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سخنان ترامپ اعالن جنگ به اروپاستمرگ دلخراش 2 کودك کار در آتشفروش محصوالت قاچاق در اینترنتشرایط واگذارى قبوض حج تمتع و عمره مفرده اعالم شدگریه سخنگوى شوراى نگهبان براى یک دانشجو بین المللحوادثاستاناجتماعجهان نما

     

در صفحه اقتصاد بخوانید

طرح تعویض 
ظروف قدیمى آشپزخانه

عضو خانه صنعــت و معدن ایــران از ورود 
تکنولوژى ســوپر هارد آنادایز به کشور خبر 
داد و گفت: بعد از آلمان و آمریکا، ایران سومین 
کشورى اســت که از این تکنولوژى که در 
هواپیماها و سفینه هاى فضایى به کار برده 

مى شود ... 4
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بزرگان خودرو در اصفهان گرد هم مى آیندبزرگان خودرو در اصفهان گرد هم مى آیند
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   ریاست
 حداد عادل بر 
مجمع تشخیص 

مطرح نیست
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2

شاید «خانم دکتر» بیاید!

از پیشنهاد 
سپاهان 
  قدردانى
 مى کنم!
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جمع برندها، جمع استجمع برندها، جمع است

شوك اصولگراها به انتخابات 96؛

آنفلوآنزاى پرندگان به 
نجف آباد هم رسید

کارخانه 40 ساله اصفهان، همچنان در انتظار کمک 20 میلیارد تومانى قول داده شده است

اپل عالقه اى
 به بازار ایران ندارد

خانواده چندقلوها 
صاحب خانه مى شوند

مدتى از فعالیت شــرکت هاى مجــوز گرفته در 
زمینه واردات رسمى گوشى هاى اپل مى گذرد اما 
همچنان فروش محصوالت این برند آمریکایى با 
اما و اگرهایى همراه بوده و مشتریان آن در ایران با 

نگرانى هاى متعدد مواجه هستند؛ 
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مهار 2 آتش سوزى در چهارباغ و شمس آبادى به فاصله چند ساعت

ارمغان CES 2017 براى دنیاى فناورى



0202جهان نماجهان نما 2856پنج شنبه  30 دى ماه 

عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى نگهبان که معموًال 
پاسخ هاى حقوقى و مســتند او را در منصب سخنگویى 
شوراى نگهبان همراه با چهره اى جدى در ذهن داریم، 
به ســئواالتى در زمینه هاى مختلف و خــارج از حیطه 
کارى اش پاسخ داد که خواندن آن خالى از لطف نیست. 

به گزارش میزان، کدخدایى در پاســخ به این سئوال که 
مهمترین دغدغه شما خارج از چارچوب شوراى نگهبان 
چیست، عنوان کرد: دغدغه هاى زیادى دارم که عمده 
آنها به پیشــرفت و توسعه کشــور مربوط است اما این 
احساس را دارم که مدیریت جوانان کشور در عرصه هایى 
رها شده است، دانشجویان به شدت و به صورت کامًال 

جدى دغدغه اشتغال دارند.
کدخدایى در همین رابطه گفت: روز ســه شــنبه خانم 
دانشجویى که به دلیل مشکالت مالى، مقطع دکترا در 
دانشگاه را رها کرده بود و به شغل غیرمرتبطى روى آورده 
بود، پیش من آمد و گفت کــه ماهیانه 400 هزار تومان 
دریافتى دارد، با شنیدن این صحبت ها ناخودآگاه گریه 
کردم، از صمیم قلب امیدوارم جوانان ما خوشبخت شوند.
کدخدایى همچنین در پاســخ به این سئوال که دوست 
دارید چه جمله اى بر روى ســنگ قبرتان نوشته شود، 
اظهار داشــت: «خسى در میقات» شــاید بهترین واژه 

باشد.

نماینده مقــام معظم رهبرى و دبیر شــورایعالى امنیت 
ملى گفت: به دلیل مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در 
اجالس آستانه، هیچگونه دعوت مشترکى براى حضور 
آمریکا از سوى سه کشــور مبتکر برگزارى اجالس به 

عمل نیامده است.
به گزارش ایسنا، على شمخانى اظهار داشت: هیچ دلیلى 
براى مشــارکت آمریکا در مدیریت، راهبرى و هدایت 
ابتکارات سیاسى جارى در بحران سوریه وجود نداشته 
و ایفاى نقش این کشور در اجالس آســتانه نیز کامًال 

منتفى است.
وى با اشــاره به ترکیب گروه هاى ســورى که در این 

اجالس حضور خواهند یافت افزود: تنها مسلحینى که 
توافق آتش بس را امضا کرده و تعهد خود را به گفتگوهاى 
سورى-سورى اعالم کرده اند به همراه نماینده سازمان 

ملل متحد در اجالس آستانه دعوت شده اند.
بر اساس برنامه اعالم شده، نشست آستانه در روزهاى 
چهارم و پنجم بهمن ماه جارى در قزاقستان تحت نظارت 

ایران، روسیه و ترکیه برگزار مى  گردد.
این اجالس با محوریت برگزارى گفت گوهاى سورى-

سورى با مشارکت دولت و مســلحین سوریه و با هدف 
فراهم کردن مقدمات حل سیاسى بحران در این کشور 

انجام مى شود.

گریه سخنگوى شوراى نگهبان 
براى یک دانشجو

واکنش به احتمال حضور 
آمریکا در اجالس آستانه

باآمریکا مذاکره نداشته ایم
  میزان | سید عباس عراقچى معاون وزیر امور 
خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا 
تاکنون رایزنى با تیم جدید وزارت خارجه آمریکا داشته 
اید یا خیر، گفت: «با تیم جدید وزارت خارجه آمریکا 
هیچگونه مذاکره و رایزنى نداشته ایم.» پیش تر یکى 
از اعضاى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس گفته بود: «پس از آنکه ترامپ رأى آورد آقاى 
ظریف تالش بســیارى کرد که بتواند با تیم ترامپ 

مخصوصاً وزیر امور خارجه اش ارتباط بگیرد.»

آیت ا... 
چگونه مرگى را مى خواست؟

   خبر آنالین | غالمعلى رجایى مشاور مرحوم 
آیت ا... هاشمى در کانال تلگرامى اش نوشت: از جناب 
سعیدیان مسئول آبدارخانه مجمع که مى گفت بیش 
از 20سال است با هاشمى بزرگ افتخار همکارى دارد 
خاطره اى شنیدم که دریغم آمد دوستان عزیز از آن 

بى اطالع باشند. 
ایشان بغض زده وبا گریه مى گفت آقا، چند روز قبل از 
این اتفاق براى کارى مرا به اتاقشان خواستند. وقتى 
کار انجام شــد از من ســئوالى کردند و گفتند: آقاى 
سعیدیان! راستش را بگو چه خواسته اى از خدا دارى؟ 
گفتم: آقا! خدا را شکر در زندگى ام مشکلى ندارم فقط 
آرزویم این است که شبى با تبى از دنیا بروم و محتاج 
کسى نباشم که مرا نگهدارى کند. آقا تا این سخن مرا 
شنیدند قطرات اشک در چشمشان پدیدار شد و بعد 
دستشــان را بلند کرده و گفتند: خدایا من هم همین 
مرگى را که آقاى سعیدیان از تو خواسته، درخواست 

مى کنم.

آخرین وضعیت مرتضوى
رئیس کل دادگســترى    جام جم آنالین |
اســتان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
ســعید مرتضوى و علت طوالنى شدن رسیدگى به 
این پرونده، گفت: به لحاظ کثرت ورودى ها به دادگاه 
تجدید نظر و روندى که آیین دادرسى کیفرى در ماده 
450 براى پرونده هاى تجدید نظر گرفته است، عمومًا 
فرآیند تجدیدنظرها طوالنى شده است و اختصاصى 
به پرونده ســعید مرتضــوى ندارد چراکــه عموم 

پرونده ها همینطور است.
غالمحسین اســماعیلى با اشــاره به انتقاد مردم در 
این خصوص، افزود: ســعید مرتضوى هم مثل سایر 
پرونده ها تا مرحله تجدید نظر را طى کند، مشمول 

فرآیند قانون شده است.

سید حسن خمینى انگیزه ندارد
  ایلنا| عضو حزب کارگزاران ســازندگى در 
رابطه با جایگزین آیت ا... هاشمى در مجلس خبرگان 
رهبرى و احتمال حضور سیدحســن خمینى گفت: 
تصور نمى کنم سید حســن آقاى خمینى کاندیداى 
میان دور ه اى خبرگان شــوند لذا در آن مقطع ورود 
ایشان به توصیه آقاى هاشمى رفســنجانى بود اما 
متأسفانه شــوراى نگهبان صالحیت ایشان را تأیید 
نکرد و به طور طبیعى فکر نمى کنم چنین انگیزه اى در 
او وجود داشته باشد که به انتخابات مجلس خبرگان 

ورود کنند.

مردم بیایند 
ثروت هاشمى را ببینند

  تابناك | غالمحسن کرباسچى در گفتگو با 
روزنامه ایران از پیشنهاد تبدیل خانه آیت ا... هاشمى 
به موزه خبر داد و گفت: یک جّو ماورائى آقاى  هاشمى 
را احاطه کرده بود. ایشان را آنقدر توانمند، قدرتمند و 
قوى مى دانســتند که فکر نمى کردند در عرض یک 
لحظه چنین حادثه اى اتفاق بیافتد. بر این اســاس 
پیشنهاد شده منزلى که آقاى  هاشمى در آن زندگى 
مى کرد، با همین حالتى که هست چند سال موزه شود 
تا مردم بیایند و ببینند آقاى  هاشــمى که مى گفتند 
ثروتش چنین و چنان اســت، کجا زندگى مى کرد،  
مبل خانه ایشان از 30 سال پیش همان است و دیگر 

پارچه اش از بین رفته.

توئیتر

  فارس| 19 دى ماه بود که خبر فــوت آیت ا... 
هاشمى رفســنجانى رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در رسانه ها منتشر شد.
پس از انتشــار این خبر خانواده رفسنجانى بالفاصله با 
انتقال پیکر آیت ا... به جماران، پذیراى همدردى مردم و 
مسئوالن با این مصیبت شــدند اما نکته قابل توجه این 
بود که در این بازه زمانى، مهدى هاشــمى هم با گرفتن 
مرخصى از زندان خود را به جمع خانواده رساند و تا امروز 

هم در مرخصى به سر مى برد.
اما سئوال اینجاســت که در چنین شرایطى و زمانى که 
براى اقوام درجه یک متهم واقعه ناگوارى همچون فوت 
رخ مى دهد، قانون با چند روز مرخصى براى متهم موافقت 

کرده  است؟
بر اساس تبصره 4 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینى و تربیتى کشــور کلیه محکومان به اســتثناى 
مشــمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یکى از 
بستگان درجه یک آنها (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر 

و خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک 
نوبت مرخصى بهره مند مى شوند.

حاال این سئوال مطرح مى شود که عنوان «یک نوبت» 
که در آیین نامه سازمان زندان ها به آن اشاره شده شامل 
چند روز است؟بر اساس ماده 520 آیین دادرسى کیفرى 
محکومان مى توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات 
زندان و مشــارکت در برنامه هاى اصالحى و تربیتى و 
کسب امتیازات الزم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه 
حداکثر ســه روز از مرخصى برخوردار شــوند. در موارد 
بیمارى حاد یا فوت بستگان نََسبى و سببى درجه یک از 
طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانى مى تواند 
به تشــخیص دادســتان حداکثر تا  پنج روز از مرخصى 
استفاده کند.این در حالى است که یک منبع آگاه در گفتگو 
با فارس اظهار داشــت: زمانى که یــک متهم با اطالع 
دستگاه هاى ذیربط بیش از مدت مقرر در مرخصى به سر 
ببرد، این احتمال وجود دارد که مرخصى وى تمدید شده 

باشد.

چرا مهدى هاشمى هنوز به زندان بازنگشته است؟

   خبر آنالین | اولین زِن وزیر، بعــد از انقالب. 
این معروف ترین عنوان اوســت. از همان سال 88 که 
با نگرانى، پیشنهاد نشستن بر صندلى وزارت عریض و 
طویل بهداشت را پذیرفت تا همین روزها که در کسوت 
سخنگوى جمعیت تازه تأسیس جبهه مردمى نیروهاى 
انقالب پشت تریبوِن پاسخگویى مى نشیند، از معدود 
زنان سیاســتمدارى اســت که عرصه سیاسى را ترك 

نکرده است.
 از مرضیه وحید دستجردى سخن مى گوییم. کسى که 
در این روزها با سوابق مدیریتى که در کارنامه خود دارد به 
یکى از گزینه هاى بالقوه اصولگرایان براى کاندیداتورى 
در انتخابات سال آینده ریاست جمهورى بدل شده است. 

گزینه اى البته غیررسمى و بیشتر دِر گوشى.
او گرچه در دولت دهم به عنوان یکــى از موفق ترین 
وزراى کابینه شناخته مى شد اما فصل دوستى او و رئیس 
دولت دهم تا سال 91 بیشتر نپایید و حمایت دستجردى 
از باقر الریجانى و اختالف نظرش با محمود احمدى نژاد 
درباره سیاست هاى ارزى دولت در حوزه دارو، باالخره 
موجب عزل او شــد. او بعد از این به بیمارســتان آرش 
رفت و به عنوان عضو هیئت علمى گروه زنان و زایمان 
مشغول کار شد و بعد با حکم رهبر انقالب به عضویت 
هیئت امنــاى کمیته امداد امام خمینــى(ره) و با حکم 

رئیس قوه قضائیه مشاور آیت ا... آملى الریجانى شد.

کلیدهاى شانس براى خانِم پزشک
اصولگرایان فارغ از دیدگاه سنتى شان به زنان و جایگاه 
مدیریتى آنها، به خوبى مى دانند انتخابات ســال آینده 
کارزار سختى براى آنهاســت. آنها تا به امروز دو راه را 
براى رقابت با شــیخ معتدل دولت، پیــش فرض قرار 
داده اند؛ یــا باید همگیشــان با هم متحد شــوند و با 
صف بندى پشــت یک چهره رأى آور، زمینه شکست 
حسن روحانى را فراهم کنند یا در مرحله بعد با معرفى 

چندین کاندیدا رأى روحانى را بشکنند.
در این میان اما به نظر مى رسد طیفى از اصولگرایان بى 
تمایل نیستند تا با معرفى یک کاندیدا با ویژگى خاص 
رأى جامعه را به سمت خود بکشــانند. گزینه اى مانند 
مرضیه وحید دســتجردى که نه تنها سابقه مدیریتى 
تقریبًا موفقى در ســطح وزارت را در کارنامه خود دارد 
بلکه در این ســال هاى بعد از وزارتش نشان داده که 
نمى خواهد گوشه نشین رینگ سیاست ورزى باشد. از 
همان زمانى که ایده شورایعالى زنان را به عنوان نهادى 
فراقوه اى براى پیشبرد مسائل زنان ارائه داد تا پارسال 
که با تکیه بر صندلى دبیرکلــى جبهه زنان اصولگرا به 
لیســت اصولگرایان راه پیدا کرد، نشان داده که تنها به 
شغل پزشکى اش که به گفته خودش بهترین موفقیتش 

در طول عمرش بوده، راضى نیست. او گرچه در انتخابات 
مجلس دهم با قرار گرفتن در لیست اصولگرایان تهران 
شکست خورد، حاال با ســخنگویى جبهه تازه تأسیس 
نیروهاى مردمى انقالب دوباره وارد میدان سیاســت 

شده است. 
از طرف دیگر او یک زن است و همین موضوع مى تواند 
یکى از امتیازهاى او براى جذب آراء بدنه بانوان جامعه 
باشد که سال هاســت از عرصه هاى اصلى سیاسى- 
مدیریتى دور بوده اند. گرچه زنان اصالح طلب با بسیارى 
از مواضع اصولگرایانه دســتجردى چه در حوزه زنان 
-مانند نظر او درباره تفکیک جنسیتى بیمارستان ها-
و چه غیر از آن زاویــه دارند اما حتــى اظهارنظرهاى 
رسانه اى آنها درباره یک کاندیداى زن مى تواند در جلب 

آراء مردمى تأثیرگذار باشد.
از دیگر شــانس هاى وحید دستجردى براى جلب نظر 

یاران اصولگرایش ایستادگى او مقابل محمود احمدى 
نژاد در دوران وزارتش اســت. ایستادگى اى که گرچه 
دســت آخر منجر به عزل او از وزارت بهداشــت شد، 
توانســت حمایت طیفى از چهره هاى اصولگرا را براى 
او به همراه داشته باشــد و حاال در این برهه زمانى به 

کارش بیاید. 

موانع دردسرآفرین کاندیداتورى
او، هم به واسطه مقبولیت خانوادگى اش و هم بخاطر 
عضویتش در هیئت امناى کمیته امداد امام خمینى(ره) با 
حکم رهبرى، از مقبولیت خوبى نزد رده هاى باالى نظام 
برخوردار اســت و همین موضوع براى زنى همچون او 
که زمانى براى جامعه زنان تابو شکن بوده، امتیاز است. 
از طرفى مرضیه وحید دســتجردى بــه خوبى با موانع 
کاندیداتورى اش براى ریاست جمهورى به عنوان یک 

کاندیداى زن آشناست. همان موقعى که محمود احمدى 
نژاد او را به عنوان وزیر پیشــنهادى وزارت بهداشت به 
مجلس شوراى اســالمى معرفى کرد، مخالفت هایى 
فقهى از ســوى علما و مراجع با وزارت یک زن صورت 
گرفت. دستجردى حاال هم به خوبى مى داند در صورت 
کاندیداتورى ریاســت جمهورى با این مخالفت هاى 
فقهى روبه رو است. مخالفت هایى که قطعًا با توجه به 
جایگاه ریاست جمهورى این بار شدیدتر هم خواهد بود.

مانع دیگر براى او شوراى نگهبان است و همان مسئله 
معروف رجل سیاسى بودن یا نبودن زنان.  مرضیه وحید 
دستجردى مرد نیســت و همین موضوع مانعى بزرگ 

براى رسیدنش به صندلى پاستور است. 
به نظر مى رســد به دلیل همین موانع هم هســت که 
اردوگاه راست ها چندان میلى به اظهارنظر درباره احتمال 
کاندیداتورى دستجردى ندارند و حاال خانِم پزشک  در 

روزهاى آینده باید بیشتر از هر زمان دیگرى با دوستان 
اصولگرایش مراوده داشته باشــد. مراوده اى که یا او را 
تبدیل به گزینه وحدت ساز مى کند یا باعث مى شود او 

عطاى ریاست جمهورى را به لقایش ببخشد.
با تمام این تفاســیر مرضیه وحید دستجردى اگر بتواند 
موانع بر ســر راهش را کنار بزند، نه تنها به عنوان یک 
نیروى شــوك آفرین در انتخابات سال آینده  مى تواند 
حضور داشته باشــد بلکه خواهد توانســت با یک تابو 
شکنى دیگر راه زنان را براى حضور در انتخابات ریاست 
جمهورى باز کند.  براى وقوع این تابوشکنى باید منتظر 
تصمیم هاى آینــده او، دوســتان اصولگرایش و البته 

برداشته شدن موانع حضور او در میدان رقابت ماند.

شوك اصولگراها به انتخابات 96؛

شاید «خانم دکتر» بیاید!

,,

 به نظر مى رسد طیفى 
از اصولگرایان
 بى تمایل نیستند تا 
با معرفى یک کاندیدا 
با ویژگى خاص رأى 
جامعه را به سمت خود 
بکشانند. گزینه اى 
مانند مرضیه وحید 
دستجردى که نه تنها 
سابقه مدیریتى تقریباً 
موفقى در سطح وزارت 
را در کارنامه خود 
دارد بلکه در این 
سال هاى بعد از 
وزارتش نشان داده 
که نمى خواهد 
گوشه نشین رینگ 
سیاست ورزى باشد

مرتضى مبلغ در گفتگو با انتخــاب در رابطه با احتمال 
دشــوار شــدن اوضاع براى روحانى باتوجه به فقدان 
آیت ا... هاشــمى گفت: فشــارها و کارشکنى هایى که 
جریان هاى تندرو علیه دولت انجام مى دهند، همچنان 
ادامه خواهد داشــت و هرچه ما به انتخابات نزدیک تر 
مى شویم بر شدت آن افزوده مى شود و درگذشت آیت 
ا... هاشمى هم تأثیر چندانى در رخصت دادن به تندروها 

ندارد.
معاون سیاسى وزیر کشور در دولت اصالحات افزود: البته 
آیت ا... هاشمى یکى از عوامل مشوق دولت و پشتیبانى 
کننده دولت بود و فقدان ایشان در انتخابات اثرگذار است، 
با وجود این من فکر مى کنم که در گذشت ایشان نه تنها 
از پشتیبانى دولت نکاست بلکه به تقویت حمایت مردم از 
روحانى انجامید. اگر توجه کنید، حماسه بزرگى که پس 
از رحلت آیت ا... هاشمى توسط مردم اتفاق افتاد، نشان 
داد که ایرانیان به شــدت طرفدار مشــى آقاى هاشمى 

بودند و هستند.

معاون سیاسى وزیر کشــور در دولت اصالحات گفت: 
با فوت آیت ا...، مشى ایشــان تقویت شد و مردم این را 
مى دانند که ایشان حامى دولت بودند. بنابراین، این باعث 
تقویت دولت مى شود. از این رو، نباید نگران انتخابات و 

آقاى روحانى بود. 
مبلغ اضافه کرد: باید همان روند منطقى عقالنى و تعامل 
ادامه پیدا کند. طبیعى اســت که اصالح طلبان پس از 
فقدان آیت ا... هاشــمى، باید این روند عقالنى و بحث 
تعامل را هرچه بیشــتر تقویت کنند و سعى کنند از این 
فرصتى که در تشییع و بزرگداشــت آیت ا... هاشمى به 

دست آمد هر چه بیشتر استفاده شود.
وى افزود: باید در شــرایط فعلى به دولت کمک کرد که 
بیشتر در فضاى آشتى ملى حرکت کند و همین گفتمان 
را در کشور توســعه داد. حتى باید مخالفان و منتقدان را 
متقاعد کرد که آنچه مردم مى خواهنــد که منطبق بر 
آرمان هاى انقالب است همین آشتى ملى است، باید آ نها 

را متقاعد کرد که دست از تندرویشان بردارند.

یک فعال سیاســى اصولگرا گفت: فردى که مى خواهد 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام شود باید مانند 
هاشمى فراجناحى عمل کند و اعتقادات خود را در زمینه 
مدیریتى دخیل نکند؛ آیت ا... هاشمى مدیریت بى نظیرى 
داشت و رئیس جدید مجمع باید مدیریتى داشته باشد که 
همه او را قبول داشته باشند و تسلط به مسائل و قوانین 

را به خوبى بداند و به مجلس آشنایى کامل داشته باشد.
 اســدا... عســگر اوالدى در گفتگو با ایلنا درباره تعیین 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت:بحث 
جانشینى رئیس مجمع تشخیص مصلحت  در اختیارمقام 
معظم رهبرى است  و ما حق اظهار نظر نداریم، حضرت 

آقا دراین باره تصمیم مى گیرند.
او دربــاره اینکه چه کســانى  براى این پســت مطرح 

هستند،گفت: حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى، 
 على اکبر والیتى  و هاشــمى شاهرودى مطرح هستند،  
البته آقاى روحانى را هم مطرح کردند اما اکنون او  رئیس  
جمهور اســت و نمى تواند دو کار انجام دهد لذا رئیس 
مجمع باید اختالفات بین شــوراى نگهبان و مجلس را 
حل و فصل کند اگر رئیس جمهــور بخواهد این کار را 
انجام دهد چندان شدنى نیســت اما با وجود این، هرچه 
رهبرى صالح بدانند و تصمیم بگیرند قاطع است. عسگر 
اوالدى درباره اینکه آیا اســم حداد عادل براى  ریاست  
مجمع مطرح شده است؟گفت: نشنیده ام که آقاى حداد 

مطرح باشد.
عضو حزب مؤتلفه افزود: درباره زمــان انتخاب رئیس 

مجمع از سوى رهبرى هیچ اطالعى ندارم.

معاون سیاسى وزیر کشور در دولت اصالحات پاسخ مى دهد

آیا روزهاى سختى در انتظار روحانى است؟ 

   ریاست حداد عادل بر مجمع تشخیص، مطرح نیست

دبیر شوراى نگهبان از حضور پرشور مردم در مراسم 
تشییع و ختم رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تجلیل کرد.
به گزارش خبــر آنالین به نقــل از اداره کل روابط 
عمومی شوراي نگهبان، آیت ا... جنتی صبح دیروز 
چهارشنبه،29 دي در جلسه هفتگی اعضاي شوراي 
نگهبان گفت: حادثه درگذشــت ایشان، قابل پیش 
بینی نبود و ناگهانی رخ داد. با این حال مردم تشییع 
بسیار باشکوهی برگزار کردند که حضور این جمعیت 

هم پیش بینی نشده بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبري، رئیس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را عنصــري کلیدي در 
نظام اسالمی توصیف کرد و گفت: ایشان در طول 
نظام اسالمی مسئولیت هاي حساسی را عهده دار 
بود و با اســتعداد خوبی که داشت آخرین مسئولیت 
را در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به خوبی 

عهده دار بود.
دبیر شــوراي نگهبان همچنین با اشاره به تصویب 
برنامه ششم توســعه در مجلس شوراي اسالمی، 
یادآور شد: بررسی این برنامه کار سنگین و مهمی 
اســت و نظرات مختلفی درباره آن مطرح است که 
امیدواریم به خوبی این بررسی در شوراي نگهبان 

انجام شود. 

واکنش آیت ا... جنتى به 
مراسم تشییع 
آیت ا... هاشمى
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مدیر عامل انجمن اهداى عضو ایرانیان گفت :یک کار 
بسیار جالب و مهم که در کشورهاى دیگر صورت گرفته 
ولى در ایران تا به حال انجام نشــده است ثبت تمایل 
به اهداى عضو در کارت گواهینامه اســت که در صدد 

هستیم آن را در کشور محقق سازیم.
دکتــر کتایــون نجفــى زاده در گفتگو بــا جام جم 
آنالین بیان کرد: پــس از پخش برنامــه «خندوانه» 
در عــرض صد ســاعت، صدهــزار نفر درخواســت 
کارت اهــداى عضــو کردنــد بــه عبارتى بــه طور 
متوســط ســاعتى هزار نفر ثبت نام کردنــد. به طور 
معمول روزانه حــدود 500 تا هزار درخواســت کارت 
 www.ehda.center اهداى عضــو در ســایت
ثبت مى شــود. البته این آمار در روزهــاى خاصى که 
برنامه اى متناســب با موضوع اهداى عضو در رسانه 
ها منتشر مى شــود، افزایش پیدا مى کند اما تا به حال 
چنین افزایش آمارى براى درخواســت کارت اهداى 
عضو نداشتیم که ســاعتى هزار درخواست ثبت شود 
به عبارتــى با پخش برنامــه تلویزیونــى «خندوانه» 
مردم کشور در نشــان دادن فرهنگ ایثارشان رکورد 

زدند.
وى در ادامه افزود: در حال حاضر در کل کشور از طریق 
تمامى روش هاى درخواســت کارت اهــداى عضو و 
ســایت هاى موجود آمــار کارت هاى اهــدا کمتر از 
چهارمیلیون نفر اســت در حالى کــه آمارها در آمریکا 
نشان مى دهد 46 درصد از مردم تمایل به اهداى عضو 
خود را اعالم کرده اند و ایــن آمار در انگلیس برابر یک 
سوم مردم است اما در کشور ما با جمعیت 80  میلیونى 
تنها فقط چهار میلیون نفر تمایل به اهداى عضو نشان 

داده اند که این آمار کافى نیست.
نجفى زاده اظهار داشــت: یک کار بسیار جالب و مهم 
که در کشــورهاى دیگر صورت گرفته ولى در ایران تا 
به حال انجام نشده اســت ثبت تمایل به اهداى عضو 
در کارت گواهینامه اســت که در صدد هستیم آن را در 

کشور محقق سازیم.

25هزار نفر در صف دریافت عضو
نجفى زاده در رابطه با آمار صف انتظار در ایران گفت: در 

ایران بیش از 25 هزار نفر در صف انتظار پیوند هستند. 
اهداى عضو در سال 94 حدود 808 مورد بوده است به 
عبارتى به ازاى پنج هزار تا هشت هزار مرگ مغزى تنها 
808 مورد حاضر به اهداى عضو شده اند. از این آمار 50 
درصد طبق آمار جهانى مى توانستند اهداى عضو داشته 
باشــند اما در ایران 808 مورد به جاى ســه هزار مورد 
گزارش شده است، که متأســفانه این آمار بسیار پایین 
بوده و در واقع یک چهارم موارد مرگ مغزى مناســب 

اهداى عضو کرده اند.

اهداى عضو، از چه سنى تا چه سنى؟!
مدیر عامل انجمن اهداى عضو ایرانیان اظهار داشت: 
نوزادان تا افراد زیر 80 سال مى توانند اهدا کننده باشند 
البته در مورد بعضى از اعضا از سنین باالتر هم در شرایط 
خاص مى توان اســتفاده کرد نکته مهم این است که 
سعى مى شود تناسب ســنى بین اهدا کننده و گیرنده 
رعایت شــود. پیوند کلیه در ایران بیشترین آمار پیوند 
گزارش شــده است و همچنین داشــتن کارت اهداى 
عضو اولویتى در دریافت عضو براى فرد ایجاد نمى کند.

چه اعضایى را مى شود بخشید
وى ابراز کرد: بین یک تا هشت عضو مى تواند اهدا شود 
و اینگونه نیست که یک فرد مرگ مغزى تمام اعضاى 

بدن خود را اهدا کند.
 بعد از مرگ مغزى به مــدت حداکثــر 14 روز فرد با 
بهتریــن مراقبت هــا نگه داشــته مى شــود اما هر 
لحظه کیفیت ارگان هــاى بدن او پاییــن و پایین تر

 مى رود تــا اینکه هیچ عضــوى را نمى تــوان اهدا 
کــرد و بعــد از حداکثــر 14 روز ایســت قلبــى رخ 
مى دهد. اگر خانواده ها هرچه زودتر رضایت خود را به 
اهداى عضو اعالم کنند تعداد اعضاى بیشــترى قابل 

استفاده خواهد بود.
مدیرعامل انجمن اهداى عضو ایرانیان در ادامه گفت: 
افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نام در ســایت مرکزى 
www.ehda.center اطالعاتشان را وارد کنند و 

به گروه اهداى عضو بپیوندند.
نجفى در پایان تأکیــد کرد: روزانه هفــت الى ده نفر 
به دلیل نرســیدن عضو پیوندى جان خود را از دســت 

مى دهند .

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان 
گفت: آموزش ها و مشــاوره هاى پیش از ازدواج دو مقوله 
متفاوت هستند که هر دو براى جوانان به ویژه افرادى که 

قصد تشکیل خانواده دارند، ضرورت تام دارد.
به گزارش ایســنا، ناصر صبحى اظهار داشت: تحقیقات 
داخلى و خارجى به وضوح نشان مى دهد هرچه جوانان موقع 
انتخاب و در مراحل مختلف تشکیل خانواده از آموزش ها 
و مشاوره هاى الزم برخوردار شوند میزان خطر و ریسک 
پذیرى آنان کاهش مى یابد و احتمال تحکیم و تعالى خانواده 
افزایش مى یابد.وى در ادامه افزود: نسبت به ورود به زندگى 
خصوصى افراد باید تجدید نظر کنیــم و احترام و حرمت 

انسان ها را نگه داریم و به جاى اجبار بحث الزام یا ضرورت 
را مطرح کنیم.صبحى گفت: بیشتر جوانان معتقد نیستند 
که براى مهمترین تصمیم زندگیشان(ازدواج) مشاوره ها، 
آموزش ها یا ملزومات کافى را در نظر بگیرند و تغییر این 
طرز فکر مستلزم فرهنگسازى است.صبحى با ارائه آمار 
طالق در سال هاى اولیه زندگى گفت: شواهد آمارى نشان 
مى دهد نزدیک 15 درصد از طالق ها در یکسال اول زندگى 
مشترك رخ مى دهد و حدود 55 درصد از جدایى ها مربوط 
به  پنج سال اول زندگى مشترك است. در واقع اگر جوانان 
آمادگى هاى الزم را براى زندگى مشترك کسب نکنند پس 

از ازدواج دچار مشکل مى شوند.

معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعیت هالل احمر، 
میزان آمادگى مردم در برابر زلزله را تشریح کرد و گفت: 

میزان آمادگى مردم 9/3درصد است.
ســیدحمید جمال الدینى افزود: 99 درصد شــهرهاى 
مــا در معــرض زلزله بــا میــزان خطر متوســط به

 باال قرار دارند.
 وى با اعالم اینکه تنها دو شهر خرمشهر و آبادان از خطر 
زلزله مصون هستند، گفت: 70 درصد شهرهاى کشور نیز 

بر روى گسل زلزله واقع شده اند.
جمال الدینى با اعالم اینکه میزان آمادگى خانواده ها در 
برابر زلزله 9/3 درصد است، افزود: یکى از نکات مهم که 

مردم مى بایست به آن آگاه باشد نقشه اضطرار در هنگام 
صدور پروانه هاى ساختمانى است. 

وى توضیــح داد: نقشــه اضطرار همــان توضیحات 
الزم در زمینــه شــناخت مالــکان ســاختمان  از 
نحوه خــروج از ســاختمان در هنــگام وقــوع زلزله

 است.
معاون جمعیت هالل احمر با اشــاره به اجراى پایلوت 
طرح خادم در کشور افزود: از ابتداى بهمن ماه قرار است 
نیروهاى آموزش دیده ما به درب منازل 250 هزار خانوار 
سراسر کشور مراجعه و آنها را نسبت به وضعیت آمادگى 

در برابر زلزله آگاه کنند.

فقط 2 شهر کشور
 از خطر زلزله مصون هستند

55 درصد طالق ها در 
5 سال اول زندگى رخ مى دهد

تکذیب عقیم سازى
 کارتن خواب ها 

معـاون رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده، 
عقیم سازى کارتن خواب ها و گورخواب ها را تکذیب 

کرد.
شـهیندخت مـوالوردى در حاشـیه بهره بـردارى از 
اولیـن پارك بانوان در یاسـوج در پاسـخ به سـئوالى 
مبنى بر عقیم سازى کارتن خواب ها و گورخواب ها از

 سـوى دولت، خاطرنشـان کرد: من ایـن موضوع را 
تکذیب مى کنم و از مصاحبه اى که من در این ارتباط 

دادم برداشت نادرستى شد. 
وى گفت: از من پرسـیده شـد آیا دولت برنامه اى در 
این خصوص دارد، گفتم برنامـه اى در این خصوص 
نـدارد و اگر قـرار اسـت چنیـن برنامه اى اجرا شـود 
توسط وزارت بهداشت و با بررسى کارشناسى صورت 

مى گیرد.

افشاى هویت بازیگرى که 
تهدید شد

روز سـه شـنبه در سـایت هاى خبـرى و کانال هاى 
تلگرامـى خبـرى منتشـر شـد کـه چنـدى پیـش 
با شـکایت بازیگـر معـروف تلویزیون به نـام «ب» 
پرونـده اى در پلیس فتـاى اسـتان البرز بـه جریان

 افتاد.
این زن بازیگر در تشـریح ماجرا گفت: «مدت ها بود 
که در یکـى از شـبکه هاى اجتماعى فعالیت داشـتم 
تـا اینکه چنـدى پیش فردى کـه صفحه  مـرا دنبال 
مى کـرد و مدعى بود کـه از عالقه مندان من اسـت، 
برایم پیام فرستاد و پیشنهاد ازدواج داد....به او جواب 
منفـى دادم امـا پـس از ایـن ماجـرا تهدیدهـاى
اجتماعـى شـبکه هاى  در  او  شـد. شـروع  او   
 بـه مـن توهیـن مى کـرد و حتـى تهدیـد مى کـرد

 که مـرا بـه قتـل مى رسـاند یـا اینکـه رویم اسـید 
مى پاشد.»

در حالى که در خبرها نامى از این بازیگر برده نشـده 
بـود سـه شـنبه در اخبـار «20:30» نام ایـن بازیگر 

مشخص و معلوم شد او بهاره افشارى است.

اسب ایران به 
اروپا صادر مى شود

رئیس سازمان دامپزشکى کشور گفت: در پى امضاى 
تفاهمنامه همکارى با دانمارك در زمینه بهداشت دام 
و دامپزشکى، ایران در فهرست صادرکنندگان مجاز 

اسب به اتحادیه اروپا قرار مى گیرد.
مهدى خلج در آیین امضـاى تفاهمنامه همکارى در 
زمینه بهداشـت دام و دامپزشـکى ایران و پادشاهى 
دانمارك که در تهران برگزار شد، اظهار داشت: شرط 
الزم براى صادرات کاالى دامپزشکى رعایت الزامات 
بهداشـتى اسـت. بنابراین، این تفاهمنامه مى تواند 
زمینه هاى یک تجارت ایمن و امـن را براى فعاالن 

اقتصادى دو کشور فراهم کند.
وى افـزود: ایـران یک تـوده اسـب با قابلیـت هاى 
تجـارى و اقتصـادى دارد و بـه دنبـال شـرکت در
 میـدان هـاى منطقـه اى و بیـن المللـى اسـت،
درحالى که شـرط ورود به این مسـابقه ها یا تجارت 
در این بخش بـه رعایت برخى الزام هاى بهداشـتى 

نیاز دارد.

به دنبال مشترى
 براى اوین

رئیس سازمان زندان ها از منتفى شدن فروش زندان 
اوین به شهردارى تهران خبر داد و گفت: برغم تعیین 
کارشناس، شهردارى تهران رغبتى براى خرید زندان 
اوین نداشت.به گزارش مهر، اصغر جهانگیر در جمع 
خبرنـگاران و در خصـوص آخرین وضعیـت فروش 
زندان اوین به شهردارى تهران،گفت: علیرغم اینکه 
کارشناسان ما بارها از شـهردارى تهران این موضوع 
را پیگیرى کردند، شهردارى رغبتى نشان نداد و عدم 
تمایل شـهردارى تهران بـراى خرید زنـدان اوین را 
به ریاسـت قـوه قضائیـه منعکـس کردیـم.  در حال
 حاضـر هم ممکن اسـت بـا جاهـاى دیگـر از جمله 
مجموعه هـاى دولتى کـه آنها هم  متقاضـى بودند، 

مذاکره کنیم.

چرك نویس

مدیرعامل گروه هتل هاى ایرانگردى و جهانگردى درباره دیدگاه 
خود در زمینه گرانى سفر در ایران و در مقایسه با قیمت هاى سفر 
به کشورهاى همسایه چون ترکیه که در برخى مواقع ارزان تر از 
سفر به برخى استان هاى کشورمان است، اظهار داشت: اوًال باید 
به این مسئله توجه کنیم که گردشگرى یک کاالى لوکس است 
و با مقوالت دیگر فرق مى کند بنابراین نباید به بهانه ارزانى سفر، 

باعث پایین آمدن کیفیت سفر شویم.
مهرداد تاوتلى در گفتگو با تســنیم ادامه داد: درباره ارزانى سفر 
به ترکیه نسبت به برخى شــهرهاى کشورمان همچون کیش 
نیز باید این توضیح را بدهم که مردم بدانند هزینه ســفر در ایام 
شلوغى به ترکیه به مانند زمان خلوتى سفر به این کشور نیست 
که همین مقوله را ما در برخى شهرها به مانند کیش هم داریم 
یعنى در خلوتى سفر مى توان با نصف هزینه ایام شلوغى سفر به 
کیش سفر کرد، از طرفى نیز در پیامک هایى که براى مردم نسبت 
به سفر ارزان به کشورهاى همسایه ارســال مى شود در برخى 
مواقع ترفندهایى نیز به کار مى رود تا مســافر ترغیب به سفرى 

گران تر از آن هزینه اى شود که پیامک شده است.
مدیرعامــل گــروه هتل هــاى ایرانگــردى و جهانگردى در 
توضیح بیشتر این ترفندها تصریح کرد: مثًال پیامک هاى انبوه 
مى فرستند که فالن ســفر به ترکیه 600 تا 700 هزار تومان و 
این سفرها هم سفر لحظه آخرى است و بیشتر کسانى به چنین 
سفرهاى مى روند که از هر لحاظ آماده سفر هستند و کم پیش 
مى آید سفرشان را کنسل کنند، حال وقتى فرد به آژانس مربوطه 
مراجعه مى کند، به او عنوان مى شــود که پکیچ این سفر ارزان 
خارجى تمام شده و به او پکیچ هاى دیگرى با هزینه هاى بیشتر 
پیشنهاد مى شــود و چون این افراد آماده سفر هستند به اجبار با 
توجه به برنامه ریزى اى که کردند تن به چنین سفرى مى دهند.
تاوتلى در ادامه توضیح درباره گرانى ســفر در ایران گفت: 50 
درصد هزینه ســفر مربوط به اقامت اســت، بنابراین باید براى 
ارتقاى فرهنگ گردشگرى در شروع به نوعى دولت ها سوبسید 
بدهند مثــًال در مالیات و مالیات ارزش افــزوده براى هتل ها و 
فعاالن گردشــگرى تدابیرى اندیشیده شــود تا تسهیالتى به 
آنان ارائه شــود، زیرا فعاالن گردشــگرى مى گویند اگر دولت 
2 درصد تخفیف به آنهــا تعلق دهد آنها نیــز 4 درصد به مردم 

تخفیف مى دهند.

مدیرعامل گروه هتل هاى ایرانگردى و جهانگردى ادامه داد: از 
طرفى هزینه حامل هاى انرژى براى مکان هاى اقامتى بســیار 
باالست و هنوز هم یارانه اى براى گردشگرى برخالف قولى که 
داده شده بود تعلق نگرفته است، بنابراین دولت باید براى کاهش 
هزینه هاى حامل هاى انرژى فکرى کند زیرا هرچه این هزینه ها 

کاهش یابد متعاقبًا هتل ها نیز به مسافران تخفیف خواهند داد.
تاوتلى یکى دیگر از عوامل گرانى سفر در ایران را گرانى زمین 
دانســت و عنوان کرد: زمین در ایران خیلى گران است متعاقبًا 
هزینه ساخت هتل نیز باال مى رود و همین عامل مهم در گرانى 

هزینه  اقامت تأثیر دارد.
مدیرعامل گروه هتل هاى ایرانگردى و جهانگردى با مقایســه 
ســفر ارزان با طالى ارزان گفت: هیچ وقت کســى نمى گوید 
طالى ارزان بخریم چون طال کاالى لوکســى است بنابراین 
گردشگرى نیز کاالى لوکسى اســت و نباید به صرف ارزان تر 
شــدن آن از کیفیت آن بکاهیم ولى اگر دولت حمایت بیشترى
 در ارائه سوبسیدها کند و یارانه براى گردشگرى نیز تعلق بگیرید 
و تسهیالت ویژه اى در حوزه معافیت هاى مالیاتى صورت پذیرد، 
مطمئن باشید فعاالن گردشگرى نیز خود براى تخفیف بیشتر به 

مردم استقبال خواهند کرد.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى 
ســازمان غذا و دارو متذکر شــد: تولید براى 
صادرات، رویه اى معمول در دنیاست و براى 
اینکه محصول قاچاق خریدارى نشــود بهتر 
اســت براى اثبات صحت محصول استعالم 

شود.
به گــزارش فــارس، ســمیره صبــاح در 
خصــوص جملــه غیر قابــل فــروش در 
آمریــکا، که بــر روى برخــى آدامس هاى 
وارداتى و شــائبه هاى مطرح شــده به دلیل 
اطالع رســانى هاى اشتباه 

که مثًال این محصول براى مصرف کنندگان 
خانم نازایى و براى مردان و زنان مشــکالت 
هورمونــى ایجــاد مــى کند گفــت: برخى 
محصوالت در هر کشــورى صرفــًا به قصد 
صادرات تولید مى شــوند و بر همین اساس 
این مطلب در بسته بندى آن نیز قید مى شود.

وى ادامــه داد: در کشــور ما نیــز رویه اى 
معمــول اســت و تولیدکننــدگان بــه 
خوبــى بــه جزئیــات آن واقــف هســتند 
لــذا موضــوع عــدم فــروش محصــول
 ذکر شده در این نوع آدامس ها دقیقًا همانند

عبارت تولید براى صــادرات در محصوالت 
ایرانى است.

صباح گفــت: البتــه باید توجه داشــت که 
محصوالتى که ســازمان غــذا و دارو به آنها 
مجوز ورود مى دهد قطعًا بر اساس ضوابط و 
آیین نامه ها بوده و همه جوانب اعم از سیاست 
هاى کالن سالمت، اقتصاد مقاومتى و... در 

مورد آنها لحاظ مى شود.
معــاون اداره کل نظارت بر فــرآورده هاى 
غذایى ســازمان غــذا و دارو در ادامه افزود: 
همچنیــن اصالت ایــن محصــوالت با کد 
رهگیــرى و رهیابى الصاق به بســته بندى 
آنها و از طریق سامانه TTAC قابل استعالم

 است.
وى خاطرنشــان کرد: توجه به نشان سازمان 
غذا و دارو در محصوالت تولید داخل و عادت 
کردن به استعالم فرآ ورده سالمت وارداتى به 
شــکل مذکور راهکار جدى و عملیاتى براى 
مبارزه با کاالهاى تقلبى و قاچاق و اطمینان 
مصرف کننده نســبت به محصول خریدارى 

شده است.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور از 
کمک هاى این سازمان به خانواده هاى داراى 

فرزند چند قلو خبرداد.
حبیب ا... مسعودى فرید گفت: خانواده هایى که 
داراى فرزند سه قلو و یا بیشتر باشند مى توانند با 
مراجعه به سازمان بهزیستى کشور در هر استان 
و یا شهرســتان کمک هایى را از این ســازمان 

دریافت کنند.
وى افزود: افراد پس از مراجعه، باید یک فرم ویژه 
را پر کرده و پس از نگارش اطالعات خود، فرم را 
تحویل نمایندگان سازمان بهزیستى کشور دهند.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور 
با اشاره به بررســى وضعیت خانواده ها از سوى 
بهزیستى استان ها اظهار داشــت: پس از ارائه 
درخواســت از ســوى خانواده هــا، موضوع در 
دستور بررسى قرار گرفته و پس از تأیید از سوى 
کارشناسان سازمان بهزیستى کشور خدمات به 

این خانواده ها ارائه مى شود. 
مســعودى فرید در پاســخ به این پرسش که 
کمک هاى ارائه شــده به خانواده ها شامل چه 
کمک هایى مى شود، تصریح کرد: این کمک ها 
شامل کمک هاى مالى، حق پرستارى، پوشاك 

و شیرخشک نوزادان چند قلو است.
وى از تهیه یک بخشنامه ویژه جهت کمک به
خانواده هاى داراى فرزند چندقلو خبرداد و اذعان 
کرد: در سال جارى یک بخشنامه ویژه تهیه و بر 
مبناى آن به خانواده هاى داراى فرزند چند قلو، 

خدمات ارائه مى شود.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور 
ادامــه داد: پیش از تهیــه این بخشــنامه نیز 
کمک هایى به خانواده هاى داراى فرزند چند قلو 
ارائه مى شد اما این کمک ها اکنون سازماندهى 

تر شده هستند.
مسعودى فرید با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته 
شــده به منظور کمک به تهیه مسکن خانواده 
هاى داراى فرزند چندقلو گفت: در شرایطى که 
خانواده هاى داراى فرزند چندقلو  خانه نداشــته 
باشند به آنها کمک خواهد شد تا بتوانند صاحب 

خانه شوند.

سازمان حج و زیارت طى اطالعیه اى شرایط 
انتقال قبوض حج و عمره را اعالم کرد.

در اطالعیه این سازمان آمده است: به اطالع آن 
دسته از دارندگان اسناد حج تمتع و عمره مفرده 
که قصد انتقال اســناد مذکور به غیر را دارند، 
مى رساند: در حال حاضر نقل و انتقال قبوض 
حج تمتع صرفاً به پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر 
و خواهر و آن هم در دفاتر زیارتى داراى مجوز 
سازمان حج و زیارت با حضور اشخاص انتقال 
گیرنده و انتقال دهنده میسر است و انتقال اسناد 
عمره به غیر نیز فقط با حضور طرفین انتقال در 
دفاتر یاد شده که مورد تأیید سازمان حج و زیارت 

مى باشند، صورت مى گیرد.بر این اساس الزم 
است افراد مذکور با لحاظ مراتب فوق صرفاً به 

دفاتر زیارتى مجاز مراجعه کرده و از مراجعه به 
واسطه ها و مراکز غیر مجاز که با لطایف الحیل 
و تنظیم قراردادها و وکالتنامه هاى یکطرفه که 
مضیع حقوق دارندگان اســناد حج و عمره مى 
باشد و به صورت غیر موجه نیز براى آنها منافع 

زیادى را به دنبال دارد، جداً خوددارى کنند. 
به هر حال این ســازمان در قبال اقدامات غیر 
موجه یاد شــده هیچگونه مسئولیتى نخواهد 

داشت.
ضمنــاً  اســامى و مشــخصات دفاتــر مجــاز 
زیارتــى در ســایت ســازمان بــه نشــانى
 www.hajnews.ir قابل دسترسى است.

تمایل تمایل 44 میلیون ایرانى  میلیون ایرانى 
به اهداى عضوبه اهداى عضو

خانواده چندقلوها 
صاحب خانه مى شوند

 3 دلیل گرانى سفر در ایران ماجراى آدامس هاى غیرقابل فروش آمریکایى در ایران

گردشگرى یک کاالى لوکس است

شرایط واگذارى قبوض حج تمتع و عمره مفرده اعالم شد

,,
اهداى عضو در سال 
94 حدود 808 مورد 
بوده است به عبارتى 
به ازاى پنج هزار 
تا هشت هزار مرگ 
مغزى تنها 808 مورد 
حاضر به اهداى عضو 
شده اند
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آغاز طرح به روزرسانى 
نقشه هاى شهر نطنز

شهردار نطنز گفت: نامگذارى معابر شهر نطنز در چهار 
فاز انجام و پـس از تأیید شـوراى نامگـذارى به پایان 
رسید که تابلوهاى آن نیز تا پایان سال نصب مى شود.

محسن تجویدى اظهار داشت: عملیات نصب تابلوها 
پس از تأیید و ابالغ شوراى نامگذارى شهرستان آغاز 
خواهد شد که این تابلوها شامل تابلوى پالکى پایه دار 

ایستاده است.
وى خاطرنشـان کـرد: ایـن عملیـات باهـدف بهبود 
وضعیت و سهولت شناسایى معابر و دسترسى آسان تر 
شهروندان به محالت موردنظر آغازشده و تا پایان سال 

جارى انجام خواهد شد.
تجویـدى از آغـاز طـرح غنى سـازى و به  روزرسـانى 
نقشه هاى شهر نطنز خبر داد و بیان کرد: این طرح در 
راستاى تهیه طرح تفصیلى شهر است که نقشه هاى به  

روز شهرى تهیه مى شود. 

کمک 20 میلیارد ریالى مردم 
استان براى بازسازى عتبات

مسئول ستاد بازسـازى عتبات عالیات استان اصفهان 
گفـت: از ابتداى سـال جـارى تاکنـون مردم اسـتان 
اصفهان بالـغ بر 20 میلیـارد ریال به صـورت نقدى و 
غیرنقدى جهت بازسازى مکان هاى متبرکه در کربال، 

نجف و سامرا کمک کرده اند.
مصطفـى نوریـان بـا بیـان اینکـه از ابتـداى سـال 
جارى تـا کنـون چهاردفتر سـتاد عتبـات عالیـات در 
شهرستان هاى اسـتان اصفهان راه اندازى شده است 
افزود: دفتر اردسـتان پنجمین دفتر در استان اصفهان 

است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر کار ساخت چهار درب 
مسجد کوفه را در دسـت اقدام داریم افزود: همچنین 
عملیات احداث 150 چشـمه سـرویس بهداشـتى در 
سامرا به پایان رسـیده و کاشـى کارى صحن در حال 

اتمام است. 

هیچ دستگاه اجرایى به 
نمایشگاه دهه فجر نمى رود؟

مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه هاى بین المللى استان 
اصفهـان گفـت: بیـش از ده سـال اسـت نمایشـگاه 
دسـتاوردهاى انقالب در حال برگزارى اسـت ولى به 
دلیـل بى برنامگى امسـال حتى یک دسـتگاه اجرایى 
نیز بـراى شـرکت در ایـن نمایشـگاه تقاضایـى ثبت 

نکرده است.
رسول محققیان با انتقاد از عدم استقبال دستگاه هاى 
اجرایـى جهـت حضـور در نمایشـگاه دسـتاوردهاى 
انقالب خاطر نشان کرد: بیش از ده سال است که این 
نمایشگاه در حال برگزارى است ولى تنها دو سال اول 

آن قوى برگزار شد.
وى با اشـاره به اینکه تنهـا 20 روز به بازگشـایى این 
نمایشـگاه در تاریخ 19 بهمن باقى مانده یادآور شـد: 
حتى یـک دسـتگاه اجرایى نیـز براى شـرکت در این 

نمایشگاه تقاضایى ثبت نکرده است. 

نخستین «موزه ملى چوگان» 
در اصفهان راه اندازى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان از تصویب طرح راه اندازى نخسـتین 
موزه ملى چـوگان در اصفهان در شـوراى فنـى اداره 
کل استان در آستانه ثبت جهانى این میراث ناملموس 

خبر داد.
فریدون  اللهیارى اظهار داشـت:  پس از دوران صفوى 
متأسـفانه این ورزش تاریخى با رکود مواجه شده و به 

کشورهاى دیگر راه یافت.
وى در زمینـه تصویب طرح مـوزه چوگان نیـز اظهار 
داشت: با توجه به تهیه پرونده ثبت جهانى این ورزش 
تاریخى و به منظور تسریع در روند تصویب این پرونده 
در شـوراى جهانى ثبت سازمان یونسـکو، طرح اولیه 
ایجاد مـوزه چـوگان در محور شـمال و شـمال غرب 
مجموعه جهانى کاخ چهلستون و در محور غربى تاالر 
تاریخى تیمورى با مشارکت اداره کل میراث فرهنگى 
اسـتان و هیئت چوگان در شـوراى فنى این اداره کل 

مطرح شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
برنامه اى براى افزایش مراکز آموزشگاهى نداریم، گفت: 
تعداد مراکز آموزشگاهى راهنمایى و رانندگى در استان 
اشباع شده است. سرهنگ رضا رضایى در گفتگو با مهر 
با اشــاره به اینکه قوانین جدید صدور گواهینامه از اول 
بهمن ماه در اصفهان و همزمان با سراسر کشور  اجرایى 
مى شود، اظهار داشت: بر اساس این قوانین افرادى که از 
اول بهمن موفق به دریافت گواهینامه مى شوند باید به 
مدت سه ماه با یک همراه که داراى گواهینامه پایه 2 و 3 

است، رانندگى کنند.
وى با بیان اینکه این افراد به مدت سه ماه امکان رانندگى 

از ســاعت 24 تا 5:00 بامداد را ندارند، افزود: همچنین 
چنانچه این افراد در بازه زمانى سه ماهه تخلف حادثه ساز 

داشته باشند، گواهینامه شان اخذ خواهد شد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در ادامه به فعالیت 
150 مرکز آموزشــگاه راهنمایى و رانندگى در اســتان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: 60 مورد از این آموزشگاه ها 
در شهر اصفهان فعالیت دارند. سرهنگ رضایى با اشاره 
به اینکه در سال جارى تعرفه آموزشگاه هاى راهنمایى 
و رانندگى 6 درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: در 
سال آینده نیز افزایش جزئى در تعرفه این آموزشگاه ها 

را خواهیم داشت.

شهردار اصفهان گفت: با نصب و راه اندازى شش نیروگاه 
خورشیدى، تعداد نیروگاه هاى خورشیدى شهر اصفهان 

به 24 واحد رسیده است.
مهدى جمالى نژاد گفت: این نیروگاه ها که در ساختمان 
شوراى اسالمى شهر، ســاختمان ادارى منطقه 13، دو 
نقطه از باغ غدیر واقع در منطقه 4، پارك صفه در منطقه5 
و ساختمان ادارى منطقه یک نصب شده ظرفیت انرژى 
خورشیدى شهر اصفهان را به 300 کیلووات رسانده است. 
وى افزود: همزمان با اجراى این پروژه، ســامانه جامع 
مانیتورینگ کلیه این نیروگاه ها نیــز مورد بهره بردارى 

قرار گرفت. 

شهردار اصفهان اظهار داشت: در کنار این نیروگاه ها به 
منظور انجام برنامه هاى زیست محیطى، در آینده چهار 
سامانه سنجش خرده اقلیم نیز نصب و راه اندازى مى شود. 
وى اعتبار این پروژه را چهار میلیــارد ریال و طراحى آن 
را با مدیریت بهینه سازى حوزه معاونت خدمات شهرى 
عنوان کرد. وى خاطرنشان کرد: این نیروگاه در قسمت 
سقف پارکینگ، دیواره ساختمان و فضاى پشت بام نصب 
و از تعداد 250 صفحه خورشیدى 60 وات تشکیل شده و 
ظرفیت این نیروگاه خورشیدى 13 کیلووات است که قادر 
است روزانه در شرایط مساعد جوى 100 کیلووات ساعت 

برق تولید کند.

نیاز به آموزشگاه جدید 
راهنمایى و رانندگى نداریم

اتصال 24 نیروگاه خورشیدى 
به شبکه توزیع برق  اصفهان 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان هنوز قابلیت انتقال به انســان را ندارد، 
گفت: مردم با آسودگى کامل گوشت مصرف کنند، هیچ 

مشکلى در حوزه مصرف گوشت قرمز و سفید وجود ندارد.
شهرام موحدى با بیان اینکه آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
تبدیل به یک مشکل جهانى شده است اظهار داشت: در 
حال حاضر 51 کشور جهان از جمله کشورهاى ژاپن، هلند، 
آلمان و... که از نظر امنیت زیستى در حوزه پرورش طیور 

سرآمد بوده درگیر این مشکل هستند.

وى با اشاره به اینکه در کشــورمان نیز 12 استان درگیر 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هستند، افزود: در همین راستا 
اوایل سال جارى رصد، پایش و مراقبت از آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان را در دستور کار خود قرار دادیم.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان تصریح کرد: از مهرماه 
به بعد چون پیش بینى کرده بودیم که مهاجرت پرندگان 
آبزى از سمت شمال به جنوب کشور و از طریق تونل هوایى 
انجام شده و این امر در نیمه دوم سال اتفاق مى افتد آمادگى 

خودمان را تشدید کردیم.

موحدى با بیان اینکه پس از رصد، نخستین مورد را در یکى 
از خانه هاى روستایى محمدآباد جرقویه مشاهده کردیم، 
افزود: در این راستا نمونه گیرى انجام و پس از ارسال آن 
به مرکز ملى تشخیص سازمان دامپزشکى کشور نخستین 

مورد، تأیید شد.
وى با بیان اینکه وظیفه دامپزشکى استان این بود که در 
کمترین زمان ممکن به مقابله با آن بپردازد، گفت: مراقبت، 

پایش و معدوم سازى را انجام دادیم.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان افزود: یک مورد را نیز 

24 ساعت بعد در دو مزرعه پرورش بوقلمون در روستاى 
همت آباد نجف آباد گزارش دادند که این مزارع تلفات 100 

درصدى داشتند.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه توصیه شما به مردم 
چیست، تصریح کرد: آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان فعًال 
امروز به عنوان یک تهدید صنعت طیور مطرح اســت و 
هنوز قابلیت انتقال به انسان را ندارد هر چند که باید در حال 

آماده باش باشیم.
موحدى با بیان اینکه در همین راستا تمام کشتارگاه هاى ما 

تحت کنترل شبانه روزى حوزه فنى و بهداشتى دامپزشکى 
استان هستند، خاطرنشان کرد: در مصرف گوشت طیور 
شامل بلدرچین، کبک، مرغ، بوقلمون، شترمرغ و... و تهیه 
آن از مراکز مجاز و تحت نظر دامپزشــکى به هیچ وجه 

مشکلى وجود  ندارد.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان بیان کرد: مردم گوشت 
را با آسودگى کامل مصرف کنند و هیچگونه خطر انسانى 
وجود ندارد و هیچ مشکلى در حوزه مصرف گوشت قرمز و 

سفید وجود ندارد.

آنفلوآنزاى پرندگان 
به نجف آباد هم 
رسید

مراسم تودیع و معارفه مدیر آبفا شهرســتان لنجان باحضور مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان فرماندار، شهردار، اعضاى شوراى شهر، فرمانده 
نیروى انتظامى، رؤســاى ادارات و ســازمان هاى شهرســتان لنجان برگزار

شد.
هاشم امینى در این جلسه به وجود بحران کم آبى کشور و به ویژه استان اصفهان 
اشاره و اعالم کرد: باتوجه به تغییر اقلیم آب و هوایى کشور، بیالن آبى رشد منفى 
داشته به طورى که ذخایر و منابع آبى همچنان روند کاهشى داشته براین اساس 
شرکت آبفا استان اصفهان که وظایف مهمى همچون تأمین آب شرب و نیز دفع 
فاضالب را برعهده دارد در سال هاى اخیر تدابیرى در جهت مهار تبعات بحران 

کم آبى در استان اصفهان در دستور کار قرار داده است.
وى افزود: هم اکنون واحدهاى بزرگ صنعتى در اســتان اصفهان مشغول به 
فعالیت هستند که نیاز آبى این واحدها را مى توان از طریق پساب تأمین کرد و آب 
تازه در اختیار دیگر بهره برداران قرار داد. بر این اساس تفاهمنامه اى میان شرکت 
آبفا اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه منعقد گردید که بر مبناى آن با روش بیع 
متقابل شبکه فاضالب هشت شهر از توابع لنجان و شهرستان مبارکه اجراشود 
و تصفیه خانه فاضالب ســده لنجان احداث شود که خوشبختانه در حال حاضر 
تصفیه خانه ســده لنجان آماده بهره بردارى است و اجراى شبکه فاضالب این 

شهرها به 85 درصد پیشرفت فیزیکى رسیده است.
امینى اعالم کرد: درصدد هســتیم در آینده نزدیک پروژه آبرسانى به شهرهاى 
باغبهادران، چرمهین و باغشاد را در دســتور کار قرار دهیم تا این شهرهایى که 
در باالدست تصفیه خانه باباشــیخعلى قرار دارند از نعمت آب آشامیدنى سالم و 

بهداشتى برخوردار شوند.

آخرین وضعیت تفاهمنامه مهم 
آبفا و  فوالد مبارکه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت خودرو از 5 تا 8 بهمن ماه در 
محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، 
در این دوره نیز همچون سال هاى گذشته خودروسازان و واردکنندگان 
برتر کشور به این نمایشگاه پیوسته اند که گروه صنعتى ایران خودرو، 
گروه خودروسازى سایپا، مدیران خودرو، کرمان خودرو، شرکت صنایع 
مدیا موتورز کیش، شرکت خودروسازى کارمانیا، رامک خودرو، آرین 

موتور پویا و جهان نوین آریا از مشارکت کنندگان این دوره هستند. 
مشارکت کنندگان در این نمایشــگاه رونمایى از محصوالت جدید یا 

فیس لیفت را در دستور کار خود دارند.
گروه صنعتى کرمان خودرو نماینده برندهاى جک، لیفان و هیونداى با 
جدیدترین محصول خود هیونداىi10   و  i20 به این نمایشگاه مى آید.

شرکت خودروســازى کارمانیا نماینده BYD با محصول شاسى بلند 
هیبرید جدید خود با نام S6 حضور خواهد یافت.

گروه خودروسازى سایپا در قالب نماینده برند سیتروئن، ضمن رونمایى 

از محصول C4 این برند، به معرفــى محصوالت جدید کارخانه هاى 
برلیانس و چانگان مى پردازد.

صنایع خودروســازى مدیران خودرو، چــرى Tiggo 5 را به  عنوان 
جدیدترین محصول خود عرضه خواهد کرد و به  عنوان نماینده برند 
MVM نیز محصول Arrizo 5 و X22 را به نمایشگاه اصفهان خواهد 

آورد.
رامک خودرو مدل هاى سال 2017 برند SsangYong  را به نمایش 

خواهد گذاشت.
شرکت جهان نوین آریا به  عنوان نماینده برند نیسان که اولین حضور 
 JUKE خود در اصفهان را تجربه مى کند نیز با دو محصول موفق خود

و X-Trail به نمایشگاه مى آید. 
در کنار این محصوالت، گروه صنعتى ایران خودرو نماینده مرسدس بنز 
و پژو، شرکت صنایع مدیاموتورز کیش (نماینده MG) و شرکت آرین 
موتور پویا نماینده برند میتسوبیشى نیز به ارائه جدیدترین محصوالت 

خود مى پردازند.
شایان  ذکر است؛ حضور مستقیم چهار شــرکت ایران خودرو، سایپا، 
کرمان موتور و مدیران خودرو به  عنوان تأمین کنندگان بخش عمده  
نیاز خودروى کشور، در کنار دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان فعال 

در این صنعت، طیف وسیعى از سالیق را پوشش مى دهد. 
این نمایشگاه 9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى را تحت پوشش دارد 

و از ساعت 16 تا 22 میزبان عالقه مندان و متخصصان خواهد بود.

جمع برندها، جمع است
بزرگان خودرو در اصفهان گرد هم مى آیند

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از کشف 10 هزار کیلوگرم گوشت بوقلمون غیر بهداشتی آماده توزیع در بازار خبر داد.
سرهنگ على جعفرى نژادگفت: مأموران انتظامى شهرستان خمینى شهر مطلع شدند یک واحد صنفى اقدام به بسته بندى مقدار زیادى گوشت بوقلمون غیر بهداشتى 

کرده و قصد توزیع آن را دارد که پس از هماهنگى با اداره کشاورزى و دامپزشکى این شهرستان و هماهنگى با مقام قضائى به محل اعزام شدند.
وى ادامه داد: در بازرسى از محل 10 تن گوشــت غیر بهداشتى که به صورت غیر مجاز بســته بندى و آماده توزیع در بازار بود کشف شد، کارشناسان مربوطه ارزش 

گوشت هاى کشف شده را یک میلیارد ریال اعالم کرده اند . در این خصوص یک نفر شناسایى و جهت سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شد.

10تن گوشت 
غیربهداشتى بوقلمون 
کشف شد

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: اکثر 
کاالهاى فروشگاه هاى اینترنتى قاچاق و از نوع بى کیفیت 

غربى است.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: برغم شعار فروشگاه هاى 
اینترنتى در مورد حمایت از تولید داخلى، جهت گیرى کالن 
آنها، به سمت فروش برندهاى خارجى و کسب سود بیشتر 

است.
وى بیان داشــت: همین منفعت طلبى موجب شده تا توجه 
به سبک زندگى اســالمى – ایرانى خیلى کمرنگ شود و با 
وجود اینکه مراکز فروش اینترنتى یکى از اهداف خود را ارائه 

محصول فاخر ایرانى معرفى مى کنند و مدعى سبک زندگى 
ایرانى- اسالمى هستند، بخش عمده اى از محصوالت آنها 
به  ویژه پوشاك و زیورآالتى که براى مشترى ایرانى تبلیغ 

مى شود، اجناس خارجى است.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان اعالم کرد: 
اکثر کاالهاى فروشــگاه هاى اینترنتى قاچاق و از نوع بى 

کیفیت غربى است.
محمدى فشارکى افزود: متأسفانه آن بخش از تولیداتى هم که 
به نام محصوالت ایرانى عرضه مى شود، بعضاً در سبک  کارى 

خود، از برندهاى خارجى کپى  بردارى مى کنند.

مدیر امور ســینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: 20 فیلم از آثار جشنواره فیلم فجر 

سى و پنجم در اصفهان به روى پرده مى رود.
رضا دهقان گفت: بنابر تصمیم نهایى که ازسوى دبیرخانه 
سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر اتخاذ شد، امکان اکران 
20 فیلم از فیلم هاى این جشنواره به هر استان داده شد که 
اصفهان هم در ایام جشنواره میزبان اکران این آثار خواهد 
بود. وى افزود: تالش ما بر این است که این 20 فیلم از بین 
فیلم هاى رده الف که فیلم هاى برتر در جشنواره هستند 
انتخاب شوند و همچنان براى این موضوع درحال رایزنى 
هستیم و تصمیم نهایى اتخاذ نشده است. وى با اشاره به 
اینکه زمان آغاز اکران این آثــار در اصفهان هنوز قطعى 
نشده گفت: فیلم ها در اصفهان با چند روز تأخیر نسبت به 
آغاز جشنواره در تهران اکران مى شوند اما تاریخ دقیق آن 

هنوز مشخص نیست.
دهقان از اکران فیلم هاى جشــنواره فجر در دو سینماى 
فلسطین و ساحل خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزى 

صورت گرفته هر فیلم در سه سانس اکران مى شود.
وى درخصــوص بودجه اى که براى اکــران این آثار در 
اصفهان تعیین شــده گفت: براى اکران هر فیلم در سه 

سانس مبلغ 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
از رفع مشکل کنورتورها (دود قرمز رنگ) از آسمان آبى 

شرکت ذوب آهن خبر داد.
حمید ظهرابى در خصوص آالینده هاى تولید شــده از 
کارخانجات اطــراف اصفهان گفــت: اداره کل محیط 
زیست تمام راه ها را براى کاهش آالینده ها طى کرده 
و به تالش خــود ادامه مى دهد تا بــه نتیجه مورد نظر 

برسد.
وى در خصــوص وجــود آالینده هاى شــرکت ذوب 
آهن گفت: از هــر راهى، حتى اســتفاده از زور و مراجع 
قضائى بــراى جلوگیرى از آالینده ها اقــدام مى کنیم 
و بــا حــذف کنورتورهــا (دود قرمز رنگ) بــه زودى 
مشــکل آلودگى هوا را رفع  کرده تا بــه نتیجه دلخواه 

برسیم.
این در حالى اســت که شــرکت ذوب آهن درخواست 
اســتفاده از ســوخت مازوت در کوره بلند را به عنوان 
جایگزین ُکک در فرآیند تولید ارائه کرده و کارشناسان 
اداره کل محیط زیســت با بررسى این درخواست منوط 
به رفع آلودگى از کنورتورهایى که هم اکنون دود قرمز 
رنگى ایجاد مى کنند درخواستشــان را  به بعد موکول 

کرده اند.

مدیرعامل تعاونى  کارخانجات لبنى اســتان اصفهان 
گفت: دولــت تاکنون 60 درصد از بدهى خرداد ســال 
گذشته بابت شیر مدارس به کارخانجات کشور را تسویه 

کرده است.
هومان امیرى با اشــاره به بدهى 145 میلیارد تومانى 
دولت به کارخانجات شیر کشور اظهار داشت: مجموع 
طلب کارخانجات شیر استان اصفهان بابت شیر مدارس، 

بیش از 30 میلیارد تومان بوده است.
وى پیرامــون پرداخــت 60 درصد بدهــى دولت به 
کارخانجات شیر کل کشور  افزود: 40 درصد بقیه بدهى 
که دو میلیارد تومان است براساس تعامالت تا آخر هفته 

جاري پرداخت مى شود.
مدیرعامل تعاونى  کارخانجات لبنى اســتان اصفهان 
یادآور شد: با پرداخت بدهى دولت به کارخانجات شیر، 
شیر مدارس با قیمت هاى قبل بدون هیچگونه افزایش 

از کارخانه ها خریدارى مى شود.
وى در پاســخ به اینکه شــیر در مدارس اصفهان چه 
زمانى توزیع مى شود، بیان داشت: شیر مدارس اصفهان 
هنوز نیامده زیرا اقدامات اولیه در حال بررســى اســت 
و فرم هاى الزم باید توسط مســئوالن مرتبط نگارش 

شود. 

اکران 20 فیلم جشنواره فروش محصوالت قاچاق در اینترنت
فیلم فجر در اصفهان

 خداحافظى دود قرمز از 
آسمان اصفهان

طلب کارخانجات اصفهان 
بابت شیر مدارس
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بررسى  شیوه هاى 
مسیر رشد و شکوفایى

جلسه دى ماه سلسله نشســت هاى «جوانى فصل 
رویش» از سوى دفتر تخصصى مشاوره امروز 30دى 
ماه در کتابخانه مرکزى برگزار مى شــود.به گزارش 
روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 
اصفهان، سلسله نشست هاى جوانى فصل رویش در 
اولین جلسه زمســتانى خود به موضوع «شیوه هاى 
مسیر رشد و شکوفایى» مى پردازد.عالقه مندان براى 
شرکت در این برنامه مى توانند روز پنج شنبه 30 دى 
ماه ساعت 15 به محل کتابخانه مرکزى واقع در خیابان 

باغ گلدسته مراجعه کنند.

آموزش 
فنون فیلمنامه نویسى

پنجمین جلسه دوره آموزشى «از ایده تا فیلم» امروز 
30 دى ماه با حضور امیررضا نورى پرتو از سوى دفتر 

تخصصى سینما برگزار مى شود.
رئیس دفتر تخصصى سینما با بیان این مطلب گفت: 
این دوره آموزشــى با همکارى مرکــز آموزش بنیاد 
ســینمایى فارابى از 9 دى ماه تا 20 اسفندماه برگزار 
مى شود.  مصطفى حیدرى اظهار داشت: عالقه مندان 
براى آشنایى با برنامه هاى این مرکز مى توانند به محل 
دفتر تخصصى سینما واقع در طبقه دوم زیرین کتابخانه 
مرکزى شهردارى اصفهان مراجعه کرده و یا با شماره 

تلفن 32239937 تماس حاصل کنند.

استاندار اصفهان گفت: گردشــگران از 86 کشور دنیا به 
اصفهان سفر مى کنند و کشورهاى اروپایى و به خصوص 

آلمان ها جایگاه ویژه اى در بین این گردشگران دارند.
رســول زرگرپور در دیدار بــا «آنا ماریا آنــدرس» وزیر 
همکارى هاى بین المللى دفتر نخســت وزیرى لهستان 
اظهار داشت: سوابق ارتباط ایران و لهستان به بیش از 500 
سال مى رسد . وى با بیان اینکه بیش از 120 هزار پناهنده 
لهســتانى در جنگ جهانى دوم به ایران آمدند، افزود: این 
یک رویداد تاریخى بین دو کشور است و در شهر اصفهان 
آرامگاهى وجود دارد که تعداد قابل توجهى از پناهندگان 
لهستانى در آن آرمیده اند و همه مقامات لهستانى در سفر به 

اصفهان از این آرامگاه بازدید مى کنند.
زرگرپور با اشــاره به اینکه در ســفر مقامات لهستان به 
اصفهان، بــراى ارتبــاط نزدیک تر اصفهان بــا یکى از 
استان هاى لهســتان اعالم آمادگى کرده بودیم، مطرح 
کرد: ما مى توانیم با مراودات فرهنگى این ارتباطات را آغاز 
کنیم. وى تبادل توریست را مهم خواند و افزود: گردشگران 
از 86 کشور دنیا به اصفهان ســفر مى کنند و کشورهاى 
اروپایى و بــه خصوص آلمان ها جایگاه ویــژه اى در بین 
این گردشگران دارند و براى گسترش این ارتباطات سفر 
تورلیدرهاى لهستانى به اصفهان و دیدار با همکاران خود 

مى تواند مؤثر باشد.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: 
در دهه فجر هزینه ها را کاهش دهیم و با در نظر گرفتن 
تخفیفاتى شیرینى این جشن را به کام عموم مردم بنشانیم.

جعفر عسکرى با اشــاره به اینکه دهه فجر فرصتى براى 
بازگویى دســتاوردهاى انقالب اســالمى است، اظهار 
داشت: والیت فقیه، استقالل و عزت امروز کشور از جمله 

دستاوردهاى انقالب است.
وى با بیان اینکه به دنبال دولتى کردن مراسم دهه فجر 
نیستیم، افزود: هدف از این همایش هم اندیشى و شناسایى 
ظرفیت هاست تا بتوانیم انقالب را هنرمندانه براى جوانان 

تبیین کنیم.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان یادآور 
شد: دشمن در مقابله با فرهنگ انقالب بیکار نبوده و اگر 
شبهه اى در ذهن یک جوان به وجود آید، همه ما مسئول 
هستیم. عســکرى با انتقاد از برگزارى ضعیف نمایشگاه 
دستاوردهاى انقالب اسالمى خاطر نشان کرد: سعى کنیم 
در دهه فجر هزینه ها را کاهش دهیم و با در نظر گرفتن 
تخفیفاتى، شیرینى این جشن را به کام آنها بنشانیم. رئیس 
ستاد بزرگداشت دهه فجر اصفهان تصریح کرد: صبح روز 
12 بهمن براى قدردانى نسبت به نعمت والیت و خدمات 
بى نهایت مردم و تجدید میثاق با شهدا در گلستان شهدا 

حاضر مى شویم.

گردشگران از 86 کشور دنیا 
به اصفهان سفر مى کنند

هزینه هاى دهه فجر را 
کاهش دهیم

  مهر | از ابتداى سال تاکنون بارها شاهد تجمع 
کارگران بســیارى از کارخانه ها و اخیــراً کارگران پلى 
اکریل پشت درب اســتاندارى بوده ایم که تنها پاسخ 
استاندار به کارگران «ســعه صدر» است. کارگران پلى 
اکریل از خردادماه تاکنون هیچ حقوقى دریافت نکردند 
و بســیارى از کارگران که خود نان آور چندین خانواده 

بودند امروز محتاج لقمه نانى شده اند.
تنها راه بقاى شــرکت پلى اکریل ایــران (اصفهان) با 
سابقه 40 ساله در صنعت نساجى کشور، تخصیص ده 
میلیارد تومان وام بانکى است که استاندار اصفهان قول 
همکارى داد تا با فراهم کردن این وام، تمام حقوق معوق 

کارگران به آنها تخصیص یابد.
کارخانه پلى اکریل اصفهان یکى از صد کارخانه اى بود 
که بر اساس اصل 44 قانون اساسى در حالى به بخش  
خصوصى واگذار شد که دولت قول حمایت و همکارى را 
به شرکاى خصوصى داد تا با هموار کردن مسیر بتوانند 
کارخانه نیمه ورشکسته را ســرپا کنند اما این در حالى 
بود که بسیارى از مدیران بخش خصوصى معتقدند که 
دولت تاکنون هیچ کمکى در جهت تقویت بخش هاى 
خصوصى و سرپا نگهداشــتن کارخانه هایى که روزى 

نیمه ورشکسته به آنها تحویل شده، انجام نداد.
اســتاندار اصفهان در ارتباط با ایــن واگذارى ها گفت: 
عمده صنایع مشکل دار بر اساس اصل 44 قانون اساسى 
به بخش خصوصى واگذار شده اند و کارخانه پلى اکریل 

نیز از جمله این صنایع است.
کارخانه پلى اکریل تنها یکى از ده ها کارخانجاتى است 

که با خصوصى ســازى به تعطیلى کامل رسیده است. 
این کارخانه کــه بالغ بر  دو هــزار و 200 کارگر دارد و 
حدود 750 نفر نیز در آن فعالیت مــى کنند، روزانه 80 
تن محصول تولید مى کنند. شــرکت پلى اکریل ایران 
(اصفهان) با سابقه 40 ســاله در صنعت نساجى کشور 
تنها راه بقاى آن تخصیص ده میلیارد تومان وام بانکى 
است که استاندار اصفهان قول همکارى داد تا با فراهم 
کردن این وام، تمــام حقوق معوق کارگــران به آنها 

تخصیص یابد.
اکنون خط پلى اســتر شــرکت، فعال و خطوط تولید 
اکریلیک یک و 2 آن متوقف است و در واقع این کارخانه 
هم اینک فقط با حدود 35 درصــد از ظرفیت خود کار 

مى کند.
مدیر روابط عمومى شرکت پلى اکریل در حالى پس از 
ماه ها انتظار کارگران وعده پرداخت دو ماه حقوق معوقه 
را به کارگران این کارخانــه داد و در این رابطه به مهر 

بیان داشــت: مطالبات کارگران این شرکت هم اکنون 
در مجارى قانونى در حال پیگیرى است و به زودى دو 
ماه از حقوق معوقه آنها پرداخت مى شود. محسن کمالى 
افزود: مقرر بود دولت 40 میلیارد تومان به این شرکت 
براى حمایت از تولید بپردازد که 20 میلیارد تومان آن، 

مهر امسال در دو قسمت پرداخت شد.
وى افزود: بخشى از مبلغ 20 میلیارد تومان پرداخت شده 
براى راه اندازى خط تولید ُپلى استر این شرکت و بخشى 
دیگر براى پرداخت نیمى از حقوق باقیمانده اردیبهشت 

و خرداد کارگران هزینه شد.
مدیر روابط عمومى شــرکت پلى اکریل اصفهان ادامه 
داد: 20 میلیارد دیگر از اعتبار در نظر گرفته دولت هنوز 
باقى مانده است و براى پرداخت به شرکت پلى اکریل 
هم اینک مراحل قانونى خود را طــى مى کند که این 

موضوع نارضایتى کارکنان را به همراه داشته است.
کمالى با بیــان اینکه 20 میلیــارد دوم صرف پرداخت 
بخشــى از مطالبات کارگران و راه انــدازى خط تولید 
اکریلیک خواهد شــد، گفت: با توجه به سنگین شدن 
مطالبات و وصول نشدن این 20 میلیارد تا زمان حاضر، 
با پیگیرى استاندار و دیگر مســئوالن استان اصفهان، 
مقرر شده که ده میلیارد تومان وام از طریق بانک ملى 

پرداخت شود.
وى افزود: مقرر بود مســائل مربوط به پرداخت این وام 
تا روز اول هفته جارى حل شود اما به دلیل برخى موارد 

قانونى این کار به تأخیر افتاد.
مدیر روابط عمومى شرکت پلى اکریل اصفهان با بیان 

اینکه روز چهارشــنبه (دیروز) معاون سیاســى امنیتى 
اســتاندار اصفهان و رئیس بانک ملــى پیگیر موضوع 
بودند، اظهار امیدوارى کرد که این پول تا چند روز آینده 
براى پرداخت دو ماه حقوق معوقه کارگران به شرکت 

پلى اکریل ایران پرداخت شود.

کارخانه 40 ساله اصفهان، همچنان در انتظار کمک 20 میلیارد تومانى قول داده شده است

پل نجات پلى اکریل، «پول» است

,,

20 میلیارد تومان آن، 
مهر امسال در دو قسمت 
پرداخت شد.
وى افزود: بخشى از 
مبلغ 20 میلیارد تومان 
پرداخت شده براى راه 
اندازى خط تولید ُپلى 
استر این شرکت و بخشى 
دیگر براى پرداخت 
نیمى از حقوق باقیمانده 
اردیبهشت و خرداد 
کارگران هزینه شد

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103759207725 شماره پرونده: 9509983759200939 شماره بایگانی شعبه: 950955 
خواهان علیرضا کیان پور دادخواستی به طرفیت خوانده اسماعیل اسدى و حجت درخشنده و داودعلى نصرالهى 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983759200939 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/11 و ساعت 8:00 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 نشــر 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: 1677 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1113
مزایده

در پرونده 950242 و به موجب اجرائیه نیابت مورخ 95/8/17 صادره از شــعبه اجراى احکام بخش دشتیارى 
محکوم علیه احمد مهرابى به پرداخت 214/418/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مهرزاد شیران 
و 9/862/400 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف 
اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: محل وقوع ملک: شاهین شهر- خ مدرس – فرعى دوم شمالى پالك 64 مشخصات آپارتمان: اسکلت 
باربر مجموعه مسکونى فوق الذکر بتنى و آپارتمان مورد نظر در قسمت جنوبى طبقه سوم واقع گردیده و داراى 
دو اتاق خواب آشپرخانه اپن با کابینت چوبى پذیرائى، سرویس هاى بهداشتى انشعابات آب و برق و گاز ، پارکینگ 
و آسانسور مى باشد کف سرامیک دربهاى داخلى گرمایش پکیج و رادیاتور مى باشد آپارتمان نوساز و مساحت 
آن طبق  مدارك موجود در پرونده 96/36 متر مربع است. مشخصات ثبتى آپارتمان مشخصات ثبتى آپارتمان 
طبق مدارك موجود در پرونده به شرح ذیل مى باشد: شماره ملک: 1/81076 30 شماره چاپى 624248 سرى 
ج سال 92 نام مالک : احمد محرابى کرمانى سهم مالکیت شش دانگ عرصه و اعیانى ارزیابى آپارتمان: پس از 
بررسى موقعیت محلى آپارتمان و با توجه به کیفیت ساخت، قدمت ساخت، مساحت آپارتمان و با در نظر گرفتن 
جمیع عوامل موثر در ارزیابى ارزش ششدانگ عرصه و اعیانى آپارتمان مورد نظر به تاریخ مباشرت به کارشناسى 
(قیمت پایه مزایده) معادل 1/460/000/000 ریال به حروف (یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال) 
ارزیابى و اعالم مى گردد. ضمنا محکوم به برابر با یک دانگ از پالك مذکور مى باشد و این اجرا قصد مزایده 
آن را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/11/17 از ساعت 9 الى 10  محل برگزارى مزایده: شعبه دوم اجراى احکام 
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: محل وقوع مال با هماهنگى این اجرا مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 
10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و در صورت 
موافقت این اجرا و تا یک هفته فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1676  اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقی شاهین شهر و میمه/10/1114
حصر وراثت

اعظم عارف جزى بشناسنامه شماره 715 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 610/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حجت اله آقا امینى جزى بشناسنامه 
شماره 298 در تاریخ 1395/9/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اعظم عارف جزى 
فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 715 نسبت با متوفى (همسر) 2- محمدعلى آقا امینى جزى فرزند عباسعلى 
شماره شناسنامه 203 نســبت با متوفى (پدر) 3- نصرت آقا امینى جزى فرزند حسین شماره شناسنامه 209 
نسبت با متوفى (مادر) 4- ابوالفضل آقا امینى جزى فرزند حجت اله شماره شناسنامه 2- 020805-510 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- محمدطاها آقا امینى جزى فرزند حجت اله شماره شناسنامه 0511451-510 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1682 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/1115
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759207744 شماره پرونده: 9509983759200838 شماره بایگانی شعبه: 950854 
خواهان محمدطاهر سیگارودى دادخواستی به طرفیت خوانده جمیله حسین غانمى به خواسته تنفیذ و تایید 
معامله 8/11/1 یک دستگاه لیفتراك و رفع توقیف و استرداد و خلع ید و تحویل دستگاه تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع 
در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759200838 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/12/07 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 1678  اسالمیان کوپائى قاضى شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/10/1116
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95/184 تاریخ رسیدگى 95/9/22 خواهان: مریم کرمى فرزند احمد بنشانى اصفهان خ کمال 
اسماعیل کوچه باغ خان پ 15 وکیل: زهرا بهرامى به نشانى دهاقان دفتر وکالت خانم بهرامى خوانده: نعمت 
ا... کرمى فرزند رضا مجهول المکان خواسته الزام به تحویل  راى شورا در خصوص دعوى خانم مریم کرمى به 
وکالت خانم زهرا بهرامى به طرفیت نعمت ا... کرمى فرزند رضا بخواسته الزام به تحویل سه دانگ باغ محصور 
واقع در صحراى نجف آباد دهاقان به انضمام خسارت دادرسى مختصرا به این شرح که خواهان اظهار میدارد 
اینجانب عروس خوانده میباشم و سه دانگ باغ مزبور در مهریه اینجانب بوده است على هذا با توجه به رونوشت 
مصدق نکاحیه و شهادت شهود و اسناد مثبت ارائه شــده دعوى خواهان را به کیفیت فوق محمول بر صحت 
دانسته و به استناد مواد 232 و 233 و 238 قانون مدنى و 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
الزام خوانده به تحویل سه دانگ باغ مزبور به خواهان و پرداخت هزینه دادرسى که توسط اجراى احکام محاسبه 
میگردد اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در شورا و سپس بعد از بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه دهاقان میباشــد. م الف: 95/220 حاتمى کیا قاضى شــعبه اول حقوقى شوراى

 حل اختالف دهاقان/10/1129

ابالغ  اجراییه
شــماره پرونده: 139504002003000228/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9500477/1 شــماره ابالغیه: 
139503802003000048 بدینوســیله به  محمدرضا جاللى عاشــق آبادى فرزند مهدى بشــماره ملى 
1285873505 متولد 54/6/3 به نشانى اصفهان خیابان امام عاشق آباد خیابان گلستان شهدا شهید عالئى 
صحراى على آباد بدهکار پرونده کالسه 139504002003000228/1 که برابر گزارش اداره پست اصفهان 
اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 1304/115/4851675/1- 92/5/29 
بین شما و بانک اقتصاد نوین شمس آبادى مبلغ 194/454/566 ریال بابت اصل و مبلغ 59/886/862 ریال 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/3/1 و مبلغ 233/692 ریال ذمه روزانه از تاریخ 95/3/1 بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 32412  اجراى اسناد رسمى 

شهرستان اصفهان/10/1144
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000565/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9501078/1 شــماره ابالغیه: 
139503802003000206 بدینوسیله به آقاي مجید آقاجان ، نام پدر : اکبر ، شماره شناسنامه : 608 ، شماره/ 
شناســه ملى: 1287911323 ، متولد 1347/2/30 ، به  نشــانى اصفهان خیابان حکیم نظامى کوچه سنگ 
تراشها بن بست یاسمن پالك 76 و مجید عامرى ، نام پدر محمود، شماره شناسنامه: 5 ، شماره/ شناسه ملى: 
1239435487 ، متولد 1351/6/30 به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى جنب کوچه سنگ تراشها پالك 
200 و زهرا امینى، نام پدر : نعمت اله، شماره شناســنامه: 279 ، شماره/ شناسه ملى: 6209674542 ، متولد: 
1356/6/5 به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى جنب کوچه سنگ تراشها پالك 200 ابالغ مى شود که بانک 
پارسیان استناد قرارداد بانکى شماره 2003/400/15345861/9- 89/10/1 جهت وصول مبلغ 2960000000 
ریال اصل طلب و مبلغ 565882352 ریال بابت سود و مبلغ 4662925679 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 95/5/1 و ذمه روزانه بمبلغ 2994585 ریال از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9501078 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 95/6/7 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 32312 شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى شهرستان اصفهان/10/1145

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 683/95- 1395/10/18 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محسن رستمى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به طرفیت خوانده حسین حسینى به شــوراى حل اختالف شعبه 7 گلدشت شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 683/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/30 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3104  شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1147
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 836/95- 95/10/20 آقاى اصالن علیرضایى دادخواستى مبنى بر تنظیم سند خودرو پیکان به طرفیت 
آقاى سیدایمان امید طباطبایى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 836/95 ش ح5 ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 95/12/2 ساعت 6:30 عصر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد مواد 
73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1686 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1165
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973623101195 شــماره پرونده: 9509983623100509 شماره بایگانی شعبه: 
950598 خواهان: خانم مرضیه کوهى فرزند حسین با وکالت آقاى حســن عبداله زاده مهابادى فرزند على 
به نشانى: اصفهان- اردستان- اردستان شهرك کاوه نبش م امام حسن موسسه حقوقى صدرا، خوانده: آقاى 
هادى شریف نژاد فرزند مهدى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : طالق به درخواست زوجه، دادگاه با رعایت 
تشریفات قانونى ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مرضیه کوهى فرزند حسین با وکالت آقاى حسن عبداله زاده مهابادى 
فرزند على به طرفیت آقاى هادى شریف نژاد فرزند مهدى به خواسته صدور حکم طالق مستنداً به بندهاى 1 
و 8 شرایط ضمن عقد نکاحیه با موضوع ترك زندگى و عدم پرداخت نفقه موضوع سند ازدواج شماره 432722 
دفتر رسمى ازدواج شماره 85 حوزه ثبت تهران، این شعبه از توجه به مراتب فوق و مالحظه رونوشت سند نکاحیه 
بر احراز رابطه زوجیت بین طرفین، استشهایه پیوست و موداى شهادت شهود که مفاداً حکایت از ترك محل 
زندگى از سوى زوج به مدت بیش از چند سال و عدم پرداخت نفقه اى از سوى زوج مى باشد، بذل تمامى حق 
و حقوق زوجه از سوى خواهان به شرح صورتجلسه 95/8/26 جوابیه پزشکى قانونى اردستان بر منفى بودن 
تست حاملگى زوجه و اینکه تالش داوران انتخابى و انتصابى طرفین و دادگاه در جهت اصالح ذات البین موثر 
نبوده و عدم حور خوانده جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى مستنداً به مواد 1119 
و 1129 و 1130 و 1145 قانون مدنى و مواد 1و 4 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت از خانواده 
و بندهاى 1 و 8 قسمت ب از شرایط ضمن عقد یا عقد خارج الزم سند نکاحیه و لحاظ اعطاى وکالت بالعزل با 
حق توکیل به غیر در موارد بندهاى فوق الذکر از سوى زوج به زوجه و احراز شرایط فوق الذکر مبادرت به صدور 
حکم بر الزام خوانده به طالق خواهان اظهارنظر مى نماید تا سردفتر رسمى طالق به نمایندگى از این دادگاه 
وفق مراتب و مقررات به اجراى صیغه طالق اقدام نماید طالق صادره از نوع خلع و بائن است و مدت اعتبار آن 6 
ماه از تاریخ قطعیت دادنامه است. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. م الف: 385 کبیرى رئیس 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اردستان/10/1168 
ابالغ راى

شماره پرونده: 368/95  شماره دادنامه: 475- 95/9/24 تاریخ رســیدگى 95/9/17  مرجع رسیدگى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: محمد شفیق جزى ف حسن بنشــانى گز بلوار معلم ك 

اتحاد پ 6 خوانده: ورثه مرحومه خدیجه سلطان برومند جزى مجهول المکان خواسته: الزام به خوانده فاطمه 
برومند جزى به تنظیم و انتقال رسمى سند ملک شــماره 440/249 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بمیزان 
چهارصد و ده متر مربع بانضمام هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان 
محمد شفیق جزى ف حسین بطرفیت خوانده ورثه مرحومه خدیجه ســلطان برومند جزى به خواسته الزام 
خوانده فاطمه برومند جزى به تنظیم و انتقال رســمى سند ملک شــماره 440/249 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان بمیزان چهارصد و ده متر مربع بانضمام هزنیه دادرســى شورا با بررســى اوراق پرونده و مستندات 
تقدیمى و ضمائم پرونده نظر به اینکه پرونده ثبتى ملک مورد ادعاى خواهان در جریان ثبت مى باشد لذا شورا 
خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى را 
صادر و اعالم میدارد راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر 
میباشد. م الف: 1684  شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/1109

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100354306756  : ابالغنامــه  شــماره 
9509980358100400 شــماره بایگانــى شــعبه: 951221 شــاکى

 فاطمه زارعى شکایتى به طرفیت امان اله رستمى به اتهام فروش مال غیر تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 
دادگاه کیفرى دو اصفهــان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 
951221 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/1/28 ســاعت 10 تعیین 
شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز

 مــاده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 31905 شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/10/874

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه: 95101137237093 شــماره پرونده: 9309983724601254 
شماره بایگانى شــعبه: 931348 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم 
پرونده کالســه 931348 شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه 
آقاى على ایرانپور که حسب شکایت سعید رحیمى متهم است به سرقت حسب 
گزارشات واصله فعال مجهول المکان و متوارى میباشند ابالغ میگرد که جهت 
رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 9 صبح 
در شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت 
عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه 
بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود این آگهى در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مصوب 78 یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 
95/682  اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى 

سابق)/10/1140 

ابالغ
شماره نامه: 9510113761801971 شــماره پرونده: 9309983761800508 
شــماره بایگانی شــعبه: 930525 در پرونده کالســه 930525 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى سیدرسول جاللى فرزند سیدعثمان 
به نشانى متوارى متهم به مشــارکت در تحصیل مال نامشــروع تحت تعقیب 
قرار دارد بــه علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به نشــانى او در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب در یکــى از روزنامه هاى

 کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق شاکى قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 1679 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/1112

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723703018 شــماره پرونده: 9109983724701882 
شماره بایگانى شــعبه: 951353  آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم 
پرونده کالســه 951353 شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه 
آقاى محمد ســلیمانى فرزند احمد که حســب شــکایت زینب کریمى متهم

 اســت به مزاحمت حســب گزارشــات واصله فعال مجهول المکان و متوارى 
میباشــند ابالغ میگرد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز سه شنبه 
مــورخ 95/12/17 ســاعت 10 صبــح در شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى

 شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم 
ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه بصــورت غیابى به موضوع 
رســیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمــود این آگهى در اجــراى ماده 174 
قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 78 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى شود. م الف: 95/681  
اقبال ســعید رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر مبارکه (101 جزایى 

سابق)/10/1141

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723703008 شــماره پرونده: 8709983723700003 
شــماره بایگانى شــعبه: 870003 آگهى ابالغ وقت دادرســى بدینوســیله به 
متهم پرونده کالســه 870003 شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان 
مبارکه آقاى مجید محمدیان که حســب شــکایت بهرام علــى خواجه نورى 
متهم اســت به خیانت در امانت حسب گزارشــات واصله فعال مجهول المکان 
و متوارى میباشــند ابالغ میگرد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتســبه 
روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4 ساعت 10 صبح در شــعبه 101 دادگاه عمومى 
جزایى شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضو ر در وقت مقرر 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عــدم معرفى وکیــل دادگاه بصورت غیابى 
به موضوع رســیدگى و راى مقتضى صــادر خواهد نمود این آگهــى در اجراى 
ماده 174 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور کیفرى 
مصوب 78 یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى شــود. م 
الف: 95/683  اقبال ســعید رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه

 (101 جزایى سابق)/10/1142

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723802381 شــماره پرونده: 9009983725100728 
شماره بایگانى شــعبه: 911982  آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به مهدى 
ساالرى تیغ سیاه و مریم صادقى شاهوردى مجهول المکان که در پرونده 911982 
متهم است به سرقت گوشى ابالغ مى شود در تاریخ 1395/12/15 ساعت 930 
صبح جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم 
مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/680 راســتى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/10/1143
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ویترین

بازار آهن 
قربانى رکود مسکن شد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: فعاالن بازار 
در این صنف انتظار زیادى براى رفع رکود کشیدند 
اما نه تنها گشایشى در بازار اتفاق نیافتد بلکه رکود 
شدیدتر هم شــده اســت. این در حالى است که به 
ماه هاى پایانى سال نزدیک مى شویم و فروشندگان 
نیاز زیادى به نقدینگى دارند.محمد آزاد تصریح کرد: 
قیمت آهن نسبت به هفته گذشــته شاهد افزایش 
قیمتى نبوده به گونه اى که هر کیلو تیرآهن با قیمت 
هزار و 800 تومان، میلگرد هزار و 620تومان و ورق 

دو هزار و صدتومان به فروش مى رسد.

نظر الریجانى درباره 
قطار تهران - اصفهان 

رئیس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به طرح قطار 
سریع الســیر تهران - قم - اصفهان گفت: ایستگاه 
این پروژه باید در جایى باشد که مردم به راحتى به آن 
دسترسى داشته باشند و باید مسئوالن بنیاد مسکن 

این امر را با تعریف جدید شهر قم در نظر بگیرند.
على الریجانى افزود: قمى ها براى این قطار سریع 
الســیر زحمات زیادى کشــیدند و باید سود اولیه را 
قم ببرد و جایگاه قم باید در وســط این طرح باشد و 
مردم دسترسى درست و سامان یافته اى به این قطار 

داشته باشند.

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت از طراحى خودروهاى 
کم مصرف 3 ســیلندر و تولید و عرضــه آن در آینده 
نزدیک با همکارى شرکت هاى آلمانى و اتریشى خبر

 داد.
محمد رضا نعمت زاده اظهار داشــت: دو خودروســاز 
بزرگ ما با کمک شرکت هاى آلمانى و اتریشى در حال 
طراحى خودروهاى کم مصرف 3 سیلندر هستند که در 
آینده به بازار مى آید و مى تواند تا 160 قدرت اسب بخار 
 نیروى محرك خودروهاى آینده را تشکیل  دهد و تولید 

انبوه خواهد شد.
وى با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت خودروها جزو 

وظایف ماست اضافه کرد: ما در وزارتخانه سیاست هاى 
پیشگیرانه اى در سال 93 تدوین و ابالغ کرده و به مورد 

اجرا گذاشتیم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد: روى 
سیاســت هــاى محصول پــاك هــم کار شــده و 
بخشنامه ها و دســتورالعمل تهیه شــده برنامه هاى 
راهبردى در زمینه مسائل زیســت محیطى مثل طرح 
جامع مدیریت HSE  تهیه شده که در واقع نقشه جامع 
در بخش صنعت اســت چراکه بحث محیط زیســت 
نه تنها مربوط به واحد صنعتى اســت که جهانى شده

 است.

عضو خانه صنعت و معدن ایران از ورود تکنولوژى سوپر 
هارد آنادایز به کشور خبر داد و گفت: بعد از آلمان و آمریکا، 
ایران سومین کشورى است که از این تکنولوژى که در 
هواپیماها و سفینه هاى فضایى به کار برده مى شود، براى 

ظروف خوراکى استفاده مى کند.
 امین میرمحمد صادقى اظهار داشت: مهمترین ویژگى 
این ظروف این است که هیچگونه الیه و پوششى ندارد 
و هیچ عاملى از ظروف وارد غذا نمى شــود و نسبت به 
تکنولوژى قبلى آن تا 30 درصد میزان چســبندگى غذا 
کمتر شده است. از دیگر محاسن این ظروف این است 
که هر چقدر با سیم ظرفشویى شســته شوند عمرشان 

 بیشتر مى شود.
وى درادامه افزود: ما براى تشــویق مــردم به تعویض 
ظــروف قدیمى و غیربهداشــتى خود طرحــى را اجرا 
کرده ایم که مردم مى توانند با مراجعــه به پایگاه هاى 
ما در 31 اســتان کشــور ظروف قدیمى خود را تحویل 
داده و در ازاى هر ظرف یــک بن تخفیف خرید دریافت 

کنند. 
عضو خانه صنعت و معدن ایران گفت: به علت اشــتغال 
ما با سالمت و بهداشــت مردم تصمیم گرفتیم که طرح 
خشت سالمت را براى کمک به مردم از طریق جمع آورى 

ظروف کهنه آشپزى عملیاتى کنیم.

عرضه خودروهاى کم مصرف 
3 سیلندر در آینده نزدیک 

طرح تعویض 
ظروف قدیمى آشپزخانه 

مدتى از فعالیت شرکت هاى مجوز گرفته در زمینه واردات 
رسمى گوشــى هاى اپل مى گذرد اما همچنان فروش 
محصوالت این برند آمریکایى بــا اما و اگرهایى همراه 
بوده و مشتریان آن در ایران با نگرانى هاى متعدد مواجه 
هستند؛ به گونه اى که گاهى مشــاهده مى شود هنگام 
خرید این محصول نمونه هاى تقلبى یا مشــکل دار و با 
کیفیت پایین به مشترى واگذار شــده یا قطعات جانبى 

گوشى تعویض شده است.
رئیس کمیته بازرســى اتحادیه تجهیزات مخابراتى در 
گفتگو با ایســنا در این باره، اظهار داشت: شاید یکى از 
مشکالت اساســى برند اپل در ماه هاى اخیر مربوط به 
شرکت هایى اســت که براى واردات رســمى این برند 

مجوز گرفته اند.
میثم دادخواه افزود: در گذشته یک مشکل در خصوص 
گوشى ها وجود داشــت و آن بحث قاچاق بود اما اکنون 
شــرایط به گونه اى شــده که خریدار نهایى عالوه بر 
پرداخت هزینه هاى قاچــاق، مبلغى را هم بابت گارانتى 
پرداخت مى کند؛ آن هم در شرایطى که قطعاً شرکت ارائه 
دهنده این کارت گارانتى در صورت بروز مشکالت براى 
این حجم از گوشى ها قادر به ارائه خدمات نخواهد بود و 
این موضوع مى تواند در آینده اى نه چندان دور مشکالت 

متعددى براى خریداران این برند ایجاد کند.
دادخواه همچنین عنوان کرد: اما اینکه چگونه مى توان 
چنین ادعایى را مطرح کرد نیز مستدل است. اکنون اگر 
فردى گوشى خود را با گارانتى و واردات رسمى بخواهد 
ارائه کند، قیمت آن تقریباً حدود 400 هزار تومان باالتر از 

حالت معمول تمام مى شود اما ما در بازار با حجم وسیعى 
از آیفون هاى گارانتى دارى مواجه هستیم که قیمت آنها 
تنها 120 هزار تومان با ســایر نمونه ها متفاوت اســت. 
همین موضوع گویاى آن است که در این زمینه تخلفاتى 

صورت گرفته است.
وى ادامه داد: زمانى که فروشگاه مرکزى اپل با ما ارتباط 
نداشته و عالقه اى به فروش گوشى هاى خود در ایران 
ندارد و روى سایت خود دسترســى تمام موارد را براى 

ایرانیان بسته، طبیعى است که محصوالت این برند در 
ایران نمى تواند گارانتى خود شرکت را داشته باشند. در 
چنین شرایطى شاید بهتر آن باشد که از ابتدا این موضوع 
را به خریداران اپل متذکر شــویم تا آنها پیش از خرید از 

شرایط خود آگاهى داشته باشند.
دادخواه در عین حــال عنوان کرد: بایــد از ابتداى کار به 
مصرف کننده اپل تذکر داده شود که این کاال در ایران فاقد 

گارانتى اصلى محسوب مى شود.
این کارشــناس در ادامه صحبت هاى خود یادآور شــد: 
نمى توان آمارى رسمى از تعداد گوشى هاى اپل در ایران 
داد اما طبق برخى بررسى هاى صورت گرفته حتى 25 تا 
30 درصد بازار گوشى هاى هوشمند ایران در اختیار این برند 
آمریکایى قرار دارد. در چنین شــرایطى نمى توان اینگونه 
اعالم کرد که نباید کاالى آمریکایى وارد ایران شــود. به 
هر صورت نمایندگان مجلس کــه مى گویند باید جلوى 
واردات این برند گرفته شود باید به این نکته توجه داشته 
باشند که بخش قابل توجهى از مشترکان کشور عالقه مند 
به استفاده از این محصول بوده و حاضرند بهاى آن را نیز به 
هر شکل که هست پرداخت کنند. دادخواه در بخش دیگرى 
از صحبت هاى خود با اشاره به تست هاى کیفى باالیى که 
در شرکت اپل روى محصوالت آن صورت مى گیرد، اظهار 
داشــت: آیفون معموًال به ندرت دچار خرابى شده و شاید 
خرابى آن در حد صفر باشد، چرا که اگر گوشى دچار مشکلى 
باشد به هیچ عنوان پلمب نمى شود. بر همین اساس برخى 
شرکت ها براى گارانتى این محصول پا پیش گذاشته اند اما 
به هر حال باید توجه داشت که اکنون در شرایط ایجاد شده 
عده اى سودجویى کرده و محصوالت داراى مشکل را با 
گارانتى به مشتریان خود مى فروشند که قطعاً این موضوع 
در آینده اى نه چندان دور مى تواند مشــکالت متعددى 
براى خریدار و شرکت گارانتى کننده به دنبال داشته باشد.

فروش کارت هاى گارانتى، مشکل جدید بازار آیفون

اپل عالقه اى به بازار ایران ندارد

حصر وراثت
مهدى آیتى داراي شناسنامه شماره 633 به شرح دادخواست به کالسه 122/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود آیتى بشناســنامه 390 در تاریخ 1394/7/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- عزت آیتى ش.ش 
992 ، 2- زهره آیتى ش.ش 1475 ، 3- مهدى آیتى ش.ش 633 ، 4- محمد آیتى  ش.ش 980 ، 5- على آیتى 
ش.ش 233 ، 6- احسان آیتى ش.ش 933 ، 7- زهرا آیتى ش.ش 362 (فرزندان متوفى) 8- طیبه قلعه سفیدى 
ش.ش 598 (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: 3125 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1074
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/320408- 95/10/21 ورثه اســداله فخرالدینى نجف آبادى فرزند محمدعلى بموجب 
درخواست وارده به شماره 951218641011989 مورخ 1395/5/27 و به استناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت دو و یک دوم سهم مشاع از دویست 
و هشتاد و دو سهم شش دانگ پالك ثبتى 391/3008 واقع در بخش نه ثبت اصفهان که در صفحه 91 دفتر 
142 فالورجان امالك ذیل ثبت 10729 بنام رجبعلى شاطرى نجف آبادى فرزند على ثبت و سند مالکیت به 
شماره سریال 969820  صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى 57026 مورخ 1372/11/21 دفترخانه 
53 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر سهل انگارى 
مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این از آنچه در این آگهى ذکر شده) آگهی تا ده (10) روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3122 زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1076 /10 
اجراییه

شماره: 425/95 ش ح 2 به موجب راي شــماره 682 تاریخ 95/6/29 حوزه دوم حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه سهیال یارمحمدى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 670/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 90/3/15 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
300/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشــخصات محکوم له: مهدى صالحى به نشانى نجف 
آباد میدان میوه و تره بار غرفــه 3. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
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 تســلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 3124 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1079 /10
حصر وراثت

پروانه معینى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 217 به شرح دادخواســت به کالسه 130/95 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهرخ عسگرى نجف آبادى 
بشناسنامه 268 در تاریخ 89/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- محمود معینى نجف آبادى به ش.ش 877 ،  2- پرویز معینى نجف آبادى به ش.ش 618  (پسران 
متوفى) 3-  پروانه معینى نجف آبادى به ش.ش 217 ، 4- شهین معینى نجف آبادى به ش.ش 333 ، 5- مهین 
معینى نجف آبادى به ش.ش 518 ، 6- بتول محمدزاده ها به ش.ش 397 ( دختران متوفى) 7- مصطفى معینى 
نجف آبادى به ش.ش 15484 (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: 3123 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1080 /10
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 95/ 1105 ش ح 5 - 1395/10/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: غالمرضا صالحى دادخواستى 
به خواسته مطالبه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات 
ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى اکبر شــجاعى برجوئى فرزند بهروز به  شوراى حل 
اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  1105/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 95/12/2 ســاعت 8 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خواننده اخطار میگردد ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.

 م الف: 3087 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1081 /10
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759505327 شــماره پرونده: 9509983759500525 شــماره بایگانی شعبه: 
950533 خواهان مهدى موسوى هندیجانى دادخواســتی به طرفیت خوانده مسلم نصیرى به خواسته الزام 
به تنظیم سند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759500525 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/30 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده مسلم نصیرى 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: 1685 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1091
حصر وراثت

رضا حجتى داراي شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 118/95  ش ح 10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین حجتى نجف آبادى بشناسنامه 15389 
در تاریخ 95/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- رضا 

حجتى به ش.ش 35 ،  2- محمدحسین حجتى به ش.ش 14 (پســران متوفى) 3- اکرم حجتى نجف آبادى 
به ش.ش 3 ، 4- اعظم حجتى نجف آبادى به ش.ش 255 ، 5- عفــت حجتى نجف آبادى به ش.ش 357 ، 
6- صدیقه صالحى حاجى آبادى به ش.ش 5 (همسر متوفى)  (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3127 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/10/1092
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 186/95- 1395/10/18 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: حسین مهرابى دادخواستى به خواسته 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال به طرفیت خوانده على قدیرى فرزند حسین به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 186/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3128 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/1093
فقدان سند مالکیت

 تقى قندهارى علویجه فرزند حسین به وکالت از طرف وراث حسین قندهارى علویجه فرزند نظرعلى به استناد 
یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده و طى شــماره 15836- 1395/8/19 به 
تایید دفترخانه 182  علویجه  رسیده است، مدعى است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
پالك شــماره 427 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان کــه در صفحه 296 دفتر یک 
امالك ذیل ثبت 74 بنام نظرعلى قندهارى علویجه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعدا طبق سند قطعى شماره 
7910-1349/10/14 دفترخانه 42 نجف آباد به وى انتقال شده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشد. چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:  3136 ثبت اسناد و امالك مهردشت /10/1094 

مزایده
در پرونده کالســه 950138  اجرایى و به موجب دادنامه 092-940 صادره از شــعبه سوم حقوقی نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى احســان کثیرى فرزند فضا اله محکوم است به پرداخت 30 مثقال طالى 18 عیار و مبلغ 
232/946/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگســتري منتخب آقاي مهندس محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابی گردیده 
اســت. یک باب کارگاه واقع در نجف آباد- بلوار جمهورى اســالمى داراى عرصه حدود 150/5 مترمربع که 
قسمتى از ملک مذکور سقف با پلیت و ستونهاى فلزى نصب شده با زیربناى 91 مترمربع که ارزش کل کارگاه 
710/000/000 ریال برآورد و ارزیابى گردیده است که بمیزان محکوم به موضوع مزایده قرار میگیرد. با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام 
حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/11/13 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده 
مزایده شخصی است که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس 
به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمناً  خریدار می تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3134  اجراي احکام شعبه سوم حقوقی 

دادگسترى نجف آباد/10/1095
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1087/95 شماره دادنامه : 1617- 95/10/1 مرجع رسیدگى : شعبه  پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: سیروس شــکرالهى به آدرس امیرآباد خ بهشــتى کوچه خرم فرعى پالك 201 خوانده: 
مرضیه نوروزى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورادر خصوص دعوى آقاى سیروس شکرالهى به طرفیت خانم 
مرضیه نوروزى به خواســته مطالبه وجه چک به مبلغ چهار میلیون ریال به شماره 1480/141569/18 مورخ 
95/5/25 به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر به بقاء اصول مستندات درید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه از مورخ 95/5/25 لغایت پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:3114  شعبه پنجم حقوقى شورا حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/10/1096 
ابالغ راي

شماره پرونده: 1090/95 شماره دادنامه: 1610- 95/10/1 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد، خواهان: سیروس شکرالهى به نشــانی: امیرآباد خ نبش کوچه خرم شرقى پ 20، خوانده: 
خداکرم درباالئى به نشانی: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سیروس شکرالهى 
به طرفیت آقاى خداکرم درباالئى به خواسته مطالبه مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال و خسارات تأخیر تأدیه و 
هزینه هاى دادرسى بابت دو فقره چک به شــماره هاى 275452- 93/8/30 و 275451- 93/10/30 نظر به 
بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به 1- پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2- پرداخت مبلغ یکصد و بیست و 

شش هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى 3- پرداخت هزینه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخهاى فوق در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3115 شعبه 

پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1097 
حصر وراثت

ملیحه نیازى طالخونچه فرزند عباس و به شماره شناسنامه 13 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1430  
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اختر رحیمیان طالخونچه فرزند 
حسینعلى به شماره ملى 5419234300 به تاریخ 1395/8/27 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ملیحه نیازى طالخونچه فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 
13 نسبت به متوفى (فرزند) 2-فاطمه نیازى طالخونچه فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 179 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. 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: 95/675 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/1098
حصر وراثت

اکبر نورى فرزند کریم داراى شماره شناسنامه 2 ملى بشرح دادخواســت مطروحه به کالسه 95/1543 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم نورى دیزیچه فرزند عباس 
به شناسنامه شــماره 329 در تاریخ 1394/12/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اکبر نورى دیزیچه فرزند کریم شــماره شناسنامه یا 
کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اشرف نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 29 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- مهدى نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 2194 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- مژگان نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 195 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مسعود نورى 
دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 175 نسبت به متوفى (فرزند) 6- بتول نورى دیزیچه فرزند کریم 
شماره شناسنامه یا کدملى 15 نسبت به متوفى (فرزند) 7- بلقیس نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه 
یا کدملى 33 نسبت به متوفى (فرزند) 8- مصطفى نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 2750 
نسبت به متوفى (فرزند) 9- اقدس نورى دیزیچه فرزند کریم شماره شناســنامه یا کدملى 44005 نسبت به 
متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 95/677 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1099
حصر وراثت

فخرى رحیمى آدرگانى فرزند عبدالرســول داراي شــماره شناســنامه 15 به کد ملى 5419437546 بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 95/1542  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمرضا خادمى آدرگانى فرزند صفر به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1395/10/8 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- شهال 
خادمى آدرگانى فرزند غالمرضا شماره شناســنامه یا کدملى 753 نسبت به متوفى (فرزند) 2- شهین خادمى 
آدرگانى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه یا کدملى 125 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مریم خادمى آدرگانى 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه یا کدملى 36 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ناهید خادمى آدرگانى فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه یا کدملى 7267 نســبت به متوفى (فرزند) 5- زهره خادمى آدرگانى فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه یا کدملى 63 نسبت به متوفى (فرزند) 6- زینب خادمى آدرگانى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه یا 
کدملى 204 نسبت به متوفى (فرزند) 7- فخرى رحیمى آدرگانى فرزند عبدالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 
15 نسبت به متوفى (همسر) 8- سرورخانم محمدى آدرگانى فرزند على آقا شماره شناسنامه یا کدملى 50 نسبت 
به متوفى (مادر) والغیر. 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: 95/678 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1100
حصر وراثت

احمد مرادى خولنجانى فرزند مرتضى داراي شماره شناسنامه 846 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1492  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت مرادى 
خولنجانى فرزند محمدحسن به شناسنامه شماره 46 در تاریخ 1395/4/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- احمد مرادى خولنجانى فرزند 
مرتضى شماره شناسنامه یا کدملى 846 نسبت به متوفى (فرزند) 2- علیرضا مرادى خولنجانى فرزند مرتضى 
شماره شناسنامه یا کدملى 1346 نسبت به متوفى (فرزند) 3- منصور مرادى خولنجانى فرزند مرتضى شماره 
شناسنامه یا کدملى 64 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حسن مرادى خولنجانى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 
یا کدملى 590 نســبت به متوفى (فرزند) 5- زهرا مرادى خولنجانى فرزند مرتضى شماره شناسنامه یا کدملى 
905 نسبت به متوفى (فرزند) 6- فاطمه مرادى خولنجانى فرزند مرتضى شماره شناسنامه یا کدملى 172 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. 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: 95/674 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1101
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى و کالسه 950225 که آقاى غالمرضا 
بیگى فرزند محمد علیه امیر پیام بیگى فرزند غالمرضا جلسه مزایده اى به منظور فروش اموال منقول شامل 
جک فلزى و سرجک فلزى و قالب کنج و قالب و قالب فلزى و غیره به منظور و هول مبلغ 116/115/840 ریال 
بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 5/805/000 ریال بابت نیم عشر اجرائى در حق و صندوق دوست در 
مورخ 1395/11/12 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. 1- جک فلزى به تعداد 244 عدد 
کارکرده ولى قابل اســتفاده که هرکدام به وزن 15 کیلو جمعًا بمیزان 3/066 کیلو که با توجه به شرایط کیفى 
آن به ازاى هر کیلو 12/005 ریال جمعًا به ارزش 45/750/000 ریال مى گردد. «چهل و پنج میلیون و نهصد 
و پنجاه هزار ریال» 2- ســرجک فلزى به تعداد 63 عدد کارکرده قابل اســتفاده هرکدام به وزن 4 کیلو جمعًا 
بمیزان 252 کیلو به ازاى هر کیلو 9/500 ریال کًال به ارزش 2/394/00 ریال میگردد دو میلیون و ســیصد و 
نود و چهار هزار یال 3- قالب کنج به تعداد 156 عدد کارکرده- قابل اســتفاده هرکدام به وزن 7 کیلو جمعًا به 
وزن 1/092 کیلو که با توجه به شرایط کیفى آن به ازاى هر کیلو 9/100 ریال کًال به ارزش 9/937/200 ریال 
نه میلیون و نهصد و سى هفت هزار و دویست ریال میگردد. 4- نبشى قالب: به تعداد 90 عدد هرکدام 3 کیلو 
کارکرده- قابل اســتفاده جمعًا به میزالن 270 کیلو به ازاى هر کیلو 9/100 ریال کًال به ارزش 2/457/000 
ریال دو میلیون و چهارصد و پنجــاه و هفت هزار ریال مى گردد. 5- قالب فلزى بــه تعداد 178 عدد کارکرده 

سالم و قابل اســتفاده هر کدام به وزن 15 کیلو جمعًا به وزن 2/670 کیلو به ازاى هر کیلو 9/100 ریال کًال به 
ارزش 24/297/000 ریال بیست و چهار میلیون و دویست و نود و هفت هزار ریال میگردد. 6- قالب جدولى 
به تعداد 52 عدد کارکرده قابل استفاده هر کدام به وزن 10 کیلو جمعًا به وزن 520 کیلو به ازاى هر کیلو 9/100 
ریال کًال به ارزش 4/732/000 ریال چهار میلیون و هفتصد و ســى دو هزار ریال 7- شمعى چوبى خاص زیر 
سقف تیرچه و بلوك به تعداد 720 عدد به ازاى هر عدد 23/000 ریال کًال به ارزش 16/560/000 ریال شانزده 
میلیون و پانصد و شصت هزار ریال میگردد. 8- تخته کف کش به تعداد 643 عدد خاص بتن زیر سقف تیرچه 
بلوك به ازا هر عدد 3/600 ریال کًال به ارزش 2/314/800 ریال دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هشتصد 
ریال میگردد. «بدیهى اســت قیمت هاى فوق مبناى قیمت پایه طبق مزایده خواهد بود» قیمت پایه مزایده 
نسبت به اموال منقول فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ هر کدام بصورت جداگانه شروع و 
هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد 
بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند از ملک مورد مزایده واقع در 
آدرس زرین شهر بلوار معراج گلستان هفتم انبار آهن آالت ولى عصر بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در 
شعبه چهارم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 952 شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى

 دادگسترى زرین شهر/10/1102
مزایده

اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگســترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرائى به شماره کالسه 950208  
له خانم معصومه مرتضى نژاد ریزى فرزنــد محمد و علیه آقاى غالمرضا ضیائى چمگردانى فرزند شــکراله 
جلسه مزایده فروش یک دســتگاه خودروى ســوارى پژو GLXi405  به منظور وصول بخشى از محکوم 
به پرونده در حق محکوم له در تاریخ 1395/11/13 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. 
مورد مزایده خودروى ســوارى پژو GLXi405  بــه رنگ نقره اى متالیک مدل 1389 به شــماره انتظامى 
368 ه 47 ایران 43 با وضعیت موتور و اتاق مســتعمل که توســط کارشناس دادگســترى هجده میلیون و 
پانصد هزار تومان قیمت گذارى شــده اســت و طالبین خرید مى توانند پنج روز قبــل از مزایده از خودروى 
مذکور در پارکینگ انتظام واقع در پشــت کالنترى زرین شــهر دیدن نمایند. مزایده از قیمت پایه که همان 
نظر کارشناسى رســمى دادگسترى مى باشد شــروع شــده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد 
آن را فى المجلس پرداخــت نماید برنده مزایده خواهد بود.  م الف: 953 اجراى احکام شــعبه ســوم حقوقى

 دادگسترى لنجان/10/1103
ابالغ

شــماره: 45/95  اخطارشــونده: ورثه مرحوم خدیجه ســلطان برومند به نشــانی: مجهــول المکان محل 
حضــور: شــعبه 6 شــوراي حــل اختــالف حقوقى واقــع در گــز علت حضــور: چنــان چه نســبت به 
تجدیدنظرخواهى محمد شــفق الیحه دفاعیه دارند ظرف مــدت 10 روز پس از رؤیت ابالغ به این شــورا 
ارائه نمائید. م الف: 1683 شــعبه ششــم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/1108
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه : 9510103759105029 شــماره پرونــده: 9509983759101076 شــماره بایگانى 
شعبه: 951084 آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواست و ضمائم به خوانده 1- ســعید فرهادیان فرزند بابا 
2-  رضا اسماعیلى فرزند حســین دادخواستى به خواســته 1- احراز رســم القباله و کذب بودن قید عبارت 
پرداخت نقدى ثمن در ســند 2- مطالبه بطرفیت همایون فرهادیان 3- منور فرهادیــان 3- على فرهادیان 
به قیومیت منور فرهادیان به این شــعبه تقدیم که به کالســه ثبــت و براى روز مورخ 95/12/24 ســاعت 
9:30 صبح تعیین وقت دادرســى گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده سعید فرهادیان به 
درخواست خواهان و بدســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه 
حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1681 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/10/1110
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759300047 شــماره پرونده: 9409983759301025 شــماره بایگانی شعبه: 
941071 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409973759302177 
محکوم علیهم: 1- مریم احمدى فرزند اسماعیل 2- مژگان احمدى فرزند اسماعیل هر دو به نشانى: شاهین شهر 
گرگاب ك شهید مرتضى شــاه نظرى انتهاى کوچه ســمت چپ پالك 71 طبقه پایین طبقه 2 ،  3- ابراهیم 
احمدى به نشانى: مفقوداالثر 4- صغرا احمدى فرزند اسماعیل 5- ماهى جان احمدى فرزند اسماعیل 6- ماه 
زینب احمدى فرزند اسماعیل هر سه به نشانى: شاهین شهر گرگاب ك شهید مرتضى شاه نظرى انتهاى کوچه 
ســمت چپ پالك 71 طبقه پایین طبقه 2،  7- خسرو احمدى فرزند اســماعیل 8- ماه صنم احمدى فرزند 
اسماعیل 9- ایران احمدى فرزند اسماعیل هر سه به نشانى: شاهین شهر دانشگاه مالک اشتر بخش خدمات 
10- زهرا احمدى فرزند اسماعیل به نشانى: شاهین شــهر گرگاب ك شهید مرتضى شاه نظرى انتهاى کوچه 
سمت چپ پالك 71 طبقه پایین طبقه 2 محکوم است به پرداخت مبلغ ریالى مهریه که حین اجراى حکم به 
نرخ روز محاسبه مى گردد در حق محکوم لها: گلى جون آچاك فرزند محمدکریم به نشانى: شاهین شهر گرگاب 
ك شهید شاه نظرى انتهاى ك سمت چپ ضمنًا پرداخت مبلغ 338/733 ریال بابت هزینه اجراى حکم در حق 
صندوق دولت به عهده محکوم علیه مى باشد خواهان مکلف است حین اجرا تفاوت هزینه دادرسى به صندوق 
درآمد دادگسترى تودیع نماید. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1549 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/1111
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    على 
         در راه خانه!

از پیشنـهاد سپاهــان 
           قدردانـى مى کنم!

بختیار رحمانى:  

از پیشنـهاد سپاهــان 
          قدردانـى مى کنم!

بختیار رحمانى:  
مشکى پوشان!

بحث تغییر نام باشگاه سیاه جامگان مشهد مدتى است 
که مطرح شده و اسامى مختلفى پیشنهاد شده اند. در 
آخرین جمـع بندى ها مالک باشـگاه سـیاه جامگان 
نام  مشـکى پوشـان بارثاوا  را براى این تیم برگزیده 
و به مسئوالن وزارت ورزش ارائه داده است. عباسى 
مالک باشگاه سـیاه جامگان در این باره مى گوید:  نام 
پیشـنهادى خود را به مسـئوالن وزارت ورزش ارائه 
کردیـم و منتظـر تصمیم کمیسـیون ماده 5 اسـتان 
خراسان رضوى هستیم تا در صورت موافقت نام تیم 

را تغییر بدهیم و مجوز حرفه اى دریافت کنیم. 
اینکه سیاه جامگان و مشکى پوشان چه تفاوتى با هم 

دارند، ما سر در نمى آوریم.

دلسوزى براى جباروف!
  در اقدامى کم سابقه و باور نکردنى، هواداران فوتبال 
در ایـران از زمانـى کـه بحـث عقدقـرارداد «سـرور 
جباروف» با باشـگاه اسـتقالل مطرح شـد تا به حال 
بیش از 40 صفحه در اینسـتاگرام با نـام این بازیکن 

ثبت کرده اند!
این موضـوع مـى تواند یـک رکـورد براى اسـتفاده 
کننـدگان از فضـاى مجـازى در ایران باشـد و براى 
هواداران استقالل نیز دردسـر بزرگى پدید آورده که 
باالخـره کدامیک از ایـن صفحات، صفحـه اصلى و 

شخصى این بازیکن است. 
سـرور جباروف دو بار به عنوان بهترین بازیکن آسـیا 
انتخاب شـده و سـال هاسـت در سـطح اول فوتبال 
قاره فعالیت مى کند اما مطمئنًا این براى اولین بار در 
زندگى ورزشى اش اسـت که با چنین معضلى مواجه 
مى شود.  به هر حال جباروف که با قرارداد بسیار خوبى 
به استقالل آمده، دیگر الزم نیست نگران اینستاگرام 
خود باشد چون از این حیث، بیش از 40 صفحه با نام 

خودش دارد! 

حمایت FIFA 17 از گوچى 
باشگاه هلندى بعد از قرار گرفتن در بین چهار مدعى 
قهرمانـى ایـن فصـل بـا پیشـنهاد همکارى بسـیار 
زیادى از سوى اسپانسـرها مواجه شد که یکى از این 
پیشـنهادات زمینه ورود این تیم به بازى FIFA17 را 

فراهم کرد. 
بنا به اعالم سایت رسـمى هیرنفین، رضا قوچان نژاد 
و رفقایش در این فصل از رقابت ها به صورت رسمى 
 EA با امضاى قرارداد همکارى میان باشگاه و شرکت
Sport وراد لیسـت اسپانسرینگ باشگاه هاى حاضر 

در بازى FIFA17 شدند تا بیشتر از همیشه در تیررس 
مخاطبان جوان و نوجوان قرار بگیرند.

بازگشت موفق فروزان  
محسـن فروزان در بازگشـت به لیگ برتر موفق شد 
زمینه پیروزى تیمش در بازى حسـاس مقابل پیکان 

را به وجود بیاورد. 
صباى قم که بـا 9 امتیاز شـرایط مناسـبى در جدول 
رده بندى نداشـت، در ایـن بازى و بر پایه درخشـش 
فروزان در اولین تجربه خود با پیراهن این تیم موفق 

شد تیم مدعى پیکان را از پیش رو بردارد. 

  پرسپولیس رد کرد
  روزنامه «الشرق االوسـط»  در خبرى مدعى شد که 
باشـگاه پرسـپولیس براى بازى با الهالل عربسـتان 
در لیگ قهرمانان آسـیا شـهر کوآالالمپـور مالزى را 
انتخاب کرده و عمداً چنین تصمیمى گرفته است.این 
در حالى است که باشگاه پرسپولیس اعالم کرد گزینه 
میزبانى این باشـگاه از بازى با الهالل، مسـقط عمان 

است نه مالزى.
پندار خمارلو مدیر روابط عمومى باشـگاه پرسپولیس 
در ایـن خصـوص گفـت: اولویـت ما بـراى بـازى با 
الهالل عربسـتان کشـور امارات بود. با وجـود اینکه 
فدراسیون مخالفتى با درخواست پرسپولیس نداشت 
اما مالحظاتى در این بخش وجود دارد.وى افزود: براى 
همین به سراغ مسقط عمان رفتیم و درخواستى براى 

بازى در مالزى نداشته ایم.
 الهالل عربسـتان هم این کشـور را به عنوان میزبان 

بازى با پرسپولیس انتخاب کرده است. 

تایم اوت

برانکــو ایوانکوویــچ در گفتگو با ســایت «پورتال» 
کرواســى به نکته اى اشــاره کرده که در رسانه هاى 
کشورمان حسابى سوژه شده است. سرمربى پرسپولیس 
که هنگام برپایــى اردوى تیم ملى در دبى شــدیداً از 
برگزارى ایــن اردو انتقاد کرده بود حــاال در گفتگو با 
سایت پورتال، از اردوى تیم ملى کرواسى در چین دفاع 

کرده است.
برانکو البته به تفاوت حضور کرواسى در چین و اردوى 
تیم ملى ایران در دبى اشــاره کرده اســت. سرمربى 
پرسپولیس گفته: «درست است که کرواسى در تورنمنت 
چین نتیجه نگرفت و چهارم شــد با این حال نتیجه 

مهم نیســت و من فکر مــى کنم فدراســیون فوتبال 
کرواســى کار درســتى کرد که تیم را به این تورنمنت 
فرستاد، چراکه این تورنمنت فرصت خوبى براى "آنته 
چاچیج" (سرمربى کرواســى) بود تا برخى از بازیکنانى 
که در شــرایط دیگر نمى شــود آزمود را امتحان کند. 
 البته در شرایطى مشابه من مجبور به مبارزه با سرمربى 
تیم ملى ایران شــدم، چراکه ما باید یــک ماه دیگر در 
رقابت هاى آســیایى به میدان برویم و او مى خواست 
بازیکنان مرا به اردو ببرد. اما تا پیگیرى لیگ کرواســى 
یک ماه دیگر زمان باقى است و غیبت بازیکنان به چشم 

نمى آید.»

گویا مدیران پرسپولیس با شجاع خلیل زاده براى ثبت 
قرارداد به توافق رســیده اند و این بازیکن حال حاضر 
سپاهان را باید پرسپولیسى بدانیم. برانکو براى تقویت 
خط دفاع تیمش به دنبال جذب خلیل زاده در نیم فصل 
بوده که به دلیل مخالفت ویسى و سپاهانى ها این انتقال 
انجام نشد. حاال یکى از مدیران پرسپولیس گفته که با 
شجاع براى فصل بعد به توافق رسیده اند و او اولین خرید 
برانکو براى لیگ هفدهم خواهد بود. البته گویا آنها هنوز 
امیدوارند همین روزها شجاع به پرسپولیس منتقل شود. 
ترکاشوند درباره این انتقال گفت: ما با این بازیکن براى 
فصل آینده توافق کردیم اما براى حضور در نیم فصل 

دوم در پرسپولیس باید خودش رضایتنامه اش را بگیرد 
و امیدواریم مسئوالن سپاهان اجازه انتقال او به تیم ما 

را بدهند.
معاون اقتصادى پرســپولیس همچنیــن درباره خرید 
«ســعد ناطق» مدافــع عراقى گفت: طــى نامه اى به  
باشــگاه نیروهوایى عراق خواســتار انتقال سعد ناطق 
مدافــع ملى پــوش عراقى به پرســپولیس شــدیم و 
حاال هم منتظر پاســخ مســئوالن این تیــم عراقى 
هســتیم. او بعد از گرفتن رضایتنامه اش تا دو ســه روز 
آینده بــراى توافقات نهایــى و عقد قــرارداد به ایران 

مى آید.

شجاع از پرسپولیس 
سر در آورد 

تفاوت اردوى ایران 
با  کرواسى

  آخرین خبر درباره بازگشت على کریمى به ایران را عبدا... ویسى رسانه اى کرد. سرمربى سپاهان در کنفرانس 
مطبوعاتى گفت:  به تازگى با على کریمى صحبت کردم، رضایتنامه او در حال آماده شدن است و اگر اتفاق 

خاصى نیافتد او به سپاهان خواهد پیوست.
این در حالى است که باشگاه کروات کریمى هنوز نسبت به رضایتنامه او موضعى نگرفته است. کریمى هم 
چندى پیش گفته بود جدایى اش بسته به رضایت دینامو زاگرب است. اما گویا باالخره این باشگاه رضایت 
داده تا کریمى به سـپاهان برگردد. على کریمى در ابتداى لیگ شـانزدهم و با پرداخت مبلغ 300 هزار دالر 

از سوى باشگاه دیناموزاگرب از سـپاهان به این تیم پیوست اما هنوز نتوانسته جاى ثابتى در ترکیب 
باشگاه کروات داشته باشد؛ همین موضوع سبب شـده تا باشگاه سپاهان براى بازگرداندن 

هافبک سابق خود دست به کار شود.
در ابتداى فصل على کریمى براى مدتى فقط در تمرینات تیم دینامو حاضر مى شد 

و به دلیل واریز نشدن مبلغ رضایتنامه به حساب باشگاه سپاهان، کارت ITC  او 
صار نمى شد اما در نهایت مسئوالن باشگاه کروات با پرداخت 300 هزار دالر 

رضایت باشگاه سپاهان را گرفتند و کارت ITC کریمى صادر شد. همین 
مشـکل در حال حاضر به صورت وارونه براى سـپاهانى ها به وجود آمده 
است و آنها باید براى بازگشت بازیکن سـابق خود بر سر مبلغ انتقال این 
بازیکن با باشگاه دینامو به توافق برسند و قطعاً باشگاه کروات هم عالقه 
چندانى به از دست دادن بازیکن خود بدون دریافت مبلغ مورد نظرش را 

ندارد.
باید دید در نهایت على کریمى مى تواند به سـپاهان که به منزله خانه 

خود است بازگردد یا خیر!

  پیوسـتن هادى عقیلى به اسـتقالل خوزسـتان 
اگر بـه واقعیت بپیوندد ممکن اسـت به سـود هر 

دو طرف باشد.
به گزارش ایمنا، یکى از شایعات نقل و انتقاالتى 
روزهاى گذشته حاکى از عالقه باشگاه استقالل 
خوزسـتان به جذب هادى عقیلى اسـت. شاید در 
وهلـه اول جذب یک بازیکن 36 سـاله کـه البته 
نزدیک به یکسال است که دور از تمرینات گروهى 
و شـرایط مسـابقه بوده خرید چندان عاقالنه اى 
براى مدافع عنوان قهرمانى لیگ برتر محسـوب 
نشـود. امـا ایـن سـکه روى دیگـرى هـم دارد.
قهرمان لیگ پانزدهم به عنوان نماینده اول ایران 
در آسیا امسـال براى اولین بار در لیگ قهرمانان 
شرکت مى کند. تیم شگفتى ساز اهوازى که فصل 
گذشـته در کمال ناباورى به قهرمانـى لیگ برتر 

رسید اما هیچ تجربه آسیایى و بین المللى 
ندارد. در چنین شـرایطى ممکن اسـت 

بازیکن باتجربه اى با ویژگى هـاى عقیلى به کار 
این تیم بیاید. هرچه نباشـد کاپیتان دوم پیشـین 
سپاهان سابقه چندین فصل همراهى این تیم در 
لیگ قهرمانان و حضور در فینال این رقابت ها را در 
کارنامه دارد. عالوه بر آن، عقیلى چند سال متوالى 
بازیکن ترکیب ثابت تیم ملى بود و به عنوان یک 
ملى پوش سابق نیز تجربه بین المللى زیادى دارد. 
به این موارد باید سـابقه بازى در لیگ سـتارگان 
قطر و آشـنایى با تیم هاى آن منطقه را هم اضافه 

کرد.
با ایـن اوصـاف، اگر عقیلـى قصدى بـراى ادامه 
فوتبال داشته باشـد پیشـنهاد احتمالى استقالل 
خوزستان شـاید گره گشاى مشـکل این بازیکن 
با سـپاهان باشـد. از طـرف دیگـر، تیـم اهوازى 
هم با اتکا به تجـارب بین المللى عقیلـى احتماًال 
از ایـن انتقـال ضـرر نخواهـد

 کرد.

بختیار رحمانى که در دور رفت براى استقالل تهران بازى مى کرد، پس از جلسات متعدد توانست 
رضایتنامه اش را از این باشـگاه بگیرد و از جمع آبى ها جدا شـود. رحمانى پس از شایعات مختلفى 
مبنى بر بازگشت اش به اهواز، در دفتر باشگاه فوالد خوزستان حاضر شد و با عقد قراردادى به مدت 

شش ماه به تیمى که افتخارات زیادى با آن کسب کرده بود، بازگشت.
بختیار که سـال ها براى فوالد خوزسـتان بازى مى کرد، در سن 22 سـالگى بازوبند کاپیتانى این 
تیـم را طى فصـول 92-91 و 93-92 بر بازو بسـت تـا جوان ترین کاپیتـان تاریخ لیـگ برتر نیز 
لقب بگیرد و عالوه بر آن در لیگ سـیزدهم همراه آنها به قهرمانى لیگ هم رسید و جام را باالى

 سر برد.
او نیم فصـل اول خوبى همراه اسـتقالل سـپرى نکـرد اما امیدوار اسـت در بازگشـت دوبـاره به 
فوالد خاطرات خوش قبـل را تکرار کند. رحمانى با گلزنى در سـن 17 سـالگى جوان ترین گلزن 
تاریخ فوالد در دیدارهاى رسـمى اسـت و با 25 گل زده دومین گلزن برتر این باشـگاه محسوب

 مى شود.
 طبق اعالم باشگاه فوالد خوزستان رحمانى شماره پیراهن 11 را بر تن خواهد کرد؛ این شماره در 
نیم فصل اول دراختیار اکبر ایمانى بود ولى باشـگاه خوزسـتانى با پرداخت مبلغى به سازمان لیگ 

مى تواند دوباره این شماره را به یک بازیکن دیگر بدهد.
مصاحبه شماره 11 فوالد با خبر نگاران را  با هم مى خوانیم:

تشکر از پیشنهاد سپاهان
جا دارد ابتدا از آقاى طاهرى تشکر ویژه داشته باشم که به من لطف کردند؛ من سپاهان را همیشه 
تیم بزرگى مى دانم و براى این تیم در ادامه لیگ آرزوى موفقیت مى کنم. از پیشنهادشان تشکر و 

قدردانى مى کنم و این پیشنهاد را لطفى به خودم مى دانم.

خوشحال از بازگشت
 من خودم را جزئى از خوزستان مى دانم، این را از ته دلم مى گویم که نَفسم به نفس فوالد خوزستان 
بسته است؛ خوشحال هستم دوباره به این تیم بازگشته ام و امیدوارم بتوانم باز هم روزهاى خوبى 

با فوالد داشته باشم.

براى کاپیتانى نیامده ام
اینکه مى گویید بازوبند براى من مهم اسـت یا نه را باید اینچنین جـواب بدهم که اصًال براى من 
مهم نیست چون ایوب(والى) را از ته دلم دوست دارم؛ من براى کمک به فوالد آمده ام و خودم این 

تیم را انتخاب کردم.

رضایتنامه من را راهى بیمارستان کرد
از کسـانى که سـنگ جلوى پاى من گذاشـتند نمى گذرم؛ نمى دانم کارى که یک سـاعت طول 
مى کشد را چرا باید 24 ساعت طول بدهند؛ اگر کار من را سریع انجام مى دادند، مى توانستم مقابل 
پرسپولیس براى تیمم بازى کنم. آنقدر گرفتن رضایتنامه به من فشـار آورد که راهى بیمارستان 

شدم؛ اسم نمى آورم اما هرکس باعث این موضوع شد را نمى بخشم.

11 مى پوشم
من در نیم فصل دوم شماره خودم را به تن مى کنم؛ همان شماره 11!

به فکر جایگاهى در شأن فوالد هستیم
تفکرات آقاى سعداوى و سیاست باشگاه را مى دانم؛ سعى مى کنیم بهترین جایگاهى که در شأن 
نام فوالد و فوتبال خوزستان باشد را کسب کنیم، امیدوارم در نهایت سهمیه آسیایى را کسب کنیم.

 2 دقیقه اى توافق کردم
بحث توافق من و فوالد فقط در دو دقیقه تمام شد چون براى خانه و تیمم شرطى تعیین نمى کنم و 

خوشحال هستم مجموعه فوالد و مدیران هم از این بازگشت، خوب استقبال کردند.

انگیزه زیادى دارم
امیدوارم دوباره به تیم ملى برگردم چون هدف من هنوز همان رسیدن به تیم ملى و حضور در 

جام جهانى اسـت؛ با فوالد دوباره انگیزه و هیجانم را به دست مى آورم و مطمئن باشید 
تمام تالشم را در تیم خودم به کار مى گیرم.

هافبک تیم ملى فوتبال گفت: واقعیت این است که اگر من هم جاى کى روش بودم شاید زودتر از اینها از کوره در 
رفته و تیم را مى گذاشتم و مى رفتم.

 سعید عزت اللهى در گفتگو یى رادیویى در خصوص آخرین وضعیتش و اینکه براى ادامه فعالیت بازیگرى اش کدام 
تیم را انتخاب مى کند، گفت: تا ژانویه با روستوف قرارداد داشتم و همانطور که طبیعى بود براى نیم فصل رقابت ها به 
ایران آمدم تا تمرینات اختصاصى ام را پیگیرى کنم. با این حال مسئوالن روستوف براى تمدید قراردادم چندین بار 
تماس گرفتند که فعًال با توجه به چند پیشنهاد دیگرى که از لیگ هاى مختلف دارم صبر کردم تا بهترین تصمیم را 
بگیرم تا در صورتى که انتقالم به این لیگ ها محقق نشد به تمدید قرارداد با روستوف 

فکر کنم.
وى در مورد اینکه آیا این پیشنهادات فقط در رسانه ها مطرح مى شود و یا واقعًا 
وجود دارد، گفت: در حقیقت این پیشنهادات وجود دارد و چند تیم ابراز عالقه کردند 
اما به زودى جلسه اى بین مدیر برنامه هایم با مسئوالن دو باشگاه انجام مى شود و 
باید ببینیم تیم هاى فوق شرایط مناسب را ایجاد مى کنند یا خیر. این پیشنهادات 

اصًال بحث رسانه اى نبوده و واقعیت دارد. 
 هافبک تیم ملى درباره اینکه این روزها کى روش از تیم ملى استعفا کرده و از شرایط 
ناراضى است، گفت: واقعیت این است که اگر من هم جاى کى روش بودم شاید زودتر 
از اینها از کوره در رفته و تیم را مى گذاشتم و مى رفتم اما او ارتباط خوبى با مردم دارد و 
خون دل خورده که تیم ملى را به این جایگاه رسـانده و وقتى این مسـائل را نگاه 

مى کند شاید حسرت بخورد و دلش نیاید تیم ملى را تنها بگذارد. 
وى ادامه داد: یکسرى افراد که به فکر منافع شخصى خود هستند در خصوص 
مباحثى که به آنها ارتباطى نـدارد صحبت کـرده و از آنها مى خواهم اگر 
کاره اى هستند در سمت ها و پست هاى خود کارى کنند چون تیم ملى 
متعلق به یک ملت است. این صحبت هاى آنها خیانت است و تیم 
ملى را از تمرکزى که دارد، دور مى کند. خوشبختانه فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش هوشـمندانه عمل مى کنند و حاال که 
حمایت خوبى از تیم ملى دارنـد از آنها مى خواهم بـا این افراد 

برخورد کرده تا دیگر شاهد این مسائل نباشیم.
عزت اللهـى درباره اینکه تا چه اندازه زبان روسـى را یـاد گرفته، گفت: 
خیلى زیاد یاد نگرفتم اما در حد آداب و معاشرت روزانه یک چیزهایى بلدم.

وى در پایان با اشـاره به روز هواى پاك درباره اینکه آیا در روسیه خودش 
رانندگـى مى کند، گفت: خیر من و سـردار آنجا راننـده داریم هر چند که 
مى توانیم خودمان هم پشت خودرو بنشـینیم اما به قدرى در این کشور 
رانندگى مردم بد است که ترجیح مى دهیم راننده داشته باشیم. به طور 
مثال به یک باره در وسط جاده یک ماشین بدون اینکه راهنما بزند دور 

گرفته و موجب مى شود خطراتى براى سایرین پیش بیاید.
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شــک چهار بخش دارد: جــدال در گفتار، ترســیدن، دودل بودن و 
تسلیم حوادث روزگار شدن. پس آنکس که جدال و نزاع را عادت 
خود قرار داد از تاریکى شــبهات بیرون نخواهد آمد  و آنکس که 
از هر چیزى ترسید همواره در حال عقب نشینى است و آنکس که 
در تردید و دودلى باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد و آنکس 
که تسلیم حوادث گردد، به تباهى دنیا و آخرت گردن نهد و هر دو 

موال على (ع)جهان را از کف خواهد داد. 

ساسان اکبرزاده

پرونده بیست و هشتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانى 
کارگران کشور که به مناســبت دهه فجر برگزار شد با 
قهرمانى تیــم هندبال کارگران اســتان اصفهان (توکا 
فوالد) در مجموعه ورزشى صفائیه مبارکه بسته شد.در 
این مسابقات تیم هاى بوشهر و مرکزى به ترتیب دوم 

و سوم شدند. 
بیست و هشــتمین دوره مســابقات هندبال قهرمانى 
کارگران کشور با شرکت تیم هاى منتخب استان ها از 
روز یک شــنبه 26 دى ماه در مجموعه ورزشى صفائیه 
اصفهان برگزار شد و روز 28 دى ماه با قهرمانى نماینده 
اصفهان(توکا فوالد) به پایان رســید. در این روز دو تیم 
خوب لرســتان و مرکزى در یک بازى حساس و دیدنى 
براى تعیین تیم ســوم رقابت ها به مصاف هم رفتند که 
نتیجه این بازى پایاپاى با حساب 19 بر 19 در وقت قانونى 
رقم خورد تا تیم کارگران مرکزى با توجه به تفاضل ُگل 

باالتر در سکوى سومى این رقابت ها قرار بگیرد.
این رقابت ها به میزبانى هیئت و اداره امور ورزشى کارگران 
استان اصفهان و زیر نظر فدراســیون ورزش کارگرى 

برگزار شد.

به گفته مسئول برگزارى بیست و هشتمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانى کارگران کشور قرار بود در این دوره از 
مسابقات شش تیم شرکت کنند که قزوین انصراف داد و 
مسابقات به صورت دوره اى با شرکت پنج تیم کارگرى 
از استان هاى اصفهان، بوشــهر، لرستان، مرکزى و یزد 

برپا شد.
عبدا... شاطرى افزود: هرچند این دوره از مسابقات از نظر 
کّمى با تعداد اندکى تیم برپا شد اما تیم ها رقابت نزدیکى با 

هم داشتند و کیفیت مسابقات بسیار خوب بود. 
وى افزود: باتوجه به استعدادهاى فراوان ورزشى در رشته 
هندبال در ورزش کارگرى، اگر تیم هاى بیشترى شرکت 

مى کردند، شرایط مطلوب ترى فراهم مى شد.
وى عدم برگزارى مسابقات هندبال قهرمانى کارگران 
کشور در ســال گذشته، نداشــتن ردیف بودجه ورزش 
کارگرى و... را از دالیل عدم حضور تیم ها در این مسابقات 

عنوان کرد.
مسئول برگزارى این دوره از مســابقات از همه کسانى 
که در برگزارى آن کمک کــرده و یاریگر بودند به ویژه 
مهدى خراطى، رمضانعلى هادیان و مجید سهیلى تشکر 

و قدردانى کرد.

***
رئیس هیئــت ورزش کارگرى اســتان اصفهان هم به 
نصف جهان گفت: کیفیت فنى این دوره از مســابقات 

علیرغم تعداد کم تیم ها بسیار باال بود.
جواد شیرانى افزود: اگر مسابقات قهرمانى ورزش کارگران 
از سوى رسانه هاى دیدارى و شنیدارى همچون صدا و 
سیما و مطبوعات پوشش داده شود و ورزش کارگرى در 
رشته هاى مختلف شناسانده شده، مطمئناً حمایت بخش 
خصوصى را به ارمغان خواهد داشــت ولى به علت عدم 
پوشش مناسب مسابقات کارگرى، بخش خصوصى تمایل 
چندانى به هزینه کردن در رشته هاى ورزشى کارگران از 
خود نشان نمى دهد.وى هزینه هاى اسکان، پذیرایى، 
داورى و... را براى میزبانى برگزارى مسابقات قهرمانى 
کارگرى کشور ســنگین دانســت و گفت: اگر احتماًال 
اسپانسرى هم پیدا شود کمک او در حد اعزام بازیکنان 
براى مســابقات بین اســتانى یا هزینه رفت و برگشت 

بازیکنان با اتوبوس و یا لباس ورزشى است.
شیرانى در ادامه اظهار داشت: هیئت ورزش کارگرى استان 
اصفهان همواره میزبانى مســابقات کارگرى قهرمانى 
کشور در رشــته هاى مختلف را با مشارکت به صورت 

تهاتر با بخــش خصوصى برگزار کرده و بســیار موفق
 بوده است.

رئیس هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان معتقد است 
نداشــتن ردیف بودجه براى ورزش کارگرى، و نداشتن 
هزینه پرداخت ورودى براى مســابقات، از دالیلى است 
که بسیارى از استان ها نمى توانند در مسابقات قهرمانى 

کارگرى کشور شرکت کنند.
شیرانى به مسئوالن ورزش کشور تأکید کرد به ورزش 
کارگران بیش از گذشــته بها دهند و ردیف بودجه براى 
ورزش کارگــران در نظر بگیرند تــا ورزش کارگرى در 

کشور رونق یابد. 
وى همچنین از روزنامه نصف جهان که همواره نسبت 
به انعکاس اخبار و رویدادهاى ورزش کارگران اســتان 

اصفهان و کشور اقدام نموده تشکر و قدردانى کرد.
***

نایب رئیس فدراســیون ورزش کارگرى کشــور هم به 
نصف جهان گفت: نبــود ردیف بودجــه اى در ورزش 
کارگران، موجب شده است تا هیئت هاى ورزش کارگران 
در استان ها وضعیت بدى داشته باشند و نتوانند در مسابقات 
قهرمانى کارگران کشور در رشته هاى مختلف شرکت 

کنند.
بیژن خراسانى با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و ورزش 
کم است گفت: اصوًال بخش ورزش کارگرى در کشور با 
صنعت دیده مى شود. این در حالى است که ارتباط صنعت 

و ورزش کم بوده است.
وى افزود: صنایع ما در برخى اوقات براى رشته فوتبال، 
حاضر به پرداخت هزینه هاى سنگین هستند اما اندك 
هزینه اى براى ورزش کارگرى تقبل نمى کنند در حالى 
که اگر سالیانه هفت میلیارد تومان معادل هزینه خرید چند 
فوتبالیست متوسط به ورزش کارگرى اختصاص دهند 
ورزش کارگرى رونق گرفته و حتى استعدادهاى زیادى 
شکوفا مى شــوند که مى توانند در رشته هاى ورزشى 

کشور بدرخشند. 
نایب رئیس فدراســیون ورزش کارگرى کشــور اظهار 
داشت: ما در سال جارى تاکنون علیرغم نداشتن بودجه، 
با همت بلند هیئت هاى اســتانى توانستیم 30 مسابقه 
قهرمانى را برگزار کنیم که بخش زیادى از آنها از سوى 

هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان میزبانى شد.
خراســانى گفت: امروز باید نگاه ها به ورزش کارگرى 
تغییر کند و مســئوالن و مدیــران واحدهاى صنعتى و 

تولیدى بدانند که کارگر شــاداب و ســالم مــى تواند 
راندمان تولید را افزایش دهد و براى داشــتن کارگران 
شاداب و سالم، باید آنان بیش از پیش به ورزش ترغیب 

شوند.
***

در پایان این مسابقات، مســئوالن مدال ها و کاپ هاى 
تیم هاى اول تا سوم را به آنان اهدا کردند.

شایان ذکر است براى تیم «توکا فوالد» نماینده ورزش 
کارگرى اصفهان که در مســابقات هندبــال قهرمانى 
کارگران کشور با اقتدار و شکســت همه رقیبان به مقام 
قهرمانى رسید وحید سلطانى، حجت سفرى، على شهیدى، 
سید سجاد امامى، حسین رحمتى، امین نادرپور، حجت 
ربیع، مجید جمالى، رسول دهقانى، حسین نظرى، سید 
عباسعلى جهان تاب و مجید سلیمانى به سرپرستى منوچهر 

اربابان و مربیگرى جمشید منوچهرى بازى کردند.
خاطرنشــان مى شــود؛ به مناســبت دهــه فرخنده 
فجر مســابقات والیبال قهرمانــى بانــوان کارگران 
کشور سوم بهمن ماه سال جارى در صفائیه به میزبانى 
اداره هیئت ورزش کارگران اســتان اصفهــان برگزار 

خواهد شد.

 بعد از یک دوره رقابت به مناسبت دهه مبارك فجر؛ 

اصفهان قهرمان مسابقات هندبال کارگران کشور شد

بدون شرح
طرح: فارس
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  باشگاه خبرنگاران جوان | اگر به هــر گربه اى آب 
نشان دهید با سرعت زیاد از آن فاصله مى گیرد تا دیگر آن را نبیند 
اما «چارلى» گربه اى است که خالف این عمل مى کند . این گربه 
عاشق شناست و هر دفعه  که به اســتخر مى رود 45 دقیقه در آن 

شنا مى کند.
چارلى گربه اى 11 ساله است که توسط خانواده «آبرز» پس از مرگ 
مرد این خانواده به سرپرستى گرفته شد تا خانم آبرز پیر تنها نباشد 
اما وقتى که آبرزها چارلى را به دامپزشکى بردند، دامپزشک به آنها 
اعالم کرد که این گربه دو برابر همنژادهاى خود وزن دارد و باید 

وزن خود را پایین بیاورد.
این خانواده با شنیدن این خبر، تمریناتى از جمله شنا را براى چارلى 
در نظر گرفته اند تا وزن آن را پایین بیاورند که البته موفق هم بوده اند 

و توانسته اند با تمرینات شنا وزن چارلى را 4 پوند پایین بیاورند.

  ایرنا | فراگیر شدن ویروس سرماخوردگى در برخى مناطق 
روســیه که دما تا 50 درجه زیر صفر نیز کاهش یافته است، سبب 

تعطیلى 915 مدرسه و خانه نشینى هزاران دانش آموز شد.
«آناپوپولوا» رئیس سازمان نظارت بر بهداشت روسیه با اعالم این 
خبر افزود: در بسیارى از مناطق ویروس سرماخوردگى تا 60 درصد 

دانش آموزان را گرفتار بیمارى هاى مرتبط کرده است.
شهرهاى مختلف مناطق سردســیرى روسیه از جمله مسکو از دو 
ماه پیش با بارش تقریبًا مداوم برف حالت سپیدپوشى و یخ زدگى 
گرفته است و ماشین هاى برف روب به صورت همیشگى در حال 
پاك کردن خیابان ها و محورهاى پر رفت و آمد هستند و همچنین 
مسیرهاى پیاده رو و فضاى شــهرك ها با استفاده از تراکتورهاى 

برف کنار زن پاکسازى مى شود. 

  تسنیم| فروش یک دمپایى با تصویر «ماهاتما گاندى» در 
سایت آمریکایى آمازون، خشم مردم هند را به دنبال داشت.

بر اســاس گــزارش الجزیــره، آمــازون در میــان جدیدترین 
محصوالت خود، یک دمپایى را به فروش گذاشــته که تصویرى 
از ماهاتمــا گاندى(رهبر اســتقالل هندوســتان) روى آن حک 

شده است.
بازتاب فروش این دمپایى تا به آنجا رســید که آمازون مجبور شد 
فروش این دمپایــى را متوقف کرده و تصویر آن را از روى ســایت

 بردارد.
طبق این گزارش، سفارت هند در واشنگتن از سوى وزارت خارجه 
این کشور هم مأمور ابالغ مراتب اعتراض دولت و ملت هند در رابطه 

با این عمل سایت آمازون به وزارت خارجه آمریکا شده است.

گربه اى که 
با شنا وزن کم مى کند 

سرماخوردگى
 915 مدرسه را در روسیه بست

فروش دمپایى «گاندى» 
دردسرساز شد 030201

چهل تکه

جانشین فرمانده انتظامى استان خوزستان از دستگیرى یک سارق به عنف تحت عنوان 
مسافربر جاده اى در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش میزان،سرهنگ سید محمد صالحى گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت به 
عنف تحت عنوان مسافربر جاده اى در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
این مقام انتظامى افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات پلیســى یک سارق حرفه اى 
و ســابقه دار را شناســایى و با هماهنگى قضائى وى را در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر کردند. سرهنگ صالحى با بیان اینکه در بازرسى 
از مخفیگاه متهم تعدادى مدارك و اسناد مالبختگان و همچنین 

دو تیغه چاقو کشف شده، اظهار داشت: متهم درادامه تحقیقات 
پلیس به هشت فقره سرقت به عنف تحت عنوان مسافربر 

جاده اى اعتراف کرد. وى افزود: متهم پس از تشــکیل 
پرونده مقدماتى جهت ســیر مراحــل قانونى راهى 

مراجع قضائى شد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان خوزستان در 
خاتمه به شــهروندان توصیه کرد:براى رفت و 
آمد در سطح شهر از وسایل نقلیه عمومى شامل 
اتوبوس، تاکســى هاى خطوط بین شــهرى و 
آژانس هاى سطح شهر استفاده کنند و در صورت 

مشاهده موارد مشــکوك مراتب را از طریق تلفن 
110 به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند گفت: روز دوشنبه 
هشــت کوهنوردى که به علت بارش برف در ارتفاعات 
«گرین» گرفتار شــده بودند، با تالش و اقدام به موقع 

اپراتور مرکز فوریت هاى پلیسی 110 نجات یافتند.
به گزارش میزان، سرهنگ منصور ملکى گفت: هشت 
کوهنوردى که به صورت گروهى بــه ارتفاعات گرین 
صعود کــرده بودند، بــه علت بارش ســنگین برف در 
مسیر بازگشت بازماندند و سقوط یکى از کوهنوردان و 
مصدومیت شدید وى از ناحیه کمر و همچنین برودت هوا 
و سرماى منطقه که احتمال یخ زدگى را چند برابر مى کرد 

وضعیت آنان را بحرانى تر کرده بود.
وى با بیان اینکه این کوهنوردان بــه علت عدم وجود 
آنتن موبایل، قادر بــه برقرارى تماس با کســى براى 
یارى رساندن نشــدند و یکى از این کوهنوردان پس از 
تالش هاى پى در پى باالخــره موفق به تماس با تلفن 
110 شهرستان نهاوند شد و اپراتور این مرکز را از وضعیت 
مطلع و اعالم کرد؛ شــما تنها کسى هســتید که از این 

وضعیت مطلع هستید.
وى افزود: مأمور وظیفه شــناس با دریافت این تماس 
و با درك موقعیــت بحرانى کوهنــوردان پس از انجام 
هماهنگى هــاى الزم با پاســگاه محــل و همچنین 
هماهنگى با هالل احمر شهرستان، وضعیت امدادرسانى 
به این کوهنوردان را به صورت مستمر مورد رصد قرار داد.
این مقــام انتظامى تصریح کرد: در پــى پیگیرى هاى 
صورت گرفته مشخص شــد که مسیر حرکت مأموران 
پاسگاه و اکیپ هالل احمر به محل به علت بارش برف 
با مشکل مواجه شده و لذا مأمور وظیفه شناس مستقر در 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 نهاوند، با جدیت و پیگیرى 
و تماس هاى مکرر موفق به انجام هماهنگى هاى الزم 
جهت اعزام یک فروند بالگرد امدادرسانى از مرکز استان 

همدان شد.
وى خاطر نشان کرد: بالگرد امدادى اعزام شده از همدان 
به محض رؤیت کوهنوردان آنها را نجات داد و  همچنین 

کوهنورد مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شد.

فاجعه  در تهران

مرگ دلخراش مرگ دلخراش 22 کودك کار در آتش کودك کار در آتش
  میزان | 2 کودك کار هفت و هشت ساله، زنده زنده در 

حریق یک گاراژ جمع آورى ضایعات سوختند.
پدر پس از مــدت ها براى خود کارى را دســت 

و پا کرده بود. او در یک گاراژ که بخشــى از 
آن به محلى براى جمــع آورى ضایعات 
تبدیل شده، مشغول به کار مى شود و در 
کنار آن، پسرهایش را نیز با خود همراه 
مى کنــد. وظیفه اى که براى پســرها 
تعیین مى شــود، جمع کردن ضایعات 
است. دو پســر بچه هفت وهشت ساله 

اهل کشور افغانســتان همپاى پدرشان 
مشغول به کار شــدند تا بتوانند هزینه هاى 

خانواده پرجمعیتشان را تأمین کنند. خبرى از 
مدرسه رفتن پسر بچه ها نیست. آنها براى رسیدن به 

رؤیاهایشان روز و شب، زباله ها را زیر و رو مى کنند. انگار 
رؤیاهاى این دو کودك با زباله گره خورده اســت. هر چه ضایعات 

بیشترى جمع کنند، پولى که نصیب پدر مى شود بیشتر است.
آنهــا هــر روز پــس از جمــع کــردن ضایعــات از میــان 
زباله هــا، راهى گاراژى مى شــوند کــه پدر در آن مشــغول به 
کار اســت. ســپس ضایعات را تحویــل داده و در اتاقى که یک 
بخارى گازى در آن قرار دارد، دســتان یخ بســته شــان را گرم 

مى کنند.
آن روز هم، پســر بچه ها هماننــد روزهاى دیگــر، صبح زود از 
خواب برخاســته و تا ســاعت 10 صبح، نوبت اول ضایعاتشــان 
را جمــع مــى کنند. پــس از آن هــم راهــى گاراژى کــه پدر 
در آنجا مشــغول به کار اســت، مى شــوند تا ضایعات را تحویل 

دهند.
گاراژ در منطقــه «غنــى آباد» واقع در شــرق تهران اســت. دو 
کودك، براى رســیدن به این محــل، باید مســیر طوالنى را به 
صــورت پیاده طــى کننــد. در نهایت نیــز زمانى که بــه گاراژ 
مى رسند، وارد اتاقى مى شوند که همیشه براى استراحت به آنجا 

مى رفته اند.
شعله بخارى را زیاد مى کنند تا کمى گرم شوند اما به یکباره کپسول 
گازى که متصل به بخارى بوده، مى ترکد و دو کودك جان خود را 

از دست مى دهند.
الناز زارعى مددکار اجتماعى مؤسسه خیریه مهرآفرین در رابطه با 
جزئیات این حادثه مى گوید: دو کودك هفت و هشــت ساله، اهل 
کشور افغانستان در گاراژى که پدرشــان مشغول به فعالیت بوده، 
حضور پیدا کرده تا ضایعاتى که جمع آورى کرده اند را تحویل پدر 

دهند. آنها به نوعى کودك کار محسوب شــده و از حق تحصیل 
محروم بوده اند.

وى مى افزاید: محلى که کودکان همیشــه در آنجا به اســتراحت 
مى پرداخته اند، اتاقى در یک گاراژ بوده کــه در روز حادثه نیز دو 
کودك در آن اتاق حضور داشته اند. اینطور گزارش شده که در زمان 
حادثه، در اتاق به روى دو کودك قفل شــده و آنها پس از انفجار 

کپسول گاز، نتوانسته اند از محل خارج شوند.
این مددکار اجتماعى با اشــاره به ســوختگى پدر این دو کودك 
مى گوید: پدر ایــن دو کودك نیز بــراى نجات جــان فرزندان 
خود تالش مــى کند وارد اتــاق شــود و در نهایت نیــز پس از 
ورود، دچار ســوختگى 50 درصد شــده و در بیمارستان بسترى

 مى شود.
زارعى با بیــان اینکه ایــن دو کودك بــا یکدیگر بــرادر ناتنى 
بوده اند مى گوید: پدر این دو کودك، دو همســر داشــته که هر 

یک از این پسر بچه ها متعلق به یکى از همســران این مرد بوده
 است.

وى از اعتیاد پدر و یکى از همســرانش خبر مــى دهد و مى گوید: 
پدر دو کودك معتاد بوده و تاکنون دو بــار ترك کرده و مادر یکى 
از پسر بچه ها نیز معتاد است. زمانى که این حادثه رخ داد، مادر در 
کمپ ترك اعتیاد حضور داشت و پس از با خبر شدن از این اتفاق، 

از کمپ خارج شد.
حســن عباســى ســخنگوى اورژانس تهران هم در رابطه با این 
حادثه مــى گویــد: روز 23 دى مــاه، در پى تماس بــا نیروهاى 
اورژانس امدادگران ما ســاعت 10 و 57 دقیقــه در محل حاضر

 مى شوند.
عباســى مى افزاید: در پى تماس بــا اورژانس اعالم مى شــود 
که یک انبار واقع در منطقــه غنى آباد آتش گرفتــه و بالفاصله 
نیروهاى اورژانس به همراه سه دستگاه آمبوالنس در محل حاضر 

مى شوند.
ســخنگوى اورژانس تهران با اشــاره بــه فوت دو کــودك در 
میان شــعله هاى آتــش مــى گوید: پــس از خاموش شــدن 
آتــش از ســوى نیروهاى ســازمان آتش نشــانى، مشــخص 
مى شود دو کودك در حریق این انبار، زنده زنده سوخته و جان داده 
اند. پدر آنها نیز که براى کمک حاضر شــده، دچار سوختگى شدید 

شده و اکنون در بیمارستان بررسى است.
گفتنى است، با توجه به مشکوك بودن این حریق و اعالم موضوع 
به پلیس، بازپرس ویژه قتل تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کرده 
و پرونده این آتش سوزى در دادســراى امور جنایى (ویژه قتل) در 

حال رسیدگى است.

محلى که کودکان 
همیشه در آنجا به 
استراحت 
مى پرداخته اند، 
اتاقى در یک گاراژ 
بوده که در روز 
حادثه نیز دو کودك 
در آن اتاق حضور 
داشته اند. اینطور 
گزارش شده که 
در زمان حادثه، 
در اتاق به روى 
دو کودك قفل 
شده و آنها پس از 
انفجار کپسول گاز، 
نتوانسته اند از 
محل خارج شوند

,,

مأمور وظیفه شناس 
جان 8 کوهنورد را 

نجات داد

   شکارچى جاده هاى اهواز دستگیر شد
 از دستگیرى یک سارق به عنف تحت عنوان 

داد.
صالحى گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت به 
رستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور 

 انجام اقدامات پلیســى یک سارق حرفه اى 
ى قضائى وى را دریک عملیات غافلگیرانه در

الحى با بیان اینکه در بازرسى
د مالبختگان و همچنین 

هم درادامه تحقیقات 
ت عنوان مسافربر 

س از تشــکیل 
قانونى راهى 

ستان در
 رفت و
 شامل 
هرى و 
 صورت 

یق تلفن 

هاى اهواز دستگیر شد

 مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان گفت: ساعت 17:00 روز سه 
شنبه یک مورد حریق انبار لباس در میدان انقالب به سامانه 125 اطالع داده شد که با حضور 

به موقع آتش نشانان حریق اطفا شد.
محمد شریعتى در گفتگو با فارس اظهار داشت:  با توجه به اینکه سه شنبه ها روزهاى بدون 
خودرو است، به جهت پوشــش ایمنى منطقه خودروهاى آتش نشانى در چهارباغ عباسى 

مستقر هستند.
وى با بیان اینکه با هوشیارى ستاد فرماندهى آتش نشانى پس از دریافت خبر وقوع این حریق 
بى درنگ اطفائیه هاى مستقر به همراه افسر کشیک حاضر در منطقه را به محل حادثه اعزام 
کرد، افزود: اکیپ هاى آتش نشانى توانستند در کمتر از دو دقیقه در محل حادثه حاضر شوند؛ 
پس  از آن اکیپ هاى عملیاتى ایســتگاه هاى 5،1 ،14 و16جهت پشتیبانى به محل حادثه 

اعزام شدند.
مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان تصریح کرد: اکیپ هاى عملیاتى 
در هنگام رسیدن به محل مشاهده کردند که انبار لباس در طبقه فوقانى یک باب مغازه سوپر 

مارکت که در مجاورت آن مغازه هاى لباس فروشى متعددى قرار داشت طعمه حریق شده 
اســت. وى بیان کرد: هیچگونه راه ورودى به داخل انبار وجود نداشت که این موضوع کار 
را براى آتش نشانان سخت تر کرد، به همین دلیل اکیپ هاى عملیاتى با استفاده از نردبان و 
شکستن شیشه ها از دو جهت اقدام به ورود به داخل انبار کرده و با عکس العملى سریع، حریق 

را کنترل، اطفا و از سرایت به سایر نقاط جلوگیرى کردند.

رهایى داروخانه از چنگال آتش
در همین حال مدیر عامل سازمان آتش نشانى استان اصفهان از حریق داروخانه اى واقع در 

خیابان شمس آبادى خبر داد.
به گزارش ایمنا، آتش پاد بزرگزاد مدیر عامل ســازمان آتش نشانى استان اصفهان گفت: 
درساعت 51 دقیقه بامداد روز چهارشنبه یک مورد حریق داروخانه واقع در خیابان شمس 

آبادى اعالم شد.
به گفته وى در طبقه همکف مجتمع تجارى شش طبقه داروخانه اى دچار حریق شد  و ستاد 
فرماندهى آتش نشانى پس از دریافت خبر بالفاصله ایستگاه شماره 14و افسران کشیک را 
به محل حادثه اعزام و پس از آن ایستگاه هاى 1، 3، 5 و 8را جهت پشتیبانى و جلوگیرى از 

گسترش حریق به محل اعزام کرد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى استان اصفهان ادامه داد: اکیپ اول عملیاتى با توجه به عدم 
ترافیک شبانه کمتر از دو دقیقه در محل حریق حاضر شد و با عکس العمل سریع و هوشمندانه 

توانستندحریق را اطفا و از سرایت به سایر طبقات جلوگیرى کنند.
وى افزود: از آنجایى کــه حریق فوق داخل یک مجتمع تجارى شــش طبقه رخ داده بود 
مى توانست خســارات جبران ناپذیرى ایجاد کند که به لطف خداوند متعال و تالش آتش 

نشانان از این امر جلوگیرى شد.

مهار 2 آتش سوزى در چهارباغ و شمس آبادى به فاصله چند ساعت
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ذخیره ساز جدید کیونپ براى 
شبکه هاى 10 گیگابیتى

نصف جهان شرکت کیونپ از چهار مدل NAS جدید 
با پردازنده Annapurna Labs پرده بردارى کرد که 
یک مدل در رده حرفه اى و ســه مدل دیگر در رده 

SOHO و ادارى کوچک هستند.

 TS-831X ذخیره ســاز حرفــه اى کیونپ به نــام
یک NAS دســکتاپ با پردازنده چهار هســته اى 
Annapurna Labs Alpine AL-314 اســت که 

سرعتى 1.7 گیگاهرتزى دارد. این ذخیره ساز در سه 
پیکربندى مختلف حافظه رم 4، 8 و 16 گیگابیتى و 
اندازه حافظه فلش 512 مگابایتى روانه بازار مى شود. 
همچنین، امکانات ارتباطى این NAS قابل توســعه 
هســتند. مدل پایه TS-831X از دو درگاه اترنت ده 
گیگابیتى +SFP، دو درگاه اترنــت یک گیگابیتى 
 USB 3.0 و ســه درگاه PCIe یــک درگاه ،RJ45

استفاده مى کند.روى این دســتگاه مى توان هشت 
 Hot با قابلیت SATA 6 هارددیسک 2.5 یا 3.5 اینچى
Swap یا درایوهاى SSD نصب کرد. البته، مى توان 

با استفاده از قابلیت هاى افزونگى VJBOD کیونپ 
میزان فضاى ذخیره ســازى را افزایش داد و حداکثر 
24 درایو فیزیکى روى این دســتگاه پشتیبانى کرد. 
کیونپ مى گوید TS-831X یک ذخیره ساز اقتصادى 
براى کسب وکارهاى متوسط بازار است که مى توانند 
از پردازنده یا میزان حافظه رم و ظرفیت دســتگاه را 

مطابق نیاز خود سفارشى سازى کنند.

آفیس سوئیت 8 اندروید با 
پشتیبانى از زبان فارسى 

نصف جهان OfficeSuite 8 Pro + PDF  نســخه 
هشــتم از نرم افزار پرطرفدار و فــوق العاده آفیس 
کمپانى موبایل سیســتم براى اندروید است که به 
صورت رایگان با پرداخت درون برنامه اى در گوگل 
پلى عرضه گردیده است. نسخه هشتم این نرم افزار 
عالى همانند نسخه هفتم اســت به گونه اى که با 
آن مى توانید به آســانى به ایجاد، مشاهده، چاپ، 
ویرایش و به اشتراك گذارى فایل هاى ورد، اکسل 
 PDF و پاورپوینت بپردازید و یا فایل هاى با فرمت
را بارگزارى کنید! نســخه هشــت نسبت به نسخه 
قبلى داراى پیشرفت هاى زیادى است و با دارا بودن 
یک رابط کاربرى جدید تجربه اى متفاوت از برنامه 
هاى آفیس را در موبایل و یا تبلت اندرویدى شما به 

ارمغان مى آورد.
 OfficeSuite 8 + PDF برخى از امکانات و قابلیت هاى
اندروید:امکان ایجاد، ویرایش و مشاهده فایل هاى 
آفیس و پى دى اف.-سازگارى کامل با همه فرمت 
هاى فایل هاى مایکروسافت آفیس.-امکان تبدیل 
.ePUB  فایل هاى پى دى اف به ورد، اکســل و یا
-سازگارى با ســرویس هاى ابرى مختلف از جمله 
دراپ باکس.-پشــتیبانى از 56 زبان زنده دنیا براى 

مشاهده فایل هاى آفیس.

پخش ویدئوهاى360 درجه اى 
در سایت «نماشا»

نصــف جهان بــا عرضــه دوربین هــاى فیلمبردارى 
چندوجهى، ویدیوهاى 360 درجه اى محبوبیت زیادى 
در میــان کاربران اینترنــت پیدا کرده اســت. یکى از 
محدودیت هاى تماشــاى این ویدئوها، نیاز به استفاده 

از عینک هاى VR است. 
کاربران ایرانى پیشــتر مجبور بودند تا براى تماشــاى 
ویدئوهاى 360 درجه اى از ســایت هایى چون یوتیوب 
استفاده کنند؛ اما اکنون سایت نماشا محدودیت دسترسى 
به واقعیت مجازى و تماشاى ویدئوهاى 360 درجه اى را 

براى کاربران ایرانى برطرف کرده است.
این ســرویس بــر روى همــه سیســتم هاى عامل 
وینــدوز، اندرویــد و iOS روى کامپیوتــر، گوشــى 
و تبلت قابل اســتفاده اســت. تماشــاى ویدیوهاى 
360 درجــه اى در ســایت نماشــا بــه نشــانى

 www.namasha.com امکان پذیر است. 

نصف جهان فروشگاه اینترنتى بانى مد فعالیت خود را در زمینه پوشاك به صورت تخصصى از سال 1392 آغازنمود و 
با تالش هاى بى وقفه ضمن تنوع بخشیدن به انواع محصوالت و همکارى بامعتبرترین برندهاى دنیا (جین وست، 
ســاموئل و کوین، بالنو، جوتى جینز)، کیفیت اجناس  خود را به میزان قابل توجهى افزایش داده که رضایت اکثریت 
مشــتریان گواه بر این ادعاست و این رضایت پشتوانه استوارى اســت که نیل به اهداف تدوین شده را در بلند مدت 
محقق مى سازد.سالها حضور موفق در صنعت پوشاك ایران، بازاریابى مبتنى بر سالیق و فرهنگ پوشاك ایرانیان 
و همچنین استقبال چشــمگیر و مداوم از محصوالت و برندهاى برتر ارائه شده در فروشگاه هاى این مجموعه این 
امکان را به شما مى دهد تا اینک با صرف کمترین انرژى در هر ساعت از شبانه روز و در هر نقطه از کشور محصوالت 
و لباس هاى مورد نظر خود را بصورت آنالین انتخاب کرده و با استفاده از پیشنهادهاى مختلف فروش، خریداینترنتى 
مطمئن و آسان را از خانه یا محل کار خود تجربه کرده و اجناس مورد عالقه خود را در محل دلخواه خود در کمترین 

زمان ممکن دریافت نمائید. 
http://www.banimode.com

نصف جهان  Assoluto Racing  بازى جدید و فوق العاده زیباى ماشین سوارى و اتومبیلرانى از استودیوى بازیسازى 
Infinity Vector Ltd براى دستگاه هاى اندرویدى است. در این بازى شــما بر ده ها ماشین مختلف و رویایى سوار 

مى شوید و در انواع پیست ها و مکان هاى مختلف به ماشین سوارى مشغول مى شوید! انواع ماموریت هاى مختلف 
در انواع دسته بندى هاى متعدد وجود دارند که شما باید آنها را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارید و با دریافت پول 

به خرید ماشین هاى گران قیمت بپردازید! 
تنظیمات عالى و گسترده بازى به شــما این امکان را مى دهد که مطابق با سلیقه خود کنترلر را انتخاب کرده و وارد 
پیست مسابقات شوید! در بازى Assoluto Racing گاز، ترمز و دستى ماشین در اختیار شماست تا دریفت هایى فوق 

العاده را بزنید و از ماشین سوارى لذت ببرید!
 اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى اندروید هســتید که بدون نیاز به دیتا عرضه شده باشد و على رغم 
 Assoluto حجم کم داراى گرافیک خیره کننده اچ دى، صداگذارى هیجان انگیز و گیم پلى اعتیادآور باشد ما به شما

Racing را پیشنهاد مى دهیم!

راهنماى خرید

نصف جهــان  کمپانى پایونیر Pioneer با تولید 
مــدل «AVH-X7850BT» بــار دیگر، یک 
پخش کننده   بسیار باکیفیت را عرضه کرده است. این 
پخش کننده، مجهز به یــک صفحه نمایش 7 اینچى 
براى نمایش فایل هاى در حال پخش است که عالوه 
بر نشــان دادن Track ها، امــکان فیلم دیدن در 
ماشــین را فراهم مى کند. این LCD از نوع لمسى 
بوده و این امکان را فراهم مى کند که کاربر با سهولت 

بیشترى از آن استفاده کند.
 این قطعــه قابلیت جمع شــوندگى دارد و درصورتى 
که نیازى به آن نباشــد، مى توان آن را به داخل پنل 
برگرداند. همچنین، این صفحه نمایش با پشــتیبانى 
از دوبین خودرو، مى تواند شما را در پارك کردن یارى 
کند. این مدل، داراى یک عدد پورت USB است که 
به وســیله ى آن، مى توان فایل هاى موجود در فلش 
ممورى ها را در داخل خودرو اســتفاده کرد. همچنین 

براى اشــتراك گذارى فایل هاى موجــود در موبایل 
با این پخش کننده، تکنولوژى بلوتــوث براى آن در 
نظر گرفته شده اســت. این مدل با سیستم عامل هاى 
اندروید و iOS ســازگار اســت و در صورت اتصال 
تلفن همراه از طریق کابل USB مى تواند شــما را 
در مدیریت فایل هاى در حــال پخش و انتخاب آن ها 
AVH- ،کمک کند. عالوه بر قابلیت هــاى نامبرده
X7850BT قابلیت پخش CD و DVD را نیز 
فراهم کرده است که به وسیله  آن مى توان از فایل هاى 

قدیمى تر استفاده کرد.
 کیفیت صــداى 24 بیتى آن، باعث مى شــود که از 
صدایى باکیفیت برخوردار شوید. همچنین، این مدل 
با بیشــینه  صداى خروجى 200 واتــى خود، صدایى 
بســیار پرقدرت تولیــد مى کند و باعث مى شــود در 
ســطوح باالى صدا، کیفیت آن تغییر نکنــد و با بلند 
کردن صداى ضبط ماشــین، شیشــه هاى ماشین به 

لرزه در آیند. عالوه بر آن، این محصول با پشــتیبانى 
از فرمت هــاى صوتى متنــوع، امــکان پخش همه 
فایل هاى موجــود را فراهم مى کند. یکــى دیگر از 
ویژگى هــاى جالبى کــه در اکثر مدل هــاى پایونیر 
وجــود دارد، قابلیت Mixtrax اســت که با پخش
 پى در پى Track ها، گوش دادن به موســیقى را 

بسیار لذت بخش مى کند.
 جالب اســت بدانید، برند پایونیر از اولین گزینه هاى 
لوازم صوتى و تصویرى خودرو محسوب مى شود که با 
تولید محصوالت بسیار متنوع و جالب، کاربران خود را 
در سراسر جهان گسترش داده است. این برند ژاپنى، 
تقریبا در همه  کشورهاى آسیایى گزینه  اول کاربران 

به حساب مى آید.
Pioneer AVH-X7850BT را هم اکنون 
مى توانید با قیمتى در حدود 1600000 تومان از بازار 

داخلى و یا فروشگاه هاى مجازى خریدارى نمایید.
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خرید اینترنتى و آسان 
معتبرترین برند هاى 
پوشاك دنیا

بازى ماشین سوارى 
هیجان انگیز
 اندروید 

 
توقف پخش خودکار فیلم 

در اینستاگرام 
اگر مــدام حجم اینترنت     آى تى ایران |
شما زودتر از آنچه که انتظار دارید به پایان مى رسد، 
از کار انداختن پخش خودکار فیلم ها در شبکه هاى 
اجتماعى ازجمله اینستاگرام مى تواند به صرفه جویى 

در مصرف حجم اینترنتى کمک بسیارى کند.
همانطور که احتمــاًال مى دانید،در اینســتاگرام، با 
پایین بردن صفحه پروفایل اصلــى خود، ویدیوها 
نیز به طور خودکار پخش مى شــوند. در حال حاضر 
گزینه اى براى جلوگیرى از پخش خودکار فیلم ها در 
این شبکه وجود ندارد، تنها گزینه اى که مى توان از 
آن استفاده کرد، بخش «مصرف کمتر دیتا» است. 
این گزینه جلوى پخش خودکار فیلم ها را نمى گیرد 

ولى از بارگذارى فیلم ها جلوگیرى مى کند. 
براى از کار انداختن پخش خودکار ویدیوها در پلت 

: ios فرم
مرحله اول:گزینه تنظیمات را در گوشه باالیى راست 

صفحه اینستاگرام انتخاب کنید.
مرحله دوم:به قسمت Cellular Data Use بروید.

مرحله ســوم: گزینه Use Less Data را انتخاب 
کنید.

براى از کار انداختن پخش خودکار ویدیوها در پلت 
فرم اندروید: 

مرحله اول:به روى گزینه More Options در گوشه 
راست باالیى صفحه اینستاگرام کلیک کنید.

مرحله دوم:گزینه Cellular Data Use را انتخاب 
کنید.

مرحله سوم: گزینه Use Less Data را روشن کنید.

محقق ایرانى
 عینک دید در شب ساخت

  مهر | پژوهشگران استرالیایى با همکارى 
یک محقق ایرانى با استفاده از یک الیه نازك حاوى 
نانوبلورهاى نیمه هادى موفق به ساخت عینک دید 
در شب شدند. دراگومر نشــو و محسن رحمانى از 
محققان دانشــگاه ملى اســترالیا موفق به ساخت 
دوربین دید در شب جدیدى شــده اند که مى تواند 

جایگزین دوربین هاى سنگین رایج شود.
محســن رحمانى مى گوید: «ما در ایــن پروژه به 
دستاورد بزرگى در حوزه نانوفتونیک رسیدیم؛ در این 
کار تحقیقاتى ما به بررســى رفتار نور و برهم کنش 
آن با اجســام در مقیاس نانومتــرى پرداختیم. این 
نانوبلورهاى نیمه هادى مى توانند نور را با شدت باال 
انتقال دهند و پرتوهاى نــورى پیچیده اى را ایجاد 
کنند. از این فناورى در یک لیزر مى توان اســتفاده 
کرد تا تصویرى هولوگرافیک را روى نمایشگرهاى 

مدرن ایجاد کند.»
این عینــک برخالف ابزارهاى دید در شــب رایج، 
بســیار ســبک اســت. از این فناورى مى توان در 
حوزه هاى پزشکى و ادوات ضدجعل نیز استفاده کرد.

ترفند

فناورانه

ارمغان CES 2017 براى دنیاى فناورى

توســعه فنــاورى هــاى مربــوط بــه 
نمایشگر هاى خانگى

امسال پیش بینى مى شد شرکت هاى مطرحى چون ال جى 
و سامســونگ فناورى تصویرى  8K را به نمایشگاه بیاورند 
ولى همچنان به عرضه فناورى  4K بسنده کردند و تنها یک 
شرکت چینى گمنام چنین ادعایى را مطرح کرده بود. ال جى 
بدون شک پرچمدار نمایشگرهاى خانگى و تجارى نمایشگاه 
امسال بود. غرفه این شرکت بسیار عالى طراحى شده بود ولى 
با توجه به خیل عظیم حاضران در غرفه این شرکت فشردگى 
فضا احساس مى شد. ال جى تلویزیون Signature خود را 
معرفى کرد که فنــاورى OLED را در اختیار دارد و مى تواند 
از اطراف خم شــود. ضخامت این تلویزیون کمتر از یک بند 

انگشت بوده و کیفیت تصویر و صداى فوق العاده اى دارد. 
در حوزه نمایشگرها ال جى ویدئو پروژکتورهاى قدرتمندى را 
نیز معرفى کرد که تصاویر بسیار با کیفیت و صداى خوبى را 
داشتند و در حوزه رسانه و بازى هاى رایانه اى مى توانستند 
کاربرد داشــته باشــند که در بخش بازى ها اتاق بزرگى به 

این نمایشــگر ها اختصاص داده شــده بود و 
با پرده عریض و اســتفاده از سه دستگاه ویدئو 
پروژکتور حس بســیار واقعى از قرار گرفتن در 
فضاى بازى را به بازیکنان القا مى کرد.در بخش 
لوازم برقى خانگى هم یخچال هاى هوشمند ال جى 
با بهره گیرى از دستیار شخصى آمازون بنام الکسا چشم 
انداز جالبى از آینده خانه هاى هوشــمند را معرفى مى کرد. 
یخچالهایى با صفحه نمایشگر عریض و با امکان سفارش کاال 
از اینترنت.سامسونگ چندین مدل از محصوالت نمایشگر 
خود را معرفى کرد که از صوتى و تصویرى بسیار خوبى بهره 
مى بردند و بیشتر تالش سامسونگ در نمایشگاه امسال تأکید 
برروى هوشمند بودن این دستگاه ها و تعامل آن با اینترنت و 
شبکه هاى پخش محتواى سرگرم کننده آنالین مانند نت 
فلیکس و اچ بى او بود.ســونى هم نمایشگر هاى خودش را 
معرفى کرده بود و قطعاً محصول اصلى این شــرکت دیگر 

نمایشگرهاى تلویزیونى نیست.

توسعه زیرساخت هاى اینترنت و حرکت به 
5G سوى

ســرعت دسترســى بــه اینترنــت یکــى از مهمترین 
زیر ساخت هایى اســت که اپراتورهاى موبایل براى بدست 
آوردن بازار بیشتر از آن اســتفاده مى کنند. کامًال مشخص 
است که فناورى  4G دیگر از پس ظرفیت هاى ایجاد شده 
براى استفاده از اینترنت بر نمى آید و باید بزودى این ارتقا به  
5G صورت پذیرد. شرکت هاى مطرحى همچون اریکسون، 

اینتل و کوالکام برنامه هاى مدونى براى این فناورى در اختیار 
داشتند و بدون شــک مى توان از اریکسون نام برد که تمام 
برنامه هاى کارى خودش و آنچه را که در این نمایشگاه عرضه 
کرده بود حول محور اینترنت  5G قرار مى گرفت. اینترنتى با 

سرعت 7.96 گیگابایت بر ثانیه!

اینترنت اشیا، هوش مصنوعى  و دستیاران 
شخصى هوشمند

اینترنت اشــیا یکى از روندهاى موثر فناورى در سال 2017 
خواهد بود. فناورى که به اشــیا کمک مى کنــد عمال پا به 
فضاى مجازى انسان ها بگذارند و بخشى از عملیات کارى 
خود را خودکار نمایند. این فناورى در نمایشگاه امسال بیشتر 
در قالب تجهیزات منزل خودش را نشــان داد و به نوعى مى 
توان از آن در ترکیب با هوش مصنوعى و دستیاران شخصى 
هوشمند نام برد. براى مثال ال جى و سامسونگ هر دو یخچال 
هاى هوشمند خودشان را معرفى کردند که امکان سفارش 
کاالهایى که موجودى آنها در یخچال در حال تمام شدن است 
را فراهم مى کند. ال جى دستیاران شخصى هوشمندى را تولید 
کرده بود که با مخاطب گفتگو مى کردند و از فناورى آمازون 
بهره مى بردند. پاناسونیک هم ربات خودش را معرفى کرده بود 
که در عین خجالتى بودن به کودکان در آموزش کمک مى کرد.

نسل جدید پردازنده ها
سه شرکت اینتل، کوالکام و انویدیا در این بخش در نمایشگاه 
حضور چشمگیرى داشتند و رقابت اصلى میان اینتل و کوالکام 

بود. کوالکام پردازنده پیشــرو و پرچمدارش را معرفى کرد: 
اسنپ دراگون 835 که شرکت هاى سازنده دیگر با افتخار 
اعالم مى کردند که از این پردازنده براى دســتگاه هاى و 
سیستم هاى خودشان در سال آینده میالدى استفاده خواهند 
کرد. اینتل هم برگ هاى برنده زیادى را رو کرده بود ولى جالب 
ترین آنها پردازنده هایى بود که براى سیستم مرکزى پردازنده 
خانه هاى هوشمند به جهت کنترل و پردازش کلیه عملیات آن 
مورد استفاده قرار مى گرفت. همچنین با داغ شدن بحث ها در 
خصوص خودروهاى خودران اینتل تمرکز ویژه اى را برروى 
پردازنده هاى این خودروها معطوف کرده بود. در این میان 
به نظر مى رسد که انویدیا در حال تمرکز بیشتر فعالیت هاى 

خودش برروى پردازنده هاى خودران ها مى باشد.

واقعیت مجازى و واقعیت افزوده شده
و آخرین روند ویژه نمایشگاه امسال عینک ها و تجهیزات 
واقعیت مجازى و واقعیت افزوده شده مى باشند. شرکتهاى 
متعددى تجهیــزات خوبى را معرفى کردنــد و واقعا این 
فناورى برتر مى رود تا در ســال 2017 و 2018 جاى پاى 
قدرتمندى را در بازار از آن خود کند. این اتفاق با ظهور نسل 
جدید عینک هاى واقعیت افزوده شــده که یک شرکت 
آمریکایى قصد دارد آنرا در سال 2017 عرضه کند وارد فاز 
جدیدى مى شود. سایرین تمرکز ویژه اى برروى بازیهاى 
رایانه اى با تجهیزات واقعیت مجازى کرده بودند و احتماال 
در نمایشــگاه ســاالنه بازى هاى رایانه اى شاهد ورود 

تجهیزات بهتر از این دست باشیم.           

AVH-X7850BT پخش کننده خودرو پایونیر مدل

نصــف جهــان نمایشــگاه امســال CES هــم بــه پایــان رســید و هــر ســال ایــن رویــداد بــزرگ دســتاوردهاى جدیــد تــرى 
را بــه جهــان معرفــى مــى کنــد و نشــان میدهــد ضــرب آهنــگ تغییــرات تــا چــه میــزان ســریع شــده اســت. رقابــت میــان
شرکت هاى بزرگ حوزه فناورى بسیار نفس گیر شده و بزرگان دیروز یا از نفس افتاده اند یا به سختى در تالش هستند تا جایگاه سابق خودشان را به 

شکلى احیا کنند. 



آگهىآگهى 2856پنج شنبه  30 دى ماه 1111

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9510423623100168 شــماره پرونده: 9409983623101094 شماره بایگانی شعبه: 
941267 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510093623101663 و شماره دادنامه غیابى 
مربوطه 9509973623100566 محکوم علیه: صفدر دادور فرزند بهادر به نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 7/065/000 ریال هزینه دادرسى و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چکها لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: مسعود میراحمدیان بابا احمدى فرزند 
حسین به نشانى: اردستان شهرك شهید بهشــتى کوچه فروردین پالك 23 و پرداخت مبلغ 11/500/000 
ریال به عنوان نیم عشــر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 384 شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى شهرستان اردستان/10/1169
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423623100261 شــماره پرونده: 9509983623100064 شماره بایگانی شعبه: 
950073 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510093623102386 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973623100687 ضمن صدور دستور فروش ملک مشاع به شماره ثبتى 1/12834 واقع در 
کوى محال اردستان محکوم علیهم: 1- فاطمه پاکدین فرزند یداله 2- محترم پاکدین فرزند یداله هر دو به 
نشانى: مجهول المکان 3- صدیقه پاکدین فرزند یداله به نشانى: اردستان خ امام کوچه بسیج کوچه گل مینا 
منزل استیجارى مجید ابراهیمى 4- اقدس قادرزاده به نشانى: اردستان شهرك شهید طباطبائى نژاد پالك 
45،  5- عباس پاکدین فرزند یداله به نشانى: مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 665/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان هزینه کارشناسى در حق محکوم له: سعید زاقلى تجره 
فرزند محمدعلى به نشانى: اردستان اداره منابع طبیعى و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان نیم عشر 
هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 386 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی 

دادگسترى شهرستان اردستان/10/1170

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139504002127000110/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500179 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000033 بدینوســیله به آقاي محمد خالصى موســى آبادى فرزند نعمت اله به شــماره 
شناسنامه 22 متولد 1363/03/01 به شــماره ملى 5129941756 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه 
صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خ ارشاد آخر فرعى 7 سمت چپ و آقاى نعمت اله خالصى موسى آبادى فرزند 
عباسعلى به شماره شناسنامه 75 متولد 1339/09/02 به شــماره ملى 5129813820 که طبق آدرس متن 
قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خ حکیم صهبا فرعى 12 پالك 15 کدپستى 8618647436  
که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع نگردیده است ابالغ میگردد؛ بر اساس قرارداد 
شماره 1308/4000/10901421/4 مورخ 1394/12/27 تنظیمى در بانک پاسارگاد شعبه شهرضا آقاى محمد 
خالصى موسى آبادى به تعهد آقاى نعمت اله خالصى موسى آبادى و غیره مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال 
از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه شهرضا 
به مبلغ پانصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و دویست و نوزده ریال بابت اصل طلب 
و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/08/16 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و شصت هزار و پانصد 
و چهل و هشــت ریال بانضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 
9500179 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشــکیل و در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 625 واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/10/1191
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002127000106/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500174 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000032 بدینوســیله به آقاي کامران ســخائى فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 
1325 متولد 1355/12/07 به شــماره ملى 1199177997 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن: شــهرضا خیابان پاسداران فرعى 20 پالك 26 کدپســتى 8618886961 که برابر گزارش 
مامور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناســائى واقع نگردیده است ابالغ میگردد؛ بر اســاس قرارداد شماره 
1308/2000/11097416/1 مورخ 1392/09/09 تنظیمى در بانک پاسارگاد شعبه شهرضا آقاى عباسعلى 
قاسمى به تعهد شما و غیره مبلغ چهارصد و نود و پنج میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به 
علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه شهرضا اجرائیه به مبلغ هشتصد و پانزده میلیون و 
چهارصد و شصت و یک هزار و ششصد و چهل و چهار ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1395/08/05 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهارصد و شــصت و یک هزار و نود و شش ریال بانضمام 
هزینه هاى متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 9500174 در واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد 
و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 624 واحد اجراي اسناد 

رسمی شهرضا/10/1192
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002127000107/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500175 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000031 بدینوسیله به آقاي مهدى شــجاعى فرزند مسیب به شماره شناسنامه 1505 
متولد 1360/10/01 به شماره ملى 1199260126 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا خیابان جانبازان فرعى 26 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسائى واقع 
نگردیده است ابالغ میگردد؛ بر اساس قرارداد شــماره 1308/4000/11616938/1 مورخ 1393/09/24 
تنظیمى در بانک پاسارگاد شــعبه شهرضا آقاى امید سامع به تعهد شــما و غیره مبلغ دویست میلیون ریال 
از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه شهرضا 
(بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1395/08/05 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و هشــتاد و شش هزار و سیصد و یک ریال 
بانضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شــماره بایگانى 9500175 در واحد 
اجراى اسناد رسمى شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و 
منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 623 واحد 

اجراي اسناد رسمی شهرضا /10/1193
مزایده

شماره: 142/95-95/10/25 اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرایى 
کالسه 940240 محکوم له خانم ســاناز ملکى فرزند ابراهیم و علیه آقاى حسن ملکى فرزند رمضان جلسه 
مزایده  فروش یکباب منزل مسکونى را به منظور وصول بخشى از محکوم به پرونده به مبلغ 2/684/741/402 
ریال در حق محکوم له در تاریخ 95/11/26 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مورد مزایده 
تمامى یکباب منزل مسکونى واقع در زرین شــهر خیابان امام شمالى کوچه شهید قاسمى بن بست مهربان 
پالك 57 به مساحت عرصه حدود 147 مترمربع و اعیانى آن که با مصالح تیرآهن و آجر ساخته شده و نسبتًا 
قدیمى است و مساحت آن حدود 88 مترمربع مى باشد و داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه و امتیاز انشعابات 
آب و برق و گاز مى باشــد. این محل بنا به اظهار طرفین فاقد سند مالکیت رســمى بوده و داراى مبایعه نامه 
عادى است. ارزش کل مزایده حسب نظر کارشناس رسمى دادگسترى 1/560/000/000 معادل یک میلیارد 
و پانصد و شصت میلیون ریال مى باشد. الزم به ذکر است سهم محکوم علیه بصورت مشاع یک و نیم دانگ 
از زمین مذکور مى باشد. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از منزل مذکور دیدن نمایند. مزایده 
از قیمت پایه که همان نظر کارشناس رسمى دادگســترى مى باشد شروع شده و هر کس باالترین قیمت را 
پیشنهاد و ده درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. م الف: 972  اجراى احکام شعبه 

سوم حقوقى دادگسترى لنجان/10/1194
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به روزبه على دادى ده کهنه خواهان اعظم دهقانى ناژوانى دادخواستى با 
موضوع الزام به انتقال سند پراید به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
142 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 95/11/30 ساعت 9/30 صبح 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 آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1694 شعبه دهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1229
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/03/306670- 1395/9/17 نظر به اینکه سند مالکیت 2 دانگ مشاع از 6 دانگ خانه 
پالك ثبتى شماره: 6421 فرعى واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 7197 
در صفحه 239 دفتر 145  امالك به نام فاطمه فدوى صادر و تسلیم گردیده است سپس به انضمام 4 دانگ 
دیگر موجب ســند رهنى 22423- 48/11/21 دفترخانه 51 در قبال 54/500 ریال نزد بانک کشاورزى در 
رهن قرار گرفته، سپس على کاشکى بوکالت برادرش حسین کاشکى به موجب وکالت 92308- 94/4/30 
دفتر 51  اردستان با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681138616- 95/6/14 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 3949- 95/9/13 به گواهى دفترخانه 18 اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 388 عصارى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/10/1250
مزایده

شعبه 12 اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950372 ج /12 له خانم طاهره 
خالقى و آقاى على خالقى و علیه آقاى مجتبى فتحى بخواسته مطالبه مبلغ 1/200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 60/000/000 ریال بابت حق االجرا دولت جلسه مزایده در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 

ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت بعد از دادگسترى اصفهان مجتمع اجراى احکام 
طبقه 3 برگزار نماید.  مشخصات مورد مزایده:میزان سه دانگ از ششــدانگ یک آپارتمان (60-) به پالك 
ثبتى 1270/0 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان خیابان وحید خیابان خاقانى انتهاى بن بســت اردیبهشت 
کوچه 31 پالك 355 به کدپستى 18961 – 81757 بصورت سالن بوده که داراى موقعیت شمالى (درب به 
حیاط) و داراى نماى خارجى آجرى و پوشش کف حیاط موزائیک مى باشد و داراى مساحت عرصه 67 متر 
مربع مى باشد و سه دانگ آن به نام محکوم له و سه دانگ آن به نام محکوم علیه مى باشد که با در نظر گرفتن 
جمیع جهات، متراژ عرصه و موقعیت مکانى و انشــعابات و کلیه عوامل موثر در موضوع طبقه 60 – توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى 1/330/000/000  ریال ارزیابى و ارزش سه دانگ این طبقه 665/000/00 
ریال ارزیابى گردیده و نظریه مصون از اعتراض باقى مانده لذا طالبین خریــد مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فى المجلس در جلســه مزایده شرکت نمایند 
باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 31960 اجراى احکام شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/10/908
ابالغ  

شماره ابالغنامه: 9510106837107393 شــماره پرونده: 9509986836901209 شماره بایگانی شعبه: 
951570  خواهان ندا بهارى دادخواستى به طرفیت خوانده فخرالدین مهدوى به خواسته فسخ نکاح تقدیم 
دادگاه عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ میرفندرسکى حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید 
قدوسى طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9509986837101300 ثبت گردیده است که وقت رسیدگى 
آن ساعت 11/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر 
گردد ضمناً یک داور باالى 30 ســال و متاهل که از بستگان و اقارب نزدیک خود باشد را در جلسه رسیدگى 

حاضر نمایند.  م الف: 31998 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/909
ابالغ  

شماره ابالغنامه: 9510106837107425 شــماره پرونده: 9509986837100801 شماره بایگانی شعبه: 
950896 تبصره 1 ماده 68  ابالغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل مى آید. براى ابالغ در محل 
کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و شرکتها اوراق به کارگزینى قسمت مربوط یا نزد 
رئیس کارمند مربوط ارسال مى شود اشخاص یاد شده مسئول اجراى ابالغ مى باشند و باید حداکثر به مدت 
ده روز اوراق را اعاده نمایند. در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگى به تخلفات ادارى محکوم 
گردند. ضمناً داور واجد شرایط خود را که متأهل و باالى 30 سال سن و از بستگان و اقارب سببى یا نسبى باشد 
را حاضر نمایند. م الف: 31997 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/910
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند.
1) راى شماره 139560302034016339هیأت اول0 عباس وهابى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 44487 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260434923- قسمتى ازیکبابخانه  بشماره 35  فرعى مجزى از 16 فرعى از 

پالك 3193- اصلى واقع در سرسنگ بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034017664هیأت اول0 حسین کمال زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 1996 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261967046- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 152/60 مترمربع بشماره 9  

فرعى مجزى از 5 فرعى از پالك 4697- اصلى واقع در کوى کریچه بخش 1 کاشان
3) راى شــماره 139560302034017368هیأت اول0 ناهید حســن زاده حمامى فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 42444 صادره از کاشان بشماره ملى 1260414507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/32 
مترمربع بشماره 22  فرعى مجزى از 2و3 و  فرعى و قسمتى ازمشــاعات کًال از پالك 6988- اصلى واقع 

در بخش 1 کاشان
 4) راى شماره 139560302034017841هیأت دوم0 زهرا على بلندى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1024 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262253810- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/66 مترمربع بشماره 20  
فرعى مجزا از شماره هاى 5و8 فرعى و قسمتى از مشاعات کًال از پالك 7555- اصلى واقع در  اراضى شهر 

بخش 1 کاشان.
5) راى شــماره 139560302034015334هیأت اول0 علیرضا محمدى حسنارودى فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 2 صادره از کاشان بشماره ملى 1262964083- ششــدانگ یکبابخانه بشماره 23  فرعى مجزا 

از شماره 19 فرعى و قسمتى از مشاعات کًال از پالك 8004- اصلى واقع در  اراضى شهر بخش 1 کاشان.
6) راى شــماره 139560302034017378هیأت اول0 جعفر نصیرى فرزند آقا ماشااله بشماره شناسنامه 
1288 صادره از کاشان بشماره ملى 1261767187- ششدانگ یکبابخانه به استثناء ثمن اعیان بمساحت 
75/45 مترمربع بشماره 11297  فرعى مجزا ازشــماره 5457 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در  صالح اباد 

بخش 2 کاشان.
7) راى شماره 139560302034017637هیأت دوم0 محمدرضا معمار فرزند یداله بشماره شناسنامه 717 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261761480- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 19/65 مترمربع بشماره 

11298  فرعى مجزا ازشماره 2354 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان.
8) راى شماره 139560302034017638هیأت دوم0 حمیدرضا معمار فرزند یداله بشماره شناسنامه 718 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261761499- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 12/65 مترمربع بشماره 

11299  فرعى مجزا ازشماره 2354 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
9) راى شماره139560302034016318هیأت اول0 زهرا زارع معتمدى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
318 صادره از کاشان بشماره ملى 1261771826- سه دانگ از یکباب ساختمان بمساحت 140/15 مترمربع 

بشماره 607  فرعى از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.
10) راى شماره 139560302034016317هیأت اول0 حسین طوطیان فرزند عباس آقا بشماره شناسنامه 
492 صادره از کاشان بشماره ملى 1262286476-سه دانگ از یکباب ساختمان بمساحت 140/15 مترمربع 

بشماره 607  فرعى از 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان
11) راى شــماره 139560302034017659هیأت دوم0 فوزیه امانى فرزند مولود بشماره شناسنامه 950 
صادره از کامیاران بشماره ملى 3839611539- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 116/51 مترمربع 
بشــماره 609  فرعى از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى غیاث آباد)
12) راى شــماره 139560302034025959هیأت دوم0 مهدى رحیم زاده فرزند رشید بشماره شناسنامه 
1127 صادره از کاشان بشماره ملى 1261779916- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 295/70 مترمربع 
بشــماره 614 فرعى از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى غیاث آباد)
13) راى شماره 139560302034017696هیأت دوم0 حسین ســلمانیان فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2609 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262013811- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/55 
مترمربع بشماره 9259  فرعى مجزا از شماره 7650 فرعى از پالك11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.

14) راى شــماره 139560302034017698هیأت دوم0 وجیهه جارى پور قهرود فرزند مرتضى بشماره 
شناسنامه 16118 صادره از کاشان بشماره ملى 1263473660- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
101/55 مترمربع بشــماره 9259  فرعى مجزا از شــماره 7650 فرعى از پالك11- اصلى واقع در  زیدى 

بخش 2 کاشان.
15) راى شماره 139560302034010665هیأت اول0 اکرم سادات سادات الحسینى فرزند سیدهاشم بشماره 
شناسنامه 44 صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199870026- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 208 مترمربع 
بشماره 5565  فرعى مجزا از شماره 3591 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان

 16) راى شماره 139560302034015472هیأت دوم0 زهرا توتونى مفرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 446 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261668650- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/29 مترمربع بشماره 657  

فرعى مجزا از شماره 325 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان
17) راى شماره 139560302034017366هیأت اول0 عفت صادق مفرد فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
666 صادره از کاشان بشماره ملى 1261816366- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 153/04 
مترمربع بشماره 658  فرعى مجزا از شماره 583 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان.

18) راى شماره 139560302034017477هیأت اول0 حسین جعفرى فینى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
3874 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261015071- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/04 
مترمربع بشماره 658  فرعى مجزا از شماره 583 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان.

19) راى شماره 139560302034003791 هیأت دوم0 فاطمه ذوالقدر فرزند منصور بشماره شناسنامه 2626 
صادره از  تهران به شماره ملى 0043015417- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86 مترمربع بشماره 

20524 فرعى مجزى از 3606 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
20) راى شماره 139460302034029872هیأت دوم0 حمیدرضا اسمعیلى ورکانى فرزند غالمعلى بشماره 
شناسنامه 51 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1262689678- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع 

بشماره 21023 فرعى مجزا ازشماره 7396 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
21) راى شماره 139560302034032128 هیأت اول0 زینب کیانى مقدم فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
2847 صادره از  کاشان به شماره ملى 1262100119- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110/44 مترمربع 

بشماره 21270 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
22) راى شماره 139560302034000318 هیأت اول0 مهدى شاهرودیان فرزند على بشماره شناسنامه 
371 صادره از  کاشان به شماره ملى 1262209412- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 71/88 مترمربع بشماره 

21341 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
23) راى شماره 139560302034009317 هیأت دوم0 عالمتاج غالمعلى زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
3015 صادره از  کاشان به شماره ملى 0042001285- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 111/65 مترمربع 

بشماره 21838 فرعى مجزى از 8074 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
24) راى شــماره 139560302034015390 هیأت دوم0 مریم عباس زاده نصرآبادى فرزند تقى بشماره 
شناسنامه 17 صادره از آران بیدگل بشــماره ملى 6199886127- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 125مترمربع بشــماره 21905 فرعى از شــماره 1702 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آبادبخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از لیال هدایت نسب)
25) راى شماره 139560302034015388 هیأت دوم0 ابراهیم بندى نصرآبادى فرزند زین العابدین بشماره 
شناسنامه 1257 صادره ازآران بیدگل بشماره ملى 6199350571- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 125مترمربع بشماره 21905 فرعى از 1702 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آبادبخش 2 
کاشان(خریدارى مع الواسطه از لیال هدایت نسب) 26) راى شماره 139560302034017408 هیأت اول0 
حسین فتى فرزند على بشماره شناسنامه 486 صادره از  کاشان به شماره ملى 1261731530- ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمساحت 100/1 مترمربع بشماره 22074 فرعى از پالك 15- اصلى 

واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
27) راى شماره 139560302034017397 هیأت اول0 عباس کریمى فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 
720 صادره8055 فرعى ازکاشان به شــماره ملى 0579509885- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/35 

مترمربع بشماره 22075 فرعى مجزى از از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
28) راى شماره 139560302034017352 هیأت اول0 مهدى نیک نام رهقى فرزند على بشماره شناسنامه 
1571 صادره از کاشان به شماره ملى 1261230280- دودانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 87/5 
مترمربع بشماره 22077 فرعى مجزا از شــماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 

2 کاشان.
29) راى شــماره 139560302034017353 هیــأت اول0 فاطمه نیک نام رهقى فرزند مهدى بشــماره 
شناسنامه - صادره از کاشان به شماره ملى 1251327362- دودانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
87/5 مترمربع بشماره 22077 فرعى مجزا از شماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 

2 کاشان.
30) راى شــماره 139560302034017354 هیأت اول0 زهرا ســلمانى رهقى فرزند سیدقاسم بشماره 
شناسنامه 10296 صادره از قم به شــماره ملى 0386553297- دودانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 87/5 مترمربع بشماره 22077 فرعى مجزا از شــماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در 

ناجى آبادبخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034017350 هیأت اول0 مجتبى آباد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 755 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262366186- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119 مترمربع بشماره 22078 

فرعى مجزى از 6907 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
32) راى شماره 139560302034017349 هیأت اول0 مهدى آباد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 86 

صادره از کاشان به شماره ملى 1262341884- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110/96 مترمربع بشماره 
22079 فرعى مجزى از 7957  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.

33) راى شــماره 139560302034016320 هیأت اول0 زهرا بوجارى قمصرى فرزند صفرعلى بشماره 
شناسنامه 118 صادره از کاشــان به شماره ملى 1262029554- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 80/52 

مترمربع بشماره 22080 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
34) راى شماره 139560302034016319 هیأت اول0 سمیه کریمى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 150 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263559824- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 75/40 مترمربع بشماره 

22081 فرعى مجزى از 5951 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
35) راى شماره 139560302034016345 هیأت اول0 ابوالفضل اکبرزاده محمد ابادى فرزند على بشماره 
شناسنامه 644 صادره از کاشان به شماره ملى 1261844051- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
94/74 مترمربع بشــماره22082 فرعى مجزا ازشــماره 2721 فرعى از پالك 15- اصلــى واقع در ناجى 

آبادبخش 2 کاشان.
36) راى شــماره 139560302034016346 هیأت اول0 زهره قدیرى محمد ابادى فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 627 صادره از کاشان به شماره ملى 6199277074- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
94/74 مترمربع بشــماره22082 فرعى مجزا ازشــماره 2721 فرعى از پالك 15- اصلــى واقع در ناجى 

آبادبخش 2 کاشان.
37) راى شماره 139560302034016308 هیأت اول0 ملیحه معنوى فرزند حسین بشماره شناسنامه 65 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262298288- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/6 مترمربع بشماره 

22083 فرعى مجزا ازشماره 1777 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
38) راى شماره 139560302034016336 هیأت اول0 حسین جوادیان مفرد فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
47172 صادره از  کاشان به شماره ملى 1260461823- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع بشماره 

22084 فرعى مجزا ازشماره 5158 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139560302034016327هیأت اول0 داود باقرى مفرد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 58 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262344328- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 22085  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
40) راى شماره 139560302034016302 هیأت اول0 جواد جعفریانى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 
1053 صادره از  کاشان به شماره ملى 1261928695- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 

22086 فرعى مجزا از 2397 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
41) راى شماره 139560302034016348 هیأت اول0 ملیحه معنوى فرزند حسین بشماره شناسنامه 65 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262298288- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/7 مترمربع بشماره 

22087 فرعى مجزا ازشماره 1777 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
42) راى شماره 139560302034017383 هیأت اول0 حمیدرضا مزرعتى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
22 صادره از  کاشان به شماره ملى 1262904978- ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 

393/95 مترمربع بشماره 22089 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
43) راى شماره 139560302034017640 هیأت دوم0 احمد پارچه باف کاشى فرزند على بشماره شناسنامه 
153 صادره از  کاشان به شــماره ملى 1262255600- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 

22094 فرعى مجزى از 7510 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
 44) راى شماره 139560302034017627هیأت دوم0 محمدجواد طحانى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
246 صادره از کاشان بشماره ملى 1263596967- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/40 مترمربع بشماره 
22097  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
45)راى شــماره 139460302034031184 هیأت دوم0 زهرا اشرف حســن آبادى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 1141 صادره از کاشان به شماره ملى 1260953866- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167 مترمربع 
بشماره 6262 فرعى مجزا ازشماره 77یا5171 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
46)راى شماره 139560302034015453 هیأت دوم0 فخرى الســادات نورى فرزند سیدعباس بشماره 
شناسنامه 2487 صادره از تهران به شــماره ملى 0055338984- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/39 
مترمربع بشماره 6378 فرعى مجزا ازشماره 146 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.

47)راى شماره 139560302034015332 هیأت اول0 مریم قطان کاشانى فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 
6958 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260576035- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/5 مترمربع بشماره 

6382 فرعى مجزا ازشماره 189 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
48)راى شماره 139560302034017412 هیأت اول0 حسین منعم پور فرزند على محمد بشماره شناسنامه 
8399 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260590321- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 33/35 مترمربع 

بشماره 6393 فرعى مجزا ازشماره 1172 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
49)راى شــماره 139560302034017377 هیأت اول0 زهرا باقرى یزدى فرزند رجب بشماره شناسنامه 
384 صادره از مشهد به شماره ملى 0935314938- ششــدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل براعیان 
بمساحت 329/48 مترمربع بشماره 6395 فرعى مجزا ازشــماره 268 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در 

درب فین بخش 2 کاشان.
50)راى شماره 139560302034017446 هیأت دوم0 معصومه باقرى یزدى فرزند باقر بشماره شناسنامه 
47347 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260463575- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 360/60 مترمربع 

بشماره 6396 فرعى مجزا ازشماره 268 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
51)راى شماره 139560302034017636 هیأت دوم0 مهسا داور فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 124 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263479332- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170/95 مترمربع بشماره 
6397 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شــماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از اکبر ناجى آباد)
52)راى شماره 139560302034017647 هیأت دوم0 عباس محق فرزند رضا بشماره شناسنامه 609 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261745299- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 84/12 مترمربع بشماره 6400 

فرعى مجزا ازشماره 1172 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
53)راى شماره 139560302034015306 هیأت دوم0 زهرا مظلوم دیزچه فرزند حسین بشماره شناسنامه 
7 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262897718- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/30 مترمربع بشماره 

1394 فرعى مجزا ازشماره 228 فرعى از شماره 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان. 
54) راى شماره 139560302034016307هیأت اول0  عباس جوى پا فرزند اکبر بشماره شناسنامه 13815 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263450636- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 117/85 مترمربع بشماره 

1397  فرعى مجزا ازشماره 175 فرعى از پالك24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
55) راى شماره 139560302034013993 هیأت اول0 مهدى پالیزوان فرزند رضا بشماره شناسنامه 791 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262036321- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115/20 
مترمربع بشماره 10671  فرعى مجزا ازشماره 1495 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 

2 کاشان.
56) راى شــماره 139560302034013992 هیأت اول0 زهرا جهادى فرزند مرتضى بشــماره شناسنامه 
4859 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263361102- سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
115/20 مترمربع بشــماره 10671  فرعى مجزا ازشماره 1495 فرعى از شــماره 33- اصلى واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان.
57)راى شماره 139560302034016325 هیأت اول0 زهرا رضازاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 1676 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261205871- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل برباغچه واتاق بمساحت 
170/15 مترمربع بشماره 10682 فرعى مجزا ازشماره 612 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان.
58)راى شــماره 139560302034015266 هیأت دوم0 ملیحه فخارى فینى فرزند غالمرضا بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشــماره ملى 1250186684- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
221/50 مترمربع بشماره 6645  فرعى مجزا ازشماره 1546 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان.
59)راى شماره 139560302034015267 هیأت دوم0 مصطفى اخوان فینى فرزند حسن بشماره شناسنامه 
196 صادره از کاشان بشماره ملى 1263033105- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 221/50 
مترمربع بشماره 6645  فرعى مجزا ازشماره 1546 فرعى از شــماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان.
60)راى شماره 139560302034016337 هیأت اول0 على موحدنیا فرزند منده على بشماره شناسنامه 113 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261642163- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 435/85مترمربع 

بشماره 6659 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
61)راى شماره 139560302034016338 هیأت اول0 حمیده حجازى شاد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
6455 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260570991- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 435/85 
مترمربع بشماره 6659  فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از شــماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان.
62)راى شماره 139560302034016303 هیأت اول0 مهدى سخنگو فرزند حسین بشماره شناسنامه 1505 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262002771- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 206/66 مترمربع بشماره 6660  

فرعى مجزا ازشماره 63 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
 63)راى شماره 139560302034016334 هیأت اول0 احمد خاکپور فینى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
143 صادره از کاشان بشماره ملى 1262837308- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 353/05 
مترمربع بشــماره 6661  فرعى مجزا ازشماره 213 فرعى از شــماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان
64)راى شماره 139560302034016335 هیأت اول0 فاطمه ســلطان سیدى نشلجى فرزند آقامحمود 
بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262845335- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 353/05 مترمربع بشماره  6661  فرعى مجزا ازشــماره 213 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در 

فین بزرگ بخش 2 کاشان.
65)راى شماره 139560302034017391هیأت اول0 جعفر احمدیان فینى فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
92صادره از کاشان بشماره ملى 1262731089- ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 102/63 مترمربع 

بشماره 6662 فرعى مجزا ازشماره 611 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
66)راى شماره 1395603023777 هیأت دوم0 زهره صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 5142 صادره از 
تهران بشماره ملى 0056228971- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع 

بشماره 6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
67)راى شماره 1395603023780 هیأت دوم0 مریم صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 20873 صادره 
از تهران بشماره ملى 003575651- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع 

بشماره 6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
68)راى شماره 1395603023781 هیأت دوم0 مرضیه صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 13663صادره 
از تهران بشــماره ملى 0035003367- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برســاختمان بمساحت 620/85 
مترمربع بشماره 6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
69)راى شماره 1395603023782 هیأت دوم0 صدیقه صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 924صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261566221- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع 

بشماره 6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
70)راى شماره 139560302034015326 هیأت اول0 نظام اربابى لتحرفرزند مانده على بشماره شناسنامه 
5 صادره از کاشان بشماره ملى 1262872502- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 374/07 
مترمربع بشماره 1463  فرعى مجزا ازشماره 128 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آبادبخش 2 کاشان. 
71)راى شماره 139560302034015327 هیأت اول0 معصومه جاللیان فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
285 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262291534- سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
374/07 مترمربع بشــماره 1463    فرعى مجزا ازشماره 128 فرعى از شــماره 40- اصلى واقع در حسن 

آبادبخش 2 کاشان. 
72)راى شماره1395603020340023484 هیأت دوم0 اسما بدیعى نژاد فرزندعزت اله بشماره شناسنامه 
54 صادره از کاشان بشماره ملى 1263019870- سه دانگ ازششــدانگ اعیانى احداثى درعرصه موقوفه 
بمساحت 163/50 مترمربع بشماره 4350 فرعى مجزا ازشماره 1372 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحر 

بخش 2 کاشان                             
73)راى شــماره1395603020340023484 هیأت دوم0 مسیب بهمنش فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262980747- سه دانگ از ششــدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
بمساحت 163/50 مترمربع بشــماره 4350  فرعى مجزا ازشماره 1372 فرعى ازشــماره 45- اصلى واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
74 )راى شماره 139560302034005761 هیأت اول0 رضا سلمانى لتحر فرزند شعبان بشماره شناسنامه 2 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1263709598- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 346/25 مترمربع 

بشماره 6738 فرعى مجزا ازشماره 938 و 929 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
75)راى شماره 139560302034005762 هیأت اول0 زهرا سلمانى لتحر فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 
1243 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261039017- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 346/25 

مترمربع بشماره 6738  فرعى مجزا ازشماره 938 و 929 فرعى ازشــماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 
کاشان

76)راى شماره 139560302034015289 هیأت دوم0 محمدشاطرى لتحرى فرزند على عباس بشماره 
شناسنامه 26 صادره از کاشان  بشماره ملى 1263010326- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
166/12 مترمربع بشماره 6770  فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه جواد زینلى) 
77)راى شماره 139560302034015290 هیأت دوم0 ام البنین جودار فرزند حسن بشماره شناسنامه 203 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1263569791- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 166/12 مترمربع 
بشماره 6770  فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه جواد زینلى)
78)راى شماره 139560302034017663 هیأت دوم0 فاطمه واشهرى قمصرى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 19 صادره از کاشان بشماره ملى 1262555221- ششــدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
به مساحت 196/58 مترمربع بشماره 6786  فرعى مجزا ازشــماره 4350 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع 

درلتحربخش 2 کاشان.
79)راى شــماره 139460302034026608 هیــأت اول0 على اصغر جنتى فرزند حســینعلى بشــماره 
شناســنامه 1898 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261787625- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
89/90 مترمربــع بشــماره 13880 فرعــى مجــزا از 1285 فرعــى ازشــماره 49- اصلــى واقــع 
درصفى آبــاد بخــش 2 کاشــان(خریدارى مع الواســطه از علــى محمد خاکبــاز ورثــه حاجى رمض

ان)                                                                                                                                                                        
80)راى شماره 139460302034028810 هیأت دوم0 احسان اسدى فرزند محمد بشماره شناسنامه 942 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262252997- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/88 مترمربع 
بشماره 13902 فرعى مجزا ازشماره 7468 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى  از محمدعلى دولتى)
81)راى شــماره 139460302034028811 هیأت دوم0 عفت عابدینى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 
226 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262299896- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/88 
مترمربع بشماره 13902 فرعى مجزا ازشماره 7468 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى  از محمدعلى دولتى)
 82)راى شــماره 139560302034008860 هیأت اول0 نرگس ماشااله زاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 
10360 صادره از کاشان به شماره ملى 1263416098- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/67 مترمربع 

بشماره 14117 فرعى مجزا ازشماره 1323 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
83)راى شماره 139560302034015086 هیأت دوم0 محمد علیخانى فرزند على بشماره شناسنامه 1344 
صادره از دلیجان به شماره ملى 0579483932- ششدانگ یکبابخانه و مغازه هاى متصل به ان بمساحت 
145/46 مترمربع بشماره 14150 فرعى مجزا ازشــماره 3698 و 5088 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در 

صفى آباد بخش 2 کاشان.
84)راى شماره 139560302034015187 هیأت دوم0 مهدى بارفروش فرزند على بشماره شناسنامه 92 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261853652- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 125مترمربع 
بشماره 14165 فرعى مجزا ازشماره 1326و1328 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى  از کبرى مالعلى)
85)راى شماره 139560302034015188 هیأت دوم0 اکرم جوى بار فرزند عباس بشماره شناسنامه 1595 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262003679- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 125مترمربع 
بشماره 14165 فرعى مجزا ازشماره 1326و1328 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى  از کبرى مالعلى)
86)راى شماره 139560302034015461 هیأت دوم0 خدیجه شفیعى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 59 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263605357- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/96 مترمربع 
بشماره 14167 فرعى مجزا ازشماره 9701 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى  از سیدجعفر و زهرا فالح)
87)راى شماره 139560302034015461 هیأت دوم0 مجتبى جوکار فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1106 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262039436- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/96 مترمربع 
بشماره 14167 فرعى مجزا ازشماره 9701 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى  از سیدجعفر و زهرا فالح)
88)راى شماره 139560302034015329 هیأت اول0 سیدرضا نظرى کهنگى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
7306 صادره از کاشان به شماره ملى 1263385575- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104 مترمربع بشماره 

14168 فرعى مجزا ازشماره 1438 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
89)راى شماره 139560302034015364 هیأت دوم0 زهرا براتى نژآد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 12228 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263434762- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/70 مترمربع 

بشماره 14170 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
90)راى شماره 139560302034015365 هیأت دوم0 مهدى بهبودى چنارى فرزند یداله بشماره شناسنامه 
1934 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262007062- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/70 
مترمربع بشماره 14170 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.
91)راى شماره 139560302034015094 هیأت اول0 عباس اشنوئى فرزند حسن بشماره شناسنامه 140 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262347165- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/96 مترمربع 

بشماره 14175 فرعى مجزا ازشماره 597 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
92)راى شماره 139560302034015095 هیأت اول0 راضیه رضازاده میراب فرزند احمد بشماره شناسنامه 
8475 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260591085- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/96 
مترمربع بشماره 14175 فرعى مجزا ازشماره 597 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.
93)راى شماره 139560302034017340 هیأت دوم0 احسان فکریان فرزند یداله بشماره شناسنامه 576 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1262203643- ششدانگ یکباب مغازه به استثنا ثمن اعیان و عرصه مساحت 
77/75 مترمربع بشماره 14187  فرعى مجزا ازشماره 13581 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.
94)راى شماره 139560302034017635 هیأت دوم0 غالمرضا سلطانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262478138- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 231/10 مترمربع بشماره 
14188 فرعى مجزا ازشماره 6978 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از جواد رئیسى) 
95)راى شماره 139560302034016329 هیأت اول0 حشمت احمدى محمد ابادى فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 13 صادره از آران بیدگل به شماره ملى 6199843347- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
153/15 مترمربع بشماره 14191 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان
96)راى شماره 139560302034016330 هیأت اول0 ســعید عجمى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 

2132 صادره از کاشان
به شماره ملى 1261968409- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/15 مترمربع بشماره 14191 

فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
97)راى شــماره 139560302034016341 هیأت اول0 فاطمه جاج فرزند حسن بشماره شناسنامه 221 
صادره از کاشان بشماره ملى 126653994- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/55 مترمربع بشماره 324 

فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
98)راى شماره 139560302034015372 هیأت دوم0 اعظم احمدى کله فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 
578 صادره از کاشان بشماره ملى 1261270320- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 159/96 مترمربع بشماره 
5244 فرعى مجزا از شــماره 2573 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشــان. (خریدارى مع 

الواسطه از معصومه صفاریان )
99)راى شــماره 139560302034016309 هیأت اول0 محمدجواد باقرى حسنارودى فرزند خدابخش 
بشماره شناســنامه - صادره از کاشــان بشــماره ملى 1250258693- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
90/6 مترمربــع بشــماره 5249 فرعى مجزا از شــماره 1825 فرعى ازپــالك 1- اصلى واقــع در راوند

 بخش4کاشان
100)راى شماره 139560302034025101 هیأت اول0 سیدمحمدحسینى راوندى فرزند سیداحمد بشماره 
شناسنامه 267 صادره از کاشان بشماره ملى 1261209834- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 334/96 

مترمربع بشماره 5268 فرعى مجزا از شماره 3822 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان
 101)راى شماره 139560302034017837 هیأت دوم0 حسن اصفهانى نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
851 صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199365550- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 241/95 
مترمربع بشماره 3388 فرعى مجزا از شماره 2094 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان.

(خریدارى از حسن اصفهانى نژآد)
102)راى شماره 139560302034017838 هیأت دوم0 زهرا ساکنى فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263126197- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 241/95 مترمربع 
بشماره 3388 فرعى مجزا از شماره 2094 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان.(خریدارى 

از حسن اصفهانى نژآد)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد 

شد0
م الف: 1768 تاریخ انتشار نوبت اول :    1395/10/14  تاریخ انتشارنوبت دوم :    1395/10/30 محمد سلمانى  

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان /10/482
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائــم به آقا فریبــا خواهان پیــام اورجنى لک با وکالت حســن پرویزى 
بابادى دادخواســتى با موضوع مطالبه به طرفیت شــما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالســه 736/95 ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4 ســاعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهــى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج 
و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه نهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، در غیر این صــورت وفق مقررات 
اقدام خواهد شــد. م الف: 1680 شــعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک) /10/1107

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100354206053  : ابالغنامــه  ــماره  ش
9509980363000868 شماره بایگانى شــعبه: 951243  شاکى مریم نکوئى 
اصفهانى دادخواستى به طرفیت متهم مجید بیزرى به خواسته ترك انفاق تقدیم 
دادگاه هاى عموى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 344 ارجاع و به کالســه 9509980363000868 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1395/12/1 و ســاعت 11:45 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 33291 

شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق)/10/1267
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استفاده از روغن 
نخل با توجه به 
روند تخریب

 جنگل ها براى 
تولید این روغن 
سال هاست که 
مورد انتقاد شدید 
فعاالن بین المللى 
محیط زیست و 
نهادهاى بین الملل 
قرار گرفته است

نامزد انتخابات ریاست جمهورى فرانسه گفته است 
که در صورت پیروزى در پى بهبود روابط پاریس و 

مسکو خواهد بود.
به گزارش  میزان، «مارین لوپن» طى ســخنانى 
گفت که در صورت پیــروزى در انتخابات الحاق 
شــبه جزیره «کریمه» به روســیه را به رســمیت 

خواهدشناخت.
لوپن درگفتگو با پایگاه «ایزوستیا» تصریح کرد که 
پس از همه پرسى مردم کریمه که خواستار پیوستن 
به روسیه شدند، من نیز پیوستن کریمه به روسیه را 

به رسمیت خواهم شناخت.
رئیس حزب راستگراى جبهه ملى فرانسه همچنین 
اضافه کرد که کریمه هیچگاه جزو خاك اوکراین 
نبوده است و تنها در زمان شوروى سابق الحاق آن 

به اوکراین به صورت ادارى صورت گرفته بود.
نامزد انتخابات ریاست جمهورى فرانسه در بخش 
دیگرى از اظهارات خود از بى تفاوتى سازمان ملل 
و جامعه جهانى به نتیجه همه پرســى مردم کریمه 

براى الحاق به روسیه ابراز تأسف کرد.
وى در خصوص اعمــال تحریم هــاى آمریکا و 
اتحادیه اروپا علیه مســکو براى الحاق کریمه به 
روسیه بیان کرد که در صورت رئیس جمهور شدن 
روابط فرانسه و روسیه بهبود خواهد یافت و تالش 

خواهد کرد که تحریم ها علیه روسیه رفع شوند.

گروه بین المللى زیست محیطى «صلح سبز» اعالم کرد: 
اقدام بانک اچ.اس.بى.سى لندن در یک گروه مالى مبنى 
برارائه 16 میلیارد دالر وام به شش شرکت تولید کننده 
روغن پالم در مالزى و حمایت بیــش از دو میلیارد دالر 
اوراق قرضه آنها ،گامى در جهت جنگل زدایى این کشور 

و جرمى زیست محیطى است.
به گزارش ایرنا، گروه غیر دولتى «صلح سبز» با انتشار 
گزارشى اعالم کرد: از ســال 1990 تاکنون بیش از 31 
میلیون هکتار از جنگل هاى اندونزى تخریب شده که 
مساحت آنها برابر با کشور آلمان است.اندونزى اکنون از 
برزیل به عنوان کشورى که باالترین میزان جنگل زدایى 

در جهان را در کارنامه اش دارد، پیشى گرفته است.
اچ. اس. بى. سى به عنوان ششمین بانک بزرگ جهان 
که مقّر اصلى آن در لندن است یکى از اعضاى گروه مالى 
است که به شش تولید کننده اصلى روغن پالم در اندونزى 
بیش از 16 میلیــارد دالر وام پرداخت کرده و دو میلیارد 
دالر نیز از اوراق قرضه آنها در بازار، حمایت کرده است. 

گروه «صلح سبز» در گزارش خود تصریح کرده است: 
شرکت ها در طیف گسترده اى از اقدامات غیر قانونى یا 
مشکوك شامل تخریب جنگل ها یا استفاده بى رویه و 
بدون مجوز ، اســتثمار کارگران ( از طریق به کارگیرى 
کودکان) و تصرف غیرقانونى زمین هاى بومیان ساکنان 
جنگل ها ، عامل نابودى ایــن منابع اصلى تنفس زمین 

بوده اند. 
 مسئول سیاست پایدار گروه «صلح سبز» ضمن انتقاد از 
این اقدام مالى بانک اچ. اس. بى. سى لندن مى گوید: این 
گامى آگاهانه براى جنگل زدایى بیشتر در اندونزى است.

«انیســا رحماواتى» یکى از فعاالن ارشد گروه «صلح 
سبز» در حوزه شرق آســیا نیز مى گوید، جنگل زدایى 
عامل آتش سوزى ویرانگرمى شود که سالمت میلیون ها 
هکتار جنگل را در جنوب شرق آسیا وآب و هواى جهانى 

را مورد تهدید قرار مى دهد.
طبق گزارش این گروه،ارزش جنگل هاى نابود شده در 

هرسال برابر با پنج هزار میلیارد دالر است.
یکى از سخنگویان بانک اچ. اس. بى. سى با انتشار بیانیه 
اى موارد مطرح شده توســط این گروه زیست محیطى 
علیه این بانک را رد کرده و گفت که سیاست ما تخریب 

جنگل ها نیست.
استفاده از روغن نخل با توجه به روند تخریب جنگل ها 
براى تولید این روغن سال هاست که مورد انتقاد شدید 
فعاالن بین المللى محیط زیست و نهادهاى بین الملل 
قرار گرفته است. این درختان به دلیل اینکه حاوى میزان 
زیادى روغن  هستند ،سرمایه گذاران و صاحبان صنایع را 

براى کسب سودآورى زیاد به خود جذب کرده اند.
صنعت تولید روغن پالم روند قطــع درختان و تخریب 
جنگل ها در دو کشــور اصلى تولیدکننده آن (مالزى و 

اندونزى) را در پى داشته است. 
این روند تاکنون عامل نابودى بخــش قابل توجهى از 
زیســتگاه درختان بومى «اورانگوتان» به ویژه دو گونه 
«اورانگوتان سوماترایى» شده و اکنون آنها را در فهرست 

در معرض انقراض قرار داده است.
در اندونــزى در ســال 2004 براى رســیدگى به این 
نگرانى ها میزگردى تحت عنــوان RSPO براى کار با 
صنعت روغن نخل تشکیل شــد. عالوه بر این در سال 
1992 در پاســخ به نگرانى در مورد جنگل زدایى دولت 
مالزى متعهد به افزایــش محدودیت مزارع روغن نخل 
با حفظ حداقل نیمى از زمین کشــور به عنوان پوشش 

جنگلى شد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت،قطع درختان جنگلى از 

مزارع درختان پالم سبب بروز آتش سوزى هاى مکرر در 
اندونزى و آلودگى هوا در این منطقه در سال 2015 شد.

بانک جهانــى هزینه این فاجعه زیســت محیطى را بر 
اقتصاد اندونزى بالغ بر 16 میلیارد دالر برآورد کرد.

طبق این گزارش،محققان دانشــگاه کلمبیا و هاروارد 
نیز اعالم کردند: در اثر دود ناشــى از آتش سوزى هاى 
ســال 2015 در اندونزى تقریبًا صدهزار نفر دچار مرگ 

زودرس شدند.
«صلح سبز» یک گروه زیست محیطى غیر دولتى بین 
المللى است که از سال 1971 آغاز به کار کرد. این گروه 
اکنون در 40 کشور دفتر دارد و مقر اصلى بین المللى آن 

در آمستردام هلند است.
مقابله با عوامل تهدید کننده محیط زیســت کره زمین 

مانند تغییرات آب و هوایى، جنگل زدایى ، صید بى رویه، 
صید تجارى نهنگ، مهندسى ژنتیک و مواضع ضد هسته 

اى از اهداف این گروه اعالم شده است.
طبق گزارش این گروه، در جهان ســاالنه 15 میلیون 
هکتار جنگل از بین مى رود که این میزان برابر با نابودى 

48 زمین فوتبال در هر دقیقه است.
کارشناســان نابودى جنگل ها را یکى از مهمترین علل 
گرم شــدن زمین و آلودگى هوا در اثر گسترش گاز دى 

اکسید کربن مى دانند.
براساس برآورد سازمان هاى بین المللى نابودى جنگل ها 
سبب گسترش و انتشار 15 درصد از گازهاى گلخانه اى 

( به عنوان مهمترین عامل گرمایش زمین ) شده است.

«جین سرنان» فضانورد آمریکایى، آخرین انسانى که بر 
ماه قدم گذاشته بود، در سن 82 سالگى درگذشت.

به گزارش ایسنا به نقل از اســپیس، سرنان با نام کامل 
«یوجین اندرو سرنان» یکى از سه نفرى بود که دو بار به 
ماه رفتند و آخرین کسى بود که جاى پایش در مأموریت 
سال 1972 بر سطح ماه نقش بست. وى در دسامبر 1972 

فرمانده مأموریت آپولو 17 را برعهده داشت.
ســازمان فضایى ناســا از ضایعه مرگ ایــن فضانورد 
بازنشسته که در روز دوشــنبه بر اثر مشکالت جسمانى 
از دنیا رفت، اظهار تأســف کرده است. جزئیات بیشترى 
درباره علت مرگ سرنان اعالم نشده است. در مجموع 
12 فضانورد بر ماه پا گذاشــته اند که شش نفر آنها هنوز 

زنده اند.
خانواده ســرنان در بیانیه اى اظهار داشــتند: او تا پایان 

عمر خواهان ادامه برنامه اکتشــافات فضایى با حضور 
فضانوردان بود و رهبران کشــور و جوان ها را تشــویق 
مى کرد نگذارند او براى مدت زیادى آخرین کسى باشد 
که بر ماه راه رفته است.  سرنان پیش از مأموریت آپولو 17 
دو بار دیگر در سال هاى 1966 و 1969 به فضا رفته بود.

این ماه نــورد در روز 14 مارچ 1934 در شــیکاگو متولد 
شــد و  پس از فعالیت در گروه هوانوردى نیروى دریایى 
آمریکا، در سال 1963 به ســومین گروه از فضانوردان 
ناسا پیوست. جین سرنان در سال 1976 بازنشسته شد و 
ضمن فعالیت در بخش خصوصى در برنامه هاى مختلف 

تلویزیونى حاضر شد.
وى همچنین یک فیلم مستند درباره زندگى اش ساخت 
که در مصاحبه اى مفصل در سال 2014 با بى.بى.سى 

درباره آن صحبت کرد. واحد مرکزى خبر نوشت: کره شمالى با محکوم کردن 
تازه ترین  دور تحریم هاى آمریکا کــه به ویژه خواهر 
«کیم جونگ اون» رهبر این کشــور را هدف قرار داده 
است، اعالم کرد «باراك اوباما» رئیس جمهور کنونى 
آمریکا بهتر است بر اسباب کشــى از کاخ سفید تمرکز 

کند.
وزارت خزانه دارى آمریکا هفته گذشته نام هفت نفر را به 
فهرست سیاه شخصیت هایى که بخاطر نقض «جدى» 

حقوق بشر تحریم شده اند، اضافه کرد.
«کیم یو جونــگ» خواهر کیم جونــگ اون که گفته

 مى شود از نفوذ بســیار باالیى برخوردار است، از جمله 
افرادى است که نامش به این فهرست اضافه شده است.
اعالم این خبر با انتشار گزارش هشدار دهنده وزارت امور 
خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالى 

همراه  شده است.

به گــزارش خبرگزارى فرانســه از پیونــگ یانگ، در 
مقاله اى که دوشنبه شــب در خبرگزارى رسمى «کى 
سى ان اى» منتشر شــد، آمده است: «اوباما بهتر است 
وقتش را با پرداختن به مشکالت حقوق بشرى دیگران 
تلف نکند  و بر آماده کردن خود براى اسباب کشى از کاخ 

سفید تمرکز کند.»
این خبرگزارى افزود: «باراك اوباما در دو دوره ریاست 
جمهورى خود بدترین وضعیت را در زمینه حقوق بشر در 
آمریکا رقم زد و بهتر است بابت رنج و مصیبتى که هم 
بر مردم آمریکا و هم بر افراد دیگر در دیگر نقاط جهان 

تحمیل کرده است، توبه کند.» 
ســال 2016، ســال تســریع تــالش هــاى کــره 
شــمالى بــراى دســتیابى هــدف نظامى خــود بود 
که همانا دســتیابى بــه توانایى حمله اتمــى به خاك 

آمریکاست.

صدر اعظم آلمان در واکنش بــه اظهارات اخیر رئیس 
جمهورى منتخب آمریکا درباره اروپا اظهار داشــت که 

اروپا در تعیین سرنوشت خود مختار است.
به گزارش  مهر بــه نقل از خبرگــزارى آلمان، «آنگال 
مرکل» صدر اعظم آلمان در سخنانى اظهار داشت: « 
"دونالد ترامپ" نمى تواند درباره سیاست هاى جارى در 

اتحادیه اروپا اظهار نظر کند.»
وى با اشــاره به مواضع ضد اروپایــى ترامپ در گفتگو 
با نشــریات تایمز و بیلد اعالم کرد: «ترامپ نمى تواند 

درباره ماندن یا خروج کشــورهاى اروپایى از اتحادیه 
اروپا اظهار نظر کند. رئیس جمهورى جدید آمریکا باید 
بداند که اروپا براى تعیین سرنوشــت خود مختار بوده و 
نیازى به تعیین سیاست از جانب وى ندارد.»صدر اعظم 
آلمان همچنین با انتقاد از سخنان ترامپ درباره سیاست 
هاى وى در قبال پناهجویان گفت: «من در انتظار آغاز 
به کار ترامپ در پست ریاست جمهورى هستم، سعى در 
تداوم همکارى با واشنگتن داشته، اما تمام آن منوط به 

سیاست هاى اجرایى ترامپ خواهد بود.»

وزیر امور مهاجرین افغانســتان اعالم کرد که مهاجران 
افغان در خارج از این کشور ساالنه بیش از 116 میلیون 

دالر به اقتصاد افغانستان کمک مى کند.
به گزارش تسنیم، «سید حسین عالمى بلخى» وزیر امور 
مهاجرین افغانستان،   در افتتاح مرکز اطالعات مهاجرین 
در این وزارت گفت: براســاس ارزیابى هاى انجام شده، 
ساالنه بیش از 116 میلیون دالر از طریق مهاجرین به 

اقتصاد افغانستان کمک مى شود.
وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت که این مرکز به یک 
ریاست مستقل در چارچوب وزارت امور مهاجرین فعالیت 
خواهد کرد و به کمک  آمریکا و سازمان مهاجرت جهانى 

(IOM) سیستم آن طراحى شده است.
عالمى بلخى اعالم کرد: در سال جارى حدود یک میلیون 
پناهجوى افغان به کشورشان بازگشته اند که بیشترشان 

از کشورهاى پاکستان و ایران برگشته اند.
وى اظهارداشــت که اکنون آمار مهاجرین افغانستان از 

شش میلیون کمتر شده است.
وزیر امور مهاجرین افغانستان خاطرنشان کرد: براساس 
ارزیابى بانک جهانى، ساالنه از 116 میلیون دالر (هفت 
میلیارد افغانى) وارد شــده به اقتصاد افغانستان از آدرس 
مهاجرین، پنج میلیون دالر (300 میلیون افغانى) مربوط 
به حواله هاى پولى اســت که مهاجرین  از کشــورهاى 

خارجى براى خانوده هایشان ارسال مى کنند.
بلخى افزود: گزارش این تحقیق به کمیسیون اقتصادى 
شــوراى وزیران ارائه شــده و کمیته  ویــژه اى درباره 
تأثیرگذارى اقتصادى تشکیل شده اســت که از نتایج 
بررســى هاى این کمیتــه در برنامه هــاى دولت براى 

مهاجرین استفاده مى شود.
وزیر مهاجریــن افغانســتان تصریح کرد کــه دولت 
کابل ســعى در کاهــش نــرخ حوالــه از 5 درصد به 
3 درصــد دارد و پول هــاى مهاجریــن کــه از طریق 
حوالــه ارســال نمى شــود از ایــن طریــق ارســال 

شوند.

«مانوئل والس» نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست 
جمهورى 2017 فرانسه گفت: این ســخنان «دونالد 
ترامپ» که برگزیت واقعه اى بزرگ در برابر سیاســت 
هاى فاجعه بار مهاجرتى «آنــگال مرکل» صدر اعظم 

آلمان به شمار مى رود، اعالن جنگ به اروپاست.
نخست وزیر سابق فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونى 
«BFM»، این سخنان ترامپ را بى سابقه ارزیابى کرد 
و افزود: بسیارى فکر مى کنند که دونالد ترامپ پس از 
انتخابش به عنوان رئیس جمهورى آرام مى شــود اما 
فراموش مى کنیم که یک عوام گرا ممکن است بخواهد 

برنامه اش را اجرایى کند.
به گزارش ایرنا، والس با اشــاره بــه مصاحبه ترامپ با 
روزنامه هاى انگلیسى «تایمز» و آلمانى «بیلد» گفت: 
ترامپ بسیار راحت در مورد فروپاشــى اتحادیه اروپا، 
مســائل تجارى و موضوع مهاجرت سخن مى 

گوید.
نامزد انتخابات ریاســت جمهورى سال آینده 
فرانسه با بیان اینکه باید پاسخ بسیارى قوى از 
طرف اروپا، آلمان و فرانسه به این سخنان داده 
شود، تأکید کرد: تنها پاســخ به دونالد ترامپ، 
اتحاد اروپاســت، اروپا بسیار بیش از حد تقسیم 

شده است اما باطنى واحد دارد.
والس افزود: دونالد ترامپ مرد قدرت است و ما 

به روشنى مى بینیم که مى خواهد سیاست را بر اساس 
پیــروزى اش در انتخابات، اجرا کنــد؛ این یک تحول 

تاریخى است.
وى همچنین گفت: اتحاد بین ترامپ و پوتین، به منزله 
پایان جهان اســت و براى مواجهه با این شــرایط باید 

تجربه داشت.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهورى منتخب 
آمریکا روز دوشــنبه در گفتگو با روزنامه تایمز، ضمن 
اســتقبال از رأى مردم انگلیس به خــروج از اتحادیه 
اروپا (برگزیت)، پیش  بینى کرد: به دنبال بریتانیا دیگر 

کشورهاى اروپایى نیز از اتحادیه اروپا خارج مى شوند.
وى رأى انگلیســى ها را بــراى ترك اتحادیــه اروپا 
«اقدامى بزرگ و هوشــمندانه» توصیــف کرد و گفت 
نتایج همه پرســى 23 ژوئن 2016 (سوم تیرماه 1395) 
نشــان داد که مردم انگلیس خواهان به دست آوردن 
هویت خودشــان هســتند. اما به نظر من اگر بریتانیا 
مجبور نمى شــد آن همه مهاجر بپذیرد آن وقت شاید 
برگزیت روى نمى داد.ترامپ همچنیــن با بیان اینکه 
ورود انبود مهاجران به اتحادیه اروپــا آثار منفى در پى 
دارد، مدعى شــد که آنگال مرکل صــدر اعظم آلمان 
با اجازه به ورود بیــش از یک  میلیــون مهاجر و آواره 
به خاك کشــورش دچار «اشتباه وحشــتناکى» شده

 است.

ردپاى بانک انگلیسى د رتخریب جنگل هاى اندونزى

نامزد انتخابات ریاست جمهورى فرانسه: 

سخنان ترامپ اعالن جنگ به اروپاست
«مانوئل والس» نامز
7جمهورى 2017 فرانس
ترامپ» که برگزیت و
هاى فاجعه بار مهاجرت
آلمان به شمار مى رود
نخست وزیر سابق فرا
«BFM»، این سخنان
افزود: بسیارى فکر و
انتخابش به عنوان رئی
ی فراموش مى کنیم که
برنامه اش را اجرایىک
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نامزد انتخابات
فرانسه با بیان
طرف اروپا، آلم
شود، تأکید کر
اتحاد اروپاســ
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والس افزود: دو

پ
کمک 116 میلیون دالرى ساالنه مهاجرین به اقتصاد افغانستان

آخرین فضانوردى که به ماه رفت، درگذشت

دادستان هاى ویژه کره جنوبى به دنبال دستگیرى 
مدیر کنونى شرکت سامسونگ این کشور به دلیل 

پرداخت رشوه به رئیس جمهور این کشور بودند.
به گزارش جام جم آنالیــن، «جى واى لى» متهم 
است 36/42میلیون دالر به یکى از وابستگان رئیس 
جمهور این کشور براى دریافت مجوز ادغام برخى 
زیرمجموعه هاى خود پرداخت کرده است. «چوى 
سون فیل» یکى از وابستگان نزدیک «پارك جئون 
هائه» رئیس جمهور کره بوده که نقش مؤثرى را در 

رسوایى اقتصادى این مقام کره اى ایفا کرده است.
برهمین اساس رئیس جمهور این کشور و وابستگان 
نزدیــک وى متهم هســتند که پــول دریافتى از 
شــرکت  هاى بزرگ را صرف منافع شخصى خود 
کرده اند. این مسئله مکرراً از سوى نزدیکان رئیس 

جمهور رد شده است.
بنابه مجوز دستگیرى صادر شده از سوى دادستانى 
کره مدیر شــرکت سامســونگ نیز به اختالس و 

شهادت دروغ متهم شده است.
براساس ارزیابى هاى صورت گرفته دستگیرى این 

مقام سامسونگ قرار بود روز چهارشنبه انجام شود.
سامسونگ هرگونه دخالت در این زمینه را رد کرده 
و اعالم کرده درك اقدام دادستانى این کشور بسیار 

مشکل است.

مدیر سامسونگ 
دستگیر مى شود

توصیه کره شمالى به اوباما

مارین لوپن:

الحاق «کریمه» به 
روسیه را به رسمیت 

خواهم شناخت

اروپا اختیاردار سرنوشت خود است
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