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گره کور هتل الله اصفهـان

اصفهان تخلیه مى شود!
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اختالف با بنیاد شهید، کار احداث یکى از بزرگ ترین هتل هاى ایران را در ابهام قرار داده است

       

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

تبعات یک شوخى بچگانه مردى که از برج آهنى پایتخت، زنده خارج شد
یکى از مدیران آتش نشــان حاضر در ســاختمان پالسکو با وجود 
مصدومیت شدید موفق مى شــود خود را از برج آهنى پایتخت زنده 
خارج کند، خروج او از این ساختمان از سوى سایرین به نوعى معجزه 
تلقى مى شود.در میان آتش نشــان هایى که در روز حادثه پالسکو 

توانستند خود را از برج آهنى تهران خارج کنند...

سرباز 21 ســاله شــیرازى که در صدد اثبات ترســو بودن یکى از 
دوستانش بود، بر سر یک اتفاق هم اکنون در زندان به سر مى برد.

به گزارش مهــر، گاهى یک اتفاق ســاده و یا حتى یک شــوخى، 
یک حرف و یا یک فکر پیش پــا افتاده، ورق زندگى انســان ها را 

برمى گرداند و روزگار، روزهاى تلخش را نشان مى دهد.  

برترین وسایل هوشمند خانگى 2017 
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66 محله اصفهان ، بیشترین شمار معتادان را دارد محله اصفهان ، بیشترین شمار معتادان را دارد

فعًال قید  پیست اسکى 
را بزنید!

تردد در محورهاى مواصالتى فریدونشهر به علت 
وزش باد و کوالك بسیار شدید تا دیروز با اختالل 
روبه رو بود. این پدیده که از عصرروز شنبه شدت 
گرفته بود تا دیروز دوشنبه همزمان با تغییرات و 

ناپایدارى هاى جدى کماکان ادامه داشت.
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نه بیگانه پرستیم
نه بیگانه هراس

گام به گام دستمان از 
شاگردان 

تراز اول امام(ره)
خالى مى شود

پیشنهاد منصوریان 
به فرشید:
سپاهانى شو!
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ارزان فروشــى بنزین
 آزاد شد

آخرین روزهاي قدرت 
رهبر کره شمالی

4

پیشنهاد

س

ورزشاستاناقتصاداجتماعجهان نما   شبى مملو از تخلف!همه مردان انتخاباتى اصفهانواردات گوشت از استرالیا، افغانستان و پاکستان  به جاى گشتن دنبال دارو با 1490 تماس بگیریدچرافعالیت حزب جمهورى متوقف شد؟

سسپاهانى شو!
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به گزارش خبرآنالین حجت االســالم و المســلمین 
سیدحسن خمینى در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهورى 
و اعضاى هیئت دولت با آرمان هاى بنیانگذار جمهورى 
اسالمى،گفت: به این نکته اشاره مى کنم که گام به گام 
دست ما از دامن شاگردان تراز اول امام(ره) کوتاه مى شود. 
امســال دو تن از بزرگ ترین صحابى امام (ره)، عزیزان 
انقالب و افراد اصلى نهضت یعنى آیت ا... موسوى اردبیلى 

و آیت ا... هاشمى رخ در نقاب خاك کشیدند.
یادگار امام (ره) ادامه داد: این مسیرى است که جبر تاریخ 
بر ما حاکم مى کند. خداوند سایه دیگر شاگردان امام (ره) 
خصوصًا مقام معظم رهبرى را مستدام دارد. هرچه زمان 

جلو مى رود «دور مجنون گذشت و نوبت ماست/ هرکسى 
پنج روزه نوبت اوست».

وى اظهار داشت: این انقالب در دستان نسل هاى جدید 
و جوان قرار دارد. همواره باید ارزش ها و آرمان هایى که 
انقالب بخاطر آنها شــکل گرفت را تکرار کنیم و آنها را 

دائماً یادآور شویم.
سید حسن خمینى گفت: ان شاء ا... خون پاك شهیدانى 
که این نهال را آبیــارى کردند و امــروز درخت تنومند 
جمهورى اسالمى ایران شده و زحمات خانواده هاى آنها 
و دیگر بزرگان انقــالب در آینده به ثمرات بهترى منجر 

شود.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى صبح دیروز در 
مراسم تجدید پیمان اعضاى هیئت دولت با آرما ن هاى 
امام خمینى (ره) در محل حرم ایشان اظهار داشت: 40 
سالگى به معناى بلوغ و پختگى یک فرد یا نظام است 
و به معناى گذر از دوران حرکت هاى هیجانى به سمت 

اعتدال است.
به گزارش ایسنا، روحانى با بیان اینکه راه امام (ره) راه 
استقالل است و اســتقالل هم نه به معناى انزوا، بلکه 
به معناى عدم اســتیالى دیگران بر سرنوشت کشور 
است،  گفت: ما نه بیگانه پرســتیم نه بیگانه هراس. ما 
تافته جدابافته نیســتیم. ما تار و پود گمشــده در نقش 

جهان نیسیتم. ما مســلمان، انقالبى و ایرانى هستیم و 
با همه شباهت ها تفاوت ها با ســایر مردم جهان باید از 
تعامل ســازنده با جهان به نفع منافع ملى خود در سایه 
رهنمودهاى رهبرى استفاده کنیم. رهبرى با حق الناس 
خواندن رأى مردم حماســه ســال 92 را آفریدند و با 
نرمش قهرمانانه راه را براى مذاکرات سرنوشت ســاز 

آماده کردند.
وى افزود: آنچه مهم اســت آرمان ها، اصول و اهداف 
ماست. روش ها آنگاه مقدس اســت که به ارزش هاى 
مقــدس منتهــى شــود  و اال روش هــا قابــل تغییر 

است.

گام به گام دستمان از شاگردان 
تراز اول امام(ره)خالى مى شود

نه بیگانه پرستیم
 نه بیگانه هراس

عقب نشینى ترامپ
  مهر | رئیس جمهور آمریـکا اعالم کرد طى 
90 روز صـدور ویـزا بـراى تمامى کشـورها را ازسـر 

خواهد گرفت.
« دونالد ترامپ» در بیانیه اى مدعى شـد: «این یک 
ممنوعیت بـراى مسـلمانان نیسـت، اگر چـه برخى 
رسانه ها به اشـتباه گزارش دادند واضح است که این 
ممنوعیت ربطى بـه مذهب ندارد بلکه به تروریسـم 
و امنیت کشـور مربوط اسـت.» وى همچنین افزود: 
«بیـش از 40 کشـور در جهـان بـا اکثریـت جمعیت 
مسلمان وجود دارند اما این دستور اجرایى شامل آنها 
نیست.» ترامپ گفت: «پس از آنکه اطمینان یافتیم 
سیاسـت هاى خود [در زمینه امنیتـى] را بازنگرى و 
قوانین امن ترى را اجرا کردیم صدور روادید براى تمام 

کشورها را طى 90 روز آینده از سر خواهیم گرفت.»

یک نامزد دیگر در راه است
علیرضـا    باشگاه خبرنگاران جوان | 
مرندى عضو هیئت مؤسـس جبهه مردمى نیروهاى 
انقالب اسالمى پیرامون معرفى گزینه این جبهه براى 
انتخابات آینده ریاسـت جمهورى 96 اظهار داشـت: 
جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى حتماً گزینه اى 
معرفى مى کند ولى تاکنون به نتیجه اى نرسـیده ایم 
و زمان آن مشخص نشـده اسـت. وى افزود:یکى از 
کارهـاى جبهـه مردمـى نیروهاى انقالب اسـالمى 
در جلسـه  هفته جارى این اسـت که نامزدى را براى 
ریاسـت جمهورى معرفى کند. عضـو جبهه مردمى 
انقالب اسـالمى ادامه داد: پس از بررسى گزینه هاى 
مد نظر براى انتخابات سال آینده ریاست جمهورى از 

سوى اعضا، یک کاندیدا معرفى مى شود.

برجام پاره نمى شود!
کاخ سـفید اعـالم کـرد «دونالـد    تسنیم|
ترامپ» در گفتگـوى تلفنى با پادشـاه عربسـتان بر 
ضرورت «اجـراى موشـکافانه» برجـام تأکید کرده 
است. ترامپ و «ملک سلمان» درباره دعوت پادشاه 
عربسـتان از ترامپ براى در دسـت گرفتـن رهبرى 
تالش هـا در خاورمیانه جهـت غلبه بر تروریسـم نیز 

رایزنى کردند.

خاکسپارى در سکوت
  تابناك | نخستین مراسم  تشییع پیکر قربانیان 
ساختمان پالسکو در روزهاى پنج شنبه، جمعه و شنبه 
برگزار شد.به گزارش «شهروند»، جسد حیدر روز پنج 
شـنبه، جسـد جواد روز جمعه و جسـد حبیب هم روز 
شـنبه از سـوى خانواده ها و بستگانشـان تشییع شد. 
حیدر و حبیب از کارگران باسـابقه ساختمان پالسکو 
بودند و هر دو در قسـمت خدمات آنجا کار مى کردند. 
جواد هم پسـر جوانـى بود که چند سـالى مى شـد در 
مغازه لباس فروشى پدرش در ساختمان پالسکو کار 
مى کرد. این سـه نفر به همراه محمود محسنى چهار 
شهروند عادى بودند که جسدشان در طبقه منفى یک 
ساختمان پالسکو کشـف شـد. به جز این چهار نفر، 
شش قربانى دیگر نیز از شهروندان عادى هستند که 
با وجود پایـان عملیات آواربردارى هنوز اجسادشـان 
کشف نشده و خانواده هایشـان اطالعى از سرنوشت 

آنها ندارند.

قید روحانى را زدند
حمیدرضا ترقى عضو شوراى مرکزى    تابناك|
حزب مؤتلفه در خصوص مباحث مطرح شده مبنى بر 
احتمال حمایت برخى از اصولگرایان از حسن روحانى 
گفت: فکـر نمى کنم چنیـن اتفاقى بخواهـد رخ دهد 
و اصًال چنین موضوعى تاکنون مطرح نشـده اسـت.

وى ادامـه داد: اصولگرایان گزینه هاى خـود را دارند 
و عملکرد روحانى در این مدت هم به گونه اى نبوده 
اسـت که اصولگرایان بخواهند به سـمت حمایت از 
وى بروند.نماینـده مجلس پنجم، با اشـاره به رحلت 
آیت ا...هاشـمى و تأثیر آن بر آینده انتخاباتى حسـن 
روحانى، گفت: قطعاً حسن روحانى یک وزنه و پشتوانه 
محکمى را از دسـت داده اسـت و این موضوع باعث 
اختالف و شکاف میان اصالح طلبان براى حمایت یا 

عدم حمایت از حسن روحانى شده است.

توئیتر

پایگاه اطالع رســانى خبرآنالین گفتگوى مفصلى با حجت االسالم 
والمسلمین مسیح مهاجرى مدیر روزنامه جمهورى اسالمى انجام داده 
که اگرچه حول محور درگذشــت آیت ا... هاشمى رفسنجانى است اما 
بحث هاى مهم دیگرى هم در این گفتگو مطرح شده است. علت توقف 
فعالیت هاى حزب جمهورى اسالمى و مسئله حسن آیت از جمله این 
موارد است که مهاجرى در گفتگو با خبرآنالین به آنها اشاراتى کرده است.

■ یکی دو مورد اختالف بین نهادهاي انقالبی و از جمله امام جمعه ها با 
حزب جمهوري اسالمی در شهرستان ها پیش آمد و گزارش محرمانه اش 
به امام(ره) رســید. این را به ســران حزب گفتند و من از طرف سران 
حزب(مؤسسین) در همان زمان مأمور شــدم که به موضوع رسیدگی 
کنم. یک مورد را رســیدگی کردم، برگشــتم و گزارش دادم که مقصر 
حزب اســت. یعنی هیچ مالحظه اي نکردم با اینکه خودم عضو شوراي 
مرکزي حزب بودم حق را به حزب ندادم چــون واقعًا مقصر بود. معلوم 
شد که دعواي درستی نیست و نباید وجود داشــته باشد، باید با هم کار 
کنند ولی برخی کاري می کردند که عمًال نمی شــد با هم متحد باشند. 
امام(ره) فرد باهوشــی بود و وقتی به این نقطه رســیدند، براي بزرگان 
حزب و نظام احساس خطر کردند. در آن زمان که این جریان پیش آمد، 
بزرگان حزب و نظام دو نفر بودند؛ آقایان خامنه اي و هاشمی رفسنجانی. 
حتی این احساس را کرده بودند و گفته بودند چنانچه این وضع ادامه پیدا 
کند، براي خود این دو بزرگوار خطرناك اســت و به همین دلیل صالح 
دانستند که فعالیت حزب متوقف شود، یعنی دیگر کار نکند. متوقف شدن 
با منحل شدن فرق دارد، کمااینکه حزب جمهوري اسالمی منحل نشده 
بلکه متوقف شده و راهکارش هم این شد که این دو بزرگوار یعنی آقاي 
خامنه اي و آقاي هاشمی به امام(ره) نامه بنویسند و به دالیلی که در نامه 
هست و در همان سال هم به چاپ رسیده، اجازه دهند که حزب دیگر به 
کارش ادامه ندهد. امام(ره)  هم به آن نامه جواب دادند و موافقت کردند 
که فعالیت حزب جمهوري اسالمی متوقف شود. باز من در جریان ارسال 
این نامه و جواب گرفتنش هم بودم. یعنی براي اینکه برخی سوءاستفاده 
نکنند و جور دیگري در رســانه ها و روزنامه ها منعکس نکنند که مثًال 
ننویسند حزب منحل شده، آن شب شخصاً این موضوع را دنبال کردم، از 
طریق آقاي هاشمی رفسنجانی نامه را شب هنگام به امام(ره) رساندند، 
امام(ره) هم دیروقت جواب نامه را دادند، ما روزنامه را نگه داشتیم، نامه 
را گرفتیم و صفحه اول تیتر زدیم که فعالیت حزب متوقف شده است. تا 
روزنامه هاي بعدي که این خبر را بعد از ما کار می کنند این خط را توجه 
کنند که کار حزب متوقف شده نه اینکه منحل شده است. آقاي هاشمی 

نامه را از امام(ره)  گرفتند و من از آقاي هاشمی گرفتم و در روزنامه چاپ 
کردیم و به این ترتیب کار حزب متوقف شد.

■ چهار یا پنج دسته داخل حزب جمهورى بودند. درون حزب یک عده 
با آقاي هاشمی رفسنجانی بودند. خود آقاي هاشــمی، مبارز، متدین، 
همه مواضعش روشن، یار امام(ره) و نفر دوم نظام بود. یک عده مؤتلفه 
بودند. نه اینکه موؤتلفه مقابل آقاي هاشمی باشد ولی تفاوت هاي فکري 
داشتند. مثًال در دهه هاي اخیر هر دوبار که احمدي نژاد کاندیدا شد و آقاي 
هاشمی هم بود، آقاي احمدي نژاد را حمایت کردند. عده دیگر هم کسانی 
بودند که از احزاب قبل از انقالب بودند مثل آقاي دکتر آیت. دکتر آیت با 
برخی از احزاب قبل از انقالب کار می کرد و بعد از انقالب هم وارد شوراي 
مرکزي حزب جمهوري اسالمی شد. برخی هم در شوراي مرکزي و هم 
در بدنه حزب با او همفکر بودند. این هم براي خودش جریان دیگري بود. 
جریان دیگري هم وجود داشت که افرادي مثل آقاي فرزاد رهبري، آقاي 
شمسایی وآقاي میرمحمدي عضو آن بودند که طرز تفکري داشتند که 
البته تا حدودي به آقاي هاشــمی نزدیک تر بودند، اما با مؤتلفه مشکل 

داشتند و تقریباً در مقابل قرار داشــتند. برخی از اینها در شوراي مرکزي 
و برخی دیگر در بدنه و جاهاي دیگر حزب بودند که بعد از توقف حزب، 
حزب تمدن اسالمی را تشــکیل دادند که االن هم هست. همین آقاي 
میرمحمدي که مدتی رئیس دفتر آقاي هاشمی رفسنجانی بود و قبل از 
آن هم رئیس دفتر حضرت آیت ا... خامنه اي در دوران ریاست جمهوري 

شان بود، دبیرکل همین حزب تمدن اسالمی است. 

■ بگذارید جریان آقاي آیت را برایتان بگویم که خیلی مهم است؛ چند 
روز قبل از شهادت آقاي بهشتی در جلسه شوراي مرکزي حزب جمهوري 
اسالمی، آقاي آیت گفته بود که من با وزیر خارجه شدن آقاي مهندس 
موسوي مخالفم. آقاي بهشتی گفتند که بسیار خوب! مخالف باشید. گفت 
من این مخالفت را در مجلس خواهم گفــت و علیه او حرف خواهم زد. 
آقاي بهشتی گفتند که مقررات تشکیالتی ایجاب می کند که شما رأي 
تان را بدهید، رأي مخالف بدهید و رأي موافق به آقاي موسوي ندهید، 
عیبی هم نــدارد. اما حق ندارید علیه او صحبت کنید چون شــما عضو 
شوراي مرکزي حزب جمهوري اسالمی هســتید و باید یا از نظر حزب 

حمایت کنید که حزب او را به عنوان وزیر خارجه معرفی کرده و حمایت 
می کند یا اگر این کار را نمی کنید، دیگر مخالفت را هم ابراز نکنید و براي 
خودتان باشد، تنها رأي مخالف بدهید. درواقع مقررات حزبی همین است 
و تشکیالت یعنی این. آقاي آیت گفت که خیر، من مخالفت هم می کنم، 
حرفم را هم می زنم و رأي مخالف هم می دهم. آقاي بهشتی هم با اینکه 
کمتر عصبانی می شدند اما آن روز دیدم که عصبانی شدند. خودم در آن 
جلسه حضور داشتم و برایتان نقل می کنم؛ آقاي بهشتی گفتند که اگر شما 
به این مقررات عمل نکنید و تخلف کنید و علیه آقاي موســوي در آنجا 
صحبت کنید، من خودم شما را محاکمه و از حزب اخراج می کنم. آیت 
هم گفت هرکار می خواهید بکنید. بعد هم آقاي بهشتی شهید شد و عمًال 
بعد از شهادت ایشان، موضوع وزیر خارجه شدن آقاي موسوي در مجلس 
مطرح شد، آقاي آیت باز هم مخالفت کرد و حضرت آیت ا...خامنه اي از 

وزیر خارجه شدن آقاي موسوي حمایت کردند و ایشان رأي آورد.

■ [ درباره انفجار 7 تیر در حزب جمهورى] آنچه خود حزب به آن رسید و 
با تحقیقاتی که انجام شد، این بود که آقایی که با قسمت تشکیالت حزب 
جمهوري اسالمی کار می کرد با آقاي مالکی که در همین ساختمانی که 
االن کتابخانه مجلس را می سازند و جزو شهداي هفتم تیر بود، کار می کرد 
و با دفتر سیاسی حزب هم ارتباط داشت. ما در دفتر سیاسی حزب در طبقه 
هفتم ساختمان سابق روزنامه در خیابان سعدي بودیم که رئیس آن هم 
آقاي بهشتی بود. تحلیل می نوشتیم و بعد تحلیل ها را از ما می گرفتند و به 
تشکیالت تهران می بردند و بعد از آنجا به دفتر مرکزي می بردند و توزیع 
می کردند یا براي شهرستان می فرستادند. آن روز هم (هفتم تیر) این فرد 
تحلیلی را از ما گرفت و به دفتر مرکزي برد. اینطور که تحقیقات نشان 
داد این تحلیل ها را در کارتنی قرار داده بود که زیر آن بمب قرار داشت. 
وقتی وارد می شود، آنها که جلوي در بودند کارتن تحلیل ها را دیدند و از 
آنجا که او را هم می شناختند که آقاي کالهی بود، مانع نشدند، حتی یک 
نسخه هم خودشان برداشتند که بخوانند، او هم رفت در حالی که زیر آن 
نگاه نکردند. آن زمان هم از این دستگاه هاي بمب یاب و الکترونیک نبود 
و تنها روي جعبه را بدون اینکه زیرش را نگاه کنند، دیدند. او هم به بهانه 
اینکه درون سالن جلسه تحلیل ها را توزیع کند، بمب را در میزي که آقاي 
بهشتی پشت آن می نشست و سخنرانی می کرد، کار می گذارد. این بمب 
کنترل از راه دور عمل می کرد و خــودش هم بیرون می رود و زمانی که 
آقاي بهشتی مشغول سخنرانی بود، بمب را منفجر کرد و این اتفاق افتاد. 
قطعاً  کار منافقین بوده. یعنی در همان زمان که حزب جمهوري اسالمی 

تحقیقات می کرد به این نتیجه رسید.

به دنبال دستور «دونالد ترامپ» مبنى بر توقف صدور 
روادید براى شــهروندان هفت کشــور از جمله ایران، 
سرکنســولگرى آمریکا در اســتانبول اعالم کرد که 
صدور روادید براى اتباع این کشــورها را متوقف کرده 

است.
به گزارش ایسنا، سرکنســولگرى آمریکا در استانبول 
با صدور بیانیه اى اعالم کرد،  در پى دستور اخیر دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا براى توقف موقت صدور 

روادید براى شهروندان برخى کشورها، صدور روادید را 
براى شــهروندان ایران، عراق، سوریه، سومالى، لیبى، 

یمن و  سودان متوقف کرده است.
 سرکنسولگرى آمریکا در استانبول خاطر نشان کرد که 
توقف صدور روادید براى شهروندان این کشور تا اطالع 

ثانوى ادامه خواهد داشت.  
سرکنســولگرى آمریکا افــزود: این تصمیم شــامل 

مسافرت هاى ویژه و یا رسمى نمى شود.

گویا شرکت اپل حذف برنامه هاى ios که توسط برنامه 
نویس هاى ایرانى راه اندازى شــده را آغاز کرده است. 
قبل ازاین اپل با رویکردى محدود اپل اســتور را براى 
ایرانى ها در ســپتامبر 2016 باز کرد و به تدریج برخى 

محدودیت ها را به طور دوره اى از آن زمان لغو کرد.
به گزارش انتخاب، با اینکه هنوز هیچ اپل استور رسمى 
اى در ایران وجود ندارد اما بســیارى از شــرکت هاى 
کامپیوترى از خارج از ایران برنامه هایشان را ثبت نام 

مى کنند تا بتوانند وارد اپل استور شوند.
بســیارى از بانک هاى ایران اپلیکیشن هایى دارند که 
براى پلتفورم ios طراحى شده و اغلب بر روى گوشى 

هاى همراه لود مى شود.
ایرانى ها عاشــق گوشــى هاى هوشــمند هستند به 
طورى که براســاس ارزیابى ها 40 میلیون ایرانى در 
سراسر کشور از گوشى هوشمند اســتفاده مى کنند و 
شــش میلیون آیفون نیز درایران فروخته شده است. 
جمعیت ایران 82 میلیون نفر اســت که متوسط سنى 
آن 30 سال اســت. ماهانه نزدیک به صدهزار آیفون 
به صورت قاچاق به ایران وارد مى شود. همین مسئله، 
بازار فروش خدمات و لوازم جانبى این تلفن همراه را نیز 
رونق بخشیده است. به عبارت دیگر اگر اپل مى توانست 
به طور جدى وارد بازار ایران شود احتماًال با معامله اى 

پر سود طرف بود.
با این حال قواعد معامالت و تحریم ایرانى ها توســط 

وزارت خزانه دارى آمریکا این شــرکت هــا را از ورود 
به بازار ایران منع مى کند. براســاس اخبار شبکه هاى 
خبرى تکنولوژى نظیر «تک راســا»، اپل بیانیه زیر را 
براى اســتارت آپ هاى ایرانى اى که سعى مى کردند 

اپلیکیشن ها را در ایران آپلود کنند فرستاده است:
«متأسفانه هیچ اپل اســتورى در ایران وجود ندارد به 
عالوه اینکه تسهیل مبادالت براى تجار یا شرکت ها 
در ایران بر اســاس قوانین تحریم و مبادله با ایران منع 
شده است. به همین دلیل ما قادر نیستیم تقاضاى شما 
را در این زمان بپذیریم. ما شما را تشویق مى کنیم که 
درخواستتان را مجدداً بفرســتید بلکه قوانین تجارت 
جهانى در مورد پذیرش اجازه ایــن کارکرد ها تجدید 

نظر کند.» 

رمزگشایى مسیح مهاجرى از یکى از مهمترین مسائل ابتداى انقالب 

چرافعالیت حزب جمهورى متوقف شد؟

معــاون سیاســى وزیــر کشــور گفت: بــا ابالغ 
دستورالعمل هاى الزم به اســتاندارى هاى سراسر 

کشور، ستاد انتخابات در استاندارى ها تشکیل شد. 
به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزارى ها، على اصغر 
احمدى در جمع خبرنگاران در عسلویه با بیان اینکه 
تمهیدات الزم براى برگزارى انتخابات انجام شده 
اظهار داشت: ســتاد انتخابات وزارت کشور فعالیت 
خود را  براى تمهید مقدمات انتخابات 29 اردیبهشت 

در سطح ملى و استان ها آغاز کرده است. 
وى با بیان اینکه جدول زمانبنــدى براى برگزارى 
مراحل مختلــف انتخابات تدوین شــده گفت: بر 
اساس مفاد قانون در حال حاضر دستور آغاز تشکیل 

هیئت هاى اجرایى 25 اسفندماه تعیین شده است. 
معاون سیاسى وزیر کشور بابیان اینکه زمان ثبت نام 
براى شوراى اســالمى 30 اسفند تعیین شده است، 
خاطرنشان کرد: زمان ثبت نام کاندیداهاى ریاست 
جمهورى 22 فروردین 96 و شوراهاى شهر و روستا 

30 اسفندماه 95 تعیین شده است. 
وى با بیان اینکه چهــار انتخابات میــان دوره اى 
مجلس شوراى اسالمى همزمان با انتخابات ریاست 
جمهورى و شوراهاى اسالمى برگزار مى شود، افزود: 
براى برگزارى ســه انتخابات ریاســت جمهورى، 
شوراهاى اســالمى و میان دوره اى مجلس شوراى 
اسالمى، 200 میلیون تعرفه رأى با هماهنگى هیئت 
نظارت شــوراى نگهبان و هیئــت نظارت مجلس 

شوراى اسالمى پیش بینى شده است. 

22 فروردین 96؛ 
آغاز ثبت نام انتخابات

حذف اپلیکیشن هاى ایرانى از «اپل استور»؟ 

توقف صدور روادید براى اتباع ایرانى در استانبول

 مراسم تشــییع پیکر شهداى آتش نشــان در مصالى 
امام خمینى (ره) با حضور جمعى از مسئوالن کشورى و 

لشکرى و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این مراســم با حضور على الریجانى 
رئیس قــوه مقننه، آیت ا... آملــى الریجانى رئیس قوه 
قضائیه، حجت االسالم و المسلمین محمدى گلپایگانى 
رئیس دفتر مقام معظم رهبرى و جمعى از مسئوالن و 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، اقشار مختلف مردم 

و هم قطاران شهدا برگزار شد.
در این مراســم پیام مقام معظم رهبرى درباره شهداى 

آتش نشان قرائت 
شد و در ادامه پس 
از قرائــت قرآن 
کریم و مداحى، 
اســامى شهداى 
آتش نشان قرائت 
شــد که با فریاد 
« ا... اکبر» براى 
هــر نام شــهید 
از ســوى حضار 

همراه شد.
در ســاعت 9و 56 دقیقه آیت ا... امامى کاشانى بر پیکر 
شهداى آتش نشــان نماز اقامه کرد و مردم با چشمان 
اشک آلود به نماز ایستادند. پس از پایان نماز، پیکرهاى 
شهدا در میان مداحى و سینه زنى از مصال خارج شد تا بر 
دوش هم قطاران و مردم سوگوار تا خیابان هاى شهید 

مفتح و شهید مطهرى و میدان هفت تیر تشییع شود.
هر چند به علت ازدحام جمعیــت، حرکت خودروهاى 
حامل پیکر شــهدا به ســختى و آرامى صورت گرفت، 
مردم نیز با سر دادن « ا... اکبر»و «ال ا... اال ا...» و گلباران  
خودروهاى حامل شــهدا از ســوى بالگردها و مردم، 
پیکرهاى قهرمانان پالســکو را تشییع کردند. در ضلع 
جنوبى مصال چهار دســتگاه کامیون آتش نشانى گل 
زده و آماده انتقال پیکر شــهداى آتش نشان به سمت 

بهشت زهرا(س) بودند.

خانواده هاى شهداى آتش نشان و اقشار مختلف مردم 
از سراسر کشور از ساعتى قبل از شروع مراسم در محل 
مصالى تهران حضور داشتند تا پس از تشییع، پیکر 16 
شهید آتش نشان حادثه پالسکو را براى خاکسپارى در 

قطعه 50 بهشت زهرا(س) بدرقه کنند.
همچنین آتش نشانان ایستگاه هاى مختلف عالوه بر 
حضور گسترده در داخل شبستان، به احترام همقطاران 

شهید خود در محوطه مصال، خبردار ایستاده  بودند .
شهروندان گروه گروه با در دســت داشتن شاخه هاى 
گل هاى سفید و پرچم هاى سیاه در مصال و خیابان هاى 
منتهى به مصال 
حضور داشتند و 
ایــن خیابان ها 
جمعیت  از  مملو 

بود.
برخى از مردم با 
نواختــن طبل و 
ســنج و نواهاى 
ســوگوارى بــه 
در  عــزادارى 
جمعیت  میــان 
مى پرداختند و شــمارى دیگر از شهروندان شعار «برتو 
درود، بر تو سالم، آتش نشــان قهرمان» سر مى دادند. 
شــهروندان به صــورت خودجوش پارچه نوشــته ها 
وپالکاردهایى به پاس و قدردانى از رشــادت ها و ایثار 
آتش نشــان ها چاپ و در محوطه نصب کــرده بودند 
و یا در دســت داشــتند . برخى مردم نیز با مراجعه به 
سوى آتش نشانان مســتقر در محوطه، به آنها شهادت 
هم قطارانشــان را تســلیت مى گفتند و ابراز همدردى 

مى کردند.
اگر چه مراسم تشــییع پیکر قهرمانان پالسکو در روز 
غیرتعطیل و تغییر مکان تعیین شده اولیه یعنى از دانشگاه 
تهران به مصال همراه شــد اما خیل عظیم جمعیت از 
تهران و ســایر شهرها براى پاسداشــت مقام شهداى 

آتش نشان حضور یافته بودند.

آخرین وداع با شهداى آتش نشان
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وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفت:   23/4درصد از 
افراد 15 تا 64 سال در طیفى از ناامنى روانى قرار دارند 
اگر این درست باشد، یعنى از هر پنج نفر یک نفر در این 

طیف است.
به گزارش مهر، علــى ربیعى در مراســم افتتاح مرکز 
مشــاوره تلفنى 1480 با بیــان اینکه امــروزه نیاز به 
مشــاوره بیش از هر زمانى احساس مى شــود، افزود: 
براســاس مطالعات حدود 53 درصــد از علل مرگ و 
میر به شــیوه زندگى، 21 درصد بــه عوامل محیطى، 
16 درصد به وراثت و 10 درصد به مســائل بهداشتى 
مربوط اســت و به طور کلى مى توان گفت 73 درصد از 

عوامل کاهش عمر به ســبک زندگى و محیطى ارتباط
 دارد.

وى ادامــه داد:  23/4درصد از افراد 15 تا 64 ســال در 
طیفى از ناامنى روانى قرار دارند اگر این درســت باشد، 
یعنى از هر پنج نفر یک نفر در این طیف است و وظیفه 
بهزیســتى اینجاســت که باید به این افــراد خدمات

بدهیم.
وى ادامه داد:  کســانى که حتى هزینه یک مشاوره را 
ندارند باید حمایت شــوند متأسفانه در این طیف ناامنى 
روانى زنان سهم بیشترى دارند و زناِن تنها در این گروه 

بیشترین آسیب را مى بینند.

رئیس پلیس راهور نیروى انتظامى اعــالم کرد: رزمایش 
طرح نوروزى پلیس راهور از 25 اســفند ماه امســال آغاز 
مى شود و تمام یگان هاى امدادى و خدماتى براى پیشگیرى 

از حوادث رانندگى آماده تعطیالت نوروزى 96 مى شوند.
به گزارش ایرنا، ســردار تقى مهرى در کمیته هماهنگى 
طرح هاى نوروزى افزود: طرح نوروزى تا 14 یا 15 فروردین 
سال آینده بستگى به تراکم سفرهاى نوروزى، ادامه خواهد 
داشت در صورت افزایش سفر در سطح جاده ها، تمدید مى شود.

وى اظهار داشــت: در نــوروز 96 با اقدامــات فرهنگى و 
عملیاتى و همچنین اجرایى به ســمتى مى رویم که سبب 
ارتقاى فرهنگ ترافیک شــود در آذرماه امسال نیز شاهد 

8 درصد کاهش تصادفات فوتــى بودیم که امیدواریم این 
روند ادامه یابد.

وى خاطرنشــان کرد: نیروهاى امدادى هم در مسیرهاى 
شــهرهاى بزرگ و برخى شهرهاى مســافرپذیر مستقر 

هستند.
سردار مهرى افزود: طرح زمستانه همچنان در حال اجراست 
و تمام دستگاه هاى خدماتى با تمام امکانات در جاده هاى 
کوهستانى و نقاط برف گیر مستقر هستند. همچنین اجراى 
این طرح که از 17 آذرماه آغاز شد، در سطح جاده ها وضعیت 
خوبى نسبت به سال گذشته داشته است، چرا که 6 درصد 

کاهش جانباختگان را تا اول بهمن شاهدیم.

آغاز طرح نوروزى پلیس از 
25 اسفند

23 درصد افراد جامعه 
دچار ناامنى روانى هستند

نقش حقوق شهروندى
معـاون اول رئیـس جمهـورى با بیـان اینکـه مردم 
بایـد از حقوق خود آگاه شـوند تـا بتواننـد مطالبه گر 
حقوق قانونى خـود باشـند گفت:رضایتمندى مردم 
و رعایت حقوق شـهروندى نقش مهمى در موفقیت 

برنامه هاى دولت ها دارد.
جهانگیـرى ادامه داد: وظیفه دسـتگاه هـاى دولتى 
است که براى بهبود خدمات به مردم تالش و حقوق 
شـهروندى آحاد جامعـه را رعایت کننـد و عالوه بر 
آن مردم نیز بایـد از حقوق خود آگاه شـوند تا بتوانند 

مطالبه گر حقوق قانونى خود باشند.

ایرانى ها در زندان هندى 
توئیت جدیدى از وزیر امور خارجه هندوستان منتشر 
شـد که در آن از  ایجاد تسـهیالتى بـراى خروج 73 
کارگر هنـدى فعال مجتمـع فوالد صنعـت تجارت 
آذربایجـان و انتقـال آنهـا به هندوسـتان خبـر داده 
بود. نرگس کلباسـى در واکنش در کانـال تلگرامى 

خود نوشت:
«امروز توئیتى از وزیر امور خارجه هندوستان دیدم که 
احساسات متفاوتى در من ایجاد کرد، حس افتخار و 
ناراحتى. افتخار به مهربانى کشورم نسبت به مردمان 
دیگر کشورهاى دنیا و کمک بر اساس اهداف انسان 
دوسـتانه و ناراحت شـدم به دالیل متفاوت. ناراحتم 
براى 130 دانشجوى ایرانى که بدون کوچک ترین 
کمکى از سوى دولت هند گیر افتاده اند. ناراحتم براى 
خودم که متهم بـه بدترین جرم شـده ام، بى آنکه به 
سابقه شش سال گذشـته من در کمک به کودکان و 
مردم توجه کنند. چرا دولت هند همچون دولت ایران 
با ایرانیاِن گرفتار در هند مشفقانه برخورد نمى کند؟ آیا 
ما قرن ها همسایه نبوده ایم؟ آیا قرن ها روابط مختلف 

نداشته و نداریم؟»

انتقاد جمهورى اسالمى 
از سخنان زنانه 

روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: سه شنبه 5 بهمن 
ماه سـال جارى، مشـهد مقدس شـاهد یـک برنامه 
تحـت عنـوان «مشـهد؛ پایتخـت فرهنگـى جهان 

اسالم» بود.
در ایـن محفـل، کـه میهمانـان داخلـى و خارجـى 
حضـور داشـتند، صـرف نظـر از برنامـه موسـیقى 
و حاشـیه هاى دیگـر آن، نماینـده «آیسسـکو» 
خانـم «امینه الحجـرى» ضمـن سـخنانى در بیان 
اهمیت مشـهد، جذبـه معنـوى این شـهر مقدس را 
وجـود مقبـره امـام رضـا (علیه السـالم)، هـارون 
الرشـید خلیفـه عباسـى و ابوحامـد غزالـى معرفـى 

کرد.
کاش در همـان مجلس که روحانیـت معظم حضور 
داشتند الاقل کسى بلند مى شـد و به این خانم تذکر 
مى داد که هارون الرشـید خلیفه عباسى دشمن اهل 
بیت علیهم السـالم بـود و حضرت امـام کاظم علیه 
السـالم را به شـهادت رسـاند و مردم ایران، نه تنها 
او را باعث معنویت مشـهد نمى داننـد، بلکه بغض او 
را در دل دارنـد و انتخاب مشـهد به عنـوان پایتخت 
فرهنگى جهان اسـالم، نباید بهانـه اى براى تعریف 
و تمجید از دشـمنان اهـل بیت علیهم السـالم قرار

 گیرد.

شاعرى شریفى نیا 
در«معماى شاه» 

محمدرضا شـریفى نیا گفت: اگـر در اینترنت عبارت 
«علـى آن جاودانه مـرد» را جسـتجو کنید شـعرى 
براى تان باز مى شود که من سال ها پیش و زمانى که 
16 ساله بودم آن را در مدح موالى متقیان(ع) سرودم.
قبل از شـهید مطهرى و دکتر شـریعتى در حسـینیه 
ارشاد شعر مى خواندم. چیزى شـبیه به اجراى تئاتر. 
یادم هست یک شب که شب ضربت خوردن حضرت 
على (ع) بود، برنامه اى در حسینیه ارشاد برگزار شد و 
من این شعر را در جمع حضار خواندم و دوست داشتم 
که این اتفاق در سریال «معماى شاه» بازسازى شود 
و به ورزى پیشنهاد این را دادم و گفتم دوست دارم تا 

عین این اتفاق را بازسازى کنیم.

چرك نویس

مدیر کل دفتر بازرسى، پاسخگویى به شکایات و امور حقوقى سازمان غذا و دارو گفت: 
شماره تماس 1490 در کمترین زمان، اطالعات تمام مکان هایى را که داروى مورد 

خواست مردم را دارند، به آنها ارائه مى دهند.
به گزارش جام جم آنالین، شــهریار اســالمى تبار افزود: با این تماس، حداقل تعداد 
افرادى که به تصور نبودن فالن دارو راهى مراکز غیر مجاز تهیه دارو مى شوند، کاهش 

مى یابد.
وى با تشریح علل گرایش مردم به داروهاى قاچاق گفت: فرهنگسازى مهمترین راهکار 
عملى و پیشگیرانه جلوگیرى از قاچاق محسوب مى شود. عالوه بر مردم پزشکان نیز 

باید در این خصوص توجیه شوند.
مدیر کل دفتر بازرسى، پاسخگویى به شکایات و امور حقوقى سازمان غذا و دارو افزود: 
هنگامى که مصرف کننده داروى مورد نظر را پیدا نمى کنــد یا مى پندارد که قیمت 
داروهاى قاچاق نسبت به نمونه اصل پایین تر است از مهمترین دالیل گرایش مردم 

به داروهاى قاچاق است.
اســالمى تبار افزود: از دیگر تصورات غلطى که مردم را به ســمت داروهاى قاچاق 
مى کشاند این اســت که مردم فکر مى کنند داروهاى خارجى نسبت به نمونه هاى 

داخلى، اثربخشى بیشترى دارد.
این مقام مســئول در ســازمان غذا و دارو گفت: این درحالى اســت که اگر دارویى 
کیفیت نداشته باشــد،در همان بخش تحقیق و توسعه شــرکت ها معطل مى ماند و 

ارگان هاى نظارتى به آنها اجازه تولید نمى دهند چه برسد به اینکه وارد سطح عرضه 
شوند.

اسالمى تبار تأکید کرد: داروى قاچاق ارزان تر نیست؛ مردم باید بپذیرند اگر دارویى به 
آسانى یافت نمى شود و اجبار تهیه آن از بازارهاى ممنوعه وجود دارد، امکان گران تر 
فروختن آن از قیمت معمول، وجود دارد و از لحاظ سالمت و کیفیت نیز به داروى قاچاق 

به هیچ وجه نمى توان اعتماد کرد.
وى افزود: یکى از مهمترین دالیل گرایش مردم بــه داروى قاچاق، تجویز و توصیه 
پزشــک به تهیه داروى خارجى برغم وجود نمونه مشابه داخلى اســت یا گاهى نیز 
پزشــکان داروهایى را براى بیماران تجویز مى کنند که جزو داروهاى رسمى کشور

 نیست.
وى خاطرنشــان کرد: بنابراین باید پزشــکان را مجاب کرد داروى خارج از فهرست 
دارویى ننویسند، البته طرح ممنوعیت تجویز داروى خارج از فهرست به مجلس شوراى 
اسالمى نیز ارائه شده و قرار است تدابیر قانونى براى جلوگیرى از تجویز داروهاى تک 

نسخه اى پزشکان اندیشیده شود.
اسالمى تبار یادآور شد: بیمار عمومًا چشــم به دهان پزشک معالج خود دوخته است و 
به او اعتماد دارد بنابراین هنگامى که پزشک بى هیچ مستند علمى در کیفیت داروى 
ایرانى تشکیک ایجاد مى کند بیمار هم ناگزیر اطاعت مى کند؛ شاید بهتر باشد در همان 

ابتدا فرهنگ اعتماد به دارو هاى ایرانى را از پزشکان آغاز کنیم.

عضو هیئت علمى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در هر سال حدود 25 هزار نفر در 
کشورمان دچار مرگ زودرس در ارتباط با آلودگى هوا مى شوند که بیشتر آنها به دلیل عارضه هاى قلبى- عروقى، 

تنفسى و سرطان خون و مثانه است.
 یعقوب حاجى زاده اظهار داشــت: هوایى که تنفس مى کنیم داراى آالینده هایى اســت که نقش آنها در ایجاد 

سرطان به اثبات رسیده است.
وى با بیان اینکه هر نوع دودى که از فعالیت هاى احتراق منتشر و از خودروهاى بنزینى، گازوئیلى و از سوخت 
در صنعت و... خارج مى شوند داراى ترکیبات سرطان زا هســتند، افزود: آلودگى هوا مسئول مرگ حدود هفت 

میلیون نفر جهان در سال 2015 بوده که این رقم دو برابر پیش بینى هاست.
عضو هیئت علمى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در همان سال 2015 بر اثر 
اســتعمال دخانیات هفت میلیون نفر، ایدز 1/2 میلیون، سل 1/1میلیون و ماالریا 0/7 میلیون نفر به کام مرگ 
کشیده شــده اند، تصریح کرد: در بعضى از کشــورها تعداد افرادى که در اثر آلودگى هوا جان خود را از دست 

مى دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگى است.
وى تأکید کرد: مرگ  و میر ناشى از آلودگى هوا به طور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگى نفس، سرطان ریه 

و ایسکمى قلب، حمالت قلبى و آلرژى هاى مختلف تنفسى است.
حاجى زاده با بیان اینکه در سال 2015، آلودگى هوا مســئول 21 درصد کل مرگ  و میرهاى قلبى و عروقى و 
27 درصد مرگ  و میرهاى سرطان ریه بوده است، خاطرنشان کرد: به نظر مى رسد، آلودگى هوا یکى از ریسک 
فاکتورهاى مهم ناهنجارى هاى توسعه عصبى در کودکان و بیمارى هاى تخریب عصبى در بزرگساالن باشد.

عضو هیئت علمى دانشــکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اضافه کرد: ماده اصلى تولیدکننده 
آلودگى از بنزین، آالینده اى به نام بنزن است که بسیار درصد رشد میزان آالینده هاى موجود در هوا را افزایش 

مى دهد.
وى در پایان با بیان اینکه در هر سال حدود 25 هزار نفر در کشورمان دچار مرگ زودرس در ارتباط با آلودگى هوا 
مى شوند که بیشــتر آنها به دلیل عارضه هاى قلبى- عروقى، تنفسى و سرطان خون و مثانه است، عنوان کرد: 
میزان شیوع سرطان در کشورمان، تعداد 130 نفر در میان هر یکصد هزار نفر است که پیش بینى  شده تا ده سال 

آینده، 50 درصد به تعداد مبتالیان به سرطان در کشور افزوده شود.

یکى از مدیران آتش نشــان حاضر در    میزان |
ساختمان پالســکو با وجود مصدومیت شدید موفق 
مى شــود خود را از برج آهنى پایتخت زنده خارج کند، 
خروج او از این ساختمان از سوى ســایرین به نوعى 

معجزه تلقى مى شود.
در میان آتش نشــان هایى که در روز حادثه پالسکو 
توانســتند خود را از برج آهنى تهران خــارج کنند، نام 
فخرالدین گودرزى معاون ایستگاه «یک» آتش نشانى 
تهران نیز به چشــم مى خورد. او با وجود مصدومیت 
شدید موفق شــد خود را در همان ثانیه هاى نخستین 
ریزش ســاختمان از زیــر آوار خارج کنــد. این آتش 
نشــان پس از خروج از ســاختمان به شدت مصدوم 

بود به طورى که از روز نخست حادثه تا هشتمین روز 
عملیات آتش نشان ها براى به اتمام رساندن عملیات 
آواربردارى ســاختمان در بیمارستان بسترى بود. وى 
اکنون مراحل درمان خــود را در خانه پیگیرى مى کند 
و به علت شکستگى از ناحیه لگن و پا، قادر به حرکت 

نیست.
آتش نشان گودرزى، برادر فخرالدین گودرزى معاون 
ایستگاه «یک» آتش نشانى تهران در رابطه با دالیل 
آتش نشان شــدنش مى گوید: «برادر من بیش از 17 
سال سابقه آتش نشــانى دارد و من نیز از 9 سال پیش 
تصمیم گرفتم که آتش نشان شوم. الگوى من همواره 
برادرم بود و بعد از حادثه پالسکو نیز به یقین رسیدم که 

الگوى مناسبى را براى خود انتخاب کرده ام.»
وى با اشاره به وضعیت برادر خود در روز حادثه پالسکو 
و اتفاقاتى که براى فخرالدین گودرزى رخ داده اســت 
مى گوید: «لحظاتى قبل از ریزش کامل ســاختمان 
پالسکو و درســت زمانى که بخشــى از ساختمان در 
ثانیه هاى اولیه ریزش کرد، برادر من در طبقه دوازدهم 
ساختمان حضور داشته است. پس از ریزش اولیه بخشى 
از ساختمان، او به همراه آوار چهار طبقه به پایینى پرت 
مى شود. او در این شــرایط تا کمر زیر آوار ساختمان 
مى ماند.» این آتش نشان مى افزاید: «برادر من براى 
رهاســازى خود تالش زیادى مى کند و در نهایت نیز 
موفق مى شود. پس از آن نیز به صورت سینه خیز خود 

را تا راهرو ساختمان مى رساند.»
وى در خصــوص مســائل مطــرح شــده پیرامون 
درخواســت هاى کمک فخرالدین گودرزى از ســایر 
آتش نشــان ها مى گوید: «فخرالدین زمانى که خود 
را تا راهرو ســاختمان مى رســاند، فریاد مــى زند و 
درخواســت کمک مى کند اما همان زمان متوجه مى 
شود که ســاختمان در حال ریزش است. همان موقع 
با وجود مصدومیت شــدید خود را به پنجره ساختمان 

مى رساند.»
این آتش نشان مى گوید: «برادر من دوست نداشت پس 
از مرگ، پیکرش زیرآوار بماند به همین خاطر تصمیم 
مى گیرد خود را از پنجره به بیرون پرتاب کند. در همین 

حال در حین فرود از پنجره ساختمان به یکباره با یک 
نردبان هیدرولیکى مواجه مى شــود و به وسیله آن به 

پایین ساختمان منتقل مى شود.
وى مى افزاید: اینکه در آن شرایط برادر من مى تواند 
با وجود مصدومیت شدید خود را از پنجره خارج کرده و 
درست همان زمان یک نردبان هیدرولیکى در مسیر او 

بوده، چیزى جز معجزه نیست.
این آتش نشان با اشاره به شرایط حال حاضر برادر خود 
مى گوید: برادر من در حال حاضر از ناحیه لگن، کمر، 
زانو و ران دچار شکستگى و ضرب دیدگى شدید است 
و پس از هشت روز از بیمارستان ترخیص شد و مراحل 

درمان خود را در خانه پیگیرى مى کند.

مدیرعامل ستاد دیه کشــور با اعالم جمعیت ده هزار و 
511 نفرى زندانیان جرائم غیرعمــد، گفت: در تفکیک 
این آمار محکومان مالى، 90 درصد آمار عددى را به خود 

اختصاص داده اند.
سید اسدا... جوالیى با اشــاره به آمار موجودى زندانیان 
جرائم غیرعمد، اظهار داشت: خوشبختانه امروز به برکت 
قانون جدید بیمه اجبارى شــخص ثالث آمار رانندگان 
زندانى ناشــى از تصادفات به 800 نفر تقلیل پیدا کرده 
است که این رقم در روزهاى آتى نیز به مرور کمتر خواهد 

شد.
وى بدهکاران مالى را بیشــترین طیف زندانیان جرائم 
غیرعمد اعالم کرد و گفت: زندانیان چک هاى بالمحل 
با شش هزار و 845 نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به 
خود اختصاص داده و در این دســته از مددجویان تحت 
حمایت ستاد دیه اســتان هاى فارس با 650 محبوس، 
گیالن با 538 مددجو و اصفهان با 445 محکوم به ترتیب 

بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده اند.
وى با اعالم آماردوهزار و120 نفرى زندانیان مهریه گفت: 
اگرچه طبق قانون خانواده از صداق باالى 110 سکه رفع 
جنبه کیفرى شده اما آنچه بیش از هر مؤلفه اى این روزها 
نیازمند توجه و پیگیرى اســت همین موضوع آموزش و 

فرهنگسازى است.

معاون گروه مهندســى بهداشــت حرفه اى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه اشــعه حاصل از 
تلفن هاى همراه بســیار سرطان زاست، گفت: در حال 
حاضر از حدود هفت میلیارد نفر در جهان، شش میلیارد 

نفر به تلفن هاى همراه 
دسترسى دارند. فرهاد 
فروهر اظهار داشــت: 
قطعیــت تأثیرگذارى 
امواج الکترومغناطیسى 
بر روى بافت هاى بدن 
از قبل اعالم شــده اما 
فاکتورهاى تأیید کننده 
ایــن مســئله پیچیده 

است.
وى بــا بیــان اینکه 

تأثیرات حرارتى اشعه هاى الکترومغناطیسى از عوامل 
سرطان به شمار مى روند، افزود: امواج رادیویى بخشى از 
طیف امواج الکترومغناطیسى در محدوده 30 کیلوهرتز 

تا 300 گیگاهرتز هستند.
معاون گروه مهندسى بهداشت حرفه اى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام 
شده امواج مضر الکترومغناطیســى0/9 درجه دما در 

بافت خود مغز ایجاد مى کنند که به مرور باعث سرطان 
مغزى مى شوند؛ همچنین امواج مخابراتى با تأثیرگذارى بر 

گلبول هاى سفید مى توانند سرطان ایجاد کنند.
وى با بیــان اینکه امواج موبایــل در دراز مدت مى توانند 
باعث بروز سرطان شوند 
و قطعیت این نوع سرطان 
بــه همــه صاحبنظران 
در این حوزه ثابت شــده 
اســت، گفت: دکل هاى 
تلفن همراه بسیار در بروز 
ســرطان مؤثر هستند که 
در کشــورهاى خارجــى 
مضــرات خطرناك وجود 
این دکل هــا در نزدیکى 
محــل زندگــى طبــق 

آمارهاى دقیق به جامعه علمى ثابت شده است. 
فروهر در پایان با بیان اینکه اشــعه حاصل از تلفن هاى 
همراه بســیار سرطان زاســت که باید براى جلوگیرى از 
آن حداقل در وقت خواب تلفن همــراه را خاموش کرده 
و آن را از خــود دور بگذاریم، ادامــه داد: در حال حاضر از 
حدود  هفــت میلیارد نفر در جهان، شــش میلیارد نفر به 

تلفن هاى همراه دسترسى دارند.

 مردى که از 
برج آهنى پایتخت 

زنده خارج شد

ماجراى  خروج معجزه آساى یک آتش نشان از زیرآوار 
ساختمان پالسکو

مرگ ساالنه 25 هزار ایرانى 
به دلیل آلودگى هوا 

2120 نفر زندانى مهریه 
در زندان ها  هستند

اثبات سرطان زا بودن 
اشعه هاى حاصل از تلفن هاى همراه

سازمان غذا و دارو:

 به جاى گشتن دنبال دارو با 1490 تماس بگیرید
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55 طرح در اردستان 
افتتاح مى شود

فرماندار اردســتان گفت: 55 طرح عمرانى، فرهنگى، 
آموزشى، کشاورزى، بهداشتى ، اقتصادى و خدماتى در 
این شهرستان با حضور مسئوالن کشورى و استانى در 
طول دهه مبارك فجر امسال افتتاح مى شود و به بهره 

بردارى مى رسد.
علیرضا غیور هزینه اجــراى این طرح هــا را بالغ بر 
250میلیــارد ریال از محل اعتبــارات دولتى و بخش 
خصوصى اعالم کرد. وى گفت: در این دهه شــاهد 
کلنگزنى دو طرح صنعتى شــامل احداث نیروگاه 25 
مگاواتى خورشــیدى و کارخانه تولید قطعات خودرو 
با اشتغالزایى بیش ازصدنفر در بخش زواره با سرمایه 

گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى خواهیم بود.

کاهش 50 درصدى 
آمار حوادث در استان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: با 
انجام به موقع طرح هاى ایمنى در صنایع، آمار حوادث در 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح 

استان اصفهان 50 درصد کاهش داشته است.
منصور شیشه فروش بر ضرورت اجراى طرح هاى ایمنى 
در صنایع با هدف پیشگیرى و کنترل به موقع حوادث 
محتمل توسط واحدهاى صنعتى تأکید کرد و گفت: باید 
مدیریت ایمنى و فنى صنایع ضمن شناسایى مخاطرات 
محتمل در حوزه فعالیت نسبت به تهیه طرح ایمنى و 
سناریوهاى عملیاتى جهت هریک از حوادث از جمله 

حریق اقدام نمایند.
وى بر ضرورت نصب لوازم کاهنده مصرف آب در صنایع 
مصرف بهینه آب، برق و گاز تأکید کرد و افزود: با انجام 
به موقع طرح هاى ایمنى در صنایع، آمار حوادث در سال 
جارى نسبت به مدت مشابه ســال گذشته در سطح 

استان اصفهان 50 درصد کاهش داشته است.

تصویب بودجه
 60 میلیارد ریالى بادرود 

رئیس شوراى اسالمى شهر بادرود از تصویب بودجه 60 
میلیارد ریال پیشنهادى شهردارى بادرود براى اجرا در 

سال 96 خبر داد.
حســین میرزائیان بابیان اینکه بودجه سال 96 نسبت 
به ســال 95 در حدود 25 درصد رشد داشــته، افزود: 
با تصویب شوراى اسالمى شــهردر  حدود 53 درصد 
از این بودجه صرف پروژه هــاى عمرانى و 47 درصد 
باقیمانده صرف خدمات جارى و مســائل فرهنگى- 
اجتماعى همچون برگزارى یادواره شهدا، جشن هاى 
میالد ائمه اطهــار(ع)، عیــد غدیر و جشــنواره انار 
خواهد شــد. وى از اولویت هاى پروژه عمرانى شــهر 
بادرود در ســال 96 را تکمیل بلوار کمربندى امام رضا 
(ع) عنوان کرد و بیان داشت: آزادسازى به  منظور ادامه 
پروژه ها و خیابان سازى، پیاده روســازى خیابان امام 
خمینى (ره)، آسفالت معابر و کانیوسازى، جدولگذارى 
امام خمینى (ره) و توسعه و نگهدارى و آبرسانى فضاى 
سبز شهرى ازجمله پروژه هاى سال 96 شهرى خواهد 

بود.

کسب رتبه برتر توسط 
شهردارى باغبادران

شهردارى باغبادران طى ارزشیابى هاى به عمل آمده 
در ارایه پیشنهادات رزمایش کشورى شباب و عملکرد 
هفته بسیج، رتبه برتر را نسبت به سایر ادارات شهرستان 

کسب نمود.
فرمانده حوزه ادارات شهرستان لنجان با اشاره به  اینکه 
بســیج، امتداد عاشورا ست و تشــکلى است که همه 
آموزه هاى خود را از مکتب امام حسین (ع) دارد ،ضمن 
پاسداشت مجاهدت هاى بســیجیانى که با فداکارى 
هایشان و پاسدارى از آرمان هاى انقالب اجازه نفوذ به 
دشمن بیگانه در داخل ایران ندادند و با اخالص درجهت 
اقتدار ایران اسالمى از جان مایه گذاشتند،  از بسیجیان 
این شــهردارى تجلیل به عمل آورده و این عملکرد 
خوب را لطف و عنایت حضرت بارى تعالى، عنایات امام 
عصر (عج) و حاصل تالش اعضاى شوراى این پایگاه 
دانسته و از زحمات و تالش هاى بسیجیان صمیمانه

 تشکر کرد.

رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: تمــام واحدهاى صنعتى بایــد پرونده هایى را در 
زمینه مصرف انرژى و برنامه بهبود مستمر در جهت حفظ 

محیط زیست داشته باشند و آنها را اجرایى کنند.
محمدرضا برکتین اظهار داشت: در حال حاضر جامعه با 
واقعیت هایى روبه رو است و براى اینکه بخواهیم کمتر 
آسیب ببینیم باید خودمان را با آن واقعیت ها همسو کنیم.
وى افزود: دستگاه هاى مختلف آب، برق، گاز و محیط 
زیست در درجه اول در زمینه اطالع رسانى وظایفى را بر 
عهده دارند که باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام 

دهند.

وى تصریح کــرد: عامل اصلى تغییــر وضعیت کنونى 
صنعت خودمان هســتیم و باید از خودمان شروع کنیم 
در این صورت همه مشــکالت و مســائل کنونى حل 

خواهد شد.
برکتین در پایان با بیان اینکه واحدهاى بزرگ باید برنامه 
مســتمر خود را در زمینه انرژى ارائه دهند و در اجراى 
این طرح ها اقداماتى را انجام دهنــد، افزود: ذوب آهن 
یکى از شرکت هایى اســت که برنامه اى را در رابطه با 
بهینه مصرف انرژى ارائه داده اســت امــا همه ما باید 
به این شــرکت بزرگ کمک کنیم تــا بتواند این طرح 

را اجرا کند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: طبق آمار اعالم شــده از ســوى دبیر شــوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، حدود 90 

هزار نفر معتاد در سطح استان وجود دارد.
مجتبى ناجى در گفتگو با ایسنا با اشاره به پراکندگی شیوع 
اعتیاد در سطح استان، اظهار داشت: در اصفهان به دلیل 
مهاجرت هاى چندگانه و همچنین عدم فرهنگ یکسان 

شاهد محله هاى آسیب خیز (آسیب زا) هستیم.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
محله هایى چون زینبیه، دارك، هفتون، همت آباد، عاشق 
آباد و محله عرب هاى ملک شهر از محله هاى آسیب خیز 

شهر اصفهان هســتند که به دلیل تفاوت فرهنگ هاى 
مختلف و حجم جمعیتى زیاد، میزان حجم آسیب و شمار 
معتادان در آنها بیشتر است. ناجى ادامه داد: در حال حاضر 
صد کمپ ترك اعتیاد اقامتى میان مدت تحت پوشش 
بهزیستى و 62 کلینیک ســرپایى ترك اعتیاد در استان 

اصفهان فعال هستند.
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
افزود: طبق آمار اعالم شــده از سوى شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان، حدود 90 هزار نفر 
معتاد در سطح استان وجود دارد که بیشترین آنها مردان 

در رنج سنى 25 تا 35 سال هستند.

عامل تغییر وضعیت صنعت 
خودمان هستیم

6 محله اصفهان، بیشترین
 شمار معتادان را دارد

رؤساى کمیته هاى ســتاد انتخابات استان اصفهان در 
اولین جلسه این ستاد معرفى شدند.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که در استاندارى اصفهان 
برگزار شــد، ســید رضا عقدایى معاون سیاسى امنیتى 
استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان 

معرفى شد.
در این نشســت همچنین  محمد تقى صفرى به عنوان 
عضو و مسئول کمیته حراست و استعالمات،  احمدرضا 
ضیایى به عنوان عضو و مسئول کمیته اطالع رسانى، 
سید مجتبى ایزدى به عنوان عضو و دبیر کمیته امنیت، 
حسین سیستانى به عنوان عضو و مسئول کمیته مالى 
و پشتیبانى، سید حسن علوى به عنوان عضو و مسئول 
کمیته فناورى اطالعات و حمیدرضا وطنخواه به عنوان 
عضو و دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان معرفى شدند. 
استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به مسئله برگزارى 
انتخابات گفت:نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران یک 
نظام مردم ساالر است و از افتخارات ما این است که هر 
دو سال یک بار انتخابات برگزار مى شود که این نشان 

دهنده تجلى مردم ساالرى نظام است.
رسول زرگر پور  با بیان اینکه در انتخابات مردم عالیق 
خود را توسط رأى به صندوق مى ریزند و به وسیله آن 

رئیس جمهــور، نماینده مجلس و اعضاى شــوراهاى 
اسالمى شهر خود را انتخاب مى کنند، اظهار داشت: این 
مردم ســاالرى در کنار رکن رکین والیت فقیه جایگاه 
کامًال ویژه و مهمــى را در جمهورى اســالمى ایران

 دارد.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه در 29 اردیبهشــت 
ماه سال آینده ســه انتخابات مهم در اســتان برگزار 
مى شــود، افزود: برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، 
انتخابات میاندوره مجلس شوراى اسالمى در شهرستان 
اصفهان و انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا ، 
حجم کارها و فعالیت ها را چندین برابر دوره گذشــته 

مى کند.
وى افزود: اعضاى ستاد و دســت اندرکاران انتخابات 
باید پنج اصل اساسى را به عنوان دســتور کار خود در 

نظر بگیرند. 
زرگرپور بى طرفى کامــل مجریان انتخابات،صیانت از 
حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، برگزارى 
انتخابات باشــکوه و با حضور حداکثرى مردم، امنیت و 
آرامش انتخابات و سالمت انتخابات را پنج اصل اساسى 

این ستاد دانست.
وى با اشــاره به برگزارى دو انتخابات مهم در ســال 

گذشته در اســتان اصفهان افزود: با تالش همه دست 
اندرکاران ستاد در دوره گذشــته، انتخاباتى باشکوه و 
با امنیت و آرامش و ســالمت کامل برگزار شد و همه 
جناح هــا و مســئوالن در مورد کل انتخابات کشــور 
و اســتان نظر مثبت داشــتند و این انتخابات را تأیید 

کردند.
اســتاندار اصفهان ضمن اعالم انتخــاب بهترین ها 
براى ســتاد انتخابات اســتان، از آمادگى کامل استان 
اصفهان بــراى برگــزارى انتخابات ســال آینده خبر

 داد.

در ادامــه جلســه ســید رضــا عقدایى رئیس ســتاد 
انتخابات اســتان ضمن معرفى اعضاى ستاد انتخابات 
و تشــریح وظایف اعضــا، آمارى از جمعیت اســتان، 
تعداد شهرستان ها، شهرها، دهستان ها و روستاها اعالم 
کرد و در ارتباط با پیش بینى تعداد صندوق هاى اخذ رأى 

و تعداد شعب، مطالبى را عنوان نمود.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى، مرحله 
اول میــان دوره اى دهمیــن دوره مجلس شــوراى 
اسالمى در شهرستان اصفهان و شــوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا روز 29 اردیبهشت ســال آینده برگزار 

مى شود. 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى و چهارمین 
دوره انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستا در 24 
خرداد ســال 92 برگزار شد که اســتان اصفهان داراى 
ســه میلیون و 198 هزار و 743 نفر واجد شرایط براى 

رأى دادن بود. 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهورى و چهارمین 
دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا در 
سه هزار و 77 شعبه با شــش هزار و 154 صندوق اخذ 

رأى برگزار شد.

همه مردان انتخاباتى همه مردان انتخاباتى 
اصفهاناصفهان

رؤساى کمیته هاى ستاد انتخابات استان معرفى شدند

غالمحسین حســینى مدیرعامل شرکت توسعه 
گردشــگرى ایران در گفتگوى تفصیلى با فارس 
به تشریح اوضاع گردشگرى کشــور پرداخته و از 
مشکالت براى ساخت هتل هاى جدید و بازسازى 
اماکن اقامتى مى گوید. او در این گفتگو به ساخت 
یک هتل در اصفهان که بیش از 20 سال است به 
علت اختالف با بنیاد شهید به تعویق افتاده نیز اشاره 

مى کند.
از هتل الله اصفهان که قرار بود 
20 سال پیش ساخته شود خبر 

تازه اى ندارید؟
یک هتل 5 ستاره الله قرار بود 20 سال گذشته در 
اصفهان ایجاد شود؛ یک زمین اختالفى با بنیاد شهید 
است که زمین متعلق به ماست و در اختیار بنیاد شهید 
قرار دارد، 24 هزار متر زمین است در کنار زاینده رود، 
امیــدوارم بتوانیم در ماه هاى آینده با بنیاد شــهید 
موضوع را حل کنیم. هدف ما حل اختالف با بنیاد 
شهید نیست هدف ما ساخت آن هتل 5 ستاره است. 
ما در مقررات خصوصى ســازى محدودیتى براى 
پروژه هایى که داریم، نداریم. مثًال زمین اصفهان 
را اگر بتوانیم براى آن یک ارزش افزوده ایجاد کنیم 
کسى ایرادى از ما نمى گیرد اما اگر برویم زمین بغلى 
را بگیریم آن ایراد مى شود. زمین اصفهان هم زمین 
ارزشمندى است اصفهان هم خأل اقامتى دارد این 
زمین هم قرار بوده حدود 20 سال گذشته هتل شود 
اما متأسفانه به این اختالفات خورده و ما اگر بتوانیم 
با بنیاد شهید و مسئوالن استان همت کنیم به توافق 
برسیم اتفاق خیلى خوبى مى افتد و فکر مى کنم هتل 
ساخته مى شود که طرح آن هم مانند هتل  عباسى 

و مســجد امام جعفر صادق (ع) در کنــار آن دیده 
شده؛ سه هزار متر زمین را به این مسجد اختصاص 
دادیم در دل هتل، مسجد مى شــود اما مسجدى 
به ســبک خاص، طرح این هتل شامل 350 اتاق 

است.
یعنى اتاق هاى آن بیشتر از هتل 

الله تهران مى شود؟
هتل الله تهران، 370 اتاق دارد اما مشــاور گفته 
اســت هتل الله اصفهان بین 350 تــا 380 اتاق 
مى تواند داشته باشد. اگر توافقات ما با بنیاد شهید 
نهایى شود شاید طراحى هم عوض شود مقدارى 
همت مســئوالن باالســرى را مى خواهد چون 
اختالف بین دو دســتگاه دولتى است همین االن 
هم که به توافق نرسیدیم بسیارى از سرمایه گذاران 
متقاضى شده اند و چند سرمایه گذار خارجى از ترکیه 
براى بازدید آمده اند و سرمایه گذاران اصفهان هم 
اعالم آمادگى کرده اند. مــن امیدوارم که دو طرف 
با هدف اینکه یک مجموعه فاخر ایجاد مى شــود 
به موضوع نگاه کنند تا بشــود ایــن را تا هفت ماه 
آینده جمع کرد، یکســال و نیم اســت هر تالشى 
کردیم که ایــن اتفاق میــان دو مجموعه بیافتد؛ 
درخواســت از رئیس ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشگرى داشتیم و در مراجع مختلف حل اختالف، 
این موضوع را دنبال کرده ایــم. اگر همگى به این 
باور برســیم که این یک زمین ارزشــمند است و 
طمع نداشته باشیم و با هدف اینکه یک مجموعه 
فاخر به مجموعه هاى ایران اضافه شود مى توانیم 
هر کدام مقدارى گذشــت کنیم تا زود این اتفاق

 بیافتد.

گره کور هتل الله اصفهان

اختالف با بنیاد شهید، کار احداث یکى از بزرگ ترین 
هتل هاى ایران را در ابهام قرار داده است

افزایش 25 درصدى 
خرید پرتقال شب عید

فعالً قید پیست اسکى را 
بزنید!

ارائه خدمات بیمه سالمت 
به اتباع خارجى

استاندار اصفهان از ســازمان حمایت از مصرف کننده و 
تعزیرات حکومتى خواست در چند ماه پایانى سال نظارت 

خود را براى کنترل قیمت ها افزایش دهند.
رسول زرگرپور با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز، افزود: 
یکى از مهمترین فعالیت هاى ما تأمین اقالم مورد نیاز شب 
عید است و به همین منظور هزار و 500 تن سیب و دو هزار 
و 500 تن پرتقال توسط ســازمان تعاون روستایى براى 

تنظیم بازار شب عید خریدارى مى شود.
وى با بیان اینکه طبق مصوبه  کارگروه تنظیم بازار تهران 
مقرر شده اســت که خرید پرتقال شــب عید 25 درصد 
افزایش یابد، گفت: بر همین اساس خرید 625 تن پرتقال 
به میزان مصوب استان اضافه خواهد شد که باید این میزان 
را اتحادیه تأمین کند. زرگرپــور افزایش قیمت حبوبات را 
ناشى از فصلى بودن این محصول عنوان کرد و بیان داشت: 
محدودیتى براى ورود شکر به بازار وجود ندارد و مجوز خرید 
دو هزار تن برنج نیز داده شده است که باید به صورت مستمر 
وارد بازار شــود تا قیمت این محصول کنترل شود و روند 

افزایش قیمت ها در بازار شکسته شود.

تردد در محورهاى مواصالتى فریدونشهر به علت وزش 
باد و کوالك بسیار شدید تا دیروز با اختالل روبه رو بود. 
این پدیده که از عصرروز شنبه شدت گرفته بود تا دیروز 
دوشــنبه همزمان با تغییرات و ناپایــدارى هاى جدى 

کماکان ادامه داشت.
بنا بر این گزارش تردد در محورهاى پیشــکوه، پشتکوه 
و قلعه ســرخ به علت کوالك بسیار شــدید و عدم دید 
کافى و یخبندان بــا اختالل روبه رو بود و از مســافران 
خواســته شــده از ســفرهاى غیر ضرورى به مناطق 
روستایى خوددارى کرده و در صورت تردد، زنجیر چرخ و 
تجهیزات زمستانى به همراه داشته باشند.گردنه کلوسه 
نیز تا ظهر دیروز همچنان به علت کوالك شدید مسدود 

بود.
اداره راه و حمــل و نقــل جــاده اى فریدونشــهرهم 
اعالم کرد مســیر پیســت اســکى این شهرســتان با 
همین مســئله روبه رواســت و مردم طى تا امروز ســه 
شنبه حتى االمکان از سفر به پیســت اسکى خوددارى

کنند.

معاون بیمه خدمات سـالمت اداره کل بیمه سـالمت 
اسـتان اصفهان گفت: شـرط اسـتفاده اتبـاع بیگانه از 
بیمه سالمت داشتن کارت اقامت معتبر و معرفینامه از 

وزارت کشور است.
فرهـاد مشـاورى بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس 
تفاهمنامـه سـازمان بیمه ایـران بـا دفتر اتبـاع بیگانه 
وزارت کشور اتباع خارجى تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار مى گیرند، اظهار داشـت: اتبـاع خارجى مى توانند 
بـا در دسـت داشـتن دفترچـه بیمـه معتبر از سـازمان 
بیمه سـالمت ایـران جهـت دریافـت خدمـات صرفًا 
بـه بیمارسـتان هاى دولتـى و دانشـگاهى مراجعـه 

کنند.
معـاون بیمـه خدمـات سـالمت اداره کل بیمـه 
سـالمت اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه خدمـات به 
صـورت بسـترى، بسـترى موقـت، سـرپایى و خاص 
صرفـًا در بیمارسـتان هاى دولتى  دانشـگاهى صورت 
مى گیرد، افـزود: در اینصورت اتباع از بسـته بیمه پایه 

خدمات  عنوان شده بهره مند مى شوند.

بــه اعتقــاد کارشناســان، بــراى توســعه بخــش 
کشــاورزى اســتان اصفهان ابتــدا باید ســهم منابع 
آبى آن را مشــخص کنیم و باید موضــوع آب تثبیت 
شــود تا بتوانیم کشــاورزى را در اســتان زنــده نگه

 داریم.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در این 
باره به ایمنا گفت: اگر به ازاى توسعه سایر بخش ها از 
جمله صنعت و شرب، آب بخش کشاورزى مصرف شود 
تا چند ســال آینده حتى آبى براى کشاورزى نخواهیم 

داشت.
به گفته مهرداد مرادمند، در شرایطى که کشاورزان آب 
کافى ندارند به طور قطع به دنبال تکنولوژى هاى جدید 
در این بخش نخواهند رفت. وى با اشاره به تنوع باالى 
بخش کشــاورزى اظهار داشــت: به دلیل ازدیاد تنوع 
رشــته هاى کشــاورزى از آن با عنوان یک کلمه عام 
تعریف مى شــودچراکه زیربخش هاى آن بسیار زیاد

 است.
وى افزود: با وجــودى که میــزان آب مصرفى بخش 
کشاورزى استان در مقایسه با 15 سال گذشته، کاهش 
چشــمگیرى داشــته اما تولیدات آن به نسبت کاهش 
نیافته و این حاکى از بهره ورى باالتر از منابع آبى موجود 

اصفهان است.
قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
بیان داشت: متأســفانه در شــرایط پیش رو با توجه به 
اینکه عمده منابع آبى ما وابســته به زاینده رود اســت 
و به غیر از خشکسالى، شــاهد بارگذارى هایى بر این 
رودخانه هســتیم که مدیریت این بخش از دسترس ما 

خارج است.
وى تصریح کرد: طى 30 ســال گذشته بارگذارى هاى 

بســیارى به دلیل افزایش جمعیت و یا توسعه صنایع بر 
روى زاینده رود صورت گرفته که موجب محدودیت آب 

بخش کشاورزى شده است.
وى در خصوص تولیدات گندم در استان اصفهان، بیان 
داشــت: گندم به دو صورت دیم و آبى تولید مى شود و 
حدود 90 درصد سطح زراعى کشور به گندم اختصاص 
دارد، در این شرایط کاهش تولید گندم اصفهان به دلیل 

نبود آب، در کشور تأثیر چندانى ندارد.
به گفته مرادمند، سال گذشــته 500 هزار تن گندم در 
اســتان اصفهان تولید شد و امســال نیز به دلیل نبود 
آب ممکن اســت تولید حدود 200 هــزار تن آن کمتر 

شود.
وى درباره جایگاه کشــاورزى اصفهان در برنامه ششم 
توســعه، گفت: مطابق پیش بینى هاى صورت گرفته 
براى استان اســتفاده از زیرســاخت هاى الزم بخش 
کشــاورزى و آبیارى تحت فشــار مدنظر قرار گرفته 
است تا از میزان آب اندك موجود، حداکثر بهره ورى را

 ببریم.
به گفته قائم مقام ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان، رویکرد کشاورزى اســتان، حرکت به سمت 

تولیداتى با نیاز آبى کمتر است.

آب بخش کشاورزى نباید در سایر بخش ها مصرف شود
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«سوگلى و آب» در تاالر هنر 
نمایش «سـوگلى و آب» بـه نویسـندگى محمدرضا 
آریانفر و کارگردانى زهرا طباطبایى تا 15 بهمن ماه در 

تاالر هنر اجرا مى شود.
عالقه مندان براى دیدن ایـن نمایش تا 15 بهمن ماه 
فرصت دارند هر روز سـاعت 17 به تـاالر هنر مراجعه 

کنند.

برگزارى پیاده روى خانوادگى 
در گلشن 

سرپرست شهردارى گلشن گفت: پیاده روى خانوادگى 
به مناسبت بزرگداشت دهه فجر در شهر گلشن برگزار 

مى شود.
داوود طغرایى با اشاره به برنامه هاى شهردارى گلشن 
در دهه فجر، اظهار داشـت: نواختن زنـگ انقالب در 
آموزشگاه ها، غبار روبى گلستان شهدا و دیدار با خانواده 
شـهداى این شـهر انجـام مـى شـود.وى از برگزارى 
مسابقات فرهنگى، هنرى و ورزشـى در این دهه خبر 
داد و افزود: در این ایام، جشنواره ها و جنگ شادى نیز 

برگزار مى شود.
سرپرست شهردارى گلشن باتوجه به تخفیف عوارض 
نوسـازى سـاختمان ها اذعان داشـت: کسـانى که به 
موقع اقدام به پرداخت عـوارض ها نمایند به قید قرعه 

جوایزى دریافت مى کنند.

 «گوشه هاى اصفهان» به
موزه هنرهاى معاصر آمد

«گوشـه هاى اصفهان» نمایشگاهى متفاوت و خاص 
بوده کـه مـوزه هنرهـاى معاصـر سـازمان فرهنگى 
-تفریحـى شـهردارى اصفهـان را میزبـان شـاعرانه 
تابلوهاى نقاشى جهانگیر شهدادى کرده و در واقع شعر 
یکى از روایت هاى این نقاش است که تالش مى کند 

آن را در قاب تابلوهایش به تصویر بکشد.
جهانگیر شـهدادى علت نامگذارى این نمایشـگاه به 
نام «گوشـه هاى اصفهان» را یکـى از مجموعه هاى 
شـناخته شـده کیوان قدرخواه همکار و دوست شفیق 

شاعر اصفهانى عنوان کرده است.
نمایشـگاه نقاشى«گوشـه هاى اصفهان» با 36 اثر از 
جهانگیر شـهدادى تا 20 بهمن مـاه در موزه هنرهاى 
معاصـر اصفهـان میزبـان هنردوسـتان به نقاشـى و 

شعرفارسى است.

فعالیت هاى آبفاى شهرى 
اردستان 

مدیر آبفاى شهرى اردستان فعالیت هاى ده ماهه سال 
جارى این اداره را تشریح کرد. 

گفـت:  مرتضـوى  شـریعتمدار  عبـاس  سـید 
نصـب 257 انشـعاب آب و 51 انشـعاب فاضـالب، 
71هزارو214قرائت کنتور، رفع حوادث شبکه آب، 124 
مورد رفع حوادث انشـعاب و 736 مورد شستشوى 25 
کیلومتر شبکه فاضالب از اهم این فعالیت ها مى باشد.
وى افـزود: گرامیداشـت هفتـه صرفـه جویـى 
در مصـرف آب، اجـراى برنامـه جـارى حیـات مرکز 
اصفهان، شرکت در مسـابقات ورزشـى آبفاى استان 
و همـکارى بـا آبفـاى روسـتایى جهـت تأمیـن آب 
آشـامیدنى روسـتاییان از دیگر برنامه هـاى این اداره 

مى باشد. 

کاهش 25 درصدى بارترافیکى 
میدان احمد آباد

معاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
معتقد اسـت با احـداث و تکمیـل دوربرگـردان هاى 
میدان احمدآبـاد، بار ترافیکـى این میـدان 25 درصد 

کاهش مى یابد.
علیرضـا صلواتـى اظهارداشـت: در دو دهـه گذشـته 
زیرگذرى براى اتصال شـمال به جنوب و بالعکس در 
میدان احمدآباد احداث شـد که در کاهش بار ترافیکى 
میدان بسیار مؤثر بود اما با گذشـت زمان براى ایمنى 
هرچه بیشـتر، همـه دوربرگـردان هاى خیابـان هاى 
بزرگمهر و سروش مسدود و بار ترافیکى آنها به میدان 

احمدآباد منتقل شد.

خبر

شهردار اصفهان درباره روند پروژه مترو اصفهان اظهار 
داشت: در حوزه قطار شهرى فاز یک، سال گذشته و فاز 

2 چند ماه پیش و فاز 3 در حال تکمیل است.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه در مرحله نخســت از 
هفت ایستگاه قدس، مفتح، علیخانى، جابر، باهنر، کاوه 
و شهدا مورد بهره بردارى قرار گرفت، افزود: سه ایستگاه 
بهارستان، گلســتان و چمران نیز در قالب فاز دوم خط 
یک قطار شهرى چند ماه پیش به بهره بردارى رسید و 
ایستگاه تختى نیز بین ایستگاه شهدا و امام حسین(ع) 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى تصریح کــرد: اگر «کــراس اور» ریل ایســتگاه 

امام حســین(ع) تــا دو ماه آینــده افتتاح شــود زمان 
طى مســیر خط از 30دقیقه به ده دقیقــه کاهش پیدا

 مى کند.
شــهردار اصفهان با اشاره به فاز ســوم خط یک قطار 
شهرى گفت: فاز سوم از ایستگاه تختى تا ایستگاه دفاع 
مقدس در نیمه نخست سال 96 به بهره بردارى مى رسد 
و چند ایســتگاه مهمى که در راه اندازى نخســت باید 

سرویس دهى کنند به خوبى کار خود را انجام مى دهند.
وى اضافه کرد: عملیات عمرانى ایستگاه دروازه شیراز 
و میدان آزادى نیز به ســرعت در حال انجام است که تا 

پایان سال به بهره بردارى مى رسد. 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: بیشترین 
پرونده هاى مطروحه در موضوعات قصور پزشکى به ترتیب 
در رشته هاى جراحى زنان و زایمان و نازایى، جراحى عمومى 

و دندانپزشکى است.
على ســلیمان پور در گفتگو با ایسنا با اشــاره به اینکه در 
9 ماهه نخست ســال جارى 31 هزار و 158 نفر به دلیل 
صدمات ناشــی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان 
اصفهان مراجعه کردند، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل معادل 1/2 درصد کاهش یافته است. 
وى با بیان اینکه مراجعه کنندگان به دلیل نزاع 26/7درصد 
از حجم مراجعان معاینات مراکز پزشــکى قانونى استان 

اصفهان را تشــکیل مى دهند، افزود: از کل مراجعان نزاع 
تعداد ده هزار و 156 نفر زن و 21 هزار و دو نفر مرد بوده اند.

مدیر کل پزشکى قانونى استان خاطر نشان کرد: در آذر ماه 
سال جارى نیز دو هزار و 295 نفر به دلیل صدمات ناشى 
از نزاع به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کرده اند که 
نسبت به آذر ماه سال گذشته حدود 1/7درصد کاهش داشته 
است. وى تصریح کرد: بیشترین پرونده هاى مطروحه در 
موضوعات قصور پزشکى به ترتیب در رشته هاى جراحى 
زنان و زایمان و نازایى، جراحى عمومى و دندانپزشکى بوده 
اســت. پرونده هاى مرتبط با قصور پزشکى درمقایسه با 
مدت مشابه سال قبل معادل 11 درصد کاهش داشته است.

جراحی زنان و زایمان در صدر 
پرونده هاى قصور پزشکى

بهره بردارى از فاز 3 
قطار شهرى در سال آینده

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در خصوص ابتالى 
یکى از کارکنان شبکه دامپزشــکى نجف آباد به ویروس 

H5N8، اظهار داشت: چنین موضوعى صحت ندارد.
شهرام موحدى با اشاره به اینکه هیچگونه ابتالى انسانى 
به این ویروس در اصفهان نداریــم، گفت: H5N8، یک 
ویروس خطرناك اســت که در حال حاضر 55 کشور دنیا 
را درگیر خود کرده که ایران نیز یکى از این کشورهاست 
اما در حال حاضر این ویروس در بخش طیور، مسئله ساز 

شده است.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان عبور پرندگان مهاجر 
از سیبرى و حرکت به سمت خط اســتوا و گذر از آسمان 
ایران را دلیل شیوع این ویروس در ایران دانست و افزود: 
پرندگان مهاجر در مســیر خود ویروس را دفع مى کنند و 
باعث آلودگى ســایر پرندگان اعم از پرندگان بومى و آزاد 

پرواز مى شوند.
وى اضافه کرد: هم اکنون این ویروس در شــش کانون 

استان اصفهان شناسایى شده است و عملیات قرنطینه و 
معدوم سازى در برخى از این کانون ها ادامه دارد.

موحدى تصریح کرد:  معدوم ســازى را در خمینى شهر و 
نجف آباد داشتیم اما این بدین معنا نیست که ابتالى مورد 

انسانى هم در این منطقه داشتیم.
در همین حال رئیس مرکــز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت نیز در پى انتشار اخبارى مبنى بر بسترى 
بیمارى در نجف آباد به دلیل ابتال به آنفلوآنزاى پرندگان 
گفت: بر اساس نتیجه آزمایشات بیمار نجف آبادى آنفلوآنزا 

نداشت و از بیمارستان مرخص شد.

محمدمهدى گویا ضمن تکذیب خبر ابتالى کارمند سازمان 
دامپزشکى نجف آباد به بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان که در 
برخى رسانه ها مطرح شده، اظهار داشت: این بیمار با عالئم 
کاهش فشار خون مراجعه کرد و بالفاصله تحت مراقبت 
قرار گرفته و در بررسى هاى بالینى هیچگونه عالئمى از 

آنفلوآنزا نداشته است.
وى افزود: این بیمار چند ساعت بعد از مراجعه نیز با حال 
عمومى مناسب مرخص شــده، اما از آنجا که این بیمار با 
پرندگان در تماس بوده اســت، جهت اطمینان خاطر از او 

آزمایشات الزم به عمل آمد.

معیارهاى بسیارى وجود دارد تا هر فرد یک شهر را براى 
سکونت خود انتخاب کند. گاهى این انتخاب ها از روى 

اختیار است و گاهى از روى اجبار .
ســکونت امروز مردم ایران، ارثى اســت. بدین معنا که 
چون خانواده و نسل هاى قبلى او در این نقطه جغرافیایى 
زیســته اند پس او نیز به تبع آنها در ایــن مکان زندگى 
مى کند تا زمانى که شــرایط دیگر بــراى ادامه زندگى 

میسر نباشد.
بحران هاى فراوانــى در اصفهان وجود دارد که هرکدام 
مى تواند به تنهایى باعث مهاجرت خیل عظیمى از مردم 

شهرهاى مختلف شود.
آلودگى هوا، خشکســالى، وجود صنایــع و آلوده کردن 
زیســت بوم منطقه و محیط زیســت ،آلودگى آب، فرو 
نشســت زمین و خالصه هر آنچه خوبــان همه دارند!

اصفهان یکجا همه را باهم دارد.
با تشدید این شرایط دور نیست که مردم شهر اصفهان از 
این شهر مهاجرت کنند و اصفهان خالى از سکنه گردد.

حال باید دید مســئولین این شــهر و در نگاه کالن تر 
مقام هاى ارشد کشــورى براى خروج از این شرایط چه 

تدبیرى اندیشیده اند؟!
پدیده مهاجرت از روستاها و شهرستان ها به اصفهان هر 
روز افزایش پیدا مى کند. زیرا شــرایطى که در اصفهان 
در حال شکل گیرى است ابتدا در این مکان ها به وقوع 
پیوسته و مردم آن چاره اى جز مهاجرت ندیده اند چون 
شرایط زندگى دیگر مهیا نبوده و به معناى دیگر چاره اى 

به جز کوچ ندیده اند.
اصفهان این روزها شلوغ تر از روزهاى دیگر است وشاید 
مهمترین دلیل آن خشکسالى باشد. پدیده اى که امروز 
رفته رفته رنگ گرم ترى به خود گرفته و شاهد هستیم 

استان هاى مرکزى ایران ســعى دارند به نحوى با آن 
مقابله کنند.

شاید تا چند سال آینده باالترین میزان جرم در اصفهان 
مربــوط بــه دزدى آب باشــد؛ «دزدى آب معدنى»، 
«زورگیرى بخاطر یک لیوان آب» ، «قتل بخاطر اختالف 
در نوشیدن آب» ،« آدمربایى بخاطر چند لیتر آب». این 

عناوین شایدخیالى و خنده دار به نظر بیایند اما با این رویه 
دور از انتظار نیســت فقط کافى است مسئولین با همین 

فرمان ادامه بدهند.
در فرهنگ فارسى و ایرانى، آب مترادف با آبادى و آبادانى 
دانسته شده است. این بدان معناست که زندگى و تمدن 
با آب گره خورده و نمى تــوان صورت حیات و زندگى را 

در جایى تصور کرد که آب در آنجا وجود نداشته باشد.
تمدن هاى بــزرگ قدیمى همواره در کنــار رودها و یا 
حوضه آبریز آن شــکل گرفته اند. هرچند که انسان از 
طریق چاه و قنات و یا چشــمه ها به آب هاى زیرزمینى 
دسترسى دارد ولى این دسترســى به شکلى نیست که 
بتواند گروه هــاى بزرگ انســانى را در یکجا جمع کند 

و تمدن هاى بشــرى را موجب شــود. از این رو همواره 
تمدن ها در کنار آب هاى بزرگ و رودها و نهرها تشکیل 
شده است که دسترسى انسان به منابع آبى را به سادگى 

فراهم مى آورد.
اصفهان در طول تاریخ بیش از هر اجتماع شهرنشــینى 
دیگرى با زاینده رود معنا و مفهوم یافته است.شکل گیرى 
هسته اولیه شــهر اصفهان در کنار زاینده رود، به تجمع 
مردم در قریه شهرســتانه(محل پل شهرستان فعلى) و 
دهکده و جى باز مى گردد. پل شهرستان به عنوان یکى از 
معدود آثار تاریخى پیش از اسالم در اصفهان شاهدى بر 

این کانون شهرى است. 
این روزها با باز شدن آب زاینده رود عده اى نگران هستند 
و عده اى خوشحال؛ عده اى مى گویند که اگر آب پشت 
سد نیست پس چرا آن را باز کرده اید، که چند روز دیگر 
در فصل بهار و تابستان خشکسالى اصفهان را فرا بگیردو 

مجبور به جیره بندى شوید؟
عده اى دیگر مى گویند آب هست و با باز شدن سد نشان 
مى دهد که مســئولین همه واقعیت هــا را نمى گویند. 
عده اى نیز در حال زندگى مى کنند و مى گویند حاال که 
آب باز شده فعًال این چند روز غنیمت است و با رفتن کنار 
آن، قلیان کشیدن، عکس گرفتن، خوردن صبحانه،نهار 

و شام در جوار رودخانه باید از  باز شدن آب بهره جست.
کشاورزان اصفهانى با اعتراض خود آب مى گیرند، از آن 
طرف هم مســئولین بایک نامه آب را مى بخشند و این 
وســط مردم مى مانند پس چاره اى نمى ماند جز صبر 
و تحمل کردن تا زمانى که عرصه بــر آنها تنگ بیاید و 

مجبور به مهاجرت شوند.
اصفهان شاید وقتى دیگر ُپر باشد از خالى و کسى در این 

شهر رفت وآمد نکند.

اصفهان تخلیه  مى شود!اصفهان تخلیه  مى شود!

توسعه صنعتى با حمایت از تولید و صنعت

فردى پس از 276 بار مزاحمت براى اورژانس
 دادگاهى شد

تکذیب ابتالى انسانى 
به ویروس آنفلوآنزا 

در نجف آباد 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدید از شهرك صنعتى تیران گفت: براى دستیابى 
به توســعه صنعتى ناگزیر به حمایت از تولید و صنعت 

هستیم. 
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان، محمد جواد بگى حمایــت از تولید و 
صنایع کوچک و متوسط را ضرورى دانست و عنوان کرد: 
صنایع کوچک و متوسط بیش از 90 درصد بنگاه هاى 
تولیدى و صنعتى کشور را تشــکیل مى دهد، بنابراین 
به منظور حل مشکالت معیشــتى و اشتغال، حمایت از 
بخش هاى تولیدى کشور که بخش قابل توجهى از آنها 
در شهرك هاى صنعتى مستقر هستند، ضرورى است. 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشــاره به راهکارهاى عملى تحقق اقتصاد مقاومتى 
افزود: مشکالت مالیاتى و نرخ باالى تسهیالت بانکى 
توان رقابت را از شــرکت هاى تولیدى و صنعتى کشور 
سلب کرده است که براى دســتیابى به توسعه صنعتى 

ناگزیر به حمایت از تولید و صنعت هستیم. 
وى افزود: متأســفانه در نظام مالیاتى فعلى، از شرکت 
هاى تولیدى و صنعتى که امکان فــرار مالیاتى در آنها 
وجود ندارد، بیشــترین مالیات ها اخذ مى شود اما براى 

فعالیــت هایى مانند واســطه گرى و... که بیشــترین 
ســودآورى را داشته و بســیار غیر شــفاف و بعضًا زیر 
زمینى است، عمًال مالیاتى اخذ نمى شود. بگى اصالح 
نظام مالیاتى کشــور را در جهت ایجاد عدالت مالیاتى 
و جلوگیرى از فعالیــت هاى غیر رســمى، زیر زمینى 
و واســطه گرى ضرورى دانســت و افزود: باید مالیات 
ارزش افزوده اى که امروز از تولید کننده اخذ مى شود نیز 

به مصرف کننده نهایى منتقل گردد. 
وى ضمــن بازدید از امکانات این شــهرك صنعتى، از 
کارخانه هاى «فرافن»، «ریختــه گرى تیرانا»، «ویانا 
عایق پــارس»، «آبکارى ثمین» و «کارخانه ســنگ 

برادران امینى» بازدید به عمل آورد.
در این بازدید مقرر شــد به منظور رفع مشکل کم آبى، 
مدیریت مناسب منابع آبى و آب هاى سطحى و همچنین 
رفع مسائل زیست محیطى شهرك، تصفیه خانه و شبکه 
انتقال آب به وسیله هیئت امنا اجرا و طراحى، مشاوره و 
نظارت بر اجراى آن توسط شرکت شهرك هاى صنعتى 

استان انجام شود. 
همچنین به منظور رفع مشکل کمبود برق این شهرك، 
مقرر شد زمینه تأسیس نیروگاه در این شهرك فراهم و 

همکارى هاى الزم در این مورد صورت گیرد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
گفت: فردى که بارها از طریق تمــاس تلفنى با 115، 
براى اتاق فرمان فوریت هاى پزشکى، ایجاد مزاحمت 
کرده و خطوط تلفن آن را اشغال مى کرد، از طرف دادگاه 

محکوم و جریمه شد.
به گزارش روابط عمومى مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان، غفور راســتین اظهار داشت: 
فردى از تاریــخ 29 مرداد تا 26 مهرماه امســال، 276 
مرتبه بــا 115 تماس مى گرفت و با ســئواالت بیهوده 
و وقت گیــر، خطوط تلفــن اتاق فرمــان فوریت هاى 
پزشــکى اصفهان را اشــغال مى کرد لذا در این زمینه 
به دادگاه شــکایت کردیم تا به عمل ناپســند او پایان 

دهیم.
وى افزود: ســرانجام دادگاه، این فرد که 81 بار با تلفن 
ثابت و 195 بار با تلفن همراه براى اورژانس 115 ایجاد 
مزاحمت کرده بود را شناسایى و به شش ماه حبس و از 

جنبه عمومى جرم به 900 هزار تومان جریمه، محکوم 
کرد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: متهم، خانمــى 40 ســاله و متأهل بود 
که از مشــکل اعصاب و روان رنج مى بــرد و به دلیل 
مصرف داروى اشــتباهى، بیمارى او تشــدید شده بود 
لذا بــه دنبال ارائه مــدارك درمانى وى بــه دادگاه، از 
اعمــال محکومیــت حبــس بــراى او خــوددارى

 شد.
راستین تأکید کرد: خطوط تلفن 115، خطوطى گره گشا 
و مرتبط با ســالمت مردم و نجات دهنده جان آنهاست 
و چه بســا، فرد امدادخواه، از خانواده، اقوام و دوستان 
هریک از ما باشد، لذا توصیه مى شود از ایجاد مزاحمت 
براى اورژانس 115 و اشــغال کردن خطوط تلفن آن 
بدون دلیل، پرهیز شود تا جان و سالمت هموطنانمان 

به خطر نیافتد.

آدم ربایى بخاطر چند لیتر آب؟! 

مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعى با استاندار اصفهان 
دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان سازمان تأمین 
اجتماعى، دکتر سیدتقى نوربخش در دیدار با رسول زرگرپور 
گفت: هم اکنون ســازمان تأمین اجتماعى در سه بخش 

بیمه اى، درمان و امور اقتصادى فعالیت مى کند.
وى به کارنامه قابل دفاع این سازمان در دولت تدبیر و امید 
اشاره کرد و افزود: هم اکنون سازمان به دور از حاشیه، داراى 

برنامه مدون و مصوب است.
نوربخش با اشــاره بــه تغییر نگرش «بنگاهــدارى» به 
«ســرمایه دارى» در ایــن ســازمان با هــدف افزایش 
توان اقتصــادى و صیانت هرچه بیشــتر از صندوق بین 
النســلى تأمین اجتماعى، گفت: این تغییر رویکرد، ضمن 
شفافیت،ارزش افزوده بیشترى را براى افزایش تأمین منابع 

پایدار، ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى در ادامه به صنعتى 
بودن استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 65 
درصد جمعیت استان اصفهان زیر چتر حمایت هاى تأمین 

اجتماعى قرار دارند.

نوربخش به فعالیت هاى بیمه اى و درمانى و اقتصادى این 
سازمان در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در سال هاى 
اخیر اقدامات گسترده اى در جهت افزایش کّمى و کیفى 
خدمات بیمه اى و درمانى و امور اقتصادى صورت گرفته 
است.وى، از بازسازى بیمارستان شریعتى به عنوان یکى 
از قدیمى ترین بیمارستان هاى اســتان و کشور، احداث 
هتل هما با هدف رونق گردشگرى و ایجاد ارزش افزوده 
اقتصادى و همچنین احداث بیمارستان 600 تخت خوابى 

میالد به عنوان سه پروژه شــاخص این سازمان در استان 
اصفهان نام برد و گفت: امیدواریم با روحیه همدلى و وحدت 
رویه در بین مدیران دستگاه هاى اجرایى و خدماتى در این 
استان، به زودى شاهد فعالیت این سه پروژه عظیم باشیم 
که ضمن جلب رضایتمندى بیمه شــدگان، شاهد ارزش 

افزوده فعالیت هاى اقتصادى سازمان خواهیم بود.
استاندار اصفهان هم در این نشست ضمن خیرمقدم گویى 
به مدیرعامل و مدیران ارشــد ســازمان تأمین اجتماعى 
گفت: استان اصفهان با حدود 9 هزار واحد صنعتى یکى از 
استان هایى است که نقش تأمین اجتماعى در آن پررنگ 

و مشهود مى باشد.
رسول زرگرپور در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در استان مبنى بر تهاتر و صدور مجوز جهت احداث هتل 
هما و بیمارستان میالد گفت: خوشبختانه هم اکنون شاهد 
حمایت هاى شهردارى و شوراى اسالمى شهر اصفهان 
و سازمان میراث فرهنگى،صنایع دســتى و گردشگرى 
در اســتان اصفهان هســتیم به گونه اى که بسیارى از 
پرونده هاى مورد اختالفى دستگاه هاى اجرایى در دولت 

تدبیر و امید به توافق همکارى منجرشد.

دیدار مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى با استاندار اصفهان

جمال نوروز باقرى
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ویترین

آدامس ایرانى کجا مى رود؟!
براساس آمار گمرك در 9 ماهه نخست سال جارى، بیش 
از هزار و 591 تن آدامس بدون قند و پوشیده از قند و شکر  

از ایران به کشورهاى مختلف جهان صادر شده است.
الزم به ذکر اسـت صـادرات این حجم آدامس، هشـت 
میلیون و 387 هزار و 785 دالر، ارز وارد کشور کرده است.

گفتنى اسـت آدامس ایران به 18 کشـور جهان از جمله 
چین، ایتالیا، سوئد، ارمنستان و استرالیا صادر شده و عراق 
بزرگ ترین خریدار آدامس از ایران بوده که درآمد بیش از 

چهار میلیون دالر را نصیب کشور کرده است.

اجاره براى فروش قاچاق
رئیس انجمن نساجى کشور اظهار داشت: برخى پاساژها 
براى معرفى و جذب مشـترى، مغـازه هاى خـود را دو 
سـاله به صورت رایگان در اختیار برندهاى خارجى قرار 

مى دهند که واقعاً براى ما سئوال برانگیز است. 
مروج گفت: هم اکنون سـطح شـهر پر از مغـازه هایى 
اسـت که برندهاى خارجى مى فروشـند. علیرغم تمام 
تالش ها براى مبـارزه با قاچاق پوشـاك هنـوز برخى 
اجناس این فروشـگاه هاى بزرگ قاچاق هسـتند ولى 

هیچ نظارتى بر عملکرد آنها دیده نمى شود.
وى افزود: در چند سـال اخیر حضـور برندهاى ترك در 
سطح بازار افزایش پیدا کرده و هر روز خبر افتتاح یکى از 
شعبه هاى جدید آنها به گوش مى رسد اما در این میان 
دولت به جاى حمایت از تولید داخل، فضا را براى افزایش 

حضور این برندهاى خارجى در بازار مهیا مى کند.

 رئیس مرکز تحقیقات بارورى ابرها از آغاز پروژه بارورى 
ابرها از نیمه آبان ماه خبر داد و اعالم کرد که بارورى ابرها 

تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده ادامه مى یابد.
فرید گلکار با بیان اینکه بــارورى ابرها در چهار منطقه 
کشور کلید خورد، افزود:  تا کنون این پروژه در استان هاى 
آذربایجان غربى و آذربایجان شــرقى و ایران مرکزى 
شامل استان هاى فارس، یزد، اصفهان و چهارمحال و 

بختیارى اجرایى شده است. 
وى تصریح کرد: نمایندگان مجلس درخواست اجراى 
پروژه بارورى ابرها در استان خراسان جنوبى را دارند که 

در صورت امکان آن را نیز عملیاتى خواهیم کرد.

گلکار با بیان اینکه از نیمه آبان ماه امســال 18سورتى 
پرواز در مناطق یزد، فــارس، چهارمحال و بختیارى و 
اصفهان داشــتیم، ادامه داد: پیش بینى مى شــود که تا 
نیمه اردیبهشــت ماه چهار تا پنج ســامانه بارشى وارد 
کشــور شــود که در این صورت بارورى ابرها را انجام 

مى دهیم.
وى با بیان اینکه در سال گذشته هیچ پروژه بارورى  ابرها 
در کشــور به علت کمبود اعتبارات اجرایى نشد، تأکید 
کرد: نتایج بارورى ابرها و میزان بارش ایجاد شده زمانبر 
است که در یک شیوه نتایج دو سال پس از اجراى پروژه 

مشخص مى شود اما این روش در دنیا مردود است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با بیان اینکه براى واردات 
این کاال به منظور تنظیم بازار برنامه ریزى شــده،گفت: 
واردات از کشورهاى آسیاى میانه و استرالیا انجام مى شود.

على اصغر ملکى با بیــان اینکه بارندگى هــاى اخیر در 
کردستان و غرب کشور باعث محدودشدن ورود و عرضه 
دام به بازار شده است، اظهار داشت: به همین دلیل قیمت 
گوشــت گوســفندى حدود 500 تومان در بازار افزایش 

یافته است.
وى، قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبــه را به منظور 
عرضه به مغازه دارها 35 هــزار و 500 تومان و عرضه به 
مصرف کنندگان بین 38 تا 39 هــزار تومان اعالم کرد و 

افزود: دولت نیز در حال عرضه این کاال در بازار است اما 
به دلیل یخبندان در راه ها، واردات گوشــت از کشورهاى 
آسیاى میانه به کشــور نیز با محدودیت مواجه شده که 

همین مسئله نیز در بازار ایجاد مشکل کرده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى گفت: برنامه هایى داریم 
که گوشت گوسفند بیشــتر از حد معمول وارد چرخه بازار 

شود تا براى شب عید، دچار مشکل نشویم.
ملکى، از واردات دام زنده از کشورهایى مانند افغانستان و 
پاکستان به سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: این دام ها 
پس از واردات و انجام اعمال قرنطینه اى، ذبح و سپس وارد 

بازار مى شوند.

بارورى ابرها تا 
نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد

واردات گوشت از استرالیا، 
افغانستان و پاکستان 

مدیرعامل شــرکت ملى پخــش فرآورده هاى نفتى با 
اشاره به آغاز عرضه بنزین برند از اول بهمن در برخى از 
کالنشهرهاى کشور، گفت: در طرح جدید امکان عرضه 
بنزین زیر قیمت مصوب دولتى در جایگاه ها وجود دارد.

منصور ریاحى درباره جزئیات طرح عرضه بنزین برند در 
جایگاه هاى سوخت کشور، گفت: این پروژه به صورت 
مرحله به مرحله از اول بهمن ماه امسال در کشور اجرایى 

شده است.
مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران با 
اعالم اینکه در مرحله نخست اجراى این پروژه، عرضه 
بنزین برند در تعدادى از جایگاه هاى سوخت اصفهان 
آغاز شده است، تصریح کرد: به زودى در مراحل جدید 
این پروژه در سایر کالنشهرهاى کشور همچون تهران 

هم اجرایى خواهد شد.
این مقام مســئول با تأکید بر اینکه یکى از مهمترین 
ویژگى هاى عرضه بنزین برند در نحوه خرید و فروش 
بنزین بین شرکت هاى بخش خصوصى و شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى است، اظهار داشت: در روش 
جدید تمامى هزینه هاى حمل فرآورده نفتى از انبار نفت 
تا جایگاه سوخت و سپس عرضه و توزیع بنزین بر عهده 

شرکت هاى برند است.
ریاحى در خصوص اقدام برخى از شرکت هاى صاحب 
برند به منظور عرضه بنزین زیــر قیمت مصوب هزار 
تومانى دولت، توضیح داد: مهمترین هدف از اجراى طرح 
عرضه بنزین برند، ارتقاى سطح کّمى و کیفى خدمات در 

جایگاه هاى سوخت کشور است.
مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران 

با بیان اینکه با اجراى این طرح شــرکت هاى صاحب 
برند مى توانند در برخى از ســاعات شبانه روز همچون 
12 تا 6 صبح بنزین را زیر قیمت تعیین شــده به مردم 

عرضه کنند.
این مقام مســئول با یادآورى اینکه با ارزان فروشــى 

بنزین به مردم شرکت هاى صاحب برند تنها از حاشیه 
سود خود براى جذب بیشتر مشترى استفاده مى کنند، 
تأکید کرد: بر این اســاس ارزان فروشى بنزین از نظر 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى بالمانع و آزاد

 است.

وى با بیان اینکه با اجــراى این طرح تغییرى در قیمت 
مصوب عرضه بنزیــن و گازوئیل حاصل نمى شــود، 
خاطرنشان کرد: با اجراى طرح برند قیمت بنزین معمولى 
و یورو4 کماکان با نرخ مصوب هزار تومان و بنزین سوپر 

با قیمت هزار و 200 تومان عرضه مى شود.

دولت پاکستان براى اتخاذ یک سیاست جامع جهت 
افزایش صــادرات نارنگى به جمع بندى رســیده و 
برنامه هاى متنوعى براى این منظور در نظر گرفته 
است که از آن جمله خیز پاکســتان براى افزایش 
صادرات نارنگى به ایران اســت و قرار است براى 
نگهدارى و حفظ کیفیت نارنگى، سردخانه هایى در 

سراسر کشور احداث شود.
به گزارش وزارت صنایع غذایى پاکستان این کشور 
چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نارنگى در جهان 
است اما به اندازه کافى براى صادرات این محصول 

تالش نکرده است.
با توجه به توافقات صورت گرفته با فائو تسهیالت 
ویژه براى تولید کنندگان(باغداران) و صادر کنندگان 
نارنگى ارائه خواهد شد که مسیر افزایش صادرات 
این محصول به کشورهاى مختلف را هموار مى کند.

«کینو» یــا نارنگى یکى از محصــوالت صادراتى 
مهم پاکستان است که بیش از 150 شرکت تولیدات 
متنوع این محصول از جمله آب نارنگى و مربا را به 

کشورهاى مختلف جهان صادر مى کنند.
نارنگى پاکستانى یک محصول انحصارى است که 
به روســیه، امارات متحده عربى، افغانستان، ایران، 
مالزى، اندونزى و سایر کشورهاى دنیا صادر مى شود 

و طرفداران زیادى در این کشور ها دارد.
نارنگى پاکستانى در انگلیس طرفداران زیادى پیدا 
کرده است و از بین میوه ها، نارنگى و انبه پاکستان 

جایگاه ویژه اى در بازارهاى میوه جهان دارند.

خیز پاکستان براى ارزان فروشى بنزین آزاد شد
افزایش صادرات نارنگى

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالك شماره 1491 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اکرم سلیمانى فرزند ســیف ا... در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 3299 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/11/263 
حصر وراثت

مهناز منوچهرى داراي شناسنامه شماره 4342 به شــرح دادخواست به کالسه 507/95  ش1   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صادقى بشناسنامه 1 در تاریخ 
84/4/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پدر و یک 
همسر و 2 فرزند دختر که عبارتند از  1- عباس صادقى سرهنگچه به شماره شناسنامه 20 متولد 1305/4/7 
صادره از اردستان (پدر متوفى) 2- مهناز منوچهرى به شماره شناسنامه 4342 متولد 1339/8/5 صادره از 
تهران (همسر متوفى) 3- ساره  صادقى به شماره شناســنامه 11184 متولد 1361/9/23 صادره از تهران 
(فرزند متوفى) 4- ثمر صادقى به شماره شناسنامه 1180010167 متولد 1368/9/18 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 407 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/467
مزایده

شماره درخواست: 9510463723500031 شماره پرونده: 9309983640700649 شماره بایگانى شعبه: 
940211  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 940211  اجراى احکام حقوقى شعبه اول اموال 
حسین غضنفرپور را که دستور ضبط آن به علت عدم تسلیم  محکوم علیه محسن کریمى از طریق شعبه 4 
دادگاه عمومى زرین شهر صادر شده است را در قبال مطالبات محکوم له اکبر سطانى به مشخصات زیر را از 
طریق مزایده بتاریخ روز چهارشنبه 95/12/4 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به 
پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک 
ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مزایده را به حساب 
مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل 
از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول 
دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از سه دانگ از شش دانگ ملک شماره 3252 فرعى از 2 
اصلى بخش 9 مورد ثبت 22586 متعلق به آقاى حسین غضنفر پور واقع در مبارکه خیابان سلمان جنوبى 
کوچه شهید موسوى بن بست دهم پالك 80 کدپستى 8481637891 که عبارت است از یک باب آپارتمان 
مسکونى داراى سند مالکیت به مساحت 144/53 متر مربع و 12/5 متر مربع پارکینگ واقع در یک مجموعه 
سه طبقه با مشخصات دیوارها آجرى، ســقف تیرچه و بلوك کف موزاییک بدنه گچ رویه و رنگ و روغن 
دربهاى داخلى چوبى مرغوب و آلومنیوم، دربهاى خارجى پروفیل آهن نما آجر کارتنى داراى سرویس حمام  
و آشپزخانه توالت و اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد که با توجه به شرح فوق مساحت عرصه و اعیان نوع 
کاربرى و موقعیت پالك قدمت ساختمان راههاى دسترسى اشتراکات شهرى و سایر عوامل سه دانگ از 
شش دانگ ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/156/000/000  ریال ارزیابى وبه باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد.م الف: 95/705  اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه/11/468
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103723210041  شماره پرونده: 9509983723200771 شماره بایگانی شعبه: 
950786 خواهان داریوش اسدى فرزند عبدا... با وکالت احمدرضا ریاحى خواندگان: نعمت ا... اسدى فرزند 
یدا... ناصر و کبرى و مدینه مریم همگى اسدى فرزندان حبیب ا... – على و اسدا... و معصومه و سکینه و خاور 
همگى اســدى فرزندان یدا... – بهروز و منوچهر و داریوش و سیمین و زهرا همگى اسدى فرزندان عبدا... 
خواسته: انتقال سند سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالك 803 فرعى از یک اصلى نظر به اینکه خواهان 
باال دادخواستى به طرفیت خواندگان فوق بخواسته فوق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خواندگان مجهول 
المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به خواندگان ابالغ میگردد در 
وقت مقرر 95/12/21 ســاعت 9/30 صبح جهت رسیدگى به پرونده شــما که به کالسه 950786 تعیین 
وقت شده حاضر شوید. ضمنا میتوانید جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه دوم دادگاه 
عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف:95/706  شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 

مبارکه /11/469
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم
   شماره322037/17/1395—26/10/1395 برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد 
اسناد رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
آئین نامه اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف 
الف دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نسبت به 
ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائى تقدیم نمایند ، بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد .
        ردیف الف :

1- برابر راى شماره 139560302014001569 مورخه 08/04/1395 آقاى محمدرضا پیرمرادیان فرزند 
محمد اسماعیل به ش.م 1209616882 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349  متر مربع قسمتى از پالك 
1202 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان میرزا رضا کرمانى کوچه هنرستان به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف آقایان فضل اله ،حبیب اله افشارى، جهانگیر افشارپور و غیره  .
2- برابر راى شــماره 139560302014002915 مورخه 19/08/1395 آقاى احمد نوروزى فرزند عرب 
شیر به ش.م 2293897753 موازى پنج  دانگ مشاع از  ششــدانگ یک قطعه باغ   به مساحت ششدانگ 
12091   متر مربع پالك شماره 207 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شور چمن   به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف ورثه لهراسب یزدانى.
3- برابر راى شماره 139560302014002916 مورخه 19/08/1395خانم صفیه قجه پور فرزند جهانشا  
به ش.م 5279491810 موازى یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 12091   
متر مربع پالك شماره 207 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شور چمن  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه لهراسب یزدانى.
4- برابر راى شماره 139560302014002917 مورخه 19/08/1395خانم نسترن طائى سمیرمى فرزند 
چنگیز  به ش.م 1200300521 موازى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ششدانگ 
3974  متر مربع پالك 53 فرعى از شماره 59 اصلى واقع در سمیرم مزرعه دهان  به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف ورثه عبدالحسین منصورزاده. 
5- برابر راى شــماره 139560302014002922 مورخه 19/08/1395 خانم زهرا طائى سمیرم   فرزند 
چنگیز  به ش.م 1200111338 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
3974   متر مربع پالك 53 فرعى از 59  اصلى واقع در سمیرم مزرعه دهان   به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه عبدالحسین منصورزاده.
6- برابر راى شماره 139560302014002936 مورخه 20/08/1395 خانم زینب موسوى   فرزند برزو  به 
ش.م 1209136937 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 
40563  متر مربع پالك 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق به موجب مبایعه نامه عادى ازطرف 

سید على نقى موسوى و عباسعلى سبحانى. 
7- برابر راى شماره 139560302014002937 مورخه 20/08/1395 آقاى سید عبدالصمد موسوى فرزند 
ســید حمداله به ش.م 1209747995 موازى پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به 
مساحت ششدانگ 40563  متر مربع پالك 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف سید على نقى موسوى و عباسعلى سبحانى.
8- برابر راى شماره 139560302014002941 مورخه 20/08/1395 خانم ایزد پناه علیمردانى نره فرزند 
محمد به ش.م 2293888411 موازى چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
5749,9 متر مربع پالك شماره 267  اصلى واقع در سمیرم مزرعه حیدر آباد به موجب مبایعه نامه عادى از 

مالکیت عزت اله علیمردانى.
9- برابر راى شــماره 139560302014002942 مورخه 20/08/1395 خانم نارنگیز علیمردانى  فرزند 
على داد  به ش.م 2290974366 موازى دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
5749,9 متر مربع پالك شماره 267  اصلى واقع در سمیرم مزرعه حیدر آباد به موجب مبایعه نامه عادى از 

مالکیت عزت اله علیمردانى.
10- برابر راى شماره 139560302014002947 مورخه 22/08/1395 خانم راحله شهبازى فرزندحسن 
به ش.م 1209869551 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 18725 متر مربع پالك99  اصلى 

واقع در سمیرم مزرعه چشمه على به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف محمد تقى دشتى مالک اولیه .
11- برابر راى شــماره 139560302014002948 مورخه 22/08/1395 آقــاى روح اله حیدرى  فرزند 
اســماعیل به ش.م 1209413213  موازى پنج و چهار پنجم  دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت ششدانگ  5872 متر مربع پالك شــماره7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو 

معروف به حسین آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف اسماعیل حیدرى.
12- برابر راى شــماره 139560302014002949 مورخه22/08/1395 آقــاى روح اله حیدرى  فرزند 
اســماعیل به ش.م 1209413213  در موازى پنج و چهار پنجم  دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت ششدانگ  4932 متر مربع پالك شماره7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو 

معروف به حسین آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف اسماعیل حیدرى.
13- برابر راى شماره 139560302014002950 مورخه22/08/1395  خانم فلکناز ارجى فرزند کاوس به 
ش.م 1209413116  یک پنجم  دانگ ازیک دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ  4932 
متر مربع پالك شماره7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین آباد  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طر ف اسماعیل حیدرى.
14- برابر راى شــماره 139560302014002951 مورخه22/08/1395 خانم فلکناز ارجى فرزند کاوس 
به ش.م 1209413116  موازى یک پنجم دانگ مشاع ازیک دانگ از ششــدانگ(معادل با نوزده – سه 
هزار و هفتصدو پنجاهم از یک حبه از 72 حبه ) یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ  5872 متر مربع پالك 
شماره7 فرعى از 446   اصلى واقع در ســمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین آباد  به موجب مبایعه نامه 

عادى از طر ف اسماعیل حیدرى.
15- برابر راى شماره 139560302014002952 مورخه22/08/1395   آقاى عبدالوهاب قربانى  فرزند 
بهمن به ش.م 1209836246  موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 
ششدانگ  21170 متر مربع پالك 7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین 

آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف آقاى میرحسین قربانى دره شورى. 
16- برابرراى شــماره 139560302014002953 مورخه 22/08/1395 آقاى حسن قربانى فرزند بهمن 
به ش.م 1200105877            موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 
ششدانگ 21170 متر مربع پالك 7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین 

آباد به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف آقاى میرحسین قربانى دره شورى. 
17- برابر راى شماره 139560302014002956 مورخه 23/08/1395 خانم صغرى گلستانى فرزند نوازاهللا  
به ش.م 1200124685   موازى یک دهم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
4521,7  متر مربع پالك 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین آباد  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طر ف ورثه کاووس قربانى ، الیاس و اسکندر قربانى.  
18- برابر راى شماره 139560302014002957 مورخه 23/08/1395 آقاى مجتبى افروشه فرزند موسى  
به ش.م 4620146331  موازى پنج و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
4521,7  متر مربع پالك 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حسین آباد  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طر ف ورثه کاووس قربانى، الیاس و اسکندر قربانى.  
19- برابر راى شماره 139560302014002962 مورخه 23/08/1395  آقاى یاسر سلیمى فرزند کوچک 
به ش.م 1209948508 ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت 9680  متر مربع پالك 341  اصلى واقع در 

سمیرم قریه گنجگان  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف کوچک سلیمى.
20- برابر راى شماره 139560302014002963 مورخه 23/08/1395 آقاى اصغر سلیمى فرزند کوچک  
به ش.م 1209358646 موازى چهارو نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ششدانگ 
26611,5   متر مربع پالك 341  اصلى واقع در سمیرم قریه گنجگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

کوچک سلیمى.
21- برابر راى شماره 139560302014002964 مورخه23/08/1395  آقاى مهدى سلیمى فرزند کوچک  
به ش.م 1209774941 موازى یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ششدانگ 
26611,5   متر مربع پالك 341  اصلى واقع در سمیرم قریه گنجگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

کوچک سلیمى.
22- برابر راى شماره 139560302014002965 مورخه 23/08/1395 آقاى مهدى سلیمى فرزند کوچک  
به ش.م 1209774941 ششدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت 2822 متر مربع پالك 341  اصلى واقع در 

سمیرم قریه گنجگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف کوچک سلیمى.
23- برابر راى شــماره 139560302014002966 مورخه 23/08/1395 آقاى غالمرضا حسنى فرزند 
حسین  به ش.م 1200036158    موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
11403  متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روســتاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف 

ورثه نجیم حسنى به نام حسین.
24-   برابر راى شماره 139560302014002967 مورخه 23/08/1395 خانم طیبه حسنى فرزند غالمعلى 
به ش.م 1209793385    موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2904,5  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
25- برابر راى شماره 139560302014002968 مورخه 23/08/1395  آقاى هومان حسنى فرزند حسین  
به ش.م 5479818831    موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2904,5  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
26-  برابر راى شماره 139560302014002969 مورخه 23/08/1395 خانم کلثوم آقائى فرزند فرامرز  
به ش.م 1209766019   موازى یک  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2491  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
27- برابر راى شماره 139560302014002970 مورخه 23/08/1395آقاى فریدون حسنى فرزند حسین  
به ش.م 5479670591    موازى پنج  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2491  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
28- برابر راى شماره 139560302014002971 مورخه 23/08/1395آقاى مهرداد حسنى فرزند حسین  
به ش.م 2371318736    موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 11403  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
29- برابر راى شماره 139560302014002972 مورخه 23/08/1395 آقاى رحمان حسنى فرزند حسین  
به ش.م 5479990500    موازى دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 11403  
متر مربع پالك 394  اصلى واقع در سمیرم روستاى سرباز  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف ورثه نجیم 

حسنى به نام حسین.
30- برابر راى شماره 139560302014002975 مورخه 23/08/1395 خانم زهرا محمودى فرزند نصیر  
به ش.م 4412095451 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2491  
متر مربع پالك شماره فرعى از 180  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نخودان  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طر ف ورثه امیر قلى عسگرى.
31- برابر راى شــماره613956030201400297 مورخه 23/08/1395 آقاى سهراب عسگرى فرزند 
امیرقلى  به ش.م 1209814528 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
2491  متر مربع پالك شماره  180  اصلى واقع در ســمیرم مزرعه نخودان  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طر ف ورثه امیر قلى عسگرى.
32- برابر راى شــماره 139560302014003046 مورخه 02/09/1395 آقاى عبدالوهاب قربانى فرزند 
بهمن به ش.م 1209836246    در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مســاحت 25143  متر مربع 
پالك 446  اصلى واقع در سمیرم مزرعه چارخلومعروف به حســین آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر 

ف میرحسین قربانى دره شورى.
33- برابر راى شماره 139560302014003073 مورخه 03/09/1395 آقاى محمد صالح نادریان فرزند 
اسفندیار به ش.م 1199944149  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 4687  متر مربع پالك 
285 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه دره دراز معروف به دولت قرین ســفلى  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه  ارسالن نادریان .  
34- برابر راى شماره 139560302014003074 مورخه 03/09/1395 آقاى محمد صالح نادریان فرزند 
اسفندیار به ش.م 1199944149  ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 7290  متر مربع پالك 285 اصلى 
واقع در ســمیرم مزرعه دره دراز معروف به دولت قرین ســفلى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه 

ارسالن نادریان .
35- برابر راى شماره 139560302014003075 مورخه 03/09/1395  آقاى محمد صالح نادریان فرزند 
اسفندیار به ش.م 1199944149  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 5597  متر مربع پالك 
285 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه دره دراز معروف به دولت قرین ســفلى  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه ارسالن نادریان .
36- برابر راى شماره 139560302014003089 مورخه 07/09/1395 خانم سوگل توحیدى  فرزند عبداله 
به ش.م 2284454941 ششــدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مســاحت 133591  متر مربع پالك 
196  اصلى واقع در سمیرم مزرعه ســعد آباد معروف به نرمه علیا به موجب سند رسمى شماره 194221-

1394/04/13 دفتر 3 شهرضا خریدارى از ایرج دره شورى از مالکین اولیه پالك.
37- برابر راى شــماره 139560302014003090 مورخه 07/09/1395  آقاى على اکبر ربیعى فرادنبه 
فرزند على قلى به ش.م 4650201381  ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 134764  متر 
مربع پالك 233 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه جوى نسا معروف به نسا عباســى  به موجب سند رسمى 

شماره1384/09/18-103798
38- برابر راى شماره 139560302014003126 مورخه 14/09/1395 آقاى کریم طائى فرزند آیت اله به 
ش.م 1200049901 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 309,80متر مربع پالك 2230 فرعى  از 1  اصلى 

واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از طرف نصراله آقائى. 
39- برابر راى شماره 139560302014003127 مورخه 14/09/1395 آقاى آیت اله طائى فرزند اسکندر  
به ش.م 1209077876  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223,30 متر مربع قسمتى از پالك 2230 فرعى  
از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف حاج عباس منصورزاده.

40- برابرراى شماره139560302014003130 مورخه 14/09/1395 آقاى خداخواست کهنسال فرزند 
کیامرث به ش.م 1209412896 ششدانگ یکباب خانه به مساحت  474 متر مربع پالك شماره 94 فرعى 
از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حســین آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف 

طاهر کهن سال.
41- برابرراى شــماره139560302014003132 مورخه 14/09/1395آقاى مجتبى منصورزاده فرزند 
عبدالرسول به ش.م 1200023897  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام فوقانى و تحتانى 
به مساحت ششدانگ  270 متر مربع پالك شماره 343 فرعى از 38 اصلى واقع در سمیرم مزرعه اخرومک 
انتهاى بلوار دنا  به موجب مبایعه نامه عادى مالکیت مع الواسطه از ورثه عباس طغرائى و ابوالقاسم طغرائى.

42- برابر راى شماره 139560302014003135 مورخه 1395/09/14 آقاى روح اله نادرى فرزند عبداله  
به ش.م 3501137060   سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام فوقانى و تحتانى به مساحت 
ششدانگ 270 متر مربع  به شماره پالك 343 فرعى  از 38   اصلى واقع در سمیرم مزرعه اخرومک انتهاى 
بلوار دنا به موجب مبایعه نامه عادى مالکیت مع الواسطه از طرف ورثه عباس طغرائى و ابوالقاسم طغراتى. 

43- برابر راى شماره 139560302014003152 مورخه 1395/09/15 آقاى سعید افشارى فرزند محمد 
حسین  به ش.م 1209680246  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 176,5 متر مربع پالك 1291 فرعى 
از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ مفید کوچه پارســیان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک 

منصور سامى.
44- برابر راى شماره 139560302014003153 مورخه 1395/09/15 خانم شهین افشارى فرزند ناصر به 
ش.م 1200001125  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,30 متر مربع قسمتى از پالك 897 فرعى از 1   
اصلى واقع در سمیرم خیابان باهنر کوچه خواجگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه محمد سامى. 
45- برابر راى شــماره 139560302014003356 مورخه 1395/10/08 آقاى محمد خندان فرزند رضا 
به ش.م 1209643979  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقــه و مغازه متصله به مســاحت 266,5 متر مربع 
پالك 1276 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ مفید  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از عبدالمعبود.
46- برابر راى شماره 139560302014003644 مورخه 1395/10/26 آقاى امیر رضا شیرازى فرزند فرزاد 
به ش.م 1272588823   یک  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان موجود در آن  به مساحت  
ششدانگ11043  متر مربع  به شــماره پالك 180  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نخودان به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف ورثه کریم شیرازى.
47- برابر راى شــماره 139560302014003645 مورخــه 1395/10/26 آقاى عزت قاســمى فرزند 
غالمحسن به ش.م 1199197807   درپنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان موجود در آن  
به مساحت ششدانگ11043  متر مربع  به شماره پالك 180  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نخودان به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف ورثه کریم شیرازى.
48- برابــر راى شــماره 139460302014003716 مورخــه 1395/10/30 آقاى اکبــر کریمى فرزند 
عبدالوهاب  به ش.م 1209636654 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 542  متر مربع قسمتى از پالك 
1201 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شــریعتى  بلواردکتر رائى زاده  به موجب مبایعه نامه عادى  

ورثه عبدالوهاب کریمى.
49- برابر راى شــماره 139460302014006606 مورخه 1394/12/02 آقــاى مهدى بهرامیان فرزند 
رمضان  به ش.م 1209112371 ششــدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى  به مساحت 96,35  متر مربع 
قسمتى از پالك 1470 فرعى از 1  اصلى واقع در ســمیرم خیابان مطهرى روبروى سى ان جى  به موجب 

مبایعه نامه عادى  مع الواسطه از على پیرمرادیان. 
50- برابر راى شــماره 139460302014006607 مورخه 1394/12/02  آقــاى حمزه بهرامیان  فرزند 
رمضان  به ش.م 1209878623 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215  متر مربع قسمتى از پالك 1470 
فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان مطهرى ربروى سى ان جى به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت على پیرمرادیان.  
51- برابــر راى شــماره 139460302014006610 مورخــه 1394/12/02  آقــاى رمضــان 
بهرامیان فرزند خیــرات به ش.م 1209068753  ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 189,70 متر 
مربع قســمتى از پالك 1470 فرعى از1  اصلــى واقع در ســمیرم خیابان مطهرى  جنب ســى ان جى 
به موجــب مبایعه نامه عــادى از مالکیــت على پیرمرادیــان . م الــف: 980  تاریخ انتشــار نوبت اول  : 
1395/11/12 تاریخ انتشــار نوبــت دوم  : 1395/11/27 محمد زمانى کفیل اداره ثبت اســناد و امالك

 سمیرم /11/502
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759301792 شــماره پرونده: 9509983759301187 شماره بایگانى شعبه: 
951219 خواهان: خانم نازنین الفتى پور فرزند اکبر به نشانى اصفهان برخوار و میمه- مرکزى شاهین شهر 
گلدیس خ اباذر نیم فرعى 1 شــرقى پ 27  خوانده: آقاى اکبر الفتى فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان 
خواســته: ثبت واقعه ازدواج راى دادگاه در خصوص دعوى خانم (دوشــیزه) نازنین الفتى پور فرزند اکبر 
الفتى پور به خواسته صدور حکم مبنى بر ازدواج به اســتناد ماده 1043 قانون مدنى بدین شرح که خواهان 
اظهار داشــته قصد ازدواج با آقاى ســیروس حاتمى را دارم و لیکن پدرم اقدام به ترك منزل نموده است و 
تحصیل اجازه از وى مقدور نمى باشد سپس دادگاه در خصوص وضعیت مالى و اخالقى شخص مورد نظر 
خواهان توســط کالنترى محل تحقیق بعمل آورد که نتیجه تحقیق پیوست پرونده گردیده و با عنایت به 
اینکه خوانده مجهول المکان اعالم و بوسیله نشر آگهى دعوت و حضور نیافته لذا دادگاه مستندا به تبصره 
ماده 1044 قانون مدنى حکم به اجازه ازدواج خواهان با شخص مورد نظر آقاى سیروس حاتمى کاه کش 
فرزند داراب به شماره ملى 1972287915 را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره شده غیابى بوده و ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 1782 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 شاهین شهر و میمه/11/458
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جباروف: 
در استقالل مى مانم

«سـرور جبـاروف» در صحبت هایى که بـا علیرضا 
منصوریان داشت، خیال سـرمربى استقالل را بابت 
ادامـه حضـورش در این تیـم راحت کـرد. جباروف 
بـا اینکه امـکان حضـور در بـازى اسـتقالل مقابل 
پیـکان را نداشـت، اعضـاى ایـن تیـم را در جریان 
بازى همراهى کـرد و با آنها راهى ورزشـگاه آزادى 

شد.
او در پایان این بـازى دقایقى بـا علیرضا منصوریان 
گفتگـو کـرد تـا خیـال سـرمربى اسـتقالل را بابت 
ادامه حضـورش در این تیم راحت کنـد. جباروف به 
منصوریان گفت از حضورش در ایران و عقد قرارداد 
با اسـتقالل راضى اسـت و از فضاى این تیم انرژى 
مثبت مى گیـرد. او تأکید کـرد که حتى اگـر در این 
مقطع مشـکالت اسـتقالل پابرجا بمانـد و او نتواند 
به این تیم اضافه شـود، باز هم تا پایان مدت قرارداد 

یکسال و نیمه اش در این تیم خواهد ماند.  

مشکل ویژه ناطق  
 پرسـپولیس از مدتى قبـل براى جذب سـعد ناطق 
مدافع 22 ساله عراقى با باشگاه نیروى هوایى عراق 
وارد مذاکره شـد اما توفیقى نداشت. مدیران نیروى 
هوایى با صدور رضایتنامه این بازیکن مخالفت کرده 
اند آن هم در حالى که وى فقط چهار ماه دیگر قرارداد 
دارد و بعـد از آن تاریـخ به راحتـى مى توانـد به تیم 
دلخواهش برود و نیروى هوایى نیـز پولى از قرارداد 

بعدى او به دست نمى آورد.
صحبت از پیشنهاد 400 هزاردالرى عراقى ها براى 
صـدور رضایتنامه مطرح شـده اما دلیـل اصلى این 
است که این باشـگاه خود را براى مسـابقات اى اف 
سـى کاپ آماده مى کند و تالش هایـش براى پیدا 
کـردن بازیکن جایگزیـن ناطق نیز بـى نتیجه بوده

است.
مدیران این باشگاه در همین راستا رضایتنامه مهاجم 
خود براى حضور در لیگ قطر را نیز صادر نکرده اند 
و تأکید دارند که دنبال تکرار قهرمانى خود در اى اف 

سى کاپ هستند.
در واقع ناطق که با امید عراق در المپیک ریو خوش 
درخشـید، تنهـا در صورتى مـى تواند امیدوار باشـد 
که قبل از اتمام قـراردادش به پرسـپولیس بپیوندد 
که نیروى هوایى یـک مدافع در حد و انـدازه هاى 

وى پیدا کند.

  گربه سیاه لیگ برترى
ذوب آهن در هشـت مسـابقه لیگ برترى خود برابر 
گسترش فوالد هرگز برنده نشده است تا پنج تساوى 
و سـه باخت حاصل کار سبزپوشـان اصفهانى برابر 

حریف تبریزى باشد.
گسـترش فوالد که از لیگ سـیزدهم در سطح اول 
فوتبال ایران حضـور دارد چهارمین فصل حضورش 
در لیگ برتر را پشـت سـر مى گذارد. جالب آنکه در 
هشـت مسـابقه اى که تیم تبریزى ظرف این مدت 
برابر ذوب آهن در لیگ برتر برگزار کرده هرگز طعم 

شکست را نچشیده است.
در اولین رویارویـى دو تیم در تاریخ مسـابقات لیگ 
برتر که اواخـر تابسـتان سـال 92 در تبریـز برگزار 
شـد گسـترش فوالد با دو گل ذوب آهن را شکست 
داد. بازى برگشت هم با تسـاوى بدون گل به پایان 
رسـید. همین روند در لیگ چهاردهم هم تکرار شد 
به این ترتیب که گسـترش بازى رفت را در تبریز از 
ذوب آهن بـرد و در دیدار برگشـت به تسـاوى برابر 

حریف اصفهانى قناعت کرد.
فصل پیش عکس این حالت اتفاق افتاد یعنى دیدار 
رفت دو تیم در ورزشگاه فوالدشهر به تساوى رسید و 
نتیجه بازى برگشت در استادیوم بنیان دیزل به سود 

گسترش فوالد رقم خورد.
در لیگ شـانزدهم اما هـر دو دیدار رفت و برگشـت 
ذوب آهن و گسترش فوالد مساوى شد تا سبزپوشان 
اصفهانى همچنان در حسرت پیروزى برابر آبى هاى 

تبریز بماند.
البته ذوب آهن با وجود ناکامى در شکست گسترش 
فـوالد در لیـگ برتـر، امسـال و پارسـال دو مرتبه 
پیاپى حریف تبریـزى را در خانه این تیـم از گردونه 

رقابت هاى جام حذفى حذف کرد.

تایم اوت

على فتح ا... زاده به اســتقالل برمى گردد. این شایعه 
عجیب در شرایطى مطرح شده که افتخارى مدیرعامل 
فعلى استقالل بعد از اتفاقاتى که طى یک هفته گذشته 
براى مجموعه اش رخ داده هیچ اطمینانى نســبت به 
ادامه حضورش در باشــگاه اســتقالل ندارد و خودش 
مــى داند که اصــًال روى ســکوها محبوب نیســت. 
گفته مى شــود که وزیــر ورزش بــه دنبــال ایجاد 
تغییــرات در کادر مدیریتــى اســتقالل و برکنــارى 
افتخارى اســت و عجیب اینکه از على فتــح ا... زاده 
به عنوان گزینه اصلى جانشــینى افتخــارى نام برده 

مى شود.

جام نیوز درباره این موضوع نوشــته:  مدیرعامل سابق 
آبى ها نه تنها این شــایعه را رد نکرد بلکه یادآور شــد 
حکم مدیریت او و جانشینى افتخارى صادر شده و از او 
خواســته اند تا زمان اجرایى شــدن آن سکوت کرده و 

حرفى نزند. 
چند ســایت دیگر نیز گفتگویى به نقل از فتح ا... زاده 

را منتشر کردند که وى کامًال این خبر را رد کرده بود.
اگر این خبر صحت داشته باشد آن وقت منصوریان هم 
باید خودش را براى رفتن از استقالل آماده کند چون او 
اصلى ترین دشــمن فتح ا... زاده در یک هفته گذشته 

بوده است.

پرونده طوالنى پرسپولیس و «مانوئل ژوزه» به مراحل 
پایانى نزدیک مى شود و فیفا به زودى، رأى نهایى درباره 
آن را اعالم مى کند. شــکایت ژوزه از پرسپولیس براى 
گرفتن دستمزد و ادعاى خســارت و جریمه، با موافقت 
فیفا همراه شده و فیفا شــکایت پرسپولیس از سرمربى 
سابقش را رد کرده است. رأى نهایى این پرونده، نهایتًا 
تا دو ماه آینده اعالم خواهد شد و پرسپولیسى ها، زمان 
زیادى براى پرداخت حدود 1/5 میلیون دالر به سرمربى 

سابقشان نخواهند داشت.
زمان اعالم رأى نهایى براى پرونــده ژوزه، به روزهاى 
پایانى لیگ شانزدهم نزدیک است و پرسپولیس، بودجه 

الزم براى پرداخت حق و حقوق ژوزه را نخواهد داشت. 
شاید همین موضوع، حسابى به ضرر سرخپوشان تمام 
شود و آنها در حساس ترین هفته، بخشى از امتیازاتشان 
را از دســت بدهند یا از نقل و انتقاالت تابستانى محروم

 شوند.
سایه ژوزه و پرونده گرانقیمتش، چهار سال است روى سر 
پرسپولیس افتاده و شاید در ماه هاى آینده، فشار بدهى 
سرخپوشــان به این مربى پرتغالى دردسر زیادى براى 
آنها درست کند. دردسرى که مى تواند به قیمت از دست 
رفتن قهرمانى این فصل، یا بحران بى بازیکنى در فصل 

آینده تمام شود.

پایان ترس و شروع کابوس
براى پرسپولیس

شایعه اى عجیب درباره 
حاج فتل

 به یاد هنرمند سپاهانى
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■   آخرین مصاحبه زنده یاد کاظم افرندنیا با روزنامه 
نصف جهان بود. تا خبر فوت این هنرمند سپاهانى 
را شنیدم یاد آن مصاحبه افتادم. ایشان وعده داده 
بود که به زودى به ورزشگاه نقش جهان مى آید 
تا با هواداران ســپاهان دیدار کند و این استادیوم 
زیبا را از نزدیک ببیند. حیف که فرصت نشد تا این 

اتفاق بیافتد.   

■    ذوب آهن متأسفانه نتوانسته روند طوفانى خود 
را ادامه بدهد و با صدر جــدول فاصله زیادى پیدا 
کرد. خیلى دلم مى خواست امسال که سپاهان زور 
قهرمانى را ندارد، ذوب آهن، هم جلوى قهرمانى 
پرســپولیس را بگیرد و هم اینکه طلســم عدم 
قهرمانى خود در لیگ برتر را بشکند. ولى انگار این 

اتفاق امسال تقریباً غیر ممکن است!

■   مدیران ذوب آهن باید هر طور شده انگیزه و 
امیدى که در هفته هاى گذشته در بین بازیکنان 
این تیم موج مــى زد را دوباره به تیم تزریق کنند. 
احساس مى کنم ذوب آهن وارفته است و آن میل 

به پیروزى و مبارزه هفته هاى گذشته را ندارد.

■   بحران امتیاز سوزى حسابى در دو هفته گذشته 
ذوب آهن را از صدر جدول دور کرد. حیف شد که 
آن روند توفنده پیروزى ها متوقف شــد. امیدوارم 
مجتبى حسینى، دوباره ذوب را به روزهاى اوجش 

بازگرداند.

■    ســپاهان خودش قدر موقعیت هاى بســیار 
خوبى  که به دست مى آورد را نمى داند، آن وقت به 
داورى اعتراض مى کند. این همه توپ هایمان گل 
نمى شود چه ربطى به داور دارد. شاید داوران هم 
در هفته هاى اخیر اندکى در ناکامى هایمان تقصیر 
داشته اند، اما مشــکل اصلى را در جاى دیگرى 

جستجو کنید.

■    به سپاهان امسال امیدى نداریم. عبدا... ویسى 
با قول شرف خود به هواداران مبنى بر اینکه حتمًا 
سهمیه آسیایى مى گیرد دست به کار خطرناکى زد. 
بعد از قولى که قبل از بازى نیمه نهایى داد و  گفت 
حتمًا به فینال صعود مى کنیم این بار نیز احتمال 
اینکه نتواند به قولش عمل کند زیاد است و دوباره 
در مقابل هواداران شرمنده مى شود. ضمن احترام 
به عبدا... ویسى که خود از بازیکنان سپاهان بوده 
است به نظرم ایشان بهتر است براى فصل آینده در 

تیمى متوسط مربیگرى کند. 

■    حیف نمایش این روزهاى تیم ســپاهان که 
در ورزشگاه باشــکوهى مثل نقش جهان انجام 
مى شود. باور کنید این تیمى که سپاهان ساخته و 
پرداخته کرده نه در شأن مردم اصفهان، نه در شأن 
شکوه سال هاى گذشــته و نه در شأن ورزشگاه 
زیباى نقش جهان اســت. آقاى طاهرى! از حاال 
به فکر ساختن یک تیم قدرتمند براى فصل آینده 
باشید. با ترکیبى از جوانان و ستاره هاى تأثیر گذار.

■    از هواداران ســپاهان درخواست مى کنم تا 
براى تماشاى دیدارهاى خانگى هندبال سپاهان 
که عموماً سه شنبه ها برگزار مى شود در ورزشگاه 
شهید سجادى حضور به هم رسانند و زردپوشان 
را تشویق کنند. تماشاى هندبال در ورزشگاه هم 

لذت هاى خاص خودش را دارد. 

■    به نظر من تا پایان فصــل و با هر نتیجه اى 
که سپاهان به دست آورد، باید ویسى بماند و خود 
پاسخگوى تیمى باشد که آن را بسته است. تغییرات 
در وسط فصل به هیچ وجه به صالح نیست و سابقه 

نشان داده  که عموماً وضعیت بدتر هم مى شود.

صداى هواداران

بازى هاى هفته نوزدهم  لیــگ برتر یک بار دیگر تحت 
تأثیر اشتباهات داورى قرار گرفت. سایپا براى دومین هفته 
متوالى با یک گل مشکوك به 3 امتیاز رسید. تیمى که در 
17 هفته قبل فقط دو بار برنده شده بود، در دو بازى آخرش 
به دو برد متوالى رســید تا ناگهان از منطقه خطر فاصله 
بگیرد. پرسپولیس هم با دو گل دقایق آخر صبا را شکست 
داد، ولى به نظر مى رســد داور گل نیمه اول میزبان را که 

از درون دروازه برگشت داده شد، تشخیص نداده است.
جنجالى ترین بازى اما در اهواز بود. خداداد که احســاس 

مى کرد حق تیمش براى دومین هفتــه متوالى پایمال 
شده، در اعتراض به پنالتى دقایق آخر فوالد تصمیم گرفت 
تیمش را از زمین خارج کند. ســعداوى سرمربى حریف 
که متوجه شده بود این پنالتى منصفانه نیست از ساسان 
انصارى خواست که توپ را بیرون بزند و بعد از مقاومت 
اولیه این بازیکن، از داور خواست که تصمیمش را برگرداند.
گسترش فوالد هم اعتقاد داشت که پنالتى آنها در دیدار با 
ذوب آهن گم شده است و سپاهانى ها هم در نامه اى به 
دپارتمان داورى از اشتباهات اخیر داوران علیه این تیم و 

پنالتى اى که در دیدار با صنعت نفت براى آنها گرفته نشد، 
گالیه کردند.

اشتباهات مهم داورى در این هفته ها زیاد شده و پذیرفتن 
آنها در بازى هاى حساس نیم فصل دوم که حکم مرگ و 
زندگى را دارد، براى مربیان بسیار دشوار است. آنها فقط به 
بى عدالتى ها اعتراض ندارند و در البه الى حرف هاى شان 
مى توان بى اعتمادى را هم احســاس کرد. کار به جایى 
رسیده که انتقادات در کنفرانس بعد از بازى جایش را به 
پرخاش در کنار زمین داده و مربیان تالش مى کنند به طور 

مستقیم روى قضاوت داوران تأثیر بگذارند.
اتفاقات این هفته هشدارى جدى است تا چینش داوران در 
هفته هاى باقیمانده با دقت بیشترى باشد. از طرفى داوران 
هم باید مراقب باشند که از اشــتباهات عجیبى که این 

هفته ها رخ داده اجتناب کنند.
با تمام این تمهیدات بازگشت آرامش به لیگ برتر بدون 
همکارى تیم ها ممکن نخواهد بود. حمله به داوران در کنار 
زمین یا کنفرانس مطبوعاتى بهترین راه براى خروج از این 
بحران نیست. رفتار  ســعداوى نشان داد که برد همیشه 
گرفتن 3 امتیاز نیســت و گاهى با صرف نظر از پیروزى 
مى توان به پیشرفت فوتبال و برقرارى آرامش کمک کرد.

این اولین بار نیســت که تیمى حاضر شده از اشتباه داور 
به نفع خودش چشــم بپوشــد و آن را به نفع تیم مقابل 
جبران کند ولى در فوتبال ایران به ندرت دیده بودیم که 
یک مربى بخواهد 3 امتیــاز را فداى عدالت کند. حرکت 
ســعداوى هرچند با اعتراض هواداران فوالد روبه رو شد 
و او با ناراحتى تصمیم به استعفا گرفت، ولى باید از رفتار 
جوانمردانه این مربى دفاع و براى فراگیر شدن آن تالش 
کرد. از طرفى کمیته انضباطى هم باید با اعتراضات خارج 
از عرف و انتقاداتى که مى تواند تمامیت لیگ را زیر سئوال 

ببرد، به تندى برخورد کند. 
هفته گذشــته «آرســن ونگر» بخاطر اخراج از زمین و 
مشــاجره بــا داور، چهار جلســه محروم شــد. مربى 
فرانســوى آرســنال که به خوش رفتارى شهرت دارد و 
تیمش در کورس قهرمانى اســت، بدون مماشــات از 
ســوى اتحادیه فوتبال انگلیس محروم شــد و در بازى 
حساس با چلسى نمى تواند روى نیمکت بنشیند. در فوتبال 
ایران اما عبــور از کنار اعتراضات، مدیریت مســابقات 
را در آینــده غیرممکن خواهد 

کرد.

بحران  اعتراض به داورى در حال گسترش است

با حمالت برخورد کنید، در چینش ها دقت!

هان که 
ن انجام 
ساخته و 
در شأن 
رزشگاه 
 از حاال 
ل آینده 
ر گذار.

 کنم تا 
سپاهان 
رزشگاه 
پوشان 
گاه هم 

جه اى 
خود د و

غییرات 
و سابقه 

شود.

هافبک دفاعى اســتقالل این روزها 
بالتکلیف است اما منصوریان جواب 
قطعى به او نداده است. فرشید باقرى 
در دیدار انتهایى نیم فصل اول مثل 

بختیار رحمانى از فهرست 18 نفره تیم خط خورد و 
بعد از آن بازى بود که شایعه حضور او در فهرست خروجى استقالل در رسانه ها 
منتشر شد. باقرى از همان روزها قید حضور در استقالل را زد و با چند تیم خواهان 
خود وارد مذاکره شد. او که فکر نمى کرد شرایط براى او به گونه اى رقم بخورد که 
دوباره مجبور شود در استقالل بماند، با پرسپولیس و برانکو مذاکراتى جدى انجام 

داد تا جانشین نوراللهى شود.
برانکو ایوانکوویچ که از ابتداى فصل قصد به خدمت گرفتن این بازیکن جوان را 
داشت اما در این امر ناکام مانده بود، با از دست دادن نوراللهى، بهترین فرصت 
براى جذب باقرى را پیش روى خود دید و با مدیر برنامه هاى این بازیکن براى 
قرمزپوش شدن توافقات نهایى را هم انجام داد. در این بین حتى شنیده مى شود 
باقرى با پرسپولیس قرارداد داخلى هم امضا کرده است. منصوریان بعد از کش  و 
قوس هاى فراوان در نهایت فهرست خروجى خاصى را منتشر نکرد و فقط راضى 

به جدایى میثم مجیدى و امین حاج محمدى شد.
نه رحمتى، نه بختیار و نه باقرى هیچکدام در فهرست خروجى منصوریان جایى 
نداشتند اما بختیار براى جدایى پافشارى کرد و موفق شد از استقالل جدا شود و 

حاال هم باقرى مى خواهد در همان مسیر قدم بردارد. باقرى 
که از بازى نکردن در این تیم شاکى است، در روزهاى 

گذشته چند جلسه با منصوریان برگزار کرد.
هافبک  ناراضى استقالل حتى در نبود آندو هم جایى 

در 
ترکیب استقالل ندارد و 

همین مسئله باعث شده تا او بیش  از پیش به جدایى فکر 
کند. در جلسه  آخر، دوباره باقرى به جدایى اصرار کرد اما منصوریان به او گفت 
به غیر از پرسپولیس و تراکتورسازى حاضر است رضایتنامه این بازیکن را براى 
هر تیم دیگرى صادر کند، اتفاقى که گره اى از کار باقرى باز نمى کند. شماره 14 
استقالل تصمیمش را گرفته و مى خواهد پرسپولیسى شود، براى همین حاضر 

نیست پیشنهاد منصوریان براى سپاهانى شدن را هم قبول کند.
البته خود باقرى نمى خواهد این توافقش با پرســپولیس علنى شود و حتى در 
جلســه اى قول داده بود که به این تیم نرود اما اینکه منصوریان براى او شرط 
عجیبى گذاشته است و در صحبت هایش مى گوید که به شرط پرسپولیسى نشدن 

رضایتنامه ات صادر مى شود این مسئله فرشید را کالفه کرده است.
آنچه در مورد فرشید باقرى مسلم است اینکه چون مى داند جایى در پازل تاکتیکى 
منصوریان ندارد و فرصت حضور در ترکیب اصلى این تیم را پیدا نمى کند این 
روزها دلش با استقالل نیست و مى خواهد هر طور شده منصوریان را راضى کند تا 
از استقالل جدا شود. سرمربى استقالل اما هر بار سنگ بزرگى جلوى پاى فرشید 
مى اندازد تا از این کار منصرف شود. قرارداد فرشید باقرى با استقالل 900 میلیون 
است و حتى اینطور که گفته مى شود در جلسه اى که مدیربرنامه باقرى با افتخارى 

شته  ا د
گفته است حضور 

ایــن بازیکــن از 
نظــر مالى هــم باعث 

ضــرر شــما مى شــود اما 
مدیرعامل استقالل در پاسخ 

بــه او گفته: «فقط بــا رضایت 
منصوریان رضایتنامه فرشــید را 

صادر مى کنــم.» در این میان اما 
سرمربى استقالل گفته است حتى 
اگر ماجراى قرارداد آندو هم درست 
شــود و اســتقالل از بابت هافبک 
دفاعى مشــکلى نداشــته باشد باز 
هم حاضر نیســت باقرى از استقالل

 برود.

ا پرسپولیس
ن باقرى ب

توافق پنها
    

صوریان به فرشید: سپاهانى شو!
   پیشنهاد من

سـى کاپ آماده مى
کـردن بازیکن جای

است.
مدیران این باشگاه
خود براى حضور د
و تأکید دارند که دنب

سى کاپ هستند.
در واقع ناطق که با
درخشـید، تنهـا در
که قبل از اتمام قـ
که نیروى هوایى

وى پیدا کند.

  گربه س
ذوب آهن در هشـت
گسترش فوالد هرگ
و سـه باخت حاصل
حریف تبریزى باش
گسـترش فوالد که
فوتبال ایران حضـو
در لیگ برتر را پشـ
هشـت مسـابقه اى
ل برابر ذوب آهن در
شکست را نچشیده
در اولین رویارویـى
برتر که اواخـر تابس
شـد گسـترش فوال

ب ر ی ر ه ى پ م
م شده است و سپاهانى ها هم در نامه اى به 
رى از اشتباهات اخیر داوران علیه این تیم و

یى ج ب ر ر س م ىر نبى و ى
رسیده که انتقادات در کنفرانس بعد از بازى جایش را به 
پرخاش در کنار زمین داده و مربیان تالش مىکنند به طور 

کنکنننکنکنار اعتراضات، مدیریت مســابقات  ایران اما عبــور از
را در آینــده غیرممکن خواهد 

کرد.
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همین مسئله باعث شده تا او بیش  از پیش به جدایى فکر 
کند. در جلسه  آخر، دوباره باقرى به جدایى اصرار کرد اما منصوریان به او گفت 
به غیر از پرسپولیس و تراکتورسازى حاضر است رضایتنامه این بازیکن را براى 
4هر تیم دیگرى صادر کند، اتفاقى که گره اى از کار باقرى باز نمى کند. شماره 14

استقالل تصمیمش را گرفته و مى خواهد پرسپولیسى شود، براى همین حاضر 
نیست پیشنهاد منصوریان براى سپاهانى شدن را هم قبول کند.

البته خود باقرى نمى خواهد این توافقش با پرســپولیس علنى شود و حتى در
جلســه اى قول داده بود که به اینتیمنرود اما اینکه منصوریانبراى اوشرط

عجیبى گذاشته است و در صحبت هایش مى گوید که به شرط پرسپولیسى نشدن 
رضایتنامه ات صادر مى شود این مسئله فرشید را کالفه کرده است.

آنچه در مورد فرشید باقرى مسلم است اینکه چون مى داند جایى در پازل تاکتیکى 
منصوریان ندارد و فرصت حضور در ترکیب اصلى این تیم را پیدا نمى کند این 
روزها دلش با استقالل نیست و مى خواهد هر طوروزها دلش با استقالل نیست و مى خواهد هر طور شده منصوریان را راضى کند تا 
از استقالل جدا شود. سرمربى استقالل اما هر بار سنگ بزرگى جلوى پاى فرشید 
0مى اندازد تا ازاین کار منصرف شود. قرارداد فرشیدد باقرى با استقالل 900 میلیون 
است و حتى اینطور که گفته مى شود در جلسه اى که مدیربرنامه باقرى با افتخارى 

شته  ا د
گفته است حضور
بازیکــن از ایــن

نظــر مالى هــم باعث 
ضــرر شــما مى شــود اما 

مدیرعامل استقالل در پاسخ 
بــه او گفته: «فقط بــا رضایت 

منصوریان رضایتنامه فرشــید را 
صادر مى کنــم.» در این میان اما 

سرمربى استقالل گفته است حتى 
اگر ماجراى قرارداد آندو هم درست

شــود و اســتقالل از بابت هافبک 
دفاعى مشــکلى نداشــته باشد باز 
هم حاضر نیســت باقرى از استقالل

 برود.

ا پرسپولیس
ن باقرى ب

توافق پنها
    

صوریان به فرشید: سپاهانى شو!

پس از بازي با صباي قم و پیروزي پرسپولیســی ها در دیداري 
حساس و در حالی که هواداران این تیم، سرخوش از این پیروزي 
بودند یک اتفاق عجیب در شبکه مجازي اینستاگرام افتاد. ساعت 
از یک بامداد گذشته بود که دروازه بان پرسپولیسی ها با استفاده از 
قابلیت جدید این نرم افزار، دوستانش را به تماشاي پخش زنده 
از خودش دعوت کرد! خیلی هــا منتظر بودند ببینند که او قرار 
است چه چیزي را نشــان بدهد. اصًال مگر ممکن است یک 

فوتبالیست ساعت یک بامداد بیدار باشد؟
با این حال علیرضا همه شرایط را فراهم کرد و پخش زنده اي 
را استارت زد که این دروازه بان را در حال رانندگی با سرعت 
غیر مجاز نشــان می داد! ســاعت یک بامداد، پس از بازي با 
صبا، رانندگی با ســرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه در 
حین رانندگی و...  جدا از همــه این تخلف هایی که دروازه بان 
پرسپولیس انجام داده است باید به نکته مهم دیگري هم اشاره 
کرد. اینکه پرسپولیسی ها این هفته باید مقابل تراکتورسازي به 

میدان بروند. تیمی که جدي ترین رقیب در جنگ قهرمانی براي 
آنها به حساب می  آید. آیا پرسپولیسی ها پس از بازي با صبا تمرین 
نداشته اند که بیرانوند از خواب و زندگی  اش زده و راهی خرم آباد از 
جاده مالیر شده است؟ این حرف ها را خودش در این ویدئو زنده زد 
که:  «جاده خرم آباد را برف بسته است. دارم می روم از سمت مالیر 

به خرم آباد برسم.» 
بیرانوند در بخش دیگري از این ویدئو زنده گفت:  «دارم می روم 
عروسی و دانشگاه باید امتحان بدهم که یک وقت سرباز نشوم تا 

مجبور شوم ترك  تان کنم!» 
این حرف هاي بیرانوند در کمتر از چند دقیقه، کلی الیک و کامنت 
به همراه داشت. جالب اینجاست که در پخش الیو علیرضا بیرانوند 
از اینستاگرام، دو نفر دیگر هم قابل مشاهده بودند که آهنگی را با 
صداي بلند گوش می دادند. بدون شک رفتار علیرضا بیرانوند که 
کمربند ایمنی را هم نبسته بود با واکنش مدیران باشگاه پرسپولیس 

روبه رو خواهد شد.

   شبى مملو از تخلف!
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کســى که بمیرد مردم مى گویند «چه باقى گذاشت»، اما 
فرشــتگان مى گویند «چه پیش فرستاد؟». خدا پدرانتان 
را بیامرزد، مقدارى از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا 
در نزد خدا باقى ماند و همه را براى وارثان مگذارید که 

موال على (ع)پاسخگویى آن بر شما واجب است. 

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان
بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت 
و سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت 
موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شــرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم 
پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز    شنبه  مورخ     95/11/23    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان 

امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1-بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2-پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى 

مزایده الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید 
طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت 
حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك 
در ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 95/11/24 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع 
در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد 
شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و 
تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار 
واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه امالك ، بازدید الزامى است 
و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.8-هزینه 

جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق 
کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به 
روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه 
مى بایست این هزینه را بر اســاس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
11-متقاضیان خرید مى بایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت 
نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12-در صورتى که مبالغ 
پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.13-نحوه فروش امالك مازاد 
بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت 

مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و 

اقساط

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد1
 ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه 

مسجد امام حسین ( 38) کوچه شهید 
بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه4164/ 2692122مسکونىخانه

2,486,400,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى 2
خ زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,704,000,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد 3
امام حسین (ع ) مقابل حسینیه

یک درب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار14/176-510/80زراعىباغ

259,560,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 4
بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار28419614/142مسکونىخانه

513,072,000فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله 5
کریمیان پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار463/50195387/814مسکونىخانه

630,574,560فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 6
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهخیابان گلها  

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیهشهرکها 42
3,976,207,200فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام نبش خیابان 7
کشاورز  

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه106/3545159/7214و تجارى

1,108,800,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز 8
انتهاى بن بست دوم  

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,428,336,000فروش با وضع موجود

9
خیابان امام خمینى (ره) خیابان 

درخشان روبروى دبستان درخشان 
مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,703,304,800فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح  10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

962,287,200فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 11
گستر سپید 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 12
گلدیس 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 13
گستر زمرد 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 14
نسترن 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 15
گستر محال 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 16
گستر کوثر 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,188,201,568فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 17
شکوفه 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 18
گستر خرداد 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 19
گستر الله 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 20
شقایق 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 21
بنفشه 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى 22
گستر صباح 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

23
کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان 
ایمان شرقى حد فاصل خیابان شهید 

بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000فروش با وضع موجود

24
کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان 
ایمان شرقى حد فاصل خیابان شهید 

بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000فروش با وضع موجود

25
کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان 
ایمان شرقى حد فاصل خیابان شهید 

بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى 26
شهردارى و بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه943130349مسکونىخانه

1,396,472,000فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  27
نبش کوچه محمد  

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه206/5527813390و تجارى

8,265,600,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان نبش خیابان نواب صفوى  28
مشاع سه دانگ متصرف دار44092023/235/1161مسکونىخانه

7,808,633,280فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد 29
نبش کوچه شهید سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه12/9 و26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان 30
پامنار روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما 31
پالك 38 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,714,916,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت 32
اسبق میسان تجارت 

کارخانه و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

5,666,080,000فروش با وضع موجود

33
خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان 

کوچه پنجم پالك 108 مجتمع آفتاب 
طبقه دوم واحد سه

و108/6215535--مسکونىمسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه15528

5,919,429,600فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه 34
شهید بزرگى 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى 35
گلشن بن بست میخک پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,217,600,000فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 36
یاس 4 

یک باب 
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9,352,000,000فروش با وضع موجود

ساسان اکبرزاده
برنامه هاى ویژه دهه فجر کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر استان 

اصفهان تشریح شد.
رئیس کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر استان اصفهان در مصالى 
حضرت امام خمینى (ره) اصفهان، با تبریک سى و هشتمین سالگرد پیروزى 
انقالب اســالمى به خبرنگاران گفت: مردم فهیم، بصیر، شجاع و همیشه در 
صحنه جمهورى اسالمى ایران و آزادمردان جهان مى دانند که امروز جهان 
معاصر با اتفاقات شگفت انگیز و سرنوشت ساز مواجه بوده و بحمدا... صبر و 
استقامت جبهه مقاومت درعراق و سوریه در حال چیدن میوه هاى صبورى است.
حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى با بیان اینکه امروز استکبار و در 
رأس آن امریکا در استیصال کامل به سر مى برد افزود: مردم ایران همواره در 
صحنه بوده و امسال نیز با بهانه هایى که امریکاى جهانخوار به دست مؤمنان 
و وطن پرستان داده، با فریاد مرگ بر امریکا در این ایام، نارضایتى خود را به 

حاکمیت امریکا ابراز مى دارند. 
وى همزمان بودن ایام دهه فجر با ایام محبت اهل بیت (ع) را از ویژگى هاى 
دهه فجر امسال برشمرد و گفت: آغازین روزهاى دهه فجر مصادف با سالروز 
میالد حضرت زینب (س) و روزهاى پایانى آن، مصادف با ســالروز شهادت 
حضرت زهرا (س) است و در حقیقت حال و هواى دهه فجر امسال، والیى، 

زینبى و زهرایى است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان مى گوید: در این راستا 
براساس ابالغیه هاى مرکز، توصیه هایى مبنى بر همت همه سازمان ها در 
همه شهرستان ها شده تا در این ایام به روند برنامه ها توجه گردد و به مناسبت 
والدت باسعادت حضرت زینب کبرى (س) برنامه هاى شاد اجرا شده و از سوى 
دیگر حرمت ایام فاطمیه نیز پاس داشته شود و برنامه ها در شامگاه 22 بهمن، 
به گونه اى باشد که شاهد اعمال سلیقه مردم در این مقوله باشیم تا به حرمت 
دینى و ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) که شهیده راه دفاع از والیت است 

خدشه اى وارد نشود.
حجت االسالم والمسلمین اروجى در ادامه برنامه هاى کمیته قرآنى را بیان کرد 
و گفت: برگزارى محفل باشکوه تجلیل و تکریم از چهره هاى قرآنى بیستم 

بهمن ماه سال جارى در سالن اهل بیت (ع) در اصفهان به همت امور قرآنى 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان برپاست که از برنامه هاى محورى است که 

اجرایى خواهد شد.
وى ادامه داد: اعضاى کمیته قرآنى در دهه فجر ســال جارى محفل قرآنى با 
عنوان قرآن و انقالب را در تاالر شــریعتى دانشگاه اصفهان، سى و پنجمین 
مسابقه قرآن و معارف اسالمى ویژه مقاطع تحصیلى و... را نیز برگزار مى کنند.

رئیس کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: حفظ عمومى قرآن از ســوى یگان هاى نیروى انتظامى، توزیع قرآن 
اهدایى و یارانه اى در نقاط محروم استان، نصب پوسترهاى قرآنى در مؤسسات 
قرآنى روستایى و شهرى، آذین بندى مؤسسات قرآنى در محالت، اعزام حفاظ 
قارى و مجرى برنامه هاى قرآنى در صورت نیاز به شهرستان ها، دیدار و تجلیل 
از خانواده هاى شهداى قرآنى، کرسى تالوت قرآن کریم در استان و شهرستان 

ها و... از دیگر برنامه هایى است که در دهه فجر، به اجرا در مى آید.
حجت االسالم والمســلمین اروجى خاطرنشــان کرد: در ایام دهه فجر در 
شهرستان ها نیز برنامه هاى قرآنى اجرا خواهد شــد که مى توان به برپایى 
مسابقات آیات موضوعى قرآن براى ورزشکاران در فریدن، برگزارى مسابقه 
«قرآن بخوان و جایزه بگیر» براى نونهاالن در شهرستان برخوار، برگزارى 
محفل انس با قرآن در مراکز شهرستان ها، برگزارى محفل قرآنى و اجراى دوره 
سبک زندگى قرآنى در خمینى شهر، توزیع لوح فشرده کلیپ نواهاى انقالب و 

دستاوردهاى انقالب در شهرستان برخوار و... اشاره کرد.
رئیس ستاد کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر استان اصفهان گفت: 
همچون سنوات گذشته، امسال نیز باتوجه به اینکه تمسک به قرآن رمز پیروزى 

است، دستاوردهاى قرآنى به صورت ویژه در دستور کار است.
وى همچنین از برنامه هاى نظام مند گفتمان دینى با موضوع انقالب اسالمى 
خبر داد و گفت: کمیته تشکل هاى دینى ستاد دهه فجر، برنامه هاى نظام مند 
گفتمان دینى با موضوع انقالب اسالمى را توســط مبلغین خواهر و برادر با 

همکارى آموزش و پرورش در مساجد استان به اجرا درخواهد آورد. 
حجت االسالم والمسلمین اروجى گفت: در مراسم 12 بهمن در سال جارى، و 
به منظور میثاق و تجدید عهد با والیت، شوراى هیئات مذهبى، کانون مداحان 

و اتحادیه انجمن هاى اسالمى به عنوان نهادهاى میانى حضور حداکثرى در 
مراسم خواهند داشت. این در حالى اســت که مراسم بزرگداشت ایام ا... دهه 

فجر، امسال با سخنرانى و جشن و سرور برپا خواهد شد.
همچنین اعضاى شوراى هیئات مذهبى و کانون مداحان در ایام دهه فجر با 

خانواده هاى شهداى دفاع مقدس و شهداى مدافع حرم دیدار مى کنند. 
وى افزود: کمیته تشــکل هاى مردمى ستاد دهه فجر اســتان اصفهان، از 
کانون هاى فرهنگى و مبلغین خواسته اســت تا در نمایشگاه دستاوردهاى 
ســازمان هاى مردم نهاد حضورى پررنگ داشته باشــند و توصیه شد تا در 
مراسم راهپیمایى 22 بهمن سال جارى هم به صورت کاروانى حضورى مؤثر 

داشته باشند.
رئیس کمیته تشکل هاى مردمى ســتاد دهه فجر استان اصفهان گفت: در 
صورت تقاضاى مراکز آموزشى و مساجد، ما به صورت ویژه مبلغین را به مناطق 

محروم استان اعزام خواهیم کرد.
وى از رسانه ها نیز خواست تا از مردم شــریف و فهیم اصفهان بخواهند در 
اجتماع یکپارچه مدافعان زینب کبرى (س) در مصالى بزرگ امام خمینى (ره) 
اصفهان که ساعت 10 صبح 15 بهمن ماه سال جارى که از جمله برنامه هاى 
شاخص قرآنى است حضور گسترده داشته باشند و در اجتماع مدافعان حرم در 
این برهه حساس تاریخى، لبیک گوى فرمان رهبر معظم انقالب در آوردگاه 

بدخواهان باشند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمى استان اصفهان همچنین گفت: ما در استان 
اصفهان در شهرستان هاى خوانسار، نجف آباد، زرین شهر، شهرضا، کاشان و 
اصفهان، 11 دبیرستان با نام صدرا که وابسته به سازمان تبلیغات هستند داریم 
که رشته تخصصى علوم و معارف اسالمى در آنها تدریس مى شود و دبیران 
این مدارس نیز در دهه فرخنده فجر در سال جارى، ویژه برنامه هایى را تدارك 

دیده اجرایى مى کنند.
رئیس کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر استان اصفهان گفت: کتاب 
اصول اقتصاد مقاومتى با الهام از زندگى حضرت فاطمه زهرا با عنوان زندگى 
برتر نوشته حجت االسالم والمسلمین مهدى نیلى پور همزمان با ایام دهه فجر 

در روز 17 بهمن ماه سال جارى در مراسمى ویژه رونمایى مى شود.

دهه فجر امسال والیى، زینبى و زهرایى است
رئیس کمیته تشکل هاى مردمى ستاد دهه فجر استان:



حوادثحوادث 2866سه شنبه 12 بهمن ماه 0909

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگیرى زن و شوهرى که با جعل هویت و اسناد اقدام به کالهبردارى چهار میلیارد 
ریالى کرده بودند، خبر داد.

به گزارش میزان، سردار بهمن امیرى مقدم گفت: در پى مراجعه شهروندى با در دست داشتن مرجوعه قضائى مبنى بر اینکه با 
خرید ملکى در یک بنگاه امالك، طعمه کالهبرداران حرفه اى شده است تحقیقات گسترده کارآگاهان پلیس آگاهى استان آغاز 
شد. وى افزود: با توجه به اهمیت موضوع کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى رسیدگى به این پرونده را آغاز 

کرده و در تحقیقات اولیه دریافتند این پرونده چند شاکى دیگر نیز دارد.
سردار امیرى مقدم گفت: کارآگاهان پلیس آگاهى با دعوت از شاکیان پرونده و تحقیقات اولیه ازمالباختگان، بنگاه امالك در 
منطقه امام هادى(ع) که اقدام به خرید ملک کرده را شناسایى کردند. سرنخ هاى موجود نشان مى داد در بنگاه مورد نظر پس از 
انجام معامله و هنگام انتقال سند در محضر خانه، جعلى بودن اسناد و همچنین جعلى بودن هویت فروشنده که زنى جوان است 
مشخص مى شود. وى با بیان اینکه پیگیرى بعدى نشان داد زن جوان بدون برجاى گذاشتن ردپایى از خود و همدستش متوارى 
شده است،گفت: کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى در تحقیقات پرونده،بنگاه امالك مورد نظر را شناسایى 

کرده و با بررسى هاى اولیه وتحقیقات از اهالى محل مشخص شد این بنگاه از مدتى قبل تعطیل بوده و فعالیتى ندارد.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگى با مقام قضائى، مدیر بنگاه امالك و مسئول دفتر 
اسناد رسمى که مرتبط با این پرونده بودند را به پلیس آگاهى احضار کردند. وى اظهار داشت: پس از چند روز دو فرد مورد نظر به 
پلیس آگاهى مراجعه کردند و در بازجویى هاى به عمل آمده ازاین افراد،هویت مالک اصلى ملک شناسایى و به پلیس آگاهى 
دعوت شد که در اظهارات خود عنوان داشت از موضوع فروش ملک خود بى اطالع بوده است . سردارامیرى مقدم تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات به صورت ویژه پیرامون شناسایى افراد مراجعه کننده به بنگاه و دفتر اسناد آغاز شدکه با 
اقدامات پلیسى و تحقیقات گسترده کارآگاهان توانستند یکى از متهمان به نام «هادى» 41 ساله را در بلوار طوس شناسایى و 

بالفاصله دستگیر کنند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: در پى اظهارات این متهم و با توجه به تحقیق از مدیر بنگاه و محضردار و همچنین 
پیگیرى هاى اطالعاتى و تحقیقات میدانى و استعالم از سامانه هاى پلیسى در نهایت متهمان اصلى پرونده و جاعالن اسناد به 

نام هاى «هادى» 44 ساله و همسرش «شهربانو »39 ساله را در مخفیگاهشان واقع در بلوار الهیه شناسایى و دستگیر کردند.
امیرى مقدم گفت: در بازرسى از مخفیگاه زن و شوهر کالهبردار، انواع مهر ادارات و سازمان هاى مختلف و چند عدد مهر پرس 
ثبت اسناد به همراه تعداد زیادى دفترچه جعلى مالکیت زمین و ملک کشف شد. وى با اعالم اینکه زن و شوهر کالهبردار در 
بازجویى هاى خود صراحتاً به بزه انتسابى اعتراف کرده اند گفت: در این خصوص سه مالباخته دیگر نیز شناسایى شده و در بررسى 

هاى انجام یافته ارزش کالهبردارى هاى صورت گرفته چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

ســرباز 21 ســاله شــیرازى کــه در صــدد اثبات ترســو بــودن یکى 
از دوســتانش بود، بر ســر یــک اتفاق هــم اکنــون در زندان به ســر 

مى برد.
به گزارش مهر، گاهى یک اتفاق ساده و یا حتى یک شوخى، یک حرف و 
یا یک فکر پیش پا افتاده، ورق زندگى انسان ها را برمى گرداند و روزگار، 
روزهاى تلخش را نشان مى دهد. داســتان یکى از پرونده هاى ستاد دیه 
هم گواه یک اتفاقى است که بر حَسب یک شوخى ساده، زندگى چند جوان 
بى گناه درگیر روزهاى تلخ و حسرت مى شــود. ماجرا به دى ماه سال 91 
باز مى گردد. «نادر - الف» به عنوان نگهبان مســلح یگان خدمتى، یک 
قبضه اســلحه کالش از هم خدمتى قبلى خود تحویــل مى گیرد و پس از 
خشــاب گذارى به این امید که در سرماى آن ســیاهى شب جز خودش و 
پاسبخش که اگر خواب نباشد آمدنش از فاصله دور هم معین مى شود،کسى 
آنجا نمى آید، اســلحه را به دلیل سوز هوا و ســختى حمل آن در اتاقک 
نگهبانى رها مى کند. این سرباز جوان اگر چه محل خدمت خود را در داخل 
پادگان ترك نمى کند اما از محل معین شده خود به علت سرما فاصله گرفته 

و براى اینکه خودش را گرم کند، شروع به راه رفتن در دل شب مى کند.
محل اســتقرار نادر نزدیک به خوابگاه ســربازان بود و در شــرایطى که 
«محسن» هم خدمتى قدیمى نادر براى مالقات او به اتاقک مى آید ولى او 
را نمى یابد به نیت اینکه نکند اسلحه توسط مسئول شب پادگان قبض شده 
و توبیخ و بازداشت شامل حال دوست صمیمى اش شود کالش را برداشته و 

به هواى اینکه نادر حتمًا براى دستشویى خودش را به نقطه خارج از دیدى 
رسانده منتظر او مى شــود. اما انتظار فراتر مى رود و محسن بابت سرماى 
بیش از اندازه زمستان آن سال با اســلحه به داخل آسایشگاه مى رود تا در 

صورت بازگشت نادر آن را به وى بازگرداند.
محســن در راه بازگشــت بود که فکر و خیال هایى به ذهنش مى رسد. 
در گیر و دار فکرها و مراجعت به داخل خوابگاه به دلیل طبع شــوخى که 
داشت در شرایطى هم که تعدادى از دوستانش خواب و نیمه خواب بودند 
وسط آسایشگاه ایستاده و به شــوخى با صداى بلند و البته به طنز در تقلید 
دیالوگ هاى یکى از شخصیت هاى موج نو ســینماى ایرانى به بیان  این 

دیالوگ ها مى پردازد.
سرباز جوان وسط پادگان و بخاطر شــوخى کردن با دوستانش شروع به 
بلند گفتن دیالوگ هایى مى کند و خطاب به دوســتانش و با لحن شوخى 
مى گوید: «احترامت واجبه خان دایى امــا حرف از مردونگى نزن که هیچ 
خوشم نمى آد، کى واسه من قد یه نخود مردونگى رو کرد تا من واسش یه 
خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردى خان دایى؛ 

نزنى، مى زننت...»
بعد از این شیرین کارى وقتى محســن با واکنش تند یکى از دوستانش که 
گویا بعد از 48 ساعت بى خوابى تازه خواب به چشمانش نشسته بود، مواجه 
مى شود، درگیرى لفظى آن دو شروع مى شــود و در شرایطى که محسن 
هیچ قصدى در شلیک گلوله به ســمت هم خدمتى خود را نداشته و در بین 

جدل هاى لفظى شــان تنها براى ترســاندن او گلنگدن را مى کشد و قصد 
داشته که ترسو بودن او را با این کار به جمع حاضرین نشان دهد اما ناگهان 
دستش به روى ماشه چکانده شــده و چند تیرى که به صورت رگبارى از 
اسلحه خارج مى شود درست در بدن دوستى مى نشیند که بدون دخالت در 
درگیرى آنها تنها شاهد ماجرا بوده و به اذعان شاهدان از قضا چند بارى هم 

براى خاتمه ماجرا تالش کرده بود.
هرچند با طرح شــکایت از خانواده مقتول، پرونده در شــعبه دوم دادگاه 
نظامى فارس مورد بررســى قرار مى گیرد و با رسیدگى بدوى و طبق نظر 
کارشناسان متهم ابتدا به قتل عمد محکوم مى شود اما در ادامه پرونده به 
شعبه 15 دیوان عالى کشور ارجاع مى شود و با توجه به روابط حسنه قاتل و 
مقتول و همچنین بسیارى دیگر از شواهد موجود وى به اتهام قتل غیرعمد 
تنها محکوم به پرداخت دیه مى شود. محسن از اقشار کم در آمد و نیازمند 
جامعه و ساکن یکى از شهرستان هاى تابعه شیراز است که توان پرداخت 
دیه را نداشته و هرچند در موضوع مرگ دوستش به طور 100 در صد مقصر 
شناخته نمى شــود اما به دلیل این موضوع از دو سال گذشته تاکنون بابت 
عدم پرداخت مبلغى بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال در زندان مرکزى 

شیراز محبوس است.
جوانى که قرار بود پس از پایان ســربازى، زندگى را طور دیگرى بسازد و 
تشکیل خانواده دهد، حاال بر اساس یک اتفاق غیر عمد روزهاى جوانى را 

پشت میله هاى زندان سپرى مى کند.

تبعات یک 
شوخى بچگانه

از پادگان تا میله هاى زندان

زن و شوهر نامرئى 
400میلیون کالهبردارى کردند

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر زوارهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر زواره

فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور 
فجر آزادى زبند ظلم و زور 

مهر، در آغوش ملت، جا گرفت 
انقالب او همه دنیا گرفت 

دهه شکوهمند فجر مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر سمیرمروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر سمیرم

خبر رسید که تک سوارى مى آید تا نور را به جاى ظلمت بنشاند. مى آید تا درخت خبر رسید که تک سوارى مى آید تا نور را به جاى ظلمت بنشاند. مى آید تا درخت 
نهضت امت به بار نشیند. خبر آمد فرشته مى آید آن هنگام که دیو بیروننهضت امت به بار نشیند. خبر آمد فرشته مى آید آن هنگام که دیو بیرون

 مى رود. فرا رسیدن ایام ا...دهه فجر که یادآور رشادت مردان و زنان این دیار به  مى رود. فرا رسیدن ایام ا...دهه فجر که یادآور رشادت مردان و زنان این دیار به 
رهبرى مردى از تبار بزرگان بود را تبریک و تهنیت عرض مى نماییمرهبرى مردى از تبار بزرگان بود را تبریک و تهنیت عرض مى نماییم

لطفى میان جایى- شهردار سمیرم لطفى میان جایى- شهردار سمیرم 

شهردارى سمیرم به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر سمیرم در نظر 
دارد کل مجموعه تفریحى آبشار اعم از ورودى- محوطه  شهرك بازى و غرفه هاى 
تجارى را به افراد واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه افراد واجدالشرایط جهت 
شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهى به مدت 7 روز کارى جهت اخذ اسناد و 

شرایط واگذارى به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند: 
پایه قیمت پیشنهادى 2/200/000/0000 ریال 
سپرده شرکت در مزایده 115/000/000 ریال 

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ضمناً هزینه آگهى به عهده 
برنده مزایده مى باشد.  

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده
مهدى غالمى- شهردار گلدشت مهدى غالمى- شهردار گلدشت 

شهردارى گلدشت در نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از 
طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 95/11/19 جهت دریافت اطالعات و اخذ 
اسناد مزایده به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا تاریخ 95/11/20 به دبیرخانه شهردارى تحویل 

نمایند. 
تلفن: 7- 03142232006 

 آگهى مزایده  آگهى مزایده 

شرکت مخابرات استان اصفهانشرکت مخابرات استان اصفهان

شــرکت مخابرات ایران- مدیر منطقه اصفهان در نظر دارد اقالم اسقاطى و مستعمل و بالاستفاده 
موجود در انبار مرق (شامل انواع کابل، آهن آالت، آلومینیوم و...) را از طریق مزایده عمومى به فروش 

رساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت بعمل مى آید. 
از تاریخ 95/11/12 لغایت 95/11/19 جهت دریافت اســناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى 
به مبلغ 300/000 ریال به حســاب جارى شــماره 1640740762 بانک ملت با شناســه واریزى 
13000801127192 به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2  اطاق 223 مدیریت 
تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.ir مراجعه 

نمایند. 
همچنین جهت کســب اطالعات بیشــتر مى توانیــد به آدرس ســایت اینترنتى شــرکت

 WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 36660445 تماس حاصل نمائید. 

آگهى مزایده  آگهى مزایده   شماره  شماره 33//9595   نوبت اول
شرکت مخابرات ایران 
مدیریت منطقه اصفهان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تمام مشکالت واى فاى 
رفع مى شود؟

نصف جهــان  گویا ســرانجام زمان آن فرا رسیده تا با 
مشکالت اتصال، نقاط کور دسترسى به شبکه و کندى 
سرعت و قطع و وصل شدن مکرر اینترنت خداحافظى 
کنیم. شرکت Eero وعده داده است که با جدیدترین 
روتر دو بانده کوچک خود مى تواند یک شبکه واى فاى 

یکپارچه بدون نقص را در اختیار شما قرار دهد.
روش کار بسیار ساده اســت: بعد از این که دو یا تعداد 
بیشترى از این دستگاه هاى Eero به پریز برق متصل 
شدند، آنها با استفاده از فناورى TrueMesh یک شبکه 
بزرگ فراگیر را ایجاد مى کنند. این سیستم با سازگارى 
با محیط اطراف خود سریع ترین و قوى ترین روتر را براى 

ارسال امواج به شما پیدا مى کند.
از لحاظ فنى، کاربران براى هــر 90 متر مربع به یک 
دستگاه روتر نیاز خواهند داشــت، اما بر اساس نوشته 
وب سایت Eero، به نظر مى رسد براى رسیدن به یک 
شبکه ایده ال در اغلب خانه هاى با متراژ متوسط به سه 
دستگاه نیاز باشد. در حال حاضر خرید سه دستگاه جمعا 

499 دالر براى شما هزینه خواهد داشت. 
این دستگاه با سبک و ســیاق اپل مانند خود یکى از 
زیباترین روترهاى موجود در بازار است. نه میله زشت 
آنتن هاى چسبیده به روترها را در این دستگاه مى بینید و 
نه خبرى از کلنجار رفتن با کابل هاى گره خورده است. 
 Eero ظاهر شیک و جذاب این سیستم واى فاى خانگى
باعث مى شود تا شما دیگر نگران پنهان کردن روتر خود 

از دید نباشید.

ساخت چندین اکانت از 
بازى ها و برنامه هاى اندروید

نصف جهان  حتمًا تا کنون بارهــا و بارها به این فکر 
افتاده اید تــا بتوانید از یک برنامه دو اکانت داشــته 
باشــید و بتوانید هــر دو آن ها را در یــک دیوایس 
مشترك مدیریت کنید. در تمامى سیستم عامل هاى 
موجود، محدودیت هایى وجود دارد که به وسیله آن 
ها نمى توانید یک نرم افزار را دو بار بر روى دستگاه 
 Parallel هوشــمند خود نصب کنید. اپلیکیشــن
Space به شما کاربران گوشى هاى اندرویدى کمک 

مى کند تا بتوانید چندین اکانت از یک برنامه یا بازى 
را بر روى دستگاه هوشمند اندرویدیتان داشته باشید. 
برنامه پارالل اسپیس تا کنون بیش از 50 میلیون بار 
توسط کاربران از پلى اســتور دریافت شده است که 
خود نشــان دهنده کارایى باالى آن مى باشد. اگر 
بخواهیم نحوه کار فضاى موازى ( پارالل اســپیس) 
را شــرح دهیم مى توان گفت کــه در محیط خود 
برنامــه ها را شــبیه ســازى کــرده و دسترســى 
کاربران را بــراى ورود به محیط اصلــى برنامه ها 
فراهم مى کنــد. یکى از برتریــن ویژگى هاى این 
نرم افزار شــبیه ســازى برنامه هاى نصب شــده

به صورت نامرئى مى باشــد که کسى به غیر شما به 
آن دسترسى نداشــته و به صورت ویژه اى از حریم 

خصوصیتان محافظت مى نماید.

 IE  مى میرد؟!
 Internet Explorer مرورگر قدیمى   ایتنا|
مایکروسافت که از سال 1995 مورد استفاده کاربران 
اینترنت اســت، این روزها به پایان کار خود نزدیک 
مى شود. بررسى هاى موسسه نت مارکت شیر نشان 
مى دهد که سقوط آزاد مرورگر IE به خصوص از سال 
2015 و با بازنشسته شدن آن توسط خود مایکروسافت 
و جایگزینى مرورگر Edge شدت گرفت. در دو سال 
اخیــر مرورگرهاى کروم و فایرفاکــس هم کاربران 
زیادى پیدا کرده اند و این امر هم استفاده از IE را بیش 

از گذشته منسوخ کرده است..
البته کســانى که با IE خداحافظى کرده اند لزوما به 
استفاده از Edge روى نیاورده اند، زیرا این مرورگر تنها 

بر روى سیستم عامل ویندوز 10 قابل استفاده است. 
 Internet کارشناسان معتقدند کاهش اســتفاده از
Explorer به زیر ده درصد در سال 2017 امرى کامال 

محتمل است.

فروشگاه اینترنتى دیجى صدا فعالیت خود را به عنوان فروشنده تجهیزات صوتى حرفه  اى (تجهیزات صوتى استودیویى، 
اجراى زنده) و آالت موسیقى و نورپردازى و... طیف وسیعى از محصوالت موجود در بازار را در اختیار دوستان و مخاطبین 
خود قرار داده است. این فروشگاه اینترنتى با فعالیت روز افزون خود مورد استقبال بسیارى از هنرمندان و طرفداران حرفه 
اى صوت و موسیقى قراد گرفته است.دیجى صدا با مطالعه گسترده بر روى نیازها و سالیق مشتریان ایرانى، اقدام به توزیع 
سیستم هاى صوتى و آالت موسیقى نموده است و با توجه به تنوع محصوالت و فروش برندهاى معتبر اروپایى و آمریکایى 

و ایرانى توانست ظرف مدت کمى، جایگاه خود را در بین عرضه کنندگان این نوع خدمات تثبیت کند.
این مرکز با بهره گیرى از تیم هاى مجرب فنى در زمینه صدابردارى و آالت موسیقى شما را در انتخاب بهترین ها یارى 
میرساند.کارشناسان دیجى صدا بدون هیچ گونه چشم داشت و تعصب روى برند خاص، بهترین مشاوره را به شما خواهند 
داد. در آخر میتوان گفت، کسب رضایت مندى مشتریان و احترام به آنها محور فرهنگ کارى دیجى صدا مى باشد. مدیران 
و کارشناسان با سعى و تالش مستمر در جهت افزایش کیفیت محصوالت ارائه شده و همچنین خدمات مرتبط،در جهت 

http://digiseda.ir :نیل به این مهم گام برمى دارند.                                                                                                                      وب آدرس

Super Stickman Golf 3 یک بازى جدید و فوق العاده زیبا با گیم پلى اعتیادآور در ســبک بازى هاى ورزشــى 
گلف از اســتودیوى Noodlecake Studios براى اندروید اســت که به صورت رایــگان در مارکت گوگل عرضه 
شده و تا به این لحظه بیش از 1 میلیون بار توســط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده و از پرطرفدارترین 
بازى ها به شــمار مــى رود. در این بازى شــما در نقش یک آدمــک چوبى که یــک گلف باز آماتور اســت قرار 

مى گیرید! 
در حالت تک نفره شما باید یک دوره 20 جلســه اى را طى کنید ؛ گیم پلى بازى بسیار ساده اما چالش برانگیز است، 
شما مى بایست در یک زمین گلف که هیچ شباهتى به زمین بازى گلف در دنیاى واقعى ندارد و کامال به طور انتزاعى 
تعریف شده است توپ را وارد چاله کنید! در ابتداى بازى و در حالت تک نفره شما با چهار دوره از مسابقات قهرمانى 
روبرو هستید که در هر یک از این مسابقات پنج مســابقه وجود دارد و در هر یک از این پنج مسابقه باید در 9 زمین 
متفاوت بازى کنید! در هریک از این زمین هاى گلف شما تعداد مشخصى ضربه مى توانید بزنید تا توپ را وارد چاله 

کنید! چالش اصلى وقتى آغاز مى شود که بخواهید با تعداد ضربه کمترى توپ را به مقصد برسانید!

راهنماى خرید

با پیشــرفت روزافزون فناورى، دیگر براى داشتن یک 
کامپیوتر شخصى با قدرت باال و بدنه اى باریک، نیازى 
به تهیه آلترابوك هــاى گران قیمت نیســت! کمپانى 
Acer، ســرى Aspire V5-591G را بــا هدف عرضه  

لپ تاپ هایى باریک، با امکانات مالتى مدیاى پیشــرفته 
و قیمتى مناسب، وارد بازار کرده است. این لپ تاپ هاى 
15 اینچى، از طراحى باریک و ســبک اســتفاده کرده، 
سخت افزار به روز و قدرتمندى دارند و شارژدهى بسیار 
خوبى را در اختیار کاربر قرار مى دهند. لپ تاپ هاى شرکت 
«ایسر» بسیار متنوع هستند و دستگاه هایى از رده  پایین 
تا لپ تاپ هاى مالتى مدیا و مخصوص بازى مى ســازد 
که هرکس بتواند با توجه بــه نیازش لپ تاپى را انتخاب 
کند و بخرد. لپ تاپ مدل «Aspire V5-591G»، یک 
لپ تاپ حرفه اى و مخصوص کاربرى مالتى مدیاست که 
با قاب مشکى طر ح دار جلوه  خوبى دارد. قلب تپنده  این 
دستگاه، پردازنده  ساخت شرکت اینتل سرى i7 و مدل  

HQ 6700 با فرکانس 2.6 تا 3.5 گیگاهرتز است که از 

پس سنگین ترین محاسبات بر مى آید. شانزده گیگابایت 
حافظه  رم از نــوع DDR4 و دو ترابایت حافظه  داخلى از 
نوع هارددیســک براى ذخیره و انتقال اطالعات کامال 
مناسب است و نقل و انتقاالت داده را در کسرى از ثانیه 
انجام مى دهد. پردازنده  گرافیکى ساخت شرکت انویدیا با 
مدل GeForce GTX 950M و چهار گیگابایت حافظه  
اختصاصى، این لپ تاپ را به یک لپ تاپ حرفه اى براى 
کاربرى مالتى مدیا و حتى مخصوص بازى تبدیل کرده 
که براى انجام کارهاى گرافیکى سنگین، تماشاى فیلم 
با کیفیت بســیار باال و بازى هاى روز دنیا مناسب است. 
 Full و وضوح LED صفحه نمایش 15.6 اینچى با پنل
HD مى توانســت با انتخاب بهترى جایگزین شود؛ اما 

همین انتخاب هم مناسب است و تصویر نسبتا مطلوبى را 
به کاربر مى دهد. باترى این لپ تاپ هم یک باترى شش 
سلولى است که ظرفیتى معادل 5040 میلى آمپرساعت 

دارد و زمان شارژدهى نسبتا خوبى را براى کاربر فراهم 
مى کند. 

جمع بندى
لپ تــاپ Aspire V5-591G  تالش ایســر براى ارائه 
لپ تاپى با طراحى چشــم گیر و قیمتى مناســب بوده و 
باید بگوییم در این کار تا حد زیادى موفق بوده اســت. 
این لپ تاپ ها رقباى زیادى ندارند و شــاید تنها بتوان 
به محصوالتى نظیر Lenovo Ideapad S510  اشاره 
نمود. اگر از نقاط ضعف اصلى این دســتگاه که شامل 
صفحه نمایش نه چندان باکیفیت و سیستم خنک کنندگى 
ضعیف اســت، چشم پوشــى کنیم، مى توان گفت که 
Aspire V5-591G لپ تاپ بســیار خوب و با ارزشــى 

اســت و مطمئنا خریداران خود را راضــى نگاه خواهند
 داشت.

هم اکنون این لپ تاپ 15 اینچى را مى توانید با قیمتى در 
حدود 3800000 تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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چگونه متن پنجره هاى خطا 
در ویندوز 10 را کپى کنیم؟

نصــف جهــان  گاهــى اوقات نیاز اســت تــا متن 
پنجره هاى خطــا در ویندوز را کپــى و براى حل 
نمودن آن، متن مــورد نظر را در گوگل جســتجو 
کرده تا علت آن را بفهمیم! در ویندوز 10 مى توان 
متن هاى خطا را تنها با اســتفاده از یک کلید میانبر 

کپى نمود!
براى این منظور پس از مشاهده یک پنجره خطا در 
ویندوز 10، روى آن پنجره یکبار کلیک کرده و کلید 

میانبر Ctrl+C را فشار دهید.
 ســپس برنامــه Notepad را باز نمــوده و کلید 
ترکیبى Ctrl+V را فشــار دهید تا متن خطا در آن 

کپى شود!
 اکنون مى توانید متن خطا را در گوگل جستجو کرده 

و علت آن را بفهمید.

کنترل فشار خون و چربى با 
کاشتن یک دیسک کوچک

هــر روز، کاشــتنى ها وارد مرحلــه    مهر |
جدیدى مى شــوند. اکنون، در مرحله اى هســتیم 
که یک کاشــتنى به انــدازه یک ســکه کوچک 
بدون بى حســى در دست کار گذاشــته مى شود تا 
فشار خون و کلســترول فرد را بررســى و گزارش 

کند.
این دیسک ها که eCoin نام گرفته اند در فرایندى 
20 دقیقه اى و با بى حسى  موضعى در بدن بیمار کار 

گذاشته مى شوند.
 eCoin  پالس هــاى برقــى از خــود منتشــر 
مى کنند که اعصــاب موجود در بــازو را تحریک 

مى کند. 
سپس سیگنال هایى به مراکز کنترل فشار خون در 

مغز فرستاده مى شود.
هم اکنون، آزمایش اولیه این دســتگاه با حضور 48 
نفر در کشــورهاى نیوزلند، تایــوان و کانادا انجام 

شده است. 
این آزمایش نشان داد eCoin در مقایسه با ابزارهاى 
پزشکى دیگر قابلیت بیشــترى براى کاهش فشار 

خون دارد.
 اکنــون نیز قــرار اســت آزمایش وســیع ترى با 
حضــور 360 نفــر در بیمارســتان هاى سراســر 
آمریکا انجام شــود. در صورت موفقیت آمیز بودن 
آزمایش ها، دســتگاه وارد مرحله تجارى ســازى 

مى شود.
این درحالى اســت کــه در انگلیس از هــر چهار 
بزرگسال یک نفر به فشــار خون باال مبتال است. 
هرچند به نظر مى رســد فشــار خون باال عارضه 
تهدید آمیزى نباشــد اما در صورت درمان نشــدن 
مشــکالت بزرگى بــراى ســالمت فــرد ایجاد 

مى کند.

ترفند

فناورانه

برترین وسایل هوشمند خانگى 2017 

Aspire V5-591G-76PA لپ تاپ 15 اینچى ایسر مدل

 اتوماتیک سازى منازل دقیقا به معنى همان اسمى است که براى آن در نظر گرفته 
شده: اتوماتیک سازى توانایى ها و امکانات به منظور کنترل تجهیزات منزل، از 
کنترل پرده گرفته تا سیستم غذا دهى به حیوانات خانگى که همگى با فشار دادن 

یک دکمه انجام مى پذیرد. بعضى فعالیت ها مانند تنظیم المپ جهت روشن یا 
خاموش شدن با اشاره شما، کارهاى ساده و کم هزینه اى به شمار مى آیند. دیگر 
امکاناتى همچون دوربین هاى امنیتى پیشرفته احتماال نیازمند سرمایه گذارى و 

زمان بیشترى براى اجرا خواهند بود.

در حال حاضر دسته هاى مختلفى از وسایل هوشمند وجود دارند و شما مى توانید 
همه چیز را از سیستم روشنایى و گرمایشــى گرفته تا قفل ها و سیستم امنیتى 
منزلتان را از طریق این وسایل کنترل کنید. در ادامه به سراغ تجهیزات کنترل 

کننده منزل مى رویم.

آمازون اکو
اکو یک اسپیکر بلوتوث است که توسط الکسا، دستیار 
صوتى کارآمد آمازون، کنترل مى شود. الکسا مى تواند 
مستقیما با بسیارى از دستگاه هاى هوشمند ارتباط برقرار 
 (IFTTT) کند و همینطور با استفاده از دستورات شرطى
مى توانید دستورات جدیدى را براى او تعریف کنید. شاید 
کمى کار ببرد اما مى توانید با استفاده از صدایتان بیشتر 
وسایل منزلتان را کنترل کنید. اگر در حال حاضر اسپیکر 
مورد عالقه تان را خریــدارى کرده اید، ”اکو دات“ ارزان 
قیمت مى تواند به آن متصل شده و قابلیت هاى الکسا 

را به آن بیافزاید.

SimpliSafe سیستم امنیتى منازل
اگر قصد دارید هوشمند ســازى منزلتان را شخصا به 
 SimpliSafe عهده بگیرید، بهتر است نگاهى به سیستم
بیاندازید. این سیستم نداشتن سرویس نظارتى را با قیمت 
مناسب و نظارت ماهانه جبران کرده است. این سیستم 
در پکیج هاى متفاوتى عرضه مى شــود و حتى خریدار 
مى تواند پکیج مورد نظــرش را انتخاب کند تا آنچه که 

دقیقا براى منزل مد نظر دارد، به خدمت بگیرد.

المپ هاى Hue شرکت فیلیپس
به دنبال تسلط بى چون و چرا در بخش سیستم روشنایى 
منزلتان هســتید؟ المپ هاى Hue شرکت فیلیپس به 
شما امکان مى دهد که نه تنها شدت نور، بلکه رنگ آن 
را نیز کنترل کنید. ممکن است قیمت آن کمى باال باشد 
اما اکوسیستم Hue با استفاده از تجربه باالى خود قادر 
است با اکثر سیستم ها از جمله الکسا، Siri، گوگل هوم و 
سیستم IFTTT همخوانى داشته باشد. اگر عالقه اى به 
المپ هاى رنگارنگ ندارید اما مایل هستید المپ هاى 
سفید رنگ منزلتان را تحت کنترل داشته باشد، مى توانید 
از المپ هاى سفید رنگ فیلیپس با قیمت مقرون به صرفه 

استفاده کنید.

Rachio کنترل هوشمند آب پاش
Rachio هوشــمند  پــاش  آب  دوم  نســل 

 با توجه به نوع دســتگاهى که سفارش مى دهید، به 
شــما امکان کنترل 8 یا 16 منطقه به طور همزمان 
را به همراه ترمینال شیر آب اصلى مى دهد. دستگاه 
در صورت بارش بــاران آب پاشــى نخواهد کرد و 
البتــه از طریق گوشى هوشــمند نیز قابــل کنترل 
است. عالوه بر این، دســتگاه حاوى سرویس هاى 
دیگر با قابلیت فرمــان بردارى از سیســتم هایى از 
 Nest و محصوالت شرکت IFTTT ،جمله الکســا

است.

سیستم هاى سرمایشى گرمایشى
ترموســتات Nest Learning با واى فاى به شما این 
امکان را مى دهد که از طریق تلفن، تبلت و یا کامپیوتر 
دماى منزل را از راه دور کنترل کنید. نســل جدید این 
سیستم در مقایسه با نســل هاى گذشته داراى صفحه 
نمایشگر بزرگتر و سنسورهاى بیشترى است و همچنین 
داراى قابلیت پشــتیبانى از سیســتم تعیین موقعیت 

جغرافیایى و سیستم شناسایى حریق نیز خواهد بود.

Ecobee 3 ترموستات هوشمند
با اینکه ترموستات Nest بســیار کارآمد است، اما تنها 

سیستم برتر در این زمینه به حساب نمى آید. 
ترموســتات هوشــمند Ecobee 3 یکــى دیگــر از 
دستگاه هایى اســت که مى توان آن را از راه دور کنترل 
کرد. این دستگاه تنها دما را در یک نقطه نظارت نمى کند 
بلکه از طریق چند سنسور در اتاق هاى مختلف تنظیم 

دما را بر عهده مى گیرد.

Perfect Bake Pro
این دستگاه ریسک در پخت وپز را از بین مى برد. دستگاه 
متشکل از یک ترازوى متصل به اپلیکیشن است که به 
آشپزهاى تازه  کار کمک مى کند تا مقدار دقیق مواد الزم 
را براى آشپزى به کار ببرند. کافى است که از اپلیکیشن 
پیروى کنید تا مقــدار دقیق موادى که بــه غذا اضافه 
مى کنید را به شکل دقیق برایتان اندازه گیرى کند. البته 

به شرط اینکه شکر را اشتباهى به جاى نمک نریزید!

Wink Hub 2
Wink Hub 2  دستگاه منتخب ما در بخش  هاب هاى 
 Z-Wave، کنترل منزل است که با دستگاه هاى داراى
ZigBee، Lutron Clear Connect، Kidde، Blue-

tooth و Wifi همخوانى کافى دارد. همچنین این دستگاه 
از ویژگى Thread در آینده نیز پشتیبانى مى کند که این 
ویژگى شامل تمامى وسایل در بخش خانه هوشمند است 
Net- فیلیپس و دوربین Hue یعنى از سیستم روشنایى

 Wink Hub .گرفته تا سیستم گوگل هوم مى شود gear
2 قابل اعتمادترین دستگاهى است که تا به حال تست 

کرده ایم که به طور گسترده اى نیز پشتیبانى مى شود.

Logitech Harmony Elite
به دســتورات صوتى عالقه ندارید و ترجیح مى دهید

 همه چیز را بــه روش قدیمى و با فشــردن دکمه ها 
Log- شرکت Harmony Elite  کنترل کنید؟ هاب

itech تنها به دلیل داشتن یک کنترل از راه دور نسخه 

برتر به حســاب مى آید، این کنترل وســایلى فراتر از 
تلویزیون و سیستم اســتریو را نیز کنترل مى کند. این 
دســتگاه با اتصال به هاب خانگى  harmony همه 
دســتگاه هاى داراى واى فاى، بلوتوث، مادون قرمز، 

ZigBee و Z-wave را کنترل خواهد کرد.

iRobot Braava Jet 240
امروزه ربات هــاى جاروبرقى الزم هســتند اما کافى 
نیستند! مایل نیستید که کف خانه گردگیرى و طى زده 
شود؟ دستگاه نسبتا گران قیمت Braava Jet 240 از 
محصوالت شرکت iRobot دقیقا همین کار را برایتان 
انجام خواهد داد. این دستگاه بسیار کوچک، بى صدا و 
براى آپارتمان نشینان که فضاى کافى براى نگهدارى 
وســیله و زمان کافى براى نظافت ندارند، بسیار عالى 
است. دستگاه قابلیت پاشیدن آب و جارو کردن همراه با 
رطوبت را دارد. درواقع این دستگاه کف خانه را جاروى 

نمدار مى کشد.

رامین مشکاه
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مزایده
شماره نامه: 9510113757501090 شــماره پرونده: 9309983757301105 شــماره بایگانى شعبه: 
950016  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950016 
اجرایى جلسه مزایده اى له خانم زهرا ســلیمانى و علیه آقاى حســن اکبرى برگزار نماید؛ موضوع مزایده 
عبارتست از ملک ثبتى به شماره 1/2765 بخش 15 اصفهان دفتر 10 صفحه 487 واقع در علویجه منطقه 
موسوم به دشت کالدونى مربوط به اقاى حســن اکبرى علویجه فرزند اسدا... مساحت کل ملک مذکور به 
میزان هزار و هشتصد متر بصورت باغ و تعدادى درخت مثمر و غیرمثمر و مو انگور و در طرف کوچه داراى 
دیوار و سه طرف دیگر آن فاقد دیوار است و از شمال به پالك شماره 2766 و از شرق به پالك 2734 و از 
جنوب به پالك 2764 و از طرف غرب به کوچه که ملک فوق با دارا بودن شصت سهم آب از قناتین علویجه و 
حدود هفتاد عدد درخت مو انگور بارده و تعداد بیست درخت مثمر و  غیرمثمر و مساحت 1800 مترمربع جمعًا 
به میزان 226/000/000 طبق نظر کارشناس ارزیابى گردیده است و جلسه مزایده در تاریخ 95/12/10  از 
ســاعت 9/00 الى 11/00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که 
طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید 
صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزشیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً 
به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده 

به عهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 33179  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/10/1251
اجراییه

شماره: 199/95 ش3- 95/10/27 به موجب راي شــماره 470 تاریخ 95/5/17 حوزه لنجان شوراي حل 
اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهرا عزیزى فرزند على شغل: آزاد به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به: انتقال سند رســمى خودروى سوارى اُپتیما مدل 2012 به شماره 
انتظامى 758 ص 51  ایران 77 با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبتى اسناد به نام خواهان: سیدعلى موسوى 
ریزى به نشانى: زرین شهر خ شریعتى روبه روى بازار گلریز آرایشى آذین و نیز پرداخت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1023 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/10/1314
حصر وراثت

عباس بلوردى داراي شناسنامه شماره 52405 به شرح دادخواست به کالسه 5761/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران کالنتر فیوج به شناسنامه 42762 در تاریخ 
94/6/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:   1- عباس 
بلوردى 52405 (فرزند) 2- فریده بلوردى 39 (فرزند) 3- بتول بلوردى 52407 (فرزند) 4- محمد بلوردى 
946 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33235 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1378
حصر وراثت

مینا نصرى نصرآبادى داراي شناسنامه شماره 1270495992 به شرح دادخواست به کالسه 5743/95 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت نصرى نصرآبادى 
به شناســنامه 756 در تاریخ 95/10/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- على نصرى نصرآبادى 2518 (فرزند) 2- مهرى نصرى نص رآبادى 1270 (فرزند) 
3- مینا نصرى نصرآبادى 1270495992 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 33236 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1379
حصر وراثت

مرتضى بهروز فر داراي شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 5747/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه تاج میرریاحى به شناسنامه 1683 در تاریخ 
95/5/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عفت 
نصرى 4 (فرزند)  2- صغرا نصــرى نص رآبادى 75 (فرزند) 3- محمدعلى نصــرى نصرآبادى 55 (فرزند) 
4- مرتضى بهروز فر 25 (فرزند) 5- یداله بهروز فر 32 (فرزند) 6- عباسعلى نصرى 12 (فرزند) و الغیر. 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33237 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1380

حصر وراثت
فاطمه جوانمردى داراي شناسنامه شــماره  101548 به شرح دادخواست به کالسه 5767/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور جوانمردى به شناسنامه 628 
در تاریخ 93/8/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
مهدى جوانمردى 101547 (فرزند) 2- فاطمه جوانمردى 101548 (فرزند) 3- معصومه جوانمردى 1280 
(فرزند) 4- هادى جوانمردى 2406 (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33209 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1381
حصر وراثت

طیبه قصابان داراي شناسنامه شماره 257 به شرح دادخواست به کالسه 5758/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول دهقانى رارانى بشناســنامه 4 در تاریخ 
87/4/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
قصابان خوراســگانى 9607 (فرزنــد) 2- طیبه قصابان خوراســگانى 257 (فرزنــد) 3- نجمیه قصابان 
خوراسگانى 521 (فرزند) 4- فاطمه قصابان خوراســگانى 1149 (فرزند) 5- اسمعیل قصابان خوراسگانى 
235 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33234 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1382
حصر وراثت

مرتضى صادقیان داراي شناسنامه شــماره 1026 به شرح دادخواست به کالســه 5658/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عوضعلى صادقیان قوام آبادى 
بشناســنامه 27 در تاریخ 95/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مرتضى صادقیان قوام آبادى ش.ش 1026 (فرزند) 2- حمید صادقیان قوام آبادى 
ش.ش 5057 (فرزند) 3- فاطمه صادقیان قوام آبــادى ش.ش 912 (فرزند) 4- زهرا صادقیان قوام آبادى 
ش.ش 769 (فرزند) 5- بتول افشک 5 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33210 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1383
حصر وراثت

محمدحسین بیناء داراي شناســنامه شماره 4409 به شرح دادخواست به کالســه 5660/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلچهره کرمى بشناسنامه 41 در تاریخ 
95/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على اکبر 
بیناء ش.ش 2539 (فرزند) 2- على اصغر بیناء ش.ش 1727 (فرزند) 3- محمدحسین بیناء ش.ش 4409 
(فرزند) 4- نرجس خاتون بیناء ش.ش 1119 (فرزنــد) 5- نجیمه بیناء ش.ش 334 (فرزند) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33211 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1384

حصر وراثت
محمود محقق دولت آبادى داراي شناسنامه شماره 1270481894 به شرح دادخواست به کالسه 5662/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباسعلى محقق 
دولت آبادى بشناسنامه 444 در تاریخ 95/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فرشته محقق دولت آبادى 352 (فرزند) 2- خدیجه محقق دولت آبادى 25190 
(فرزند) 3- زینب محقق دولت آبادى 566 (فرزند) 4- پروانه کشاوز ســیاه افشارى 2 (فرزند) 5- محمود 
محقق دولت آبادى 1270481894 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33212 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1385
حصر وراثت

عزت برخشان داراي شناسنامه شماره 913 به شرح دادخواست به کالسه 5640/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمحمد میرخندان بشناسنامه 584 در تاریخ 
95/8/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدحسین 
میرخندان ش.ش 504 نسبت با متوفى (فرزند) 2- محبوبه میرخندان ش.ش 627 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- منیژه سادات میرخندان ش.ش 50444 نســبت با متوفى (فرزند) 4- مهنازالسادات میرخندان ش.ش 
52768 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عزت برخشان ش.ش 913 نســبت با متوفى (همسر) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33213 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1386

حصر وراثت
محمد عبائیان داراي شناســنامه شــماره 42114 به شرح دادخواست به کالســه 5630/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرى حمصیان اتفاق بشناسنامه 
226 در تاریخ 95/9/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- علیرضا عبائیان ش.ش 5256 نسبت با متوفى (فرزند) 2- فیروزه عبائیان ش.ش 2806 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- فائزه عبائیان ش.ش 4187 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمد عبائیان ش.ش 42114 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- عفت خدابخشیان خونسارى ش.ش 760 نسبت با متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 33214 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1387
حصر وراثت

احمدرضا شفیع زاده داراي شناسنامه شماره 1272 به شرح دادخواســت به کالسه 5627/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى شفیع زاده بشناسنامه 36 
در تاریخ 95/10/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- غالمرضا شفیع زاده خولنجانى ش.ش 3541 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حمیدرضا شفیع زاده خولنجانى 
ش.ش 1148 نســبت با متوفى (فرزند) 3- احمدرضا شفیع زاده ش.ش 1272 نســبت با متوفى (فرزند) 
4- مرجان شفیع زاده خولنجانى ش.ش 1772 نســبت با متوفى (فرزند) 5- شهناز غضنفرپور ش.ش 23 
نسبت با متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33215 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1388
حصر وراثت

علیرضا ناظمى دلیگانى داراي شناسنامه شماره 873 به شرح دادخواست به کالسه 5617/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم آقاجانى دلیگانى بشناسنامه 
26 در تاریخ 95/8/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمدرضا ناظمى دلیگانى ش.ش 46133 نسبت با متوفى (فرزند) 2- علیرضا ناظمى دلیگانى ش.ش 
873 نسبت با متوفى (فرزند) 3- اکبر ناظمى دلیگانى ش.ش 42 نسبت با متوفى (فرزند) 4- اصغر ناظمى 
دلیگانى ش.ش 16 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عباس ناظمى دلیگانى ش.ش 278 نسبت با متوفى (فرزند) 

والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33216 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/1389
حصر وراثت

زهره عشاقى داراي شناسنامه شماره 1094 به شرح دادخواست به کالسه 5614/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عشاقى بشناسنامه 600 در تاریخ 95/8/25  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد عشــاقى 
ش.ش 4136 نسبت با متوفى (فرزند) 2- زهره عشاقى ش.ش 1094 نســبت با متوفى (فرزند) 3- الهام 
عشاقى ش.ش 6568 نســبت با متوفى (فرزند) 4- زهرا عشاقى ش.ش 1093 نســبت با متوفى (فرزند) 
5- فاطمه دانادل ش.ش 963 نسبت با متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 33217 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1390
حصر وراثت

احمد صالحى داراي شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست به کالسه 5625/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلى صالحى بشناسنامه 86 در تاریخ 
95/9/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا 
صالحى ش.ش 62647 نســبت با متوفى (فرزند) 2- محمدرضا صالحى ش.ش 3385 نســبت با متوفى 
(فرزند) 3- احمد صالحى ش.ش 129 نسبت با متوفى (فرزند) 4- على صالحى ش.ش 109 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- زهرا صالحى ش.ش 62646 نسبت با متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33218 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1391
حصر وراثت

عبدالرضا راستى داراي شناسنامه شماره 904 به شرح دادخواست به کالسه 5629/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکرم رحمت آور بشناســنامه 1124 در تاریخ 
95/9/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پرى ناز 
راستى ش.ش 1270671685 نســبت با متوفى (فرزند) 2- جواد راســتى ش.ش 4305 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- پریسا راستى ش.ش 129 نسبت با متوفى (فرزند) 4- على راستى ش.ش 424 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- عبدالرضا راستى ش.ش 904 نسبت با متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33219 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1392
حصر وراثت

مرتضى احمدى فروشانى داراي شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 5597/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف احمدى فروشانى بشناسنامه 
8 در تاریخ 68/11/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مرتضى احمدى فروشانى ش.ش 3 نسبت با متوفى (فرزند) 2- فاطمه احمدى فروشانى ش.ش 1 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- زینب احمدى فروشانى ش.ش 4 نسبت با متوفى (فرزند) 4- رحیم احمدى فروشانى 
ش.ش 3 نسبت با متوفى (فرزند) 5- بى بى احمدى فروشــانى ش.ش 3 نسبت با متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33220 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1393

حصر وراثت
غالمرضا پورمهرابى داراي شناسنامه شماره 1366 به شــرح دادخواست به کالسه 5727/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى پورمهر بشناسنامه 6365 
در تاریخ 95/9/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مهدى پورمهر 3185 (فرزند) 2- غالمرضا پورمهرابى 1366 (فرزند) 3- صدیقه پورمهرابى 910 (فرزند) 
4- طاهره پورمهرابى 81 (فرزند) 5- فلک ناز مرادى مبارکه 17 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 33222 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/1394
حصر وراثت

اصغر هارونى داراي شناسنامه شماره 10321 به شرح دادخواست به کالسه 5724/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانشاه هارونى بشناسنامه 25 در تاریخ 94/7/6  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر هارونى 10321 
(فرزند) 2- سحر هارونى 1270115448 (فرزند) 3- سپیده هارونى 1271235722 (فرزند) 4- بیگم سوارى 
جمالوئى 1317 (مادر) 5- سهیال جمشیدى 31 (زوجه) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 33223 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/1395
حصر وراثت

سعید فرهادى داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 5695/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى فرهادى به شناسنامه 411 در تاریخ 95/10/5  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1 – سعید فرهادى 
1025 (فرزند) 2- حمید فرهادى 1812 ( فرزند) 3- محمدرضا فرهادى 1270739425( فرزند) 4- محبوبه 
فرهادى 1793 ( فرزند) 5- مهین السادات میرشاهزاده 1451 (همســر)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33224 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1396
حصر وراثت

مجتبى مقصودى داراي شناســنامه شماره 704 به شــرح دادخواست به کالســه 5690/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد مقصودى به شناسنامه 
920 در تاریخ 95/8/12  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه  حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:  1 – ایرج مقصودى 1271263564 (فرزنــد) 2- مجتبى مقصودى 704 (فرزند) 3- فرشــته 
مقصودى 2743 (فرزند) 4- شهربانو دهقانى مزرعه عربى 3118 (همســر) 5- ایران کبیرى 128 (مادر)  
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33225 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/1397 /10
حصر وراثت

لیلى عماد ساداتى داراي شناسنامه شــماره 1557 به شرح دادخواست به کالســه 5696/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا طاهرى به شناسنامه 1465 
در تاریخ 95/8/11  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:  1 – سید محمد عماد ســاداتى  11091 (فرزند)  2- مینا عماد ســاداتى 1583 (فرزند) 3- لیلى عماد 
ساداتى 1557 (فرزند) 4- مریم عماد ساداتى 1023 (فرزند) 5- لطیف طاهرى یکتا 1272447758(پدر) 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33226 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/1398 /10
حصر وراثت

ســید مهدى حســینى دســتجردى داراي شناســنامه شــماره 146 به شــرح دادخواســت به کالسه 
5670/95 از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
ســیدرضا حســینى دســتجردى به شناســنامه 773 در تاریــخ 95/9/20  اقامتگاه دائمی خــود بدرود 
زندگی گفته ورثــه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1 – ســید مهدى حســینى 146 (فرزند)  
2- حمید حسینى دســتجردى 227 (فرزند) 3- سید حسن حسینى دســتجردى 3900 (فرزند) 4- سید 
جواد حســینى دســتجردى 4815 (فرزند) 5- ملوك کمالى پاییــن دروازه  56623 (همســر)  و الغیر. 
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 باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33227 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/1399
حصر وراثت

حجت ا... زارعى سودانى داراي شناسنامه شماره 122 به شرح دادخواست به کالسه 5676/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود زارعى سودانى به شناسنامه 
717 در تاریخ 95/5/10  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه  حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- طیبه یسارى زارع 888 (زوجه) 2-  نرجس زارعى ســودانى 1988 (فرزند) 3- نجمه زارعى 
سودانى 118 (فرزند) 4- حجت ا... زارعى ســودانى 122 (فرزند) 5- جاوید زارعى سود انى 1232 (فرزند)  
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33228 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/1400
حصر وراثت

مهدى کدخدایى الیادرانى داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواســت به کالسه 5706/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد کدخدایى الیادرانى به شناسنامه 
3942 در تاریخ 95/10/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- على کدخدایى الیادرانى 1275830420 (فرزند) 2- نوید کدخدایى الیادرانى 1277851433 (فرزند) 
3- هاجر طباطبائى 2790 (همســر) 4- صدیقه ابوطالبیان 857 (مادر)  5- مهدى کدخدایى الیادرانى 46 
(پدر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33229 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/1401
حصر وراثت

عزت رجبى داراي شناسنامه شماره47  به شرح دادخواست به کالســه 5708/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس دشــتبانى جونى به شناسنامه 101 
در تاریــخ 95/4/17  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:  1- بهروز دشــتبانى جونى 39 (فرزند) 2- محسن دشــتبانى جونى 3826 (فرزند) 3- زهرا دشتبانى 
جونى 51 (فرزند) 4- زهره دشــتبانى جونى 3056 (فرزند) 5- عزت رجبى  47 (همســر) و الغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33230 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1402
حصر وراثت

زهرا جعفرپیشــه داراي شناسنامه شماره  7403 به شــرح دادخواست به کالســه 5775/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا کارباف به شناسنامه 31 
در تاریخ 95/8/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  
1- حامد کارباف 14137 (فرزند) 2- حسین کارباف 888 (فرزند) 3- هومن کارباف 1740551249 (فرزند) 
4- نسیم کارباف 2557 (فرزند) 5- زهرا جعفرپیشه 7403 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33231 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1403

حصر وراثت
محمدباقرى رنانى داراي شناســنامه شماره  3077 به شرح دادخواســت به کالسه 5752/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه موجودى رنانى به شناسنامه 
311 در تاریخ 95/7/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- محمد باقرى رنانى 3077 (فرزند) 2- رســول باقرى رنانى 3244 (فرزنــد) 3- زهرا باقرى رنانى 
1130052508 (فرزند) 4- محمدرضا باقرى رنانى 8513 (همســر) 5- ربابه ســلیمى رن انى 845 (مادر) 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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: 33232 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/1404
حصر وراثت

محمدعلى ســیاه مرد داراي شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالســه 5764/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغرا سیاه مرد به شناسنامه 
2 در تاریخ 95/3/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:  1- محمدعلى سیاه مرد 3 (فرزند) 2- مرتضى ســیاه مرد 252 (فرزند) 3- زهرا سیاه مرد 34 (فرزند) 
4- حسینعلى سیاه مرد 189 (فرزند)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33233 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1405
مزایده

 پیرو مزایده مورخ 95/09/29 در پرونده کالســه 950485 ح 3 اجرایى و آگهى مزایده 95/10/21 که به 
دلیل مصادف شدن با فوت حضرت آیت ا... هاشمى رفســنجانى برگزار نگردید و به موجب دادنامه شماره 
603-950 مورخ 95/03/06 صادره از شعبه سوم عمومى حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى داود 
درستى فرزند حسن محکوم است به پرداخت 20 مثقال طالى ساخته و پرداخته و تعداد 60 عدد سکه بهار 
آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 
طبقه اول از یکباب منزل مســکونى واقع در نجف آباد، خیابان منتظرى شمالى، خ هشت بهشت، خ ابوذر، 
کوچه مشتاق، بن بست مشتاق نهم، پالك 5 کدپستى 8514958474 به همراه بالکن و راه پله به مساحت 
116/25 مترمربع و اتاق روى بام و سرپله به مساحت 28/56 متر و پارکینگ که در ورودى طبقه اول قرار 
دارد و مورد استفاده مســتقل براى طبقه اول مى باشد، به مساحت 25/20 متر مربع و نصف سهم از عرصه 
به مساحت 62/9 مترمربع مى باشد. ساختمان در حد سفتکارى با سقف تیرچه بلوك و نصب چهارچوبهاى 
فلزى و دیوارهاى جداکننده و اجراى پالستر ســیمان در نماى داخلى و گچ و خاك در سقف مى باشد و در 
اجاره کسى نیست. با توجه به موارد فوق ارزش طبقه اول منزل با انشعابات مستقل آب و برق جمعا به مبلغ 
1/126/000/000 ریال برآورد و ارزیابى گردیده است و سهم سند آن معادل 181 هزارم حبه از پالك 887 و 
5/3 حبه از پالك 888 و 213 هزارم حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 889 مى باشد. علیهذا باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد در تاریخ 95/11/27 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام حقوقى به هرمیزان که خریدار پیدا 
کند به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى 
المجلس به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت یکماه نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار 
میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 

3251  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/173
مزایده

 شماره نامه: 9510113730601216 شــماره پرونده: 9409983730200699 شــماره بایگانى شعبه: 
950334  در پرونده کالسه 950334 اجرایى و به موجب دادنامه 9409973730201318 صادره از شعبه 
دوم عمومى نجف آباد حکم به فروش یک دستگاه بیل مکانیکى هپکو مدل 1370 و سیستم 912 و تقسیم 
وجه حاصل از آن بین مالکین مشــاعى صادر گردیده و کامیون فوق از طریق ارجاع به کارشناس رسمى 
دادگسترى آقاى على صابرى به قیمت 600/000/000 ریال ارزیابى گردید الزم به ذکر است عمر کامیون 
حدودا 25 سال و تمام اجزا و قسمتهاى ثابت و متحرك شامل موتور و دکل ها و هیدرولیک و غیره به علت 
استهالك و فرسایش نیاز به تعمیر و سرویس دارد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/11/26 ساعت 
10 صبح در همان محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید بعمل آورد.م الف: 3250  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/174 

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 581/95 خواهان کبرى ملک محمدى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه چهارمیلیون و 
پانصد هزار ریال به طرفیت خوانده نرگس اسدى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/14 ساعت 15عصر تعیین 
گردیده. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 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 درصورت 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: 3230 شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/176
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت هاجر السادات رضویان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه چک 
به طرفیت خواندگان 1- ابراهیم حیدرى جوزدانى 2- حمزه عباسى جوزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 138/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/14 ساعت 9 صبح تعیین گردیده. علیهذا چون خواندگان ردیف اول (ابراهیم حیدرى) مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار 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 درصورت عدم 
حضور شورا به خوا سته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3257 شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/177
حصر وراثت

محترم ناظرى ملک آبادى داراى شناســنامه شماره 475 به شرح دادخواســت به کالسه 178/95 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى عربان بشناسنامه 
344 در تاریخ 1395/03/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- الهه عربان ش ش 2301 ، 2- الهام عربان ش ملــى 1080045414 ، 3- على عربان ش 
ملى 1080133968 ، 4- آسیه عربان ش ملى 1080423885 ، 5- لیال عربان ش ش 13861 (فرزندان 
متوفى) 6- محترم ناظرى ملک آبادى ش ش 475 (همسر متوفى) 7- فاطمه بیگم حججى نجف آّبادى 
ش ش 618 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد 
شد. م الف: 3256 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)  /11/178

حصر وراثت
ابراهیم کبیرزاده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 498 به شرح دادخواست به کالسه 175/95 ش ح 10از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه سجادى نجف 
آبادى بشناسنامه 394 در تاریخ 1394/11/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- ابراهیم کبیرزاده نجف آبادى ش ش 498،  2- مجتبى کبیرزاده ش ش 586 
(پســران متوفى) 3- بتول کبیرزاده نجف آبادى ش ش 684 ، 4- شوکت کبیرزاده ش ش 324 (دختران 
متوفى)  5- هاشم کبیرزاده نجف آبادى ش ش 19722 (همسر متوفى) 6- فاطمه ناصحى نجف آبادى ش 
ش 16108 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 3260 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/179 
حصر وراثت

اســماعیل بیدآبادیان داراى شناسنامه شــماره 41 به شرح دادخواست به کالســه 149/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صادق بیدآبادیان بشناسنامه 19174 
در تاریخ 1375/05/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- اسماعیل بیدآبادیان ش ش 41، 2- اکبربیدآبادیان ش ش 354، 3- اصغربیدآبادیان ش ش 291، 
4- بتول بیدآبادیان ش ش 2632، 5- بیگم بیدآبادیان ش ش 281، 6- نرگس بیدآبادیان ش ش 1754 
(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر ک سى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3253 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/180
حصر وراثت

رضوان حاجى بابائى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 29905 به شرح دادخواست به کالسه 177/95 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى حاجى بابائى 
نجف آبادى بشناســنامه 644 در تاریخ 1395/09/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زهرا حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 591 ، 2- بتول حاجى بابائى 
نجف آبادى ش ش 25828، 3- رضوان حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 29905، 4- حســینعلى حاجى 
بابائى نجف آبادى ش ش 2638، 5- ابراهیم حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 144، 6- فاطمه حاجى بابائى 
نجف آبادى ش ش 239، 7- معصومه حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 1540 (فرزندان متوفى) 8- اقدس 
پورمحمدى نجف آبادى ش ش 346 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد 
شد. م الف: 3252 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/181 

اجراییه
شماره: 253/95 ش 4ح- 1395/10/11 به موجب راى شماره 724 تاریخ 95/08/24 حوزه چهارم شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم: 1- على رضائى 2- داریوش کریمى هر دو 
به نشانى: مجهول المکان   محکوم است به خواندگان تضامنى به پرداخت مبلغ 162/300/000ریال بابت 
اصل خواسته و خوانده ردیف اول على رضایى محکوم است به پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
94/11/12 لغایت اجراى حکم و هزینه دادرسى به مبلغ 2/955/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
هزینه نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد وکالت خانم ژاله رمضانى به نشانى: 
نجف آباد- چهارراه شــهردارى- مجتمع نگار- طبقه 4. ماده34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ند ارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3255 شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/182   
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730100521 شــماره پرونده: 9509983730100149 شماره بایگانى شعبه: 
950151 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973730100770 
محکوم علیهم: 1- فرج اله بهرامى فرزند علیجان به نشانى: اصفهان- نجف آباد ویالشهر- خ ولیعصر- ك 

ش صدوقى - پالك 1،  2- تیمورعلى رضایى فرزند حســین به نشــانى: مجهول المکان 3- احمدکیانى 
فرزند سیف اله به نشــانى: اصفهان- فالورجان- خ بقیع شــمالى- ك ش مرتضى اسدیان بن بست اول 
متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ دویســت و نود و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
8/940/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/06/14 لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له: بانک انصار با مدیریت محمود 
کربى به نشانى: اصفهان- خ شمس آبادى- جنب بنیاد شــهید با وکالت محمدعلى رضایى برزانى فرزند 
اصغر به نشانى: اصفهان –اصفهان-اصفهان خ جابر انصارى خ 5 آذر کوى کاج اجرائى و نیز پرداخت مبلغ 
14/600/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى). 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ابرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق. م. ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو 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 هردو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3259 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/11/183 
اجراییه

شماره: 251/95 ش 4ح- 95/10/11 به موجب راى شماره 730 تاریخ 95/08/24 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیهم:1- على رضائى 2- اسماعیل نشان بابااحمدى 
هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 67/200/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خوانده ردیف اول على رضایى به پرداخت خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ 06/30/ 94 لغایت 
اجراى حکم و هزینه دادرســى به مبلغ 1/650/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه وکال و هزینه 
نیم عشر دولتى مى باشد. مشــخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ژاله رمضانى به نشانى: 
نجف آباد- خ امام بعد از چهارراه شــهردارى- مجتمع نگار- طبقه 4. ماده34 قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند با صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 3254 شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/11/184 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423630100257 شــماره پرونده: 9509983630100244 شماره بایگانى شعبه: 
950249 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973630100893 
محکوم علیهما: 1- اکبر براتى فرزند حسن به نشانى: اصفهان- تیران و کرون- هومان- خ امام خمینى- 
پالك 41، 2- احمدرضا حیدرى فرزند رضا به نشــانى: مجهول المکان به صــورت تضامنى محکومند به 
پرداخت مبلغ 235/000/000 ریال به عنوان اصل و مبلغ 7/355/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک 
(1394/09/12) تا زمان وصول و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت در حق محکوم له: بانک 
انصار به نمایندگى محمود کربى به نشانى: اصفهان- خ شمس آبادى- جنب بنیاد شهید با وکالت محمدعلى 
رضایى برزانى فرزند اصغر به نشانى: اصفهان خ بزرگمهر ابتداى خ آراسته مجتمع تندیس طبقه سوم واحد 34  
اجرایى، اجراى احکام موظف است هنگام اجرا تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسى مدنى را رعایت نماید. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى). 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ابرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق. م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کاف ى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هردو 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3258 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان تیران و کرون/11/185
مزایده

در پرونده کالســه 950180  اجرایى و به موجب دادنامه 2402-94 صادره از شعبه سوم حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى معینى فرزند رضاقلى محکوم اســت به پرداخت 50 عدد سکه تمام بهار 
آزادى و 30 مثقال طالى 18 عیار و خسارات و هزینه هاى دادرســى بابت محکوم به در حق محکوم له و 
مبلغ 200/000 ریال نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي على صابرى به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است. یک دستگاه سوارى پراید به شــماره انتظامى 333 م 75  ایران 43 رنگ خاکسترى 
مدل 1388 و تودوزى مستعمل و موتور سالم و الســتیکها 30٪ کارائى دارند و مجهز به سیستم سوخت 
گاز LPG که به ارزش 90/000/000 ریال برآورد و تعیین گردید. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 
95/11/25 ســاعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شــخصی 
است که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر 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: 3261  اجراي احکام حقوقی دادگســترى

 نجف آباد/11/224
مزایده

شماره نامه: 9510113730601231 شــماره پرونده: 9409983730200841 شــماره بایگانى شعبه: 
950220 در پرونده هاى کالسه 950220 و 940263 و 940611 اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره 
از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى حمید سیروس فرزند محمد مهدى محکوم است 
به پرداخت 1/081/880/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له مهدى 
صفایى ســاالروند با وکالت خانم زهره بهرامى و مبلغ 33/750/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت گردیده که از طرف شــخص ثالث خانم عزت سلیمانى فرزند اســداله که یک قطعه ملک از پالك 
ثبتى 79 قطعه 4 به میزان 7/031 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ بصورت مشاعى از پالك 79 اصلى 
به شماره ثبت 76 و شــماره دفتر 377 و صفحه 462 معرفى نموده و طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى و منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است.  ارزش ملک فوق به مبلغ 3/904/500/000 ارزیابى گردیده که با توجه به مراتب فوق معادل 
3 دانگ مشاع که 2/65 سهم از 72 سهم میباشد به ارزش 1/330/000/000 ریال مى باشد ازطریق مزایده 
به فروش مى رســد لذا نظر به عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، امالك توقیف شده از 
طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1395/11/25 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى 
احکام به فروش میرسد برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده از مال/اموال/
ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3285  اجراى احکام شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 نجف آباد/11/248
حصروراثت

پروانه نوروکیلى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 504 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 218/95  از این شورا 
درخواست گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد به فروزى بشناسنامه 432 در 
تاریخ 1395/7/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- پروانه نوروکیلى فرزند یداله ش.ش 504 ت.ت 1335 صادره از خرم آباد (همســر متوفى) 2- سحر به 
فروزى فرزند محمد ش.ش 11884 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه به فروزى فرزند 
محمد ش.ش 1284 ت.ت 1357 صادره از همدان (دختر متوفى) 4- الهام به فروزى فرزند محمد ش.ش 
2041 ت.ت 1355 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 5- امین به فروزى فرزند محمد ش.ش 1160187371 
ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- احسان به فروزى فرزند محمد ش.ش 1160013691 ت.ت 
1368 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- عرفان به فروزى فرزند محمد ش.ش 3815 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان (پســر متوفى) 8- على به فروزى فرزند محمد ش.ش 786 ت.ت 1364 صادره از لنجان (پســر 
متوفى)  و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1001 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /11/259
حصروراثت

فروزان باستان داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 240 بـه شـرح دادخواست به کالسه 220/95  از این شورا 
درخواست گواهی  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید باستان بشناسنامه 97 در تاریخ 
1395/8/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- 
آرشیدا باستان فرزند سعید ش.ش 1160700737 ت.ت 1391 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- فروزان 
باستان فرزند پیرعلى ش.ش 240 ت.ت 1364 صادره از لنجان (همسر متوفى)3- گلستان باستان فر فرزند 
میرعلى ش.ش 2294 ت.ت 1325 صادره از فارسان (مادر  متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1005 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/260
حصروراثت

بیکم لالهى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 5508 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 204/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشــید زنگى بشناسنامه 9 در 
تاریخ 95/8/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  
1- منوچهر زنگى فرزند جمشــید ش.ش 436 ت.ت 1340 صادره از اندیمشک (پسر متوفى) 2- مهرداد 
زنگى فرزند جمشــید ش.ش 178 ت.ت 1343 صادره از اندیمشک (پســر متوفى) 3- مینا زنگى فرزند 
جمشید ش.ش 455 ت.ت 1341 صادره از اندیمشک (دختر متوفى) 4- کبرا زنگى فرزند جمشید ش.ش 
736 ت.ت 1345 صادره از اندیمشک (دختر متوفى) 5- فاطمه زنگى فرزند جمشید ش.ش 5794 ت.ت 
1347 صادره از اندیمشــک (دختر متوفى) 6- فرحناز زنگى فرزند جمشید ش.ش 74 ت.ت 1350 صادره 
از اصفهان (دختر متوفى) 7- مریم زنگــى فرزند جمشــید ش.ش1753 ت.ت 1352 صادره از اصفهان 
(دختر متوفى) 8- بیکم لالهى فرزند شکراله ش.ش 5508 ت.ت 1320 صادره از رامهرمز (همسر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1003 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان /11/261
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یک دیپلمــات بلند پایه پیشــین کره   مشرق|
شمالی که اوت گذشته به کره جنوبی پناهنده شد اعالم 
کرد رژیم پیونگ یانگ محکوم به فروپاشی است چرا که 
هر روز شمار بیشتري از مردم کره شمالی به رژیم حاکم 

کشورشان پشت می کنند. 
«تائه یونگ هو» فرد شــماره 2 پیشــین سفارت کره 
شمالی در لندن که به سئول پناهنده شده است در اولین 
کنفرانس مطبوعاتی خود در حضور رسانه هاي خارجی 
اعالم کرد: من اطمینان دارم کــه «کیم جونگ اون» 
رهبر کره شمالی آخرین روزهاي خود را در قدرت سپري 
می کند. من اطمینان دارم شــمار زیادي از مردم کره 
شمالی از رژیم حاکم کشورشان رویگردان خواهند شد 
چرا که این رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.  

وي با انتقاد از سیاســت هــاي ســرکوبگرانه و اعدام 
مخالفان در کره شمالی افزود: هر روز شماري از نخبگان 
کره شــمالی به رژیم کیم جونگ اون پشت می کنند و 
ساختارهاي سنتی رژیم حاکم در کره شمالی در آستانه 

فروپاشی قرار گرفته است.
 کیم جونگ اون در سال 2011 پس از درگذشت پدرش 
«کیم جونگ ایل» اداره امور کره شــمالی را به دست 

گرفت.
 از زمان به قدرت رسیدن وي شایعات مربوط به اعدام 
عناصر مخالف در کره شــمالی افزایش یافته است. پر 
ســر و صداترین اعدام مخالفان در کره شمالی دسامبر 
ســال 2013 اتفاق افتاد که طی آن «ژانگ ســونگ 
تائک» شوهرعمه کیم جونگ اون که از نفوذ زیادي هم 

برخوردار بود به جرم خیانت و فساد اعدام شد. 

کره شمالی که از زمان تأســیس در سال 1948 توسط 
خاندان «کیم» اداره می شــود، به علــت برنامه هاي 
موشکی و هســته اي خود در ســال هاي اخیر توسط 

سازمان ملل متحد تحریم شده است.
پیونگ یانگ از زمان اولین آزمایش هســته اي خود در 

سال 2006 تا کنون پنج بار با تحریم هاي سازمان ملل 
متحد مجازات شده است. شدیدترین تحریم هاي اعمال 
شده بر ضد پیونگ یانگ توسط شوراي امنیت به مارچ 

سال گذشته بر می گردد. 
شــوراي امنیت ســازمان ملل متحد در این تاریخ در 

واکنش به آزمایش هسته اي و همچنین پرتاب موشک 
بالستیک کره شمالی یک رشته تدابیر جدید بر ضد این 
کشــور وضع کرد اما پیونگ یانگ پس از این تاریخ نیز 
چند بار اقدام به شلیک موشــک  هاي کوتاه و میان برد

 کرده است.

آخرین رهبر اتحــاد جماهیر     خبر آنالین |
شــوروى در مطلبى با جمع بندى وضعیت موجود 
در جهان عنوان داشــت که وضعیت موجود نشان 

مى دهد جهان خود را براى جنگ آماه مى کند.
«میخائیل گورباچــف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شوروى در مطلبى براى نشریه «تایم» با ذکر این 
نکته که به نظر مى رســد جهان خود را براى جنگ 
آماده مى کند، مى نویســد: جهان امــروز آکنده از 
مشکالت است و به نظر مى رسد که سیاستگذاران 
گیج و در وضعیت شکســت قرار دارنــد. اما هیچ 
مشکلى شدیدتر از نظامى شدن سیاست و مسابقات 
تسلیحاتى جدید نیست. متوقف کردن این مسابقه 

ویرانگر باید اولویت نخست ما باشد.
گورباچف در ادامه مى نویسد: وضعیت فعلى بسیار 
خطرناك است. تعداد نیروها، تانک ها و افراد مسلح 
بیشترى وارد اروپا شده اند و نیروهاى ناتو و روسیه 
که زمانى در فاصله زیاد از هم قرار داشتند اکنون به 

هم نزدیک شده اند.
آخرین رهبر اتحــاد جماهیر شــوروى در ادامه به 
مشکالت اجتماعى نیز اشاره کرده و مى نویسد: در 
حالى که بودجه هاى دولتى براى پوشش نیازهاى 
اساســى اجتماعى مردم با مشــکل مواجه هستند 
هزینه هــاى نظامى افزایش مى یابنــد. به راحتى 
براى تولید تسلیحات پیچیده اى که قدرت تخریب 
آنها با تسلیحات کشتار جمعى برابرى مى کند پول 
هزینه مى شود؛ براى زیردریایى هایى که مى توانند 
به تنهایى نیمى از یک قــاره را نابود کنند و یا براى 

سیستم هاى موشــکى که ثبات استراتژیک را زیر 
سئوال مى برند.

گورباچف همچنین خواســتار تکرار نشست نوامبر 
سال 1985 بین او و «رونالد ریگان» رئیس جمهور 
اسبق آمریکا، در ژنو شد. نشســت سال 1985 در 
ژنو این نتیجه را در پى داشــت: جنگ هســته اى 
پیروزى نــدارد و هرگــز نبایــد وارد چنین جنگى 

شد.
گورباچف در رابطه با تکرار این دیدار مى نویســد:  
فکر مى کنم ابتکار عمل اتخاذ چنین راه حلى باید 
از «دونالــد ترامپ» و «والدیمیر پوتین» نشــأت 
بگیرد، رؤ ســاى جمهور دو کشورى که بیش از 90 
درصد از زرادخانه هسته اى جهان را در اختیار دارند 
و بدین ترتیب، مســئولیت ویــژه اى در این زمینه

 دارند.
گورباچف در بخش پایانى مطلب خود مى نویســد: 
زمان براى تصمیم گیرى و اقــدام، هم اکنون فرا 

رسیده است.

گورباچف: جهان، خود را براى جنگ آماده مى کندآخرین روزهاي قدرت رهبر کره شمالی

زنگ خطر ریزگردها 
در آلمان

بســیارى از شــهرهاى آلمان از میزان باالى ذرات معلق در هوا رنج 
مى برند. 

به گزارش ایســنا، «دویچه وله» در گزارشــى که در این باره منتشر 
کرد،نوشت: اشــتوتگارت در رابطه با ریزگردها از حدود دو هفته پیش 
در وضعیت هشدار قرار گرفته و ســرماى مداوم به تداوم آلودگى هوا 

کمک مى کند.
شهرهاى مونیخ، نورنبرگ و اشــتوتگارت در آلمان گرفتار آلودگى هوا 
هستند و سرماى مداوم مانِع از میان رفتن مواد سمى در فضا مى شود. 
عالوه بر این، اداره محیط زیست آلمان ابراز نارضایتى کرده که به زحمت 
مى توان میزان گاز سمى «نیتروژن دى اکسید» (NO2) را در هوا بر سر 

مرز استاندارد نگه داشت.
قرار است در روزهاى آینده وضعیت هوا به شکل قابل توجهى بهبود یابد 
و بارش باران که باعث از میان رفتن ریزگردها در هوا مى شود در جنوب 

آلمان پیش بینى شده است.
بخش بزرگى از ریزگردها، ناشى از تردد خودروها و وسایل نقلیه در سطح 
شهرهاست.در حال حاضر تقریباً هر ساعت در رابطه با وضعیت ریزگردها 
در مونیخ هشدار داده مى شود. در پس هشدارها برنامه اى کامپیوترى قرار 
گرفته که با ایستگاه هایى براى اندازه گیرى آلودگى هوا مرتبط است. این 
ایستگاه ها در سطح شهر پخش شده اند. چنانچه مرز 50 میکروگرم در 
هر متر مکعب که براى سراسر اتحادیه اروپا اعتبار دارد، شکسته شود، 

زنگ خطر به صــدا درمى آید و این اتفاق چندین بــار در روز، از ده روز 
پیش بدین سو رخ داده است. رکورد هفته  گذشته با 145 میکروگرم در 
مترمکعب متعلق به میدان کارل مونیخ (موسوم به اشتاخوس) بوده است.

بنابر گــزارش «دویچه وله»، آلودگى هوا تنهــا در مونیخ نگران کننده 
نیست. دستگاه هاى اندازه گیرى آلودگى هوا در اشتوتگارت نیز در روز 
جمعه گذشته حدود 158 میکروگرم در متر مکعب را نشان دادند. از دو 
هفته پیش در رابطه با ریزگردها در این شهر نیز وضعیت هشدار اعالم 

شده است.
اداره محیط زیست آلمان در شهر نورنبرگ نیز تنها در ماه ژانویه 12 مورد 
گذشتن از مرز استاندارد را ثبت کرده اســت.بر اساس قواعد وضع شده 

توسط اتحادیه اروپا، آلودگى هوا تنها مى تواند حداکثر 35 روز در سال از 
مرز استاندارد بگذرد و این در حالى است که تاکنون برخى از شهرهاى 
آلمان تنها در ماه ژانویه از یک سوم حق خود براى گذشتن از مرز استاندارد 
استفاده کرده اند.مرکز امدادرسانى محیط زیست آلمان در هفته جارى 
هشدار داد که آلودگى هوا در برخى از شــهرهاى جنوبى آلمان در حال 
حاضر «در حال نزدیک شدن به سطح آلودگى هوا در شهرهاى چین» 
است.بخش بزرگى از ریزگردها، ناشى از تردد خودروها و وسایل نقلیه در 
سطح شهرهاست. موتورهایى که از سوخت گازوئیل استفاده مى کنند، از 
جمله تولیدکنندگان گاز سمى «نیتروژن دى اکسید» هستند. کارخانه هاى 

صنعتى و بخارى هاى هیزمى هم از دیگر منابع ریزگردها هستند.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر زرین شهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر زرین شهر

خوش آمدى فجر آزادى. خوش آمدى که با آمدنت، سرما از شهرها رخت 
بربست و گلبانگ آزادى بر سر هر کوى و برزن نداى خوش ا...اکبر را بشارت 

داد. خوش آمدى معجزه قرن. خوش آمدى رهاننده انسان از خود.
فرا رسیدن روزهاى فرخنده و به یادماندنى دهه مبارك فجر را به عموم 

ایرانیان وطن دوست تبریک عرض مى کنیم. 

قلب ها به هم نزدیک شد، لب ها یک نوا فریاد کرد،
 شب روز شد، ایران بهاران شد. 

فجرتان پیروز اى فجرآفرینان عرصه افتخار و 
مردانگى. مبارك باد بر شما فرارسیدن روزهاى 

خجسته دهه فجر انقالب اسالمى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر گزبرخوارروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر گزبرخوار

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر برزكروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر برزك

جمهورى ما نشانگر اسالم است
افکار پلید فتنه  جویان خام است
جمهورى اسالمى ما جاوید است

دشمن زحیات خویشتن نومید است

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر میمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر میمه

خورشید حقیقت از افق سر زده است. تاج الله بر سر خورشید حقیقت از افق سر زده است. تاج الله بر سر 
«روز» زده شده است.  سپیده حلقه بر در زده و فجر «روز» زده شده است.  سپیده حلقه بر در زده و فجر 
دیگرى از راه رسیده است. فرا رسیدن دهه مبارك دیگرى از راه رسیده است. فرا رسیدن دهه مبارك 
فجر که یادآور طلیعه پیروزى است را  به هم میهنان فجر که یادآور طلیعه پیروزى است را  به هم میهنان 

همیشه در صحنه تبریک عرض مى نماییمهمیشه در صحنه تبریک عرض مى نماییم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر خورروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر خور

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره  هاى هّمت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهن دشت باور، خالى است جاى یاران

برخیز که فجر انقالب از راه رسیده است. ببین که بهمنبرخیز که فجر انقالب از راه رسیده است. ببین که بهمن
 از خون سرخ شهیدان راه استقالل و آزادى چه سرسبز شده است.  از خون سرخ شهیدان راه استقالل و آزادى چه سرسبز شده است. 

بشنو که بانگ سرود وحدت به گوش مى رسد. بهار را حس مى کنى؟ بشنو که بانگ سرود وحدت به گوش مى رسد. بهار را حس مى کنى؟ 
فجر جوانه زده است.فجر جوانه زده است.

  آغاز دهه فجر مبارك باد  آغاز دهه فجر مبارك باد
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر منظریهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر منظریه

کسب واحد برگزیده سبز کشورى توسط شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى اصفهان را به همشهریان عزیز تبریک مى گوئیم.

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
روابط عمومى

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتىشرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى
 ایران منطقه اصفهان ایران منطقه اصفهان

روابط عمومىروابط عمومى


