاى ایران در روزهاى رونمایى از کاندیداهاى اصولگرا

قم در آستانه انتخابات ریاست جمهورى

شوى تبلیغاتى هالل احمر
 با کودکان

در پى اقدام یک گروه ناشــناس به انتشار مطالبى تحت 
عنوان برگــزارى تجمع مقابل ســفارتخانه انگلیس و 
دعوت از مردم براى شرکت دراین تجمع، گزارش هاى 
تابناك حاکى از آن است که دیروز شرایط در اطراف این 
سفارتخانه عادى نبود و افزایش تدابیر امنیتى به چشم 

مى خورد.
بیش از پنج سال از اشــغال چند ساعته سفارت انگلیس 
در تهران مى گذرد و فقط چند ماهى است که روابط دو 
کشور به شرایط عادى بازگشته اســت و سفارتخانه ها 
با حضور سفرا درحال فعالیت مى باشــند. در طول این 
ســال ها بخاطر اقدام چند تن از افراد خودسر که هیچ 
منافعى را لحاظ نمى کنند کشور دچار هزینه هاى جبران 

ناپذیرى شد که همچنان نیز ادامه دارد.
جالب اینکه تجربه اشــغال چند ساعته سفارت انگلیس 
و آن همه هزینه براى عده اى درس آموز نشــد و سال 
گذشــته در چنین ایامى دوباره عده اى بــه بهانه اعدام 
«شیخ نمر»، این بار به سفارت عربستان حمله کردند و 
تعدادى از تجمع کنندگان وارد ساختمان سفارت شده، 
پرچم عربستان را به زیر کشــیده و برخى نیز قسمتى از 

بناى داخلى سفارت را به آتش کشیدند.
عربستانى ها هم که مترصد دستیابى به چنین بهانه اى 
براى قطع روابط با ایران بودند با اســتفاده از این حربه 
بیشترین فشــار دیپلماتیک را به کشــورمان آوردند و 
توانستند هزینه هایى را تحمیل کنند. همه این تعرضات 
به سفارت ها با انتقاد همه مسئوالن تراز اول کشور روبه 
رو شد ولى ســئوال اصل باقى ماند که چرا این اتفاق با 

وجود نیروهاى امنیتى رخ داد؟
در موضوع تعرض به ســفارت عربستان مسئوالن بیان 
کردند که غافلگیر شده اند و آمادگى الزم براى مدیریت 
اوضاع و شرایط را نداشته اند. حتى برخى نیز اعالم داشتند 

که علیرغم همه هشدارهایى که در این رابطه داده شده 
بود نهادهاى مســئول اطمینان کامل داشتند که اتفاق 
خاصى رخ نخواهد داد. اما اتفاق خاص رخ داد و همچنان 

کشور در حال هزینه دادن است!
حال با توجه به اینکه گروهى ناشــناس اقدام به انتشار 
مطالبى تحت عنوان برگزارى تجمع مقابل سفارتخانه 
انگلیس و دعــوت از مردم براى شــرکت دراین تجمع 
کرده اند، مشخص نیســت که آیا دوباره این هشدار به 

مسئوالن امر رسیده است که بعداً اعالم نکنند غافلگیر 
شده اند. چراکه تعرض به اماکن دیپلماتیک در هیچ جاى 

دنیا قابل دفاع نیست و توسط همه محکوم خواهد شد.
اینکه مقامات انگلیسى در اظهارات خود درباره ایران پاى 
خود را از حد خود فراتر بگذارند و یا در امور داخلى ایران 
دخ الت کنند، قطعًا امرى مذموم است اما کانال پاسخ به 
اینگونه لفاظى ها باید از مجارى مربوط خود هدایت شود

اگرچه وزارت کشــور اعالم کرده که درخواستى براى 

برگزارى تجمع در مقابل ســفارت انگلستان تاکنون به 
فرماندارى تهران ارسال نشــده است و برهمین اساس 
برگزارى هرگونه تجمع مقابل ســفارتخانه ها از جمله 
ســفارت انگلســتان تخلف بوده و براســاس قانون با 
متخلفان برخورد مى شود اما این نگرانى وجود دارد که 
نکند با غفلت عامدانه و یا غیرعامدانه برخى متصدیان 
امور دوباره به کشــور هزینه هایى تحمیل گردد که تا 

سال ها تأثیرات منفى آن بر کشور تحمیل گردد.
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آیت ا... مکارم شیرازى گفت: مردم از اجراى طرح تحول 
سالمت خوشحال هستند و این طرح باید ادامه پیدا کند.

به گزارش ایرنا، آیــت ا... مکارم شــیرازى ادامه داد: 
وضعیت بیمارســتان ها و خدمات ســالمت در دولت 
یازدهم نســبت به گذشــته بهتر شــده اســت. البته 
بیمارســتان هاى خصوصى هم هستند و مى تازند ولى 

بیمارستان هاى دولتى واقعًا به مردم خدمت مى کنند.
وى افزود: مشکلى که اکنون وجود دارد تأخیر بیمه ها 
در پرداخت مطالبات مردم و مراکز درمانى اســت؛ این 
نمى شود که بیمه ها هر ماه ســر وقت، حق بیمه را از 

مردم بگیرند اما موقع پرداخت مشکل درست کنند.

آیت ا... مکارم شیرازى اضافه کرد: اینکه برخى بخاطر 
مسائل سیاسى و جناحى، بهانه جویى هایى در فضاى 
مجــازى و غیرمجازى علیه دولت و وزارت بهداشــت 
انجام مى دهند را جدى نگیرید. از یک گوش بشــنوید 
و از یک گــوش در کنید. اگــر بخواهید بــه همه آنها 
پاســخ دهید در عمل به وظایفتان با مشــکل روبه رو 

مى شوید. 
وى با اشاره به مشکالتى که علیه طرح تحول سالمت 
ایجاد شده گفت: به جوسازى ها توجه نکنید و همیشه 
در کنار کوه هاى بــزرگ دره هاى عمیــق نیز وجود 

دارد. 

رئیس پلیس فتا با اشــاره به گزارش هاى غیر مستقیم از 
درآمدهاى عجیب و غریب برخى کانال هاى تلگرامى و 

صفحات شبکه هاى اجتماعى خبر داد. 
سردار کمال هادیانفر در گفتگو با تســنیم با بیان اینکه 
نمى توان عدد خاص و مشــخصى را به عنــوان درآمد 
این صفحات و کانال ها  عنوان کــرد، در خصوص نحوه 
درآمدزایى این صفحــات و کانال ها گفت: در حال حاضر 
ترفندها و شــیوه هاى مختلفــى در دنیــاى مجازى و 
شبکه هاى اجتماعى براى درآمدزایى وجود دارد که داراى 

تنوع زیادى است.
وى ادامه داد: به عنوان مثــال برخى کانال ها و صفحات 

در شــبکه هاى اجتماعى، با عضوگیرى براى صفحات 
و کانال هاى دیگر کســب درآمد مى کنند. از سوى دیگر 
صفحاتى که داراى فالوئرها یا اعضاى زیادى هستند هم 

به تناسب میزان اعضاى آنها قیمتگذارى مى شوند.
سردار  هادیانفر خاطرنشان کرد: در حال حاضر صفحات 
و کانال هایى که داراى اعضاى بســیار زیادى هســتند، 
قیمت هاى کالنى براى تبلیغات از مشتریان خود دریافت 
مى کنند و گزارش هایى در دست است که برخى صفحات و 
کانال هاى ایرانى که رتبه نخست را در تعداد اعضا در اختیار 
دارند، براى نگهداشتن یک تبلیغ در صفحه خود به مدت 
15 دقیقه، مبالغى تا بیش از سه میلیون تومان اخذ مى کنند.

3 میلیون تومان 
براى 15 دقیقه تبلیغ تلگرامى!

طرح تحول سالمت 
باید ادامه یابد

تأثیر گرما در ازدواج 
دبیر مجمع زنان فرهیخته انقالب اسـالمى با اشـاره 
به تالش برخى نمایندگان بـراى اصالح ماده 1041 
قانون مدنى گفـت: براى همه نمى توان یک نسـخه 
پیچید در اقلیم هاى گرمسـیر برخى مى توانند در سن 
13 سالگى و حتى پایین تر آمادگى ازدواج داشته باشند 
و در صورتى که  شرایط ازدواج براى آنها فراهم نشود 

ممکن است به فساد بیافتند.
زهرا سجادى اظهار داشـت: اما اینکه آیا واقعًا دختر و 
پسر زیر 13 سال نمى توانند ازدواج کنند بنا به شرایط 
محیطـى و اقلیمى اسـت یعنـى شـما در محیط هاى 
گرمسیر مانند خوزسـتان و بندرعباس شاهد هستید 
که دختران و پسـران بلوغ زودرس دارند و شـرایطى 
وجود دارد که توانمندى هاى بیشـترى را حتى از نظر 
اقتصادى دارا هستند و این افراد خیلى زودتر مى توانند 

زندگى را اداره کنند.
وى افزود: لذا دادن یک حکم کلى براى همه زمان ها 
و مکان ها نیسـت در برخى اقلیم ها دختران و پسران 
در سن 13 و 14 سالگى توانایى اداره زندگى را ندارند 
نمى شـود یک حکم بـراى همـه افـراد داد، چون در 
اینصورت اگر در جایى از کشـور این ازدواج هم اتفاق 

بیافتد باطل است چون حکم مرجع تقلید دارد.

آبیارى با فاضالب 
وزیر بهداشـت با بیان اینکه باید بحث آب هاى آلوده 
و آبیـارى محصوالت با فاضالب را به صفر برسـانیم 
گفت: خیلى بد اسـت که هنوز در حاشیه تهران و سه 
اسـتان دیگر براى آبیارى محصوالت کشـاورزى از 

فاضالب استفاده مى شود.
سید حسن قاضى زاده هاشمى با بیان اینکه متأسفانه 
گاهى بازخورد اقدامات انجام شده، به خوبى به مردم 
داده نمى شود، افزود: در عین حال نگرانى مردم درباره 
سـالمت مواد غذایـى و محصوالت کشـاورزى زیاد 
اسـت و باید اطـالع رسـانى هاى الزم در ایـن زمینه 

انجام شود. 
وى با بیان اینکه شبکه بهداشتى کشور بى نظیر است 
و در طول 40 سال قبل ایجاد شده است، افزود: حسن 
شبکه بهداشت در این است که همکاران ما در روستاها 
و حاشیه شهرها در میان مردم هستند و مى توان براى 

آموزش کشاورزان از ظرفیت آنها استفاده کرد. 

کمبود شادى در تلویزیون 
نایب رئیـس مجلس شـوراى اسـالمى بـا انتقـاد از 
برنامه هاى سـیما در ایام والدت پیامبر اسـالم (ص) 
خواسـتار تغییر رویه صداوسـیما و پخش برنامه هاى 

شاد در اعیاد مذهبى شد.
على مطهرى با انتشـار مطلبـى در اینسـتاگرام خود 
نوشت: «برنامه هاى سیماى جمهورى اسالمى در ایام 
میالد پیامبر اسالم (ص) از نظر شادى و نشاط آفرینى 
متناسب با این ایام نبود. به طور کلى جشن و شادى ما 
مسلمانان خصوصًا شیعیان در ایام میالد پیامبر اکرم 
(ص) با جشن و شادى مسیحیان در ایام میالد حضرت 
مسیح(ع) قابل قیاس نیست و این یک نقص است، 
به ویژه براى ما ایرانیان که عزادارى هاى طوالنى 
در طول سال داریم و جشن و شادى ما در اعیاد 
مذهبى بسیار کمرنگ تر از جشن و شادى ما در 
مناسـبت هاى ملى اسـت. به طورى که برخى چنین 
برداشـت کرده اند که اصـوًال مناسـبت هاى مذهبى 
براى غـم و غصه اسـت و مناسـبت هاى ملـى براى

 شادى.»

طرف پدرش کارخانه دار است 
مى شود نقش اول!

بیوك میرزایى دل پرى از برخى تهیه کنندگان سینما 
و تلویزیون دارد و گالیه هایش را صریح با خبرگزارى 
جام جم آنالین در میان گذاشـته اسـت. ایـن بازیگر 
تلویزیونـى گفته اسـت مـن همیـن االن در خیابان 
که قدم مى زنم و مردم مـا را مى بیننـد و لطف دارند 
سـر صحبت را باز مى کنند اغلب مى گویند آقا شـما 
قدیمـى هـا خیلـى خـوب بودیـد، سـریال هـاى ده 
سـال پیش، 20 سـال پیش بهتر بود، خب ریشه این 
کجاسـت؟ قبًال ضابطه بود نه رابطه، طرف از راه مى 
رسد نقش اول را مى گیرد، چرا؟ چون پدرش کارخانه 

دار است، اسپانسر است... 

چرك نویس   مهر | نرگس کلباســى اشــترى را حاال خیلى ها مى شناسند. 
ایرانى-انگلیســى خّیــر و نیکوکارى کــه در ماه هاى اخیــر به تیتر 
روزنامه ها و رسانه ها تبدیل شده است و داستان عجیب محکومیتش 
پرده از فساد جارى در الیه هاى متفاوت دولت محلى هند برداشته است.

او اول فرودین 1367 در اصفهان به دنیا آمد و تا چهار سالگى در ایران 
بود. پس از آن همراه با خانواده به انگلستان مهاجرت کرد. نرگس تا 19 
سالگى در انگلستان زندگى کرد و سپس تا 21 سالگى در کانادا به سر 
مى برد. نرگس اشترى لیســانس مدیریت جهانگردى و فوق لیسانس 

مدیریت بازرگانى دارد.
او که خــود در کودکى پدر و مادرش را از دســت داده اســت، پس از 
تحقیقات بسیار تصمیم مى گیرد براى کمک به کودکان بى سرپرست 
و معلول در مناطق خیلى محروم به هند ســفر کند. نرگس با مشاهده 
وضعیت اســفناك کودکان نابینا و معلول در منطقه رایاگادا در ایالت 
ادیســا، مرکزى به نام «بنیاد پریشان» براى نگهدارى از آنها تأسیس 
مى کند. اما پس از نوامبر 2014 و حادثه اى که باعث مى شود نرگس 

به قتل غیرعمد متهم شود، شرایط هرگز به حالت عادى برنمى گردد.
اولین سئوالى که به ذهن افراد آشنا با پرونده نرگس مى رسد این است 
که چرا او هند را براى فعالیت هاى بشردوســتانه خود انتخاب کرده و 
چرا به سرزمین مادرى خود توجه نکرده است. نرگس اما جواب بسیار 
خوبى براى این سئوال دارد: «وقتى تصمیم گرفتم که در هند فعالیت 
کنم تحقیقات بسیارى انجام داده بودم و مى دانستم که در ایران دولت 
و مردم کمک بسیارى به بچه هاى یتیم و معلول مى کنند و کًال مردم 
ایران رفتار بسیار خوبى با چنین کودکانى دارند که اصًال با رفتار مردم 
کشورهایى مانند هند قابل مقایسه نیســت که رفتارى بسیار بد با این 
کودکان دارند. از طرفى در ایران تسهیالتى براى این کودکان در نظر 
گرفته شده اســت که در هند وجود ندارد. این موضوع باعث آسودگى 

خاطر من نسبت به کودکان ایران بود.»
نرگس هشت ســال قبل وارد هند مى شود و در ســال 2011 «بنیاد 
پریشــان» را براى کودکان بى سرپرســت و نابیناى منطقه رایاگادا 
تأسیس مى کند. او همچنین مرکز دیگرى براى نگهدارى این کودکان 
بنیانگذارى مى کند. اما از سال 2013 و پس از پیروزى نرگس در یک 

پرونده قضائى است که زندگى براى او تبدیل به جهنم مى شود.
نهــاد غیرمردمى «اسیســت» که نرگــس از همان ابتداى شــروع 
فعالیت هایش در هند با آنها همکارى داشــته است با مدرك جعلى و 
وعده هاى دروغین یکى از مراکز نرگس را به اســم خود مصادره مى 
کنند. به نرگس مى گویند که بــه عنوان یک خارجى نمى تواند چنین 
مرکزى را به نام خود ثبت کند. سپس تالش مى کنند تا مرکز دوم را نیز 
به همین شیوه از نرگس بگیرند اما نرگس این بار مقاومت کرده و علیه 

این نهاد شکایت مى کند.
دادگاه به نفع نرگس رأى مى دهد و زوج اصلى مؤسس نهاد «اسیست» 

به زندان محکوم مى شوند اما با ســپردن ضمانت آزاد مى شوند و از 
اینجاســت که تهدیدها و آزار و اذیت ها علیه نرگس آغاز مى شــود. 
اما حادثه روز سوم نوامبر 2014 اســت که آینده نرگس را در هاله اى 

تاریک فرو مى برد.
نرگس آن روز شــوم را اینگونه به یاد مى آورد: «روزى که این اتفاق 
افتاد ســوم نوامبر 2014 بود و من بچه هاى مؤسسه بنیاد پریشان، را 
به پیک نیک برده بودم. دو نفر از کارمندان من هم با بچه هاى خود به 
این پیک نیک آمدند. این بچه ها تحت سرپرســتى والدین خود بودند 
و اصًال به مؤسسه ما مربوط نمى شــدند. من قبًال فقط دو سه بار این 
بچه ها را دیده بودم. در این پیک نیک بود که پدرخانواده به من گفت که 
پسر من گم شده است و از من درخواست کمک کرد. او با پلیس تماس 
گرفت و گفت که کودکش گم شده است و از آنها کمک خواست. من 
هم با توجه به حضور پلیس نگران نبودم و امیدوار بودم که پســر این 

خانواده پیدا شود.»
او ادامه مى دهد:«33 روز بعد، پس از آنکه نهاد اسیست با آنها صحبت 
کرده و آنها را ترغیب به گرفتن پول از من و در غیر این صورت شکایت 
از من کرده بود، والدین پسر گمشده به سراغ من آمدند و درخواست پول 
کردند. من درخواست آنها را رد کردم و گفتم به هیچکس پول نخواهم 
داد و هرکارى مى خواهند انجام دهند. آنها دوباره به دفتر پلیس رفتند 
و ادعا کردند که من پسر آنها را کشته ام؛ آنها گفتند نرگس پسر ما را به 

رودخانه انداخته و غرق شدن او راتماشا کرده است.»
به گفته نرگس داســتان آنها چند وقت بعد عوض شد: «آنها به پلیس 
مراجعه کردند و ادعا کردند که پسرشان در آب افتاده و مرده است چون 
من مکان بد و خطرناکى را براى پیک نیک انتخاب کرده بودم. پلیس 
این اظهارات را پذیرفته بود. پلیس به من گفــت اگر به ما پول بدهى 
اظهارات را قبول نمى کنیم و پرونده بسته مى شود اما اگر پول ندهى 

ما اظهارات آنها را قبول مى کنیم. من هم دوبــاره تقاضاى آنها را رد 
کردم چرا که تصور مى کردم پرونده به دادگاه کشیده خواهد شد و آنها 
خواهند فهمید که تمام ماجرا بر سر پول بوده است. البته براى من بسیار 
مسخره بود که موضوع حتى تا دادگاه کشیده شد چرا که هیچ مدرکى 
علیه من وجود نداشت و حتى جسد پســر گم شده نیز پیدا نشده است 

تا همین امروز.» 
نرگس تأکید مى کند که حادثه هیچ شاهدى غیر از پدر و مادر آن کودك 
نداشته و در واقع هیچکس افتادن این کودك را در رودخانه ندیده است. 

جسد این کودك نیز هنوز پیدا نشده است.
نرگس دو سال است که در گرداب این حادثه دست و پا مى زند. جلسات 
دادرسى هرگز منصفانه برگزار نشده اند و نرگس در حسرت دادگاهى 
است که به او اجازه صحبت و دفاع بدهد. خود او این وضعیت را اینگونه 
توضیح  مى دهد: «در طول دو سال من فقط شش یا هفت بار به دادگاه 
رفته ام. هر بار که براى جلسه دادرسى مى رفتم به من مى گفتند جلسه 
کنسل شده است و یک ماه دیگر باید مراجعه کنى. به من مى گفتند به 
ما پول بده یا ما جلسه را کنســل مى کنیم. تا اینکه کنسولگرى به من 
کمک کرد و در دو ماهى که حضور داشــتند من شش جلسه دادرسى 
داشتم. ولى با این حال جلسات اصًال منصفانه برگزار نمى شد و به من 
اجازه صحبت نمى دادند. حتى روزى که نوبت بود براى حرف زدن به 
من مى گفتند که زیاد نباید صحبت کنم و فقط بله یا نه بگویم و اصًال 

عدالت وجود نداشت.»
نرگس که پــس از این حوادث همــواره جان خــود را در خطر دیده 
اســت، از روزهاى پیش رو در هراس است و خواســته اى جز کمک 
براى برقرارى عدالت ندارد: «من حالم اصًال خوب نیســت. به دلیل 
مســائل امنیتى دیگر در رایاگادا نیســتم و در کنســولگرى زندگى 
مى کنم. در رایاگادا افراد مختلفى را به دفترم مى فرســتادند تا من را 
تهدید کنند. آنها تهدید مى کردند که اسید به صورت من مى پاشند یا 

من را مى کشند.»
او مى گوید: «چند بارشده بود که وقتى در حال رانندگى بودم در جاده 
بودم دو ماشین مرا دنبال مى کردند و ســعى مى کردند که به ماشین 
من ضربه بزنند. یک بار نیمه شبى پلیس به بیرون خانه من آمد و من 
را تهدید کرد. من همه این موارد را گــزارش کردم و به پلیس رایاگادا 
گفتم. من حتى براى آنها نامه فرستادم و نوشتم که اگر اتفاقى براى من 
بیافتد مى دانم که کار شماست و این نامه را براى تمام دوستانم فرستادم 
که نتوانند موضوع را مخفى کنند.  به دلیل همین خطرها من دیگر در 

رایاگادا نیستم و هرگز تنها به آنجا برنمى گردم.»
نرگس که حداقل هشــت ســال اخیر زندگى خود را براى کمک به 
کودکان بى سرپرســت هند صرف کرده، از شــرایطى کــه به وجود 
آمده بســیار ناراحت اســت و براى حل این کابوس درخواست کمک 

دارد.

یک اصفهانى در محاصره مرتاض ها
نگاهى به پرونده جنجالى نرگس کلباسى در هند؛

جزئیاتى از 
پرونده متهمان مدعى گنج فاروق

معاون پژوهشى دانشــگاه علم و صنعت نسبت به رشد 
بى رویه تحصیالت تکمیلى در دانشگاه هاى سطح 2 و 

3 انتقاد کرد.
تورج محمدى در گفتگو با ایلنا بــا رد این ادعا که گفته 
مى شود ســونامى تخلف علمى در دانشــگاه هاى بر تر 
کشور به راه افتاده اســت، گفت: معتقدم این موضوع در 
دانشــگاه هاى بر تر با توجه به نظارت ویژه از طرف خود 
اعضاى هیئت علمى وجود ندارد و با دقتى که در تأ لیف 
پایان نامه ها انجام مى دهند، این موضوع صحت ندارد و 

بى شک مربوط به دانشگاه هاى بر تر نیست.
محمدى ادامه داد: البته باید پذیرفت که در حوزه آموزش 
عالى کشور عدم استانداردهاى الزم آموزش و پژوهش 
در برخى دانشگاه ها اعم از دانشــگاه هاى غیردولتى و 
سطح 2 و 3 مشهود است و از سوى دیگر شاهد هستیم 
که تحصیالت تکمیلى رشد بى رویه یافته است که این به 

تصمیمات سال هاى گذشته برمى گردد. 

سازمان وظیفه عمومى فارغ التحصیالن دانشگاه ها را 
براى رفتن به سربازى فراخوان کرد.

این ســازمان طى اطالعیه اى اعالم کرد: مشموالن 
فارغ التحصیل دوره هاى کاردانى، کارشناسى و باالتر و 

همچنین مشموالن گروه پزشکى سراسر کشور 
که برگ آماده به خدمت از ســازمان 

وظیفه عمومى ناجا به تاریخ یکم 
دى ماه 1395 دریافت داشته اند، 
براى اعزام به خدمــت فراخوانده 

شدند. 
براســاس این گزارش، مشموالن 

فوق، موظف هســتند روز چهارشنبه اول 
دى ماه 95، در محل و ساعتى که توسط این 
سازمان در برگ معرفینامه مشموالن 

به مراکز آمــوزش نیروهاى 

مسلح اعالم شده، حضور یابند، عدم حضور به موقع در 
زمان و محل هاى تعیین شده غیبت محسوب مى شود. 
الزم به ذکر اســت، آن دســته از مشــموالنى که به 
هر دلیل تاکنــون موفق به دریافت بــرگ معرفینامه 
مشموالن به مراکز آموزش نیروهاى مسلح نشده اند، 
مى توانند به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامى (پلیــس +10) مراجعه و پــس از دریافت 
برگ مذکور، بر اســاس اطالعات مندرج در آن، اقدام 

کنند. 
مشــموالن باید برگ هاى مربوط بــه اعزام به 
خدمت از جمله برگ آمــاده به خدمت، برگ 
واکسیناسیون، برگ معرفینامه مشموالن به 
مراکز آموزش نیروهاى مسلح و سایر مدارك 
مورد نیاز مانند شناســنامه، کارت ملى و ... رادر 
هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته 

باشند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم آمار رسمى تلفات 
پلنگ از آغاز سال، تأکید کرد: کاهش شدیدى در آمار تلفات پلنگ، ثمره بیمه این گونه 

ارزشمند بوده است.
على تیمورى اظهار داشت: بر اســاس گزارش هایى که از استان ها داریم، به صورت 

رسمى، پنج پلنگ از آغاز سال 95 تلفات داشته ایم.
وى ضمن تشــریح این آمار گفت: یک پلنگ در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که 
سر زایمان بچه تلف شد. دو تا هم در اســتان مازندران بود که یکى توسط شکارچیان 
متخلف تلف شد که پرونده به دادگاه رفته و رأى هم گرفته است و یکى هم بر اثر حوادث 
جاده اى از دست رفت. دو پلنگ دیگر هم یکى در استان گلستان و دیگرى حدود یک 

ماه پیش در استان سمنان تلف شدند.
مدیرکل دفتر شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: این آمار 
در مورد این پنج پلنگ، شــامل مواردى اســت که گزارش رســمى و صورت جلسه 
شــده از استان هاست و مشــخص شــده منشــأ و علت مرگ این گونه ها چه بوده

 است.
تیمورى تصریح کرد: شایعه یکى دو مورد دیگر هم مطرح بوده که ما مستنداتى براى 

اثبات آن نداریم.
وى آمار سال 95 را با سال هاى گذشته مقایسه کرد و افزود: سال گذشته تا زمان مشابه 
یعنى اول دى ماه حدود 13 پلنگ تلفات داشتیم که اکثراً  هم توسط دامداران، به روش 

طعمه مسموم یا شکار غیرمجاز، کشته شده بودند. امســال حداقل تکلیف ما روشن 
است که یکى سر زایمان طبیعى بوده و دیگرى را شکارچى متخلف شکار کرده که هم 
جریمه داده و هم 80 میلیون تومان را به صندوق خزانه دولت واریز کرده است. تصور 
من این است که امســال دامداران به دلیل اینکه هزینه ها یا خسارات دام توسط بیمه 
پرداخت مى شــود کمتر انگیزه پیدا کرده اند تا این گونه ارزشمند را با طعمه مسموم یا 

شکار از بین ببرند.
مدیرکل دفتر شکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ادامه داد: در مدت هشت ســال اخیر که ما 

بر اساس منابعمان در اســتان ها بررسى 
کردیم مشخص شــد تا سال 93 

حــدود 158 پلنگ در ســطح 
کشــور به طور رســمى و 
صورتجلسه شــده کشته 
شــده اند. یعنى بــه طور 
متوسط در آن هشت سال 
نزدیک به 20 پلنگ تلفات 

داشتیم .

جزئیــات جدیــدى از پرونــده دو متهــم ادعاى جزئیــات جدیــدى از پرونــده دو متهــم ادعاى 
دروغین کشف گنج در فاروق فاش شد. به گزارش دروغین کشف گنج در فاروق فاش شد. به گزارش 
خبرآنالین، از اواســط آذرماه دو ویدئوى کوتاه از خبرآنالین، از اواســط آذرماه دو ویدئوى کوتاه از 
آنچه گفته مى شــد گنج فاروق در استان فارس و آنچه گفته مى شــد گنج فاروق در استان فارس و 
در نزدیکى تخت جمشــید است در فضاى مجازى در نزدیکى تخت جمشــید است در فضاى مجازى 

دست به دست شد.دست به دست شد.
در یکی از این ویدئوها تمامی اشیاي تاریخی نمایش در یکی از این ویدئوها تمامی اشیاي تاریخی نمایش 
داده شده متعلق به تمدن مصر باستان و مشتمل بر داده شده متعلق به تمدن مصر باستان و مشتمل بر 
تابوت یک مومیایی، رب النوع هاي مصر باســتان، تابوت یک مومیایی، رب النوع هاي مصر باســتان، 
مجسمه هایی از اعضاي خانواده مومیایی و ظروف و مجسمه هایی از اعضاي خانواده مومیایی و ظروف و 
اشیاي زرین و ارزشمند نمایش داده می شد و اصرار اشیاي زرین و ارزشمند نمایش داده می شد و اصرار 
زیادي بود که این اشــیا را متعلق به شهر فاروق در زیادي بود که این اشــیا را متعلق به شهر فاروق در 

استان فارس معرفی کنند.استان فارس معرفی کنند.
درحالی که مشخص بود که تمامی این اشیا متعلق درحالی که مشخص بود که تمامی این اشیا متعلق 
به تمدن مصر باستان اســت. یکی دو روز بعد البته به تمدن مصر باستان اســت. یکی دو روز بعد البته 
خبرهایی نیز دست به دست شد که این اشیا را متعلق خبرهایی نیز دست به دست شد که این اشیا را متعلق 

به محوطه اي در کشور ترکیه معرفی کردند.به محوطه اي در کشور ترکیه معرفی کردند.
انتشــار این دو کلیپ در فضاى مجازى شایعاتى را انتشــار این دو کلیپ در فضاى مجازى شایعاتى را 
به وجود آورد. در حالى که تمامى مســئوالن اعالم به وجود آورد. در حالى که تمامى مســئوالن اعالم 
کردند این موضوع کذب اســت اما همچنان کشف کردند این موضوع کذب اســت اما همچنان کشف 
این گنج نقل مجالــس بود. یــک روز پس از این این گنج نقل مجالــس بود. یــک روز پس از این 
تکذیبیه تصویر دیگري در فضاي مجازي منتشــر تکذیبیه تصویر دیگري در فضاي مجازي منتشــر 
شــد که در آن در تاریکی مطلق و با نور چراغ قوه شــد که در آن در تاریکی مطلق و با نور چراغ قوه 
به تصویربرداري با گوشــی موبایــل از یک کتیبه به تصویربرداري با گوشــی موبایــل از یک کتیبه 
زرین به خط میخی، مجسمه زرینگوزن، سردیس زرین به خط میخی، مجسمه زرینگوزن، سردیس 

هخامنشــی که ریش هاي آن با ســنگ هاي نیمه هخامنشــی که ریش هاي آن با ســنگ هاي نیمه 
قیمتی تزیین شــده بود و ظروف زرین، اقدام شده قیمتی تزیین شــده بود و ظروف زرین، اقدام شده 

بود.بود.
تصویربردار حتی در اقدامی جالب یک اســکناس تصویربردار حتی در اقدامی جالب یک اســکناس 
دوهزار تومانی و یــک اســکناس دوهزار تومانی و یــک اســکناس 500500تومانی را تومانی را 
نیز در کنــار تصویرهاي خود نشــان داد تا به زعم نیز در کنــار تصویرهاي خود نشــان داد تا به زعم 
خــود در تصویري که براي شــبکه هاي اجتماعی خــود در تصویري که براي شــبکه هاي اجتماعی 
ارســال می کند مشخص کند این اشــیا متعلق به ارســال می کند مشخص کند این اشــیا متعلق به 
ایران هســتند یا آنکه بخواهد بگوید اشیا مربوط به ایران هســتند یا آنکه بخواهد بگوید اشیا مربوط به 
دوهزار ودوهزار و500500سال پیش هســتند. این فیلم نزدیک سال پیش هســتند. این فیلم نزدیک 
به هفت دقیقه اي اما بدون صوت و تنها با دو سرفه به هفت دقیقه اي اما بدون صوت و تنها با دو سرفه 

تصویربردار به پایان می رسد.تصویربردار به پایان می رسد.
تا اینکه مأموران پلیس فارس به دستور مقام قضائى تا اینکه مأموران پلیس فارس به دستور مقام قضائى 
مأموریت یافتند که هرچه سریع تر شایعه پراکنان مأموریت یافتند که هرچه سریع تر شایعه پراکنان 

را دستگیر کنند.را دستگیر کنند.
در ادامه مأموران دو متهم در ادامه مأموران دو متهم 5555 ســاله و  ســاله و 3737 ساله را  ساله را 
دســتگیر کردند. این دو متهم ســاکن روستاهاى دســتگیر کردند. این دو متهم ســاکن روستاهاى 
اطراف روستاى فاروق و شهرستان مرودشت بودند. اطراف روستاى فاروق و شهرستان مرودشت بودند. 
متهمان که شغل اصلى آنان کارگرى ساختمان است متهمان که شغل اصلى آنان کارگرى ساختمان است 
پس از بازجویى هاى اولیه مشخص شد که به لحاظ پس از بازجویى هاى اولیه مشخص شد که به لحاظ 
روانى با مشکل مواجه هستند. با توجه به حساسیت روانى با مشکل مواجه هستند. با توجه به حساسیت 
موضوع پرونده اى در این خصوص در دادســراى موضوع پرونده اى در این خصوص در دادســراى 

شهرستان مرودشت تشکیل شد.شهرستان مرودشت تشکیل شد.
این دو متهــم هم اکنون به اتهام نشــر اکاذیب در این دو متهــم هم اکنون به اتهام نشــر اکاذیب در 
بازداشت به  سر مى برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.بازداشت به  سر مى برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

سالى 20 پلنگ کشته مى شود

رشد بى رویه 
تحصیالت تکمیلى

فارغ التحصیالن براى رفتن به سربازى آماده شوند
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دلیل اینکه هزینه ها یا خسارات دام توسط بیمه دامداران به
گیزه پیدا کرده اند تا این گونه ارزشمند را با طعمه مسموم یا 
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همچنین مشموالن گروه پزشکى سراسر کشور
که برگ آماده به خدمت از ســازمان 

یکم وظیفه عمومى ناجا به تاریخ
5دى ماه 1395 دریافت داشته اند، 
براى اعزام به خدمــت فراخوانده 

شدند. 
براســاس این گزارش، مشموالن 

فوق، موظف هســتند روز چهارشنبه اول 
محل و ساعتىکه توسط این  5دى ماه 95، در
سازمان در برگ معرفینامه مشموالن 

به مراکز آمــوزش نیروهاى 

مشموالن به مراکز آموزش نیروهاى مسلح نشده اند،
مى توانند به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک
مراجعه و پــس از دریافت انتظامى (پلیــس +10)
برگ مذکور، بر اســاس اطالعات مندرج در آن، اقدام

کنند.
مشــموالن باید برگ هاى مربوط بــه اعزام به
خدمت از جمله برگ آمــاده به خدمت، برگ
واکسیناسیون، برگ معرفینامه مشموالن به
مراکز آموزش نیروهاى مسلح و سایر مدارك
مورد نیاز مانند شناســنامه، کارت ملى و ... رادر
هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته

باشند.



0404استاناستان 2831سه شنبه  30 آذر ماه 

خبر

قیمت پایه قبور باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: قبور باغ رضوان در سه فاز قرار دارد که قیمت پایه 

آن از دو میلیون ریال تا 34میلیون ریال است.
محمـد پـرورش اظهارداشـت: قیمـت هاى قبـور باغ 
رضـوان بر اسـاس مصوبات شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان است و در مقایسـه با قیمت سایر آرامستان ها 

متعادل است.
 وى  اضافـه کرد: بـراى دفن اموات هزینـه خدماتى از 
قبیل تغسـیل، تکفین و تدفین که چیـزى حدود چهار 
میلیون و 500 هزار ریال اسـت به این مبلغ پایه افزوده 

خواهد شد.
پرورش ادامه داد: براسـاس قوانین جمهورى اسالمى 
ایران، 9 درصد ارزش افزوده نیز به مبلغ افزوده مى شود. 
وى پیرامون هزینه مجوز پیش خرید قبور افزود: فرمول 
محاسـبه پیش مجوز خرید قبـور، 45درصد بیشـتر از 

قیمت پایه محاسبه مى شود. 

بیان مشکالت زندگى مشترك 
در«من آنجا نیستم»

تئاتر «من آنجا نیسـتم» کارى از لیـال پرویزى و گروه 
تئاتر زندگى از 22 آذرماه اجرا شـده و تـا 10 دى ماه در 

تاالر هنر به روى صحنه مى رود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، این نمایش نوشته مهدى میرباقرى 
کارى از گروه تئاتر زندگى بـه کارگردانى لیال پرویزى 
تا 10 دى ماه سـاعت 18و 30 دقیقه عصر در تاالر هنر 

اصفهان به روى صحنه مى رود.
این تئاتر خانوادگى در جاى جاى خود، به بیان مشکالت 
زندگى مشترك و موضوع طالق مى پردازد؛ مسئله اى 
که این روزهـا دغدغه بسـیارى از زوج هـاى جوان نیز 

هست. 

اکران «ثانیه هاى سربى» 
در سوره

فیلم «ثانیـه هاى سـربى» سـاخته سـیدرضا رضوى 
ازسوى گروه هنر و تجربه در سـینما سوره اصفهان به 

روى پرده رفت.
«ثانیه هاى سـربى» یک داکودرام اجتماعى اسـت با 
روایتى متفاوت از واقعه تاریخى 17 شـهریور سال 57. 
سـید رضا رضوى پیش از این نیز تعداد 30 فیلم مستند 
و داستانى کوتاه و نیمه بلند ساخته که تاکنون در بیش 
از 80 فسـتیوال خارجى حضور داشته و موفق به کسب 

جوایزى نیز شده است. 

کشت زعفران در  
دانشگاه آزاد تیران

رئیس دانشـگاه آزاد تیران گفت: کشـت زعفران در دو 
هـزار و 500 متر مربـع دانشـگاه آزاد تیران بـه منظور 

تجارى سازى و تحقق اقتصاد مقاومتى انجام شد.
کامران امینى اظهار داشت: گیاه زعفران با کم آبى قابل 
کشت اسـت و با توجه به موقعیت آب و هوایى منطقه، 
در طول یکسال به دو بار آبیارى نیاز دارد، به عنوان یک 
محصول خوب باید مـورد توجه قرار گیـرد که فعالیت 
هـاى مطالعاتى و توسـعه این محصول در شهرسـتان 
از سـوى دانشـگاه آزاد با جهاد کشـاورزى شهرسـتان 

همکارى مى شود.

توزیع 400 جلد کتاب در 
کتابخانه هاى مبارکه

مسـئول نمایندگـى اوقـاف و امـور خیریه شهرسـتان 
مبارکه از توزیع 400 جلد کتـاب در کتابخانه هاى این 

شهرستان خبر داد.
على مبشرى اظهار داشـت: در راستاى ترویج فرهنگ 
نماز با محوریت نماز تعداد 400 جلد کتاب خریدارى و 
بین کتابخانه هاى بقاع متبرکه، اماکن مذهبى، مساجد، 
حسـینیه  ها و مدارس دخترانـه و پسـرانه در دو مقطع 
راهنمایى و دبیرسـتان شهرسـتان مبارکه توزیع شـد. 
وى افزود: این طرح با اعتبارى بالغ بر 16 میلیون ریال 
از محل موقوفه على اصغر بن حاج على نقى اجرا شده 
است که اجراى آن با نیت واقف این موقوفه نیز مرتبط 

مى باشد. 

رئیس اداره آموزش هاى کاربــردى مبلغان دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان از برگزارى نخستین دوره تربیت مبلغان 

خواهر و برادر راوى دفاع مقدس خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مجتبى زنده دل اظهار داشت: در 
این دوره که با همکارى فرهنگسراى پایدارى ویژه طالب و 
مبلغان برگزار مى شود به تربیت افراد توانمند مبلغ در حوزه 

روایتگرى دفاع مقدس مى پردازیم.
وى با بیان اینکه  از ظرفیت و استعدادها این مبلغان راوى در 
راستاى روایتگرى اردوهاى راهیان نور  براى دانش آموزان، 
دانشجویان و خانواده هاى اعزامى به این مناطق استفاده 
مى شود، افزود: هدف اصلى این اســت که مبلغان با متن 

جنگ آشــنایى پیدا کنند و از تخصص تبلیغى خود در این 
راستا استفاده کنند.

رئیس اداره آموزش هاى کاربــردى مبلغان دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان با اشاره به اینکه براى آموزش از راویان 
متبحر  معرفى شده فرهنگسراى پایدارى استفاده مى شود 
که خود در دوران دفاع مقدس حضور داشته اند، بیان داشت: 
افرادى که مایل به دریافت مدرك روایتگرى هستند باید تا 
پایان دوره در کالس ها حضور پیدا کنند. وى ادامه داد:  در 
پایان دوره از افراد شرکت کننده آزمون تئورى گرفته مى شود 
و سپس در دوره کارورزى به همراه یک راوى دفاع مقدس 

حضور پیدا کرده و گواهى پایان دوره  دریافت مى کنند.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: شعار «اصفهان، نصف جهان» همچنان به عنوان 
برند شــهرى اصفهان براى عموم مردم وجود دارد ولى 
براى گردشــگران خارجى به برندسازى با زبان روز نیاز 

داریم.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهار داشت: با توجه به اینکه 
طرح برند شــهرى اصفهان، یک کار فاخــر و ماندگار 
است زمانبر بودن تعیین این برند براساس فعالیت هاى 

کارشناسى دقیق مشکلى را ایجاد نخواهد کرد.
وى با بیان اینکه گر چه در داخل و حتى خارج از کشــور 
اصفهان نیازى به برند ندارد و براى همه شــناخته شده 

است، گفت: با عنایت به اینکه شهرهاى مهم تاریخى و 
تأثیرگذار جهان داراى برند است، خوشبختانه برندسازى 
خارجى شهرى اصفهان فرآیند منطقى، علمى و پژوهشى 
را زیر نظر کارشناســان متخصص طى کرده است و به 
دلیل اینکه این برند مراحل کارشناسى را طى کرده کلیت 
آن مورد تأیید قرار گرفت. سهل آبادى اظهار داشت: برند 
شهرى بخشى از پازل گردشــگرى اصفهان است که 
مى تواند زمینه جذب گردشگران خارجى را فراهم سازد.

وى گفت: فرآیند انتخاب برند شهرى بر اساس تحقیقات 
علمى و همچنین نظرسنجى از کارشناسان و گردشگران 

خارجى صورت گرفته است.

دوره تربیت مبلغان راوى 
دفاع مقدس برگزار مى شود

اصفهان نیاز به برندسازى 
براى جذب گردشگر دارد

جمال نوروزباقرى
 رخت خواب ها را پهن کنید، هرچه لباس در کمد دارید 
به طناب آویزان کنید  در مقابل خورشید به «عمو چله» 

و «چله زرى» خوشامد بگویید.
 سفره شــب چله اصفهانى ها طبق ایام قدیم از شب 
قبل پهن شده اســت. از پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 
شــنیده ایم که اصفهانى ها طبق رسوم خود، دو شب 
را به عنوان شــب چله برپا مى کردند. آیین شــب چله 
در شــهر اصفهان، خانوادگى برگزار مى شــده است 
و خانواده هــاى اصفهانى با پهن کردن ســفره  اى با 

عنوان «سفره شــب چله» این شب را گرامى 
مى داشتند.

به بــاور اصفهانى هاى قدیم، زمســتان به دو 
بخش «چله بزرگه» و «چله کوچیکه» تقسیم 
مى شــد که موعد چله بزرگه از اول دى ماه تا 
دهم بهمن بــود اما چله کوچیکــه از یازدهم   

بهمن آغاز مى شد و تا 30 بهمن ادامه داشت. 
اصفهانى ها آیین برگزارى شــب چله را  

به اســم «عموچلــه»  و«چله زرى» 
مى شناسند زیرا از گذشته تاکنون 

همه موجودات و اشیاء 
را بر اساس جنس مذکر 
و مؤنث تقسیم مى کردند.    

مهمتریــن  نــه  هندوا
میوه بــر ســر ســفره چله 
اصفهانى هاست زیرا به عنوان 

نمــادى کــروى که 
برونش سبز و درونش 

قرمــز است،ســمبل 
خورشــید محســوب 
مى شــود. انار، سیب و 

گالبى از دیگر میوه هاى 
شب یلداى اصفهانى به شمار مى آید.

اما از هرچه بگذریم نمى شود از آجیل شب یلدا گذشت 
آن هم با گرانى این روزهاى آن؛ آجیل شــب یلداى 
اصفهانى ها شامل کشمش، گردو، بادام، قیسى، برگه 
زردآلو یا برگــه گالبى، جوزقند و انجیر و خرماســت 
که به مرور پســته، بــادام هندى و دیگر خشــکبار 
نیز به جمع آجیل شــب یلداى اصفهانــى ها اضافه

 شدند.
اگر منتظر هستید بدانید که اصفهانى ها از قدیم تا امروز 
در شب یلدا چه مى خوردند باید بدانید که چاى سفیدو 
چاى زعفران پاى ثابت منقل شــب یلداى اصفهانى 

بوده اما به مرور وبا گران شدن این نوشیدنى ها، به طور 
معمول چاى و شربت و چنانچه برف باشد مخلوط برف 

و شیره انگور مصرف مى کنند.
اما این شب براى عده اى اشک چشم است و درد فراق 
یار و از همه بدتر جیب خالى است که دل را مى سوزاند. 
شنیده و دیده شده که خیل عظیمى از دامادها شب چله 

تب مى کنند و تا چند ماه لرز آن فروکش نمى کند!
تازه دامادها بــا هدیه یــا خوانچه بــه خانه عروس 
مى روند. در گذشــته خانواده داماد هدایــا را بر روى 
ســینى بزرگى قرار مى دادند که به این ســینى طبق 

مى گفتند. ســپس داماد طبق را بر روى ســرش قرار 
مى داد و راهى منــزل خانواده عروس مى شــد. این 
روزها در اصفهان دیگر چندان  این رسوم باب نیست؛ 
البته فقط «چندان» باب نیســت(لطفًا به داماد رجوع 

شود!)
والقصه؛ســبدهاى حصیــرى، جعبه هــاى کادویى، 
ســرویس ویا قطعه اى طال، لباس زمســتانى براى 
عروس، مرغ پختــه اى که داخل دهــان آن پرکنده 
شده، سکه طالیى باشد، سبد میوه همراه با میوه آرایى، 
شــیرینى، کله قند تزیین شــده، کفش، پارچه، آجیل، 
گردو  وخالصه اینکه شــب یلدا داماد رســمًا بدبخت 

مى شود!
واما بعد، خوراك شب چله چنانچه مقدور باشد پلو ماهى 
است و در غیر اینصورت یکى از غذاهاى محلى مانند 

کوفته، گندى، چرب و شیرین و... است.
اما پاى ثابت شــب چله اصفهانى ها از قدیم تا امروز 
دیوان حافظ بوده و هســت، هرکس به نیت دیگرى 
و به قصد گشــایش کار و زندگى یک تفأل به دیوان 
حافظ مى زند وســپس آن را بلند مى خواند. ما هم به 
نیت خوانندگان نصــف جهان از دیــوان حافظ فالى 
مــى گیریم بــه روشــنایى، کامیابى و تندرســتى 
بــراى همــه؛ ُخــرد وکالن، پیــر وجوان، 
غنــى وفقیر، دختر وپســر، خــواب وبیدار و 
خالصه هرکه دلــش با حافظ اســت لطفًا نیت 

کند: 
بر سر آنم که گر ز دست برآید / دست به 

کارى زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیســت جاى صحبت اضداد/ دیو چو 

بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداســت/ نور ز خورشید 

جوى بو که برآید
بر در ارباب بى مروت دنیا/ چند نشــینى که خواجه کى 

به درآید... 

شب یلــدا ى   اصفهانى ها با چله زرىشب یلــدا ى   اصفهانى ها با چله زرى
از«چله بزرگه»  تا «چله کوچیکه» 

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با اعالم نرخ میوه در آســتانه شب یلدا، گفت: 
هیچ کمبودى در بازار اصفهــان وجود ندارد. 
ناصر اطرج اظهار داشت: خوشبختانه امسال 
کمبود میوه براى شب یلدا نداریم و تا زمانى که 
افزایش صادرات و یا شرایط جوى ویژه اى رخ 
ندهد اقالم مختلف میوه گران نخواهد شد. تنها 
قیمت خیار نســبت به قبل از سرما 50 درصد 
گران شده است و قیمت آناناس و نارگیل نیز به 
مناسبت شب چله تا 10 درصد افزایش مى یابد.

وى در ادامه تصریح کــرد: البته قیمت ها به 
شرایط جوى و میزان عرضه و تقاضا بستگى 
دارد و در زمان حاضر که عرضه بســیار زیاد و 
تقاضا کم است، حتى اگر هم در شب یلدا تقاضا 
باال رود احتمال فروش میوه به همان قیمت 

قبل یا حتى کمتر است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با بیان اینکه براى شــب یلدا، هندوانه و انار 
بیشــترین مصرف را دارد، افزود: مشکلى از 
لحاظ تأمین ایــن دو میوه وجود نــدارد و در 
حال حاضر هر کیلو هندوانه براى شــب یلدا 
بین 500 تاهزار تومان نرخگذارى شده که به 
دست مصرف کننده با نرخ هزار و 300 تومان 

مى رسد.
اطرج بیان داشت: هر کیلو انار براى شب یلدا 
در بازار میــوه و تره بار اصفهــان بین هزار و 
500 تا چهار هزار تومان قیمتگذارى شده که 
درب مغازه ها با نــرخ پنج هزارتومان فروخته 

مى شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر اندکى کمبود 
خیار در بازار وجود دارد کــه به دلیل افزایش 
صادرات، قیمت این محصول گران شده است، 
افزود: قیمت خیار نسبت به قبل از سرماى هوا 

حدود 50 درصد افزایش داشته است.
به گفته رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان، در حال حاضــر قیمت هر کیلو خیار 
اصالحى گلخانه اى در میــدان میوه و تره بار 
چهار هزار و 500 تومان، خیار معمولى درختى 
سه هزار و 500تومان و خیار بوته اى دو هزار و 
500 تومان است که درب مغازه ها با 25 درصد 

افزایش قیمت فروخته مى شود.
وى درباره وضعیت دیگر میوه ها، گفت: پرتقال 
شــمال به دلیل ســرمازدگى در بازار اندکى 
کاهش قیمت داشــته و اکنون بین هزار تا دو 
هزار تومان عرضه مى شــود و براى مصرف 
کنننده دو هزار و 500 تومان است، همچنین 
قیمت پرتقال جنوب در بازار میوه و تره بار چهار 
هزار تومان است که به مصرف کننده با نرخ پنج 

هزار تومان فروخته مى شود.
اطرج با بیان اینکه نارنگى تخم پاکستانى بین 
دو هزار و 500 تا چهار هزار تومان در بازار میوه 
و تره بار عرضه مى شــود که به نرخ پنج هزار 
تومان به دست مصرف کننده مى رسد و نرخ 
نارنگى معمولى دو هزار و 500 تومان بوده که 
به مصرف کننده سه هزار و 300 تومان فروخته 

مى شود.

یلدا آناناس و 
نارگیل را 
گران کرد

نرخ میوه هاى شب یلدا اعالم شد

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان با تأکید بر اینکه 
قیمت شیرینى براساس کیفیت مشخص مى شود، گفت: 
خوشبختانه براى شب یلدا نرخ گز و شیرینى در اصفهان 

افزایش نخواهد یافت.
حسن شریفى با اشاره به رکود شــدید بازار شیرینى در 
آستانه شب یلدا نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: عمده 
فروش ما در شب یلدا مربوط به چله نوعروسان است که 
متأسفانه به نظر مى رسد آمار ازدواج نسبت به سال هاى 
گذشته کاهش چشمگیرى داشته چرا که میزان سفارشات 

شیرینى فروشان بسیار کم شده است.
وى به آمادگى هزار و 300 واحد صنفى گز و شیرینى در 
اصفهان براى شب یلدا اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه 
براى شــب یلدا نرخ گز و شــیرینى در اصفهان افزایش 
نخواهد یافت همچنین قیمت ها نسبت به ابتداى امسال 

تغییرى نمى یابد.
رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان بــا بیان اینکه 
بیشترین استقبال مردم براى شب یلدا از شیرینى هاى تَر، 
دانمارکى، خامه اى و رولت است، گفت: قیمت شیرینى 
بسته به نوع واحد صنفى عرضه کننده دارد به طورى که 
در واحدهاى ممتاز و غیر ممتاز نرخ شــیرینى ها متفاوت 
است همچنین نرخ انواع شــیرینى در مغازه هاى باال و 

پایین شهر متفاوت است.
وى با اشاره به حدود قیمت انواع شیرینى براى شب یلدا 
در اصفهان، بیان داشت: نرخ شــیرینى تر بین 16 تا 18 
هزار تومان، شیرینى دانمارکى بین ده تا 12 هزار تومان، 
شــیرینى خامه اى بین 16 تا 18 هزار تومان و شیرینى 
رولت بین 16 تا 18 هزار تومان است که براساس کیفیت 

آنها، قیمت ها تفاوت دارد.

شیرینى شب یلدا گران نمى شود

ویی ب
م قدیم از شب فهانى ها طبق ایام
 مادربزرگ ها ت. از پدر بزرگ ها و
م خود، دو شب هانى ها طبق رسوم
ین شــب چله ه برپا مى کردند. آیی
ى شــده است خانوادگى برگزار مى
 ســفره  اى با هانى با پهن کردن
گرامى  چله» این شب را گ

ن به دو ى قدیم، زمســتان
ت  تقسیم  و «چله کوچیکه»
ى ماه تا له بزرگه از اول دى
زدهمچله کوچیکــه از یا
شت. بهمن ادامه داش 300
را  زارى شــب چله ر
و«چله زرى»  و»

شته تاکنون
یاء
کر

دند.    
ریــن 

چله  فره
به عنوان 

ه

ل
ب
ب و
هاى

 بهشمار مى آید.

ر و ججیر و جوز بى بر ی و زر
که به مرور پســته، بــادام هندى وو دیگر خشــکبار
نیز به جمع آجیل شــب یلداى اصفههانــى ها اضافه

 شدند.
اگر منتظر هستید بدانید که اصفهانىهها از قدیم تا امروز
در شب یلدا چه مى خوردند باید بدانیدد که چاى سفیدو
چاى زعفران پاى ثابت منقل شــبب یلداى اصفهانى

ق ر ر و م چ ى ى ببر ین
یار و از همه بدتر جیب خالى است که دل را مى سوزاند. 
شنیده و دیده شده که خیل عظیمى از دامادها شب چله 

تب مى کنند و تا چند ماه لرز آن فروکش نمى کند!
تازه دامادها بــا هدیه یــا خوانچه بــه خانه عروس 
مى روند. در گذشــته خانواده داماد هدایــا را بر روى 
ســینى بزرگى قرار مى دادند که به این ســینىطبق 

چ ب
شود!)

والقصه؛ســبد
ســرویس ویا
عروس، مرغ پ
شده، سکه طال
شــیرینى، کله
گردو  وخالصه

مى شود!
واما بعد، خوراك
است و در غیر
کوفته، گندى،
اما پاى ثابت ش
دیوان حافظ بو
و به قصد گشـ
حافظ مى زند

نیت خوانندگان
مــى گیریم

بــراى
غنــى
خالصه

ک
خلوت د
بیرون رود فرش
صحبت حکام
که برآ جوى بو
بر در ارباب بى

به درآید... 

گران شیرینىشبیلدا
نایب رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهــان گفت: تعرفه 
گلفروشى هاى اصفهان در شــب یلدا و نیز اعیاد ماه ربیع 
االول تا 40 درصد افزایش یافت. حسین ارجمندى اصل 
اظهار داشت: قیمت گل به مناسبت شب یلدا و اعیاد ماه 
ربیع االول در اصفهان تا 40 درصد افزایش یافته است. وى 
بیان داشت: امسال بازار گلفروشى با رکود کامل مواجه بود 
به طورى که دو ماه 
محرم وصفر با 

کســادى بازار روبه رو بودیم و چون حج واجب را امسال 
نداشــتیم بازار یک ماه فروش گل را از دست دادیم. نایب 
رئیس اتحادیه گل فروشان اصفهان اعالم کرد: با توجه 
به اینکه توان اقتصادى خانواده ها بسیار پایین آمده است و 
گل نیز یک کاالى لوکس به شمار مى رود به همین دلیل 
خرید گل کمترین اولویت زندگى هر فردى است. وى بیان 
داشت: در حال حاضر حدود 300 واحد گلفروشى در سطح 
شهر اصفهان داریم که طى چند سال اخیر تعداد واحدها در 
همین حد مانده و افزایشى نداشته است. ارجمندى 
اصل در خصوص میوه آرایى به مناســبت شب 
یلدا در گلفروشى ها نیز بیان داشت: با توجه به 
اینکه سالى یکبار شب یلداست بنابراین دست 
گلفروشان براى میوه آرایى و تزیین اقالم شب 
یلدا باز است.وى ادامه داد: گل نرگس، مریم 

و رز پر فروش ترین گل ها در  شب یلداست.

به طورى که دو ماه 
محرم وصفر با

داشت: در حال ح
شهر اصفهان داری
همین حد
اصل در
یلدا در
اینکه
گلفر
یلدا
و رز پر

افزایش تعرفه گلفروشى هاى اصفهانافزایش تعرفه گلفروشى هاى اصفهان

کارشــناس پیش بینى  هواى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: در آستانه شب یلدا با توجه به ورود یک موج 
ناپایدار به استان اصفهان بارش برف و باران براى مناطق 
جنوب و غرب استان پیش بینى مى شود که این بارش ها در 
مناطق مرکزى، شمال و شرقى استان سبک خواهند بود.

میترا سیدان در گفتگو با فارس در خصوص وضعیت آب 
و هواى اســتان اصفهان در هفته جارى اظهار داشت: بر 
اساس نقشه هاى هواشناسى مشاهده مى شود که براى 
روز سه شنبه(امروز) که شب یلدا را هم در پیش داریم، موج 

ناپایدارى به کشور وارد خواهد شد.
وى تأکید کرد: از سه شنبه افزایش ابر، وزش 
باد نسبتاً شدید، در برخى مناطق شدید، بارش 
برف و باران را براى مناطق جنوب و غرب 
استان اصفهان شــاهد خواهیم بود که در 
مناطق مرکز، شمال و شرق استان بارش ها 

به صورت سبک اتفاق خواهند افتاد.
ســیدان در پایــان بیان کــرد: صبح روز 

چهارشــنبه با فعالیت هایى در قسمت شرق 
استان اصفهان این سامانه ناپایدار از استان خارج 

خواهد شد که براى روز چهارشنبه جو پایدارى را در اغلب 
نقاط شاهد خواهیم بود.

نایب رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار اصفهــان 
با بیــان اینکه احتمــاًال بــراى عید نوروز بــا کمبود 
پرتقــال در بازار میــوه و تره بار مواجه باشــیم، گفت: 
ازآنجایى که پرتقال شمال با آسیب جدى و سرمازدگى 
شدید روبه رو شد، احتمال دارد براى عید نوروز با کمبود 

مواجه شویم.
محمدصادقــى ریاحى با اشــاره به اینکه براى شــب 
یلدا بــا کمبــود میوه هاى مناســبتى در این شــب 
مواجه نیستیم، اظهار داشت: خوشبختانه به اندازه نیاز 
مردم و میوه هاى مناسبتى شــب یلدا براى شهروندان 
اصفهانى موجود است و مى توان گفت با کمبود میوه در 

این شب مواجه نیستیم.
وى با اشاره به اینکه تا حدودى پرتقال جنوب و آناناس 
در شب یلدا با افزایش قیمت مواجه است، افزود: پرتقال 
جنوب با ســه هزار تا چهار هزار تومــان در بازار میوه 
و تره بار خریدوفروش مى شــود و نارگیــل که یکى از 
میوه هاى مناسبتى در شــب یلداست با افزایش قیمت 

روبه رو نیست. 
این در حالى اســت که رئیس همین اتحادیه از گرانى 

نارگیل خبر داده بود.

در حالى که قیمت ها در بازارهــاى کاالیى طبق آمار 
ارائه شده دو ســال اخیر از ثباتى نســبى برخوردار و 
بازارها سراسر رکود بود، در بازار آجیل شاهد افزایش 

غیر رسمى قیمت بودیم.
بــازار خشــکبار و آجیــل امســال 

هماننــد ســال هاى قبل سرتاســر 
رکودى است و حتى فرا رسیدن 

شب یلدا نیز تغییر قابل توجهى 
در تقاضاى این محصول بعضًا 
گرانقیمت ایجاد نکرده است 
و تنها برخى اقالم ارزان تر، با 
افزایش نسبى تقاضا مواجه 

شده اند.
به گزارش فــارس و به گفته 

فروشــندگان خشکبار، قدرت 
خرید اغلب مردم به حدى نیست 

که توانایى خرید برخى محصوالت 
نظیر پســته و بادام را داشــته باشند و 

کســانى نیز که مراجعه کرده ســعى مى کنند 
ســبد خرید خود را با تخمه یــا محصوالتى نظیر آن 

پر کنند.

به هــر روى قیمــت محصــوالت پر فــروش بازار 
آجیــل در بــازار اصفهــان به شــرح ذیل اســت:
 آلبالو خشــک ده هزار و 500 تومــان، آلو جنگلى 9 
هزار و 500، انجیر خشــک نیم پــرك ممتاز 41 
هزار تومان، انجیر خشــک معمولى 28 
هزار تومان، بادام با پوست 
28 هــزار تومــان، بــادام 
زمینى غــالف دار ده هزار 
و 700 تومان، بادام هندى 
شــور 48 هــزار تومــان،
 برگ زرد آلو 15 هزار تومان،
قوچــى کلــه  پســته   

تومــان،  هــزار   40  
تخمــه آفتابگــردان کلــه 
قوچى هفــت هــزار تومان، 
تخمــه کــدو مرمرى شــور

 17 هــزار و 200، توت خشــک 
25 هــزار تومــان، عنــاب 19 هزار 
تومــان، ســنجد 17 هــزار تومــان، فندق 
با پوســت 27 هــزار تومــان و مغز گــردو 52 هزار 

تومان.

احتمال بارانى شدن 
شب یلداى اصفهانى ها

کمبود پرتقال شمال 
در بازار 

 خشکسالى تقاضا در بازار خشکبار

هزار تومان، انجیر خ
هزار تو
28 هــز
زمینى غ

0 و
ش
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آثار امید نیاز نقد مى شود
چهارمین جلسه از سلسله نشست هاى کارنامه با بررسى 
کارنامه کارى «امید نیاز» امروز 30 آذرماه در تاالر هنر 
برگزار مى شـود. «کارنامه» عنوان برنامه هایى اسـت 
که از آذرماه سـال جـارى از سـوى تاالر هنر سـازمان 
فرهنگـى- تفریحى شـهردارى اصفهـان و به منظور 
معرفى هنرمندان شـاخص شـهر اصفهان آغاز به کار 

کرده است.
چهارمیـن جلسـه از سلسـله نشسـت هاى کارنامـه با 
محوریت گفتگو و بررسـى کارنامـه کارى «امید نیاز» 
کارگردان و نویسـنده اصفهانى تئاتر کودك امروز سه 
شنبه 30 آذرماه در تاالر هنر سازمان فرهنگى- تفریحى 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

آخرین نشست پاییزى 
«دیابت» در کتابخانه مرکزى

همایش «چگونه دیابت را شکسـت دهیم» از سـوى 
کمیته فرهنگ سالمت سـازمان فرهنگى- تفریحى، 
امروز 30 آذرماه در کتابخانه مرکزى برگزار مى شـود. 
کمیته فرهنگ سالمت سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان از آبان ماه سـال جارى به برگزارى 
سلسله نشست هاى فرهنگسازى پیشگیرى از دیابت 
با عنوان «چگونه دیابت را شکست دهیم» اقدام کرده 
که تا پایان فصل پاییز سه شـنبه هاى هر هفته برگزار 

خواهد شد.
دکتر آرمـان کارشـناس تغذیه در این نشسـت به بیان 
راهکارهاى شکسـت دیابـت و ارتباط تغذیـه و دیابت 
مى پردازد که عالقه مندان براى شرکت در این همایش 
دیابت مى توانند امروز سـه شـنبه 30 آذرماه از ساعت 
10 تا 12 به محل کتابخانه مرکزى واقع درخیابان باغ 

گلدسته مراجعه کنند.

10 سال مصوبه بدون اجرا 
براى پارك بانوان گلپایگان!

عضو شـوراى شـهر گلپایگان گفت: برخى از رؤساى 
ادارات اعتقادى به اینکه در شهرستان پارکى به عنوان 

پارك بانوان وجود داشته باشد، نداشتند.
خدیجه ناطقى اظهار داشت: زمانى که وارد شورا شدیم 
قطعه زمینى در نقشه هاى شـهردارى به عنوان پارك 
بانوان تعریف شده بود. وى گفت: در سال اول این دوره از 
شورا 30میلیون تومان، در سال دوم 50 میلیون تومان، 
در سال سوم 80میلیون تومان و امسال نیز 500میلیون 
تومان به این پروژه اختصاص پیدا کرده البته در سـال 
جارى بیـش از مبلـغ درنظر گرفته شـده اسـت در این 
پروژه هزینه شـد. ناطقى افزود: واقعاً متأسـف هسـتم 
که ده سال براى این پروژه فقط مصوبه مى گرفتیم، اما 
اجرائیات نداشتیم همچنین مصمم هستیم که امسال 

زیرسازى هاى این پروژه را انجام دهیم.

جان باختن 74 نفر بر اثر 
حوادث ناشى از کار در استان 
روابط عمومى اداره کل پزشکى قانونى اصفهان اعالم 
کرد: در هشـت ماهه امسـال 70 نفر(همگـى مرد) که 
به دلیل حوادث ناشى از کار درگذشـته بودند، در مراکز 

پزشکى قانونى مورد معاینه قرار گرفتند.
تعداد فوت شدگان ناشى از حوادث کار در هشت ماهه 
سال جارى در استان نسـبت به مدت مشابه سال قبل 

معادل 5/7درصد رشد داشت. 
بیشـترین دالیل فوت در حوادث کار به ترتیب مربوط 
به سـقوط از بلندى(حدود 39/2درصد)، برخورد جسم 
سـخت(حدود 18درصـد) و بـرق گرفتگـى (حـدود 
13درصـد) بـوده اسـت. همچنیـن در این مـدت آمار 
مصدومان ناشـى از حوادث کار با یکهـزار و 917 مورد 
شـامل(63 زن و یکهـزار و 854 مرد) نسـبت به مدت 

مشابه سال قبل 0/9درصد افزایش داشته است.
روابـط عمومـى اداره کل پزشـکى قانونـى اصفهـان 
همچنین از مسمومیت 12 نفر با قرص برنج در هشت 
ماهه امسال خبر داد. تلفات ناشى از قرص برنج در مدت 
یاد شده هشـت مرد و چهار زن اعالم شده در حالى که 

این رقم در سال گذشته تنها دو نفر مرد بوده است.
قرص برنج که به نام «فسـفید آلومینیوم» نیز شناخته 
مى شود از خود گاز فسـفید تولید مى کند و از آن براى 

جلوگیرى از آفت زدگى برنج در انبار استفاده مى شود. 

خبر

مدیر کل آمــوزش و پرورش اصفهان اظهار داشــت: 
آموزش و پرورش براى ترویج اســتفاده از دوچرخه از 
هیچ تالشــى فروگذار نخواهد بود و دو رکن اساسی را 
بی وقفه دنبال خواهد کرد؛ نخســت آموزش فرهنگ 
استفاده از دوچرخه میان دانش آموزان و سپس فراهم 

کردن پارکینگ هاى امن دوچرخه در مدارس.
محمد حســن قائدي ها ادامه داد: در همین راســتا در 
تمامى مــدارس مکانى براى پارك کــردن دوچرخه 
فراهم خواهد شد تا دانش آموزان با خیال آسوده بتوانند 
دوچرخه هایشــان را پارك کنند و بعد از مدرسه آنها را 

بردارند.

وى با اشاره به عدم وجود مسیرهاى مناسب دوچرخه 
گفت: احــداث مســیرهاى امــن و ایمــن دوچرخه 
به ویژه بــراى دانش آمــوزان وظیفه شــهردارى و 
دیگر ســازمان هاى مربوط اســت و نبایــد فراموش 

شود.
قائدى ها در ادامه گفت: بایــد تعامل دو طرفه اى میان 
خودروها و دوچرخه ها شــکل بگیرد. دوچرخه سوارها 
بدانند مانند دیگر وســایل نقلیه بایــد قوانین ترافیکى 
را رعایت کنند و در مقابل خودروها دوچرخه ســواران 
و بازیگوشــى هاى کودکان و نوجوانان دوچرخه سوار 

را مراعات کنند.

سرپرست معاونت سالمت اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون، هفت تن فرآورده 
خام دامى از چرخه مصرف انسانى در اصفهان خارج شد.

عبدالرضا مرادى در گفتگو با مهر اظهار داشت: از ابتداى 
سال جارى طرح ساماندهى مغازه هاى فروش کله پاچه 
در دســتور کار اداره کل دامپزشکى استان اصفهان قرار 

گرفته است.
وى بیان داشت: تاکنون در چند شهرستان استان از جمله 
کاشان، برخوار، نجف آباد و... طرح ساماندهى کله پاچه 
به مرحله اجرا در آمده است و در چند شهرستان از جمله 
کاشان و برخوار میزان قابل توجهى کله پاچه توقیف و به 

مراجع قضائى ارجاع شده است.
سرپرست معاونت ســالمت دامپزشکى استان اصفهان 
ادامه داد: کشتار غیرمجاز دام و تخلفات در تولید، عرضه و 
نگهدارى فرآورده هاى خام دامى مطابق ماده 688 قانون 

مجازات اسالمى تهدید علیه بهداشت عمومى است.
وى یادآور شد: دامپزشکى در جهت اجراى قانون و تأمین 
ســالمت مردم با متخلفان برخوردهــاى جدى خواهد 
داشــت. مرادى خواستار سرعت بخشــى بیشتر طرح 
ساماندهى شد و افزود: در صورت استفاده از فرآورده هاى 
خام دامى زیر نظر دامپزشکى استان سالمت غذا تأمین 

خواهد بود.

7 تن فرآورده خام دامى از 
چرخه مصرف خارج شد

مدارس اصفهان به پارکینگ 
دوچرخه مجهز مى شوند

رئیس سازمان محیط زیست گفت: بحران گرد و غبار و 
غبار برخاسته از تاالب گاوخونى در صورت عدم احیا، در 
آینده اى نه چندان دور جایگزین بحران هاى آلودگى هاى 

صنعتى خواهد شد.
به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار دیروز (دوشــنبه) در 
همایش «چتر همکارى» و آیین اختتامیه مسابقه ملى 
عکس «در راه مدرسه» با بیان اینکه نقش مشارکت مردم 
در حفاظت از محیط زیست و به خصوص محیط زیست 
شهرى انکارناپذیر است، اظهار داشت: اصفهان شهرى با 
رتبه بندى جهانى است که باید معیارهاى کیفیت زندگى 
و شاخص هاى هوا، آب، پسماند و فضاى سبز در آن نیز 

در سطح معیارهاى جهانى باشد.
وى ادامــه داد: با رویکــرد خاص دولــت یازدهم و به 
خصوص رئیس جمهور در رابطه با آلودگى کالنشهرها 
مقابله با این چالش در دســتور کار دولــت قرار گرفته 
است و بعد از گذشت سه ســال و چهار ماه از این دولت 
شاخص هاى برخط آالیندگى هوا نشان مى دهد روزهاى 
پاك و سالم در سطح چشمگیرى افزایش یافته است. در 
اصفهان تــا 28 و 29 آذر ماه ســال 1392 فقط 72 روز 
هواى سالم و پاك تجربه شد. اما در مدت مشابه در سال 
جارى این رقم به 288 روز افزایش یافته و بیش از ســه 

برابر شده است. 
معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکــه اصفهان یک 
الگوى موفق براى همه کالنشهرهاســت که توانسته  
شاخص هاى زیست محیطى و کیفیت زندگى را در حد 
چشــمگیرى افزایش دهد، تصریح کرد: برنامه کاهش 
آلودگى استمرار دارد. بحران گرد و غبار و غبار برخاسته 
از تاالب گاوخونى در صورت عــدم احیا، در آینده اى نه 
چندان دور جایگزین بحران هاى آلودگى هاى صنعتى 

خواهد شد. 
ابتکار افزود: با تأکیدات رئیس جمهور یکى از محورهاى 
اصلى برنامه ششم رویکرد خاص دولت به آب و محیط 
زیست است. در همین راستا الزم است مجلس شوراى 
اسالمى این اولویت را فراموش نکند. همچنین در بودجه 

ســال 96 نگاه خاصى به مسائل زیســت محیطى و به 
خصوص گرد و غبار شده است.  اما اهمیت مشارکت و 
نقش مردم در کاهش آلودگى بسیار پررنگ تر است آن 

چیزى است که به نظر مى رسد. 
وى با بیان اینکه مطالبه مــردم اصفهان احیاى زاینده 
رود و گاوخونى است، خاطرنشــان کرد: دغدغه مردم 
اصفهان قومى و ملیتى نیســت، همین دغدغه را مردم 
نسبت به دریاچه بختگان و یا جازموریان و هامون دارند. 
فکر نکنیم بالیى که سر زاینده رود آمده است قومیتى و 
منطقه اى است، کارون هم حال خوشى ندارد. حورالعظیم 
در ابتداى دولت خشک و بى جان بود. مشکالت آب اگر 
جهانى نبود 145 کشور توافق پاریس را امضا نمى کردند. 

رئیس سازمان محیط زیســت ادامه داد: شاخص هاى 
علمى نشان مى دهد امســال نسبت به سال گذشته 76 
درصد کاهش بارش داشــته ایم و بــه صورت میانگین 
هر ساله 20 درصد کاهش را در نزوالت آسمانى تجربه 
مى کنیم. همین مسئله مشــکالت دیگرى را به همراه 
دارد؛ براى مثال خوزســتان با 3 درجه و فالت مرکزى 
با 1/3درجه افزایش دما پدیده گرمایش جهانى را لمس 

کرده است. 
ابتکار گفت: از 14 تاالب استان فارس 12 تاالب خشک 
و بى جان هستند، پس مسئله بحران آب یک مسئله ملى 
و فراملى اســت و تنها راه مقابله با این بحران ها اصالح 
الگوى مصرف در همه بخش هاى آب بر است. نه تنها در 

مصارف شهرى بلکه در مصارف کشاورزى و صنعتى نیز 
باید اصالح صورت گیرد. 

وى با بیان اینکه اصالح الگوى مصرف به آب خالصه 
نمى شود بلکه یک سوم غذا از مزرعه تا سفره در ایران 
هدر مى رود، اظهار داشــت: این میزان غذا معادل 27 
میلیارد متر مکعب آب است. همچنین با هدر دادن این 
مقدار غذا میزان قابل توجهى انرژى و بودجه هدر مى رود. 
براى اصالح الگوى مصرف باید به خودمان رجوع کنیم. 
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: منابع در ســطح ملى 
باید عادالنه تقسیم شود. در ســال هاى اخیر که منابع 
تجدیدپذیر آب کاهش هاى چشمگیرى داشته اند بالطبع 
باید حقابه هاى بخش هــاى مختلف کاهش پیدا کند. 
اما امروز همه بخش ها ســهم خود را برداشت مى کنند 
و طبیعت، زاینده رود و گاوخونى از آب محروم شــدند. 
دولت یازدهم براى اولین بار حقابه طبیعت را به رسمیت 

شــناخت. ابتکار تصریح کرد: قومى و منطقه اى دیدن 
مشــکالت آب یک خطر بزرگ اســت. نسبت به هیچ 
قوم و گروهى نباید اجحاف شــود اما مشکالت زیست 
محیطى درد همه مردم است به جز با همدلى، همکارى 
و همفکرى مشــکالت حل نخواهد شد.  وى ادامه داد: 
متأسفانه در شهرهاى ایران با وجود همه محدودیت هاى 
آب گاهى تا دو برابر شهرهاى پربارش اروپا آب مصرف 
مى شود. اروپایى که هفته اى را بدون بارش ندارد به شدت 
به مدیریت آب در بخش هاى مختلف پرداخته اســت و 
بیشترین فناوروى هاى کاهش مصرف و افزایش بهره 

ورى آب را در همین کشورهاى پرآب مى بینیم. 
معــاون رئیس جمهور افــزود: آمارها نشــان مى دهد 
گاوخونى هنوز نفس مى کشــد و هنوز رطوبت دارد به 
همین خاطر غبارهاى موجود در جو منشــأ خود تاالب 

گاوخونى را ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره به اهمیت برطرف شدن 
مشــکالت آب خوزســتان گفت: با اعتبارات دولتــى و خصوصى، 
مشکالت حوضه آبریز زاینده رود برطرف نشــده و این رودخانه احیا 

نمى شود.
حمیدرضا فوالدگر درباره ارســال نامه اى از سوى مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان به رئیس جمهور مبنى بر برداشــت یــک میلیارد 
دالر از صندوق توســعه ملى براى احیاى حوضه آبریــز زاینده رود 
اظهار داشــت: با توجه به برگزارى جلســات متعدد، بــه این نتیجه 
رســیده ایم که براى احیاى فالت مرکــزى، زاینــده رود و باتالق 
گاوخونــى بــا اعتبــارات دولتى ســال  هاى ســال بــه نتیجه اى 

نمى رسیم.
وى بیان داشت: تصمیم بر این شــد که همانند برداشت از صندوق 
توسعه ملى براى مهار آب هاى مرزى و یا اختصاص اعتبار براى احیاى 
ارومیه با اعتبار دولتى، براى احیاى زاینده رود نیز از صندوق توســعه 

ملى به صورت قرض برداشت شود.
وى با اشــاره به ســفر معاون اول رئیس جمهور بــه اصفهان گفت: 
موضوع مشکالت حوضه آبریز زاینده رود در هیئت دولت مطرح شد 
و گفته شــد که دولت مى تواند آنچه قبًال وعده داده همانند افزایش 
اعتبار و پرداخت خسارت براى حقابه داران و کشاورزان را انجام دهد 
بنابراین پولى براى ایجاد تحول در راســتاى احیاى زاینده رود وجود 

نداشت.
فوالدگر درباره اعتراض نمایندگان استان هاى خوزستان و چهارمحال 
و بختیارى به طرح انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود تصریح کرد: 
نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که چرا وزارت نیرو 
درباره اجراى پروژه هاى آب و انتقال آب بیــن حوزه اى، به صورت 
محرمانه رفتار مى کند و مسائل بدون اطالع نمایندگان انجام مى شود.

وى اضافه کرد: در دیدار نمایندگان اســتان اصفهــان با نمایندگان 
اســتان هاى خوزســتان و چهارمحــال و بختیارى تالش شــد تا 
واقعیت هاى مســائل آب مطرح شــود چراکه برخــى از نمایندگان 
خوزستان تصور مى کردند قرار اســت براى اجراى پروژه بهشت آباد، 

کل منابع آبى خوزستان منتقل شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: این در حالى است 
که از کل منابعى آبى کارون، کرخه، دز و... 580 میلیون متر مکعب به 
سه استان پایین دست منتقل مى شــود که این میزان درصد ناچیزى 
از کل منابع آبى سرشاخه هاى زاگرس است، همچنین 170 یا 180 
میلیون متر مکعب به چهارمحال و بختیارى اختصاص مى یابد؛ البته 

در طرح انتقال آب، موضوع آب شرب مطرح است.
وى با بیان اینکه این موضوعات نباید دستمایه ایجاد اختالفات بین 
مردم این سه استان شــود، گفت: تونل سوم مربوط به 25 سال پیش 
است، این پروژه طول کشــیده و اجراى سد و مراحل نهایى آن، چند 

سال به طول مى انجامد.

زاینده رود با اعتبارات 
دولتى و خصوصى احیا نمى شود

,,

تصمیم بر این 
شد که همانند 
برداشت از صندوق 
توسعه ملى براى 
مهار آب هاى مرزى 
و یا اختصاص 
اعتبار براى احیاى 
ارومیه با اعتبار 
دولتى، براى احیاى 
زاینده رود نیز از 
صندوق توسعه ملى 
به صورت قرض 
برداشت شود

مسئول دبیرخانه شهرهاى خواهر خوانده اصفهان گفت: 
شهر اصفهان با 13 شهر دنیا پیمان خواهرخواندگى بسته 
است که این رویداد فواید زیادى براى شهرها به همراه دارد.

 علیرضا مساح در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: مبحث خواهر 
خواندگى در نگاه حقوقى یک قرارداد نیست که هر دو طرف 
مکلف به انجام تعهداتى باشند، به همین دلیل بهتر است 
عنوان آن را «یادداشت تفاهم» بگذاریم.مسئول دبیرخانه 
شــهرهاى خواهر خوانده اصفهان اظهار داشت: در پیمان 
خواهر خواندگى شهردارى دو شــهر به نمایندگى از مردم 
خود قــراردادى را براى انجام هماهنگــى در زمینه هاى 
مختلف مثل مسائل اقتصادى، ارتباطات فرهنگى-ورزشى 
و حتى در بعضى مواقع با هدف ارائه کمک هاى پزشــکى 

امضا مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: شهر اصفهان تاکنون با شهرهاى شیان 
چین، کوآالالمپور مالزى، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، 
یاش رومانى، بارسلون اســپانیا، ایروان ارمنستان، کویت، 
هاوانا کوبا، الهور پاکســتان، سن پترزبورگ روسیه، داکار 
در سنگال و باالخره بعلبک در لبنان رابطه خواهر خواندگى 

برقرار کرده است.

مدیرطرح ساماندهى ناژوان گفت: در روزهاى یک شنبه 
هر هفته براى بازدید از آکواریوم ناژوان تخفیف ویژه اى 

به خانواده ها ارائه مى شود.
حسن شفیعى اظهار داشــت: تونل آکواریوم ناژوان به 
عنوان نخستین و بزرگ ترین تونل آکواریوم کشور به 
مساحت سه هزار و 500 مترمربع در ارتفاع منهاى 6 متر 

زیر زمین احداث شده است.
وى افزود: ایــن مجموعه شــامل 33 آکواریوم پنج تا 
10 مترى اســت و به صورت دنیاى 35 مترى زیرآب، 
حجم  هزار و 80 مترمکعب آب را در خود جاى مى دهد و 
شهروندان مى توانند در کنار و باالى سر خود زیباترین و 
کمیاب ترین گونه هاى دریایى را ببینند و بودن در فضاى 

اقیانوس را تجربه کنند.
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان با اشاره به اینکه تخفیف 
ویژه اى بــراى بازدید از آکواریوم نــاژوان در روزهاى 
یک شنبه هر هفته پیش بینى شده است، ادامه داد: در 
همین راســتا بلیت آکواریوم براى بزرگساالن 15 هزار 
تومان و براى خردساالن 12 هزار تومان در نظر گرفته 

شده است.

با قیمت ارزان تر
 به آکواریوم بروید

پیمان شهر اصفهان 
با 13 شهر دنیا 

رئیس واحد گندله ســازى شــرکت فوالد مبارکه از انجام 
موفقیت آمیز تعمیرات گــرم این واحد خبــر داد و گفت: 
تعمیرات مذکور با آماده سازى ها، تدوین دستورالعمل همه 
فعالیت هاى اجرایى، هماهنگــى هاى الزم با بخش هاى 
مرتبط و پیگیرى هاى مستمر با انجام نزدیک به 40 هزار 
نفر ســاعت کار تعمیراتى، با نظم و انضباط و کیفیت باال 
و بدون هرگونه حادثه ایمنى انجام شــد. رضا اســماعیل 
پور افزود: تعمیرات خطوط آســیاب، تعمیرات میکسرها، 
تعمیرات خطوط ســیاالت و تأسیســات، تعمیرات بخش 
دیسک، بازرسى و ترمیم نسوز سقف و بخش کولینگ کوره 
پخت، تعمیرات ریل هاى قوسى الورینگ ودرایو، تعمیرات 
فن هاى پروسس، تعمیرات دوره اى سیستم تخلیه کوره 
پخت، غبار گیرها و ســرند، تعمیرات بــرق و ابزار دقیق، 
اصالحات سیستم کنترل مشعل هاى کوره پخت و اجراى 
بخش اولیه پروژه تکمیل ارتقاى اتوماســیون واحد گندله 

سازى از جمله مهمترین 
فعالیت هاى انجام 
شــده در ایــن 

تعمیرات بودند.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات 
در فوالد مبارکه

معاون رئیس جمهور در سفر به اصفهان 
از لزوم احیاى زاینده رود سخن گفت 

هشدار «ابتکار»
 درباره غبار گاوخونى

به همت تالشــگران مدیریت انرژى  و بهینه ســازي ســوخت، آرگــون خالص در 
ذوب آهن اصفهان تولید شد.

مدیر انرژي و بهینه ســازي ســوخت شــرکت ذوب آهن  با اعالم ایــن خبر افزود: 
با پیگیري هــاي مجدانه معاون بهره بــرداري و تالش کارکنــان مدیریت انرژي و 
بهینه سازي سوخت، مدیریت هاي مهندسی اتوماســیون و ارتباطات، خرید خدمات 
قراردادي، آزمایشــگاه مرکزي، امور فنی بهره برداري، سیستم خالص سازي آرگون 
(COAR) و واحد تولید آرگــون بلوك تفکیک هــواي  KAAP-32 راه اندازي و به 

بهره برداري رسید. 
حســن خزائی خاطرنشــان کرد: آرگون خام تولیــدي در کارگاه اکســیژن حاوي 
مقداري اکسیژن می باشــد که با تزریق هیدروژن تولیدي در کارگاه تولید هیدروژن 
با خلــوص 99/99درصــد در رآکتورهایی که به ایــن امر اختصــاص یافته مقدار 
اکســیژن موجود در آرگون کاهش می یابــد، که قابلیت مصــرف در صنعت را پیدا 

می کند. 
وى با بیــان اینکه در بلــوك تفکیک هــواي KAAP-32 امکان تولید اکســیژن 
مایــع، ازت مایــع و آرگــون مایــع وجــود دارد تصریــح کــرد: به دلیــل ایجاد  
ارزش افــزوده باالتــر آرگــون مایــع، رژیــم کاري بلــوك، تولید آرگــون مایع 

است.
خزائى تأکید کرد: تولید یک تن در ســاعت آرگون مایع و فروش آن ارزش افزوده اي 
بالغ بر صد میلیارد ریال را در سال براي کارخانه به همراه خواهد داشت. وى همچنین 
یادآور شد: کارگاه اکسیژن شرکت در قسمت بالن پرکنی، توانایی پر کردن کپسول هاي 

آرگون با فشار باال را نیز دارا می باشد.

استاندار اصفهان با اشــاره به اختصاص 10 درصد از بودجه فرهنگى شهردارى ها به 
اجراى برنامه هاى ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این میزان جــدا از اقدامات خود 

شهردارى ها در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر است.
نشست شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان برگزار و در دستور کار اول نتایج تحقیقات یک ارگان نظامى در ارتباط با مواد 

مخدر ارائه شد.
استاندار اصفهان درباره اجراى طرح کرامت در شهرستان فالورجان، گفت: این طرحى 
ویژه اى است که از اقدامات عادى ستاد مبارزه با مواد مخدر مجزاست و باید قدم به قدم 

پیش رود و مشکالت اجراى آن مشخص و براى رفع آن چاره اندیشى شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه در این طرح 63 مصوبه به تصویب رسیده است، تصریح 
کرد: 80 درصد این مصوبات مربوط به کاهش تقاضا و 20 درصد باقیمانده در حوزه هاى 

مقابله و درمان است.
وى میزان کشفیات مواد مخدر در 9 ماهه امسال را 28 هزار و 424 کیلوگرم برشمرد 

و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.
زرگرپــور در ادامه بــا تأکید بــر اینکه براســاس ابالغ صــورت گرفته از ســوى 
ریاست جمهورى شــهردارى ها باید 10 درصد از بودجه فرهنگى خود را براى اجراى 
برنامه هاى ستاد مبارزه با مود مخدر اختصاص دهند، گفت: این میزان جدا از اقدامات 

خود شهردارى ها در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر است.

تولید آرگون خالص در
 ذوب آهن اصفهان

کمک بودجه اى
 شهردارى ها به مبارزه

 با مواد مخدر 

 هاى انجام
در ایــن

ت بودند.

رزه
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قرارداد ایران با ایرباس 
امروز امضا مى شود

معاون وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه قرارداد 
با ایرباس امروز یا فردا امضا مى شــود گفت: اولین 
هواپیماها به موجب این قرارداد تا اواسط ماه ژانویه 

تحویل ایران خواهد شد.
به گفته اصغر فخریه کاشــان، این قرارداد که تقریبًا 
نیمى از آن مربوط به هواپیماهاى باریک پیکر و نیمى 
دیگر مربوط به هواپیماهاى پهن پیکر اســت، طى 

روزهاى آینده به امضا خواهد رسید.

آزاد شدن واردات برنج 
در حالى که طى چهار ماه گذشــته واردات برنج در 
فصل برداشت ممنوع شده بود اما مجدداً واردات این 
محصول با تعرفه 40 درصدى آزاد شده است و تاجران 

مى توانند براى واردات برنج اقدام کنند.
با توجه بــه اینکه بارهــا مســئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزى از نیاز حدود 800 هزار تنــى به واردات 
برنج با توجه بــه تولید دو میلیــون و 200 هزار تنى 
این محصول و مصرف حدود ســه میلیون تنى آن 
خبر داده اند و با احتســاب واردات 325 هزار تنى این 
محصول استراتژیک طى چهار ماهه نخست امسال، 
باید ببینیم که واردات برنج به اندازه نیاز داخلى خواهد 
شد یا اینکه مازاد بر مصرف داخلى و بدون حساب و 

کتاب وارد خواهد شد.

در حالى  که کیوى و انار جزو میوه هاى صادراتى اى هستند 
که سـاالنه ارزآورى باالیى براى کشـور دارند، امسـال در 
کنار صادرات رسـمى، حدود 56 هـزار و 616 کیلوگرم آن  
به صورت قاچاق صادر شد که برگشت خورد و در فهرست 

واردات کشور ثبت شد.
ابوالقاسـم حسـن پور مدیرکل دفتر میوه هاى گرمسیرى 
و نیمه گرمسـیرى وزارت کشـاورزى در این باره به ایسـنا 
گفـت: تنهـا مشـکل محموله هاى برگشـت خـورده اخذ 
نکردن مجوزهاى الزم از وزارت جهاد کشـاورزى و دیگر 
دسـتگاه هاى نظارتى و صادرات از مبادى غیررسمى بوده 

است.

البته آمارهاى رسمى موجود نشان مى دهد که طى هشت 
ماهه نخسـت امسـال بالغ بر هـزار و680 تن انار تـازه به 
ارزش یک میلیون و 462 هـزار و 590 دالر به 17 کشـور 
مختلف در کنـار  42 هـزار و 515 تن کیوى بـه ارزش 17 
میلیـون و 477 هـزار و 621 دالر بـه 23 کشـور مختلـف 
صادر شده اسـت که تعدد و تنوع مشـتریان این میوه ها از 
قاره هـاى مختلف جهان نشـان دهنـده کیفیت محصول 
ایرانى اسـت و جالب تر اینکه چـرا با وجود داشـتن مجوز 
و حتـى برخـوردارى از مشـوق ها و تسـهیالت صادراتى، 
صادرات ایـن محموله ها به صورت قاچـاق صورت گرفته

 است.

دبیر ســابق اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
با بیان اینکه 70 درصد بازار پوشــاك کشــور در اختیار 
برندهاى خارجى اســت و ســهم تولیدکننده داخلى در 
خوشــبینانه ترین حالت 30 درصد است، گفت: در طرح 

مبارزه با قاچاق پوشاك فقط «هیاهو» شد.
مهدى یکتا در خصــوص وضعیت اجراى بخشــنامه 
وزارت صنعت مبنى بر لزوم ثبــت برندهاى خارجى در 
کشــور، اظهار داشت: قرار بود براســاس این بخشنامه 
نمایندگى هاى فروش برندهاى خارجى ثبت قانونى در 
کشور شوند اما هنوز خبرى از اجراى این بخشنامه نیست 

و برندهاى تقلبى به راحتى در بازار فعالیت مى کنند.

یکتا گفت در بخشــنامه گفته شده براى ثبت نمایندگى 
باید 20 درصد ســاخت داخل از همان ابتدا رعایت شود، 
اما در ابتداى همکارى با برندهاى خارجى نمى توان 20 
درصد را اجرایى کرد. وى با بیــان اینکه 70 درصد بازار 
پوشاك کشــور در اختیار برندهاى خارجى قرار داشته 
و ســهم تولیدکننده داخلى در خوشــبینانه ترین حالت 
30 درصد است، افزود:  قرار بود با اجراى طرح مبارزه با 
قاچاق کاال، مدیریت بازار انجام شــده و براى حمایت از 
تولیدکننده داخلى اقدامات الزم صورت گیرد اما متأسفانه 
به صورت مقطعى فقط هیاهوى مبارزه با قاچاق پوشاك 
مطرح شد اما عمًال در بازار تغییرى به وجود نیامده است.

صادرات قاچاقى میوه هم 
رسید!

توقف مبارزه با قاچاق پوشاك 
در مرحله «هیاهو» 

ابالغ اجراییه
شماره دادنامه: 22 شماره بایگانى: 177/94 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف مهاباد. خواهان: 
جعفر اشرفى مهابادى فرزند حمزه على به نشانى: مهاباد خ امام کوجه شــهید میرکزاده پ 244. خوانده: 1- 
ابوالفضل فردى بادى مجهول المکان 2- محمدجواد طحانیان به نشانى: مهاباد خواسته: الزام به انتقال رسمى 
خودرو سوارى سمند به شــماره انتظامى 371 ط 26  ایران 23 به موجب راي شماره 22 مورخ 1395/03/23 
شعبه سوم شــورا که قطعیت یافته محکوم علیه آقاى ابوالفضل فردى بادى محکوم به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى اردستان و انتقال رسمى سند خودرو سمند به شماره انتظامى 371 ط 26  ایران 23 به نام خواهان و 
خسارت دادرسى به مبلغ دویست و بیست و پنج هزار ریال و نیم عشر دولتى به عنوان حق االجرا در حق صندوق 
دولت مى باشد. همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارند یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهند 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارند صراحتاً اعالم نماید. م الف: 339  کبیرى 

رئیس اداره شوراهاي حل اختالف اردستان/9/968
حصر وراثت

فرشته طغیانى ریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1243 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 132/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى طغیانى ریزى بشناسنامه 
183 در تاریخ 95/08/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- اکبر طغیانى ریزى فرزند غالمعلى ش.ش 850 ت.ت 1347 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 2- اصغر 
طغیانى ریزى فرزند غالمعلى ش.ش 318 ت.ت 1350 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 3- فرشته طغیانى ریزى 
فرزند غالمعلــى ش.ش 1243 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفــى) 4- فاطمه طغیانى ریزى فرزند 
غالمعلى ش.ش 1160036756 ت.ت 1368 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- سلطنت گرم آبى ریزى فرزند 
ابراهیم ش.ش 224 ت.ت 1324 صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 855 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(زرین شهر)/9/972
حصر وراثت

اصغر احمدى فرزند خدارحم به شــماره شناسنامه 60 بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه 95/1373 این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدارحم احمدى مزرعچه 
فرزند مصطفى به شماره شناســنامه 23 به تاریخ 95/7/28 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیــل: 1- اصغر احمدى فرزند خدارحم شــماره شناســنامه یا کدملى 
60 نســبت به متوفى (فرزند) 2- شــیوا میرزایى تشــنیزى فرزند قدرت اله شماره شناســنامه یا کدملى 39 
نســبت به متوفى (همســر) 3- اکبر احمدى فرزند خدارحم شماره شناســنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- حسن احمدى فرزند خدارحم شــماره شناسنامه یا کدملى 4 نســبت به متوفى (فرزند) 5- جواد 
احمدى فرزند خدارحم شماره شناســنامه یا کدملى 35 نســبت به متوفى (فرزند) 6- طیبه احمدى مزرعچه 
فرزند خدارحم شماره شناســنامه یا کدملى 41 نســبت به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/606 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/9/973
ابالغ راى

شماره نامه: 9509973723101726 شماره پرونده: 9509983723100477 شماره بایگانى شعبه: 950868  
خواهان آقاى محمد احمدى ســیاه بومى فرزند صفرعلى به نشــانى زیباشــهر-فخرآباد- روبروى مسجد 
جامع- منزل صفرعلى احمدى خوانده: خانم ناهید خسروى فرزند صام به نشانى زیباشهر- فخرآباد روبروى 
مسجد جامع منزل محمد احمدى خواســته الزام به تمکین دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از خداوند متعال بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه در 
خصوص دادخواســت آقاى محمد احمدى فرزند صفرعلى بطرفیت خانم ناهید خسروى فرزند صام بخواسته 
الزام به تمکین، دادگاه با احراز علقه زوجیت بین طرفین به موجب سند نکاحیه شماره 249 مورخ 93/11/18 
دفترخانه ازدواج شماره 203 زیباشهر و با عنایت به اینکه محض وقوع عقد، تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر 
برقرار و زوجه مکلف به سکونت در منزل زوج (تمکین) از نامبرده مى باشد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى 
و از طریق نشر آگهى حاضر نگردیده و دلیلى مبنى بر خوف ضرر جانى و مالى و شرافتى خود در زندگى با زوج 
به دادگاه ارائه ننموده است و حسب استشهادیه ضمیمه پرونده مدت یک سال است منزل را رها نموده است و 
حسب اظهار خواهان مقدمات تمکین نیز فراهم است فلذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 1102 – 1103- 1104- 1114 قانون مدنى حکم به الزام زوجه به سکونت در منزل زوج و تمکین از زوج 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان مى باشد. م الف: 95/605 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان مبارکه/9/974 
حصر وراثت

محمدرضا زیبایى فرزند عباس به شماره شناسنامه 34 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1330 این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس زیبایى طالخونچه فرزند 
صفرعلى به شماره شناســنامه 2495 در تاریخ 1394/2/29 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدرضا زیبایى فرزند عباس شــماره شناسنامه یا کدملى 34 
نســبت به متوفى (فرزند) 2- اصغر زیبایى فرزند عباس شماره شناســنامه یا کدملى 4290 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- تابنده زیبایى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 117 نســبت به متوفى (فرزند) 4- سکینه 
زیبایى طالخونچه فرزند عباس شماره شناســنامه یا کدملى 4217 نسبت به متوفى (فرزند) 5- فرشته زیبایى 
طالخونچه فرزند عباس شماره شناســنامه یا کدملى 88 نســبت به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/602 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/9/975
حصر وراثت

على صالحى مبارکه بوکالت از ورثه مرحوم نصرت شیخ زاده بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 1249/95 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم نصرت شیخ زاده فرزند 
کرمعلى به شماره شناسنامه شماره 7 در تاریخ 1391/03/27 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ســجاد ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 
1160010714 نســبت به متوفى (فرزند) 2- مجید ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 
2 نســبت به متوفى (فرزند) 3- رضا ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناســنامه یا کدملى 65 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- رضا ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 65 نسبت به متوفى (فرزند) 

5- رسول ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناســنامه یا کدملى 774 نسبت به متوفى (فرزند) 6- جواد 
ندافى قهنویه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 154 نسبت به متوفى (فرزند) 7- وحید ندافى قهنویه 
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى (فرزند) 8- رحمت اله ندافى قهنویه فرزند نعمت اله 
شماره شناسنامه یا کدملى 11 نسبت به متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/565 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/976
حصر وراثت

اصغر غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى داراي شماره شناسنامه 96 ملى بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1362  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى غالمى 
دیزیچه فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 1812 در تاریخ 1395/8/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اصغر غالمى دیزیچه فرزند 
رضاقلى شماره شناسنامه یا کدملى 96 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اکبر غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 62 نســبت به متوفى (فرزند) 3- محمود غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 8 نسبت به متوفى (فرزند) 4- پروین غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى شماره شناسنامه یا کدملى 112 
نســبت به متوفى (فرزند) 5- زهره غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى شماره شناســنامه یا کدملى 26 نسبت به 
متوفى (فرزند) 6- زهرا غالمى دیزیچه فرزند رضاقلى شماره شناسنامه یا کدملى 223 نسبت به متوفى (فرزند) 
7- توران باقرى بداغ ابادى فرزند رجب شماره شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به متوفى (همسر). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/600 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/9/977
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113732301075 شماره پرونده: 9509983732301064 شماره بایگانى شعبه: 951120 
آگهى احضار متهم وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى در پرونده کالسه 951120 د 4 نظر به این که 
جواد قاسمى علویجه ف حسین متهم اســت به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشى در بى احتیاطى در رانندگى 
منجر فوت نظر به این که مشارالیه در نشانى اعالمى شناخته نشده است لذا حسب دستور دادیار محترم شعبه و 
تقاضاى ورثه مرحومه حشمت فاضل طبق ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقالب 
مراتب یکنوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى میشــود و بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ 
میگردد در روز شنبه تاریخ 25/11/95 ساعت 8 صبح جهت رسیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگسترى نجف آباد 
واقع در کمربندى جنوبى نجف آباد حاضر شود. در صورت  عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفى وکیل، دادسرا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اخذ خواهد نمود. م الف: 28714 شعبه چهارم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/9/982
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759504706 شماره پرونده : 9509983759500558 شماره بایگانی شعبه:950566 
خواهان ســهیل بهادران باغبادرانى دادخواستى به طرفیت خوانده عطااله حســین پور و حبیب حسین پور به 
خواسته مطالبه وجه ســفته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759500558 ثبت گردیده که وقت رســیدگى1395/11/2 و ساعت 10 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 دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:1430 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/983
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به ســیف اله صادقى و حمیدرضا جعفرى خواهان: آقاى منصور دارش 
دادخواستى با موضوع انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
719/95 ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1425 شعبه 

نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/986
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/2886/26- 95/09/20 خانم افسانه موسوى قهفرخى فرزند ســید میرزا باستناد دوبرگ 
استشهادیه محلی به شماره 4781 مورخ 1395/07/24 دفترخانه 401 اصفهان که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 076204 / الف 94 را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 406/34511 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 50 دفتر 942  
ذیل ثبت 210132 بنام افسانه موسوى قهفرخى فرزند سید میرزا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعى 17588 مورخ 1394/08/20 دفترخانه 408 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم 
انجام داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد.(توضیحا طى 
سند شماره 17589 مورخ 1394/08/20 دفترخانه408 شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه عطار شاهین 

شهر میباشد) م الف: 1424 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/987
حصر وراثت

زهرا چوه بشناسنامه شماره 1457 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 513/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمحسین چوه بشناسنامه شماره 
73 در تاریخ 95/1/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- رغزه بهارنه فرزند حسین شماره 
شناسنامه 6543 نسبت با متوفى (همسر) 2- ناهید چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 983 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- فرزانه چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 177 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مسعود چوه فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه 2254 نسبت با متوفى (فرزند) 5- افسانه چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 
312 نسبت با متوفى (فرزند) 6- میترا چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 2533 نسبت با متوفى (فرزند) 
7- محمدرضا چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 145 نســبت با متوفى (فرزند) 8- علیرضا چوه فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه 609 نسبت با متوفى (فرزند) 9- زهرا چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 

1457 نســبت با متوفى (فرزند) 10- نسترن چوه فرزند غالمحسین شماره شناســنامه 324 نسبت با متوفى 
(فرزند) 11- سارا چوه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 1740796926 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

1427 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/992
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103760204582 شــماره پرونده: 9409983761900327 شماره بایگانى شعبه: 
951416 به شــرح محتویات پرونده کالسه- 951416-ك 102 دادگسترى شــاهین شهر آقاى احمدرضا 
شیخانى فرزند فضل اله متهم است به دابر تحصیل تحصیل مال از طریق نامشروع براى روز- 1395/11/04 
ساعت 11 رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى 
دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف: 1419 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/993
اجراییه

شــماره: 492/93 ش ح 5 به موجب راي شــماره 209 تاریخ 94/4/6 حوزه 5 حقوقى شــوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: 1- مهرداد محمدى 2- معصومه غالمى هر دو به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت محکوم علیه ردیف دوم به حضور دریکى از دفاتر اسناد 
رسمى و تنظیم سند اتومبیل سوارى پژو آردى به شماره 962 س 19 ایران 24 بنام محکوم له میالد احمدوند 
به نشانى امیرآباد خ بهشتى کوى بهار 9 مغازه لبنیاتى کیامرز 8513974956 اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل 
خواسته به مبلغ پانزده هزار تومان در حق صندوق دادگسترى. 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، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2798 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (امیرآباد) (مجتمع شماره یک)/9/996
حصر وراثت

رسول ریاضى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 528 به شرح دادخواست به کالسه 1184/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدسى خدادادئى نجف آبادى بشناسنامه 
594 در تاریخ 1395/08/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- اسماعیل ریاضى نجف آبادى ش.ش 868 ،  2- رسول ریاضى نجف آبادى ش.ش 528 ،  3- معصومه 
ریاضى نجف آبادى ش.ش 2155 ، 4- فرشته ریاضى نجف آبادى ش.ش 70 ، 5- مرضیه ریاضى نجف آبادى 
ش.ش 3094(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2814 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/997
حصر وراثت

مریم همتیان داراي شناسنامه شماره 1024 به شــرح دادخواست به کالسه 1181/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت کمرانى نجف آبادى بشناسنامه 231 در تاریخ 
1395/09/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- حسن 
همتیان ش.ش 300 ،  2- امیر همتیان ش.ش 11370 ،  3- اکبر همتیان ش.ش 581 ، 4- حســین همتیان 
ش.ش 954 ، 5- طاهره همتیان ش.ش 517 ، 6- آزاده همتیان ش.ش 1350 ،7- مریم همتیان ش.ش 1024 
، 8- صدیقه همتیان ش.ش 559 (فرزندان متوفى) 9- ابراهیم همتیان ش.ش 191 (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2815 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/998
حصر وراثت

احمدرضا نوروزى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه 1180/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان روح الــه نوروزى بشناســنامه 27 در تاریخ 
1395/05/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- زهرا 
نوروزى ش.ش 18 ،  2- احمدرضا نوروزى ش.ش 3 ،  3- منیره نوروزى ش.ش 1608 ، 4- خدیجه نوروزى 
ش.ش 1547 ، 5- رقیه نوروزى ش.ش 990 ، 6- راضیه نوروزى ش.ش 995 ، 7- معصومه نوروزى ش.ش 36 
، 8- محمدرضا نوروزى ش.ش 19 ، 9- رضا نوروزى ش.ش 689 ، 10- رسول نوروزى ش.ش 5353 (فرزندان 
متوفى) 11- بلقیس یزدانى چمزینى ش.ش 167 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 2810 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/999

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ  یک باب خانه پالك شماره 4911 فرعى مجزى شده از پالك 3308 فرعى واقع 
در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام داود کرمى قلعه ناظرى فرزند على در 
جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/10/22 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در  روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطالبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2782 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/9/910
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973731500851 شماره پرونده: 9509983731500235 شماره بایگانى شعبه: 950237 
خواهان آقاى صفرعلى دواشــى جمالوئى فرزند طاهر با وکالت آقاى حمید محمد کبیرى نجف آبادى فرزند 
محمد على به نشــانى نجف آباد خیابان امام غربى (چهارباغ) روبروى تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن 
مجتبى (ع) پالك 765 کدپســتى 34583 – 85186 خواندگان 1- آقاى عباس رضایى فرزند خدامحمد به 
نشانى اصفهان نجف آباد فیروزآباد خ دوم شیخ طوسى پ 10، 2- آقاى عبدالمولى خشاوى فرزند محمدرضا 
3- آقاى احمد انتشارى فرزند حسین- نجف آباد خ امام غربى روبروى فروشگاه فروزان مغازه خواروبار فروشى 
انتشارى خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک و انتقال 2- مطالبه خسارات دادرسى 3- دادگاه با 
بررسى محتویات پرونده مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص دادخواست صفرعلى دواشى 
به طرفیت احمد انتشارى، عباس رضایى و عبدالمولى خشاوى به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
پالك ثبتى 1583 قطعه ى ده نجف آباد بخش یازده ثبتى اصفهان به مساحت 220 متر مربع و پرداخت کلیه 

خسارات دادرســى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله نتیجه ى استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد و تصویر راى هیات نظارت اداره مزبور به شماره 7449 مورخه 1388/8/30 که داللت بر این موضوع 
دارد که پالك مورد ادعایى خواهان در تعارض با محدوده ى اظهارنامه پالك 1482 معارض مى باشــد و با 
توجه به مقدم بودن تقاضاى ثبت پالك 1482 لذا مالکیت انتقال دهندگان ملک مورد ادعایى به خواهان براى 
دادگاه محرز نمى باشد و نیاز اســت بدوا وضعیت اعتراض به اظهار نامه ثبتى پالك 1583 مشخص گردد لذا 
دعوى به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشت و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار عدم استماع 
دعوى را صادر و اعالم مى شود راى صادره ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2799 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/9/955
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى 
و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود 
یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1395- آقــاي ســیدرضا حجــازى  /09 /01  -139560302019000486 1- راي شــماره 
فرزند قنبــر تمامــت 4/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانــه مجزى شــده از پالك شــماره 22 
و 29 فرعــى از 126 اصلى واقــع در اراضى خیراباد دهاقان بمســاحت ششــدانگ 181مترمربــع. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: دوشــنبه 1395/09/15 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: سه شــنبه 1395/09/30 

م الف: 95/195 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/9/325
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى 
و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود 
یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
راى شماره 139560302019000388 -  1395/06/21 آقاى حمید طاقانى دوپالنى فرزند حجت اله تمامت 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك شماره 1818 فرعى از 121 اصلى واقع در ابنیه دهاقان بمساحت 
ششــدانگ 17/1 متر مربع تاریخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1395/09/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 

1395/09/30 م الف:95/194 آقاسى رئیس اداره ثبات اسناد و امالك دهاقان/9/326
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى 
و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود 
یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000495- 1395/09/03- آقاي ناصر قربانى دهاقانى فرزند ابراهیم تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ پالك شماره 91 فرعى از 124 اصلى واقع در اراضى برآفتاب دهاقان 
بمساحت ششدانگ 1368/13 مترمربع انتقال عادى مع الواســطه از طرف عباسعلى قربانى دهاقانى (مالک 
رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1395/09/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1395/09/30 م الف: 

95/196 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/9/327
حصر وراثت

ماه ســلطان کرجى مرغملکى داراي شناسنامه شماره 1855 به شرح دادخواســت به کالسه 178/95 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى رحیمى زمان آبادى 
بشناسنامه 2 درتاریخ 95/07/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ماه سلطان کرجى مرغملکى  فرزند خدارحم ش.ش 1855 همسر متوفى 2- پرونده رحیمى زمان 
آبادى فرزند صفرعلى ش.ش 10 خواهر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 849 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

باغبهادران(مجتمع شماره یک)/9/964
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510103623105341 شــماره پرونده: 9509983623100509 شماره بایگانى شعبه: 
950598  آگهى ارجاع امر به داورى کالســه پرونــده 950598 ح/1 خ واهان : خانــم مرضیه کوهى فرزند 
حســین خوانده: آقاى هادى شــریف زاده فرزند مهدى خواســته : تقاضاى طالق به درخواست زوجه محل 
حضور: شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اردســتان خواهان بتاریخ 95/7/15 دادخواســتى با موضوع فوق 
تقدیم این شــعبه نموده که به کالســه 950598 ح/1 ثبت گردیده اســت نظر به لزوم ارجاع امر به داورى 
در جهت ســعى و اهتمام در رفع اختــالف و اصالح ذات البین قــرار ارجاع امر به داورى صــادر مى گردد با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده (آقاى هادى شــریف نژاد فرزند مهدى) مراتــب طبق ماده 28 قانون 
حمایت خانواده  مصوب 1/12/1391 یک نوبت آگهى مى شــود خوانده مذکور مــى تواند ظرف یک هفته 
از تاریخ نشــر آگهى یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل ســى سال داشته و آشــنا به مسائل شرعى و 
خانوادگى و اجتماعى باشــد به عنوان داور به شــعبه اول حقوقى اردســتان معرفى نمایــد در غیر اینصورت 
دادگاه غیابًا اتخاذ تصمیم مى نماید.م الف: 348 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان

 اردستان /9/1035

پس از انقالب اســالمى، ســکه بهار آزادى به دو شکل 
ضرب و توزیع شده است؛ یکى سکه بهار آزادى که سال 
1358 تا 1370 ضرب شده است که با عنوان سکه طرح 
قدیم شناخته مى شود. تصویر یک روى این سکه مزین به 
نام حضرت على(ع) (سه بار تکرار «على» به خط معقلى 
تزیینى در داخل یک شش ضلعى) و قید عبارت «بانک 
ملى ایران» در زیر آن است. تصویر روى دیگر این سکه 
بارگاه امام رضــا(ع) به همراه عبارت «نخســتین بهار 

آزادى» است.
اما از سال 1370 نیز ضرب سکه بهار آزادى با طرح جدید 
معروف به سکه امامى آغاز شد. این نوع سکه که به عنوان 
ســکه تمام طرح جدید در بازار عرضه مى شود، تصویر 
یک طــرف آن بنیانگذار جمهورى اســالمى، حضرت 
امام خمینى (ره) و تصویر طرف دیگر آن هم بارگاه امام 

رضا(ع) است.
این دو نوع سکه از نظر وزن و عیار هیچ تفاوتى ندارند و 
8 گرم ضرب  هر دو با عیار 900 در هزار و وزن  13598

شده اند.

قیمت انواع ســکه تابع قیمت سکه تمام 
طرح جدید است

نرخ سکه تمام که معیار مشخصى براى سنجش وضعیت 
بازار انواع سکه به حساب مى آید، همواره به دو شکل طرح 
جدید (ســکه امامى) و طرح قدیم (بهار آزادى) در بازار 

وجود داشته است.  
البته آن نرخى که به عنوان شــاخص اصلى براى قیمت 

سکه در بازار تعیین کننده است و به نوعى بیانگر وضعیت 
کلى بازار سکه در جهت ثبات یا نوسان نرخ ها محسوب 
مى شود ســکه تمام طرح جدید (امامى) است و معموًال 
دیگر سکه ها مانند نیم، ربع و گرمى تحت تأثیر نرخ سکه 

تمام طرح جدید هستند.
معموًال نرخ این دو سکه در بازار آزاد به هم نزدیک بود و 
سکه تمام طرح قدیم با اختالف بین هزار تا سه هزار تومان 
ارزان تر از سکه تمام طرح جدید در بازار عرضه مى شد اما 
از دو  سه ماه پیش فاصله قیمت بین این دو سکه بیشتر 
شده اســت و در حال حاضر حدود 25 تا 30 هزار تومان 
سکه تمام طرح جدید گران تر از سکه تمام طرح قدیم در 

بازار به فروش مى رسد.  

 سکه طرح قدیم خریدار ندارد
این روند به نوعى نشان مى دهد که تأثیر نرخ این نوع سکه 
بیش از گذشته در حال کمرنگ شدن است و در حال خارج 
شدن از چرخه خرید و فروش بازار سکه است؛ موضوعى 
که رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر هم تلویحًا 

آن را تأیید کرد.
محمد کشتى آراى گفت: آنچه به عنوان نرخ اصلى براى 
سکه شناخته مى شود، نرخ سکه تمام طرح جدید است. 
سکه تمام طرح قدیم در بازار طرفدار و تقاضایى ندارد و 
براى همین باعث شده فاصله قیمت آن با سکه تمام طرح 

جدید زیاد شود.
وى اظهار داشت: نمى توان گفت به طور کلى سکه تمام 

طرح قدیم از میان رفته است اما نزول تقاضاى آن باعث 
شده که در بازار عرضه نشود.

از رسوم باستانى ایرانى ها شــب یلدا و سنت هاى دیرین 
در این شب اســت اما براى دخترانى که به تازگى ازدواج 
کرده اند یا در مراحل نامزدى و عقد به سر مى برند حال و 

هواى دیگرى دارد.
این روزها از ســبدهاى حصیــرى و جعبه هاى کادویى 
استفاده مى شود و براى زیبا شدن هندوانه و کدو حلوایى 
حکاکى روى آن را به عهده افراد کار بلد مى ســپارند که 

ممکن است براى آنها هزینه بر باشد.
یکى از افرادى که براى تزیین ســبد میوه، حکاکى روى 
هندوانه و کدو حلوایــى در اینترنت آگهى ثبت کرده بود 
هزینه ها را اینطور بیان کرد براى حکاکى روى هندوانه 
با توجه به طرح آن بین 35 هزار تا 45 هزار تومان هزینه 
دریافت مى کند و با در نظر گرفتن قیمت هندوانه که 15 
هزار تومان از سوى فرد تزیین کننده دریافت مى شود کل 

هزینه بین 50 هزار تا 60 هزار تومان تعیین مى شود.
وى هزینه تزیین کدو حلوایــى را 35 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: هزینه تزیین به همراه قیمت کدو حلوایى 50 
هزار تومان است و طرح حک شده نیز از سوى افراد قابل 
تغییر است. این فرد درخصوص تزیین سبد آجیل و هزینه 
آن اظهار داشت: آجیل از سوى مشترى تهیه مى شود و با 
درنظر گرفتن هزینه 30 هزار تومانى براى سبد، هزینه 40 
هزار تومانى براى گل و 15 هزار تومان براى چیدمان در 
کل 85 هزار تومان براى داماد تمام مى شود. وى در انتها در 
خصوص هزینه تزیین سبد میوه به همراه تزیین هندوانه 
گفت: در صورتى که از یک سبد بزرگ براى تزیین میوه و 
هندوانه به همراه گل آرایى استفاده شود در کل براى میوه 

و تزیینات آن 350 هزار تومان هزینه دریافت مى شود.

حکاکى هندوانهسکه طرح قدیم در مسیر حذف از بازار
 60 هزار تومان!

,,

از سال 1370 نیز ضرب 
سکه بهار آزادى با طرح 
جدید معروف به سکه 
امامى آغاز شد. این نوع 
سکه که به عنوان سکه 
تمام طرح جدید در بازار 
عرضه مى شود، تصویر 
یک طرف آن بنیانگذار 
جمهورى اسالمى، حضرت 
امام 
خمینى (ره) و تصویر طرف 
دیگر آن هم بارگاه امام 
رضا(ع) است
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ى  هــا ر ا ید مرحلــه یــک چهــارم نهایى د
رقابت هاى جام حذفى فوتبال باشگاه هاى کشور  امروز با سه دیدار آغاز خواهد 

شد. 
با مشخص شــدن هشــت تیم برتر جام حذفى و رخ دادن شگفتى هایى چون 
حذف پرسپولیس، فوالد خوزستان، استقالل خوزستان، پیکان و... این رقابت ها 
جذاب تر از گذشته شده اســت. دیدارهایى که کم کم چهره مدعى قهرمانى را 
نشان خواهد داد تا رقابت براى کسب یکى از سهمیه هاى آسیایى داغ تر شود. در 
ادامه دیدارهاى جام حذفى فوتبال، امروز (سه شنبه) سه دیدار از مرحله یک چهارم 
نهایى برگزار خواهد شد. دیدارهایى که حساسیت هم دارد و مى تواند چند ساعت 

پیش از مراسم شب یلدا، شادى و غم خیلى ها را رقم بزند.

فوالد مبارکه سپاهان- سایپا
پس از جدایى حسین فرکى از سپاهان، حرف و حدیث زیاد بود. از جدایى این مربى 
تا اتفاقاتى که سرمربى این روزهاى سایپا مقابل آن سکوت کرد. شاید خیلى ها 
منتظر رویارویى فرکى با سپاهانى ها بودند تا نوع برخورد او با تیم سابقش را پس 
از آن اتفاقات ببینند که این انتظار هفته دهم لیگ برتر رخ داد. جایى که سایپا از 
سپاهان میزبانى کرد و در نهایت این بازى با تساوى یک - یک خاتمه یافت، اما 
مسلماً حضور فرکى در اصفهان مقابل سپاهان در حضور هواداران طالیى آن هم 

در ورزشگاه نقش جهان کمى متفاوت تر است.
 سپاهان براى رسیدن به این مرحله در اولین گام غذاى سبز نیشابور را شکست 
داد، در یک شانزدهم نهایى از سد پارس جنوبى جم گذشت و باالخره با شکست 
آلومینیوم اراك در خانه این تیم، به جمع هشت تیم پایانى راه یافت. با این اوصاف، 
سایپا اولین حریف لیگ برترى سپاهان در این دوره از رقابت هاى جام حذفى به 

حساب مى آید.
سایپا هم پس از شکست دادن تیم هاى بادران نوین و بادران در مراحل یک سى 
و دوم و یک شانزدهم، در یک هشــتم نهایى نفت را در مسجد سلیمان برد و به 
سپاهان رسید. به این ترتیب، ســایپا هم مثل سپاهان پس از پشت سر گذشتن 
حریفانى از دسته هاى پایین تر امروز براى اولین بار در این دوره از رقابت هاى جام 

حذفى به مصاف یک تیم لیگ برترى مى رود.
دو تیم در لیگ برتر شــرایط کامًال متفاوتى را 
تجربه مى کنند. شــاگردان عبدا... ویسى پس 

از کسب دو پیروزى پیاپى که دومى برابر تراکتورسازِى بدون باخت 
در خانه این تیم رقم خورد اکنون امیدوارند تــا با ادامه این روند در 
نیم فصل دوم به جمع مدعیان باالنشین اضافه شوند. در مقابل، 
نارنجى پوشان تهرانى که از هشت بازى اخیر خود در لیگ برتر پنج 
مسابقه را واگذار نموده اند و با سپرى شدن تقریباً نیمى از مسابقات 
لیگ شانزدهم تنها دو پیروزى کسب کرده اند شرایطى به شدت 
بحرانى دارند تا جایى که در صورت تداوم این وضعیت حتى خطر 

سقوط به دسته پایین تر را احساس خواهند کرد.
از آنجایى که طالیى پوشــان اصفهانى با وجود روند مثبت هفته هاى اخیر 
دستکم تا اطالع ثانوى از جمله شــانس هاى اصلى قهرمانى و حتى کسب 
سهمیه آسیایى در لیگ برتر به حساب نمى آیند جام حذفى از دید آنها به مثابه 

راهى میانبر براى بازگشت دوباره به لیگ قهرمانان است.
براى سایپا که مثل سپاهان در تمامى ادوار لیگ حرفه اى حضور داشته بى شک 
بقا در لیگ برتر هدف اصلى است اما قطعًا این تیم هم براى راهیابى به جمع 

چهار تیم پایانى جام حذفى بى انگیزه نیست.
 

نفت و گاز گچساران - تراکتورسازى تبریز
بدون شک باید نفت و گاز گچساران که با حذف استقالل خوزستان، راه آهن و 
فوالد خوزستان به مرحله یک چهارم نهایى رسیده را شگفتى ساز جام حذفى این 
فصل دانست. تیمى که با سرمربیگرى داریوش یزدى توانسته لرزه به تن مدعیان 
بیاندازد و حاال مقابل یک تیم قدرتمند قرار مى گیرد. تراکتورسازى که در لیگ 
برتر پا به پاى پرسپولیس پیش مى رود و مدعى قهرمانى نیم فصل است. تیمى با 
هدایت امیر قلعه نویى که راه بردن را خوب بلد است، اما حاال با تیمى سرسخت 
روبه رو خواهد شــد. نفت و گازى که این بار اجازه نداده تیتر «به آتش کشیده 
شدنش» در رسانه هاى جایى داشته باشد و تا به اینجا یکى یکى مدعیان را از راه 
خود برداشته است. حاال این تیم باید با تراکتورسازى رقابت کند و شاید این بار 
نفت و گاز سوخت تراکتورسازى براى ادامه راه جام حذفى شود، اما مسلماً به همان 

اندازه هم شانس دارد به شگفتى خود ادامه دهد.

نفت تهران - استقالل
شــاید بتوان گفت بــا توجه به 
پوشش ویژه رســانه ها، دیدار 
نفت تهران و استقالل در مرحله 

یک چهارم نهایــى جام حذفى، 
مهمترین دیدار اســت. هم از این 

جهت که استقالل تنها تیم پرطرفدار 
پایتخت اســت که هنوز در ایــن رقابت ها 

باقى مانده و هم اینکه مصاف علیرضــا منصوریان با نفتى ها 
حساسیت زاست. اســتقالل در این فصل از رقابت هاى 

لیگ برتر، باتوجه به خریدهایى که ابتداى فصل 
داشت نتوانسته نتایج خوبى کسب کند. 

همین مسئله فشار زیادى 
علیرضا  روى 

منصوریان ایجاد کرده و از همین رو ســرمربى آبى پوشان حسابى تمرکزش را 
روى جام حذفى گذاشته تا بلکه بتواند با کســب قهرمانى در این رقابت ها، هم 

یک جام به هواداران تیمش بدهد و هم با مسیرى کوتاه سهمیه آسیایى بگیرد.
رقابت هاى جام حذفى آنقدر براى منصوریان مهم است که مى گوید بازى با نفت 
به اندازه بازى با السد در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا براى او اهمیت دارد. این ماجرا 
از یک سو و از سوى دیگر رویارویى منصوریان با نفت هم جالب است. سرمربى دو 
فصل گذشته نفت که با این تیم نتایج خوبى کسب کرد و با پشتوانه همین نتایج به 
استقالل آمد و پس از آن بابت مطالباتش چندین بار با نفتى ها درگیرى رسانه اى 
داشته است. منصوریان در هفته اول لیگ با نفت و على دایى روبه رو شده بود که 

حاصل کار تساوى یک - یک بود. مطمئنًا کار هر دو تیم با شرایط 
فعلى سخت است؛ هم استقالل شرایط فنى اش بهتر شده 

و هم نفت توانسته شــرایط خوبش را 
در لیگ ادامــه دهد که این 

اتفاقات این بازى را غیر 
قابل پیش بینى مى کند.

قضاوت فغانى در هند
داوران ایرانـى دیـدار فینال سـوپرلیگ هنـد را قضاوت 

کردند. 
دیدار فینال سوپرلیگ هند میان تیم هاى کراال بالسترز 
و اتلتیکو کلکته برگزار شد و کلکته موفق شد در ضربات 
پنالتى با نتیجه 4 بر 2 پیروز شـود و عنوان قهرمانى را به 

دست آورد.
 این دیدار در وقت هاى قانونى با تساوى یک بر یک به 

پایان رسیده بود.
 قضاوت ایـن بازى را علیرضـا فغانى برترین داور آسـیا 
به همـراه کمـک داوران ایرانى خـود رضا سـخندان و 

محمدرضا منصورى برعهده داشتند.

برنامه 
سفر استقالل به اصفهان

برنامه سفر استقالل تهران به اصفهان مشخص شد.
  تیم فوتبال استقالل در شرایطى امروز مقابل نفت تهران 
قرار مى گیرد که باید در هفته پایانى نیم فصل اول لیگ 

برتر به مصاف سپاهان برود.
براى این دیدار که روز یک شنبه هفته آینده انجام خواهد 
شد، استقاللى ها آخرین تمرین خود را در تهران برگزار 
مى کنند. آبى پوشان ساعت 14 شنبه هفته آینده به سمت 

اصفهان پرواز مى کنند.

جشنواره مصدومان سایپا!
تیم فوتبال سایپا پنج بازیکن مصدوم دارد.

تیم فوتبال سایپا در دیدار  امروز مقابل سپاهان در مرحله 
یک چهارم نهایى جام حذفى پنج بازیکن مصدوم دارد. 
مهدى ترابى، «فیلپه» دروازه بان برزیلى، حامد شیرى، 

على قلى زاده و مهدى بدرلو مصدومان سایپا هستند. 
البته احتمـال دارد قلـى زاده، شـیرى و بدرلو بـه بازى با 
سـپاهان برسـند اما دو بازیکن دیگر قطعـاً در این بازى 

غایب خواهند بود.

نقشه هاى برباد رفته!
مهاجم ذوب آهن اصفهان هرگونه درگیرى با کادر فنى 

ذوب آهن اصفهان را تکذیب مى کند. 
«جرى بنگستون» در ترکیب اصلى ذوب آهن براى بازى 
مقابل تیم سابقش پرسپولیس قرار نگرفت. او در این باره 
اظهار داشت: «خیلى دوست داشتم در ترکیب اصلى باشم. 
نقشه هاى زیادى براى بازى مقابل هم تیمى هاى سابقم 
داشتم. به هر حال نظر کادر فنى این بود که روى نیمکت 
بنشینم. شـاید هم به این دلیل بود که من دو بازى قبلى 
را به دلیل محرومیت بازى نکردم و کادر فنى نخواسـت 

ریسک کند.»
وى افزود: «با این حال واقعاً خوشحالم که تیمم برد. هر دو 
تیم مهره هاى خیلى خوبى داشتند. پرسپولیس مهاجمان 
خوبى هم دارد که به نظرم توسط مدافعان ما کامًال مهار 

شدند و نتوانستند کارى از پیش ببرند.»

  نیم فصل دوم از 22 دى  
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ از شروع دور برگشت 

لیگ برتر از 22 دى خبر داد. 
سـعید فتاحى با توجه به قطعیت سفر تیم ملى به امارات 
گفت: تیم ملى روز بیسـتم دى ماه در تهران خواهد بود. 
دور برگشـت از 22 دى ماه و با برگـزارى یک دیدار آغاز 
مى شـود و بیشـتر تیم هایى که بازیکنان ملى پوش در 
اختیار دارند بازى هاى خود را 24 دى انجام مى دهند تا با 

مشکل خستگى ملى پوشان مواجه نشوند.
 
 

هنریکه تنها غایب سپاهان
تیم سـپاهان در حالى به مصاف تیم سایپا مى رود که به 
جز «پدرو هنریکه» تمامى بازیکنان خود را در اختیار دارد. 
امروز دیدار دو تیم سپاهان و سایپا در مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى برگـزار خواهد شـد و دو تیم در نقش 

جهان برابر هم صف آرایى مى کنند.
تیم سـپاهان به واسـطه دو پیروزى پیاپى خود در لیگ 
برتر روزهاى خوشـى را سـپرى مى کنـد و در این دیدار 
تنها پدرو هنریکه مهاجم برزیلى ایـن تیم حضور ندارد. 
هنریکه به دلیل اخراج در دیـدار قبلى جام حذفى مقابل 
آلومینیوم اراك فرصت حضور در این دیدار را از دست داده 

است. 

تایم اوت

مهاجم ذوب آهــن اصفهان گفــت:  پیــروزى برابر 
پرسپولیس حقمان بود و فکر مى کنم مى توانستیم چند 

گل بیشتر هم بزنیم.
مرتضى تبریزى توانسته اســت 9 گل براى ذوب آهن 
اصفهان در فصل جارى رقابت هــاى لیگ برتر به ثمر 
برساند. در واقع اگر درخشش بى نظیر ساسان انصارى در 
فوالد خوزستان نبود، حاال نام تبریزى را در صدر جدول 

گلزنان شاهد بودیم.
تبریزى کــه تصمیم گرفته اســت در فصــل جارى 
رقابت هاى لیگ برتر کمتــر مصاحبه کند، راجع به برد 
اخیر این تیم مقابل پرسپولیس خیلى کوتاه به اظهارنظر 

پرداخت و گفت:  دیدار سختى بود. هر دو تیم تاکتیک 
داشتند. پیروزى حقمان بود و فکر مى کنم مى توانستیم 
چند گل بیشتر هم بزنیم. اگر اشتباه داورى نبود و گلى 
که در همان نیمه اول زدم را آفســاید نمى گرفت، قطعًا 
مى توانســتیم  گلباران شــان کنیم. خوشبختانه مهم 

همین 3 امتیاز بود که به آن رسیدیم. 
او در ادامه راجع به رونــد ذوب آهن افزود: تصمیم دارم 
کمتر صحبت کنــم و همه تمرکــزم روى عملکردم 
اســت. امیدوارم این اتفاق بــازى به بــازى بیافتد و 
بتوانیم باعث خوشــحالى هوادارانمان در طول فصل 

شویم.

باخت به ذوب آهن براى برانکو گران تمام شد. او اگر چه 
محبوبیت فوق العاده اى بیــن طرفداران تیمش دارد اما 
پیشکسوتان پرسپولیس علیه او موضع گرفته اند و طى 
روزهاى گذشــته انتقادات مختلفى از سرمربى قرمزها 

کرده اند.
آخرین منتقد سرشناس برانکو، حسین کالنى است. او 
درباره بازى با ذوب آهن گفته است:  پرسپولیس در فصل 
قبل در جام حذفى مقابل ذوبى ها شکست خورد و انتظار 
مى رفت تا شاگردان برانکو با انگیزه مضاعفى مقابل این 
تیم قرار گیرند اما ما این انگیزه را در تیم ندیدیم. ضمن 
اینکه مربى خارجى همیشه بخاطر تسلط نداشتن به زبان 

فارســى نمى تواند ارتباط خوبى با بازیکنان برقرار کند و 
انگیزه آنها را زیاد کند. برانکو هم به دلیل اینکه به زبان 
فارسى مسلط نیست نمى تواند در شرایط حساس بازى با 

صحبت هایش به بازیکنان انگیزه دهد. 
پیشکسوت باشگاه پرســپولیس در رابطه با تأثیر حضور 
مربى خارجى روى نیمکت پرسپولیس افزود:  من منکر 
سواد و دانش برانکو نیستم اما این مسئله که چون برانکو 
یک زمان با تیم ملى فوتبال در مســابقات آسیایى یک 
مقام قهرمانى به دســت آورد پس بهتر از همه مربیان 
داخلى اســت را قبول ندارم. همیشه مرغ همسایه براى 

ما غاز بود.

انتقاد کالنى
 از برانکو

باید 
گلبارانشان مى کردیم!

  برنامه کامل دیدارهاى مرحله 
یک چهارم نهایى جام حذفى

سه شنبه 30 آذرماه 95
فوالد مبارکه سپاهان - سایپا، ساعت 13:30، ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان.
نفت و گاز گچساران - تراکتورسازى، ساعت 14:00، ورزشگاه شهداى 

نفت گچساران.
نفت تهران - استقالل، ساعت 16:20، ورزشگاه تختى تهران.

چهارشنبه اول دى ماه 95
گسترش فوالد تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه 

بنیان دیزل تبریز.

صداى هواداران در انتظار جشن صعود 

 قهرمانى با فرکى را 
فراموش نکنید

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 

شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى 
خود در رابطــه با مســائل مختلف 

ورزش را بــه پســت الکترونیک
 info@nesfejahan.net

ارسال نمایید.
این ســتون نیم نگاهى نیز به 
کامنت هاى هواداران فوتبال به 
ویژه دوستداران سپاهان و ذوب 
آهن در صفحات مجازى دارد.

 

■ امیدوارم که در دیدار ســپاهان- 
سایپا، هواداران ســپاهان احترام حسین 
فرکى را حفظ کنند و قهرمانى لیگ برترى 
که با این مربى  با اخالق به دست آوردند 
را فراموش نکنند. برد و باخت ها مى آید و 
مى رود. اما یکســرى رفتارهاست که باقى 

مى ماند و جاودانه مى شود. مى شود به فرکى 
در ورزشــگاه نقش جهان توهین کرد و باز هم 

یک خاطره تلخ دیگر از سپاهان و اصفهان را براى 
این مرد رقم بزنیم تا همچنان نگاه سیاهى به حضور 
در اصفهان داشته باشد و البته مى شود هم با تشویق 
او در ابتداى بازى و حفظ حرمت در طول مسابقه، 
به او نشان دهیم که اگر قبًال توهینى صورت گرفته 
توسط تماشاگرنماها بوده و فرهنگ اصفهانى ها و 
سپاهانى ها، فرهنگ تکریم و احترام است. پیشنهاد 
مى کنم در این دیدار در طول بازى، ســپاهان را 
جانانه تشــویق کنیــم. اگر هر اتفاقى از ســوى 
بازیکنان سایپا بیافتد هیچ توهینى به فرکى نکنیم 
و قبل از شروع مسابقه هم همه هواداران با شعار 
«فرکى به اصفهان خوش آمدى» به او خیر مقدم 

بگویند.
 

■ دیدار ســپاهان- ســایپا بهترین فرصت براى 
عبدا... ویسى و شاگردانش اســت که با صعود به 
نیمه نهایى، گام بزرگــى را براى قهرمانى در جام 

حذفى بردارند. 

■ پیروزى ذوب آهن بر پرســپولیس حســابى 
انتقادها را متوجه برانکو و بازیکنان این تیم کرده 
و اوضاع این تیم را وخیم کرده است. پیشکسوتان 
پرسپولیســى دوباره فرصت را مغتنم دانسته و از 
خجالت برانکو در آمده اند و هواداران این تیم هم 
در فضاى مجازى کلى به بازیکنان گل نزنى مثل 
طارمى کنایه مى زنند. باور کنید این تیم قهرمان 
بشــو نیســت. روزى هم که قهرمان نشود همه 
یادشان باشــد که این ذوب آهن بود که ترمز این 

تیم پرمدعا را کشید.

■ از هواداران سپاهان مى خواهم که احترام فرکى 
را در دیدار با سایپا حفظ کنند. حسین فرکى  یکى 
از با اخالق ترین مربیان ایران اســت و باید در هر 

صورتى احترامش حفظ شود.

■ ذوب آهــن در دو جام مدعى اســت و احتمال 
صعودش به نیمه نهایى و شاید فینال این مسابقات 
هم زیاد اســت. قهرمانــى احتمالى ایــن تیم در 
رقابت هــاى حذفى نباید باعث شــود تا انگیزه و 
عطش بازیکنان این تیم بــراى قهرمانى در لیگ 
برتر کاهش پیدا کند. به نظر من با نمایش هایى که 
امسال شاگردان مجتبى حسینى از خود به نمایش 
مى گذارند، بهترین فرصت است تا ذوب آهنى ها 
کسب اولین کاپ لیگ برترى خود را جشن بگیرند. 
ذوب آهنى ها اصًال فکر کنند جام حذفى وجود ندارد 
و کامًال براى قهرمانى در لیگ برتر تشنه و گرسنه 
باشند. حیف این تیم با این فوتبال زیباست که اجازه 
دهد تیم هایى مثل پرســپولیس و تراکتورسازى 
قهرمان شــوند. مجتبى حســینى بــا قهرمانى
مــى تواند خــود و ذوب آهــن را جاودانــه کند. 
به امید تحقق ایــن رخداد، تا آخــر از ذوب آهن 

حمایت مى کنیم.

هم دارد و مى تواند چند ساعت 
 بزند.

ث زیاد بود. از جدایى این مربى 
ن سکوت کرد. شاید خیلى ها 
خورد او با تیم سابقش را پس 
برتر رخ داد. جایى که سایپا از 
ى یک - یک خاتمه یافت، اما 
ضور هواداران طالیى آن هم 

غذاىسبز نیشابور را شکست 
 گذشت و باالخره با شکست 
ایانى راه یافت. با این اوصاف، 
ه از رقابت هاى جام حذفى به 

ن و بادران در مراحل یک سى 
 را در مسجد سلیمان برد و به 
هان پساز پشت سر گذشتن

در این دوره از رقابت هاى جام 

اینبار با تراکتورسازى رقابت کند و شاید خود برداشته است. حاال این تیم باید
نفت و گاز سوخت تراکتورسازى براى ادامه راه جام حذفى شود، اما مسلماً به همان 

اندازه هم شانس دارد به شگفتى خود ادامه دهد.

نفت تهران - استقالل
شــاید بتوان گفت بــا توجه به 
پوشش ویژه رســانه ها، دیدار 
نفت تهران و استقالل در مرحله 

یک چهارم نهایــى جام حذفى، 
مهمترین دیدار اســت. هم از این 

جهت که استقالل تنها تیم پرطرفدار 
پایتخت اســت که هنوز در ایــن رقابت ها 

اینکه مصاف علیرضــا منصوریان با نفتى ها  باقى مانده و هم
حساسیت زاست. اســتقاللدر این فصل از رقابت هاى

لیگ برتر، باتوجه به خریدهایى که ابتداى فصل 
داشت نتوانسته نتایج خوبى کسب کند. 

همین مسئله فشار زیادى 
علیرضا  روى 

حاصل کار تساوى یک - یک بود. مطمئنًا کار هر دو تیم با شرایط
فعلى سخت است؛ هم استقالل شرایط فنى اش بهتر شده 

و همنفت توانسته شــرایط خوبش را 
در لیگ ادامــه دهد که این 

اتفاقات این بازى را غیر 
قابل پیش بینى مى کند.

از کسب
در خانه
نیم ف
نارنج
مسا
لیگ
بحرا
سقوط به د

از آنجایىکه طال
دستکم تا اطالع
سهمیه آسیایى

راهى میانبر براى
براىسایپا که مث
ه بقا در لیگ برتر
چهار تیم پایانىج

گاز نفت

واداران د

ى با فرکى را 
ش نکنید

مه نصف جهــان در بخش  
ررسى دیدگاه ها و نظرات 
فهان و ایران مى پردازد. 

گاه ها و تحلیل هاى
ســائل مختلف 

ت الکترونیک
info@n

هى نیز به 
 فوتبال به 
ان و ذوب 
زى دارد.

دار ســپاهان- 
اهان احترام حسین 
قهرمانى لیگ برترى 
الق به دست آوردند 
د و باخت ها مى آید و 
ى رفتارهاست که باقى 
به فرکى شود. مىشود

جهان توهین کرد و باز هم 

سپـــاهـــان سپـــاهـــان 
یلداى اصفهانى ها یلداى اصفهانى ها 
را شیرین مى کند؟را شیرین مى کند؟

نستوه بزرگى

 شاید پرســپولیس این فصل، یکى از بهترین خطوط دفاعى ادوار لیگ و 
صاحب رکوردى جهانى در گل نخوردن باشد، اما بازى با ذوب آهن نشان 
داد تیم برانکو در کنار همه جذابیت هایش یک نقطه ضعف بزرگ دارد؛ آنها 
بر خالف فصل پیش، راحت گل نمى خورند و به همان اندازه هم سخت گل 
مى زنند. در بین لیگ هاى بزرگ آسیایى و اروپایى، هیچ تیمى با وضع بد خط 

حمله مشابه پرسپولیس صدرنشین لیگ کشورش نیست.
با توجه به سبک ها و شرایط فوتبال، نمى توان تعداد گل هاى زده تیم هاى 
صدرنشین در لیگ هاى مختلف را با هم مقایسه کرد. براى مقایسه، در نظر 
گرفتن جایگاه خط حمله صدرنشین لیگ در مقایسه با دیگر تیم هاى همان 
لیگ، مى تواند معیار مناسبى باشد. پرســپولیس در حال حاضر با 15 گل، 
نهمین خط حمله لیگ برتر اســت. یعنى پرسپولیسى ها، در جدول بهترین 

خطوط حمله لیگ برتر در نیمه پایین جدول قرار دارند!
به جز پرسپولیس، هیچ تیمى در کشورهاى مطرح دنیا نتوانسته با چنین خط 
حمله ضعیفى صدرنشین لیگ باشد. رئال مادرید، بایرن مونیخ و یوونتوس 
بهترین خطوط حمله لیگشــان را در اختیار دارند و چلسى و نیس حداقل 
بین پنج خط حمله برتر کشورشان هستند. فصل پیش هم در پایان فصل، 
هیچکدام از قهرمان هاى لیگ هاى اروپایى، با خط حمله اى پایین تر از سه 
تیم برتر لیگ نتوانستند جام را به خانه ببرند. در آسیا هم اوراوا سال 2016 

با دومین خط حمله قهرمان لیگ ژاپن شــد و اف سى سئول قهرمان کره 
جنوبى، سومین خط حمله برتر کشورش بود. فشار پرسپولیس بخاطر ناتوانى 
در گلزنى دربازى با ذوب آهن فشار زیادى روى این تیم ایجاد کرد و شاید 
در ادامه فصل، این بار به جاى خط دفاع، بحران خط حمله رؤیاى قهرمانى 

تیم برانکو را به باد دهد.

فشار گل اول
پرسپولیس این فصل، فقط در سه بازى گل اول را خورده و هیچوقت، خط 
حمله ضعیفش نتوانسته جور خط دفاع را بکشد و در بازى هایى که گل اول 
را مى خورند پیروز شوند. دو مســاوى با فوالد و استقالل خوزستان و یک 
شکســت از ذوب آهن، حاصل سه بازى بود که پرســپولیس گل اول را از 
حریفش خورد. براى بردن بازى بعد از خوردن گل اول، پرسپولیسى ها نیاز به 
زدن حداقل دو گل دارند. اتفاقى که این فصل فقط در سه بازى شان افتاده و 

11 بازى دیگر، با صفر یا یک گل زده براى آنها به پایان رسیده اند.

تفاضل گل
پرسپولیس از هفته سوم که براى اولین بار صدرنشین لیگ برتر شد تا امروز، 
فقط سه هفته صدر جدول را از دست داده است. هر سه هفته، تراکتورسازى 
با تفاضل گل جاى پرسپولیس را در صدرجدول لیگ گرفته بود. شش برد از 

هشت برد این فصل پرسپولیس، با حداقل اختالف گل به دست آمده اند و 
به همین دلیل، تفاضل گل آنها فقط دو تا از تعداد بردهاى شان بیشتر است. 
تراکتورسازى با 2 امتیاز کمتر نسبت به پرسپولیس، تفاضل گل بهترى از 
آنها دارد و تفاضل گل ذوب آهن با 5 امتیاز کمتر، برابر با سرخپوشان است. 
فصل پیش هم هفته هاى آخر، پرسپولیس قهرمانى را بخاطر تفاضل گل از 
دست داد. آن زمان گل هاى خورده زیاد عامل تفاضل گل ضعیف آنها بود و 

این فصل، گل هاى زده کم به نقطه ضعف آنها تبدیل شده است.

افت در بازى هاى بزرگ
فصل پیش استقالل خوزستان، پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازى چهار 
تیم اول جدول لیگ بودند. هر سه رقیب اصلى پرسپولیس در راه قهرمانى، 
حداقل یکى از دو بازى رفت و برگشــت را به پرســپولیس باختند و به جز 
استقالل خوزستان، دو تیم دیگر نتوانستند بردى مقابل آنها داشته باشند. 
شکست تیم هاى بزرگ، میانبر پرسپولیس براى جبران فاصله و رسیدن به 
صدر جدول بود. این فصل ناکامى پرســپولیس در گلزنى مقابل تیم هاى 
بزرگ، کارنامه آنها در این بازى ها را هم ضعیف تر کرده است. پرسپولیس 
این فصل از شش بازى با تیم هاى دوم تا هفتم لیگ، فقط یک برد داشته و در 
چهار بازى از این شش بازى نتوانسته گلى بزند. یک برد، یک باخت، چهار 

مساوى و چهار بازى بدون گل زده، آمارى شبیه قهرمان هاى لیگ نیست.

ذوب آهن، ضعف هاى پرسپولیس را هویدا کرد



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

هیچ کارى خــدا را از کار دیگــر باز نمى دارد، و گذشــت زمــان در او 
دگرگونى ایجاد نمى کنــد، و مکانى او را در بر نمى گیــرد، هیچ زبانى 
قدرت وصف او را ندارد، و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست. نه تعداد 
قطرات فراوان آب ها، و نه ســتارگان انبوه آســمان، و نــه ذرات خاك 
همراه با گرد بادها در هوا، و نه حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت، 

موال على (ع)و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب هاى تار.

در آستانه سال جدید میالدى
طرح: ایران کارتون

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

تعیین تعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیسوقت سفارت آمریکا، انگلیس
  کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگنشینگن

برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى 
پروازهاى مستقیم از اصفهانپروازهاى مستقیم از اصفهان

دبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداددبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداد
مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... 

نقد و اقساط به صورت نقد و اقساط به صورت 55 ماهه  ماهه 

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

 (هتل هاى 2 و 3 و 4 و 5 ستاره)
همه روزه با قیمت استثنایى    هوایى، ریلى، زمینى

telegram .me/maniagasht

مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم
مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم

رزرواسیون آنالینتصمیم از شما خدمات از ماتصمیم از شما خدمات از ما www.mania24.ir

mania.gasht@yahoo.com

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبات شوراى محترم اسالمى شهر کوهپایه طى شماره هاى 
119 مورخ 95/9/14 و 118 مورخ 95/9/3 در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره محلهاى ذیل 
از طریق رعایت تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید 
لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/9/30 لغایت 95/10/15 جهت کسب 

اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
1- فروش یک قطعه زمین تجارى به متراژ حدود 45 مترمربع واقع در میدان امام خمینى. 
2- اجاره واحدهاى تجارى به عنوان فروشــگاه بزرگ میوه و تره بار واقع در بلوار شهید 

بهشتى ابتداى خیابان طباطبایى نژاد.

آگهى مزایده (مرحله اول)  

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

نوبت اول



حوادثحوادث 2831سه شنبه  30 آذر ماه 0909

چهل تکه

«ژولیت» نام زندانى است    باشگاه خبرنگاران جوان |
که بخشى از ســریال «فرار از زندان» در آن فیلمبردارى شده و 

حاال سال هاست که متروکه و رو به ویرانى است.
زندان ژولیت در بین ســال هاى 1985 تا 2002 در شــهر لس 
آنجلس مورد اســتفاده پلیس بود که در همــان دهه هاى اول 
عمرش فیلم هاى مشهورى در آن ساخته شدند که یکى از آنها 

کار برادران بلوز بود.
تصاویرى که به تازگى از این زندان گرفته شده اند، کامًال وضعیت 
رو به ویرانى آن را که از ســال 2002 متروکه شــده است را به 

نمایش مى گذارند.
گفتنى است؛ چندین صحنه از سریال مشهور و پر طرفدار «فرار از 

زندان» هم در این زندان فیلمبردارى شده اند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | پسر بچه اى که توسط 
مینى بوس زیر گرفته شد به شکل معجزه آسایى زنده ماند.

بنابر این گزارش ویدئویى از شــرق چین در فضاى مجازى به 
اشتراك گذاشته شده است که نشان مى دهد یک پسر بچه از زیر 

مینى بوسى که آن را زیر گرفت، زنده بیرون آمد.
این حادثه در ســاعت 8 صبح در جلوى یــک مهد کودك در 
جیانگسو اتفاق افتاد و در آن یک پســر بچه کوچک که از اول 
با بند کفش هایش مشغول بود، در وســط خیابان مى نشیند تا 

آن را ببندد.
بعد از نشستن او در وســط خیابان مینى بوسى از روى او رد شد 
ولى این پسر بچه با خوش شانسى بین الستیک هاى خودرو قرار 

گرفته بود و در سالمت کامل از زیر ماشین بیرون آمد.

9 ســاله اى    باشگاه خبرنگاران جوان | دختربچــه 
مدت هاســت که از پدر معلولش نگهدارى مى کند، گویى سختى را 
متوجه نمى شود.ســختى هاى زندگى براى کودکان 9 ساله معناى 
چندانى ندارند و اکثر آنها زندگى خود را با بازى هاى این دوران براى 
خود شیرین مى کنند اما «لى چونیان» دختر 9 ساله چینى در این سن 
حساس ســختى هاى زندگى را تجربه مى کند.این دختر 9 ساله که 
دانش آموز مدرسه ابتدایى است شش ســال پیش، مادر خود را که از 
بیمارى العالج سرطان رنج مى برد، از دست داد و از سال 2012 است 
از پدر خود که در یک حادثه در محل کار توانایــى راه رفتن خود را از 

دست داده و معلول شده است، پرستارى مى کند.
چونیان با اراده قوى خود به پدر خود غذا مى دهد، او را راه مى برد، حمام 
مى کند و همه جا همراهش است ولى باز هم در کنار این همه سختى، 

هر سال موفق مى شود که بهترین دانش آموز مدرسه خود باشد.

ویران شدن زندان معروف 
سریال«فرار از زندان» 

نجات معجزه آساى کودك 
در تصادف با مینى بوس

دختربچه 9 ساله  
سختى را متوجه نمى شود 030201

همه افراد از شغلشان خاطرات خوب و    میزان |
بد و شنیدنى زیادى دارند اما خاطرات برخى شغل ها، 
عالوه بر اینکه خاطره هستند، مى توانند انسان را تکان 
دهند. از میان مى توان به خاطرات شستشو دهندگان 
اموات اشاره کرد. افرادى که اگرچه در یک اتاق سرد و 
غمگین مشغول کار هستند اما خاطرات شنیدنى زیادى 
دارند. در ادامه دو خاطره از «پرســتو» یکى از غساله 

هاى بهشت زهرا(س) تهران را مى خوانید: 
«ســال 92 بود،میتى آوردند که وقتى مى خواســتم 
روسرى اش را ببندم و کارم تمام شــده بود، از گوشه 
چشم هایش اشک آمد. انگار جسمش محیط را حس 
مى کرد و فهمیده بود که لحظه خداحافظى اســت... 
اینجا مرسوم است که به امواتى که اشک مى ریزند، 
التماس دعا مى گویند و معتقدند اگر دعا کنند، دعایشان 

مى گیرد. در این مدت، این بهترین صحنه اى بود که 
دیدم و در آن لحظه حس خاصى داشتم. 

یکى  از بدترین خاطره هایم هم یک مورد خودکشى 
بود، دلم خیلى براى آن میت ســوخت. البته نمى دانم 
به قتل رسیده بود یا خودش را کشته بود. فقط معلوم 
بود که با طناب دار خفه شده است. وقتى او را دیدم، در 
اولین نمازم اولین کارى که کردم این بود که برایش 
دعا کنم و بگویم خدایا! اگر کشــته شده خودت او را 
رحمت کن و اگر خودکشى کرده او را ببخش؛ چون او 

االن تازه اول مصیبتش است. 
چهره زیبایى داشــت و در ظاهر نشان نمى داد خیلى 
وضع مالى بدى داشته باشــد و نمى شد گفت بخاطر 
تحت فشــار بودن از نظر مالى خودش را از بین برده 

است. براى همین خیلى دلم برایش سوخت.»

سرهنگ هدایت ا... سجادى مشاور امور    میزان |
انتظامى و بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى، خاطره جالبى 
از بازى در یک سریال تلویزیونى دارد که در ادامه مى آید:
«چندسال قبل در حال بازى در سریال پلیسى آقاى شاه 
حاتمى بودم و در آن زمان ساخت سریال هاى پلیسى رو 
به افزایش بود  و مردم نیز از سریال هاى پلیسى استقبال 
مى کردند. در آن سریال به عنوان مشاور امور انتظامى 
و بازیگر نقــش رئیس کالنترى حضور داشــتم. یادم 
مى آید در یک سکانس قرار بود یک دزد را شناسایى و 

با محاصره خانه  او را دستگیر کنیم.  
قرار شد آن صحنه را در حوالى میدان ونک فیلمبردارى 
کنیم  به همین خاطر ساختمانى چهار طبقه را شناسایى 
کردیم و براى اینکه با مشــکل ازدحام و برهم خوردن 
صحنه روبه رو نشــویم تصمیم گرفتیم بــا قرار دادن 
دوربین در چند زاویه طورى وانمــود کنیم که صحنه 
واقعى است و در چند ســکانس آن را بدون جلب توجه 

ضبط کنیم.  
ساختمان را من انتخاب کردم و قرار شد براى آن صحنه 
از خودروهاى بنز پلیس استفاده کنیم. به همین خاطر دو 
خودروى بنز را آماده کرده و دوربین را هم در چند نقطه از 

ساختمان کار گذاشتیم. همه چیز براى فیلمبردارى 
آماده بود و من نیروهــاى پلیس را براى چگونگى 
دستگیرى متهم توجیه مى کردم تا کار همانگونه 

که کارگردان دوست 

دارد انجام شود.  
طبق برنامه قرار بود ابتدا هنرور نقش سارق وارد ساختمان 
شود و سپس مأموران براى دستگیرى او وارد عمل شوند. 
ابتدا سارق فیلم وارد ساختمان شد و دقایقى بعد دو گشت 
بنز پلیس مقابل ساختمان توقف کردند تا وارد ساختمان 
شده و بتوانند متهم را دســتگیر کنند. ابتدا هرچه سعى 
کردیم نتوانستیم وارد ساختمان شویم که برایمان عجیب 
بود. باالخره توانستیم در را باز کرده و وارد ساختمان شویم 
اما صحنه اى که مى دیدیم برایمان باور نکردنى بود مردم 
جلوى مأموران ما را گرفته و دزد را  از پشــت بام فرارى 

داده بودند تا دستگیر نشود.  
وقتى به مردم مى گفتیم در حال فیلمبردارى هستیم و این 
موضوع فیلم است آنها قبول نمى کردند و اجازه ندادند 
سارق فیلم توسط پلیس دستگیر شود. وقتى دوربین ها 
را دیدند متوجه شــدند که این موضوع فیلم است و بار 
دیگر این صحنه را فیلمبردارى کردیم. اما آنچه برایمان 
جالب بود فرارى دادن دزد از سوى مردم و جلوگیرى از 
دستگیرى او بود.نمى دانم چه شده بود که مردم اینگونه 

رفتار کردند.   
این یکــى از بهترین 
خاطرات مــن در 
دوران بازیگــرى 
و مشاوره انتظامى 
فیلم و ســریال 

است .»
 

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى آران و بیدگل از کشف و ضبط 
سکه هاى قدیمى در این شهرستان خبر داد.

جواد صدیقیان در گفتگو با ایسنا اظهار داشــت: این 112 سکه تقلبى و چهار عدد سکه 
اصل مربوط به دوران عباسیان  و همچنین یک جام فیل نشان فلزى مربوط به دوران 

معاصر است.
وى افزود: مأموران پلیس آگاهى نیروى انتظامى آران و بیدگل حین بازرســى از منزل 

فردى که به آن مشکوك بوده اند این تعداد سکه را کشف و ضبط کردند.
صدیقیان خاطرنشان کرد: جعل و خرید و فروش اشیاى بدلى مطابق با ماده 566 قانون 
مجازات اسالمى جرم محسوب مى شــود و هر فردى که نمونه تقلبى آثار فرهنگى- 
تاریخى اعم از ایرانى و خارجى را به جاى اثر اصلى بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق 
یا فروش، معرفى، حمل یا نگهدارى کند یا با آگاهــى از تقلبى بودن اثر خریدارى کند 
به حبس از 91 روز تا شــش ماه و جزاى نقدى معادل نصف ارزش اثر اصلى با اخذ نظر 

کارشناس از سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى محکوم مى شود. 
همچنین سرهنگ مسعود سپهوند فرمانده انتظامى آران و بیدگل گفت: این سکه ها حدود 
یک ماه قبل توسط مأموران پلیس آگاهى کشف و براى شناسایى به اداره میراث فرهنگى 
آران و بیدگل تحویل داده شد.وى افزود: طى بازرسى از منزل و پاتوق هاى متهم به هویت 

«م- خ» این سکه ها کشف شد.
فرمانده انتظامى آران و بیدگل اظهار داشت: از 116 سکه کشف شده، چهار سکه با قدمت 
هزار ساله و مابقى جعلى است که کشــف و نگهدارى آنها غیرقانونى و داراى مجازات 
است. سرهنگ سپهوند با اشاره به اینکه متهم به دلیل جرم هاى زیاد قبلى و همچنین 
همراهى با یک باند تبهکار با تشکیل پرونده در بازداشت است، گفت: تقریبًا 90 درصد 

از این باند دستگیر شده اند.

سارق آرایشــگاه هاى زنانه تهران که در ساعات خلوت 
پس از ورود و ضرب و شتم زنان از آنها سرقت مى کرد، 

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، ساعت 20و 30دقیقه، از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 وقوع یک فقره ســرقت به 
عنف از یک آرایشگاه زنانه در خیابان سبالن شمالى به 

کالنترى 106 نامجو اعالم شد.  
با حضور مأموران کالنتــرى در محل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد فردى تنومند با تهدید چاقو و اسپرى 
اشک آور اقدام به سرقت اموال باارزش صاحب آرایشگاه 

کرده است.  
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت به عنف» و 
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 34 تهران ، 
پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.  
صاحب آرایشــگاه زنانه با حضور در پایگاه سوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«داخل آرایشــگاه بودم، به دلیل نداشتن مشترى قصد 
تعطیلى آرایشگاه را داشــتم که ناگهان یک مرد حدوداً 
35 ساله، بلند قد و تنومند با چاقو داخل آرایشگاه شد و با 
تهدید چاقو اعالم داشت "هرچه پول دارى بده" و در ادامه 
اقدام به گرفتن کیف دستى ام حاوى وجه نقد، عابربانک 
و گوشى تلفن همراهم کرد، پس از سرقت کیف دستى 
به سرعت از مغازه خارج و با یک دستگاه موتورسیکلت 

از محل دور شد.» 
همزمان با آغاز رســیدگى به پرونده سرقت به عنف از 
آرایشگاه زنانه در خیابان سبالن شمالى، شکایت هاى

مشــابه دیگرى به پلیس آگاهــى ارجاع شــد که در 
تمامى آنها فردى تنومند با تهدید چاقو و افشــانه وارد 
آرایشگاه هاى زنانه شده و حتى در چندین نوبت با ضرب و 
شتم خانم هاى حاضر در داخل آرایشگاه هاى زنانه اقدام 
به ســرقت طال و جواهرات، وجوهات نقد، گوشى هاى 

تلفن همراه و دیگر اموال همراه آنها کرده بود.  
یکــى از شــکات در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«ساعت 15و 15 دقیقه هفدهم شهریور، داخل آرایشگاه 
زنانه... بودم که ناگهان مرد جوانى با چاقو و افشانه داخل 
آرایشگاه شد و با تهدید و فریاد زدن اقدام به سرقت زنجیر 
و پالك طال ، گوشى تلفن همراه ، کیف حاوى مبلغ 600 
هزار تومان کرد؛ این شخص در حین ارتکاب سرقت و در 
حالى که قصد کمک خواستن از اهالى را داشتم ، اقدام به 
پاشیدن افشانه به صورت و دهانم کرد و پس از سرقت با 

یک دستگاه موتورسیکلت از محل دور شد.» 
خانم جوان دیگرى نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 

«به همراه دو نفر از دوستانم داخل آرایشگاه زنانه ... در 
خیابان مهرآور بودیم کــه ناگهان یک مرد قوى هیکل 
وارد آرایشگاه شد و با تهدید چاقو و افشانه ، ضمن پاشیدن 
افشــانه به صورت ما اقدام به ســرقت طال و جواهرات 
همراهمان شامل گردنبند ، النگو و همچنین گوشى هاى 

تلفن همراه من و دوستانم کرد.»  
با توجه به اهمیت موضوع، تیم ویــژه اى از کارآگاهان 
پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ مسئول رسیدگى 
به این پرونده شدند.  همزمان با آغاز اقدامات پلیسى جهت 
شناسایى و دســتگیرى متهم ، طرح جداگانه اى جهت 
دستگیرى فروشندگان اموال مسروقه در محدوده منطقه 
شوش تهران از سوى پلیس آگاهى تهران به مرحله اجرا 
گذاشته شــد که طى دســتگیرى یک نفر از این افراد، 
تعدادى گوشى تلفن همراه مسروقه کشف و توقیف شد.

در بررسى گوشى هاى مسروقه به دست آمده ، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که گوشى ها متعلق به خانم هایى است 
که پرونده ســرقت به عنف آنها در پایگاه ســوم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ در حال رسیدگى است.  
با انتقال فروشنده گوشــى هاى تلفن همراه مسروقه به 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى، وى صراحتًا در اظهاراتش 
به کارآگاهان عنوان داشت که گوشــى هاى مسروقه 
را از یکى از مجرمین ســابقه دار به نام «امین»  دریافت 

کرده است.  

با بهره گیرى از سوابق مجرمین سابقه دار پلیس آگاهى، 
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهى موفق به شناسایى 
امین 32 ســاله به عنوان یکى از مجرمان سابقه دار در 
ارتکاب جرائم مختلف شدند که بارها به اتهام ایراد صدمه 
بدنى، سرقت به عنف، نگهدارى غیرمجاز سالح، تخریب 

و... دستگیر و روانه زندان شده بود.  
در ادامه رسیدگى به پرونده و با شناسایى تصویر «امین 
. ش» از ســوى تمامى شــکات پرونده سرقت هاى به 
عنف از آرایشگاه هاى زنانه، دستگیرى امین در دستور 
کار کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.  
ســرانجام پس از شناســایى دقیق مخفیگاه امین در 
محدوده میدان خراســان-خیابان خاوران، در ســاعت 
7و30دقیقه 21 آذر عملیات دســتگیرى وى انجام شد. 
متهم با اطــالع از حضور کارآگاهان قصد داشــت تا از 
طریق مسیرى که براى فرار خود پیش بینى کرده بود، 
از طبقه چهارم یک مجتمع مســکونى متوارى شود که 
کارآگاهان پایگاه ســوم آگاهى در حالــى که وى قصد 
داشت تا با به کارگیرى سالح سرد از دست آنها متوارى 
شود، او را دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل کردند.  
امین که اعتیاد شــدیدى به مصــرف موادمخدر از نوع 
شیشــه دارد، پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ صراحتًا به چندین فقره سرقت به عنف از 
آرایشگاه هاى زنانه اعتراف کرد و در اظهارات اولیه عنوان 
داشت: «سرقت از آرایشــگاه هاى زنانه را قبول دارم؛ در 
ســاعات خلوتى روز ، با چاقو و اســپرى اشــک آور وارد 
آرایشگاه هاى زنانه مى شدم و با تهدید و زور اقدام به سرقت 
طال، پول، گوشى تلفن همراه و هرآنچه به چشمم مى خورد، 
مى کردم؛ در محدوده شرق تهران، آرایشگاه هاى زنانه را 

شناسایى و آنها را سرقت مى کردم.»  
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «در 
حال حاضر متهم پرونده با قرار قانونى و جهت شناسایى 
دیگر جرائم ارتکابى در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفته و در اولین مرحله از تحقیقات، 
مواجهه حضورى مابین متهم و تعدادى از شکات انجام 
و تمامى شکات موفق به شناسایى کامل و 100درصدى 

متهم پرونده شدند.» 
سرهنگ نادربیگى در پایان این خبر عنوان داشت: «از 
کلیه شکات و مالباختگانى که به هر دلیل اقدام به طرح 
شکایت در خصوص وقوع ســرقت هاى به عنف مشابه 
نکردند دعوت مى شود تا جهت شناسایى متهم پرونده و 
طرح و پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه سوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در خیابان سهروردى شمالى، خیابان 

خرمشهر، میدان نیلوفر مراجعه کنید.»  

  تسنیم| رئیس دادگاه عمومى شهرســتان 
فاریاب گفت: با رضایت اولیاى دم قاتل جوان محکوم 
به قصاص پس از 13 سال حبس از طناب  دار رهایى 

یافت.
مهدى اکبرى اظهار داشــت: قاتل 13سال پیش در 
شهرســتان قلعه گنج بر اثر یک نــزاع و عدم کنترل 
خشــم آنى مرتکب قتل مرحوم ماندگارى از بزرگان 

این منطقه شده بود.
وى با بیان اینکه حکم قصاص متهم، از سوى دادگاه 
قطعى شده بود،عنوان کرد:خانواده مرحوم ماندگارى 
در ایام پــر خیر برکت میالد پیامبراکــرم(ص) و امام 
صادق(ع) با حضور در زنــدان کهنوج با رضایت خود 

زندگى تازه اى به یک جوان نادم و پشیمان بخشیدند.
رئیس دادگاه عمومى فاریاب گفت: پس از یکسال و با 
تالش هاى مجدانه  مقامات قضائى، مجموعه مدیریت 
سابق زندان و بنیاد شــهید کهنوج و با حضور دوتن از 
سران طوایف در منزل مرحوم ماندگارى، این رضایت 

حاصل گردید.
وى همچنین با اشاره به آیه 149 ســوره نساء افزود: 
گذشت از بدى ها و کارهاى خطا و زشت ایشان سبب 
مى شود تا خداوند نیز از مقام عفو گذشت نسبت به وى 
وارد شود و از کردارها و رفتارهاى زشت او چشم پوشى 

کند. 
اکبرى گفت: همزمان با اعیــاد پرخیر و برکت هفده 
ربیع االول، برداشتن طناب  دار از گردن قاتل صحنه اى 
زیبا و فراموش نشــدنى در زندان کهنوج ایجاد کرد 
تا خصلت انســانى و گذشــت و پهلوانى و مردانگى 
بیش از پیش در جامعه نهادینه شود وهیچگاه سجده 
شکر و اشــک هاى زندانبان سابق کهنوج را فراموش 
نخواهم کرد.وى خاطرنشــان کرد: اقدام ارزشــمند 
همه وابستگان خانواده مقتول به ویژه همسر بزرگوار 
و فرزندان  مهربان وى در تاریخ فداکارى و گذشت و 
بزرگوارى مردمان جنوب استان کرمان براى همیشه 

به ثبت رسید.

گازگرفتگى 27 نفر در تاالر عروســى در ساوجبالغ،9 
نفر را راهى بیمارســتان کرد و بقیه مصدومان سرپایى 

مداوا شدند.
به گزارش میزان،  ابوالقاسم پالیز گیر فرماندار ساوجبالغ 
از مسمومیت 27 نفر بر اثر نشت گاز در یکى از تاالرها که 
حد فاصل ساوجبالغ و کرج قرار دارد خبر داد و گفت: به 
علت نزدیکى این تاالر به شهرستان کرج اورژانس این 

شهرستان به اعزام مصدومین اقدام نموده است. 
وى گفت: متأسفانه تا زمان انتقال مصدومین هیچکسى 
با اورژانس ساوجبالغ براى کمک رسانى تماس نگرفته 

است.  
فرمانــدار ســاوجبالغ افزود:عوامل ناجــا و مدیریت 
بحــران ســاوجبالغ از وقوع ایــن حادثه بــه علت 
تمــاس نگرفتن مدیریــت این مجموعــه بى اطالع

 بودند.  
پالیز گیــر با تکذیب شــایعه افزایش حادثــه دیدگان 
به 37 نفر افزود: افــرادى که در این حادثــه دچار گاز 
گرفتگى شــدند 27 نفر بودند. این حادثه مقارن ساعت 
18و30دقیقه روز شنبه در مراسم عروسى در این تاالر 

رخ داده است. 
وى گفــت: 9 نفر از مســمومین به علــت نزدیکى به 

بیمارستان شهید مدنى و البرز کرج منتقل شدند. 
وى افزود: بقیه حادثه دیدگان نیز پس از انتقال به مراکز 

درمانى، سرپایى درمان شدند. 
پالیز گیر افزود: کارشناسان ناجا و آتش نشانى، بررسى 
هاى الزم را در خصوص این مرکز که فاقد گاز شهرى 
است و منجر به این حادثه شده انجام مى دهند و علت آن 

را اعالم خواهندکرد.

سرقت هاى وحشیانه از آرایشگاه هاى زنانه تهران

 فرار متهم با پرش از طبقه چهارم

کشف و ضبط سکه هاى هزار ساله در آران و بیدگل    روزى که مردم، دزد را از دست پلیس فرارى دادند گاز گرفتگى 27 نفر
 در عروسى

قاتل جوان پس از 13سال حبس از اعدام رهایى یافت

اشک چشم یک میت

خودروهاى بنز پلیس استفاده کنیم. به همین خاطر دو  از
زز از خودروى بنز را آماده کرده و دوربین را هم در چند نقطه

ساختمان کار گذاشتیم. همه چیز براى فیلمبردارى 
آماده بود و من نیروهــاى پلیس را براى چگونگى 
دستگیرى متهم توجیه مى کردم تا کار همانگونه

ستوست که کارگردان د

رررفتار کردند.   
یکــى از بهترین این
خاطرات مــن در
دوران بازیگــرى
و مشاوره انتظامى
فیلم و ســریال

است .»

آگهى دعوت سهامداران شرکت توسعه آذر پارسیان سهامى خاص ثبت شده به شماره 37850 و شناسه 
ملى 10260554372 جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده: بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10 مورخ 95/10/5 به آدرس اصفهان خیابان 

ارتش جنب پل حسین آباد مجتمع ساختمانى رضا طبقه سوم واحد 34 حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه:

- اتخاذ تصمیم در خصوص:  انحالل شرکت

آگهى دعوت 

احسان اله رجائى زاده- هیئت مدیره شرکت توسعه آذر پارسیان (سهامى خاص)
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منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول 
مالیات

سال 
عملکرد

مرحله 
رسیدگى  تاریخ راى  شماره راى  نام ونام خانوادگى  ردیف

مشاغل 57,979,200 256,000,000 1386 بدوى 1394/03/26 2257 اسماعیل اسماعیلى 1
مشاغل 96084800 384000000 1387 بدوى 1394/03/26 2258 اسماعیل اسماعیلى 2
مشاغل 125,336,000 480,000,000 1388 بدوى 1394/03/26 2259 اسماعیل اسماعیلى 3
مشاغل 11,351,200 64,000,000 1389 بدوى 1394/03/26 2260 اسماعیل اسماعیلى 4

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد 247 
الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388) ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنا مه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره امور مالیاتى شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتى شهرستان کاشان تسلیم نمایید.

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به مودیان مشروحه ذیل ابالغ مى گردد راس ساعت  15:00  
تاریخ هاى تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتى  که در محل اصفهان خ سپه اداره کل  امورمالیاتى اصفهان ساختمان هیات هاى حل 
اختالف مالیاتى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات هاى مستقیم راى صادره قطعى 

و الزم االجرا خواهد بود.        

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد 247 
الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388) ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 

به اداره امور مالیاتى مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتى مربوطه تسلیم نمایید.     
   

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

ساعت 
جلسه

تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ 
دعوت هیات حل 
اختالف مالیاتى

شماره برگ 
دعوت هیات 
 حل اختالف 
مالیاتى

نام ونام خانوادگى ردیف

15:00 1395/10/12 160,820,000 600,000,000 1386 1395/09/20 90039 اصغر عکاف زاده سوارى 1
15:00 1395/10/12 178,802,000 660,000,000 1387 1395/09/20 90045 اصغر عکاف زاده سوارى 2
15:00 1395/10/12 185,994,800 684,000,000 1388 1395/09/20 90049 اصغر عکاف زاده سوارى 3
15:00 1395/10/12 169,811,000 630,000,000 1389 1395/09/20 90050 اصغر عکاف زاده سوارى 4
15:00 1395/10/12 185,545,250 682,500,000 1390 1395/09/20 90051 اصغر عکاف زاده سوارى 5
15:00 1395/10/12 201,279,500 735,000,000 1391 1395/09/20 90052 اصغر عکاف زاده سوارى 6
15:00 1395/10/12 56,524,400 252,000,000 1387 1395/09/20 90139 رامین ادریس 7
15:00 1395/10/12 38,455,000 180,000,000 1388 1395/09/20 90225 منصور مدرسى 8
15:00 1395/10/12 115,865,000 450,000,000 1387 1395/09/20 90140 منصور مدرسى 9
15:00 1395/10/12 1,766,662,500 5,250,000,000 1389 1395/09/23 90925 محمد حسن 

سرافرازیان 10

15:00 1395/10/12 770160000 2400000000 1387 1395/09/20 90228 محمد حسن 
سرافرازیان 11

15:00 1395/10/12 21,971,500 114,000,000 1385 1395/09/20 90063 امید اشجع 12
15:00 1395/10/12 24,968,500 126,000,000 1386 1395/09/20 90067 امید اشجع 13
15:00 1395/10/12 33,959,500 162,000,000 1387 1395/09/20 90068 امید اشجع 14
15:00 1395/10/12 38,455,000,000 180,000,000 1388 1395/09/20 90069 امید اشجع 15
15:00 1395/10/12 42,201,250 195,000,000 1390 1395/09/20 90071 امید اشجع 16
15:00 1395/10/12 52,316,120 235,500,000 1391 1395/09/20 90079 امید اشجع 17
15:00 1395/10/12 43,699,750 201,000,000 1386 1395/09/20 90091 اسماعیل اسماعیلى 18
15:00 1395/10/12 94,286,600 378,000,000 1387 1395/09/20 90094 اسماعیل اسماعیلى 19
15:00 1395/10/12 70,010,900 297,000,000 1388 1395/09/20 90097 اسماعیل اسماعیلى 20
15:00 1395/10/12 68,662,250 292,500,000 1388 1395/09/20 90100 اصغر سهیلى 21
15:00 1395/10/12 82,148,750 337,500,000 1389 1395/09/20 90134 اصغر سهیلى 22
15:00 1395/10/12 233,197,550 841,500,000 1387 1395/09/20 90137 رضا عابدینى زاده 23
15:00 1395/10/12 222,408,350 805,500,000 1388 1395/09/20 90138 رضا عابدینى زاده 24
15:00 1395/10/12 63,267,650 274,500,000 1387 20/09/1395 90226 محمود چیت ساز 25
15:00 1395/10/12 53,440,000 240,000,000 1387 1395/09/20 90229 على امامى 26
15:00 1395/10/12 56,524,400 252,000,000 1388 1395/09/20 90230 باقر اسدى حاجى ابادى 27
15:00 1395/10/12 434,496,000 1,440,000,000 88 1395/09/20 90231 محمد صادق نورى 28
15:00 1395/10/12 126,654,200 486,000,000 1387 1395/09/20 90227 حجت رکنى 29

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

آدرس مودى اداره منبع 
مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ  
تشخیص

شماره 
برگ 

تشخیص
نام ونام 
خانوادگى ردیف

خ عبدالرزاق 
بازارچه حاج 

محمد جعفر کوى 
شاهرخ پ 60

2006 مشاغل 2,320,843,567 6,815,467,179 1393 1395/04/30 40830
معصومه 
قاسمى 
نیسیانى 

1

خ عبدالرزاق جنب 
بانک سپه 2006 مشاغل 17,174,400 93,000,000 1392 1395/09/06 87119 احمد 

گیالنیان 2

خ عبدالرزاق جنب 
بانک سپه 2006 مشاغل 17,174,400 93,000,000 1392 1395/09/06 87120 رسول 

گیالنیان 3

خ عبدالرزاق جنب 
بانک سپه 2006 مشاغل 17,776,800 96,000,000 1393 1395/09/06 87121 احمد 

گیالنیان 4

خ عبدالرزاق جنب 
بانک سپه 2006 مشاغل 17,776,800 96,000,000 1393 1395/09/06 87123 رسول 

گیالنیان 5

اول بازار مجلسى 2006 مشاغل 17,837,040 96,300,000 1393 1395/09/06 87108 ساالر 
خورشیدى 6

اول بازار مجلسى 2006 مشاغل 10,102,220 57,780,000 1392 1395/09/06 87109 ساالر 
خورشیدى 7

اول بازار مجلسى 2006 مشاغل 29,608,000 144,000,000 1390 1395/08/10 80567 علیرضا 
پژمان خواه 8

خ عبدالرزاق 2006 مشاغل 32,316,100 154,800,000 1391 1395/08/10 80576 علیرضا 
پژمان خواه 9

خ عبدالرزاق 2006 مشاغل 32,391,320 155,100,000 1392 1395/08/10 80575 علیرضا 
پژمان خواه 10

خ عبدالرزاق 2006 مشاغل 33,218,800 158,400,000 1393 1395/08/10 80574 علیرضا 
پژمان خواه 11

خ ابن سینا 2006 مشاغل 8,801,040 51,300,000 1390 1395/08/10 80596 محسن 
مسائلى 12

خ ابن سینا 2006 مشاغل 10,728,720 60,900,000 1391 1395/08/10 80594 محسن 
مسائلى 13

خ ابن سینا 2006 مشاغل 12,234,720 68,400,000 1392 1395/08/10 80593 محسن 
مسائلى 14

خ ابن سینا 2006 مشاغل 15,668,400 85,500,000 1393 1395/08/10 80592 محسن 
مسائلى 15

خ مدرس باغ 
سهیل 2006 مشاغل 23,590,000 120,000,000 1393 1395/08/11 81363 اخوان 

بشیرى 16

خ مدرس باغ 
سهیل 2006 مشاغل 20,581,000 108,000,000 1392 1395/08/11 81364 اخوان 

بشیرى 17

خ مدرس باغ 
سهیل 2006 مشاغل 17,776,800 96,000,000 1391 1395/08/11 81365 اخوان 

بشیرى 18

خ مدرس باغ 
سهیل 2006 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1390 1395/08/11 81366 اخوان 

بشیرى 19

خ عالمه مجلسى 2006 مشاغل 279,895,800 994,000,000 1390 1395/08/19 83661 ابراهیم کبود 
مهرى 20

خ عالمه مجلسى 2006 مشاغل 289,364,300 1,022,000,000 1391 1395/08/10 80467 ابراهیم کبود 
مهرى 21

خ عالمه مجلسى 2006 مشاغل 313,909,800 1,092,000,000 1392 1395/08/10 80468 ابراهیم کبود 
مهرى 22

خ عالمه مجلسى 2006 مشاغل 323,728,0000 1,120,000,000 1393 1395/08/10 80469 ابراهیم کبود 
مهرى 23

میدان شهدا ابن 
سینا 2006 مشاغل 161,420,000 600,000,000 1390 1395/08/15 82122 سید جواد 

موسوى 24

میدان شهدا ابن 
سینا 2006 مشاغل 179,462,000 660,000,000 1391 1395/08/15 82124 سید جواد 

موسوى 25

میدان شهدا ابن 
سینا 2006 مشاغل 215,546,000 780,000,000 1392 1395/08/15 82125 سید جواد 

موسوى 26

میدان شهدا ابن 
سینا 2006 مشاغل 251,630,000 900,000,000 1393 1395/08/15 82126 سید جواد 

موسوى 27

خ ابن سینا جنب 
حسینیه 2006 مشاغل 7,174,560 43,200,000 1390 1395/08/16 82900 سینا رحمتى 28

خ ابن سینا جنب 
حسینیه 2006 مشاغل 1,176,630 7,800,000 1391 1395/08/16 82903 سینا رحمتى 29

خ ابن سینا جنب 
حسینیه 2006 مشاغل 9,343,200 54,000,000 1392 1395/08/16 82904 سینا رحمتى 30

خ ابن سینا جنب 
حسینیه 2006 مشاغل 10,788,960 61,200,000 1393 1395/08/16 82906 سینا رحمتى 31

خ ابن سینا کوى 
عالمه پ45 2006 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1390 1395/01/29 4538 وحید 

عطاران 32

خ ابن سینا کوى 
عالمه پ45 2006 مشاغل 14,403,360 79,200,000 1391 1395/08/10 80466 وحید 

عطاران 33

خ ابن سینا کوى 
عالمه پ45 2006 مشاغل 16,572,000 90,000,000 1392 1395/08/10 80465 وحید 

عطاران 34

خ ابن سینا کوى 
عالمه پ45 2006 مشاغل 19,948,520 105,900,000 1393 1395/08/10 80464 وحید 

عطاران 35

چهارراه تختى 
کوچه انجمن 

خیریه
2006 مشاغل 146,385,000 550,000,000 1390 1395/08/11 81476 گل آرا 

اشراقى 36

چهارراه تختى 
کوچه انجمن 

خیریه
2006 مشاغل 153,902,500 575,000,000 1391 1395/08/11 81477 گل آرا 

اشراقى 37

چهارراه تختى 
کوچه انجمن 

خیریه
2006 مشاغل 161,420,000 600,000,000 1392 1395/08/11 81478 گل آرا 

اشراقى 38

چهارراه تختى 
کوچه انجمن 

خیریه
2006 مشاغل 168,937,500 625,000,000 1393 1395/08/11 81479 گل آرا 

اشراقى 39

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه 
شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم 

پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول 
مالیات

سال 
عملکرد

مرحله 
رسیدگى تاریخ صدور  شماره برگ 

تشخیص  نام ونام خانوادگى ردیف

مشاغل بندب 25,000,000 126,000,000 1389  1394/12/8 154877 على کریملو 1
مشاغل بندب 4045950 27000000 89  1395/4/22 36745 مرتضى امینى هرندى 2
مشاغل بندب ج 10,488,000 60,000,000 89  1395/4/13 33843 حسن هرندى 3
مشاغل بند ج 33,500,000 160,000,000 89  1395/4/26 38746 محمود کریمى 4

موکت  76,904,000 320,000,000 89  1394/11/13 145849 عزیز صدرى 5
مشاغل بند ج 62,818,100 273,000,000 89  1395/4/31 41330 حسین رنجبر 6

 45,947,500 210,000,000 89  1394/12/8 154872 سامان صادقیان 7 
 153,327,500 575,000,000 89  1395/4/31 41817 جویره اشرافى  8
 30,213,250 147,000,000 89  1395/3/31 2104 مجتبى باقرى  9

قند و شکر 268,712,000 960,000,000 89  1395/4/12 33535 بهزاد صادقى  10
 103,874,000 420,000,000 89  1394/11/13 145836 الکتریکى دوپل  11

مواد غذایى 14,084,400 78,000,000 89  1395/4/20 35400 فروشگاه مواد غذایى 
سعید  12

 88,892,000 360,000,000 89  1394/11/13 145884 اقاى جدیدیان  13
قند و شکر 38,455,000 180,000,000 89  1395/4/31 41830 عباس یارباز  14
بهداشتى 
ساختمان 47,446,000 216,000,000 89  1394/11/13 145896 حسنعلى حسینى  15

مواد غذایى 10,188,300 58,500,000 89  1395/3/31 30222 محسن محمودى  16
ظروف یکبار 

مصرف 121,259,600 468,000,000 89  1395/3/29 27786 حسین کاوه  17

گوشت و مرغ 85,895,000 350,000,000 89  1395/4/31 41821 حسن برونیا  18
مواد غذایى 17,680,800 96,000,000 89  1395/4/13 33848 سعید کفاش زاده 19 
مواد غذایى 11,752,800 66,000,000 89  1395/4/31 41505 اقاى بخشى 20 
مواد غذایى 10,488,000 60,000,000 89  1395/04/15 34917 حسین احمدى 21 

 38,455,000 180,000,000 89  1395/04/30 40753 مصطفى نعمتى 22 
 38,455,000 180,000,000 89  1395/04/30 40834 حسن محمد پور 23 

مواد غذایى 47,196,250 215,000,000 89  1395/3/31 30050 محمود نواب صفوى 24 
مواد غذایى 4,495,500 30,000,000   1395/03/26 26607 فرهاد کاظمى 25 
مواد غذایى 10,488,000 60,000,000   1395/3/31 30173 محمد احمد زاده 26 

گز 142,838,000 540,000,000   1395/3/30 29620 محمد تقى کاظمى  27 
پیمانکار 27,216,250 135,000,000   1395/3/29 27805 منصور مدرسى 28 

 19,723,750 105,000,000   1395/3/31 30052 سید مرتضى هاشمى 29 
لوازم خانگى 0 4045,950. 27,000,000   1395/3/30 29577 امین شهامت 30 

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان



آگهىآگهى 2831سه شنبه  30 آذر ماه 1111

نام ونام ردیف
مرحله تاریخ راىشماره راىخانوادگى

سال عملکرداصل مالیاتدرامد مشمول مالیاترسیدگى

مجید 1
4080000066518401388بدوى61841395/08/03جمشیدى

مجید 2
2556000038301701390بدوى61841395/08/03جمشیدى

64800000114470401388بدوى61861395/08/03شاهمراد3
2540000038061901388بدوى61821395/08/03مراد مقصودى4

فضلى حاجى 5
1076873116153091387بدوى66121395/08/12نجف

فضلى حاجى 6
1440000021578401388بدوى61831395/08/12نجف

122068542240171351386بدوى62661395/08/05حسن شعبانى7

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد .در صورت داشتن اعتراض (با رعایت 
مفاد247الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388)ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج درروزنامه شخصا یا به وسیله وکیل 

تام االختیار به اداره امورمالیاتى میمه خیابان انقالب اسالمى مراجعه والیحه اعتراضیه خودرا به اداره امورمالیاتى تسلیم نمایید. 

کارشناس ارشد مالیاتى206332                                        رییس گروه مالیاتى20633                                                رییس اداره2063 شاهین شهر

منبع مالیاتى اصل مالیات/
عوارض

درآمد مشمول 
مالیات

سال 
عملکرد

مرحله 
رسیدگى  تاریخ راى  شماره راى  نام ونام خانوادگى ردیف

مشاغل 9,289,200 174,000,000 1393 بدوى 1395/05/07 1980 احسان پژوهنده 1
مشاغل 20473760 108003036 1388 بدوى 1395/05/07 1966 اکبر جمشیدیان 2
مشاغل 70,910,000 300,000,000 1388 بدوى 1395/05/11 1982 بالل عزیزخانى 3
مشاغل 6,404,440 39,561,760 1388 بدوى 1395/05/11 1996 محمدعلى نادرى 4

ارزش افزوده  76,125,000
55125000 2,625,000,000 1391/1 بدوى 1395/04/28 1849 شرکت سپاهان 

پردازش پایتخت 5

ارزش افزوده  76,125,000
55125000 2,625,000,000 1391/2 بدوى 1395/04/28 1849 شرکت سپاهان 

پردازش پایتخت 6

ارزش افزوده 76,125,000
55125000 2,625,000,000 1391/3 بدوى 1395/04/28 1849 شرکت سپاهان

پردازش پایتخت 7

ارزش افزوده 76,125,000
55125000 2,625,000,000 1391/4 بدوى 1395/04/28 1849 شرکت سپاهان

پردازش پایتخت 8

تکلیفى 207214629 5180365711 1391 بدوى 1395/03/23 1052 شرکت سپاهان 
پردازش پایتخت 9

ساعت 
جلسه

تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ دعوت 
هیات حل اختالف 

مالیاتى

شماره برگ دعوت 
هیات حل اختالف 

مالیاتى
نام ونام خانوادگى ردیف

16 1395/11/20 23,470,000 120,000,000 1389 1395/09/22 60569 آقاى پیروزى 1

16 1395/11/20 5,213,280 33,600,000 1389 1395/09/23 60939 حسنعلى حدادى 2

16 1395/11/20  2,517,480  16,800,000 1389 1395/09/23 60938 حسنعلى حدادى 3

16 1395/11/20  1,078,920  7,200,000 1389 1395/09/22 60574 محمد رضا 
شعبانى 4

16 1395/11/20  1,678,320  11,200,000 1389 1395/09/22 60578 محمد رضا 
حسینى 5

16 1395/11/20  2,037,960  13,600,000 1389 1395/09/23 60929 سامان جعفرى 6

16 1395/11/20  1,078,920  7,200,000 1389 1395/09/23 60933 بهروز ساکت 7

16 1395/11/20  1,798,200  12,000,000 1389 1395/09/23 60935 سبحان پشندى 8

16 1395/11/20  839,160  5,600,000 1389 1395/09/23 60934 مرتضى جعفرى 9

16 1395/11/20  1,498,500  10,000,000 1389 1395/09/23 60936 رضوى 10

16 1395/11/20  360,920,250  1,229,573,158 1387 1395/09/23 60937 مالحسینى 11

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به مودیان مشروحه ذیل ابالغ مى گردد راس ساعت 16  تاریخ 
هاى تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتى کاشان میدان جهاد اداره امورمالیاتى کاشان اتاق3 که در محل  تشکیل مى گردد حضور بهم 

رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات هاى مستقیم راى صادره قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد 247 
الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388) ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره  امور حسابرسى مالیاتى شهرضا  واقع در خیابان شهید بهشتى  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتى  شهرستان شهرضا 

تسلیم نمایید.

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه 
شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم 

پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد 247 
الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388) ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 

به اداره امور مالیاتى مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتى مربوطه تسلیم نمایید.

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون 
مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودى اداره منبع 
مالیاتى

اصل مالیات/
عوارض

درآمد مشمول 
مالیات

سال 
عملکرد

تاریخ برگ  
تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام 

خانوادگى ردیف

شهرضا شهرك 
صنعتى رازى

فاز 3 بلوار ابتکار
2093 ارزش 

افزوده
111,300,000

56,700,000
2,100,000,000 1393/1 1395/08/03 13019500206815400 رسول 

کریمى 1

شهرضا شهرك 
صنعتى رازى

فاز 3 بلوار ابتکار
2093 ارزش 

افزوده
111,300,000

56,700,000
2,100,000,000 1393/2 1395/08/03 13019500206815400 رسول 

کریمى 2

شهرضا شهرك 
صنعتى رازى

فاز 3 بلوار ابتکار
2093 ارزش 

افزوده
111,300,000

56,700,000
2,100,000,000 1393/3 1395/08/03 13019500206815400 رسول 

کریمى 3

شهرضا شهرك 
صنعتى رازى

فاز 3 بلوار ابتکار
2093 ارزش 

افزوده
111,300,000
56,700,000

2,100,000,000 1393/4 1395/08/03 13019500206815400 رسول 
کریمى 4

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهانآدرس اداره : شهرضا خیابان شهید بهشتى

سال تاریخ برگ قطعىشماره برگ قطعىنام و نام خانوادگىردیف
عملکرد

درآمد مشمول 
منبع مالیاتىاصل مالیات/عوارضمالیات

مشاغل566791395/06/291389155454392331820محمدعلى نادرى1

سید عبداله ابطحى 2
مشاغل860591394/09/081392206193603092900موسى آبادى

مشاغل12411395/01/15139371928001078920امیر رضا سلطانیان3
مشاغل16956831395/05/091392440000007291200مرتضى امیرى رامشه4
مشاغل17148311395/05/091392290000004345650محمود قدسى5

عبداله عطوفى نجف 6
مشاغل17167641395/05/091392537500009239250آبادى

مشاغل16607761395/05/091392200000002997000محمد مسعود عزیزى7
حقوق265898031395/06/1513935880000000شرکت مقاوم ابنیه آرمه8
تکلیفى265898581395/06/1513931000000003000000شرکت مقاوم ابنیه آرمه9

10140195002062492001395/06/041391/13915304479
113543830

ارزش افزوده
82221394

140195002062492001395/06/041391/423480332292شرکت مقاوم ابنیه آرمه11
680929636

ارزش افزوده
493086978

شرکت جویا گستر 12
تکلیفى185851395/03/091390205247681026238سپاهان

شرکت جویا گستر 13
حقوق185871395/03/0913908209793060سپاهان

شرکت جویا گستر 14
تکلیفى185831395/03/09138980000000040000000سپاهان

آدرس اداره:شهرضا خیابان شهید بهشتى

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل عوارض اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف
م امام- بلوار آیت اله غفارى- نبش 

فرعى 2 امورمالیاتى شهرضا ارزش افزوده 189000 371000 7000000 93 1395/05/24 13019500206111000 على قاسم صفرى نژاد 1

م امام- بلوار آیت اله غفارى- نبش 
فرعى 2 امورمالیاتى شهرضا ارزش افزوده 810000 1590000 30000000 93 1395/05/24 13019500206111000 على قاسم صف رى نژاد 2

م امام- بلوار آیت اله غفارى- نبش 
فرعى 2 امور مالیاتى شهرضا ارزش افزوده 1554890 3052192 57588532 93 1395/05/24 13019500206111000 على قاسم صفرى نژاد 3

م امام- بلوار آیت اله غفارى- نبش 
فرعى 2 امور مالیاتى شهرضا ارزش افزوده 2438469 4786624 90313667 93 1395/05/24 13019500206111000 على قاسم صفرى نژاد 4

منبع 
مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد مرحله رسیدگى  تاریخ راى  شماره راى  نام ونام خانوادگى ردیف

مشاغل 88,592,300 479,000,000 1393 بدوى 1394/12/06 3849 منصور جاورى 1
مشاغل 7898590 47040000 1388 بدوى 1394/10/12 2979 ابراهیم میرزایى 2

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى 2008  واقع در  اصفهان خیابان چهارباغ پائین مراجعه نمایید. در غیر 
اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

آدرس مودى اداره و  واحد مالیاتى منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص کالسه پرونده نام ونام خانوادگى ردیف
اصفهان 200835 مشاغل 1,290,139,500,000 3,690,000,000,000 1390 1395/9/20 83164 4894 سیدرضا طاهرى 1

م الف:9695

شرکت مقاوم ابنیه آرمه
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973749101044 شماره پرونده: 9409983749101225 شماره بایگانى شعبه: 941953 
خواهان آقاى فرهاد عاشورى فرزند ارغوان به نشانى دهاقان شهرگلشن میدان امام خ شهردارى پ 3 منزل 
شخصى خوانده آقاى سید روح اله طباطبایى کوپایى فرزند سید حسن به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 3- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با 
توجه به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید.راى دادگاه در خصوص دادخواســت آقاى فرهاد عاشورى فرزند ارغوان بطرفیت آقاى سید روح اله 
طباطبایى کوپایى فرزند سید حسن بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى بدین نحو که خواهان اظهار داشته 
که به علت عدم تمکن و عدم استطاعت مالى توانایى و پرداخت هزینه دادرسى را ندارم و جهت اثبات ادعاى خود 
به شهادت شهود استناد که گواهان تعرفه شده نیز به عدم بضاعت و عدم توانایى مالى خواهان گواهى داده اند لذا 
دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى درمحاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:95/206 شعبه اول 

دادگاه عمومى شهرستان دهاقان/9/1002
مزایده

شماره نامه: 9510113730601097 شماره پرونده: 9109980351000524 شماره بایگانى شعبه: 950395 
در پرونده کالســه 950395 اجرایى و به موجب دادنامه 9109970351001455 و 9209970351001937 
صادره از شعبه دهم عمومى حقوقى اصفهان و دادنامه 9309970368401867 شعبه 4 تجدیدنظر اصفهان  
محکوم علیه اجرایى آقاى محمدرضا اســماعیلى فرزند احمد با وکالت آقاى حسن سلیمانى محکوم است به 
پرداخت 627/255/082 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له آقاى اکبر جان 
نثارى و مبلغ 31/362754 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است.دو سهم از شرکت مس طالى اردستان به مبلغ 1/002/000/000 ریال ارزیابى که با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/10/13 ساعت10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد.

برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
ازمزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2824  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه حقوقى 

شهرستان نجف آباد/9/1006
مزایده

شماره درخواست: 9510463723400008 شــماره پرونده: 9109983723100410 شماره بایگانى شعبه: 
920012  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 920012  اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اموال 
محکوم علیهم ورثه مرحوم اسدا... سعیدى از محل ماترك مرحوم را در قبال مطالبات محکوم له زهرا اقایى به 
مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز شنبه 95/10/18 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان 
موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد 
بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به 
حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس 
از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از 
مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى 
مبارکه مال مورد مزایده عبارت اســت از 1506/90 مترمربع زمین با کاربرى مسکونى واقع در مبارکه- بلوار 
نیک بخت- قبل از زیرگذر فوالد- خیابان به سمت طالخونچه و شهرضا- جنب تاالر و رستوران سعیدى که ملک 
مورد مزایده عبارت است از قسمتى از یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 12/96 و شماره ثبت 551 صفحه 
230 دفتر شماره 4 بخش 8 ثبت اصفهان به مساحت کل 2150/90 مترمربع- ملک مورد مزایده داراى کاربرى 
مسکونى و فاقد انشعابات مى باشد و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به میزان هر مترمربع 2/000/000 
ریال و جمعاً به ارزش 3/013/800/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته خواهد شــد. 

م الف: 95/603  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/9/1178
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 774/95 خواهان محمود زمانى به طرفیت خوانده عقیل و ایوب توکلى به خواسته 
مطالبه دادخواستى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه مورخ 95/11/3 ساعت 15:00 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان، برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مصوب 79 مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در شهر مبارکه، بلوار 
نیکبخت، میدان مادر، شعبه دوم  شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی صادر میگردد.  م الف: 

95/609 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/9/1179
احضار

شماره نامه: 9510113760301578 شماره پرونده: 9509983761900676 شماره بایگانى شعبه: 951341 
بدینوسیله به متهم محمد منجزى ابالغ مى گردد در تاریخ 95/10/30 ساعت 9 جهت رسیدگى به اتهام خود دایر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع شکایت آقاى مسعود کرمى در شعبه 103 کیفرى 2 شاهین شهر حاضر یا 
الیحه دفاعیه خود را ارائه نماید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد.م الف: 1451 رضوانى رئیس شعبه 103 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/9/1203
مزایده

شماره آگهى: 139503902004000213 شــماره پرونده: 139404002004000407 آگهى مزایده پرونده 
اجرایى کالسه: 9400961 تمامت ششدانگ یکبابخانه و زمین متصله پالك شماره چهار هزار و پانصد و هفتاد 
و یک فرعى مجزا شده از یکصد و هفتاد و هفت فرعى واقع در لنبان چهار اصلى به مساحت یکهزار و چهارصد 
و سى و نه متر مربع و پانزده صدم متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان- بزرگراه شهید 
خرازى- کوچه شهید فرقدانى (شــماره 14 )- کوچه فروجانى – بن بست گلســتان – پالك 36 کدپستى 
86561- 81586 که ســند مالکیت آن در صفحه 299 دفتر 458 امالك با شماره چاپى 663953 ذیل ثبت 
60342 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال اول بطول 3/15 متر دیوار به دیوار پالك 4156 فرعى دوم به 
طول 11/45 متر دیوار به دیوار پالك 1116 فرعى از اصلى مرقوم سوم به طول 7/25 متر دیوار به دیوار پالك 
1115 شرقا اول بطول 37/60 متر دیوار به دیوار 4101 فرعى دوم در سه قسمت اول جنوبى است بطولهاى 3 متر 
1/35 متر و 31/85 متر درب و دیواریست به کوچه جنوبا در دو قسمت که قسمت اول مورب است به طولهاى 
3/40 متر و 14/60 متر درب و دیواریســت به کوچه غربا اول بطولهاى 35/39 متر و 8/53 متر دیواریست به 
کوچه احداثى دوم بطول 29/55 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك حقوق ارتفاقى این قطعه از قطعه اول تفکیکى 
حق المجرى دارد که زاویه شــمال غربى وارد و در امتداد دیوار غربى مورد تفکیک از زاویه جنوب غربى خارج 
مى گردد که طبق نظر هیات کارشناسان رسمى پالك فوق داراى مساحت معادل 1439/15 متر مربع (جمع 
مساحت منزل و زمین متصله به آن) و اعیانى آن در دو طبقه بانضمام زیرزمین و پناهگاه با زیربناى جمعا حدود 
442 مترمربع (طبق مساحت مندرج در استعالم شهردارى) از دیوارهاى آجرى با سقف تیرآهن و نمائى از آجرنما، 
دربهاى داخلى و پنجره ها از چوب، دیوارهائى با پوشش گچ و رنگ، کف فرش موزائیک و موکت، کابینت چوب 
و ام دى اف، دیوار و کف زیرزمین و پناهگاه از سنگ، سیستم گرمایشى شوفاژ و موتورخانه مرکزى، سرمایشى 
کولرآبى، حیاط سازى با کف فرش سنگ و فضاى سبز و باغچه و استخر، با انشعابات آب و برق و گاز و قدمتى 
حدود 25 سال احداث شده است. ضمناً در قسمت زمین متصل به آن که در جنوب ملک واقع شده و به صورت 
باغ ویال در حال بهره بردارى مى باشد نیز یک ساختمان احداث شده که این ساختمان نیز با وضعیت موجود در 
ارزیابى لحاظ گردیده است ملکى آقاى مصطفى ستارى فرکه طبق اسناد رهنى شماره 7718 مورخ 91/8/22 و 
10166  92/6/5 و 10250 مورخ 92/06/14 تنظیمى دفترخانه 253 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران واقع 
مى باشد و طبق اعالم فاقد بیمه نامه مى باشد سند رهنى فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 83/500/000/000  ریال (هشتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع 
و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك ومصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 95/09/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینى بانک ملى به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمناً برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 27295 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/9/374
مزایده

در پرونده کالســه 586/94  اجرایى و به موجب دادنامه 1093 صادره از شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى ابراهیم عباسى محکوم است به پرداخت 25065000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1000000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى سید ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1- تعداد 20640 اوراق بهاردار از شرکت 
ذوب آهن اصفهان 2- قیمت هر سهم از ســهام خوانده از تاریخ آخرین معامله (93/03/30) مبلغ 2527 ریال 
3- قیمت سهام فوق از تاریخ 95/07/30 که به شرح ذیل اســت  2600=2527*1/029=240/9٪248 که 
ارزش فعلى کل سهام آقاى ابراهیم عباسى در ذوب اصفهان را مى توان به مبلغ 53664000 ریال براى تعداد 
20640 سهم منظور نمود.که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/10/28 ساعت10 صبح و در همان محل 
اجراى احکام به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار 
میگردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از مال/اموال/ملــک مورد نظر بازدید بعمل آورد.

م الف:2781  اجراى احکام حقوقى شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/9/909
حصروراثت

آقـاي سیاوش ابدالى رستمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1 بـه شـرح دادخواست به کالسه 129/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نیلوفر ابدالى رستمى بشناسنامه 
395 در تاریخ 1395/08/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- سیاوش ابدالى رستمى فرزند مهدى قلى، ش.ش 1 ت.ت 1316 صادره از اردل (پدر متوفى)  و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 846 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/921

حصروراثت
خانم پروین رفیعى اشیانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 431 بـه شـرح دادخواست به کالسه 102/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قاسمى قلعه قاسمى بشناسنامه 
51 در تاریخ 95/08/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- پروین رفیعى اشیانى فرزند فیض اله، ش.ش 431 ت.ت 1351 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- گل بناز 
قاسمى قلعه قاسمى فرزند محمد، ش.ش 49 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فرخنده قاسمى 
قلعه قاسمى فرزند محمد ، ش.ش 12 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى)  4- زهرا قاسمى قلعه قاسمى 
فرزند محمد ، ش.ش 14 ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- رضا قاسمى قلعه قاسمى فرزند محمد ، 
ش.ش 28 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- مرتضى قاسمى فرزند محمد ، ش.ش 10 ت.ت 1337 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- مصطفى قاسمى فرزند محمد ، ش.ش 2 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 8- على قاسمى قلعه قاسمى فرزند محمد ، ش.ش 36 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر 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: 847 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/922

حصر وراثت
شکوفه محمدى برنجگانى داراي شناسنامه شماره 17 به شــرح دادخواست به کالسه 175/95 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکراله حیدرى برنجگانى بشناسنامه 
24 درتاریخ 1395/08/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- شــکوفه محمدى برنجگانى ش.ش 17 زوجه متوفى 2- زهرا حیــدرى برنجگانى ش.ش 28 فرزند 
متوفى 3- حمیدرضا حیدرى برنجگانى ش.ش 76 فرزند متوفى 4- ســهیال حیدرى برنجگانى به ش.ش 
1160056749 فرزند متوفى 5- فاطمه حیدرى برنجگانى به ش.ش 1160431371 فرزند متوفى6- سنمبر 
حقانى کرچگانى به ش.ش 63 مادر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 844 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 
باغبهادران(مجتمع شماره یک)/9/924

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به سیف اله محمد بلند دهقى درخواستى به مبلغ پنجاه و 
دو میلیون ریال به طرفیت آقاى طالب کردانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 437/95 در 
شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 95/6/31 ساعت 5/30 عصر در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در غیر اینصورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 487 شعبه یک حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/9/925
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به ســیف اله محمد بلند دهقى درخواستى به مبلغ 
14/000/000 ریال وجه چک به طرفیت خانم لیال فارسى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
315/95 در شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 95/6/10 ساعت 4/30 
بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 486 

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتع شماره یک)/9/926
ابالغ 

شماره: 260/95 و 259 ش 9 ح اخطارشونده: محمد یارى زاده به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه 9 
شوراي حل اختالف شاهین شهر واقع در خ عطار فرعى 9 غربى وقت حضور: ظرف 10 روز از تاریخ رؤیت ساعت 
5  الى 7 عصر روزهاى زوج علت حضور: تجدیدنظرخواهى محمود مهرجو با وکالت اکرم فرخى به طرفیت شما 
ظرف 10 روز از تاریخ رؤیت چنانچه پاسخى دارید به این شعبه ارائه نمایید. م الف: 1406 شعبه نهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/935
ابالغ 

شماره: 258/95 -257/95ش ح 9  اخطارشونده: محمد یارى زاده به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه 9 
شوراي حل اختالف شاهین شهر واقع در عطار- فرعى 9 غربى وقت حضور: از تاریخ رویت ظرف 10 روز ساعت 
5  الى 7 عصر روزهاى زوج علت حضور: تجدیدنظرخواهى محمود مهرجو با وکالت اکرم فرخى به طرفیت شما 
ظرف 10 روز از تاریخ رویت چنانچه پاسخى دارید به این شعبه ارائه نمایید. م الف: 1405 شعبه نهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/936
ابالغ راي

شماره پرونده: 259/95 و 260/95 ش 9 ح شماره دادنامه: 548 و 547- 95/7/17 تاریخ رسیدگى: 95/5/23 
و 95/7/10 واخواه: محمود مهرجو فرزند قدرت ا... به نشانى: شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 8 غربى پالك 
10 با وکالت اکرم فرخى فرزند محمد به نشانى: شاهین شــهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 غربى- ساختمان 
ترنج- طبقه 2 واحد 2، واخوانده: زهرا جوادى فرزند عباس به نشانى: گلپایگان- خ شهید قرینى با وکالت سارا 
جنت به نشانى: گلپایگان- میدان بسیج (پارکشهر) مجتمع تجارى پارسیان- طبقه 3 واحد 3، موضوع: واخواهى 
از دادنامه 47- 95/1/30 در پرونده کالسه 928/94 شعبه نهم شورا، جالب ثالث: محمود مهرجو فرزند قدرت ا... 
به نشانى: شاهین شهر- خ فردوســى- فرعى 8 غربى پالك 10 با وکالت اکرم فرخى فرزند محمد به نشانى: 
شاهین شهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 غربى- مجتمع ساختمان ترنج- طبقه 2 واحد 2، مجلوبین ثالث: 1- زهرا 
جوادى فرزند عباس به نشانى: گلپایگان- خ شهید قرینى با وکالت سارا جنت به نشانى: گلپایگان- میدان بسیج 
(پارکشهر) مجتمع تجارى پارسیان- طبقه 3 واحد 3،  2- مجید مهرجو فرزند قدرت ا... به نشانى: شاهین شهر- خ 
فردوســى- فرعى 8 غربى پالك 10،  3- محمد یارى زاده به نشانى: مجهول المکان، خواسته: جلب ثالث در 
الزام به تسویه حساب به لحاظ فقدان مسئولیت موکل در پرونده کالسه 928/94 شعبه نهم شورا. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: 
راي قاضى شورا: در خصوص واخواهى آقاى محمود مهرجو با وکالت خانم اکرم فرخى به طرفیت خانم زهرا 
جوادى به خواسته واخواهى از دادنامه 47- 95/1/30 در پرونده کالسه 928/94 شعبه نهم شورا که منجر به ارائه 
دادخواست جلب ثالث خانم زهرا جوادى با وکالت خانم سارا جنت و مجید مهرجو و محمد یارى زاده به خواسته 
جلب ثالث و الزام به تسویه حساب شد. وکالى طرفین استناد به شهادت شهود نمودند لذا این شورا قرار استماع 
اظهارات گواه را صادر و استماع شهادت نمود وکیل واخواه اشاره به فقدان سمت واخوانده نمود مبنى بر اینکه برادر 
واخواه که یکى از مجلوبین ثالث مى باشد (مجید مهرجو) ساکن کشور بلژیک هستند. ایشان تلفنى به برادرشان 
(واخواه) گفتند مبلغ 95/000/000 ریال به حساب شما واریز مى شود هر وقت واریز شد به من اطالع دهید تا 
معادل آن را به آقاى محمد یارى زاده پرداخت کنم و وقتى این اتفاق افتاد آقاى مجید مهرجو مبلغ مذکور را در 
کشور بلژیک به صورت دستى به آقاى محمد یارى زاده مى دهند و در واقع بدهى ندارند شهود واخواه نیز همین 
مطالب را بیان کردند و البته شاهد عینى نبودند و مطلع بودند، البته با اطمینان وکیل واخوانده ادعاى واخواه را 
واهى اعالم کرد و استناد به شهادت شهود نمود. شهود اظهار داشتند: واخوانده مبلغ مذکور را روى حساب آشنایى 
به حساب واخواه واریز کردند که البته فیش واریزى و پاسخ استعالم از بانک ملى نیز مؤید همین مطلب است. با 
عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکالى طرفین و شهود ایشان، نظر به اینکه شهود واخوانده، شاهد عینى 
قضیه بوده اند و اینکه شاهد تماسهاى تلفنى طرفین نیز بوده اند که واخواه قول قبول پرداخت وجه مذکور را مى داده 
و لیکن تاکنون پرداخت نکرده است، به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن رد اعتراض و واخواهى، 
دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید مى نماید. و در خصوص دادخواست جلب ثالث، نظر به جمیع مراتب فوق الذکر 
حکم به رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راي صادره ظرف بیست روز قابل رسیدگى و تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1407 علوى مقدم قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/937
ابالغ راي

شماره پرونده: 257/95- 258/95 ش 9 ح شماره دادنامه: 550 و 549- 95/7/17 تاریخ رسیدگى: 95/5/23 
و 95/7/10 واخواه: محمود مهرجو فرزند قدرت ا... به نشانى: شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 8 غربى پالك 
10 با وکالت اکرم فرخى فرزند محمد به نشانى: شاهین شــهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 غربى- ساختمان 
ترنج- طبقه 2 واحد 2، واخوانده: حسین حسینى فرزند محمود به نشانى: گلپایگان- خ شهید قرینى با وکالت 
سارا جنت، موضوع: واخواهى از دادنامه شماره 94- 95/2/27 در پرونده کالسه 927/94 شعبه نهم شورا، جالب 
ثالث: محمود مهرجو فرزند قدرت ا... به نشانى: شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 8 غربى پالك 10 با وکالت 
اکرم فرخى فرزند محمد به نشانى: شاهین شهر- خ عطار- بین فرعى 3 و 4 غربى- ساختمان ترنج- طبقه 2 
واحد 2، مجلوبین ثالث: 1- حسین حسینى فرزند محمود به نشانى: گلپایگان- خ شهید قرینى با وکالت سارا 
جنت به نشانى: گلپایگان- میدان بسیج مجتمع پارسیان- طبقه 3 واحد 3،  2- مجید مهرجو فرزند قدرت ا... به 
نشانى: شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 8 غربى پالك 10،  3- محمد یارى زاده به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: جلب ثالث در الزام به تسویه حساب با لحاظ فقدان مسئولیت موکل در پرونده کالسه 927/94 شعبه نهم 
و خسارات دادرسى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص واخواهى آقاى محمود مهرجو با وکالت خانم اکرم 
فرخى به طرفیت آقاى حسین حسینى به خواسته واخواهى از دادنامه 94- 95/2/27 در پرونده کالسه 927/94 
شعبه نهم شورا که منجر به ارائه دادخواست جلب ثالث آقاى حسین حسینى با وکالت خانم سارا جنت و مجید 
مهرجو و محمد یارى زاده به خواسته جلب ثالث و الزام به تسویه حساب شد. وکالى طرفین استناد به شهادت 
شهود نمودند لذا این شورا قرار استماع اظهارات شهود را صادر و استماع شهادت نمود وکیل واخواه اشاره به فقدان 
سمت واخواه نمودند مبنى بر اینکه برادر واخواه که یکى از مجلوبین ثالث مى باشد (مجید مهرجو) ساکن کشور 
بلژیک هستند. ایشان تلفنى به برادرشان (واخواه) گفتند مبلغ 195/000/000 ریال به حساب شما واریز مى شود 
هر وقت واریز شد به من اطالع بده تا معادل آن را به آقاى محمد یارى زاده پرداخت کنم و وقتى این اتفاق افتاده، 
آقاى مجید مهرجو مبلغ مذکور را در کشور بلژیک به آقاى محمد یارى زاده مى دهند و در واقع بدهى ندارند شهود 
واخواه نیز همین مطلب را بیان کردند و البته شاهد عینى نبودند بلکه مطلع از این قضیه بودند، البته با اطمینان 
وکیل واخوانده ادعاى واخواه را واهى اعالم کرد و استناد به شهادت شهود نمود. شهود اظهار داشتند: واخوانده 
مبلغ مذکور را روى حساب دوستى به حساب واخواه واریز کرده که البته فیش واریزى و پاسخ استعالم از بانک 
ملى نیز مؤید همین مطلب است. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکالى طرفین و شهود ایشان، نظر به 
اینکه شهود واخوانده شاهد عینى قضیه بوده اند و اینکه شاهد تماسهاى تلفنى واخوانده با واخواه نیز بوده اند که 
واخواه قول پرداخت وجه مذکور را مى داده و لیکن تاکنون پرداخت نکرده است، به استناد ماده 305 قانون آیین 
دادرسى مدنى ضمن رد واخواهى، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید مى نماید. و در خصوص دادخواست جلب 
ثالث، نظر به جمیع مراتب فوق الذکر حکم به رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راي صادره ظرف بیست روز قابل 
رسیدگى و تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1408 علوى مقدم قاضى شعبه 

نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/9/938
ابالغ راى

شماره پرونده: 613/95 ش 5 ح شماره دادنامه 693- 95/9/14 خواهان ناصر حاجتى فرزند خسرو به نشانى 
شاهین شهر خ ایثارگران پ 6 خوانده محمد عمادى نیا فرزند على به نشانى مجهول المکان موضوع الزام به 
انتقال سند رسمى خودرو مزدا به شماره انتظامى 827 ل 89 ایران 43 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى 
گردشکار خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در 
حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مینماید: راى شورا در خصوص دادخواست ناصر حاجتى به طرفیت محمد عمادى نیا به خواسته الزام به انتقال سند 
رسمى خودرو مزدا به شماره انتظامى  827 ل 89 ایران 43 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى به شرحى 
که خواهان اظهار داشته اســت که خودرو مورد نظر را طى قرارداد عادى مورخ 95/2/15  از خوانده خریدارى 
(معاوضه خودرو به خودرو) ولى خوانده از انتقال سند خوددارى نموده است حسب وکالتنامه 11062- 94/11/14 
ضمیمه پرونده خوانده وکیل آقاى حسین ابهرى بوده و اختیار فروش و انتقال خودرو مذکور را داشته و خودرو را 
در تاریخ 94/11/15 بنام خویش شماره گذارى مجددا در تاریخ 95/3/29 بنام خواهان تعویض پالك صورت 
گرفته است خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه نشرآگهى در جلسه حضور ندارد بنابراین با احراز رابطه معاملى بین 
طرفین خواسته خواهان محرز و مسلم بوده و به استناد مواد 140، 219، 220، 221، 1301 قانون مدنى ضمن الزام 
خوانده محمد عمادى نیا به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو موصوف بنام خوهان پرونده، به استناد مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 162/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از 
آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 
1395رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/939

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973759201113 شــماره پرونده: 9509983759200455 شــماره بایگانی شعبه: 
950467 خواهان: پست بانک استان اصفهان باه مدیریت آقاى بهزاد امیریان با وکالت آقاى بهروز خدابخش 
فرزند مرتضى به نشانى: خمینى شهر خیابان شریعتى جنوبى روبروى بانک ملت ساختمان (کابینت رضایى) طبقه 
اول، خواندگان: 1- آقاى سعید کمالى کچل آبادى فرزند تقى به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر گلدیس فاز 5 خ یادگار امام مجتمع فرهنگیان مجتمع گل بهار واحد 6 ، 2- آقاى محمدرضا اکبرى 
فرزند حسن به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر گلدیس خ یادگار امام نیم فرعى 20 
غربى مجتمع گل بهار واحد 6 ، 3- آقاى قاســم ترابى زیارتگاهى فرزند امیدعلى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته : مطالبه وجه، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى بهروز خدابخش به وکالت از پست بانک استان 
اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد امیریان به طرفیت آقایان 1- سعید کمالى کچل آبادى فرزند تقى 2- محمدرضا 
اکبرى فرزند حسن 3- قاسم ترابى زیارتگاهى فرزند امیدعلى به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد تسهیالت 
شماره 92013734651 مورخ 92/9/7 به مبلغ 20/000/000 ریال بصورت تضامنى به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى از جمله حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و مالحظه رونوشت مصدق قرارداد شــماره 92013734651 که به موجب آن خوانده ردیف اول اقدام به اخذ 
تسهیالت از بانک خواهان نموده و ســایر خواندگان با امضاء ذیل قرارداد متضامناً مسئولیت بازپرداخت کلیه 
دیون و خسارات را برعهده گرفته و متعهد گردیده اند و امضاء ذیل قرارداد از سوى آنان حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان به صورت تضامنى در قبال خواهان و به میزان مندرج در آن مى نماید و از طرفى خواندگان على رغم 
استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده اند 
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعویى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مســتنداً به ماده 15 قانون عملیات 
بانکى بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 و تبصره یک الحاقى مصوب 1376/11/29 و ماده یک قانون نحوه 
وصول مطالبات بانکها و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکى و کاهش هزینه هاى طرح و تسریح در 
اجراى طرح هاى تولیدى و افزایش منابع مالى و کارایى بانک ها و مواد 10 و 219 و 220 و 1301 قانون مدنى و 
مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 402 و 403 قانون 
تجارت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/5/3 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى  احکام مدنى براساس 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه 
در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1401  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 
شاهین شهر و میمه/9/940

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973759201116 شــماره پرونده: 9509983759200454 شــماره بایگانی شعبه: 
950466 خواهان: پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد امیریان با وکالت آقاى بهروز خدابخش 
فرزند مرتضى به نشانى: خمینى شهر خیابان شریعتى جنوبى روبروى بانک ملت ساختمان (کابینت رضایى) 
طبقه اول، خواندگان: 1- خانم مهناز سعادت نیا فرزند غالمعلى 2- آقاى على پاشا بحیرایى فرزند محمدحسن 
3- آقاى امیر بحیرایى فرزند على پاشا همگى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه، رأى دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقاى بهروز خدابخش به وکالت از پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد 
امیریان به طرفیت خانم و آقایان 1- مهناز سعادت نیا فرزند غالمعلى 2- على پاشا بحیرایى فرزند محمدحسن 
3- امیر بحیرایى فرزند على پاشا به خواسته صدور حکم مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
122/000/000 ریال بابت وجه قرارداد تسهیالت شماره 92013183534 مورخ 92/6/28 و ضمانت یک فقره 
سفته به شماره خزانه دارى کل 550816 به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و غیره دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت مصدق قرارداد مشارکت مدنى خرید خودروى کار با قابلیت 
کاهش سهم الشرکه بانک طى دوره مشارکت به شــماره 92012183534 مورخ 92/6/28 که به موجب آن 
خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهالت از بانک خواهان نموده و سایر خواندگان با امضاء ذیل قرارداد متضامنًا 
مسئولیت بازپرداخت کلیه دیون و خسارات را برعهده گرفته اند و متعهد گردیده اند و حکایت از اشتغال ذمه آنان 
به صورت تضامنى در قبال خواهان و به میزان مندرج در آن مى نماید و خواندگان على رغم استحضار از جلسه 
رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعویى 
خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 و 
تبصره یک الحاقى مصوب 1376/11/29 و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده 7 قانون تسهیل 
اعطاء تسهیالت بانکى و کاهش هزینه هاى طرح  وتسریح در اجراى طرح هاى تولیدى و افزایش منابع مالى و 
کارایى بانک ها و همچنین مواد 10 و 219 و 220 و 230 و 1284 و 1301 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
یکصد و بیست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت چهار میلیون و یکصد و پانزده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/5/3 لغایت اجراى 
حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از 
آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1402  

اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/941
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201114 شماره پرونده: 9509983759200453 شماره بایگانی شعبه: 950465 
خواهان: پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد امیریان با وکالت آقاى بهروز خدابخش فرزند مرتضى 
به نشانى: خمینى شهر خیابان شــریعتى جنوبى روبروى بانک ملت ســاختمان (کابینت رضایى) طبقه اول، 
خواندگان: 2- آقاى محمدرضا اکبرى فرزند حسن به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر 
گلدیس خ یادگار امام نیم فرعى 20 غربى مجتمع گلبهار واحد 16 ، 1- خانــم زهرا فرد فرزند حاتم 3- آقاى 
قاسم ترابى زیارتگاهى فرزند امیدعلى همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : مطالبه وجه، رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقاى بهروز خدابخش به وکالت از پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد امیریان 
به طرفیت خانم و آقایان 1- زهرا فرد فرزند حاتم 2- محمدرضا اکبرى فرزند حسن 3- قاسم ترابى زیارتگاهى 
فرزند امیدعلى به خواسته صدور حکم مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 13/500/000 
ریال بابت وجه قرارداد تسهیالت شماره 920887430167 مورخ 92/9/7 به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت قرارداد شماره 
92088743167 که به موجب آن خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تســهیالت کلیه دیون و خسارات را برعهده 
گرفته و متعهد شده اند و حکایت از اشتغال ذمه آنان به صورت تضامنى نسبت به خواهان و به میزان مندرج در آن 
مى نماید و از طرفى خواندگان على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در 
قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده اند دادگاه دعوى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به ماده 15 قانون 
عملیات بانکى بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 و تبصره یک الحاقى مصوب 76/11/29 و ماده یک قانون 
نحوه وصول مطالبات بانکها و مواد 10 و 219 و 220 و 230 و 1284 و 1301 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد 
و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
95/5/3 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در 
حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
میباشد. م الف: 1403  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/942

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به فریدون اورنگى دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 371/95 ش8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/04 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1361 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/944
آگهى ابالغ مفاد رأى افرازى 

شــماره: 103/95/2810/26- 95/9/14 نظــر به اینکه آقاى محمــود نوروزى فرزند عباســعلى خواهان 
افراز ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانــده بخش 16 ثبــت را نموده اند که به موجب رأى افرازى شــماره 
950602071138554- 1395/9/14 مفروز گردیده اســت. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، 
على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على 
آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا 
گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، 
علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، 
علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى 
تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین 
حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، 
احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان 
جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، 
کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، 
حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حســین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى 
جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حســین رسولى، رضا قلى 
اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، 
اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، اسداله 
موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر 
اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهــرام نقیان، زهرا هادیان، 
محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى 
یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف 
متقى زاده، امراله متقى زاده، رســول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند 
جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى ســبالنى، زهرا مســیبى، حسین مسیبى جزى، 
اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، 
نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان 
وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى 
غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى 
غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شــریفیان جزى، رجبعلى 
شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره 
شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، 
امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله 
صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح 
جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشــقایى، حبیب صدیقى، محسن 
ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمــد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، 
خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عســکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت 
عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هســتند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده 
اســت، لذا افراز سهام مشاعى قســمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت بند 
حافظ شمالى که ســند مالکیت آن در صفحه 106 دفتر 211 ذیل ثبت بنام محمود نوروزى فرزند عباسعلى 
ســابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 مشخص 
گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافتــه و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعــه مورد افراز به موجب 
صورت مجلس شــماره 950602071137168- 95/9/13 به شرح ذیل اســت: حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین بنام خواهان آقاى محمود نوروزى فرزند عباســعلى که قطعه 467 براى آن منظور شــده به مساحت 
200 مترمربع عبارت است از: شماًال بطول 10 متر پى است به فرعى 8 شــرقى شرقاً بطول 20 متر پى است 
بدیوار پالك 47474 فرعى جنوباً بطول 10 متر پى اســت بدیوار پالك 47469 فرعــى غرباً بطول 20 متر 
پى است به پالك 63055 فرعى. حقوق ارتفاقى ندارد. ســهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج 
در نقشه ترسیمى مى باشــد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
1357 و ماده 15 ایین نامه مربوطه صــادر گردیده لذا طبق ماده 6 آیین نامه و مــاده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، 
مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باســتناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت 
رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت عمومى دیوان عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ 
گردد تا چنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افراز شــماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابــالغ و درج در روزنامه طبق مــاده مذکور به دادگاه صالــح محل وقوع ملک 
مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمائید. م الف: 1360 صیادى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

 شاهین شهر/9/945
احضار

شماره 100299/37 ك 12 – 1395/06/27 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 95/5736/100299/37 ك 
12 ، آقاى مصطفى سلیمانى فرزند همت على متهم است به توهین، و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف  یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 

معمول خواهد شد.م الف: 1392 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه/9/946
اجراییه

شماره: 50/95 ش ح 12به موجب راي شــماره 635 تاریخ 95/05/23 حوزه 12حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: وحیده عارف نیا به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ  117/850/000 ریال بابت اصل خواســته و 20/030/000 ریال هزینه دادرســی و 
ابطال تمبر و خســارات تاخیر در تادیــه 94/08/10 و 95/1/10 و 94/12/5 و 94/11/30 و 94/8/10 لغایت 
اجراى حکم نیم عشر دولتى.مشخصات محکوم له: غالمعلى موحدى دهنوى  به نشانى نجف آباد خ مدرس 
پــالك 24 – 8435164471 . ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي 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 تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2787 شــعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/9/949
احضار

شــماره ابالغنامه: 9510103731003891 شــماره پرونــده: 9509983733100499 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951065 در پرونده کالســه 951065 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى حامد خسروى 
فرد، متهم اســت به تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو و فحاشــى موضوع شــکایت خانمها فرزانه 

و مریم خســروى فرد، نظر به اینکه متهم به آدرس اعالمى شــناخته شده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 
قانون آیین دادرســى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلســه مورخه  95/11/5 ســاعت 9:30 صبح در 
شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شــود عدم حضور مانــع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشــد.

م الف: 2794 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق) /9/951
حصر وراثت

آقاي اصغر شجاعى داراي شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 1166/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پیام شجاعى بشناسنامه 1080274200 در تاریخ 
1395/09/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اصغر 
شجاعى ش.ش 35 (پدر متوفى) ، 2- زهرا شاه پورى ارانى ش.ش 2051 ( مادر متوفى) ، 3- شادى دادخواه به 
ش.ملى 5490078227 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2795 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/952
حصر وراثت

آقاي على اکبر عسکرى تونى داراي شناسنامه شــماره 5288 به شرح دادخواست به کالسه 1176/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساالر عسکرى تونى بشناسنامه 
1080378901 در تاریخ 1395/09/09 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- على اکبر عسکرى تونى ش.ش 5288 (پدر متوفى) 2- مرضیه حاتمى ش.ش 2544 ( 
مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2801 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/956
حصر وراثت

حیدر قره داغى رزوه داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 46 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 458/95 ش 
2  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس قره داغى 
بشناســنامه 1150106931 در تاریخ 95/4/31 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- صغــرى قاراداغى رزوه فرزند حســین بــه ش.ش 140 (مــادر متوفى) 
2- حیــدر قره داغــى رزوه فرزند غالمحســین به ش.ش 46 (پــدر متوفــى). اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت 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 واال گواهی صادر خواهد شــد.

م الف: 82 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/9/963
حصر وراثت

حسن اشترى داراي شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالسه 469/95  ش/2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس اشترى بشناسنامه 2583 در تاریخ 1387/2/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به نامهاي: 1- حسن 
اشترى به شماره شناسنامه 68 و 2- حسین اشترى به شماره شناسنامه 71 و شش دختر به  نامهاى: 1- آزاده 
اشترى به شماره شناسنامه 68 و 2- زهرا اشترى به شماره شناسنامه 81 و 3- سروه اشترى به شماره شناسنامه 
86 و 4- فاطمه اشترى به شماره شناسنامه 90 و 5- معصومه اشترى به شماره شناسنامه 37 و 6- خدیجه اشترى 
به شماره شناسنامه 66 و یک همسر دائمى به نام تاجماه کمرانیان فرزند امیر به شماره شناسنامه 2884 و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شوراي حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 388 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/9/966

احضار
شماره پرونده: 951381 د 38- 95/8/27  آقاى تقى دربندرى فرزند اسداله در پرونده 
شماره 951381 این شعبه به اتهام 1- ترك انفاق زوجه2- توهین (فحاشى) 3- تهدید 
تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م 
الف:27682 شعبه 38 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان ( مجتمع 

شماره سه)/9/476

ابالغ راى
شــماره دادنامه:9509973723702115 شــماره پرونده : 9409983724800266 
شماره بایگانی شعبه: 941187 شکات 1- آقاى محمد حســین ایرانپور فرزند حبیب 
ا... 2- آقاى محمدرضا ایرانپور مبارکه فرزند رحمت اله همگى به نشانى مبارکه بلوار 
شهید نیکبخت کوچه شایان پالك 23 متهم : خانم طاهره احمدى اتهام: فروش مال 
غیر گردشکار: با توجه به اتهام طاهره احمدى مونقى دائر بر فروش مال غیر، لذا دادگاه 
با عنایت به بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نمایــد.راى دادگاه در خصوص اتهام طاهره احمدى مونقى 
دائر بر فروش مال غیر موضوع شــکایت محمدرضا ایرانپور مبارکه فرزند رحمت اله و 
محمدحسین ایرانپور فرزند حبیب ا... با توجه به پاسخ استعالم ازاداره ثبت اسناد مبارکه 
و محتواى قولنامه که حکایت از ذکر مشکل قانونى ملک دارد و اینکه هزینه کارشناسى 
توسط شاکى ها تودیع نشده است لذا به لحاظ عدم کفایت ادله، به استناد ماده 4 قانون 
آیین دادرسى کیفرى راى بر برائت متهم صادر و اعالم مى شود. راى صادره حضورى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م 
الف:95/611 اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى  دو شهرستان مبارکه /9/978

ابالغ 
شماره نامه: 9510113724601182 شماره پرونده: 9309983724701020 شماره 
بایگانى شعبه: 940924 آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم بدینوسیله به متهم 
پرونده کالســه 940924 شعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
مبارکه احمد سحر الماسیان فرزند ابوالفضل که به اتهام کالهبردارى به مبلغ 8981762 
ریال تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشــات واصله فعال مجهول المکان و متوارى 
مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30روز پس از انتشار 
آگهى به شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه حاضر گردد 
که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى 
وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى رسیدگى و راى مقتضى 
صادر مى نماید.آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرســى کیفرى 92 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 95/609 شعبه اول دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان مبارکه/9/979

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723802117 شماره پرونده: 9509983725100495 شماره 
بایگانى شعبه: 950992 بدینوسیله به آقاى وحید رحیمى مجهول المکان که در پرونده 
950992 متهم است به مشارکت در سرقت ابالغ مى شود در تاریخ 16/11/95 1130 
جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور 
با عدم ارسال الیحه دادگاه به صورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر 
خواهد نمود. م الف: 95/608 راســتى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه 

(102 جزایى سابق)/9/980

ابالغ راى
شماره دادنامه:9509973723702070 شماره پرونده : 9409983725101016 شماره 
بایگانی شعبه: 950945 شاکى آقاى هدایت اله صادقى ده صحرائى فرزند عزیزاله به 
نشانى مجلسى بنفشه یکم پالك 13 متهم: آقاى علیرضا کیخائى فرزند عباس اتهام: 
خیانت در امانت گردشکار: با توجه به اتهام علیرضا کیخائى فرزند عباس دائر بر خیانت 
در امانت، لذا دادگاه با عنایت به بررســى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه در خصوص اتهام 
علیرضا کیخائى فرزند عباس د ائر بر خیانت در امانت نسبت به چک 61429 صادره از 
بانک مسکن عالمه مجلسى، با توجه به کیفرخواست صادره و گواهى بانک که چک 
مذکور برگشت شده است و قرارداد متهم که چک مذکور امانت است على هذه مستند 
به ماده 674 قانون مجازات اسالمى 1370 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک 
سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى شود. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است.م الف:95/610 اقبال 
سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى  دو شهرستان مبارکه(101 جزائى سابق) /9/981


