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حقوق ذوب آهنى ها را قرض  مى کنیم

معرفى 3 پاورالین پرفروش بازار رشد همسرآزارى روانى در جامعهفناورى سیستم بانکى کشور، زیان تولید مى کنداجتماع براى سفر عتبات واکسن مننژیت بزنیداقتصاد دفاع سپاهان ترمیم مى خواهداجتماع ورزش

اختصاص 300 میلیارد ریال
 به طرح هاى اقتصادى_ مقاومتى
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مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن:

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

تیغ برندهاى خارجى روى البسه ایرانىتولید امنیت اجتماعى در عرصه درمان
معاون پارلمانى سازمان تأمین اجتماعى گفت: 41 میلیون نفر از جمعیت 
کشور زیرپوشش تأمین اجتماعى هستند.  عبدالرحمن تاج الدین با اشاره 
به ضرورت خدمت رســانى به مردم اظهار داشت: باتوجه به اینکه قشر 
بازنشستگان از سرمایه هاى کشورند و در دوران پیروزى انقالب اسالمى 
و پیشرفت هاى کشور نقش بى بدیل و ارزشمندى داشته است، مى طلبد در 

راستاى خدمت رسانى به این سرمایه ها تالش وافرى انجام داد.

تولید پوشاك از نمونه فعالیت هایى به شمار مى رود که در نوع خود 
فرصت هاى شغلى متعددى را براى فعاالن این عرصه ایجاد کرده 
است.حجم قاچاق پوشاك در طول سالیان اخیر به میزانى بوده که در 
جاى جاى بازار اثرات و نشانه هاى آن بارز و مشهود است و البته بعد 
از برجام و با عنایت به باز شدن برخى از مجارى صادرات و واردات،بر 

دامنه آن  بیشتر از پیش افزوده شد.
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مسیرهاى هشت گانه 
راهپیمایى 22 بهمن در 

اصفهان اعالم شد
ســتاد برگــزارى مراســم دهه فجــر انقالب 
اسالمى اســتان اصفهان مسیر هاى هشت گانه 
راهپیمایى و برنامه هاى یوم ا... 22 بهمن را اعالم 

کرد.
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بانک ها 
دست از 

رباخوارى 
بردارند

«سراتو» 
خودروى
 پلیس شد
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در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

  

2222 بهمن  بهمن ––   ایران-  مردم    ایران-  مردم 

بهره بردارى از 2400 طرح مخابراتى در اصفهان 
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سپاهان غولکش است، 
ذوب آهن منظم
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خور

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداى گرانقدر 
انقالب اسالمى ایران، سالگرد پیروزى ملت 

مسلمان ایران بر رژیم ستمشاهى را تبریک و 
تهنیت عرض  مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر باغبهادران

سى و هشتمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى ایران بر ملت همیشه در صحنه 

ایران خجسته باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زواره

بهمــــــــــن مــــــــاه
یادآور خاطرات حماسه سازى ملت غیور ایران 

در برابر رژیم منحوس پهلوى است. 
این روز بزرگ را بر هموطنان عزیز 

تبریک مى گوییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کمشچه

بیست و دوم بهمن، بیست و دوم بهمن، 
سالروز پیروزى شکوهمند سالروز پیروزى شکوهمند 

انقالب اسالمى ایران انقالب اسالمى ایران 
بر مردم شریف ایرانبر مردم شریف ایران
 تبریک و تهنیت باد.   تبریک و تهنیت باد.  

اداره کل راه آهن اصفهان

فرارسیدن سالروز پیروزى انقالب 
اسالمى ایران به رهبرى حضرت 
امام خمینى (ره) بر رهبر معظم 

انقالب، حضرت آیت ا... خامنه اى و 
ملت بزرگوار ایران مبارك باد.

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

انقالب اسالمى ایران، درخت 
تنومندى است که نهال آن 
توسط بنیانگذار جمهورى 

اسالمى ایران، حضرت امام 
خمینى (ره) کاشته شده 

است. این روز خجسته بر 
عموم ملت ایران تهنیت باد.

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهانشرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان
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  ایسنا| آیت ا... نورى همدانــى با بیان اینکه ما 
مسلمان هستیم و ربا  در اســالم حرام است و با اشاره 
به موضــوع ربــا در فعالیت هاى بانکى گفــت: اگر در 
مقابل یک قرض، پول بیشــترى گرفته شــود، حرام 
و رباســت و متأســفانه این کار در بانک هاى ما انجام 

مى شود.
این مرجع عالیقدر شیعه با اشــاره به اینکه گرفتن پول 
بیشــتر از قرض، فقط در یک مورد مجاز است، تصریح 
کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شــرط ضمن عقد 
توافق شود که اگر تا فالن تاریخ آورده نشود، باید فالن 
مقدار جریمه دهد، مشــکلى نیست و باید پرداخت شود 

اما در بانک ها از این موضوع سوءاســتفاده شــده و در 
قراردادهاى خــود آورده اند که اگر یک ماه دیر شــود، 
فالن مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فالن مقدار 
و...؛ که در این صورت این جریمه ها را روى بدهى افراد 
کشــیده و براى آن جریمه نیز مجــدداً جریمه دریافت 

مى کنند که این مسائل، ربا است. 
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: اگر بانک ها از این کار 
خود دســت برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به 
بانک ها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغالزایى کنند و در 
درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعى هستیم تا جلوى 

این مدل فعالیت بانک ها گرفته شود.

رئیس ســازمان امور دانشــجویان گفت: امیدواریم که با 
اجراى طرح عارى از دخانیات در دانشگاه ها، آمار مصرف 

در فضاهاى دانشگاهى کاهش یابد. 
مجتبى صدیقى اظهار داشــت: طرح دانشــگاه عارى از 
دخانیات از سال جارى در دانشگاه ها اجرایى شده و براساس 
این طرح تالش داریم با به کارگیــرى راهکارهایى نظیر 
فرهنگسازى، آموزش و... از استعمال دخانیات در دانشگاه ها، 
سلف ها و خوابگاه ها جلوگیرى شــود. وى با بیان اینکه 
استعمال دخانیات در فضاهاى بسته دانشگاهى ممنوع است، 
تصریح کرد: بحث عدم مصرف دخانیات بین دانشجویان در 
محیط هاى دانشگاهى در آیین نامه انضباطى به صراحت ذکر 

شده اما این آیین نامه فقط به مصرف دخانیات در فضاهاى 
بسته اشاره دارد و آن را ممنوع کرده است.  

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اگرچه توجیه این است 
که دخانیات در فضاهاى باز دانشگاه ها استعمال نشود اما بر 
اساس طرح دانشگاه عارى از دخانیات، دنبال این هستیم 
که بتوانیم اســتعمال دخانیات را از محیط هاى آموزشى، 

خوابگاهى، سلف و ... دور کنیم. 
صدیقى افزود: مصرف مداوم دخانیات بین دانشــجویان 
نگران کننده است. زیرا براســاس نظرسنجى که  امسال 
انجام شد 8 درصد دانشجویان به طور مداوم سیگار مصرف 

مى کنند.

بانک ها 
دست از رباخوارى بردارند

8 درصد دانشجویان 
سیگار مصرف مى کنند

اجراى اعدام بابک زنجانى 
امسال بعید است

  مهر | رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک 
زنجانى در واکنش بـه اظهار نظر اخیـر اصغر هندى 
مشاور وزیر  نفت و مسـئول کمیته پیگیرى مطالبات 
وزارت نفت مبنى بر احتمال اجرایى شدن حکم اعدام 
زنجانى قبل از سال جدید، گفت: بعید مى دانم اجراى 
حکم موکلم قبل از عید صحت داشـته باشـد چرا که  
بابک زنجانى تازه روز دوشنبه حکم دیوان عالى کشور 
را مطالعه کرد.کوه      پایه زاده گفت: وقتى شرکت نفت و 
مسئوالن مستقیم پیگیرى پرونده صراحتًا مى گویند 
در صورت اجراى حکم دست ما از الباقى وجوه و اموال 
خارجى زنجانى کوتاه مى ماند، بعید مى دانم در اجراى 

حکم تعجیل شود.

فرق قاسم سلیمانى و 
سلیمانیه عراق!

  تسنیم| «مای ـکل پریجنـت» کارشـناس 
مؤسسـه «هادسـون» که قبـًال افسـر اطالعاتى در 
عراق بوده است گفت:بنده فردى بودم که نام «سناتور 
کروز»را وقتـى معرفى کردم که او بـراى رقابت هاى 
انتخابات ریاست جمهورى نامزد شـد و سناتور کروز 
هم نـام «دونالـد ترامـپ» را مطـرح و معرفـى کرد. 
در سـخنانم درباره معرفـى ترامپ هم گفتـم که اگر 
قاسم سـلیمانى را نشناسـید نمى توانید درباره توافق 
هسته اى ایران حرفى بزنید.در آن زمان، ترامپ نمى 
دانست قاسـم سـلیمانى کیسـت.او فکر مى کرد که 
درباره منطقه سلیمانیه در عراق صحبت مى کنم. در آن 
زمان، رسـانه هاى خبرى و بنگاه هاى سیاسى از من 
انتقاد کردند که با این سخنم، ترامپ را ضایع کرده ام 
چون تفاوت قاسم سلیمانى و سلیمانیه را نمى دانست.

آمادگى براى 
برگزارى انتخابات الکترونیک 
  مهر |  وزیر کشـور گفت: آمادگـى برگزارى 
انتخابـات الکترونیـک را در 30 تـا 40 هـزار حـوزه 

انتخابیه کم جمعیت داریم.
عبدالرضا رحمانى فضلى در مورد میزان آمادگى وزارت 
کشور براى برگزارى انتخابات الکترونیک، افزود: اگر 
همین امروز هم به ما اعالم کنند که انتخابات باید به 
صورت الکترونیک برگزار شـود، ایـن آمادگى وجود 
ندارد؛ چرا که زمان سفارش تولید دستگاه از بین رفته 
است، اما با توجه به دسـتگاه هایى که براى انتخابات 
گذشته تهیه شده بود، این آمادگى وجود دارد که در 30 
تا 40 هزار حوزه، انتخابـات را به صورت الکترونیکى 
برگزار کنیم که ایـن موضوع نیز با هیئـت نظارت بر 

انتخابات شوراها به توافق رسیده است.

استفاده از پهپاد براى حفاظت 
از اراضى ملى

  تسنیم| مدیرعامل سـازمان ملـى زمین و 
مسـکن از رفع تصرف هزار و 92مـورد زمین خوارى 
اراضى ملى خبـر داد و با اشـاره به اینکه اوایل سـال  
96 سامانه جامع اراضى ملى به بهره بردارى مى رسد، 
گفت:با هماهنگى وزارت دفاع به زودى براى حفاظت 
اراضى ملـى از پهپـاد اسـتفاده مى کنیـم. حمیدرضا 
عظیمیان در خصـوص جدیدترین وضعیت سـامانه 
امـالك و دارایى هـاى دولـت در محـدوده و حریـم 
شهرها، اظهار داشـت: سـامانه جامعى در این زمینه 
طراحى شـده که تمام امـالك و زمین هاى سراسـر 
کشـور متعلق به دولت در محـدوده قانونـى و حریم 

شهرها وارد این سیستم شده است. 

 ثبت نام انتخابات شوراهاى 
شهر و روستا؛ نیمه اول اسفند

  ایسنا | وزیر کشـور اعالم کرد: زمـان ثبت نام 
انتخابات شوراهاى اسالمى شـهر و روستا نیمه اول 
اسـفند ماه انجام مى شـود. رحمانى فضلى افزود: دو 
زمان 6 و 12 اسـفند براى ثبت نام انتخابات شـوراها 
پیشـنهاد شـده که باید تصمیم گیرى نهایـى در این 

زمینه انجام شود.

توئیتر

  تابناك | در حالى که طى یک هفته گذشــته تنش ها به شکل کم 
سابقه میان دولت جدید آمریکا و ایران افزایش یافته است، مقامات مسکو 
و پوتین به شــکلى معنادار در برابر این مسئله سکوت کرده اند. اهمیت این 
موضوع در آن است که تا پیش از این، ســخن بر سر «اتحاد استراتژیک» 
میان ایران و روسیه بوده و اکنون سکوت روســیه، به نظر سکوتى معنادار 
و بسیار با اهمیت اســت و ماهیت اساســى روابط میان تهران و مسکو را 

مشخص مى کند.
پرسشى که مطرح است این است که چرا روسیه در برابر افزایش تنش میان 
ایران و آمریکا سکوت کرده است؟ حســین مالئک دیپلمات ارشد و سفیر 
ســابق ایران در چین و اتریش، کارشناس مســائل اروپا و معاون سیاست 
خارجى مرکز تحقیقات استراتژیک در یادداشتى با نام «تنظیمى جدید براى 
سیاست خارجى» در وبسایت اینترنشــنال، به خوبى و با دقت نظر، ماهیت 

واقعى روابط میان ایران و روسیه را مورد مداقه قرار داده است.
مالئک در این یادداشت که طى آن دو موضوعى که باید به سرعت در دستور 
کار سیاســت خارجى ایران قرار بگیرد را مطرح کرده است – اول مدیریت 
روابط با روسیه و دوم مدیریت برخورد با اقدامات دولت جدید آمریکا – بیان 
مى کند: اهداف روسیه و حضور در بحران سوریه با اهداف ایران در آن کشور 
همخوانى زیادى ندارد. تمایالت جهانى و منطقه اى روسیه در محورهایى 
قرار مى گیرد که اهداف ایــران در آن حوزه ها ناچیز اســت و یا از اولویت 

برخوردار نیست.
به نظر مالئــک در حال حاضــر مهمترین هدف سیاســت خارجى براى 
روســیه خروج از بحران و بى ثباتى در تعاریف و پروتــکل هاى رفتارى با 
آمریکاست. وى تحوالت جدید دولت در آمریکا از جمله رویکردهاى شخص 
«دونالدترامپ» به روسیه و همچین وزیر خارجه وى یعنى «تیلرسون» را 
دلیل اصلى وسوسه روس ها در این زمینه مى داند که بتواند در راهى منطقى 
تر از گذشــته با آمریکا قرار گرفته و مدیریت جهانى را دوجانبه پیش ببرند. 
مالئک به صراحت بیان مى کند: تا وقتى روســیه در بیم و امید تنظیم این 
رابطه با آمریکا قرار داشته باشــد، این هدف را پیگیرى خواهد نمود و آن را 
تحت الشعاع هیچ موضوع دیگرى قرار نخواهد داد. در این محیط و در این 
مسیر ایران براى روسیه بیشتر از آنکه یک سرمایه باشد یک ابزار با قابلیت 

نسبى محدود به شمار مى آید.
حسین مالئک با اشاره به روابط میان ترکیه و روسیه و تالش هاى این کشور 
براى نگه داشتن ترکیه در مدار خود از یک سو و همچنین تالش هاى مشابه 
از ســوى ناتو و غرب از ســوى دیگر بیان مى کند که روسیه اگر در موضع 
انتخاب بین ترکیه و ایران قرار گیرد، در بیشتر موارد اصوًال به طرف ترکیه 

گرایش خواهد داشت.
وى در نتیجه گیرى از این مسائل بیان مى کند که مدیریت روابط با روسیه 

بسیار ضرورى به نظر مى رســد و اگر آمریکا با طرح حفاظت از مناطق امن 
قصد برهم زدن روند «آستانه» را داشــته و یا آن را وارد مسیر دیگرى کند، 
همکارى ایران و روســیه و از همه مهمتر توافق در مورد باز تعریف شرایط 

جدید و نحوه برخورد با آن از اهمیت باالیى برخوردار خواهد شد.
با توجه به نظرات حســین مالئک، اکنون شــاید بتوان به درکى درست از 
ماهیت اساسى روابط میان تهران و مسکو رســید. اینکه به هیچ عنوان و 
تحت هیچ شرایطى نباید و نمى توان روابط میان این دو را در حد یک رابطه 
و اتحاد استراتژیک تعریف کرد. با این تفاسیر، حتى همراهى ایران و روسیه 
در موضوع سوریه نیز ماهیتى استراتژیک نداشته و نیست. این مسئله ما را به 
مسئله دوم یعنى چرایى و معناى سکوت مسکو در برابر افزایش تنش میان 

ایران و آمریکا مى رساند.
مسکو به گفته حسین مالئک اکنون در بیم و امید تنظیم روابط با آمریکاى 
ترامپ قرار دارد و آن را تحت الشعاع هیچ موضوع دیگرى قرار نخواهد داد، 
به ویژه تحت الشعاع تنش ایران با نه آمریکا آن هم در حالى که تهران براى 

مسکو «ابزارى با قابلیت نسبى محدود» است و یک سرمایه.
حوزه هاى تماس میان آمریکا و روســیه اکنون بسیار گســترده است: از 
مســئله اوکراین و کریمه و ناتو گرفته تا مســئله ســوریه و داعش و حتى 
تحوالت مربوط به آســیا و چین. در ایــن زمینه، هرچند ایــران مى تواند 
یکى از مســائل میان روســیه و آمریکا باشــد، قطعًا و بدون هیچ شکى 
نــه از اولویت و نه از اهمیت اساســى برخوردار اســت. این مســئله حتى 
مى تواند منجر به یک شکاف در بین روســیه و ایران در مسئله سوریه نیز

 شود.
در نتیجه سکوت مسکو در قبال افزایش تنش هاى ایران و آمریکا در زمینه اى 
که روس ها اکنون در آن تفکر کرده و عمل مى کنند، کامًال منطقى به نظر 
مى رسد. این مســئ له به ما مى گوید که روابط تهران با مسکو به هیچ وجه 
خاصیتى استراتژیک نداشــته و ندارد و بنا به توصیه حسین مالئک تنظیم 
روابط با مســکو و مدیریت آن یکى از مهمترین دســتورکارهاى سیاست 

خارجى ایران در برهه فعلى است.

رابطه ایران و روسیه استراتژیک نیست
تفسیرى از سکوت معنادار مسکو در خصوص افزایش تنش میان آمریکا و ایران

اقدامات اعزام «سهیال جورکش» به آمریکا براى ادامه درمان با دستور محمدجواد ظریف انجام شد و این قربانى اسیدپاشى اصفهان، دیروز در فرودگاه دبى حضور داشت؛ هرچند هنوز دغدغه تأمین هزینه هاى درمانش به طور کامل برطرف نشده است.
سهیال جورکش در این باره گفت: روز سه شنبه که به سفارت آمریکا در دبى رفته بودم، به دلیل نداشتن برگه حمایت مالى اقدامات اعزام من معلق شد و کارت زرد به من دادند اما بعد از چند ساعت و با وجود نداشتن این برگه، کارت سفید اعزام از سوى 

سفارت در دبى صادر شد؛ با وجود این امیدوارم به دلیل نداشتن این برگه در خارج از کشور به مشکلى برنخوریم.
وى همچنین با اشاره به کمک وزارت امور خارجه براى اعزامش به آمریکا، ضمن تشکر از وزیر امور خارجه در عین حال افزود: تأمین مالى این سفر تنها دغدغه من است چون مبلغى که به عنوان کمک مالى به ما تعلق گرفته  است کفایت نمى کند و 

قطعاً هزینه هاى ما بیشتر از این خواهد شد که امیدوارم مسئوالن امر باز هم مساعدت هاى الزم را در این باره داشته باشند.
جورکش همچنین با تشکر از وزیر بهداشت گفت: دو پزشک در بوستون و شیکاگوى آمریکا از سوى وزیر بهداشت براى ادامه کار درمان و ترمیم شبکیه چشم به ما معرفى شده اند. در این راه بسیار امیدوار هستم و دوست دارم و دعا مى کنم در سال نو 

زیبایى هاى دنیا، پدر و مادرم و همه کسانى را که در این راه سخت و تاریک کمک کردند و من را تنها نگذاشتند ببینم.
سهیال جورکش که در سال 1393 قربانى اسیدپاشى در اصفهان شد بینایى دو چشم خود را از دست داد. وى تا کنون چند عمل جراحى انجام داده است و آخرین بار نیز در اسپانیا زیر تیغ جراحان قرار گرفت. 

غالمعلى رجایى مشاور آیت ا... هاشمى رفسنجانى در گفتگوى مفصل با خبرگزارى ایرنا 
درباره موضوعات مختلف ازجمله علت مخالفتش با محمود احمدى نژاد سخن گفته است 

که این بخش از گفتگوى مزبور را در ادامه مى خوانید  
آیت ا... هاشــمى کمى قبــل از ورود ترامپ به کاخ ســفید 

درگذشت. با ایشان درباره ترامپ هم صحبتى کرده بودید؟
آقاى هاشمى مى گفت« ترامپ، احمدى نژاِد آمریکایى ها و موجودى خطرناك است». 
حرف ها و اقدامات این روزهاى ترامپ هم ناپخته بودن وى و درستى این حرف هاشمى 
را نشان مى دهد. لباس ریاست جمهورى به تن ترامپ گشاد است و وى تاجر خوبى است 

نه سیاستمدار کار بلدى.
نگران روى کار آمدن دوباره طیف احمدى نژاد نبود؟

خیر. ایشان معتقد بود که مردم آگاه شده اند و مادامى که پایه هاى نظام در آگاهى مردم 

ریشه داشته باشد هیچ آســیبى نمى بیند و دچار انحراف هم نمى شود. هاشمى مقصر 
اصلى را حامیان احمدى نژاد مى دانست و مى گفت اگر مردم تقصیرى هم داشته باشند 
کم است. به اعتقاد هاشــمى گروه هاى مرجعى که براى مردم تعیین مى کردند که به 
چه کسى رأى دهند مقصر اصلى بودند. ایشــان به برخى از این منتقدان که از مشایى 
انتقاد مى کنند مى گفت:« شما هنوز هم احمدى نژاد را درست نشناخته اید و مى گویید 
مشایى به وى خط مى دهد در حالى که عامل اصلى انحراف شخص احمدى نژاد است».

استداللشان چه بود؟
وى را از قبل مى شناخت. احمدى نژاد زمانى که در دولت آقاى هاشمى استاندار اردبیل 
بود سواپ نفتى را فروخت و پول آن را به حساب استاندارى برنگرداند. هاشمى دستور 
پیگیرى این تخلف را به وزیر کشور داد. آن موقع که مشایى همکار احمدى نژاد نبود پس 
چرا وى این کار را کرد؟! جالب است که برخى طرفداران احمدى نژاد مى گفتند اگر وى 
بد بوده چرا استاندار هاشمى بوده است؟ آنها هرگز اشاره به تشکیل پرونده تخلف براى 

احمدى نژاد توسط دولت هاشمى نمى کنند.
چرا آقاى هاشمى در همان سال 84 و در بحبوجه انتخابات این 

مسائل را مطرح نکرد؟
البته من آن موقع مشاور ایشان نبودم و این را با شناختى که از روحیه شان دارم مى گویم. 
هاشمى اهل به رخ کشــیدن ضعف دولت ها نبود. مى گفت ذهن مردم را نباید درگیر 
این موارد کرد.  من همینجا از نمایندگان شجاع مجلس مى خواهم طبق سوگندى که 
خورده اند پرونده سواپ نفت اردبیل را حتماً از قوه قضائیه پیگیرى کنند؛ چرا که با گذشت 

بیش از 20 سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
پاى چه کسانى در این پرونده گیر است؟

احمدى نژاد و کسانى که در آنجا کار کرده بودند.

   خبر آنالین | 19بهمــن 1360 در 
جریان محاصره یک خانــه تیمى در محله 
زعفرانیــه تهران،همســر مســعود رجوى 
(مریم ابریشمچى) به همراه بیش از20 تن 
دیگر از ســران گروهک منافقیــن به قتل
 رســیدند. فرزند چندماهه مســعود رجوى 
و مریــم ابریشــمچى در جریــان ایــن 
عملیــات در معــرض خطر قــرار گرفت. 
یکــى از پاســداران انقالب بــا ایثارگرى، 
ریســک بزرگــى کــرد و بــراى نجات 
جان نــوزاد وارد خانــه تیمى شــد؛جایى 
که احتمــال اصابــت گلوله بــه او وجود 
داشت. پاســدار از جان گذشــته کودك را 
نجات داد اما در حال خروج از معرکه،توسط 
منافقین مــورد هدف قــرار گرفت. کودك 
زنده ماند و شهید الجوردى در برابر دوربین 
صداوسیما از پدربزرگ او خواست که براى 
تحویل گرفتن فرزندش به دادستانى مراجعه

 کند.
نوزاد(مصطفى رجوى) بــه پدربزرگش که 
ساکن مشهد بود تحویل شد، اما منافقین بعد 
از مدتى او را مخفیانه از کشور خارج کردند. 
مصطفى رجوى مدتى در فرانسه بود و سپس 
به عراق برده شــد تا در قرارگاه اشــرف به 
پدرش و مادرخوانده اش(مریم قجرعضدانلو) 

بپیوندد.
مصطفى ســال ها در عــراق مانــد اما به 
تدریج نســبت به ســازمان منافقین مسئله 
دار شــد و حتى یکى دوبار دســت به فرار 
ناموفــق زد.او ســرانجام به اروپــا رفت و 
جســته گریخته اظهاراتى علیــه پدرش و 
سازمان بیان کرد. وى که در واقع به قیمت 
شــهادت یک پاســدار ایثارگر زندگى خود 
را بازیافتــه، هم اکنــون در اروپــا زندگى 

مى کند.

 سرنوشت نوزاد 
مسعود رجوى 

چه شد؟

پرده اى دیگر از اختالف هاشمى و احمدى نژاد

آیت ا... گفت ترامپ، احمدى نژادِ آمریکاست

سهیال جورکش براى ادامه 
درمان راهى آمریکا شد

رئیس جمهـور همه مـردم را به شـرکت گسـترده در 
راهپیمایى 22 بهمن دعوت کرد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى اظهارداشت: 
مردم ایران اسالمى با حضور گسترده خود در راهپیمایى 
22 بهمن نشان خواهند داد که با انقالب اسالمى، امام 
راحل(ره) و مقام معظم رهبرى یک ارتباط ناگسستنى 
دارنـد. وى افـزود: مـردم ایـران، عـزت و راه صحیح 
استقالل و حاکمیت ملى را در سـایه انقالب اسالمى 
مى دانند و هر سال با شرکت گسترده خود در راهپیمایى
 22 بهمـن، ایـن موضـوع را بـه نمایش مـى گذارند. 
روحانـى گفـت: مـردم در راهپیمایى 22 بهمـن نیز با 
حضور گسترده خود به تهدیدها پاسخ الزم را مى دهند.

رئیس مجلس شوراى اسـالمى نیز با اشـاره به اینکه 
مردم با حضور پرشـور خـود در راهپیمایـى 22 بهمن 
امسـال که جشـن ملـى بـراى همه ایـران اسـت، به 
اسـتقامت، پایـدارى و امنیت کشـور معنـاى جدیدى 
مى دهنـد، تأکید کرد: حضـور مردم پاسـخ گویایى به 

سخنان نادرست و برخى لفاظى هاست. 
على الریجانى با اشاره به وضعیت بسیار خوب کنونى 
جمهورى اسـالمى ایران در صحنه بین المللى، گفت: 
برخى سخنان که در مورد کشـورمان مطرح مى شود، 

نشـان از این دارد که رفتار جمهورى اسالمى ایران در 
سطح جهانى از عقالنیت و دقت خوبى برخوردار است 

و آنها به دنبال سناریو سازى هستند .
رئیس قـوه قضائیه نیـز تصریح کرد: حضور گسـترده 
مردم در راهپیمایى 22 بهمن اثبات مى کند که مردم و 
مسئوالن یکصدا، پاى آرمان هاى انقالب ایستاده اند و 

ارزش هاى انقالب را دنبال خواهند کرد. 
آیت ا... آملى الریجانى افزود: اگر مشکالت اقتصادى 
در کشور وجود دارد، باید با همکارى قوا و مردم و تالش 
مسئوالن حل شود. وى تأکید کرد: دشمنان جمهورى 
اسـالمى ایران بدانند حتـى اگر اختالف سـالیق بین 
مردم و مسئوالن وجود دارد اما در مسائل امنیت و منافع 

ملى همه قوا و مردم متحد هستند.
شوراى نگهبان قانون اساسـى هم در بیانیه اى از آحاد 
ملت ایران خواست تا در راهپیمایى 22 بهمن شرکت 
کنند. شوراى نگهبان ضمن دعوت از مردم غیور و بصیر 
ایران اسالمى براى شرکت باشکوه در راهپیمایى یوم ا... 
22 بهمن، اعالم کرد امیدوار است با درایت رهبر معظم 
انقالب و هوشـیارى مردم، فتنه هاى پیچیده پیش رو 
نیز خنثى و روز به روز بر اقتدار نظام مقدس جمهورى 

اسالمى افزوده شود .

دعوت به حضور گسترده مردم در راهپیمایى

22 بهمن- ایران- مردم 
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فرمانــده نیروى انتظامــى با تبریک ســالروز 22 بهمن 
ماه گفت: نیروى انتظامى اقدامات اولیــه براى هرچه با 
امنیت برگزار شدن مراسم 22 بهمن را انجام داده که این 
برنامه ها در سراسر اســتان ها اعمال شده است و شامل 
برنامه هاى ترافیکى اســت و تا پایان مراســم22 بهمن 

ادامه دارد.
سردار حسین اشترى با اعالم انتخاب «سراتو» به عنوان 
خودروى پلیس، اظهار داشت: از خودروهاى بنز تا زمانى 

که مجوز داریم، استفاده مى کنیم. 
فرمانده ناجا افــزود: ناوگان خودرویــى پلیس احتیاج به 
بازسازى داشت. خودروى وارد شده با تصویب ستاد کل بود 

و سراتو چون در داخل کشور تولید مى شود مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. وى ادامه داد:تعداد 200 خودروى سراتو 
در بخش پلیس راهور و پلیس انتظامى آماده شده و براى 
استفاده در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است که 
در صورت تأیید تست، در تمام کشــور مورد استفاده قرار 
مى گیرد. البته از خودروهاى بنز تا زمانى که مجوز داریم 
اســتفاده مى کنیم و به مرور از رده خارج مى شوند. سردار 
اشــترى درباره عملکرد پلیس در 11 ماه گذشته گفت: در 
همه شاخص ها بهبود داشته ایم و اقدامات صورت گرفته 
بسیار ارزشمند بوده است و در نظر گرفتن شاخص ها نشان 

مى دهد که پلیس حرکت رو به جلویى داشته است. 

رئیس مرکز پزشــکى جمعیت هالل احمر به جزئیات 
تزریق واکسن مننژیت براى افرادى که در نوروز امسال 

به عتبات عالیات سفر مى کنند، پرداخت.
سید على مرعشــى در توضیح واجدین تزریق واکسن 
مننژیت اظهار داشــت: براى سفر به عتبات که در نوروز 
امسال نیز بیش از یکصد هزار زائر ایرانى اعزام خواهند 
شد، نیازى به تزریق واکسن مننژیت نیست به جز برخى 

بیماران و افرادى که باید این واکسن را تزریق کنند.
وى دربــاره افرادى که باید براى ســفر عتبات نوروزى 
واکســن مننژیت را تزریق کنند، توضیح داد: این افراد 
بیشتر کسانى هستند که بیمارى مزمن دارند و یا اطفال 

نیز باید این واکسن را تزریق کنند ولى افراد سالم احتیاجى 
به تزریق این واکسن براى عتبات عالیات ندارند و تزریق 
اجبارى این واکسن فقط براى اعزام به عربستان و سفر 
حج بوده است. رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر ادامه داد: بنابراین تزریق واکســن مننژیت 
براى کسانى که ســن باالیى داشــته و سیستم ایمنى 
ضعیفى دارند و همچنین دچار بیمارى دیابت و بیمارى 

قلبى و تنفسى هستند، توصیه مى شود.
مرعشى خاطرنشــان کرد: زائرانى که  در سامانه سماح 
نیز ثبت نام کردند، تحت پوشــش بیمه و درمان رایگان 

هستند.

براى سفر عتبات 
واکسن مننژیت بزنید

«سراتو» 
خودروى پلیس شد

سربلندى مسئوالن با عیدى 
یک روزنامه اصالح طلب معتقد است «دولت توجهى به 
قدرت خرید مردم ندارد، حتى اگر نـرخ تورم، روى کاغذ 

کم شده باشد».
«آرمـان» با اشـاره به عیـدى 770 هـزار تومانى تعیین 
شـده براى کارمندان نوشت:  این رقم شـاید بتواند فقط 
هزینه هاى مورد نیاز یک فرد را تأمیـن کند و نمى توان 
از افـراد انتظار داشـت که تمـام نیـاز خانواده خـود را در 
شب هاى عید با 770 هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از 
دولت انتظار مى رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصالح 
نوع محاسـبات خود بـراى پرداخت دسـتمزد و عیدى، 
سرپرسـتان خانوار را در برابر خانواده هاى خود سـربلند 
کنند. اگر اکنـون دولت بـا بازنگرى در نوع محاسـبات 
خود، درآمدها را متناسـب با وضعیت روز بـازار و اقتصاد 
ارتقا دهد، دیگر اصًال نیازى به پرداخت پاداش و عیدى 
نیست. متأسفانه در حال حاضر تعریف دقیقى از شاخص 
خط فقر وجود ندارد و دسـتمزدها براساس نرخ تورم باال 
و پایین مى شوند که به عقیده بسیارى از تحلیلگران این 
نوع افزایش دستمزد در اقتصادهاى روز دنیا منسوخ شده 

است. اما دولت توجهى به این موضوع ندارد.

تتلو با سنتور 
امیرحسـین مقصودلـو در اینسـتاگرامش نوشـت که از 
شایعات منتشر شـده درباره حضورش در «سنتورى 2» 

هیچ اطالعى ندارد.
تتلو درباره این شایعه اینطور نوشـت:«در مورد این خبر 
چیزى نمى دونم منم مثل شمام ولى باعث افتخارم هست 
که اسـاتیدى مثل آقاى شـریفى نیا و اسـتاد مهرجویى 
کارهامو شـنیدن و اگه بتونم خدمتى کنم با کمال میل 

و بدون هیچ چشم داشتى این کاررو انجام خواهم داد.»

آموزش کارگران قبل از مرگ
معاون وزیر کار با اشـاره به کاهش نرخ حوادث ناشى از 
کار از 5/5نفر به 4/5نفر طى سـه سـال اخیر، از آموزش 
دو میلیون نفر سـاعت بـراى پیش بینى مخاطـرات در 

کارگاه هاى تولیدى و صنعتى خبرداد.
سید حسن هفده تن درباره اینکه بعد از تجربه تلخ حادثه 
پالسکو کارگاه هاى غیر ایمن شناسـایى شدند یا خیر؟ 
گفت: وزارت کار از نظر اصول ایمنى کار به صورت مدام 
کارگاه هاى تولید و صنعتى را مورد بازرسى قرار مى دهد 

و نظارت عالیه بر بازرسى کار این کارگاه ها وجود دارد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه تا کنون دو میلیون سـاعت 
نفر براى پیش بینى مخاطرات در کارگاه هاى تولیدى و 
صنعتى آموزش دیده اند گفت: در حال حاضر 11 هزار نفر 

از این افراد در کارگاه ها مستقر شدند.

نان خورى مردم  
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: مردم 
ایران سـاالنه 15 میلیـون تن نان مصـرف مى کنند که 
20 درصد نان مصرفى مردم ایران صنعتى اسـت که در 
برنامه هاى آتى قرار اسـت این 20 به 50 درصد افزایش 

پیدا کند. 
ایرج موفق اظهار داشت: مصرف نان هاى صنعتى به علت 
داشـتن امالح، مواد و پروتئین هاى مورد نیـاز بدن باید 

افزایش پیدا کند.

رسیدگى به جشنواره فیلم فجر 
وزیر ارشاد از تشکیل کمیته اى به سرپرستى مشاور عالى 
خود براى رسیدگى به اعتراض هاى صورت گرفته درباره 

داورى هاى جشنواره فیلم فجر خبر داد. 
سیدرضا صالحى امیرى در پاسخ به این سئوال که امسال 
جشـنواره فیلم فجر برخالف وعده هاى پیشـین شـما؛ 
بیشترین حواشى را داشت و از قضا تا امروز تعداد زیادى 
از عوامل فیلم ها بـه آراى هیأت داوران انتقـاد کرده و از 
جشنواره کنار کشیده یا بیانیه داده اند. نظر شما در این باره 
چیست، عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى وارد 

حاشیه نخواهد شد. 
او افزود: اینکه برخى شرکت کنندگان که در جشنواره به 
هر دلیلى به بخش مسابقه راه نیافته یا اسامى آنها درمیان 
نامزدهاى نهایـى نیامده اسـت؛ داورى را مورد اعتراض 
قرار دهند، کار اخالقى نیسـت. سئوال من این است اگر 
این دوستان هیأت انتخاب فیلم ها را صاحِب صالحیت 

نمى دانستند، چرا اصًال در جشنواره شرکت کردند؟!

چرك نویس

معاون پارلمانى ســازمان تأمیــن اجتماعى گفت: 41 
میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش تأمین اجتماعى 

هستند. 
عبدالرحمن تاج الدین با اشاره به ضرورت خدمت رسانى 
به مردم اظهار داشت: باتوجه به اینکه قشر بازنشستگان 
از سرمایه هاى کشــورند و در دوران پیروزى انقالب 
اســالمى و پیشــرفت هاى کشــور نقــش بى بدیل 
و ارزشــمندى داشــته اســت، مى طلبد در راستاى 
خدمت رسانى به این سرمایه ها تالش وافرى انجام داد. 

وى افزود: بیش از نیمى از جمعیت کشــور و در حدود 
41 میلیون نفر از آحاد کشور زیرپوشش سازمان تأمین 
اجتماعى هستند که خوشبختانه در دولت یازدهم کار 
برپایه دورى از حاشه و حاشــیه پردازى و تنگ نظرى 
براى ارائه خدمات شایسته سازمان تأمین اجتماعى قرار 
داشته که خوشبختانه در همین راستا در  سراسر کشور 
شــاهد اجرا یا آغاز انجام پروژه هایــى در حوزه تأمین 

اجتماعى هستیم. 
 معاون پارلمانى سازمان تأمین اجتماعى کشور تصریح 

کرد: دولت تدبیــر و امید با رویکرد توجــه به مناطق 
محروم در راســتاى تولید امنیت اجتماعى توانســته  
خدمات مطلــوب و مؤثرى در عرصــه درمان فراهم 

کند. 
تاج الدین با اشــاره به اقدامات انجام شده در طول چند 
ســال اخیر در حوزه تأمین اجتماعى گفت: در طول ده 
سال اخیر در خصوص تجهیز، بهسازى، نوسازى و ارائه 
خدمات مطلوب  از جمله ارتقاى هتلینگ بیمارستانى که 
انجام شده و هم در حال انجام است  و همچنین با وجود 

برخى مشکالت و تنگناها، شــاهد تجهیز و نوسازى  
ترابرى اورژانس در مراکز درمانى هستیم که شخص 
بیمار با امنیت به مراکز درمانى انتقال داده بشــوند که 
این خود زمینه ساز امنیت ســازى مطلوب اجتماعى در 

جامعه است. 
 وى افزود: تجهیــز مراکز درمانى و پزشــکى و ارائه 
خدمات کارآمد تجهیزات موجود از جمله اقداماتى است 
که باید مدنظر قرار بگیرد که خوشبختانه با اقدامات و 
تالش هاى انجام شده، سازمان تأمین اجتماعى امروز 

توانســته به یک نهاد تأثیرگذار براى خدمت رسانى به 
عموم جامعه تبدیل شود.  

 تاج الدین اضافه کــرد: هرچه ارائــه خدمات درمانى 
گســترش پیدا کند، سبب کاســتن آالم و مشکالت 
جامعه تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعى است 
که در این راســتا، درحال حاضر، 70 هزار نفر پرسنل 
ســازمان تأمیــن اجتماعــى در امر خدمت رســانى 
مشــغول ارائه خدمات به افراد زیرپوشش این سازمان 

هستند.

تولید
 امنیت اجتماعى در 

عرصه درمان

41 میلیون نفر زیر پوشش  سازمان تأمین اجتماعى

رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت کشور، با بیان 
اینکه سه دانشگاه کشور به عنوان دانشگاه سبز انتخاب 
شدند، گفت: نظام مدیریت ســبز مى تواند دستور کار 
مناســبى براى ارتباط با حوزه علمیه داشــته باشــد و 
امیدواریم سال آینده مدارس علمیه خواهران موفق را 

نیز تقدیر کنیم.
معصومــه ابتکار در دیــدار با مدیرحوزه هــاى علمیه 
خواهران، افزود: جوامعى که رشــد یک سویه را دنبال 
مى کردند متوجه شــدند که تخریب محیط زیست چه 
میزان به آنها ضربه مى زند زیرا بحث محیط زیســت 

امروزه با کارآمدى حکومت ها پیوند خورده است.
وى با بیان اینکه با توجه به سیاســت هاى کلى محیط 
زیســت ابالغى رهبر معظــم انقالب توانســتیم این 
سیاست ها را در امورات کشــور به خوبى تسرى دهیم، 
ادامه داد: رئیس جمهورى نیز در بحث منشــور حقوق 

شهروندى به بحث محیط زیست اشاره کرد.
ابتکار با تأکید براینکه هیچیک از افراد جامعه نمى تواند 
بگوید که محیط زیســت به ما ارتباط ندارد، گفت: همه 
ما با آب و منابع طبیعى و پسماندها مرتبط هستیم ولى 
متأسفانه در هیچ حوزه اى نتوانستیم با موازین اسالمى 
با این منابع رفتار کنیم زیرا استفاده از منابع آبى در کشور 

برغم کم آبى پنج برابر استاندارد جهانى است.
وى اظهار داشــت: آبى که مى تواند با صرفه جویى به 
یک رودخانه زنده مثل قمرود مبدل شود با عدم پرهیز 
در کشاورزى ما را با کانون هاى جدید ریزگردها مواجه 

مى کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به 
اینکه طبیعت چیزى به نــام دور ریز ندارد چون قابلیت 
بازگشــت دارد، افزود: در گذشته مشکلى به نام پسماند 
وجود نداشت ولى در  حال حاضر به یک مشکل مبدل 
شده است و دنیا امروز به ســمت بازیافت و تحویل به 

احسن کردن بازیافت ها مى رود.

ابتکار تصریح کرد: عالم خلقت چیزى به نام زباله ندارد 
ولى وجود این همه پســماند غیر قابل استفاده به دلیل 

دورى و عمل نکردن به مبانى دینى است.
وى با اشــاره به اینکه یکــى از سیاســت هاى کلى 
رهبرمعظم انقالب، بحث اصالح الگوى تولید و مصرف 
اســت، گفت: در این زمینه براى مدیریت صحیح منابع 
باید به این سیاســت ها توجه کرد که یکى از مهمترین 
مسائل محیط زیست رعایت حق و عدالت نسلى و بین 

نسلى است.
وى برگــزارى برنامه هــاى مختلف این ســازمان در 
موضوعاتى چون اســالم و محیط زیست را مورد توجه 
قرار داد و افزود: نشست بین المللى اسالم، دین و فرهنگ 
و محیط زیست نیز در همین راستا برگزار شده است که 
ســازمان ملل و ادیان مختلف هر کدام از زاویه خود به 

بحث پرداختند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همچنین 
از برگزارى نشستى با عنوان حقوق ملى محیط زیست 
در آینده اى نزدیک خبر داد و گفت: در این همایش که 
به دنبال بین المللى کردن آن هســتیم سیاست هاى 
رهبرمعظم انقالب نیز لحاظ مى شــود که از جمله آن 

مى توان به جرم انگارى تخلفات اشاره کرد.
ابتکار ادامه داد: دنیا یک ســوم غذاى خود از مزرعه تا 
سفره را هدر مى دهد که این مسئله در کشور ما نیز صدق 
مى کند که در این بین باید به مســئله شرعى و زیست 

محیطى این غذا از جمله هدر رفت آب نیز توجه کرد.
وى با اشاره به اینکه تحوالت پس از انقالب اسالمى در 
حوزه زنان چشمگیر و امیدبخش است، افزود: بحث زنان 
یکى از مؤلفه هــاى ارزش گذارى براى کارآمدى نظام 
سیاسى و نظامات اجتماعى جمهورى اسالمى خواهد 
بود. ابتکار ادامه داد: این مســئله براى کل جامعه یک 
مالك و ارزش است و امیدواریم که در این زمینه حداکثر 

تالش انجام شود.

تبلیغات روغن جامد سالم؛ مدیریت سبز با همکارى حوزه علمیه 
بازى با سالمت مردم

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تولید و 
تبلیغ نوعى روغن که به عنوان «روغن  جامد سالم» معرفى 
مى شود، برخالف ضوابط و تهدید کننده سالمت مردم است.

زهرا عبداللهى با اشــاره به تبلیغات  گسترده تولید روغن 
خوراکى  با نام روغن جامد سالم حاوى امگا 3 گفت: در دهه 
70 تولید روغن به صورت مایع و جامد بود که طى چندین 
سال تالش، با تدوین سیاست هاى سهمیه روغن یارانه اى 
و جایگزینى روغن جامد با مایع و بازنگرى در استانداردها، از 
دهه 80 تولید روغن نیمه جامد در دستور کار تولید کنندگان 
روغن قرار گرفت و فرهنگسازى مصرف روغن مایع آغاز 
شد. وى ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده در دبیرخانه 
شورایعالى سالمت و امنیت غذایى، تولید روغن خوراکى 
نیمه جامد تا پایان سال 95 باید متوقف شود. بنابراین تولید 
و تبلیغ روغن نیمه جامد براى مصرف خانوار بر خالف این 

تصمیم اتخاذ شده است.
 عبداللهى با تأکید بر اینکه ما سال ها براى تغییر فرهنگ 
الگوى مصــرف روغن نباتى جامد به ســمت روغن مایع 
تالش هاى زیادى کردیم و تا امروز موفقیت بسیار خوبى را 
در این تغییر فرهنگ به دست آوردیم، تأکید کرد: در سال 74 
تولید و مصرف روغن جامد 97 درصد و روغن مایع 3 درصد 
بود، ولى در حال حاضر تولید روغن نیمه جامد 53 درصد و 
مایع 48 درصد است که متأسفانه در قبال این تالش ها، با 
تولید این نوع روغن و تبلیغات آن شــاهد تشویق مردم به 

سمت روغن هاى نیمه جامد نباتى  هستیم.
مدیر دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت در ادامه 
تصریح کرد: مشکل دیگر این روغن، درج کلمه امگا 3 روى 
بسته بندى این روغن است که موجب سردرگمى و گمراهى 
مصرف کنندگان مى شود؛ چراکه روغن هاى حاوى امگا 3 در 
برابرحرارت مقاوم نیستند و نیازمند برخى فرآیندها و افزودن 
موادى براى افزایش مقاومت هســتند. حتى ممکن است 

بسیار مضرتر از اسید چرب اشباع و ترانس باشند.
به گفته عبداللهى، بهترین روغن براى  پخت و پز، روغن هاى 
مایع گیاهى همچون کلزا، آفتابگردان، ذرت و... و بهترین 
روغن براى ســرخ کردن روغن هاى مخصوص ســرخ 

کردن است.

مدیرکل بهزیستى خراسان شمالى از روند رو به رشــد همسرآزارى از نوع روانى 
دراین استان خبرداد.

اسماعیل قربانى اظهار داشت: با توجه به دسته بندى همسرآزارى در چهار گروه 
روانى، مالى، جنسى و جسمى هم اکنون در بین انواع همسرآزارى ها، همسرآزارى 

از نوع روانى رو به رشد است.
وى ادامه داد: هر چند که همســرآزارى به لحاظ روانى در جایى ثبت نمى شود، 
اما اثرات جبــران ناپذیــرى دارد که موجــب تزلــزل بنیان خانــواده خواهد 

شد.
قربانى با تأکید بر اینکه همســرآزارى از نوع روانى در بین زنان نسبت به مردان 
بیشتر است، افزود: همســرآزارى در همه طبقات اجتماعى و حتى خانواده هاى 
تحصیل کرده اتفاق افتاده و محدود به قشر خاصى نیست.وى با بیان اینکه برخى 
از خشونت هاى زنان، به روح و روان شوهر آسیب  رسانده و او را تحت فشارهاى 
روحى و روانى قرار مى دهد، گفت: به طور معمول همســر آزارى از بعد روانى در 
خانوده ها، شیوع بیشترى داشــته و به صورت غیرمستقیم اثرات مخربى برجاى

 مى گذارد.
قربانى خاطرنشان کرد: تخریب حیثیت و آبروى شوهر، شکستن حرمت پدر در نزد 
فرزندان، فحاشــى و انتصاب صفات ناشایست، عدم توجه به خواست و انتظارات 

شوهر، بدبینى و سوء ظن، تبعیض بین خویشــاوندان خود و شوهر و بزرگنمایى 
مسائل جزئى از موارد همسرآزارى به لحاظ بعد روانى است.

وى عنوان کرد: همسرآزارى روانى بیشتر به دلیل عدم پاسخگویى و تأمین نیازهاى 
زنان رخ مى دهد، که عواملى همانند فقر، بیکارى، اعتیاد، مشــکالت اقتصادى، 

چشم و هم چشمى و فاصله طبقاتى از مهمترین دالیل بروز آن در جامعه است.

رشد همسرآزارى روانى در جامعه

عضو شوراى شهر کرمان خطاب به مسئولین اعالم 
کرد: مسئولین باید به خانه شهر با دید مهربانى بنگرند، 
خانه شهر فرزند ناخلفى نیست، بلکه خانه شهر فرزند 

بسیار خلف این شهر است.
کمال جوانمرد در خصــوص فرصت 20 روزه معاون 
امور عمرانى و فنى استاندارى کرمان به شهردارى به 
منظور تخریب خانه شهر کرمان گفت: شوراى شهر 
کرمان مخالف تخریب خانه شهر است. وى با اعتقاد به 
اینکه این بنا باید ثبت ملى گردد، اظهار داشت: این بنا 
داراى یک معمارى منحصر به فرد است و هویت شهر 
کرمان است و ما اقداماتى براى احیاى بسیارى از بناها 
و اماکن تاریخى انجام داده ایم، چه بسا برخى از آنها در 

حد عظمت «خانه شهر» نیستند.
جوانمرد افزود: نباید با کلنــگ ناجوانمردى به جان 
«خانه شهر» بیافتیم بلکه معتقدیم تالش ها باید براى 

ثبت ملى آن باشد نه براى تخریب آن!
وى عنوان کرد: «خانه شــهر» المان شــهر کرمان 
است و با توجه به اینکه همه شهرها براى خود اصالت 
درست مى کنند، این خارج از انصاف است، بنایى که 
نوستالوژیک اســت و ارزش تاریخى دارد را تخریب 
کنیم. عضو شوراى شهر کرمان افزود:درست نیست 
خانه اى که داراى نیم قرن ســابقه است را با کلنگ 

ناجوانمردى و نامهربانى تخریب کنیم.

با کلنگ به جان 
هویت مردم کرمان افتادند



0404استاناستان 2874پنج شنبه  21  بهمن  ماه 

خبر

شعارهاى انقالب
 همواره باید زنده بماند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه شعارهاى انقالب اسالمى همواره باید زنده 
بماند، اظهارداشت: اسالم و حکومت اسالم پدیده الهى 
است و بر ملت ایران حکم است که قدر این امانت الهى را 
بدانند. حجت االسالم احمد سالک کاشانى افزود: دشمن 
همواره به دنبال تضعیف نظام جمهورى اسـالمى است 
و با نقشه هاى متفاوت سعى در تحت الشـعاع قرار دادن 
تأثیرات نظام است و مى خواهد انقاب کشور را تحت تأثیر 

قرار داده تا اثر گذارى انقالب را از بین ببرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه رمز بقاى انقالب اسالم همان رمز پیروزى است، 
گفت: رکن اصلى پیروزى انقالب اسالمى حکومت الهى 
و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه با پیروى از 

والیت فقیه بوده است.

آغاز حرکت کاروان 
«ادیان توحیدى» از گلزار شهدا

حرکت کاروان «ادیان توحیدى وفاق ملى» صبح دیروز 
از گلزار شهداى اصفهان آغاز شد.

این مراسم با حضور حجت االسـالم حبیب رضا ارزانى، 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى استان اصفهان 
و جمعى از نمایندگان ادیان توحیـدى مختلف در گلزار 

شهداى اصفهان آغاز گردید.
اجراى موسیقى از سوى گروه موسیقى ارتش جمهورى 
اسالمى ایران و اداى احترام بر قبور مطهر شهداى هشت 
سـال جنگ تحمیلى از بخش هاى آغازین این مراسم 
است. همچنین ایسـن کاروان ادیان توحیدى سپس در 
مرکز آتش نشانى اصفهان حضور یافته و به اداى احترام 
به شهداى آتش نشان و شهداى فاجعه پالسکو پرداختند.

برپایى 38 ویژه برنامه همزمان 
با دهه فجر در نجف آباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرستان نجف 
آباد فعالیت هاى فرهنگى و هنرى را محور اصلى ویژه ب
رنامه هاى دهه فجر این شهرستان در سالجارى دانست 
و گفـت: امسـال 38 ویژه برنامـه همزمان بـا دهه فجر 
همچون جنگ همیشه بهار، کنسـرت موسیقى سنتى 
علویجه، سیرك بدون حیوانات در  مرکز شهرستان، دو 
همایش شعر انقالب در نجف آباد و علویجه، نمایشگاه 
دستاوردهاى کانون هاى مساجد، نمایش ویژه کودکان 
و نوجوانان در گلدشـت، نمایشـگاه کتاب و آثار هنرى، 
موسیقى فجر  و دو کنسرت موسیقى پاپ از برنامه هاى 
پیش بینى شده براى این ایام بودند. اقبال صالحى خرید 
هزار و 130 نسخه از آثار مولفان شهرستان را یکى دیگر 
از اقدامات  این اداره برشمرد و اضافه کرد: بر اساس شیوه 
نامه اجرایى خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
36 عنوان از آثار نویسـندگان شهرستان جهت خرید به 
استان ارسال شد که از بین آن ها 14عنوان انتخاب شدند.

در کوه صفه به کوه گشت 
خانوادگى بروید

کوه گشت بزرگ خانوادگى به مناسبت دهه فجر در کوه 
صفه اصفهان برگزار مى شود. در ادامه ویژه برنامه هاى 
ایام ا... دهه فجر انقالب اسـالمى، کـوه صفه اصفهان 
صبح روز پنجشنبه(امروز) میزبان شهروندان اصفهانى 
است. این کوه گشت از ساعت 8 صبح روز 21 بهمن ماه 

در پارك کوهستانى صفه برگزار مى شود.

اجراى نمایش «بالکن»
 در تاالر هنر اصفهان 

تئاتر ”بالکـن“ بـه کارگردانى معیـن الدین عشـاقى تا 
دوم اسـفند بـه روى صحنـه تـاالر هنـر اصفهـان 

مى رود.
تئاتر ”بالکن“ به نویسندگى بهروز سـالمى با محوریت 
بیان روابط اجتماعى جمعى از جوانان از نظر روانشناختى 

و جامعه شناسى اجرا مى شود.
تئاتر ”بالکن“ از 14 بهمن ماه آغاز شده و تا دوم اسفندماه 
سـاعت 19 به روى صحنه تاالر هنر سـازمان فرهنگى 

تفریحى شهردارى اصفهان مى رود.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با انعقاد 
قــرارداد 18 کیلومتر پایانى جاده بادرود-کاشــان امید 

مى رود این جاده سال 96 به بهره بردارى برسد.
حجــت ا... غالمــى اظهار داشــت: توســعه راه هاى 
شهرســتان ها از جملــه وظایف ایــن اداره کل بوده و 
اصلى ترین پروژه از محل اعتبارات ملى در شهرســتان 
نطنز جاده بادرود-کاشــان اســت که از مصوبات سفر 

ریاست جمهورى مى باشد.
وى افزود: سال گذشته 18 کیلومتر از این پروژه را افتتاح 
کردیم و هم  اکنون دو پیمانکار در هشت کیلومتر بعدى 
مشغول عملیات راه سازى هستند و در 18 کیلومتر پایانى 

هم مناقصه آن برگزار شده و به  زودى کار آن آغاز خواهد 
شد که در حدود 370 میلیارد ریال براى آن هزینه خواهد 
شد. مدیرکل راه و شهرسازى با بیان اینکه در سال جارى 
در دحدود 49 میلیارد و 500 میلیون ریال روکش آسفالت 
و ایمنى راه ها انجام  شده، گفت: سازمان راهدارى به رغم 
اینکه در پرداخت حقوق راهدارها داراى مشکل است، اما 
این هزینه صرف ایمنى و روکش آسفالت راه ها شده است.
وى همچنین از آمادگى واگذارى سایت هاى مسکن مهر 
به شهردارى ها خبر داد و بیان داشت: تاکنون 41 مسکن 
مهر تحویل شهردارى ها شده و آماده ایم این سایت ها را 

به شهردارى هاى شهرستان ها تحویل دهیم.

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: موقعیت آب در استان اصفهان بحرانى است 
و مشکالت مختلفى از جمله در حوزه مسائل زیست محیطى 
در نتیجه آن ایجاد شده که یکى از راهکارهاى مقابله با آن 
رعایت الگوى مصرف از سوى شــهروندان است. سمیه 
محمودى گفت موقعیت آب در اســتان اصفهان بحرانى 
است و مشکالت مختلفى از جمله در حوزه مسائل زیست 
محیطى در نتیجه آن ایجاد شــده که یکى از راهکارهاى 
مقابله با آن رعایت الگوى مصرف از سوى شهروندان است.

وى اضافه کرد: مقابله با حفر چاه هاى غیر مجاز و جلوگیرى 
از استمرار برداشت از اینگونه چاه ها که در گذشته حفر شده، 

ضرورى است. نماینده مردم شــهرضا در مجلس شوراى 
اسالمى در بخش دیگرى از ســخنان خود گفت: یکى از 
مهمتین مشکالت مردم که به عنوان نخستین مطالبه از 
سوى خانواده ها نیز مطرح مى شود بیکارى و تقاضاى کار 
است.محمودى اظهار داشت: دولت تسهیالت خوبى براى 
اشتغال افراد به ویژه در مناطق روستایى در نظر گرفته که 
در قالب وامهاى مشارکتى قابل پرداخت است. این عضو 
فراکسیون کار و اشتغال مجلس شوراى اسالمى بیان کرد:: 
با تمام توان براى تحقق وعده هایى که به مردم داده شده 
تالش مى کنیم اما الزم است مردم نیز در برخى از زمینه ها 

به مسئوالن کمک کنند.

پایان باند دوم جاده بادرود به 
کاشان تا سال آینده 

موقعیت آب در استان اصفهان 
بحرانى است

ساسان اکبرزاده
سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان در نوروز 96، بیــش از 250 جهادگر را به مناطق 
محروم استان اصفهان و استان هاى همجوار براساس نیاز 
مناطق، براى فعالیت هاى عمرانى، فرهنگى، محرومیت 

زدایى، بهداشتى و... اعزام خواهد کرد.
مسئول سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرد 
و گفت: از ابتداى تابستان سال جارى، 270 گروه جهادى 
متشــکل از هفت هزار نفر در قالب اردوهاى 7 و 10 روزه 
به مناطق محروم براى انجام فعالیت هاى بسیج سازندگى 
اعزام شدند. این در حالى است بیش از 10 هزار نفر از دانش 
آموزان در ایام فراغت تابســتان براى بهســازى، مرمت 
مدارس و... در قالب گروه هاى هجرت جهادى و یک روزه 

حلقه هاى صالحین اعزام شدند.
سرهنگ احســان ا... رضاپور افزود: جهادگران اردوهاى 
7 و 10 روزه، مناطــق محروم در اســتان هاى اصفهان، 
ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و چهارمحال و بختیارى را تحت پوشش داشتند. 
که تمامى این گروه ها از نظر مالى و اعتبارى تحت حمایت 
سپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان به میزان 500 

میلیون تومان قرار گرفتند.

وى ادامه داد: امسال با مشارکت و مساعدت آستان قدس 
رضوى، 221 گروه جهادى در کارى نو از حمایت مالى 500 
میلیون تومانى، پشتیبانى شدند که کار خوبى است و استمرار 

خواهد داشت.
مسئول سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان به اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى اشاره 
کرد و گفت: ما 1770 طرح ابالغى از ابتداى سال جارى از 
مرکز داشتیم که براى آنها 360 میلیارد تومان تسهیالت در 
نظر گرفته شده بود و 500 طرح نیز بدون تسهیالت بود که 

در مجموع 2270 طرح را شامل مى شود.
سرهنگ رضاپور خاطرنشــان کرد: در این راستا ما نسبت 
به آموزش ســه هزار و 959 نفر در خصــوص طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى اقدام و برایشــان پرونده تشکیل داده که 
از این میزان ســه هزار و 219 نفر براى دریافت تسهیالت 
به میزان 54 میلیارد و 500 میلیون تومان به بانک معرفى، 
اما 1856 نفر موفق به دریافت تسهیالت و راه اندازى طرح 
شدند که توانســتند 30 میلیارد تومان تسهیالت بگیرند و 
براى 2560 نفر نیز اشتغالزایى بطور مستقیم ایجاد شود که 
طرح هایى چــون پرورش ماهى، مــرغ بومى، بلدرچین، 
بوقلمون، شترمرغ، ایجاد گلخانه، احیاى باغات، گیاهان 

دارویى، صنایع تبدیلى، دام سبک و سنگین و... بود.
مسئول سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) 

استان اصفهان در ادامه به فعالیت هاى انجام شده پرداخت 
و گفت: امسال در دهه فجر، 40 پروژه محرومیت زدایى با 
500 میلیون تومان در زمینه هاى احداث خانم عالم، مسجد، 
غسالخانه، سرویس بهداشتى، مرمت خانه محرومین، مرمت 
گلزار شهدا و... آغاز شده که تا خرداد ماه سال آینده به بهره 

بردارى خواهد رسید. 
ســرهنگ رضاپور حفر کانال خاکى دشــت سجزى را از 
پروژه هاى در دست اقدام سازمان بسیج سازندگى خواند و 
گفت: این اقدام با اعتبار 130 میلیون تومان در 500 هکتار 
به منظور استفاده از آب پساب فاضالب، آغاز خواهد شد و 
طى یک ماه به بهره بردارى مى رسد. همچنین در ابتداى 
سال آینده نیز، 358 هکتار بیابان زدایى در شرق اصفهان با 
کاشت حدود 46 هزار اصله درخت در دشت سجزى و 50 
هکتار در برخوار به بهره بردارى مى رسد. وى ادامه داد: با 
بکارگیرى 382 نفر در قالب 191 اکیپ از نیروهاى بسیج و با 
2450 نفر روز، ما در روستاهاى 24 شهرستان استان که 370 
روستاست، 500 هزار طیور بومى را علیه بیمارى نیوکاسل با 
موفقیت واکسینه کردیم و امروز نیز با همکارى دامپزشکى 

در راستاى مهار آنفلوآنزاى حاد پرندگان فعالیت مى کنیم.
سرهنگ رضاپور مى گوید: سازمان بسیج سازندگى عضو 
ثابت ستاد اقتصاد مقاومتى استان بوده و مشارکت فعال در 
ارائه طرح هاى مختلف دارد. این در حالى است که ما طرح 

کرامت را که بیشــتر مربوط به معتادین پاك شده است با 
مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر، استاندارى و... داریم.

وى سیاست ها و برنامه هاى ســال آینده، سازمان بسیج 
سازندگى ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان را 
تشــریح کرد و گفت: بازبینى و تدبیر در شــیوه اردوهاى 
جهادى و تدوین ساز و کار مناســب و کاربردى به منظور 
اعزام داوطلبان به مناطق محروم و ترجیحاً مناطق محروم 
استان، شناســنامه دار کردن مناطق محروم براى اعزام 
گروه هاى جهادى با اولویت بندى مناطق محروم، برگزارى 
جلسه ستاد اردوهاى جهادى با دستگاه هاى متولى، نگاه 
مبتنى بر توانمندســازى، خوداتکایى و اقتصاد مقاومتى 
در اجراى اردوهــاى جهادى در مناطــق محروم هدف، 
مستندســازى اردوهاى جهادى و محرومیت زدایى براى 
اطالع بیشتر مردم، تحرك و برنامه ریزى در بخش اشتغال، 
پیگیرى امضاى تفاهم نامه بــا ارگان هاى مختلف براى 
حرکتى جهادى و پویش براى برگزارى دوره هاى آموزشى، 
تولید محتوا و جزوات کاربردى در سرفصل هاى مختلف، 
معرفى الگوهاى برتر، و... از جمله سیاست هاى ما در سال 
آینده است. ســرهنگ رضاپور مى گوید: پروژه هایى که 
سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان بعهده مى گیرد غیرانتفاعى و عام المنفعه بوده و 
اصوًال پروژه هاى زمین مانده است و ما اصًال دید پیمانکارى 

به پروژه ها نداشته و وارد پروژه هاى لوکس نمى شویم و در 
حقیقت پروژه هاى سازمان جهاد سازندگى، کارى جهادى، 

غیرانتفاعى و بر زمین مانده مى باشد.
مسئول سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان گفت: ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتى، ایجاد 
شور و نشاط در مردم براى تحقق الزامات اقتصاد مقاومتى 
شامل اصالح الگوى مصرف، اســتفاده مردم از کاالهاى 
ایرانى، تغییر شیوه و سبک زندگى، و... همواره مدنظر ماست.

ســرهنگ رضاپور با قدردانى از فعالیت هاى انجام شده 
ســرهنگ انورى مســئول قبلى هم گفت: ما در جلسه با 
استاندار اصفهان، دستگاه هاى همکار و متولى را مجاب 
کردیم تا پروژه هاى عام المنفعه در روستاها و... به سازمان 

بسیج سازندگى معرفى تا ما آنها را اجرا کنیم.
وى ترویج فرهنگ کارآفرینى در بسیجیان، توانمندسازى 
بســیجیان در کســب و کار و فضاى مجازى، بهسازى و 
زیباسازى مدارس، کمک به رفع بیســوادى با مشارکت 
نهضت سوادآموزى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى سبک 

زندگى و... را از دیگر فعالیت ها در بخش اشتغال برشمرد.
مسئول سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان این را هم گفت که سازمان بسیج سازندگى 
استان اصفهان در ارائه خدمات، و بیابان زدایى، در کشور رتبه 

اول را به خود اختصاص داده است. 

اعزام هفت هزار نفر به مناطق محروم

اختصاص
 300 میلیارد ریال به 

طرح هاى 
اقتصادى_ مقاومتى

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با بیان 
اینکه تولید این شرکت امسال کمتر از برنامه پیش بینى 
شــده خواهد بود، گفت: به هر شــکلى که شده حقوق 
کارگران را جور مى کنیم، وام مى گیریــم و یا از جایى 

قرض مى کنیم.
احمد صادقــى در واکنش به اینکــه ظاهراً بحث  هاى 
مطرح اســت مبنى بر اینکه ردیفى با عنــوان «امتیاز 
تولید» بــراى کارگران ذوب آهــن از ابتداى فروردین 
امسال در نظر گرفته شده اما بابت آن تاکنون پرداختى 
صورت نگرفته است، اظهار داشت: ردیفى با این عنوان 
در ذوب آهن تعریف نشده و ما فقط پاداش راندمان کار 
را در پرداختى ها به کارگران داریم که بر اساس وضعیت 

تولید واریز مى شود. 
وى توضیح داد: پاداش راندمان کار در صورتى پرداخت 
مى شود که حداقل 70 درصد برنامه پیش بینى شده براى 

تولید محقق شود. 
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: از شهریور امسال با 
توجه به پایین آمدن تولید ذوب آهن، پاداش راندمان کار 
به کارگران تعلق پیدا نکرده و در مورد پاداش ماه هاى 
قبل از آن نیز مقــدارى عقب افتادگى داریم که در حال 

جبران است.
به گفته صادقى ، تولید شرکت ذوب آهن براى امسال 
ســه میلیون تن برنامه ریزى شــده بود اما پیش بینى 

مى کنیم که در حدود دومیلیــون و 200 هزار تن از این 
رقم محقق شود. 

وى افزود: 70 درصــد برنامه تولید امســال معادل دو 
میلیون و 100 هزار تن خواهد بــود که در این صورت 
پاداش راندمــان کار بابت ماه هایى کــه تولید باالتر از 
برنامه بوده اســت، به کارگران پرداخت خواهد شد، هر 

چند رقم کمى خواهد بود. 
صادقى در ادامه در مورد وضعیــت پرداخت حقوق به 
کارگران شرکت ذوب آهن نیز گفت: در حال حاضر در 
پرداخت حقوق تأخیرى نداریم و فقط ممکن است یک یا 

دو روز پرداخت ها جابه جا شود. 

وى در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت حقوق کارگران 
شرکتى با مشکلى روبه رو نیست؟ گفت: پرداخت حقوق 
نیروهاى شرکتى در اختیار ما نیست، بلکه پیمانکار حقوق 
آنها را مى پردازد که ممکن است مشکالتى در این زمینه 

وجود داشته باشد.
وى توضیح داد: یکى، دو شرکت با تأخیر دو تا سه ماهه 
در پرداخت حقــوق به کارگران روبــه رو بودند که این 

مشکل نیز برطرف شده است.
وى ادامه داد: قبًال پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن با 
تأخیرهاى دو ماهه هم روبه رو مى شد اما طى یک سال 

اخیر این تأخیرها برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن:

حقوق ذوب آهنى ها را قرض  مى کنیم

ستاد برگزارى مراسم دهه فجر انقالب اسالمى استان 
اصفهان مسیر هاى هشت گانه راهپیمایى و برنامه هاى 

یوم ا... 22 بهمن را اعالم کرد.
مسیرهاى اعالم  شــده از سوى شــوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى اصفهان به شرح زیر است:
مسیر شماره یک: مسجد مصالـ  میدان قدسـ  خیابان 
هاتفـ  میدان امام على(ع)ـ  چهارراه شکرشــکنـ  

خیابان حافظـ  میدان امام(ره)
مسیر شماره 2: مسجد آیت ا... خادمىـ  میدان شهداـ  
خیابان چهارباغ پایینـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان 

سپاهـ  میدان امام(ره)
مسیر شماره 3: مســجد صاحب الزمان(عج)ـ  خیابان 
صاحب الزمان(عج)، چهــارراه ولى عصر(عج)ـ  میدان 
احمدآبــادـ  خیابان احمدآبادـ  چهارراه شکرشــکنـ  

خیابان حافظـ  میدان امام(ره)
مسیر شماره 4: مســجد نوربارانـ  چهارراه نورباران 
ـ خیابان شــریف واقفىـ  چهارراه نقاشــىـ  چهارراه 

شکرشکنـ  خیابان حافظـ  میدان امام(ره)
مسیر شــماره 5: مســجد حجت اکبرـ  خیابان شیخ 
صــدوقـ  پــل فردوســىـ  خیابــان فردوســىـ  

مسجداالقصىـ  میدان فلسطینـ  خیابان استاندارىـ  
خیابان سپاهـ  میدان امام(ره)

مسیر شماره 6: مسجدالهادىـ  میدان انقالب اسالمى 
ـ خیابان کمال اسماعیلـ  خیابان باغ گلدستهـ  میدان 

امام حسین(ع)ـ  خیابان سپاهـ  میدان امام(ره)
مسیر شماره 7: مســجد جامع گورتان، مسجد بهاران 
چىـ  خیابان آتشگاهـ  میدان جهادـ  خیابان صارمیهـ  
خیابان طالقانىـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان سپاه 

ـ میدان امام(ره)
مســیر شــماره 8: مســجد موســى بن جعفر(ع)ـ  
خیابان حکیم نظامىـ  خیابان نظر شــرقىـ  خیابان 
توحیــدـ  خیابان شــهید مطهرىـ  میــدان انقالب 
اســالمىـ  خیابان کمــال اســماعیلـ  خیابان باغ 
گلدســته میدان امام حســین(ع)ـ  خیابان ســپاهـ  

میدان امام(ره).
مراســم راهپیمایى 22 بهمن از مسیرهاى هشت گانه 
از ســاعت 9 صبح روز جمعه در میــدان امام(ره) آغاز 
مى شود؛ اجراى گروه هاى ســرود، مداحى حماسى، 
برپایــى غرفه هاى فرهنگى و اطالع رســانى از دیگر 

برنامه هاى این روز خواهد بود.

مسیرهاى هشت گانه راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان 
اعالم شد

دانشــجوى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
توانست با اختراع سنتز نانو ذرات فرات سدیم به روش 
پالسما محلولى با جریان متناوب، مقام هشتم ششمین 
جشــنواره اختراعات و ابتکارات رویش کوهرنگ را از 

آن خود کند.
ســینا صمیمى مخترع این نانوذرات دربــاره اختراع 
خود مى گوید: «این محصول یک ماده شــیمى سبز 
(دوســت دار محیط زیســت) با محصــوالت جانبى 
غیرســمى اســت که در تصفیه آب و فاضالب هاى 
صنعتى و انسانى استفاده مى شود و امیدوارم در آینده اى 

نزدیک جایگزین کلر در تصفیه آب شرب شود.»
وى درباره نمونه خارجى این محصول اظهارداشت: این 
محصول در گذشته از سوى یکى از کمپانى ها معروف 
تولید مواد شیمیایى جهان با قیمت پایه 300 هزارتومان 
به ازاى هر گرم ماده جداســازى و خشک شده تولید 
مى شد اما از سه سال گذشته تولید آن متوقف شده است 
و قیمت محلول فرات سدیم بســیار پایین تر از قیمت 
ذرات جداسازى و خشک شده آن است و اکنون در حال 
کار با محلول این مــاده در تصفیه آب و فاضالب هاى 

مختلف هستیم.

کلر، رقیب جدید پیدا کرد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان، از کمک معلمان نیکو کار اصفهانى به دانش آموزان نیازمند در قالب طرح هاى اکرام 
ایتام و محسنین خبر داد.

حمیدرضا شیران گفت: تاکنون چهار هزار و 413 معلم نیکو کار اصفهانى درقالب طرح اکرام ایتام و 978 معلم در قالب طرح محسنین از 25 هزار 
دانش آموز بى سر پرست و از کار افتاده این استان حمایت کردند.

وى بابیان اینکه، این معلمان نیکوکار، 13میلیارد و 500میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند اســتان کمک کردند افزود: خرید مسکن، لوازم 
التحریر ،مشاوره هاى تحصیلى، تهیه کاالهاى خدماتى ،فرهنگى و آموزشى و پرداخت هزینه هاى درمان از جمله کمک هاى غیرنقدى این 

معلمان نیکوکار بوده است.
شیران تصریح کرد: از ابتداى امسال هم خیران نیک اندیش استان با پرداخت، 141میلیارد و 500 میلیون ریال به هفت هزار و 149 یتیم در قالب 

طرح اکرام ایتام و با پرداخت 39 میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب طرح محسنین به دانش آموزان بى بضاعت و یتیم کمک کردند.

دست یارى
 معلمان بر سر 
25 هزار دانش آموز
 بى سرپرست
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برگزارى طرح ملى حافظان 
قرآن کریم 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان گفـت: آزمون شـفاهى طـرح ملـى تربیت 
حافظان قرآن کریم اداره اوقـاف و امور خیریه ناحیه 
یک شهرستان اصفهان با حضور پنج هزار و 900 نفر 

قرآن آموز برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور 
اظهار داشت: این آزمون در 10 مدرسه شهر اصفهان، 
دانشگاه علوم قرآن و حدیث اصفهان، کانون فرهنگى 
حضرت جواد االئمـه(ع) اصفهان و کانـون اصالح و 

تربیت اصفهان برگزار شد.

خسارت 60 میلیاردى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان  

مدیرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهان با بیـان اینکه 
تاکنون خسارات در حوزه آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
بیش از 60 میلیارد تومان در استان بوده، گفت:در حال 
حاضر شهرسـتان هاى مختلفى درگیر ایـن بیمارى 
هسـتند که شـدت این بیمارى در این شهرسـتان ها 
متفاوت است. شـهرام موحدى اظهار داشـت: بعد از 
اصفهان، نجف آباد، خمینى شهر، فالورجان، لنجان، 
بویین و میاندشـت و چـادگان، آنفلوآنـزاى فوق حاد 

پرندگان به شهرستان فریدن هم رسیده است.
وى در پایان اظهار کرد: کانون هاى اصلى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان هم اکنون در فریدن، شهر داران و 

روستاهاى نماگرد و موغان است.

خبر

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: پلیس 
و دستگاه قضایی هر دو یک هدف را دنبال می کنند و در 

برابر نا امن کنندگان جامعه کوتاه نمی آیند.
حســن رحیمی در حاشیه تشــییع پیکر استوار مهدي 
محمدي که در درگیري با ســارق مسلح به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد گفت: دستگاه قضایی و نیروي انتظامی 
هر دو یک هدف را دنبال می کننــد و آن تامین امنیت 

براي مردم جامعه است.
وي با بیان اینکه امنیــت مردم براي مــا از همه چیز 
مهم تر اســت افزود: پلیس و دستگاه قضایی در برابر نا 

امن کنندگان جامعه کوتاه نمی آیند.

رحیمی، حمایت و پشــتیبانی از نیروهــاي انتظامی را 
وظیفه دســتگاه قضایی عنوان کرد و اظهار داشــت: 
دستگاه قضایی وظیفه خود می داند که نهایت پشتیبانی 
را از نیروهاي انتظامی که ضابطان قضایی هســتند به 

عمل آورد.
این مقام مســئول در خصوص مجازات عامل شهادت 
مامور نیــروي انتظامی گفت: نهایت ســعی و تالش 
نیروي انتظامی و دســتگاه قضایی استان این است که 
متهم در ســریع ترین زمان ممکن دســتگیر و عامل 
شهادت این مامور نیروي انتظامی به سزاي عمل خود 

برسد.

اســتاندار اصفهان با صدور پیامى از مردم استان اصفهان 
دعوت کرد تا در مراسم باشکوه راهپیمایى 22 بهمن امسال 

شرکت کنند.
رسول زرگرپور در پیامى از مردم همیشه در صحنه و انقالبى 
اصفهان خواســت که بار دیگر با حضور باشکوه خود در 
راهپیمایى 22 بهمن، وحدت و اتحاد ملى حول محور والیت 
فقیه را رقم زنند و با فریاد همیشگى «مرگ بر آمریکا» و 
«مرگ بر اسرائیل» پاسخ دشمنان انقالب و اسالم را داده و 

دشمنان ایران و اسالم را مأیوس کنند.
در متن پیام استاندار اصفهان آمده است: 22 بهمن سالگرد 
پیروزى حق بر باطل، پیروزى خون بر شمشیر و پیروزى 

مستضعفان بر مستکبران است؛ این پیروزى توانست نور 
امیــد را در دل آزادى خواهان عالم در اغلب کشــورهاى 
جهان و از جمله جهان عرب روشــن کرده و آن ها را براى 
پیروزى استوارتر گرداند. استاندار اصفهان در ادامه این پیام 
تصریح کرده است: بى تردید مردم والیت مدار و انقالبى 
اصفهان همگام با مردم غیور ایــران در این روز با اراده اى 
پوالدین مى آیند تا براى پیوستن به دریاى اراده و وحدت 
کلمه حماسه اى دیگر خلق کنند و وحدت و اتحاد ملى حول 
محور والیت فقیه را رقم زنند و با فریاد همیشگى «مرگ 
بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» پاسخ دشمنان انقالب و 

اسالم را بدهند و دشمنان ایران و اسالم را مأیوس کنند.

دعوت استاندار براى حضور 
مردم در راهپیمایى 22 بهمن

نیروهاى انتظامى در برابر
ناامن کنندگان کوتاه نمی آید

ساسان اکبرزاده
امسال و در دهه فرخنده فجر باحضور معاون رئیس جمهور 
و سـخنگوى دولت، 2406 طرح و پروژه مخابراتى استان 

اصفهان با اعتبار 4900 میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: 131 پروژه تأسـیس 
و توسعه مرتبط با اسـتفاده از کافوهاى نورى، 1328 پروژه 
توسعه، بهسـازى و جایگزینى شـبکه تلفن همراه (سایت 
BTS) به G3 و G4، 83 پروژه ظرفیت سازى و توسعه پورت 

پرسـرعت دیتا (G و ADSL)، 167 پروژه افزایش ظرفیت 
ارتباط بین مراکز مخابراتى (ترانسمیشن)، 74 پروژه افزایش 
ظرفیت باطـرى و اجراى تغذیه نیروى مراکز و سـایت ها، 
259 پروژه توسعه ارتباطات فیبر نورى، 346 پروژه توسعه 
و تقویت شبکه کابل، 17 پروژه اجراى دکل تلفن همراه و 
احداث یک ساختمان (کافوهاى نورى و GPON) از جمله 

پروژه هایى بود که  مورد بهره بردارى قرار گرفت.
حسـین کشـایى مى گوید: توسـعه ارتباطات فیبر نورى از 

اصطالح «ابر پروژه» استفاده کردیم.
وى   مى گویـد: در قالب اجراى پروژه توسـعه، بهسـازى و 
جایگزینى شبکه تلفن همراه در استان اصفهان، پهناى باند 
از 7 گیگابایت به 70 گیگابایت افزایش یافته و 65 سـایت 
جدید به شبکه اضافه خواهد شد. همچنین 3200 کیلومتر 
جاده اصلى و 1800 کیلومتر جاده فرعى تحت پوشش قرار 
گرفته و در حقیقت 40 درصد جاده هاى اسـتان در پوشش 

نسل سه قرار مى گیرد.
کشایى افزود: با تالش همه همکاران در ارتباطات سیار تا 
دهه فجر امسال، 1328 سایت با اعتبار 444 میلیارد تومان 
انجام شـد و ادامه کار که همراه اول بـراى کل پروژه 700 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده، انجام خواهد شد تا در 
نهایت ما یک شبکه یک دست با بهره گیرى از تکنولوژى 
روز را شاهد باشیم و در یک کالم در قالب این ابر پروژه، کل 
شبکه همراه اول در استان اصفهان نوسازى شده و ما در هر 
108 شهر استان پوشش تلفن همراه نسل سه و در 70شهر 
اسـتان، پوشـش تلفن همراه نسـل چهار و 4/5 را خواهیم 
داشـت. این در حالى اسـت که در گذشـته 40 شهر استان 

تحت پوشش تلفن همراه نسل سه و چهار شهر استان تحت 
پوشـش تلفن همراه نسـل چهار و 4/5 قرار داشت. ضمن 
اینکه 38 منطقه صنعتى و گردشگرى و 50 منطقه روستایى 

تحت پوشش اینترنت نسل سوم و چهارم قرار مى گیرند.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان مـى گوید: یکى دیگر از ابر 
پروژه ها، اجراى فاز دوم اتصال فیبر نورى تا منازل و مشاغل 
FTTF بود که امسال در دهه فجر به بهره بردارى رسید که 

فاز اول آن نیز در شهریور ماه سال جارى با حضور مسئوالن 
کشور به بهره بردارى رسیده بود. 

کشـایى نگاهى هم به ده سال آینده داشـت و گفت: در ده 
سـال آینده با عنایت به اینکه اشـیاء و همه چیـز در منازل 
باید به شـبکه متصل شـود مسـئوالن باید برنامـه ریزى 
دقیق داشـته و این اتصاالت بـا فیبر نورى صـورت پذیرد 
که شـدنى هم هسـت. وى اذعان کرد: همه همـکاران ما 
در شرکت مخابرات اسـتان اصفهان از اول فروردین سال 
جارى توسـعه خود را بر مبنـاى فیبر نـورى قـرار داده اند. 
کشـایى گفت: امروز فیبر نورى در بخش هایـى از خیابان 
هاى چهارباغ باال، توحید، آمادگاه، شـهید قندى و شمس 
آبادى بـه طور کامل اجرا شـده اسـت. این در حالى اسـت 
که هم اکنون در شـهر اصفهان در 70 مجتمـع پروژه فیبر 
نورى اجـرا شـده و در حال اجراسـت که اقدامـى بى نظیر 
در استان اصفهان بوده و این اسـتان در این راستا در کشور 
پیشـرو اسـت و 300 مشـترك از این سـرویس اسـتفاده 

مى کنند.
کشـایى گفت: اجراى فیبر نورى، زیرسـاختى بـراى پیاده 
سـازى دولت الکترونیک خواهد بود. و در سـه ماهه اخیر، 
بالغ بر 216 کافو نورى در سـطح اسـتان اصفهان توسـعه 
شبکه داشتیم و شبکه تلفن ثابت نیز به طور جدى در حال 
توسعه است و تقاضاها براى سال 96 شناسایى و ورود ما به 

تکنولوژى فیبر نورى نیز در این راستاست.
وى افزود: در اسـتان اصفهان 2 میلیون و 428 هزار شماره 
تلفن ثابت فعـال با ضریب نفوذ 47 درصد میباشـد که آمار 
کشورى آن 28 میلیون تلفن ثابت با ضریب نفوذ 39 درصد 

است.

با ضریب نفوذ 85 درصد، فعال است.
کشایى از 530 هزار پورت پرسـرعت در استان اصفهان با 
ضریب نفوذ 25 درصد براى مشـترکین سـیمى خبر داد و 
گفت: پورت پرسرعت در کشور سـه میلیون و 500 هزار با 
ضریب نفوذ 12 درصد براى مشترکین سیمى است. در این 

نشست خبرى، مهران قدوسى معاون ارتباطات سیار و ناصر 
مشایخى معاون تجارى شرکت مخابرات استان اصفهان نیز 

توضیحاتى را ارائه دادند.
معاون ارتباطات سیار شـرکت مخابرات استان اصفهان از 
همکارى شـهردارى تشـکر کرد و گفت: در سراسر استان 

اصفهان باید 140 سایت جدید انجام شود و نقطه یابى دقیق 
صورت پذیرد. مهران قدوسـى نیز از اجـراى طرحى براى 
تعویض و جایگزینى فورجى تا 22 بهمن خبر داد و گفت: تا 
22 بهمن، متقاضیان مى توانند با مراجعه به دفاتر خدماتى از 

این طرح به صورت رایگان استفاده کنند.

بهره بردارى از 2400 طرح مخابراتى 
در اصفهان

حصر وراثت
اکرم رمضانى ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 222 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 249/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله رمضانى ریزى بشناسنامه 150 
در تاریخ 92/01/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
احمد رمضانى ریزى فرزند امراله ش.ش 256 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمود رمضانى 
ریزى فرزند امراله ش.ش 460 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- قاسم رمضانى ریزى فرزند 
امراله ش.ش 196 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- محمد رمضانى ریزى فرزند امراله ش.ش 
106 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- سعید رمضانى ریزى فرزند امراله ش.ش 452 ت.ت 1361 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- اکرم رمضانى ریزى فرزند امراله ش.ش 222 ت.ت 1351 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 7- سعیده رمضانى ریزى فرزند امراله ش.ش 1607 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
8- شهربانو عموئى ریزى فرزند خدامراد ش.ش 171 ت.ت 1330 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 1045 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/792
ابالغ اجراییه 

شماره: 865/95- 95/11/16  نظر به اینکه در پرونده کالسه 865/95  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1065 صادره از شعبه سوم حقوقى خوانده: محمد کیهانى فرزند 
همت على محکوم به تأمین مبلغ 25/000/000 ریال محمد کیهانى فرزند همت على در حق خواهان على 
هادى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید 
واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 1046  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/11/793

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9510423749100190 شــماره پرونده: 9409983749101063 شماره بایگانی شعبه: 
941702 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9509973749101243 صادره از 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دهاقان محکوم علیه: سیدمحمدسعید رضوى اردکانى فرزند سیدمرتضى به 
نشانى: اصفهان- سمیرم سفلى- مرکزى- دهاقان (مجهول المکان) به انتقال سند یک دستگاه ا توبوس ولوو 
به شماره پالك 58863 ع 99 در یکى از دفاتر اسناد رسمى و هزینه دادرسى به میزان 1/540/000 ریال در 
حق محکوم له: مهدى بهرامى گهروئى فرزند ابراهیم به نشانى: چهارمحال و بختیارى- شهرکرد- شهرستان 
شلمزار- شهر گهرو- بلوار امام خمینى ك جنب آهن فروشى منزل شخصى مهدى بهرامى و پرداخت مبلغ 
2/550/000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم میگردد. رأى صادره غیابى است. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 95/332 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان دهاقان/11/794

حصر وراثت
فاطمه غالمى دیزیچه فرزند على داراي شناسنامه شماره 51 ملى بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1650/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن غالمى 
دیزیچه فرزند عبدالرزاق به شناسنامه 2083 در تاریخ 1395/10/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل:  1- فاطمه غالمى دیزیچه فرزند على 
به شماره شناسنامه یا کدملى 51 نسبت به متوفى (همسر) 2- نرگس غالمى دیزیچه فرزند حسن به شماره 
شناسنامه یا کدملى 3611374290 نسبت به متوفى (فرزند) . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/739 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/796 /11
حصر وراثت

حسین شفیع زاده فرزند قاسمعلى داراي شماره شناســنامه 1516 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1656/95 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم على 
شفیع زاده خولنجانى فرزند عبداله به شناسنامه شماره 59 در تاریخ 1395/7/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حســین شفیع زاده 

فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1516 نســبت به متوفى (فرزند) 2- عباس شفیع زاده خولنجانى 
فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 12340 نسبت به متوفى (فرزند) 3- علیرضا شفیع زاده خولنجانى 
فرزند قاسم على شماره شناســنامه یا کدملى 42 نســبت به متوفى (فرزند) 4- حسن شفیع زاده خولنجانى 
فرزند قاسم على شماره شناســنامه یا کدملى 368 نســبت به متوفى (فرزند) 5- اکرم شفیع زاده خولنجانى 
فرزند قاسم على شماره شناسنامه یا کدملى 96 نسبت به متوفى (فرزند) 6- بتول شفیع زاده خولنجانى فرزند 
قاسم على شماره شناسنامه یا کدملى 1203 نسبت به متوفى (فرزند) 7- معصومه شفیع زاده خولنجانى فرزند 
قاسمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1272 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/738 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/11/797
حصر وراثت

جعفر کریمیان فرزند اکبر داراي شناسنامه شماره 157 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 1602/95  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر کریمیان فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه 37 در تاریخ 1395/8/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل:  1- جعفر کریمیان فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 157 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- سلطان غفارى فرزند فتح اله به شماره شناسنامه یا کدملى 32 نسبت به متوفى 
(همسر) 3- صادق کریمیان فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 158 نسبت به متوفى (فرزند) 4- رضا 
کریمیان فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 46 نسبت به متوفى (فرزند) 5- فاطمه کریمیان فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه یا کدملى 563 نسبت به متوفى (فرزند) 6- معصومه کریمیان فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا 
کدملى 207 نسبت به متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/729 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/798 /11
حصر وراثت

رضا بهمرد اردستانى داراي شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 519/95 ش 1  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه خانم یوسفى بشناسنامه 382 
در تاریخ 95/8/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر 
که عبارتند از: 1- قدرت اله بهمرد اردستانى به شماره شناسنامه 15 متولد 40/1/10 صادره از اردستان (فرزند 
متوفى) 2- رضا بهمرد اردستانى به شماره شناسنامه 181 متولد 30/11/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
3- یداله بهمرد اردستانى به شماره شناسنامه 139 متولد 35/10/12 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: 426 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/11/799
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراییه در پرونده کالسه  
319/95 و 249/95 مدنى ش که به موجب آن آقاى حمیدرضا نجارى اردستانى فرزند ماشاءاله محکوم است 
به پرداخت اصل واسته هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در حق محکوم لهم آقاى محمدرضا امیرشفیعى 
فرزند اکبر به مبلغ 41/518/000 و مبلغ 42/676/500 در حق خانم ناهید حاجى زاده فرزند حسین با توجه 
به توقیف اموال لذا اموال توقیفى را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رســاند: 1- یک دســتگاه 
موتورسیکلت کویر 125cc مدل 1394 با شماره انتظامى IRAN 629/93239 زردرنگ آماده بکار به ارزش 
پایه 15/000/000 ریال. 2- یک دستگاه هواکش 80 *80 سانتیمتر سالم به ارزش پایه 5/000/000 ریال. 
3- یک دستگاه یونجه چین کمرى به ارزش پایه 5/000/000 ریال. 4- یک دستگاه جت هیتر با مشخصات
 ISO 1002 : 2004 ZAGROS POWER ENGINE E10  008/025 
ISO9001 2008   بــا ســوخت گازوئیل- حداکثــر مصرف 8 لیتر بر ســاعت- تکفــاز- فضاى 
قابل گرمــاى 1000-4000 مترمکعــب- هوادهى 7000 مترمکعب بر ســاعت- قــدرت الکتروموتور 
5/5 کیلــووات- ابعــاد 135*75*60 ســانتیمتر- وزن 83 کیلوگــرم- راندمان 99 ٪ بــه ارزش پایه 
22/000/000 ریال. 5- دو دستگاه سم پاش فرقونى با مشــخصات 1- دور RPM 800 -500- قدرت

 -HP 4 2- بــا قدرت SPRAYERS LS 30 A- (17-27) SECTION- HP  1/ 53 
دورRPM 50 – وزن KG 30، جمعًا به ارزش پایه 16/000/000 ریال. 6- 22 کیسه 25 کیلوئى حاوى 
کنسانتر 5٪ غنى شده فریور بدون نمک با مولتى آنزیم و فیتار تاریخ تولید 95/3/12 زمان انقضاء 6 ماه بعد 
جمعاً به ارزش پایه 16/500/000 ریال. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته 
و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شده مالحظه نمایند مال فوق به شخصى واگذار مى گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بهاى مزایده را فى المجلس به عنوان ســپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 95/12/15 ساعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 425  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اردستان 

(مجتمع شماره یک)/11/800
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره:331501/ 03/ 1395 - 1395/11/17 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك 
شماره 1267 معروف به کوپر نصراله بک واقع در مهاباد 51  اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محسن انصارى فرزند محمدحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 

نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم  در روز یکشنبه مورخه 95/12/15 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف: 430   اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/11/806
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره:331549/ 03/ 1395 - 1395/11/17  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك 
شماره 1221 واقع در مهاباد 51  اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام محسن انصارى فرزند محمدحســین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم  در روز شنبه مورخه 95/12/14 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.  م الف: 431 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/11/809
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره:331535/ 03/ 1395 - 1395/11/17 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك 
شماره 1222 واقع در مهاباد 51  اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام محسن انصارى فرزند محمدحسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم  در روز دوشنبه مورخه 12/16 /95 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.  م الف: 429 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/11/810
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640709652 شــماره پرونده: 9309983640200534 شماره بایگانی شعبه: 
950526 خواهان زهرا مختارى دادخواســتی به طرفیت خوانده همایون جهاندار ملک آبادى به خواســته 
ابطال معامله و ورود ثالث تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان زرین شــهر نموده که جهت رســیدگی 
9109983640700977 و 9209983640200393 و 9309983640200534 ثبــت گردیــده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/22 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1048 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/11/929
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103763308591 شــماره پرونده: 9509983759200286 شماره بایگانى شعبه: 
951642  آگهى ابالغ وقت دادرسى، دادخواست و ضمائم به: مجتبى صفوى سهى آقاى رضا حسینى فرزند 
سید احمد دادخواستى به خواســته الزام به تحویل یک قطعه زمین با کلیه حقوق ارتفاقى به طرفیت شما در 
دادگاه عمومى بخش میمه تقدیم که به کالسه 951642 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 
10 صبح تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بوده خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده باال ابالغ مى شود جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى 
بخش میمه مراجعه و روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 10 صبح به جهت رسیدگى در شعبه اول حاضر 
شود واال وفق مقررات اقدام خواهدشد. م الف: 1891 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش میمه/11/949

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510103763308593 شــماره پرونده: 9509983759200286 شماره بایگانى شعبه: 
951642  آگهى ابالغ وقت دادرسى، دادخواست و ضمائم به: محسن رضایى مورچه خورتى آقاى رضا حسینى 
فرزند سید احمد دادخواستى به خواسته الزام به تحویل یک قطعه زمین با کلیه حقوق ارتفاقى به طرفیت شما 
در دادگاه عمومى بخش میمه تقدیم که به کالسه 951642 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 
10 صبح تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بوده خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده باال ابالغ مى شود جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى 
بخش میمه مراجعه و روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ساعت 10 صبح به جهت رسیدگى در شعبه اول حاضر 
شود واال وفق مقررات اقدام خواهدشد. م الف: 1892 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش میمه/11/950

ابالغ وقت رسیدگى
شماره : 952815 ح 3 خانم مهناز مسعودى فرزند فاضل شغل خانه دار ساکن اصفهان- نجف آباد- امیرآباد- خ 
خاقانى دادخواستى به خواســته مطالبه مهریه به طرفیت آقاى فضل اهللا پیروزان فرزند امراله فعال مجهول 
المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 952815 ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
و به خوانده فوق الذکر اخطار مى گردد پس از نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه 3 مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرســى که براى روز 96/01/16 مورخه چهارشنبه ساعت یازده 
11 تعیین گردیده حاضر شوند درغیراینصورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 3397 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان نجف آباد /11/984

اصالحیه
شماره آگهى: 139503902004000257 شماره پرونده: 139504002004000037 شما ره بایگانى شعبه: 
9500078 پیرو آگهى مورخ 95/11/18 صفحه 13، با پیگیرى 11/266 ، سطر 9 (ده متر به دو متر و هشتاد 

صدم متر) اصالح مى گردد. م الف: 34593   اجراى اسناد رسمى اصفهان/11/967
حصر وراثت

منوچهر محمدى بداغ آبادى فرزند صفرعلى داراي شماره شناســنامه 1 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1644/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میالد 
محمدى بداغ آبادى فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 5410124561 در تاریخ 1395/7/8 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- منوچهر 
محمدى بداغ آبادى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (پدر) 2- شهربانو محمدى 
بداغ آبادى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 14 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/742 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/11/951
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان زهرا صولتى دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده ستارجمشــیدى مهریه-نفقــه- طالق به 
طرفیت خوانده ستار جمشــیدى به شوراى حل اختالف شــعبه نهم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 95/380 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/17 ســاعت 11/30 
صبح  تعییــن گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3324 شــعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان

  نجف آباد/11/779

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510113723802632 نامــه:  شــماره 
9309983723800034 شــماره بایگانی شــعبه: 931268 بدینوسیله 
به آقاى سعیدرضا گلستانه- امیررضا گلســتانه و خانم طاهره گلستانه و 
شهین گلستانه و علیرضا گلستانه همگى فرزندان مهدى مجهول المکان 
که در پرونده 931268 محمدتقى و قاسم دانشــمند دادخواست مطالبه 
خسارت بطرفیت آنان تقدیم داشته  اند ابالغ مى شود در تاریخ 1396/1/29 
1330صبح جهت رسیدگى به خواسته مذکور در دادگاه کیفرى 102 مبارکه 
حاضر شــوند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت 
غیابى به خواسته فوق رســیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م 
الف: 95/737 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق) /11/795

احضار
شــماره درخواســت: 9510463760200007 شــماره پرونــده: 
9409983761800517 شــماره بایگانی شعبه: 951479 «آگهى احضار 
متهم» به شرح محتویات پرونده کالســه 951479 ك102 دادگسترى 
شاهین شــهر آقاى على نجفى فرزند اســفندیار فعــًال مجهول المکان 
متهم است به ســرقت که تحت پیگرد قانونى میباشــد و براى روز  شنبه 
مورخ 1395/12/21 ســاعت 8:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به 
استناد ماده 344 قانون آیین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا 
همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید، در غیر این صورت اقدام قانونى به عمــل خواهد آمد. م الف: 1903 
فتحى فرد دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 

(102 جزایى سابق)/11/990
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ویترین

دپوى 150 میلیون مترمربع 
کاشى در کارخانجات 

رئیس انجمن تولید کنندگان کاشى و سرامیک با بیان 
اینکه تشدید رکود مسکن در سال جارى باعث شده تا 
انبار کارخانجات ُپر از کاال باشد، گفت: در حال حاضر 
بیش از 150 میلیون متر مربع کاشـى و سـرامیک در 

کارخانه ها دپو است .
بهنام عزیـز زاده با اشـاره به اینکـه در شـرایط رکود 
تأخیر یک ماهـه در پرداخت حقوق کارگـران امرى 
طبیعى است، اظهار داشت: البته باید تأکید کنم هنوز 
کارخانه هاى کاشـى و سـرامیک در پرداخت حقوق 
کارگران خـود در ماه هاى پایانى سـال بـه وضعیت 
بحرانى نرسـیده انـد. وى بـا بیان اینکـه این صنعت 
سهمى از تسهیالت 16 هزار میلیاردى دولت نداشت، 
افزود: قرار بود با سیاسـت هاى دولت رونـق به بازار 
برگردد اما متأسـفانه هنوز این اتفاق نیفتاده اسـت و 
به نظر مى رسـد دولت هر تدبیرى دیگـر براى رونق 
بازار بـه کار گیرد آثـار آن را باید در چهـار ماهه آینده 

دید.

بهره بردارى از نیروگاه 
10مگاواتى برق اصفهان

حمید چیت چیان  وزیر نیرو از بهره بردارى نیروگاه 10 
مگاواتى برق اصفهان تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: 
درخواست سرمایه گذارهاى خارجى براى حضور در 
بخش انرژى هاى نو نیز به بیش از سه میلیارد دالر 

رسیده است.

معاون مسکن روستایى و بازسازى مناطق سانحه دیده بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى گفت: در سالجارى 38 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانکى براى مقاوم سازى واحدهاى روستایى 

به متقاضیان پرداخت شد.
عزیزا...مهدیان افزود: احیاى بافت هاى فرسوده درکشور 
یک امر مهم و ضرورى اســت. وى بیان کرد: تاکنون دو 
میلیون واحد مسکونى روستایى درسطح کشور مقاوم سازى 
شده اســت. مهدیان عنوان کرد: باز سازى این تعداد واحد 
مسکونى از ابتداى برنامه چهارم توسعه که طرح بهسازى 

مسکن روستایى کشور آغاز شده صورت گرفته است.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر64 هزار روستا در کشور 

وجود دارد. معاون مسکن روستایى و بازسازى مناطق سانحه 
دیده بنیاد مسکن انقالب اسالمى خاطر نشان کرد: از این 
تعداد 37 هزار روستا داراى جمعیت باالى 20 خانوار است. 
مهدیان بیان کرد: پنج میلیون و 200 هزار واحد مسکونى 
در روستاهاى کشور وجود دارد و در این واحدهاى مسکونى 
بیــش از 23 میلیون نفرزندگى مى کنند. معاون مســکن 
روستایى و بازســازى مناطق ســانحه دیده بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى ادامه داد: بیش از سه میلیون و 200 واحد 
روستایى غیر مقاوم در کشور وجود دارد.مهدیان اضافه کرد: 
ساالنه 200 هزار واحد مسکونى روستایى در کشور مقاوم 

سازى مى شود.

رئیس بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران رشــد 
اقتصادى بدون نفت در ســه ماهه ســوم امسال را 2/6 
درصد اعالم کرد و گفت: نظام بانکى کشور هم اکنون با 

مشکل مواجه است و زیان تولید مى کند.
ولى ا… ســیف تورم فعلى حاکم بر کشور را 8/6درصد 
اعالم کرد و گفت: بعد از 25 سال در سال 95 تورم تک 
رقمى را دیدیم همچنین رشد اقتصادى در سه ماهه اول 
امسال 4/5  درصد و در سه ماهه دوم امسال 9/2 درصد 
بود و در مجموع نرخ رشد اقتصادى در شش ماهه امسال 
7/4 درصد و نشانگر رشد باال در سطح بین المللى است 
البته جهت گیرى ما رسیدن به رشد هشت درصدى است.

سیف بیان کرد: بدون شک این رشــد اقتصادى تحت 
تاثیر حوزه نفت بوده است، در سه ماهه سوم امسال رشد 
اقتصادى بدون نفت ما 2/6 درصد بود و با تحرکى که در 
اقتصاد مشهود است رشــد باالیى در سال 96 خواهیم 
داشت و شرایط در سال آینده کامال متفاوت خواهد بود 

و اقتصاد با شیب بلندى به سمت توسعه خواهد رفت.
وى تاکید کرد: نظام بانکى ما االن زیان تولید مى کند. 
فعالیت بانکدارى باید مانند تولید الســتیک اتومبیل و 
نساجى توجیه اقتصادى داشته باشد اما فعالیت بانکدارى 
ما توجیه اقتصادى ندارد وبانک ها نمى توانند مانور زیادى 

داشته باشد .

3میلیون مسکن روستایى 
کشور، مقاوم نیست

سیستم بانکى کشور
 زیان تولید مى کند

تولید پوشاك از نمونه فعالیت هایى به شمار مى رود که در 
نوع خود فرصت هاى شغلى متعددى را براى فعاالن این 

عرصه ایجاد کرده است.
حجم قاچاق پوشاك در طول سالیان اخیر به میزانى بوده 
که در جاى جاى بازار اثرات و نشانه هاى آن بارز و مشهود 
است و البته بعد از برجام و با عنایت به باز شدن برخى از 
مجارى صادرات و واردات،بر دامنه آن  بیشــتر از پیش 
افزوده شد که البته با تدابیرى که اخیرا از سوى مسئوالن و 
دستگاه هاى ذیربط و متولى اتخاذ شده تا حدودى از توزیع 
گسترده آن جلوگیرى شده،لولیهمچنان تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله بسیارى وجود دارد.

عمده ترین کشورهاى صادرکننده پوشاك 
به ایران کدامند ؟

آنچنان که کارشناســان عنوان کرده اند،حجم قاچاق 
پوشاك از منظر اقتصادى،بین 600 تا 700 میلیون دالر 
برآورد مى شــود،رقمى قابل توجه که موید حجم البسه 

وارداتى به ایران بصورت غیر مجاز و غیر قانونى است.

این در شرایطى است که بر اساس آمار ارائه شده از سوى 
گمرك جمهورى اسالمى ایران آنچه که به عنوان پوشاك 
وارداتى در مجارى و چارچوب قانونى وارد کشور مى شود 
به رقمى بالغ بر 14 میلیون دالر مى رسد،رقم مذکور در 
مقایسه با پوشاك قاچاق،به روشنى نشان دهنده فاصله 
بسیار جدى میان ارزش البسه وارداتى است با آنچه که به 
عنوان قاچاق وارد کشور مى شود. در واقع با یک محاسبه 
سرانگشتى در مى یابیم،نســبت واردات پوشاك قاچاق 
تقریبا 50 برابر میزانى است که از طریق مجارى مجاز و 
قانونى به کشور وارد مى شود. بررسى ها نشان مى دهد 
عمده ترین کانون هاى صادرات پوشاك به ایران شامل 
کشورهاى چین،ترکیه و امارات مى شود که از این میزان 
سهم چین70 درصد،امارات 18 درصد و ترکیه هفت درصد 
است و بقیه صادرات نیز از کشورهاى متعدد دیگرى است 

که سهم بازار پوشاك ایران را از آن خود ساخته اند.

گردش مالى 7 میلیارد دالرى پوشاك در ایران
حمید صدوقى کارشناس اقتصادى و یکى از فعاالن عرصه 

تولید پوشاك  اظهار داشت :یکى از راهکارهایى که براى 
مقابله با قاچاق و بعضا تقویت و حمایت از تولیدات داخلى 
مد نظر قرار مى گیرد بــه تعریف و لحاظ کردن تعرفه به 

کاالهاى وارداتى معطوف مى شود.
صدوقى عنوان کرد:یکى از عمده دغدغه هاى فعاالن این 
حوزه در عرصه داخلى به مشکالت مالى و اقتصادى باز 
مى گردد و براى رفع این دغدغه خاطر و حمایت از  فعاالن 
حوزه پوشاك و نســاجى داخلى کشور،ظاهرا بخشنامه 
اى به منظور اســتفاده از تسهیالت سرمایه در گردش با 
هدف افزایش تولید داخلى واشــتغالزایى ابالغ شد که 
بواسطه آن  واحدهاى نساجى و پوشاك قادر خواهند بود 
با ثبت تقاضاى دریافت تسهیالت از طریق سامانه بهین 

یاب،از امتیازات و تسهیالت تعریف و طراحى شده در این 
خصوص بهره مند شوند.

ضرورت افزایش بســته هاى حمایتى از 
فعاالن حوزه تولید پوشاك 

فعاالن این حــوزه معتقدند تنها در شــرایطى مى توان 
به دســتاوردهاى بســیار ســازنده اى در بخش هاى 
متعــدد همچون کســب درآمد،تقویت بنیــه داخلى و 
اشتغالزایى مضاعف دســت یافت که حمایت هاى ویژه 
و هر چه بیشترى از سوى دولت در این خصوص لحاظ 

شود.
براى تحقق این امر حضور افراد با نفوذ و قدرتمند براى 

تعامل با دولت به منظور اخذ حمایت و پشتیبانى هر چه 
بیشتر به مثابه آنچه که در حوزه خودروسازى شاهد آن 

هستیم ضرورتى اجتناب ناپذیر به نظر مى رسد.
مجید نامى یکى از کارشناســان حوزه نساجى و عضو 
هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
ایران با تایید افزایش روند قاچاق پوشاك در ایران، عنوان 
کرد:گمرك جمهورى اســالمى ایران بــه دلیل برخى 
موازى کارى هــا در ارگان هاى مختلــف توان کنترل 
مبادى ورودى قانونى را ندارد و از سوى دیگر نباید از نظر 
دور داشــت که بخش قابل توجهى از واردات کاالهاى 
قاچاق در حوزه پوشاك، ریشــه در بازارچه هاى مرزى و 

مناطق آزاد دارد.

تیغ برندهاى خارجى 
روى البسه ایرانى

ابالغ
دادخواست تجدیدنظر مشخصات طرفین: نام: 1- تجدیدنظرخواه 2- تجدیدنظر خوانده 3- وکیل 
یا نماینده قانونى 1- نازى منظر 2- شاه بیگم 3- حمیدرضا نام خانوادگى: 1-شیخ آرپناهى 2- شیخ 
آرپناهى 3- على نقى بیگى نام پدر: 1-محمدحسن 2- ابوالقاسم 3- غالمرضا  شغل: 1-.... 2-..... 
3- وکالت محل اقامت: 1- نجف آباد- امیرآباد- خ خاقانى-کوى سلمان 2- نجف آباد- یزدانشهر- 
بلوار انقالب بوســتان 12  3- نجف آباد خ امام روبروى تى بى تى دفتــر وکالت 09132318921  
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شــماره 9509973730201289 مورخ 1395/09/30 صادره از سوى 
شعبه دوم حقوقى نجف آباد. دالئل و منظمات دادخواست: محتویات پرونده 9509983730200456 
و تصویر دادنامه صادره و کپى قرارداد مورخه 1366/08/05 فیمابین خانم صاحب رضایى و فاطمه 
شیخ آرپناهى ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان. اینجانب نسبت به دادنامه صادره 
شــماره 950997373021389 مورخ 1395/09/30 از دادگاه دوم حقوقــى نجف آباد که در تاریخ 
95/10/06 ابالغ شده است درخواست رســیدگى مجدد مى نمایم. ضمنًا رونوشت دادنامه بدوى و 
الیحه اعتراضیه و سایر مدارك که جمعًا ....... برگ مى باشــد پیوست دادخواست تقدیم مى گردد. 
مابقى اسامى خواندگان به شرح ذیل اســت: 1- خانم فاطمه پناهى نژاد فرزند محمدعلى 3- نوراهللا 
پناهى نژاد فرزند محمدعلى 4- عبدالرضا پناهى نژاد فرزند محمدعلى 5- روح اهللا پناهى نژاد 6- سعید 
پناهى نژاد فرزند محمدعلى 7- ولى اهللا پناهى نژاد 8- ابراهیم پناهى نژاد فرزند محمدعلى همگى 
اصفهان- یزدانشهر- بلوارانقالب بوستان 12 کدپستى 8518613371 ، 9- آقاى خدابخش قائدى 
فرزند عباس به نشانى اصفهان- نجف آباد- فیروزآباد- بلوار ظفر ك پامچال پ 45 ،10- خانم زهرا 
پناهى نژاد فرزند محمدعلى 11- احســان پناهى نژاد فرزند محمدعلى 12- خانم زینب پناهى نژاد 
فرزند محمدعلى همگى به نشانى اصفهان- خمینى شهر- بلوار شریعتى ك شهید معتلفى دیانى- 
دبیرستان شهید اژه اى جنب مسجد والیت کدپســتى 8415716981 13. م الف: 3390 شعبه دوم 

حقوقى شهرستان نجف آباد/11/768 
حصر وراثت

عفت السادات ابطحى داراي شناســنامه شماره 42 به شرح دادخواســت به کالسه 589/95  ش/2 
از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدعلى اکبر 
ابطحى بشناســنامه 3255 در تاریخ 1394/12/19 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر به نامهاى: 1- عفت  السادات ابطحى به ش.ش 42 و 
2- عصمت السادات ابطحى به ش.ش 28 و سه پسر به نامهاى: 1- سیدمهدى ابطحى به ش.ش 136 
و 2- سیدحسین ابطحى به ش.ش 49 و 3- سیدمرتضى ابطحى به ش.ش 70 و یک همسر دائمى 
به نام طاهره ارباب زاده فرزند محمدعلى به ش.ش 3718 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 424 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اردستان/11/770
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/328352- 1395/11/10 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت چهار- یکصدم 
مشاع از شش سهم ششدانگ باســتثناى بها ثمنیه اعیانى یکدرب باغ شماره 480 و 480/1 فرعى 
2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا در صفحه 569 دفتر 284 به نام آرزو حیدرى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، که به موجب سند شماره: 122904 - 75/7/30 دفتر سه شهرضا زهرا بیگم طباطبائیان 
انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده 950918711209577 – 
95/11/9 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21819 - 95/11/7 
به گواهى دفترخانه 5 شهرضا رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/  
سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 691  اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/ 11/772
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/328389- 1395/11/10 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت چهار- یکصدم 
مشاع از شش سهم ششدانگ باســتثناى بها ثمنیه اعیانى یکدرب باغ شماره 480 و 480/1 فرعى 
2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا در صفحه 566 دفتر 284 به نام قدرت اله محسن پور ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، که به موجب سند شماره: 122904 - 75/7/30 دفتر سه شهرضا زهرا عباس 
شادمان فر انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 950918711209577 
– 95/11/9 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21820 - 95/11/7 
به گواهى دفترخانه 5 شهرضا رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/  
سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 690  اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/773 /11
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/330534- 1395/11/14 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى شماره 3562 فرعى از یک  اصلى واقع در بخش یک ثبتى 
شــهرضا ذیل ثبت 4152 در صفحه 586 دفتر امالك جلد 108 به نام سید اصغر میرمحمدى ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شــماره: 90370 - 80/8/12 دفترخانه 
شماره چهار شهرضا تمامت 15 سهم مشاع از یکصد و بیست و پنج سهم سه دانگ و به موجب سند 
شماره 196665 – 91/16/15 دفتر سه شهرضا تمامت شــانزده سهم از مالکیت خود را بغیر انتقال 
نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711215159 - 95/11/12 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 91392 - 95/11/12 به گواهى 
دفترخانه چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائ ى/سرقت/  سهل 
انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه 
کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 689  اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/11/774
حصر وراثت

حسین فروغى فرزند پرویز و به شماره شناسنامه/ ملى 68 و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1550  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره 
فروغى فرزند ذوالفقار به شماره شناسنامه/ ملى 52 در تاریخ 1394/1/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل:  1- حسین فروغى 
فرزند پرویز به شماره شناسنامه / ملى 68 نسبت به متوفى (همسر) 2- عباسعلى فروغى فرزند حسین 
به شماره شناسنامه / ملى 5410016009 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سجاد فروغى فرزند حسین به 
شماره شناسنامه / ملى 334 نسبت به متوفى (فرزند) 4- گوهر ثابتین فرزند امراله به شماره شناسنامه / 
ملى 1 نسبت به متوفى (مادر) 5- ذوالفقار فروغى فرزند یوسف به شماره شناسنامه / ملى 44 نسبت به 
متوفى (پدر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/735 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/777 /11
ابالغ وقت رسیدگى

شماره :  384/95  بدینوســیله دعوى خواهان حامد ناصحان به طریقه مهرزاد حصاربانى به خواسته 
الزام انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى 206 به وقت رسیدگى به تاریخ 96/1/19 ساعت 
16 در محل شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهر دیزیچه ابالغ مى گردد. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده مهزاد حصاربانى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد از تاریخ نشر ظرف مدت 
یک ماه  به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمایم را دریافت کند. م الف: 95/733 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف مبارکه/11/778
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 131/95 خواهان محمد ایوبى دادخواستى به الزام خوانده به طرفیت خوانده حسین ساالردل 
به شوراى حل اختالف شعبه  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده 
است و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/25 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده است. علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه 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: 3400 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان  نجف آباد( مجتمع شماره یک)/11/780
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 132/95- 95/11/13 ش ح 12 خواهان محمد ایوبى دادخواستى به الزام خوانده به طرفیت 
خوانده امین عادل به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره ثبت گردیده است و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/25 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه 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 ی ک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3401 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/781
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1282/95- 95/11/06 خواهان سیدمصطفى آیتى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 

تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت آقاى  کیامرث بابادى فرامرزى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره ثبت گردیده است و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/25 
ساعت 10/30صبح تعیین گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3404 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/782
 حصر وراثت

جمشید مصدق جالل آبادى داراى شناسنامه شــماره 1124 به شرح دادخواست به کالسه 233/95 
ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
مصدق جالل آبادى بشناسنامه 5 در تاریخ 1395/10/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمود مصدق جالل آبادى به ش ش 29 ،2- محمد 
مصدق جالل آبادى به ش ش 1081 ،3- قاسم مصدق جالل آبادى به ش ش 1593 ،4- جمشید 
مصدق جالل آبادى به ش ش 1124 (پسران متوفى) 5- محبوبه مص دق جالل آبادى به ش ش 179  
،6- معصومه مصدق جالل آبادى ش ش 2681 (دختران متوفى)  7- سکینه ملکى ورنامخواستى  
به ش ش 15 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 3406 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/783

حصر وراثت
جمشید مصدق جالل آبادى داراى شناسنامه شــماره 1124 به شرح دادخواست به کالسه 234/95 
ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت 
ذهب زاده بشناسنامه 37655 در تاریخ 1382/04/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد مصدق جالل آبادى به ش ش 1081 ، 2- قاسم 
مصدق جالل آبادى به ش ش 1593 ، 3- محمود مصدق جالل آبادى به ش ش 29 ، 4- جمشــید 
مصدق جالل آبادى به ش ش 1124 (پسران متوفى) 5 – معصومه مصدق جالل آبادى ش ش 2681 
(دختران متوفى)  6 - محبوبه مصدق جالل آبادى به ش ش 179  ، 7- عباس مصدق جالل آبادى 
به ش ش 5 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 3405 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/784

حصر وراثت
مهرى معین نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 131 به شــرح دادخواست به کالسه 236/95 ش 
ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى 
معین نجف آبادى بشناســنامه 20614 در تاریخ 1395/10/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مهرى معین نجف آبادى به ش ش 131 ، 
2- زهره معین نجف آبادى به ش ش 567 ، 3- احترام معین نجف آبادى به ش ش 1832 ، 4- زهرا 
معین نجف آبادى به ش ش 25416 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف:  3403 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/785
حصر وراث ت

 قاسمعلى جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 26  به شرح دادخواست به کالسه 224/95 
ش ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور 
سلطان شاکرى قلعه سفیدى بشناسنامه 1010 در تاریخ 1395/06/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- قاسمعلى جمشیدیان قلعه سفیدى به 
ش ش 26 ، 2- نصرت اله جمشیدیان قلعه سفیدى به ش ش 7 ، 3- قدرت اله جمشیدیان قلعه سفیدى 
به ش ش 36 ، 4- رحمت اله جمشیدیان قلعه ســفیدى به ش ش 72 (پسران متوفى) 5- شهربانو 
جمشیدیان قلعه سفیدى به ش ش 31  ، 6- نرگس جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 46  ، 7- حبیبه 
جمشیدیان به ش ش 44 ، 8- زهرا جمشیدیان قلعه سفیدى به ش ش 29  ، 9- مریم جمشیدیان قلعه 
سفیدى به ش ش 103 ، 10- صغرى جمشیدیان قلعه سفیدى به ش ش 56 (دختران متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3398 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/786
اجراییه

شماره: 95/572 به موجب دادنامه غیابى شــماره 652 مورخ 85/09/12 دادگاه نجف آباد شعبه اول 
حقوقى که قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه: سعید شاه منصورى فرزند نبى به نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته با احتساب هزینه 

دادرسى 951/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه در زمان وصول تا اجراى احکام در حق محکوم له: 
بختیار مرادیان فرزند براتعلى به نشــانى: نجف آباد- امیرآباد- خ مطهرى شمالى- خ مجاهد کوچه 
شهید خرم کاظمى پالك 13  اجرایى و نیز پرداخت مبلغ 2/547/550 ریال به عنوان نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- 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 ده روز صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر 
به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده  اید لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوي که اجراى تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتى از ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى مى باشد مواردى از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 
برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف: 3408 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/11/787
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973731500956 شــماره پرونده: 9509983731500559 شماره بایگانى 
شعبه: 950569 خواهان: آقاى على راعى دهقى فرزند یداهللا با وکالت خانم مریم شریفى فرزند على 
به نشانى نجف آباد خیابان 22 بهمن شمالى مقابل بیمارستان شهید منتظرى طبقه فوقانى داروخانه 
شــفا کدپســتى 8514676393 دفتر وکالت آقاى اکبر کریمى و آقاى اکبر کریمى فرزند حسین به 
نشانى نجف آباد خیابان 22 بهمن شمالى مقابل بیمارستان شهید منتظرى طبقه فوقانى داروخانه شفا 
کدپستى 8514676393 خواندگان: 1. آقاى مهدى شیرزادپور فرزند رضا به نشانى اصفهان- نجف 
آباد خ 17 شهریور شرقى نرسیده به بیمارســتان بین مولوى و بیمارستان پ 74  2. آقاى عزیز ظهیر 
فرزند ابراهیم به نشانى... خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسى 2. الزام به تنظیم سندرسمى ملک. 
دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست 
على راعى با وکالت اکبر کریمى و مریم شریفى به طرفیت عزیزظهیر و مهدى شیرزادپور به خواسته 
ى الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمى یک قطعه ملک تحت پالك ثبتى 391/2212 بخش 9 
ثبتى اصفهان به انضمام مطلق خسارت دادرســى دادگاه با توجه به تصویر مبایعه نامه عادى مورخه 
68/06/05 نتیجه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد که داللت بر مالکیت خوانده ردیف 
اول بر موضوع خواسته را دارد لذا به اســتناد ماده 219، 220، 221 از قانون مدنى و مواد 198، 519، 
515 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال ششــدانگ ثبتى 391/2212 بخش 9 ثبتى اصفهان صادر و اعالم مى نماید. 
همچنین خوانده ردیف دوم را از باب تسبیب به پرداخت هزینه پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و ســپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.

حقوقــى  عمومــى  دادگاه  پنج ــم  شــعبه  رئیــس  خوشــنویس   3330 الــف:  م   
شهرستان نجف آباد/11/788

حصر وراثت
محسن سلیمیان ریزى بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 8938 بـــه شـــرح دادخواســت به کالسه 
230/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
قدیر ســلیمیان ریزى بشناســنامه 10 در تاریخ 95/08/26  اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محســن ســلیمیان ریــزى فرزند قدیر 
ش.ش 8938 ت.ت 1367 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- فاطمه ســلیمیان ریزى فرزند قدیر 
ش.ش 1160388911 ت.ت 1378 صــادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- کبرى ســلیمیان ریزى 
فرزند ســلمان ش.ش 531 ت.ت 1347 صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 1042 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان/11/790
حصر وراثت

محمد سلیمیان ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 472 بـه شـرح دادخواست به کالسه 248/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا سلیمیان ریزى 
بشناسنامه 7650 در تاریخ 94/10/13  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد سلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 472 ت.ت 1343 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- مصطفى سلیمیان فرزند علیرضا ش.ش 569 ت.ت 1349 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- مهدى ســلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 589 ت.ت 1346 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 4- محسن سلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 1353 ت.ت 1355 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 5- منیژه سلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 344 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- مرضیه ســلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 515 ت.ت 1340 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- محترم ســلیمیان ریزى فرزند علیرضا ش.ش 64 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- پروین شــریفى ریزى فرزند رجبعلى ش.ش 324 ت.ت 1322 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1043 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/11/791
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 در آمد هنگفت از سایت
باشـگاه رئـال مادریـد درآمد تبلیغـات وبسـایتش را 
براى ده سـال با دریافـت 500 میلیون یـورو به یک 
شـرکت آمریکایى واگذار مى کند. شرکت آمریکایى 
Providence Equity Partmers ظـرف ده سـال 

آینده تبلیغات وبسایت رئال مادرید را در اختیار خواهد 
داشت. این شرکت بخشى از مجموعه کمپانى هاى 
آمریکایى اسـت که حق تبلیغات لیگ فوتبال آمریکا 
را به صورت انحصارى در اختیار دارند. وبسایت رئال 
مادریـد در ماه دسـامبر 2016 با یک میلیـون و 350 
هزار بازدید کننده در میان باشـگاه هـاى فوتبال دنیا 

رکوردشکنى کرده بود.

تالش  براى حضور عزیزاف 
مسئوالن باشـگاه ماشـین سـازى در تالش هستند 
تـا از مهاجـم جدید ازبـک خـود در دیدار با سـپاهان 
اسـتفاده کنند. باشـگاه ماشین سـازى براى دریافت 
ITC «عزیـزاف» مهاجـم ازبکسـتانى جدیـد خـود 

درخواست داده و امیدوار است مجوز بازى کردن وى 
در بازى امروز مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 

را به دست آورد.

ویسى: 
به برد نیاز مبرمى داریم

سـرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: در 
دیدار با ماشین سازى بیش از هر زمانى به  پیروزى و 
کسـب 3 امتیاز نیاز داریم. عبدا... ویسى با اعالم این 
مطلـب اظهار داشـت: هفته گذشـته بـازى را واگذار 
کردیم و تا حدودى از کورس مدعیان کسب سهمیه 
آسـیایى عقب افتادیم. براى اینکه دوباره به راهیابى 
به آسـیا امیـدوار شـویم باید حتمًا ماشـین سـازى را 

شکست دهیم.

 دیدار نکونام و ژاوى
  جواد نکونام با حضور در هتل محل اقامت تیم السـد 
قطر که براى رویارویى با استقالل به تهران آمده بود، 
با دوست قدیمى خود «ژاوى هرناندز» مالقات کرد.

رفاقت ژاوى و جواد نکونام به زمان حضور این بازیکن 
در تیم اوساسـونا باز مى گردد که نکونام بارها از تیم 
بارسلونا و ژاوى به نیکى یاد مى کرد. عالوه بر اللیگا 
ژاوى و نکونام بارها در مسابقات لیگ ستارگان قطر 
نیز برابر هـم قـرار گرفتند تا دوسـتى این دو شـکل 

پایدارى به خود بگیرد.

 
اخبارى به ذوب آهن مى رسد 

محمدرضا اخبارى دروازه بان ملى پوش تراکتورسازى 
پس از بازى پرسپولیس هنوز با تراکتور تمرین نکرده 
بود و این موضوع ابهامات درباره احتمال حضور وى در 

بازى مقابل ذوب آهن را افزایش داده است. 
این در حالى اسـت که رمضان نورى زاده پزشک تیم 
فوتبال تراکتورسـازى تبریـز درباره وضعیـت زانوى 
محمد رضا اخبـارى در گفتگویى اظهار داشـت: این 
دروازه بان در ابتداى بازى با پرسپولیس از ناحیه زانو با 
مصدومیتى روبه رو شد اما تا آخر ادامه داد و پس از آن 
نیز راهى فیزیوتراپى شد و روز سه شنبه در تمرین تیم 
حاضر شد اما چون بازى سـنگینى کرده بود به اتفاق 
چند بازیکن دیگر زودتر محل تمرین را ترك کرد. با 
این حال اخبـارى براى بـازى با ذوب آهـن در هفته 

بیست و یکم لیگ برتر مشکلى ندارد.

تکذیب اعتصاب در 
پرسپولیس

باشـگاه پرسـپولیس خبر اعتصاب بازیکنان این تیم 
را تکذیب کرد. پندار خمار لو مدیر رسـانه اى باشگاه 
پرسـپولیس در ایـن بـاره گفت: ایـن خبر از اسـاس 
نادرست است و عده اى مى خواهند با این کارها قبل 
از دربى تیم ما را به هم بریزنـد. برنامه تمرینى ما کار 
با وزنه بود. نفرات تیم مـا وزنه زدند که عکس آن هم 
موجود اسـت. مشـکلى از بابت پرداختى به بازیکنان 
نداریـم و کارهـاى الزم پیرامـون پرداخـت حقـوق 

بازیکنان انجام شده است. 

تایم اوت

نبرد فوق العاده حساس اســتقالل ایران و السد قطر در 
مرحله پلى آف لیگ قهرمانان اروپا، از چند روز قبل تب 
و تاب زیادى به فضاى فوتبال ایــران تزریق کرده بود. 
ورزشگاه بزرگ آزادى ســاعاتى قبل از برگزارى بازى 
پر شده بود تا اهمیت این مسابقه بیشتر مشخص شود. 
رسانه ملى اما درست مثل همیشــه چند گام از این شور 

عمومى عقب ماند. 
برنامه «فوتبال برتر» در فاصله تنها 35 دقیقه به شروع 
بازى کلیدى استقالل در مقابل السد پرستاره آغاز شد و 
به جز پخش تبلیغات تلویزیونى و اسپانسرینگ مستقیم، 
تنها یک ارتباط کوتاه با ورزشگاه آزادى گرفت تا محمد 

سیانکى که انتخاب خود او به عنوان گزارشگر یک بازى 
بزرگ، تصمیمى پرانتقاد به نظر مى رسد، تنها به معرفى 

ترکیب دو تیم بپردازد. 
بدون تردیــد اگر چنین اســتقبالى از یک مســابقه در 
کشورهاى حوزه خلیج فارس اتفاق افتاده بود، رسانه هاى 
تلویزیونى هرگز به ســادگى از آن عبور نمى کردند اما 
تلویزیون ایران از همه لحظه هاى باشــکوه قبل از آغاز 

بازى شاگردان منصوریان با تیم ژاوى چشم پوشید.
 اســتقاللى ها قبل از روبه رو شــدن با السد، پشِت سد 
تلویزیون ماندند؛ رسانه اى که استاد مسلم نادیده گرفتن 

جذابیت هاى پخش مسابقات بزرگ فوتبال است.

تیم سپاهان در پایان هفته بیستم لیگ شانزدهم با هفت 
پیروزى، هفت تساوى و شــش شکست در رتبه پنجم 

جدول قرار گرفته است.
طالیى پوشــان اصفهان 25 بار گلزنى کــرده اند که 
این آمار، ســپاهان را پس از اســتقالل بــا 29 گل و 
همینطور تراکتورســازى و پرســپولیس با 28 گل در 
رتبه چهارمیــن خط حملــه قدرتمند رقابــت ها قرار 

مى دهد.
اما هر چقــدر تیــم ســپاهان در فاز هجومــى، خود 
را بــه مدعیــان قهرمانــى نزدیــک کرده اســت، 
در فــاز تدافعــى عکــس ایــن موضــوع رخ داده

 است. 
 عبدا... ویسى که سال گذشته در پایان رقابت ها همراه 
با استقالل خوزستان موفق به کسب مقام قهرمانى شد، 
تنها 14 بار دروازه تیمش را باز شده دید. در حالى که این 
مربى در تیم سپاهان تا پایان هفته بیستم، 23 مرتبه از 
حریفان خود گل دریافت کرده، تا از این حیث در میان 
شش تیم انتهایى جدول جاى داشته باشد. این موضوع 
نشان مى دهد که سپاهان به شدت در فاز دفاعى احتیاج 
به ترمیم و تقویت دارد. موضوعى که در نقل و انتقاالت 
تابستانى رعایت نشد و ســپاهان هم اکنون تاوانش را 

مى دهد.

دفاع سپاهان
 ترمیم مى خواهد

استقاللى ها 
 پشت سد تلویزیون

 مرتضى رمضانى راد - خشایار بیدمشکى
اولین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر که آغازى بر قطب شکنى و مقابله با یکه تازى فوتبال 
تهران بود با هدایت او به دست آمد.  بعد از آن هم یک قهرمانى جام حذفى را با طالیى هاى 
اصفهان از آن خود کرد. پس از آن افتخارات بزرگ، در یک مقطع دیگر در سپاهان و ذوب 
آهن مربیگرى کرد ولى خودش به خوبى مى داند که توفیق و موفقیت با  زردها در دور اول 

را دیگر نتوانست تکرار کند.
از فرهاد کاظمى سخن مى گوییم که در حال حاضر سکاندار تیم ماشین سازى تبریز است.

به بهانه دیدار تیم هاى ماشین سازى تبریز و سپاهان اصفهان که امروز در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار مى شود به سراغ فرهاد کاظمى رفتیم و در مورد دیدار با سپاهان و خیلى از 

خاطرات دیگر با او هم صحبت شدیم.
 آقا فرهاد! دوباره گذرتان به اصفهان افتاد، این بار با ماشــین 

سازى و دیدارى که باید در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.
ابتدا به اصفهانى ها و سپاهانى ها تبریک مى گویم که ورزشگاه نقش جهان باالخره پس از 
مدت هاى زیاد تکمیل شد و آنطور که مطلع شدم شرکت فوالد مبارکه تکمیل این پروژه را 
بر عهده گرفت و باشگاه سپاهان مى تواند تا ده ها سال از آن استفاده کند. سپاهانى ها باید 
افتخار کنند که استادیوم اختصاصى و باشکوهى به نام نقش جهان دارند و امیدوارم دیر یا 

زود شاهد قهرمانى هایشان در این ورزشگاه باشند.
قطعاً حضور در ورزشگاه نقش جهان براى شما جذابیت هاى 

خاص خودش را دارد.
همینطور است. ابتداى امسال که با سیاه جامگان به اصفهان آمدیم در ورزشگاه فوالدشهر 
با سپاهان دیدار کردیم و  بسیار مشتاقم که به نقش جهان بیایم و انبوه هواداران سپاهان 

را آنجا ببینم.
عموماً در دیدارهایى که  تیم هاى تحت هدایت شما در اصفهان با 
سپاهان دارد، هواداران در ابتداى بازى ها حسابى برایتان سنگ 

تمام مى گذارند و تشویق تان مى کنند.
این بر مى گردد به فرهنگ قدرشناســى و محبت مردم اصفهان و 
هواداران این باشگاه که گذشته را فراموش نمى کنند. از یادشان 
نمى رود که ما بــا این تیم در دو مقطع دو بار قهرمان و ســه 
بار آسیایى شــدیم و اصفهان غرق در شــادى و هیجان و 
خوشــحالى بود. این لطف آنهاســت که در بازى هایى 
که در اصفهــان با ســپاهان بازى مى کنــم نه تنها 
کوچک ترین بى حرمتى انجام نمى شود بلکه به شدت 
هم تشویقمان مى کنند و نشان مى دهند مردمانى 

قدرشناس و میزبانانى فوق العاده هستند.
فرهاد خــان! حاال که صحبــت از آن 
روزهاى طالیى شما در سپاهان به میان 
آمد در مورد اولین قهرمانى ســپاهان 

برایمان صحبت کنید.
 هر موقع که به آن سال فکر مى کنم واقعاً افتخار 
مى کنم که هدایت تیمى را بر عهده داشتم که یک 
استان براى قهرمانى اش همدل و متحد شده بودند. 
براى آن قهرمانى، بســیارى از مدیران و ارکان استان 
دست به دست هم دادند، مدیران قوى کارخانه فوالد مبارکه 
و باشگاه از جمله آقایان اســالمیان و تاج و ساکت و بسیارى از 
افراد دیگر، که با وجود آنها یک تیم قوى شکل گرفت و از همه مهمتر 
تماشاگران خون گرمى که همیشه و در همه حال حامى تیم سپاهان بودند 
و البته سایر مدیران استان که آنها هم دغدغه سپاهان را داشتند و از تیم حمایت 
مى کردند و مثل بسیارى از استان ها بى خیال تیم هاى استانشان نبودند. همه 
اینهایى که عرض کردم دالیل اصلى آن قهرمانى به شمار مى آیند و در کل آن 
پیروزى ها و افتخارات حاصل رفاقــت و یکدلى همه اعضاى تیم بود که با لطف 

خداوند نیز نتیجه داد.
 اگر خاطرتان باشد آن سال شهر چراغانى شد و اصفهان یک 

چهره جدید به خود گرفت.
 دقیقاً همینطور است. اصفهانى ها از اینکه تیمشان به عنوان اولین تیم 
غیر تهرانى دست به یک کار بزرگ زده بود، خیلى خوشحال بودند. همه 
اصفهانى ها و هواداران سپاهان مى دانستند که اتفاق جدیدى افتاده 
و قرار است که دوران جدیدى در فوتبال ایران همراه با قدرت نمایى 
سپاهان آغاز شود. سپاهان لیاقت این چراغانى را داشت، زیرا براى 
اولین بار در تاریخ فوتبال ایران و لیگ برتر این اتفاق مى افتاد و این 
موضوع در شأن و شخصیت مردم خوب اصفهان بود. تا جایى که از 
دست خود مسئولین سپاهان برمى آمد به این امر رسیدگى کردند و آن 
جشن هایى که در همه جاى شهر به پا شد، به دلیل شادى موجود در 
قلب هواداران سپاهان و مردم اصفهان بود و این شادى ظاهرى نبود.

 در مورد مقطع دومى که در سپاهان حاضر شدید  برایمان 
صحبت کنید. ابتدا فیرات و حســین چرخابى مربیان 
تیم بودند و بعد براى هدایت سپاهان از شما دعوت به 
همکارى شد. آن سپاهان خیلى نتوانست پر فروغ باشد 
ولى با توجه به اینکه تیم را خودتان نبسته بودید و با وجود 
همه مشکالتى که وجود داشت سپاهان در نهایت به لیگ 

قهرمانان آسیا راه پیدا کرد.
بله. در مقطع دوم همکارى هم اتفاقات زیادى افتاد. شب قبل از حضور 
من در سپاهان آقاى محمدرضا ساکت با من تماس گرفت و در آن تماس 

به من گفته شد که ما احتیاج به کمک شــما داریم و من بدون هیچ تأملى و تنها به علت 
تعصبى که نسبت به تیم سپاهان و عالقه اى که نسبت به مردم شهر اصفهان و مدیران 
وقت باشگاه داشــتم، قبول کردم و با لطف خدا نیز در اولین بازى، استقالل را در زمین 
خودمان شکست دادیم و سهمیه آسیایى را نیز در آن فصل به دست آوردیم. در آن سال 
مشکالت زیادى داشتیم؛ در برخى پست ها دچار خأل بازیکن بودیم و در برخى پست ها نیز 
در ابتداى آن فصل بازیکنانى جذب سپاهان شده بودند که کیفیت الزم را براى حضور در 
این تیم بزرگ نداشتند. برخى هوادارنماها هم مشکالتى را ایجاد کردند که البته تعدادشان 
محدود بود و حسابشان از خیل عظیم هواداران با شخصیت و با معرفت اصفهان و سپاهان 
جداست. به هر تقدیر آن سال با همه مصائب، آسیایى شدیم و بعد از آن هم از سپاهان جدا 
شدم. خدا را شکر در سال هاى بعد هم حسابى از سپاهان حمایت شد و با لطف خداوند و 
تالش دوستان شرایط طورى فراهم شد که پیروزى هاى سپاهان به صورت مکرر ادامه 
پیدا کرد، زیرا سپاهان تیمى با مدیریت بسیار قوى و با برنامه ریزى عالى است و به همین 
دلیل همیشه نتیجه خوبى نیز خواهد گرفت و هر تغییر و تحولى هم که در تیم رخ دهد، 
همه قوى کار مى کنند. بعد از آن هت تریک قهرمانى کار بزرگ ســپاهانى بود که هیچ 
تیمى حاالحاالها نمى تواند به این رکورد دست پیدا کند و من با اینکه از تیم دور بودم ولى 

خوشحال بودم که سپاهان این دوران طالیى را تجربه مى کند.
یکى از بازیکنان مورد عالقه شــما در سپاهان محرم نویدکیا 
بود که ابتداى فصل هم با پیشنهاد شما مبنى بر حضور در سیاه 

جامگان مواجه شد.
محرم بازیکنى است که همه مى دانند من چقدر دوستش دارم و مثل پسرم است. بازیکنانى 
مثل محمود کریمى و محرم نویدکیا براى من یک اسطوره هستند و این را بدانید که مانند 
محرم نویدکیا دیگر در فوتبال ایران نخواهیم داشت و از همه بدتر اینکه محرم به حق خود 
در فوتبال نرسید و امیدوارم که در آینده و در لباس مربیگرى بتواند به حق خود برسد. من 
با توجه به اینکه دیدم در سپاهان دچار مشکالتى شده به او گفتم که اگر بخواهى در تیم 
دیگرى بازى کنى با آغوش باز در ســیاه جامگان از تو استقبال مى کنیم. اما خدا را شکر 
شرایط به سمتى رفت که در تیم خودش از فوتبال خداحافظى کرد و مطمئن باشید اگر وارد 

عرصه مربیگرى شود تبدیل به یک مربى موفق خواهد شد.
 یادم مى آید دو سال پیش در گفتگویى که در آستانه نوروز با شما 
داشتیم در مورد سین اول هفت سین تان سئوال کردیم و شما 

هم پاسخ دادید:«سپاهان»!
بله. هنوز هم همین را مى گویم. البته من دو سین  هفت سینم مربوط به اصفهانى هاست؛ 

سپاهان سرورته!
  در این سال هایى که در اصفهان بودید کدام جمله بود که با لهجه 

اصفهانى برایتان جالب توجه بود؟
لهجه اصفهانى که فوق العاده است و بسیارى از کلمات با لهجه اصفهانى به شکل جالبى 
ادا مى شــود اما اینکه اصفهانى هاى عزیز در اوج بحران جمله «طورى نیس» را خیلى 
راحت و خونسرد و با لهجه خاص اصفهانى بیان مى کردند، خیلى برایم جالب بود! و هیچ 

وقت یادم نمى رود.
فرهاد خان! قشــنگ ترین مکان دیدنى اصفهان از نظر شما 

کجاست؟
 اصفهان به نظر من یک موزه بسیار بسیار زیباست. همه جاهاى این شهر قشنگ، دلنشین 
و آرامش بخش اســت و هرجایى که من در اصفهان براى تفریح مى رفتم بســیار آرام 
مى شدم، به خصوص شب ها قدم زدن در کنار زاینده رود را خیلى زیاد دوست داشتم و به 
آن آرامشى که مى خواستم مى رسیدم. حاشیه زاینده رود به شرطى که آب در این رودخانه 

جارى باشد فوق العاده است.
یکى از بهترین خاطرات تان در اصفهان را براى ما تعریف کنید.

همه خاطرات من در اصفهان و سپاهان شیرین است، اما خاطره اى دارم از جشن قهرمانى 
در نقش جهان که کالسکه اى به ورزشــگاه آورده شده بود و تعداد زیادى از همکاران به 
همراه جام سوار کالسکه شده بودند و آن کالسکه واقعاً تحمل آن تعداد را نداشت، خیلى 
صحنه خنده دارى اتفاق افتاده بود! و در کل آن صحنه هاى شادى و خوشحالى بسیار براى 
من شیرین بود و امیدوارم که باز این قهرمانى ها تکرار شود و سپاهانى ها به قهرمانى هاى 

بسیارى دست پیدا کرده و ما را نیز خوشحال کنند.
سپاهان و ذوب آهن را در یک جمله توصیف کنید.

سپاهان بزرگ، با شخصیت و غولکش واقعى فوتبال ایران و ذوب آهن هم یک تیم منظم، 
باشخصیت و با ثبات. اصفهانى ها بابت داشتن دو تیم فوق العاده باید به خود ببالند.

شما براى تیم هاى در حال سقوط آنقدر خوب عمل کرده اید که 
برخى ها به شما لقب فرشته نجات داده اند و خیالشان راحت 
است که اگر تا هفته پایانى هم شرایط بد باشد ولى با هدایت 

شما سقوط نمى کنند!
 نظر لطف شما و سایر دوستان است. من با ورود خود به هر باشگاهى سعى مى کنم که به 
بازیکنان این نکته را بفهمانم که آنها بسیار توانمند هستند و باید به این نکته ایمان پیدا کنند 
و این توانمندى به این خاطر است که خدا از روح خود درون انسان دمیده و ما همیشه باید 
امیدوار باشیم. با تیم هایى که در معرض سقوط بودند تا لحظه آخر هفته پایانى هر فصلى 

مى جنگدیم و عموماً نیز پاسخ مبارزه و امیدوارى خود را گرفتیم.
در مورد دیدار سپاهان- ماشین سازى هم برایمان صحبت کنید.
ُخب هم ما و هم سپاهان به شــدت به دنبال برد هستیم. ســپاهان به دنبال این است 
که با جبران نتایج هفته هاى قبل، بتواند به کورس مدعیان کســب ســهمیه آسیایى 
بازگردد و ماشین سازى هم در انتهاى جدول است و اصًال شرایط خوبى ندارد. مساوى 
که اصًال به درد هیچکداممان نمى خورد. من ســپاهان را خانه خــود تلقى مى کنم و 
خود را یک ســپاهانى مى دانم ولى ماشین سازى به شــدت نیاز به برد دارد و امیدوارم 
پیروزى هاى سپاهان پس از دیدار با ما مجدداً آغاز شود و ما در هفته بیست و یکم برنده 

باشیم.

گفتگوى نصف جهان با فرهاد کاظمى به بهانه دیدار سپاهان- ماشین سازى

سپاهان غولکش است، ذوب آهن منظم   

 مرتضى رمضانى راد - خشایار بیدم
اولین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر که آغا
تهران بود با هدایت او به دست آمد.  بعد از آن
پس از آن افتخارات اصفهان ازآن خود کرد.
آهن مربیگرى کرد ولى خودش به خوبى م

را دیگر نتوانست تکرار کند.
از فرهاد کاظمى سخن مى گوییم که در حا
به بهانه دیدار تیم هاى ماشین سازى تبریز
جهان برگزار مى شود به سراغ فرهاد کاظم

خاطرات دیگر با او هم صحبت شدیم.
 آقا فرهاد! دوباره گذرتان
سازى و دیدارى که باید در
ابتدا به اصفهانى ها و سپاهانى ها تبریک مى
مدت هاى زیاد تکمیل شد و آنطور که مطلع
بر عهده گرفت و باشگاه سپاهان مى تواندت
افتخار کنند که استادیوم اختصاصى و باشک
زود شاهد قهرمانى هایشان در این ورزشگا
قطعاً حضور در ورزشگاه

خاص خودش را دارد.
همینطور است. ابتداى امسال که با سیاه جا
با سپاهان دیدار کردیم و  بسیار مشتاقم که

را آنجا ببینم.
عموماً در دیدارهایى که  تیم
سپاهان دارد، هواداراندر
تمام مى گذارند و تشو
ایاینبر مى گردد به فره
هواداران این باشگ
ب نمى رود که ما
بار آسیایى شـ
خوشــحال
که در اص
کوچک
هم تش
قدرش
فر
رو
آم
بر
 هر
مىک
استان
براى آن

دست به دست
و باشگاه از جمله
افراد دیگر، که با وجودآ
تماشاگران خون گرمى کهه
و البته سایر مدیران استان که آن

مى کردند و مثل بسیارى از استان
اینهایى که عرض کردم دالیل اص
پیروزى ها و افتخارات حاصل رفاقـ

خخخخدداوند نیز نتیجه داد.
 اگر خاطرتان باشد آن س
چچهره جدید به خود گرف
 دقیقاً همینطور است. اص
غیر تهرانى دست به یک
ااصفهانى ها و هواداران
و قرار است که دوران
سپاهان آغاز شود. س
اولین بار در تاریخ فوت
موضوع در شأن و شخ
دست خود مسئولین س
جشن هایى که در هم
قلب هواداران سپاهان

 در مورد مقطع دومى
صحبت کنید. ابتد
تیم بودند و بعد بر
همکارى شد. آن س
ولى با توجه به اینکه
همه مشکالتى که و
قهرمانان آسیا راه پی
بله. در مقطع دوم همکار
من در سپاهان آقاى محم

جذابیت هاى پخش مسابقات بزرگ فوتمد
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از کیفرهایی که بــر اثر کــردار بد و کارهاي ناپســند بر امت هاي پیشــین 
فرودآمد خود را حفظ کنید و حاالت گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها به 
یاد آورید و بترسید که همانند آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشتگان 
مطالعه و اندیشــه می کنید عهده دار چیزي باشــید که عامل عــزت آنان بود 
و ســالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم کــرد و نعمت هاي فــراوان را در 

موال على (ع)اختیارشان گذاشت.

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

در شانزدهمین مسابقات
 سراسرى فوتسال بنیاد مسکن  سراسرى فوتسال بنیاد مسکن 

انقالب اسالمى یادواره دهه فجر 
را  تبریک مى گوییمرا  تبریک مى گوییم

قهرمانى تیم فوتسال بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

بننیادممسسکننانقال رووابطعمومم

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد با استناد به مواد 88 و 43 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى 
آن و مواد 13 و 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشورى و آیین نامه اجرایى آنها و ماده 86 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در 
موارد معین و جهت استفاده از ظرفیت هاى بخش غیردولتى و اجراى آموزشــهاى فنى و حرفه اى مبتنى بر الگوى آموزش بازار محور، تعدادى از 
مراکز خوداشتغالى وکارگاههاى آموزشى در اختیار را، از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 
95/11/23 لغایت پایان وقت ادارى تاریخ 95/12/05 جهت دریافت فرم تقاضا و جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر حقوقى این اداره کل واقع در 

خیابان کارگر مراجعه نمایند. 

فهرست و مشخصات کارگاهها و فضاهاى مورد نظر جهت اجاره براى اجراى دوره هاى آموزشى 

آگهى فراخوان عمومى 
مزایده اجاره مراکز و کارگاههاى آموزشى 

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 

آدرس نام مرکز تجهیزاتکارگاه/مرکز ردیف 
شهرستان اصفهان اداره کل فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى 1
شهرستان اصفهاندهنو فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهى2
شهرستان اصفهانزینبیه فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى3
شهرستان اصفهانسجزى فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهى4
شهرستان اصفهانشهید بهشتى فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى5
شهرستان اصفهانشهید رجایى داراى تجهیزات نانوایى مرکز 6
شهرستان اصفهانشهید رجایى فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى7
شهرستان اصفهانصنایع غذایى و کشاورزى فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى8
شهرستان اصفهانصنعت ساختمان فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهى9
شهرستان برخوارحاج على لباف گز فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى10
شهرستان اردستان زواره اردستان فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى11
شهرستان اردستان نیسیان اردستان فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى12
شهرستان تیران تیران و کرون فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهى13
شهرستان چادگان چادگان فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى14
شهرستان شهرضا برادران شهرضا فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى15
شهرستان فریدونشهر فریدونشهر فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى16
شهرستان فالورجان فالورجان فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى17
شهرستان گلپایگان دومنظوره گلپایگان فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهى18
شهرستان گلپایگان گوگد گلپایگان فاقد تجهیزات کل مرکز 19
شهرستان لنجان اشترجان فاقد تجهیزات چهار واحد کارگاهى20
شهرستان مبارکه برادران مبارکه فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى21
شهرستان مبارکه خواهران مبارکه فاقد تجهیزات چهار واحد کارگاهى22
شهرستان نائین بافران نایین فاقد تجهیزات کل مرکز 23
شهرستان نائین برادران نایین فاقد تجهیزات پنج واحد کارگاهى24
شهرستان نجف آباد خواهران نجف آباد فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى25
شهرستان نجف آباد علویجه فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى26
شهرستان نجف آباد نجف آباد فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهى27
شهرستان نطنز خواهران نطنز فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى28
بخش جرقویه اصفهان حسین آباد جرقویه فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهى29

م الف: 22617  

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه هاى شماره 800/ش/95 مورخ 95/11/13 و 
814/ش/95 مورخ 95/11/17  شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 17 پالك از 
اراضى شهرك نگین با کاربرى مسکونى به شماره هاى 71، 73، 74، 227، 228 و 
243  الى 248 و 269  الى 274 را با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به 

متقاضیان واجد شرایط بفروش برساند: 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 95/12/8 مهلت 
دارند جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت 
  www.sh-sedehlenjan.ir  :کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى

مراجعه نمایند. 

(آگهى مزایده نوبت اول)

میثم محمدى- شهردار سده لنجان
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بازیگر مرده شور اســــــــــــــــــت باید هر نقشى را بازى کند

 هارون یشــایائى از تهیه کنندگان پیشکسوت سینماى 
ایران در یادداشتى در روزنامه شرق از داریوش مهرجویى 

شدیدا انتقاد کرد.
وى نوشت: بین دو نفر از دوستان هنرمند،  مسعود کیمیایى، 
کارگردان باسابقه، پرافتخار و صاحب نام سینما ازیک طرف 
و پرویز پرستویى، بازیگر و هنرمند توانا و محبوب سینماى 
ایران ازطرف دیگر درباره آخرین فیلم مســعود کیمیایى 
که پرویز پرستویى در آن نقش آفرینى کرده گفتگوهایى 
درگرفته است. «قاتل اهلى» فیلمى است درخور توجه و 

تقدیر در مجموعه کارهاى مســعود کیمیایى که کس یا 
کسانى مى توانند آن را دوست داشته باشند یا از آن انتقاد 
کنند و به آن ایراداتى بگیرند؛ از آن جمله پرویز پرستویى در 
مقام انتقاد و داریوش مهرجویى در تحسین و تمجید از آن.

چنین اظهارنظرها، اختالف سلیقه و برداشت هاى متفاوت 
و حتى برخوردهاى احتمالى حرفه اى موضوعی معمولى 
است که در گذشــته هم وجود داشــته؛ دراین مورد هم 
کم وکیف اختالف بین کیمیایى و پرســتویى هرچه باشد 

موقتى و گذرا خواهد بود. به ویژه با شناخِت اخالقیات دو 
عزیز دوست داشتنى. ازســوى دیگر داریوش مهرجویى 
هنرمند بزرگ و صاحب سبک و مورد قبول مردم و اهالى 
سینما به  لحاظ سابقه طوالنى دوستى با مسعود کیمیایى 
و دلبســتگى فراوان به ارزش هاى هنرى کیمیایى الزم 
دانسته اند در این برخورد حرفه اى بین او و پرستویى جانب 
کیمیایى را بگیرند. تا اینجاى کار به  نظرم روندى معمول 
است که در اُفت وخیزهاى سینماى جهان و ازجمله در ایران 

بین هنرمندان و دست اندرکاران سینما پیش مى آید، ولى 
آنچه موجب تأسف و تعجب است، ادبیاتى است که آقاى 
مهرجویى براى بیان عقاید خود از آن اســتفاده مى کند؛ 
ازجمله مطالبى که در جراید مختلف و روزنامه «شــرق» 
17 بهمن ماه از قول ایشان منتشر شــده است. نمى دانم 
مهرجویى «بى حرمتى و بى عاطفگى نســبت به اساتید 
جامعه» را به چه کسى نسبت داده  است؟ «طایفه بى سواد و 
بى تجربه اى که از نردبان دیگران باال رفته اند» چه کسانى 

هستند؟«آدم هاى گربه صفت و بى وفا که این روزها مدام 
در حال پنجه کشــیدن» به  صورت سایرین هستند کجا 

زندگى مى کنند...؟
آنچه بنده در ســینما آموخته ام این است که هر فیلم البته 
شناسنامه کارگردان آن و نشانه هنر و نبوغ اوست؛ بااین همه 
تولید هر فیلم جز با همکارى گروهى به نتیجه نمى رسد و 
در کار تیمى و نتایج مربوط به آن هرکس بنا بر استعداد و 
قابلیت هاى خود و در همکارى با دیگران رشد مى کند و 

معرفى مى شود.
نردبان پیشــرفت هنرمندان، مردم هستند و این نردبانى 
است که همه هنرمندان، استعداد باالرفتن از آن را دارند و 
هیچ کس نمى تواند نردبان دیگران باشد. روندگان طریقت 
به نیم جو نخرند/ قباى اطلس آن کس که خالى از هنر است. 
اهمیت ویژه کارگردان در سینما استفاده بجا و مطلوب از 
ظرفیت هنرمندانى اســت که فیلم با وجود آنها به نتیجه 
مورد نظر کارگردان مى رســد... مگر مى توان فیلم هاى 
«آژانس شیشه اى» و «مارمولک» را بدون پرویز پرستویى، 
«هامون» را بدون خسرو شکیبایى، «سنتورى» را بدون 
رادان و خانم فراهانى، «گیالنه» را بدون فاطمه معتمدآریا، 
«گوزن ها» را بدون وثوقى، «حاجى واشــنگتن» را بدون 
عزت ا... انتظامى،  «جدایى نادر از سیمین» و «فروشنده» 
را بدون شهاب حسینى و لیال حاتمى، و هزاران مورد دیگر 
را بدون اهمیت حضور هنرمندان بازیگــر در آنها تصور 
کرد. ازسوى دیگر بدون ذکر نام فیلم برداران باسابقه مثل 
محمود کالرى و جوان ترها و چهره پردازان هنرمند مانند 
عبدا... اسکندرى و طراحان صحنه مثل ژیال مهرجویى و 
حتى کارگران افتاده سر صحنه و سیاهى لشکرها، نمى توان 
سینماى آبرومند ایران را شناسایى و معرفى کرد. به نظرم 
هرچه هست، دوستان هنرمند و متخصص ما در کار سینما 
باید صبورتر باشند و با گشاده رویى یکدیگر را تحمل کنند؛ 
هرچند با هم اختالف عقیده و سلیقه داشته باشند. امیدوارم 
مصداق ادبیات و اتهامات آقاى مهرجویى خارج از سینماى 

ایران باشد.

 نشســت خبرى فیلم «اســرافیل» با اعتراض تعدادى 
خبرنگار نسبت به صحبت هاى برخى هنرمندان همراه 
بود و این مسئله واکنش مریال زارعى و پژمان بازغى را 

به همراه داشت.
نشست خبرى فیلم «اسرافیل» به کارگردانى آیدا پناهنده 
باحضور کارگردان، مرتضى قیدى (مدیر فیلمبردارى)، 
مســتانه مهاجر(تهیه کننــده)، جهانگیر میرشــکارى 
(صدابردار)، هایده صفى یارى (تدوینگر)، ارسالن امیرى 
(فیلمنامه نویــس) پژمان بازغى، مریــال زارعى، پوریا 
رحیمى سام (بازیگران) شامگاه دوشنبه در سالن سعدى 

برج میالد برگزار شد.
در ابتداى نشست خبرنگارى نســبت به برخورد برخى 
هنرمندان معترض شد که این اعتراض بى ارتباط به جلسه 
فیلم «اسرافیل» واکنش پژمان بازغى و مریال زارعى را 
به همراه داشت. این دو بازیگر نسبت به این حرکت برخى 
خبرنگاران که وقت فیلم را به حواشــى مربوط به خود 
اختصاص دادند اعتراض کردند و تصمیم به ترك جلسه 

داشتند که با اصرار محمود گبرلو منصرف شدند.
آیدا پناهنده هم در بخش دیگر نشســت گفت: «خیلى 
متاسفم که خبرنگاران آزرده خاطر هستند، ولى برادر من، 
خواهر من چه کسى هست که آزرده خاطر نباشد ولى باید 

مدارا کرد.»

پژمان بازغى هم ادامه داد: «من خیلى دوست دارم درباره 
فیلم صحبت کنیم، من هم دیروز کارت نیاورده بودم و 

راهم ندادند، اما باید االن این را بگویم؟»
پناهنده درخصوص داستان فیلم و محتواى دو پاره آن، 
توضیح داد: «ما یک فیلم شــاید سه پاره داشته باشیم و 
این نوع بیان قصه را در اشعار مولوى و داستان هاى هزار 
و یک شب هم داریم. این نوع روایت یک گونه سینمایى 
است که پالت هاى مختلفى دارد و یک داستان کلى همه 

این ها را به هم متصل مى کند.»
این کارگردان درباره موفقیت فیلم اولش گفت: «من این 
شانس را داشتم که فیلم اولم در یک سطح کالن در دنیا 
اکران شد و من توانســتم از نزدیک با مخاطبان ارتباط 
برقرار کنم و مشکالتى که در جامعه ما وجود دارد دربین 

افراد آن جامعه هم دیده مى شد.»
مســتانه مهاجر هم در مورد تولید ایــن کار، بیان کرد: 
«خیلى کار ســختى براى من بود، زیرا که اولین فیلمى 
بود که به صورت مستقل تهیه کردم و خیلى خوشحالم 
که با دوستان حرفه اى کار کردم و امیدوارم که همکارى 
خوبى بوده باشد و نتیجه اش هم قابل قبول شما باشد.»

در ادامه پناهنده درباره ریتم کنــد فیلم گفت: «من به 
این مى گویم ریتم آرام نه ریتم کند و ما براى شــناخت 
کاراکترها و موضوع فیلم نیاز داشتیم که با این ریتم کار 

کنیم، این یکى از خصوصیات این فیلم است.»
مهاجر درخصوص حضور فیلم «اسرافیل» در جشنواره 
برلین توضیــح داد: «هر نماینده فســتیوالى فیلم ها را 
مى بیند و انتخاب مى کند، خبر حضور ما در این جشنواره 
از جانب خود ما نبوده است و یک شایعه بود. من مجبور 
شدم براى دورى از حواشى این خبر را تایید کنیم و سپس 
تصمیم گرفتیم که فیلم به جشنواره نرود، چون در بخش 
فروم یک بخش جانبى جشنواره است و ما فکر کردیم 

که صبر کنیم.»
مریال زارعى هم دربــاره نقش متفاوت خــود در فیلم 
گفت: «من اولین بار بود کــه فیلم را مى دیدم و از لحاظ 
حسى براى اینکه خودم را پیدا کنم زمان مى برد و االن 
نمى توانم نســبت به حضور خود صحبــت کنم. درکل 
مجموع کار و عوامل را دوست داشتم و حال و احوال قصه 
برایم خیلى جدید و جالب بود. به تمامى عوامل تبریک و 
خسته نباشید مى گویم و به عنوان یک مخاطب از فیلم 

راضى بودم.»
پوریا رحیمى سام هم در ســخنانى گفت: «خیلى براى 
من تجربه خوبى بود که در کنــار این بزرگان کار کردم 
و صفت خوبى را براى ما به یادگار گذاشــتند که بزرگى 
بیشتر به رفتار است و خیلى سپاسگزارم که در کنارشان 

یاد گرفتم.»

رضا رویگرى گفت: هیچ کس بعد از بازى در اخراجى هاى 3 به من چیزى نگفت؛ 
مردم با من بسیار خوب تا کردند. شنیده ام وقتى بازیگران در بعضى از فیلم ها بازى 
مى کنند مردم یک جور بدى با آنها برخورد مى کنند اما با من این کار را نکردند 

شاید علتش همان محبتى است که به من دارند.
رضا رویگرى، ادامه داد: من آدم سیاسى نیستم و از سیاست هم متنفرم.

رویگرى گفت: در اخراجى هاى 3 بازى کردم و مردم هم برخورد بدى بعد از آن 
با من نکردند. کسى به من نگفت بازى کن یا بازى نکن. چنین ماجراهایى هرگز 

براى من پیش نیامد.
او با بیان اینکه اصوال بازیگر باید بتواند هر نقشى را بازى کند، گفت: بازیگر مثل 
مرده شور است هرکسى را زیر دستش بیاورند باید بشورد؛ بازیگر هم باید بتواند 

هر نقشى را بازى کند.
این بازیگر سینما و تلویزیون یادآور شد: براى من چنین اتفاقى یعنى برخورد بد؛ 
بعد از بازى در یک فیلم پیش نیامد، اما اگــر از این به بعد براى بازیگرى پیش 
آمد اوال مردم یادشان باشد و زود قضاوت نکنند، سعه صدر داشته باشند و کمى 
دموکراسى را رعایت کنند چراکه دموکراسى از همین جاها شروع مى شود که 
بپذیریم حرف همدیگر را و گوش دهیم ببینیم طرف مقابل مان چه مى گوید. 
همینجورى با یک کار و با یک کلمه حرف؛ یکدفعه طرف را بایکوت نکنیم و 

کنارش نگذاریم. این عین دیکتاتورى است.
رویگرى ادامه داد: فقــط یک نفر یک بار به من اعتــراض کرد و آن هم عین 
جمله اش این بود که آقاى رویگرى ما تو را دوست داریم چرا این نقش را بازى 
کردى؟ این اولین و آخرین حرفى بود که از مردم براى بازى در اخراجى هاى3 

شنیدم.
او با بیان اینکه «من کارم را انجام مى دهم؛ من بازیگرم، به من نقش مى دهند 

و بازى مى کنم» ادامه داد: البته ممکن است نقش هایى پیشنهاد بدهند که نباید 
آدم بازى کند. نه فقط از نظر سیاسى، بلکه ممکن است آن نقش از نظر عرفى و 

براى جامعه جذاب نباشد و بهتر است بازیگر آن را بازى نکند.
رویگرى ادامه داد: اما مردم هم باید موقعیت بازیگر را درك کنند. بازیگر نیاز دارد 
زندگى کند؛ یک وقت هایى خیلى ها به خاطر مسائل مالى و امرار معاش بازى 
در نقشى را مى پذیرند. مردم نباید او را تخطئه کنند و کنار بگذارند. من خواهشم 

از مردم همین است.
این بازیگر با اشاره به اینکه آثارى هم بوده که از بازى در آنها پشیمان است، گفت: 
یکى دو تا فیلم بوده که بعد از مونتاژ فیلم هاى خوبى از آب درنیامده بودند. یادم 
مى آید اولین کسى که به من اعتراض کرد پسرم بود که گفت بابا چرا در این فیلم 
به این بدى بازى کردى؟ موضوع براى خیلى سال پیش است. به او گفتم بابا تا 
فیلم مونتاژ نشود نمى توان فهمید چه از آب درمى آید. البته کارى هم بوده که 

قبول نکردم و بعدا پشیمان شدم چرا بازى نکردم.
رویگرى که نقاشى هم مى کند، در رابطه با ادامه این هنر گفت: فعال دست ندارم؛ 
با این دست که نمى شود قلم را نگه داشت. سه سال پیش سکته مغزى کردم و 
دستم از کار افتاد. البته االن خدا را شکر رو به بهبودم و خیلى بهترم. تتمه اش را 

هم انشاا... تا شب عید دور مى ریزم.
او با اشاره به فعالیت در موســیقى هم گفت: اوج صدایم در این بیمارى صدمه 

خورده و انشاا... خوب که شوم برایش برنامه هاى زیادى دارم.
رویگرى یادآور شد: یک سناریو هم براى فیلم ســینمایى نوشته ام که کارى 
نوستالژیک و خیلى زیباســت. تمام کسانى که دســت اندرکار هستند و آن را 
خوانده اند گفته اند تاکنون چنین کارى نداشــته ایم و کار خوبى شده است. این 
فیلمنامه شامل تمام فلش بک ها خاطرات کودکى، نوجوانى و جوانى خودم است.

انتشارات «بلومزبرى» به مناسبت 20 ساله شدن مجموعه رمان هاى 
«هرى پاتر» نوشته «جى.کى رولینگ»، نسخه هاى جدیدى از اولین 

قسمت این کتاب ها را روانه بازار مى کند.
به گزارش ایسنا، انتشارات «بلومزبرى» که چاپ هفت رمان «هرى 
پاتر» را بر عهده دارد،  اعالم کرده با فرا رســیدن بیستمین سالگرد 
انتشار هفت گانه معروف «جى.کى رولینگ»، نسخه هاى جدیدى 
از «هرى پاتر و سنگ جادو» را روى پیشخان کتاب فروشى ها قرار 

مى دهد.
چهار نسخه متفاوت از اولین رمان ســرى «هرى پاتر» که مربوط 
به چهار گروه  مدرســه جادوگرى «هاگوارتز» یعنى «گریفیندور»، 
«رانونکالو»، «اســالیترین» و «هافلپاف» هستند، طراحى شده 

است. کتاب هاى جدید با طراحى «لوى پینفولد»، در نسخه هاى جلد 
سخت و نازك روانه بازار خواهند شد.

«هرى پاترو سنگ جادو» حاوى اطالعاتى درباره مدرسه جادوگرى 
«هاگوارتز» و سه تصویرگرى جدید از «پینفولد» است و از ماه ژوئن 

توزیع مى شود.
هفت گانه  «هرى پاتر» که به داستان هاى پسرکى جادوگر مى پردازد، 
پرفروش ترین مجموعه کتاب جهان لقب گرفته و اقتباس سینمایى 
آن ها چندین میلیارد دالر را براى تولیدکنندگان به ارمغان آورده  است.
«هرى پاتر و سنگ جادو» اولین بار در سال 1997 به چاپ رسید و پس 
از آن شش قسمت بعدى رمان هاى «رولینگ» با موفقیتى روزافزون 
روانه بازار کتاب شدند. اقتباس سینمایى این هفت اثر در قالب هشت 

فیلم با بازى «دنیل رادکلیف» و «اما واتسون» نیز در فروش باالى 
این کتاب ها بى تاثیر نبوده است. از سال 2001 تا 2011 هشت فیلم 
«هرى پاتر و سنگ جادو»، «هرى پاتر و تاالر اسرار»، «هرى پاتر 
و زندانى آزکابان»، «هرى پاتــر و جام آتش»، «هرى پاتر و محفل 
ققنوس»، «هرى پاتر و شاهزاده دورگه» و «هرى پاتر و یادگاران 
مرگ - قسمت اول و دوم» در ســینماهاى جهان اکران شدند و به 

فروشى بالغ بر هشت میلیارد و 200 میلیون دالر دست یافتند.
«بلومزبرى» فروش جهانى رمان هاى «هرى پاتر» را تاکنون 450 
میلیون نسخه اعالم کرده است. این انتشارات که برنامه هاى دیگرى 
هم براى 20 سالگى «هرى پاتر» ترتیب داده،  اعالم کرده رمان هاى 

مشهور «رولینگ» تاکنون به 79 زبان دنیا ترجمه شده اند.

جشن 20 ســـــــــــــالگى «هرى پاتر»

اعتراض مریال زارعى 
به رفتار برخى 
خبرنگاران

مجموعه تلویزیونى «پرستاران»، محصول 
جدید گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما، 
از شنبه (23 بهمن ماه) به روى آنتن خواهد 

رفت.
به گزارش ایســنا، فاز نخســت ســریال 
«پرستاران» به کارگردانى علیرضا افخمى 
و تهیه کنندگى داود هاشــمى در 25 قسمت 

از شنبه آینده پخش مى شود.
«پرستاران» یک ملو درام اجتماعى است و 
داستان هاى این سریال در بخش اورژانس 
بیمارستان نورافشار تهران اتفاق مى افتد که 
داراى یک خط اصلى داستانى با کاراکترهاى 
ثابت اســت و محور اصلى آن پرســتاران و 

پزشکان هستند.
در واقع این سریال با هدف آشنایى مردم با 
جامعه درمانى و پزشکى کشور به خصوص 
دشــوارى هاى حرفه پرســتارى تولید شده 
اســت که در قالب داســتان هایى مبتنى بر 
مستندات واقعى، ضمن ایجاد سرگرمى، به 
افزایش آگاهى هاى عمومى درباره این قشر 

زحمت کش جامعه کمک مى کند.
فاطمه گودرزى، عاطفه رضوى، الناز حبیبى، 
لیندا کیانى، سیاوش خیرابى، مهدى صبایى، 
فریبا نادرى، محمد عمرانى، امین زندگانى، 
شــهرام قائدى، میرطاهر مظلومى، مهوش 
صبرکن، حسین ســلیمانى، ایمان باقرى، 
مریم یوسف و شهنام شهابى در این سریال 

ایفاى نقش کردند.
مجموعه تلویزیونى «پرستاران» قرار است 
از شنبه تا چهارشنبه هر شب حوالى ساعت 
22:15 به روى آنتن بــرود و جمعه ها هم در 
همین ساعت خالصه قســمت هاى قبلى 

بازپخش شود.

پخش سریال 
«پرستاران» از 
2 روز دیگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت باید هر نقشى ه شور اســ
ى نگفت؛ 
م ها بازى 
 نکردند 

عد از آن 
ى هرگز 

یگر مثل 
ید بتواند 

خورد بد؛ 
ى پیش 
د و کمى 
 شود که 
ى گوید. 
نکنیم و 

هم عین 
 را بازى 
ى هاى3

مى دهند 

و بازى م
آدم بازى
براى جام
رویگرى
زندگىک
در نقشى
از مردمه
این بازیگ
یکى دو
مى آید او
به این بد
فیلم مون
قبول نک
رویگرى
این دس با
دستم از
هم انشاا
با اشار او
خورده و
رویگرى
نوستالژی
خوانده ان
فیلمنامه

 من چه کسى هست که آزرده خاطر نباشد ولى باید 
کرد.»

این مى گویم ریتم آرام نه ریتم کند و ما براى شــن
کاراکترها و موضوع فیلم نیاز داشتیم که با این ریت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالگى «هرى پاتر» شن 20 س

انتقاد 
تهیه کننده 

سینما از 
داریوش 
مهرجویى

چرا حامد بهداد را 
کاندیدا نکردید؟

در پى اعالم نامزدهاى بخش ســوداى سیمرغ 
جشنواره فجر، محســن قرایى کارگردان فیلم 

«سد معبر» یادداشتى در این باره منتشر کرد.
در متن این کارگردان که نسخه اى از آن در اختیار 
ایســنا قرار گرفته آمده اســت:« به دنبال راهى 
هستم تا کاندید نشــدِن حامد بهداد براى بازى 
در فیلمم را باور کنم. هیچ راهــى مرا به مقصد 

نمى رساند.
بازى در نقشــى پیچیده که تماِم زوایاِى پیدا و 

پنهاِن فیلمنامه در آن نهفته است.
فیلمنامه اى که ظاهرا آنرا دوســت داشــته اید و 

کاندیدش کردید.
آیا لحظه اى در این فیلمنامه که دوستش داشتید 
وجود دارد که بازیگر از عهده اش بر نیامده باشد. 
آیا شباهتى بیِن این شخصیت و بازى هاى پیشیِن 

بازیگرش مى بینید؟
تألیف چیست؟ این بازى براِى من و بسیارى که 

فیلم را دیده اند دستاورد است.
همه چیز برایم آکنده از شک است. چرا حامد را 
کاندید نکرده اید؟!! با وجود هر شکل دشمنى هم 
باز حامد را باید کاندید مى کردید، کسى ناراحت 

مى شد؟ به جاِى خاصى بر مى خورد؟
باران کوثرى و محســن کیایى (بازى)، مرتضى 
هدایى (مدیــر فیلمبردارى)، محمــود دهقانى 
(چهره پردازى)، حجت اشــترى و نگار نعمتى 
(صحنه و لباس)، ســعید بجنوردى و حســین 
ابوالصدق (صدا)، رضا مرتضوى (موســیقى) و 
بهمن کامیار (فیلم) شــما همگى در فهرســت 
کاندیدهــاى من هســتید، بدوِن تعصــب و با 

افتخار.»

«پشت خطوط دشمن» 
سریال مى شود

کمپانى فاکس قصد دارد یک سریال تلویزیونى 
بر اساس فیلم جنگى و پرفروش «پشت خطوط 

دشمن» تولید کند.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم کمپانى فاکس، درام 
جنگى «پشت خطوط دشــمن» به کارگردانى 
«جان مور» محصــول ســال 2011 میالدى 
دستمایه ساخت یک سریال تلوزیونى خواهد شد.

فیلم «دشــمن پشــت خطوط» که در آن «اُون 
ویلســون» و «جین هکمن» از بازیگران اصلى 
هستند، درباره ِ سربازى است که «پشت خطوط 
دشــمن» در دام افتاده و باید تا رسیدن نیروهاى 
نجات خود را زنده نگه دارد. گرچه منتقدان نظرات 
متفاوتى نسبت به آن داشــتند اما این فیلم که با 
بودجه 40 میلیون دالرى ســاخته شد، به فروش 
قابل مالحظه 90 میلیون دالرى در زمان اکران 

خود دست یافت.
گفته مى شود این سریال تلویزیونى قرار است تا 
حدوى بر اساس فیلم «پشــت خطوط دشمن» 
باشد و مجموعه شخصیت ها و خطوط داستانى 

گسترده ترى نسبت به فیلم اصلى دارد.
«جوزف مک گینتى نیکول» کارگردان آمریکایى 
فیلم هایى چون «اســلحه مرگبــار» و «ماوراء 
الطبیعى» قرار اســت ساخت نســخه آزمایشى 
سریال «پشت خطوط دشــمن» را براى کمپانى 

فاکس بر عهده گیرد.

5 فیلم برتر جشنواره 
از نگاه مردم

نتیجه شــمارش آراى مردمى فیلم هاى نمایش 
داده شده در هشتمین روز جشــنواره فیلم فجر 

اعالم شد.
به گزارش خبرآنالین، طبق نتیجه اعالم شــده 
شــمارش آراى فیلم هاى نمایش داده شــده در 
روز هشتم جشــنواره فیلم فجر هجدهم بهمن 
ماه از سوى ســتاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه 
تماشاگران، نشــان مى دهد، فیلم هاى «خوب، 
بد، جلف»، «ماجراى نیمروز»، «بیست ویک روز 
بعد»، «آباجان» و «بدون تاریخ، بدون امضاء»، 

بدون اولویت، پیشتاز هستند.
براساس تازه ترین فهرست منتشر شده، «گشت 
2» از میان فیلم هایى که در صدر آراى مردمى قرار 
داشتند خارج شده اســت؛ این در حالى است که 
سعید ســهیلى کارگردان فیلم در نشست خبرى 
فیلمش اعالم کرده بود، ســاخته ســینمایى او 

برترین فیلم از نگاه مردمى است.
هر شب پس از شــمارش آراء، با حضور رییس و 
نمایندگان اجرایى ســتاد انتخاب فیلم برگزیده، 
سه برگ راى به قید قرعه اســتخراج و از طریق 
تلفن هاى درج شده، به صاحبان هریک از برگه ها، 
برنده شدن شــان براى دریافت یک ســکه بهار 
آزادى به آنان اعالم مى شــود. برگزیدگان روز 
هشتم جشنواره عبارتند از: زهرا همت،امیر قنبرى 

و مهتاب صدرى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

همه چیز درباره 
عینک واقعیت مجازى اَپل

خبر آنالین: تیم کوك گفته اســت واقعیت مجازى 
/ VR و واقعیت افزوده /AR بمب بعدى اپل خواهد 
بود.  وى از همکارى جدید اپل و کارل زیس نوشت 
که ســعى مى کنند عینک اپل را بســازند و حاال به 
نقل از یکى از مقامات ارشــد اپل نوشــته است اگر 
امسال بخشى از این عینک در دهمین سالگرد آیفون 
رونمایى نشــود، قطعًا 2018 سال رونمایى و عرضه 

آن خواهد بود.
تابستان گذشــته بود که تیم کوك استراتژى جدید 
اپل را در بخــش واقعیت مجازى و افــزوده مطرح 
کرد و برنامه هــاى آى.تى کمپانى خــود را توضیح

 داد.
ظاهراً به گفته رابرت، اپل از کمپانى آلمانى خواسته 
تا زمان رونمایى ایــن موضوع را رســانه اى نکند. 
 VR One البتــه کمپانى زیــس محصولى به نــام
Plus را توســعه داده اســت که هدســتى مشابه 

ِدى دریم گوگل و سامســونگ گى یر وى آر اســت 
و ممکن اســت عینک اپل از این فناورى اســتفاده 

کند. 

اپلیکیشن اجراى بازى رایانه 
در واقعیت مجازى اندروید

یکى از فناورى هاى برترى که در چند سال گذشته 
در کشــور هاى مختلف شروع به گســترش کرده، 
عینک هاى واقعیت مجازى است که روز به روز نیز 
به کاربران این عینک ها افزوده مى شــود. به دلیل 
محدودیت هایى که وجود دارد، تنها در هنگام استفاده 
از برنامه ها و بازى هاى خاصى مى توان از این فناورى 
استفاده نمود ؛ اما این بار نیز توسعه دهندگان خوش 
ذوق اندرویدى دست به کار شده و برنامه اى طراحى 
کرده اند که بتوان به وســیله عینــک هاى واقعیت 
 Trinus .مجازى بازى هاى رایانه اى را نیز  اجرا نمود
VR برنامــه اى حرفه اى براى اجــراى بازى هاى 

کامپیوترى در واقعیت مجازى مى باشــد که توسط 
Odd Sheep براى سیســتم عامل اندروید منتشر 

شده است. ویژگى برجسته اى که در ابتداى امر مى 
تواند توجه کاربران را به خود جلــب کند نیاز نبودن 
به هیچ گونه ســخت افزار خاصى براى اجراى بازى 
ها به صورت واقعیت مجازى مى باشــد که توانایى 
یک تجربه جدید را براى هــر کاربرى به ارمغان مى 
آورد. اپلیکیشن فوق با بسیارى از عینک هاى واقعیت 
مجازى ســازگار بوده و بدون هیــچ محدودیى مى 
توانید ساعت ها در گیم پلى مورد عالقه خود به بازى 
بپردازید. همچنین Trinus VR به شیوه اى بهینه و 
طراحى شده است که با بســیارى از بازى ها سازگار 
بوده و کاربران بدون هیچ گونه مشکلى قادر خواهند 
بود که بازى هاى پر هیجان و دلخواه خود را به عینک 

واقعیت مجازى منتقل کنند. 

جشنواره «جایزه بزرگ 
اختراعات ایران» 

جایزه بزرگ مخترعان ایران با همت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
و با حمایت بیش از 30  دانشــگاه و پژوهشگاه برتر 
کشــور در ســال 91 کار خود را آغاز کرد. در همین 
سال اقدام به تحقیقاتى جهت ایجاد یک شیوه جدید 
حمایتى جهت تجارى ســازى و فــروش اختراعات 
کردکه در نهایت، در شهریور ماه سال 1393 پروژه 

«جایزه بزرگ اختراعات ایران» متولد شد.
کارگاه هاى اختتامیه این جشــنواره شامل 8 کارگاه 
آموزشــى اســت که یکى از آنها دربــاره چگونگى 
راه اندازى شــرکت هاى نوپا اســت که با محوریت 
بررسى مطالعات موردى نمونه هاى موفق در اروپا و 
آمریکا توسط دکتر کریستیان بگ دان  برگزار مى شود. 
موضوعات کارگاه هاى دیگر نیز شــامل حوزه هاى 

مختلف تجارى سازى ایده است. 

.. پدرم مغازه اى رو که اآلن به نام «پیکسل» مى شناسید با دسترنج عمرى زحمت خرید، و من و احسان هم کارمند شدیم، اما 
این دفعه کارمند بابا بودیم نه غریبه. کارمونو با فروش وب کم هاى بى نام و نشان چینى که کارفرماى قبلیم از چین وارد مى کرد 
شروع کردیم. اوایل دو سه مدل جنس بیش تر نداشتیم. کم کم دوستام و همکارهاى قبلیم کاالهاى دیگه اى هم بهمون امانت 
دادند که واسشون بفروشیم. اما اصل داستان از وقتى شروع شــد که احسان یک سرى از این وب کم ها رو برد ناصرخسرو و 
فروخت. ما ازراه نرسیده، به همکارهاى ناصرخسرو، قدیمى ترین مرکز فروش تجهیزات عکاسى، جنس فروختیم! اما از پول 
خبرى نبود، احسان در عوض 1 کارتن 24تایى دوربین چینى، و یک دوربین کانن EOS گرفت و داستان پیکسل از اینجا 
شروع شد. اتفاقى، بى برنامه، سنتى و بدون  پشتوانه ى نظرى شروع کردیم، اما خدا رو شکر، کم کم یاد گرفتیم و جلو اومدیم. در 
هیچ وضعیتى عقب نشینى نکردیم. تو تمام این 7 سال، پیکسل فقط 3 روز تعطیل بوده، اونم 3 روز اولى بود که پدرم فوت شد.

در رؤیاهایم به فروشگاهى فکر مى کنم که هرجا که نگاه کنى شعبه داشته باشه و همیشه باز باشه. اگه 24 ساعته باشه که خوِد 
خوِد فروشگاِه رؤیایِى منه. حاال با این وب سایت تالش مى کنیم تو عالم مجازى همه جا باشیم و همیشه فروشگاهمون باز باشه.
http://www.pixel.ir :وب آدرس 

Ridge Racer Draw And Drift بازى فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى ماشین ســوارى از استودیوى اروپایى 

BANDAI NAMCO Entertainment براى اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است. 

در این بازى طیف گسترده اى از ماشــین هاى رویایى در اختیار شما قرار داده مى شــود و مى توانید از میان آن ها 
یکى را به دلخواه انتخاب نموده و پا در مســابقات مختلف بگذارید و براى اول شــدن تا مى توانید پدال گاز را فشار 
دهید! با پیروزى در مســابقات به افزایش پول و امتیاز بپردازید و با پول خود اقدام به ارتقا قدرت و سرعت ماشین ها 
نمایید و با قدرت بیشترى در مســابقات پیروز شــوید! بر خالف بازى هاى معروفى چون آسفالت 8 و ریل رسینگ 
3 در بازى Ridge Racer Draw And Drift کنترل بازى با ســوایپ صورت مى پذیرد یعنــى براى عبور از پیچ ها 
باید با کشیدن انگشت خود برروى صفحه نمایش آن ها را پشت سر بگذارید تا در نهایت به خط پایان برسید! اگر از 
عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى اندروید هستید که على رغم طراحى خوب، گرافیک اچ دى، صداگذارى 
هیجان انگیز، کنترلرهاى لمسى خوب داراى گیم پلى اعتیادآورى باشد Ridge Racer Draw And Drift را از دست

 ندهید!

معرفى محصول

شــرکت لنوو به تازگى از جدیدترین تبلــت دوکاره یا 
 Lenovo اصطالحــا هیبریدى خود با نــام اختصاصى
Yoga A12 رونمایى کرد. این تبلت به کیبورد لمســى 

بسیار جالبى مجهز است و نمایشگر آن قابلیت چرخش 
360 درجه اى را ارائــه مى کند. با «نصف جهان» همراه 
 Yoga A12 باشید تا مرورى بر جزئیات مربوط به تبلت

لنوو داشته باشیم.
لنوو از یک تبلت مقرون به صرفه و دوکاره رونمایى کرد 
که به آن Lenovo Yoga A12 گفته مى شود. بدنه این 
تبلت شیک و ظریف از ترکیب منیزیم و آلومینیوم ساخته 
شــده و صفحه نمایش 12.2 اینچى آن از پوشش ضد 
انعکاس بهره مى برد. لنوو اشاره کرده که صفحه نمایش 
12.2 اینچى و لمسى تبلت Yoga A12 وضوح تصویر 
HD دارد که احتمال با رزولوشن 1280 در 800 پیکسل یا 

720 برابرى مى کند.

تبلت دوکاره Yoga A12 بسیار ظریف طراحى شده است. 
ضخامت بدنه آن در باریک ترین بخش خود معادل با 5.4 
میلى متر است و وزن آن در حدود یک کیلوگرم خواهد بود. 
بنابراین براى حمل و نقل تبلت Yoga A12 هیچ مشکلى 
نخواهید داشت. یکى دیگر از نکات جالب توجه طراحى 
تبلت Yoga A12 مربوط به صفحه کلید آن مى شــود. 
صفحه کلید این تبلت با دکمه هاى فیزیکى طراحى نشده 
و حالتى لمسى دارد که لنوو آن را Hola نامیده است. در 
 Hola عکس باالى نمایش نزدیکى از صفحه کلید لمسى
تبلت Yoga A12 لنوو را مشاهده مى کنید. صفحه نمایش 
تبلت Yoga A12 هم قابلیت چرخــش 360 درجه اى 
را ارائه مى کند. به همین دلیل اســت که لنوو در نام این 
محصول از واژه Yoga یا یوگا استفاده کرده است. تبلت 
Yoga A12 در واقع نسخه اى مقرون به صرفه از سرى 

محصوالت یوگا لنوو محسوب مى شود که طراحى بسیار 

زیاد و ظریفى را به همراه دارد. اما پردازنده مرکزى تبلت 
Yoga A12، پردازنده Intel Atom x5 است. رم دستگاه 

ظرفیت 2 گیگابایتى دارد و حافظــه داخلى آن به طور 
پیش فرض 32 گیگابایت فضاى ذخیره سازى اطالعات 

را در اختیار کاربر قرار مى دهد.
لنوو تبلت ظریف و زیباى Yoga A12 را به اسپیکرهاى 
 (Dolby Atmos) دوبل بهره مند از فناورى دالبى اتمس
مجهز کرده است و مدعى شــده که باترى آن با یک بار 
شارژ چیزى در حدود 13 ســاعت دوام را ارائه مى کند. 
متاسفانه شرکت لنوو اشاره دقیقى به نسخه سیستم عامل 
اندروید نصب شــده در تبلت Yoga A12 نداشته است، 
اما به نظر مى رسد که دستگاه از رابط کاربرى هیبریدى 
بهره مند باشــد. عرضه تبلت دوکاره و مقرون به صرفه 
Yoga A12 از روز هشتم ماه فوریه آغاز مى شود و قیمت 

آن برابر با 299 دالر در نظر گرفته شده است.
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روایت سایت پیکسل 
از خودش!

بازى مسابقات 
اتومبیلرانى اندروید 

 
آى پد به پایان راه خود 

رسیده است؟
  آى تى ایران |  بیشتر مشتریان از تبلت به 
عنوان ابزارى براى بازى و گشت و گذار در اینترنت 
استفاده مى کنند، اما هدف از ساخته شدن آیپد توسط 
اپل، هرگز گیمینگ نبوده است. یکى از راه کارهاى 
شرکت اپل حداقل براى جذب مشتریان به سوى آیپد، 
مى تواند کاهش قیمت ها باشد. در حال حاضر آیپد پرو 
با مبلغ 599 دالر و یا بیشتر در بازار به فروش مى رسد( 
که تا کنون فروش چندان چشــم گیرى هم نداشته 
 iPad است.) مشتریان تبلت هاى اپل، بیشتر سرى
Air 2 و Mini را ســفارش مى دهند وطبق پیشنهاد 
تحلیلگران، اگر اپل قیمت تبلت هاى خود را کاهش 

دهد، ممکن است میزان فروش آنها باالتر رود.
اما بهترین شیوه اى که این شرکت مى تواند اتخاذ کند 
این است که محصولى متفاوت ارائه کند، چیزى که 
قبال وجود نداشته است. شاید از طریق همین شیوه ، 
بتواند مشتریان را مجاب کند که محصول جدیدش 

را بخرند. 
اما طبق گزارش ها، اپل به این زودى ها قصد ندارد از 
آیپد محبوب خود دل بکند، طبق گزارش بلومبرگ، 
اپل، آیپد 10.5 اینچى بعدى خود را قرار است با صفحه 
نمایش بهترو با تکنولوژى پیشرفته تر همراه با تغییرات 
 Apple) اساسى در لوازم جانبى) به خصوص در مورد

Pencil عرضه کند.

امکان لمس واقعى 
فضاى وب فراهم شد

محققان پارك علم و فناورى دانشگاه تهران با استفاده 
از فناورى واقعیت مجازى سامانه هایى را عرضه کردند 
که امکان شبیه سازى فضاى واقعى را در محیط وب 

فراهم کرده است.
حاجى میرزایى مجرى طرح در این خصوص گفت: 
 (OVR) از طریق فناورى واقعیت مجازى آنالین»
ما به کاربرهــا این امکان را مى دهیــم که از طریق 
نرم افزارهــاى رایانه اى در محیــط دیگرى حضور 
داشــته باشــند و بتوانند کاال و محیط را در فضاى 
وب شبیه ســازى کنند. به عنوان مثال، شرکت هاى 
خودروســاز که مى خواهند خودروى خود را نمایش 
دهند ممکن اســت یک عکس از خــودرو بر روى 
سایتشــان قرار دهند و ما با اســتفاده از این فناورى 
مى توانیم از طریق این عکس خــودرو مورد نظر را 
شبیه سازى کنیم و کاربران در محیط وب سایت مى 
توانند با کلیک کردن بر روى خودرو شبیه سازى شده، 
در خودرو را باز کند، سوار آن شوند، چراغ هاى خودرو 
را روشن و خاموش کنند. محصول جدید ما با عنوان 
«فروشگاه آنالین سه بعدى» است که با استفاده از 
آن، خریداران مى توانند به صورت مجازى در فروشگاه 
قدم بزنید روى کاالها کلیک کنند و از ســوى دیگر 
امکان جلو آمدن و چرخــش کاالها براى خریداران 

مهیا شده است.» 

کلیک

فناورانه

معرفى 3 پاورالین پرفروش بازار

تبلت دوکاره و زیباى Yoga A12 لنوو رونمایى شد 

رامین مشکاه
وقتى صحبت در مورد توسعه شبکه هاى موجود در یک سازمان به میان مى آید، معموال مشکالت دست و پا گیرى خودنمایى مى کنند. ابتدا اینکه اضافه نمودن گره هاى جدید شبکه در کدام بستر شبکه انجام شود، یعنى اینکه گره هاى 

جدید به صورت وایرلس اضافه شوند یا اینکه براى مقصدهاى جدید کابل کشى جدید و داکت و ... نصب شوند.
 قوانین امنیتى بسیارى از سازمان ها مخصوصا سازمان هاى دولتى، شبکه هاى وایرلس را رد کرده و فقط بستر کابلى شبکه را تایید مى نمایند. ولى توسعه شبکه هاى کابلى مخصوصا براى چند گره جدید و در مقیاس کوچک، مشکالت 
نصب فیزیکى، آسیب به دکوارسیون و ظاهر اتاق ها، دردسرهاى کابل کشى بین چند ساختمان جدا و چندین و چند مسلئه دیگر را در پى خواهد داشت. در این میان یک راه کار خوب و مناسب و مقرون به صرفه وجود دارد و آن استفاده از 

تجهیزات پاورالین (PowerLine) یعنى انتقال داده ها در بستر برق وجود دارد و در بسیارى از موارد، راه کارى عالى است.
در بحث هزینه ها این تجهیزات معموال هزینه کمترى از کابل کشى مجدد خواهند داشت، به عنوان مثال یک بسته دو عددى از پاورالین هاى مرسوم قیمتى در حدود 200 هزار تومان دارند که به عنوان نمونه براى جایگزینى با کابل هاى 

مسى که مثال در متراژ 200 مترى قیمت برابر حداقل 300 هزار تومان (فقط براى کابل، البته کابل مسى شبکه استاندارد) دارند، هزینه اى کمتر است.
در این میان باید راحتى نصب این تجهیزات را نیز محاســبه کرد. پاورالین ها براحتى به یک پریز خالى برق در مبدا و مقصد متصل شــده و معموال تنظیمات خاصى نیز نیاز ندارند. در مقابل نصب کابل شبکه، داکت، پریزهاى شبکه، 
لوله هاى فلکسى در بین ساختمان ها جدا و ... معموال هزینه اى بیشتر از کابل را نیز تحمیل مى کنند. پهنایباند پاورالین ها به ارقام خوبى رسیده است، یک استاندارد رایج  Mbps 500 است که معموال در بحث اتوماسیون و براى کارهاى 
عمومى یک سازمان پهناى باندى معقول و پذیرفته است. پاورالین ها معموال در مبدا و مقصد یک پورت شبکه در اختیار شما قرار مى دهند اما مانند سایر تجهیزات شبکه، براحتى و با استفاده از یک سوییچ شبکه مى توان تعداد زیادى گره 
شبکه را روى یک لینک پاورالین انتقال داد. مسافت پشتیبانى شده نیز آیتمى دیگرى است که بازهم پاورالین ها برترى دارند، معموال این وسیله در بستر برق تا حدود سیصد متر مى تواند براحتى کار کند در حالى که براى این مسافت 
در شبکه هاى کابلى، پاى فیبرنورى و مسائل خاص آن به میان مى آید. امنیت نیز را نباید فراموش کرد، پاورالین ها معموال با استاندارد  AES (128 بیتى یا 256 بیتى) رمزنگارى سخت افزارى را روى داده هاى انتقالى اعمال مى کنند.

در ادامه چند مدل از پاورالین هاى موجود در بازار ایران را بررســى خواهیم نمود. این مدل هاى نمونه به خاطر پرفروش بودن، قیمت مناسب، گارانتى ها خوب و رضایت مندى مشــتریان در چند برند انتخاب شده و به صورت خالصه 
مشخصات فنى آنها ذکر شده اند. هر چند در این میان برخى برندها داراى تنوع بسیار زیادى هستند و مثال انواع پیشرفته ترى مانند پاورالین هایى با پورت هاى بیشتر یا پاورالین هایى داراى اکسس پوینت هاى داخلى با پهناى باند هاى 

به روزتر و بهتر وجود دارند، اما مالك انتخاب، معرفى پر مصرف ترین هاى هر برند بوده است:

D-LINK DHP-309AV پاورالین
DHP- یکى از پرفروش ترین هاى دى لینک که شــامل دو عدد پاورالین

308AV بوده و قیمتى برابر 224000 تومان داشته با گارانتى نماینده رسمى 

دى لینک یعنى شرکت ایزى در ایران به فروش مى رسد. 
 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/Powerline IEEE شامل اســتاندارد هاى
HomePlug AV/1901 بوده و داراى یک پــورت  Mb 10/100 و پهناى 

باندى برابر  Mb  200 است. دو شاخه آن EU بوده که با پریزهاى ایران سازگار 
است. از مدوالســیون OFDM و رمزنگارى AES 128bit استفاده مى کند. 
داراى حالــت) Power Saving صرفه جویى در انــرژى مصرفى) بوده و با 
ولتاژهاى خطوط برق 100 ولت تا 240 ولت AC ســازگار است. قیمت مدل 

DHP-308AV (یعنى به صورت تکى) برابر 116000 تومان است.

Tenda P200-Kit پاورالین
این مدل نیز یک کیت دو عددى پاورالین با مدل اصلى P200 از شــرکت 
تندا است. قیمتى در حدود 170000 تومان داشته و با گارانتى آونگ یا ورسان 
در ایران توزیع مى شود. از مشــخصات فنى اصلى آن مى توان به پهناى باند  
Mb 200، مدوالســیون OFDM، یک پورت شــبکه Mb 10/100، ولتاژ 

کارى 100 تا 240 ولت AC، توان مصرفى 0.43 تا 2.8 وات، استاندارد هاى 
 53x53x27 و ابعاد کوچک HomePlugAV/IEEE 802.3,IEEE 802./3u

میلى متراشاره کرد. 

TP-LINK TL-PA511 KIT پاورالین
این مدل شامل دو عدد از مدل TL-PA511 است و قیمتى در حدود 300 هزار 
تومان دارد و با گارانتى متم اف، پارس ارتباط یا ســازگار ارقام (نماینده هاى 
رسمى تى پى لینک در ایران) عرضه مى شود. البته تى پى لینک در این حوزه (و 
البته در بسیارى از حوزه هاى شبکه) داراى تنوع بسیار زیادى است و در آینده 

نزدیک مدل هاى جدید تر جایگزین این مدل خواهند شد.
 HomePlug AV, IEEE802.3, ایــن دســتگاه داراى اســتاندارد هاى 
IEEE802.3u, IEEE802.3ab بوده و تا فاصله 300 مترى روى کابل هاى 
برق اســتاندارد کار خواهد نمود و پهناى باند تا  Mb 500 را ارائه خواهد داد. 
داراى یک پورت شــبکه گیگابیتى و رمزنگارى AES-128bit بوده و توان 
 OFDM, مصرفى 0.58 تا 3.78 وات است. این دستگاه از مدوالسیون هاى

 1024/256/64/16/8QAM
 ,QPSK , BPSK and
ROBO استفاده مى کند.  ابعاد 
آن 105×58×40 میلى متــر 
است و در حالت صرفه جویى 
انرژى تــا 80 درصد کاهش 

مصرف خواهد داشت. 

ردازنده مرکزى تبلت 
Inte است. رم دستگاه 

ــه داخلى آن به طور 
خیره سازى اطالعات 

Yog را به اسپیکرهاى 

 (DolbyAtmos) س
که باترى آن با یک بار 
ت دوام را ارائه مى کند. 
ه نسخه سیستم عامل 
YogaA نداشته است، 

بط کاربرى هیبریدى 
اره و مقرون به صرفه 
ه آغاز مى شود و قیمت 

شده است.
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  فارس| رئیس جمهورى پــرو گفت که رئیس 
جمهور پیشین این کشور با رشوه خوارى و فساد مالى به 

کشور خیانت کرده است.
پدرو پابلو کاچینسکى، رئیس جمهور پرو ادامه داد: اخبار 
مربوط به رئیس جمهور پیشین پرو بسیار تأسف برانگیز 

است. او به مردم پرو و همکارانش خیانت کرده است.
وى افزود: این اتفاق بســیار اسفناك است. وى باید به 

کشور بازگشته و به اتهامات وارده پاسخ دهد.
تولدو که این اتهامات را رد مى کند، اکنون در فرانســه 

به سر مى برد. 
منابع قضایى پرو اعــالم کردند، آلخاندرو تولدو رئیس 
جمهور پیشین این کشــور (2001- 2006) میلیون ها 

دالر رشــوه به منظور امضاى قرارداد با یک شــرکت 
خدمات عمومى برزیلى به نام «اردبرشــت اس. اى» 
دریافت کرده است. این شرکت برزیلى در یک پرونده 

فساد مرتبط با شرکت نفتى پتروبراس درگیر است.
این شرکت 20 میلیون دالر به دولت تولدو پرداخت تا 
برنده قرارداد براى احداث جاده بین پرو و برزیل معرفى 
شود. 11 میلیون دالر این پول به جیب رئیس جمهور 

رفته است.
شــرکت پتروبراس در پرو به پرداخت 29 میلیون دالر 
رشوه بین سال هاى 2005 و 2014 اعتراف کرد و دولت 
پرو امتیاز احداث خط لوله انتقــال گاز به ارزش هفت 

میلیارد دالر را از این شرکت پس گرفت.

  ایرنا|  چین برنامه اى را تنظیم کرده است که بر 
اساس آن از سال 2016 تا 2020 میالدى 50 میلیون 
فرصت شــغلى در مناطق شــهرى و روستایى کشور 

ایجاد مى شود.
البته این برنامه چین تقریبًا مشــابه سال هاى گذشته 
است و پیش تر نیز این کشور بارها اعالم کرده در طول 
یکسال، معادل ده میلیون فرصت شغلى ایجاد مى کند.

با این وصف یکى از تفاوت ها این اســت که چینى ها 
بر اســاس این برنامه قصد دارند دوره هاى کارآموزى 
و آموزشى براى کســانى که مایل به اشتغال هستند، 
برگزار کنند و به خصوص براى جوانان دوره هاى فنى 

و حرفه اى برگزار خواهند کرد.
شوراى دولتى چین در بخشنامه اى خاطر نشان کرده 
است که بر خالف گذشته این بار گروه هاى خاصى از 
جوانان، نیروهاى تعدیل شــده ادارات و کارخانه ها و 

فارغ التحصیالن هدف برنامه هستند.
از سوى دیگر به دانشجویان فارغ التحصیل اعالم شده 
اســت که چنانچه پس از برگزارى دوره هاى مذکور 
مایل به اشتغال در بخش هاى روستایى باشند عالوه 
بر اعطاى امتیازات ویژه،از شــهریه دانشگاهى آنان 
کاسته شــده و مالیات کمى از حقوقشان کسر خواهد 

شد.
وزارت منابع انســانى و تأمین اجتماعى این کشــور 
در تارنماى خود گزارش کرده اســت کــه با توجه به 
اینکه در طول سه ســال یک میلیون و 800 هزار نفر 
از کارگران و نیروهــاى کار بخش هاى فوالد و زغال 

سنگ تعدیل خواهند شــد باید براى آنان نیز اندیشه 
کرد.

این وزارتخانه افزوده اســت، دولــت مرکزى توجه 
ویژه اى به این افراد خواهد کرد و براى آنان نیز دوره 
هایى مد نظر دارد تا بتوانند بار دیگر شــغلى براى خود 

پیدا کنند.
چین تحت فشار کشورهاى اروپایى و آمریکا باید میزان 
تولید فوالد خود را در ســال هاى آینده کاهش دهد و 
به همین منظور شــمارى از کارخانه ها و بخش هاى 

تولیدى صنعتى تعطیل خواهند شد.
این در شرایطى اســت که هر سال در چین نزدیک به 
هشت میلیون دانشــجو فارغ التحصیل و یک میلیون 
کارگر تعدیل مى شوند و باید به آنها براى یافتن شغل 

کمک کرد.
چین در سال هاى گذشــته نزدیک به 9 تا 11 میلیون 
فرصت شغلى در ســال ایجاد کرده است و پیش بینى 
مى شود در طول سال هاى پیش رو نیز به همین میزان 
فرصت شغلى ایجاد شود؛ اگرچه برخى منابع پیش بینى 
مى کنند این کشور موفق به ایجاد پنج میلیون فرصت 

شغلى در یک سال خواهد شد.
چین درصدد توســعه اقتصاد دیجیتالى نیز هســت و 
آمارها نشــان مى دهد در این بخش تا ســال 2035 
میالدى 415 میلیــون نفر مشــغول کار خواهند بود 
که 2 برابر ســال 2020 میالدى اســت و ارزش این 
اقتصاد تا آن زمــان به 16 هزار میلیــارد دالر خواهد 

رسید.

کــى. رولینــگ» نویســنده  «جى.   ایسنا|
رمان هاى «هرى پاتر» یکى از فعال ترین نویسنده ها 
در مقابلــه بــا رئیس جمهــور آمریکاســت و حــاال 
حمایــت «ریکى جرویــس» را هــم از آن خود کرده

 است.
«ناین» نوشــت: جنــگ توییترى بیــن «جى.کى. 
رولینگ» نویسنده مطرح انگلیسى و «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهور جدید آمریکا دوباره باال گرفته و نویسنده 
«هرى پاتر» حاال حمایــت «ریکى جرویس» کمدین 

معروف انگلیسى را دارد.
جریان از این قرار است که اخیرا نظرسنجى درباره قانون 

ضدمهاجر «ترامپ» برگزار شده و اکثر شرکت کنندگان 
در آن مخالف بودند. این قانون تمام تبعه ها و مهاجران 
هفت کشور را تا ســه ماه آینده از ورود به خاك آمریکا 
منع مى کند و طى هفته هاى گذشته حواشى بسیارى به 

همراه داشته است.
«ترامپ» در توییتر خود درباره این نظرسنجى نوشت: 
«هر نظرســنجى منفى جزو اخبار کذب است،  درست 
مثل نظرسنجى هایى که «سى.ان.ان»، «اى.بى.سى» 
و «ان.بى.ســى» در انتخابات برگزار کردند. متاسفم، 

مردم به دنبال امنیت مرزى و غربال دقیق هستند.»
پس از این، «رولینگ» که از زمان نامزدى «ترامپ» 

مخالف خوانى با او را شــروع کرده، توییت او را براى 9 
میلیون و 500 هزار دنبال کننده خود بازنشــر داد و در 
ادامه آن نوشــت: «مى توانید تصور کنید این مرد باید 

چندین آیینه را بشکند؟»
توییت نویســنده رمان هاى «کرم ابریشــم» و «خأل 
تصادفى» بیش از 29 هزار بار الیک خورد و 8000 بار 

بازنشر داده شد.
«ریکى جرویس» هنرمند طنز انگلیسى هم ابتدا خیلى 
کوتاه در واکنش به توییت «رولینگ» نوشت: «هاهاها» 
و پس از آن اضافه کرد: «هر توییتى که با توییت هاى 

من مخالفت کند، «اخبار کذب» است!»

صفحه توییتر «جرویس» توســط 11 میلیون و 900 
کاربر دنبال مى شــود. مطلب اخیر او بیش از 12 هزار 
الیک دریافت کرد و 3000 بار به اشتراك گذاشته شد.

«رولینــگ» پیش تــر اعالم کــرده اعتــراض علیه 
رئیس جمهور آمریکا را که قانون جدیدش موجب خشم 
مردم جهان شده، براى خود «یک وظیفه» مى داند. او 
اخیرا درباره قانونى که «ترامــپ» وضع کرده، توییت 
کرده: «دهه 80 که در ســازمان عفــو بین الملل کار 
مى کردم، این ها داستان هایى بود که از سوى زندانیان 

سیاسى حکومت هاى دیکتاتورى گفته مى شد.»
نویســنده «هرى پاتــر و فرزند نفرین شــده» فرداى 

همان روز نوشته اســت: «چه فایده اى دارد اگر فردى 
کل دنیا را به دســت بیــاورد و در عــوض روحش را 

ببازد؟»
واکنش هاى تند «رولینگ» به «ترامپ» باعث شــده 
برخى از کاربران توییتر که او را دنبال مى کنند، بگویند: 
«ریاست جمهورى آمریکا به یک نویسنده انگلیسى چه 
ربطى دارد؟». اما «رولینگ» در پاسخ به یکى از همین 
اعتراض ها گفته بود: «وقتى مــردى این قدر ناآگاه و 
فردى که بازى دادنش آسان است، تا نوك دماغش به 
کدهاى هســته اى نزدیک مى شود، این مساله به همه 

ربط دارد.»

رهبران گروه شورشیان مسلح    جام نیوز|
مردمى کلمبیا (فارك) نارضایتى خود را نسبت به عدم 
اجراى مفاد تعیین شده در توافق صلح امضا شده میان 

این گروه و دولت کلمبیا اعالم کردند.
«یســید گوئبارا» یکى از فرماندهان گروه شورشى 
مسلح فارك گفت: هنوز تسهیالت الزم در مناطق 
تعیین شده براى تحویل سالح در توافق صلح به ما 

ارائه نشده است.
وى افزود: قرار بود تــا پایان ژانویه 2017 در مناطق 
تعیین شده براى تحویل سالح، اسکان داده شویم 
اما مقامــات دولتى هنوز به وعــده هاى خود عمل 
نکرده اند. در مناطق تعیین شده براى تحویل سالح 
هیچ گونه تســهیالتى از جمله آب و برق یا مسکن 

مناسب وجود ندارد.
رهبران گروه شورشــیان فارك روز گذشــته نیز از 
مقامات کلمبیا خواستند مکان هایى را براى استقرار 
اعضاى این گروه که براى تسلیم سالح هاى خود به 
مناطق تعیین شده در توافق صلح میان گروه فارك و 

دولت کلمبیا مى آیند، آماده کنند.
این در حالى است که «خوان مانوئل سانتوس» رئیس 
جمهورى کلمبیا اخیرا از مسئوالن هیأت نظارت بر 
توافق میان دولت این کشور و گروه شورشیان مسلح 
فارك خواست با سرعت بیشترى مفاد این توافق را 
انجام دهند اما، به نظر مى رســد تاکنون این دستور 

انجام نشده است.
رئیس جمهورى کلمبیا  در 24 نوامبر ســال گذشته 
میالدى موفق به امضاى توافق صلحى با «تیمولئون 
خیمنز» رهبر گروه شورشیان مسلح فارك شد که به 
موجب آن درگیرى هاى داخلى کلمبیا پس از حدود 

نیم قرن به پایان رسید.

جنگ 
توئیترى 
رولینگ و 
ترامپ 

شکایت رهبران فارك 
از کلمبیا

خیانت 
رئیس جمهور 

پیشین پرو 
به کشورش 

ایجاد 50 میلیون 
فرصت شغلى در 
چین

ارزش اقتصادى چشم بادامى ها
  16 هزار میلیارد دالر مى شود

تازه ترین نظرسنجى نشان مى دهد    تسنیم|
که نامزد مســتقل انتخابات ریاست جمهورى فرانسه 
و رهبر جبهه ملى این کشــور به دور دوم انتخابات راه 

خواهند یافت.
نظرســنجى موسســه «اوپینیون وى» حاکى است 
امانوئل ماکرون نامزد مســتقل انتخابــات و مارین 
لوپن رهبر جبهه ملى فرانسه در دور نخست انتخابات 
بیشترین آراء را کســب خواهند کرد و به دور دوم راه 

خواهند یافت.
این گزارش افــزود: ماکــرون در دور دوم انتخابات 
مى تواند بــر مارین لوپــن غلبه کرده و به ریاســت 

جمهورى فرانسه دست یابد.
این نظرســنجى نشــان مى دهد که ماکرون در دور 
دوم انتخابات به راحتــى مى توانــد 65 درصد آرا را

 کسب کند و لوپن تنها 35 درصد آرا را به دست خواهد 
آورد.

البته در دور نخســت انتخابات، ماکــرون 23 درصد 
آرا و لوپن 26 درصد را کســب خواهند کرد. فرانســوا 
فیــون نامــزد محافظــه کاران کــه پیــش از این 
پیشــتاز اکثر نظرســنجى ها بود به رتبه ســوم تنزل 
کرده و تنها 20 درصــد آرا را به دســت خواهد آورد.
 فیون در پى افشاى رســوایى شغلى و مالى همسرش 
با کاهش شــدید محبوبیت روبرو شــده و تعدادى از 
رهبران حزب محافظه کار فرانســه خواســتار کناره 
گیرى وى از رقابت هاى انتخاباتى شده اند. تازه ترین 
خبر از انتخابات فرانســه اینکه فرانسوا فیون در یک 
کنفرانس خبرى رسما از مردم فرانسه عذرخواهى کرده

 است.

نتایج جدیدترین نظرسنجى نشان     خبر آنالین |
مى دهد که محبوبیت حزب سوســیال دموکرات آلمان در 
سایه نامزدى «مارتین شــولتز» براى صدر اعظمى آلمان 
براى اولین بار از اتحادیه احزاب متحد مسیحى مرکل پیشى 

گرفته است.
بر اساس جدیدترین نظر ســنجى  میزان محبوبیت حزب 
سوسیال دموکرات آلمان از اتحادیه احزاب متحد مسیحى 

پیشى گرفت.
بر اساس نظر سنجى اخیر موسسه اینســا که به سفارش 
نشریه بیلد آلمان انجام گرفته است، سوسیال دموکرات ها 
با چهار درصد صعود نســبت به هفته گذشته 31 درصد آراء 

شهروندان را کسب کردند.
در مقابل اتحادیــه احزاب متحد مســیحى ( حزب 

سوسیال مســیحى و دموکرات مسیحى) با 
ســه درصد کاهش حدود 30 درصد آراء 

شهروندان را کسب کردند.
حزب سوسیال دموکرات آلمان بعد 

از روى کار آمدن مارتین شولتز به 
عنوان نامزد صدر اعظمى این 
حزب وضعیت بسیار خوبى را 
از نظر میــزان رضایتمندى 
در بین شــهروندان کسب 

کرده است.
چندین نظر ســنجى 
دیگر نیــز از افزایش 
محبوبیــت حــزب 
سوسیال دموکرات 
و تبدیــل شــدن 
«مارتین شولتز» به 

رقیبى جدى و خطرناك 
براى مرکل در عرصه رقابت 

براى تصاحب صــدر اعظمى آلمان 
خبر مى دهد.

الیزابت دوم، ملکــه بریتانیا هرگز    تابناك|
قرار نبود روزى روى تخت پادشــاهى بنشــیند اما 
امروز رکورد زد و طوالنى تریــن مدت زمامدارى را 
در تاریخ سلطنت بریتانیا از آن خود کرد. در حقیقت 
پدر او جورج ششم هم هرگز قرار نبود پادشاه شود. 
الیزابت دوم امروز وارد شــصت و پنجمین سالروز 

سلطنتش مى شود.   
ملکه 90 ساله بریتانیا در ششم فوریه 1953 به مقام 
«ملکه» رســید و در دوم ژوئــن 1953 تاجگذارى 
کرد. زندگى او در سال 1936 و زمانى که شاه ادوارد 
هشتم، عموى او براى ازدواج با یک تبعه آمریکایى 
مطلقه از سلطنت کناره گیرى کرد، دستخوش تحول 
شــد. در پى آن، آلبرت یا همان جورج ششــم، پدر 
الیزابت به مقام پادشاهى رسید و نهایتا چون پسرى 
نداشت، سلطنت به دختر بزرگش الیزابت دوم رسید. 

  آریا| اهالى صربســتان با بولدوزر شروع 
به تخریب دیوارى که در شــهر میترویکا کشیده 

شده بود، کردند. 
صرب ها که کوزوو را به عنوان کشور به رسمیت 
نمى شناسند،  دسامبر گذشته ساخت این دیوار را 
آغاز کردند و تأکید داشــتند که ساخت این دیوار 
براى مقابله با رانش زمین ضرورى است. این دیوار 
در جایى ساخته شد که مناطق مسکونى ساکنان دو 
قوم صرب و آلبانى تبار از هم جدا مى شوند و بر این 
اساس، نمایندگان پارلمان کوزوو که اکثریت آن 
را آلبانى تبارها تشکیل مى دهند، این دیوار را یک 
«دیوار برلین جدید» خواندند و طى چند روزگذشته 

به تخریب آن رأى مثبت دادند.
ســاخت این دیوار با آغاز گفتگوها میان کوزوو و 
صربستان با میانجیگرى اتحادیه اروپا براى حل 
اختالفاتشان همزمان شد. همچنین این دیوار در 
کنار پلى قرار دارد که به تازگى توسط اتحادیه اروپا 

ساخته شده است.
تنش ها در هفته هاى اخیر به دلیل ساخت این دیوار 
و نیز حرکت قطارى از سوى صربستان به کوزوو با 

شعار «کوزوو صربستان است» باال گرفت.
کوزوو که مــورد حمایت آمریکا و کشــورهاى 
اصلى اروپاست، ســال 2008 از صربستان اعالم 

استقالل کرد. 

ملکه الیزابت 
رکورد سلطنت در 
انگلیس را شکست

آغاز تخریب دیوار 
«برلین کوزوو» ,,

پیشى گرفتن میزان محبوبیت 
حزب سوسیال دموکرات از حزب مرکل

چین در سال هاى 
گذشته نزدیک به 
9 تا 11 میلیون 
فرصت شغلى در 
سال ایجاد کرده 
است و پیش بینى 
مى شود در طول 
سال هاى پیش رو 
نیز به همین میزان 
فرصت شغلى ایجاد 
شود

وبیت حزب سوســیال دموکرات آلمان در 
مارتین شــولتز» براى صدر اعظمى آلمان 
 اتحادیه احزاب متحد مسیحى مرکل پیشى 

رین نظر ســنجى  میزان محبوبیت حزب 
ات آلمان از اتحادیه احزاب متحد مسیحى 

سنجى اخیر موسسه اینســا که به سفارش
ن انجام گرفته است، سوسیال دموکرات ها 
1صعود نســبت به هفته گذشته 31 درصد آراء

سب کردند.
ــه احزاب متحد مســیحى ( حزب 

حىو دموکرات مسیحى) با 
0هش حدود 30 درصد آراء 

سب کردند.
بعد دموکرات آلمان
نمارتین شولتز به 
در اعظمى این 
خوبى را سیار
 رضایتمندى 
ندان کسب 

ــنجى 
زایش 
ـزب
رات
ـدن
ز» به

خطرناك 
عرصه رقابت 

صــدر اعظمى آلمان 

ماکرون و لوپن در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهورى فرانسه
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | قرص هایــى کــه 
بــا کاکائو ســاخته شــده اند، در فروشــگاه ها بــه فروش 

مى رسند.
دارویى جدید در قفسه هاى فروشگاه هاى انگلستان به فروش 
مى رســد که مى تواند از حمله هاى قلبى و انواع ســکته ها و 
اختالالت مغزى جلوگیرى کند و گــردش خون را باال ببرد 
ولى این قرص ها شیمیایى نیســتند و به طور کامل از کاکائو 

ساخته شده اند.
«فالوانول» نام قرص هاى جدیدى است که در فروشگاه هاى 
انگلســتان در حال به فروش رسیدن است و مى توانند سطح 

کلسترول در خون را پایین آورند.

  افکار| پزشــکى به نــام «آال ایلینویچنا لوشــکینا» در 
بیمارستان شهر ریازان نزدیک به مسکو کار مى کند و با 89 سال 
ســن، پیرترین جراح جهان لقب گرفته اســت. وى هر روز چهار 
عمل جراحى انجام مى دهد و هیچ مشکلى هم از این بابت ندارد. 
او در آپارتمانش از برادر زاده معلول خود همراه با هشت گربه اش 
نگهدارى مى کند و بیش از 67 سال است که به جراحى مى پردازد.

بر اساس آمارها، لوشــکینا تا به حال بیش از ده هزار عمل انجام 
داده است. 

وى در این رابطه مى گوید: «پزشکى تنها یک حرفه نیست، بلکه 
نوعى سبک زندگى به شــمار مى رود. اگر من از کار کردن دست 

بکشم، چه کسى جراحى ها را انجام خواهد داد؟»

  آفتاب| «شیلیا فدریک» مهماندار هواپیما با دیدن دخترى 
با ظاهرى ژولیده در کنار مردى مسن تر و خوش لباس در هواپیما 

نگران شد.
فدریک به شبکه ان بى ســى آمریکا گفت مى شد از ظاهر دختر 
نوجوان حدس زد که یک «وضعیت جهنمى را پشت سر گذاشته»

به عالوه مرد همراهش اجازه نمى داد من با دختر حرف بزنم.
فدریک در داخل دستشویى هواپیما یادداشتى براى دختر گذاشت 

و دختر در جواب توضیح داد که کمک مى خواهد.
معلوم شــد که این دختر، قربانى قاچاق انسان است و هوشیارى 

فدریک باعث کمک به نجات او شد.
فدریک گفت که دختر در یادداشتى که روى آینه دستشویى چسباند 

نوشت که «کمک مى خواهد».

قرص هایى که 
از شکالت ساخته شده اند

نجات دختر با یادداشت پیرترین جراح 
در توالت هواپیما 030201

پســر معتاد که بعد از قتل جســد مادرش را در 
روســتاى «چهل گیز» ســوزانده بود اعترافات 

هولناکى را مطرح کرد.
به گزارش میزان،ساعت 14 روز یک شنبه  کشف 
جسدى در حاشیه وستاى چهل گیز به کالنترى 
174 قیام دشت اعالم شد.با حضور مأموران در 
محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد که 
جسد متعلق به یک خانم با لباس خارج از منزل 
است که از ناحیه کمر به باال دچار سوختگى شدید 
شــده، به گونه اى که هویت آن قابل شناسایى 

نیست.
با تشــکیل پرونده مقدماتى بــا موضوع «قتل 
عمـــد» و به دستور رئیس شــعبه 101 دادگاه 
خاوران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى پس از حضور 
در محل کشف جسد، اطالع پیدا کردند که راننده 
یک دستگاه کامیون موفق به کشف جسد شده 
است. راننده کامیون در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «ســاعت 13و 45 دقیقه در جاده فرعى 
منتهى به معــدن، در حال تردد بــودم که یک 
دستگاه خودروى زردرنگ را باالى جاده معدن 
مشــاهده کردم. تعجب کردم چراکه این جاده 
صرفًا محل تردد کارگران معدن است و آنها نیز 
به علت شرایط جاده، کمتر از خودروى شخصى 
اســتفاده مى کنند. با نزدیک شدن به خودروى 
زردرنگ متوجه شدم که خودرو تاکسى است. در 
حالى که فاصله زیادى با تاکسى نداشتم، تاکسى 
شروع به حرکت کرد و من در آن لحظه تنها موفق 
به برداشتن قسمتى از شــماره پالك آن شدم. 
هنوز تاکســى را در آیینه  کامیون مى دیدم که 
متوجه دودى در حاشیه جاده شدم. توقف کرده و 
نزدیک تر رفتم که ناگهان جســدى را در داخل 
یک گودال مشاهده کردم که ســوخته بود که 
بالفاصله به 110 زنگ زده و موضوع را به پلیس 

اطالع دادم. »
همزمان با آغاز تحقیقات جهت کشــف پرونده 
جسد کشف شده، خانمى با مراجعه به کالنترى 
151 یافت آبــاد به مأموران اعالم داشــت که 

مادر62 ســاله اش همان روز از خانه خارج شده 
و دیگــر مراجعتى نداشــته اســت. همزمان با 
تشــکیل پرونده فقدان این خانم 62 ســاله در 
پایگاه پنجم پلیس آگاهى، کارآگاهان اداره دهم 
با بررسى پرونده هاى فقدان موفق به شناسایى 
هویت جسد کشف شــده در منطقه قیام دشت

شدند. 
در تحقیقات از خانواده فقدانى، کارآگاهان اداره 

دهم اطالع پیدا کردند که 
پسر بزرگ مقتول به نام 
«محمد» 40 ساله  با یک 
دستگاه خودروى تاکسى 

زردرنگ کار مى کند. 
کارآگاهــان اداره دهم با 
بهره گیرى از اطالعات 
به دســت آمده از راننده 
کامیــون (ثبــت ناقص 
شــماره پالك تاکســى 
توســط راننده کامیون)، 
تاکســى متعلق به پسر 
مقتول و دیگــر اقدامات 
پلیســى اطمینــان پیدا 
کردند که تاکسى مشاهده 
شده در جاده معدن متعلق 
بــه فرزند زن 62 ســاله  
اســت لذا در ساعت 13 
روز دوشــنبه اقــدام به 
دستگیرى محمد در محل 
سکونتش در خیابان 17 
شهریور کردند. در همان 
زمان دستگیرى مشخص 

شد که متهم  اعتیاد شدیدى به مصرف شیشه و 
تریاك دارد . 

در شــرایطى که محمــد  در اظهــارات اولیه 
منکر هرگونه ارتکاب جنایتى شــده بود اما در 
ادامه تحقیقات و پس از ارائــه دالیل و مدارك 
انکارناپذیر از ســوى کارآگاهان، بــه ناچار لب 
به اعتراف گشــود و به قتل مــادرش اعتراف 

کرد.

 محمد که آثار درگیرى با مادرش؛ خراشــیدگى 
روى صورتش، هنــوز کامًال مشــهود بود، در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «به تصور اینکه 
مادرم قصد رفتن به بیمارستان دارد، به دنبال او 
رفتم تا او را به بیمارســتان ببرم؛ ابتداى اتوبان 
آزادگان بود که متوجه شــدم مادرم قصد دارد تا 
مرا براى ترك اعتیاد به مرکز درمانى ببرد. با او 
درگیر شــدم؛ ابتدا گردنش را گرفته بودم که او 
به صورتم چنگ انداخت؛ 
ناگهان با پیچ گوشــتى 
داخل ماشــین، چندین 
ضربه بــه پهلو و کمرش 
وارد کردم که باعث مرگ 
او شد. بى هدف در داخل 
بزرگــراه در حال حرکت 
بودم. داخل یــک جاده 
فرعى شدم؛ همچنان به 
راه خود ادامه دادم تا نهایتًا 
در قسمتى از جاده توقف 
کرده و جسد مادرم را به 
گودالى در حاشــیه جاده 
منتقل کردم. با بنزینى که 
همیشه در صندوق عقب 
ماشین قرار داشت، جسد 
مادرم را به آتش کشیدم. 
ناگهان متوجه شــدم که 
یک کامیون از پایین جاده 
در حال نزدیک شــدن  
است که بالفاصله سوار 
تاکسى شــده و از محل 

خارج شدم.» 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معــاون مبارزه 
با جرائم جنایى پلیس آگاهــى تهران بزرگ، با 
اعالم این خبر گفت:با توجــه به اعتراف صریح 
متهم به ارتکاب جنایت خانوادگى، قرار بازداشت 
موقت از سوى مقام قضائى صادر و متهم براى 
انجام تحقیقــات تکمیلى در اختیــار اداره دهم 
ویژه قتــل پلیس آگاهــى تهران بــزرگ قرار 

گرفت.

رئیس کل دادگسترى کهگیلویه و بویراحمد   ایلنا|
از قطعیت یافتن حکم اعدام متجاوز به عنف یاسوجى در 

دیوان عالى کشور خبرداد.
حجت االسالم و المســلمین غالمرضا مزارعى گفت: 
این فــرد در دادگاه کیفرى یک اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد محکوم به اعدام شــد و رأى صادره به تأیید 
شــعبه 24دیوان عالى کشور رســید که حکم در اولین 

فرصت اجرا خواهد شد.
وى افزود: ایــن فــرد در دادگاه کیفرى یک اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد محکوم به اعدام شد و رأى صادره 
به تأیید شــعبه 24دیوان عالى کشور رسید که حکم در 

اولین فرصت اجرا خواهد شد.
این مقام قضائى در استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید 
بر برخورد قاطع دستگاه قضائى با مخالن نظم و امنیت 
در جامعه، اضافه کرد: در مورد جرائم خشــن و هرنوع 
جرم مخل امنیت بدون اغماض و در کوتاه ترین فرصت 

برخورد قاطع و قانونى به عمل خواهد آمد.
حجت االسالم و المســلمین مزارعى با هشدار به همه 

کســانى که به نحوى قصد ایجاد اخــالل در جامعه را 
دارند، یادآور شد: دستگاه قضائى با اجراى کامل قانون 
با هر فردى که بخواهد امنیت مردم را خدشــه دار کند، 

برخورد  خواهد کرد.
گفتنى اســت این محکوم با اغفال جوانان و نوجوانان 
در محیط هاى ورزشــى تعدادى از آنان را مورد تعرض 
جنسى قرار داده بود، به گونه اى که آنها از ترس این فرد 

جرأت حضور در اماکن فرهنگى و ورزشى را نداشتند.

اعتراف پسر معتاد به 
آتش زدن جسد مادرش 

سنگ پرانى به 
خودروى پلیس شیراز  

  میزان | فرمانده انتظامى اســتان فارس 
اظهار داشت: افراد روستایى که با سنگ پرانى به 
خودروى پلیس قصد فرارى دادن مرد قاچاقچى را 
داشتند، شناسایى و عامل انتشار فیلم این حادثه در 

فضاى مجازى، دستگیر شد.
سردار احمد على گودرزى گفت:در راستاى تداوم 
اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى  با محوریت 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدرشهرســتان 
فسا اقدام به کنترل خودروهاى عبورى در محور 

مواصالتى این شهرستان کردند. 
وى افزود: در این راستا به یک دستگاه خودروى 
پژو 405 مشــکوك شده و با اســتفاده از عالئم 

هشداردهنده به راننده دستور ایست دادند. 
ســردار گودرزى گفت: به محــض ورودخودرو 
به داخل روستا همدســتان متهم اقدام به سنگ 
پراکنى به سمت خودروى پلیس کرده تا مانع ادامه 
عملیات شوند اما مأموران پلیس با سرعت عمل 
موفق شــدند خودرو را متوقف و متهم را دستگیر 
کنند. در بازرســى خودروى متهم مقادیرى قابل 
توجهى مواد مخدر و تجهیــزات و لوازم ممنوع 

کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس اســتان فــارس در ادامه تشــریح 
تحقیقات اذعان داشت:فردى که اقدام به انتشار 
تصاویر ضبط شــده از عملیات پلیس در فضاى 
مجازى کرده بود با اقدامات کارشناسانه مأموران 

پلیس شناسایى و دستگیر شد.
سردار گودرزى در پایان گفت: متهم و همدستانش  
با تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائــى معرفى 

شدند.

کشف 62 کیلو مرفین 
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مواد مخدر اســتان 
اصفهان در گفتگو بــا  پایگاه خبري پلیس اظهار 
داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
مطلع شدند اعضاي یک باند به سرکردگی یک 
قاچاقچی حرفه اي مواد مخدر قصد دارند مقداري 
مواد افیونی را از شرق کشور به اصفهان وارد کنند 
که بررسی موضوع در دســتور کار قرار گرفت. 
سرهنگ سید تقی حسینی ادامه داد: یک اکیپ 
مجرب از مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
اصفهان به یکی از ورودي هاي شــرقی استان 
اعزام شدند و یک سواري پراید ویک وانت پیکان 
متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و دستور ایست 
صادر کردند. وى افزود: رانندگان هر دو وســیله 
نقلیه به دستور ایســت مأموران توجهی نکرده و 
اقدام به فرار کردند که در یک عملیات ضربتی و 

سنجیده هر دو خودرو متوقف شدند. 
سرهنگ حسینی بیان داشت: در بازرسی از وانت 
پیکان مقدار 62 کیلــو و 100 گرم مرفین که در 
اتاق بار خودرو جاساز شده بود کشف شد. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: ســه 
سوداگر مرگ دســتگیر و دو دستگاه سواري در 

این عملیات توقیف  شدند.

تأیید حکم اعدام 
متجاوز به عنف در 

اماکن ورزشى یاسوج

 ایلنا| اعضاى باند معروف به «گربه هاى نقابدار» که بــه منازل «زنان تنها» 
دستبرد مى زدند درحالى با تالش مأموران کالنترى شهید رجایى مشهد دستگیر شدند 

که یکى از اعضاى این باند با شلیک گلوله مجروح شد.
فرمانده انتظامى مشــهد درباره چگونگى دستگیرى اعضاى این باند خطرناك گفت: 
در پى وقوع چند فقره سرقت از منازل زنان تنها و بى سرپرست، تالش گسترده اى از 

سوى مأموران کالنترى شهید رجایى براى شناسایى عامالن این سرقت ها آغاز شد.
 ســرهنگ محمد بوســتانى افزود: مأموران با رصدهاى اطالعاتى به سرنخ هایى از 
باند معروف به «گربه هاى نقابدار» رســیدند که با ورود به عنف بــه منازل و تهدید 

به مرگ زنان تنها یا بى سرپرست اقدام به ســرقت پول و طال مى کردند. وى اضافه 
کرد: درحالى که تحقیقات پلیسى براى شناســایى مخفیگاه دزدان ادامه داشت شب 
دوشنبه گذشته  چهار عضو این باند وارد منزلى در شهرك شهید رجایى شدند که فکر 
مى کردند زنى به همراه دخترش در آن ساکن هستند اما وقتى سارقان نقابدار وارد منزل 
شدند ناگهان پسر خانواده از سر کار به منزل بازگشت و سارقان با  دیدن وى پا به فرار

 گذاشتند.
سرهنگ بوستانى تصریح کرد: لحظاتى بعد زنگ تلفن 110 به صدا درآمد و مأموران 
کالنترى شهید رجایى به فرماندهى سرگرد على عبدى براى دستگیرى دزدان نقابدار 
وارد عمل شدند. وى گفت: دو تن از سارقان پس از یک تعقیب و گریز طوالنى به دام 

افتادند و بدین ترتیب بازجویى از آنان آغاز شد.
 رئیس پلیس مشهد خاطرنشان کرد: با اعترافات متهمان ادامه این عملیات به پاتوق 
دزدان معروف به «گربه هاى نقابدار» در خیابان حر 19 کشیده شد و مأموران تجسس 
با کسب دستورات ویژه اى از قاضى ســید جواد حسینى (معاون دادستان مشهد) وارد 
پاتوق خالفکاران شدند.اما دو تن از ســارقان با دیدن مأموران از محل فرار کردند که 
یکى از آنها بالفاصله دستگیر شد و عضو دیگر باند براى فرار از چنگ قانون با  سالح 
سرد به سوى مأموران حمله کرد که در این هنگام مأموران انتظامى پاى وى را هدف 

گرفتند و با شلیک گلوله او را مجروح کردند.
 مقام ارشــد انتظامى مشــهد گفت: درحالى که حدود 200 عدد کلید و یک دستگاه 
خودروى پراید مسروقه از سارقان مذکور کشف شده اســت و تعدادى از مالباختگان 
نیز آنها را شناسایى کرده اند، تحقیقات براى کشــف دیگر جرائم احتمالى آنان ادامه 
دارد. سرهنگ محمد بوستانى از شهروندانى که با این شگرد مورد حمله و سرقت قرار
 گرفته اند خواست براى شناسایى ســارقان و اعالم شکایت از آنها به کالنترى شهید 

رجایى مشهد مراجعه کنند.

140 سارق و زورگیر طى 36 ســاعت در عملیات پلیس 
آگاهى تهران بزرگ دستگیر شدند.

به گزارش تسنیم، پسر 24 ســاله اى به نام «شاهین» نیز 
در بین این سارقان بازداشــتى بود که مدتى قبل به روى 

همسرش اسلحه کشیده و به وى شلیک کرده بود.
همسر این سارق بازداشت شده درباره نحوه آشنایى خود 
با شــاهین گفت: «8 دى 94 با مادرم در حال برگشت از 
سفر کوتاهى به تهران و داخل اتوبوس بودیم که شاهین با 
مادرم صحبت کرد و پس از آن سفر به خواستگارى من آمد، 
شاهین هفت سال از من کوچک تر است اما زمانى که او و 
خانواده اش به منزل ما آمدند، مادرش گفت که سن اهمیتى 
ندارد، او که وضع مالى خوبى نداشت  با وعده وعید و حرف 

هاى همراه با اغراق مرا خام خودش کرد.»
این دختر 31ساله که مهرش 264 سکه است، اظهاراتش 
را اینگونه ادامه مى دهد: «قبل از عقد با شاهین بارها براى 
مشاوره قبل از ازدواج نزد مشــاور رفتیم که مشاور گفت 
مشــکلى وجود ندارد و مى توانیم ازدواج کنیم؛ سرانجام با 
اصرار خانواده ها به عقد هم درآمدیم، پس از عقد هر بار که با 
شاهین بیرون رفتیم او مرا به بهانه هاى واهى کتک مى زد، 
یک بار داخل ماشین مرا مى زد، بار دیگر در خیابان مقابل 
همه مردم؛ این رفتارهاى او آنقدر ادامه داشت تا از او خواستم 

مرا طالق بدهد اما شاهین قصد نداشت مرا طالق دهد. »

دختر جوان در ادامه اظهاراتش از زندگى تلخش صحبت به 
میان آورد و گفت: «یک روز همراه با مادرم در خانه بودیم 
که شــاهین همراه با زندایى و مادرش به زور وارد خانه ما 
شدند و پس از شکستن در خانه و سرقت طالهایم مرا به 
قتل تهدید کرد، من نیز از او شکایت کردم ، شاهین بازداشت 
شد اما توانست با فیش حقوقى آزاد شود، یک بار نامه برایم 
نوشت و گفت زندگى ام را به آتش مى کشد که من مجدداً از 
او شکایت کردم، شاهین دوباره بازداشت شد اما بار دوم نیز 

با جواز کسب یکى از دوستانش آزاد شد.»
همسر شــاهین در ادامه صحبت هایش ماجراى شلیک 
شــاهین به او را تعریف و اظهار کرد: «رفتارهاى شاهین 
ادامه داشــت تا اینکه 28 دى ماه امسال قرار شد همراه با 
او به دادگاه برویم و طالق توافقى بگیریم؛ همراه با مادرم 
سوار بر خودروى شوهرم شدیم،  من در صندلى جلو نشسته 
بودم که حین رفتن به دادگاه حوالى شهررى شوهرم اسلحه 
شاه کشى از جیبش درآورد و به سمت من شلیک کرد اما تیر 
به شیشه خورد و شیشه خورد شد، من بسیار ترسیده بودم 
و جیغ مى زدم در خودرو را باز کردم و خودم را درحالى که 

ماشین در حرکت بود به بیرون  پرت کردم.»
وى در خاتمه گفت: «در آن ماجرا دستانم به شدت آسیب 
دید و شاهین مادرم را نیز کمى بعد، از خودرویش پیاده کرد، 

بعد از آن اتفاق بار دیگر از شاهین شکایت کردم.»

کشف معماى جسد سوخته در روستاى چهل گیز

حمله «گربه هاى نقابدار» به زنان تنها در مشهد  روایت تلخ دخترى که در اتوبوس با شوهرش آشنا شد

شلیک شوهر به زنش با «اسلحه شاه کش» 

 ابتداى اتوبان 
آزادگان بود که متوجه 
شدم مادرم قصد 
دارد تا مرا براى ترك 
اعتیاد به مرکز درمانى 
ببرد. با او درگیر 
شدم؛ ابتدا گردنش را 
گرفته بودم که او به 
صورتم چنگ انداخت؛ 
ناگهان با پیچ گوشتى 
داخل ماشین، چندین 
ضربه به پهلو و کمرش 
وارد کردم که باعث 
مرگ او شد

,,
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(( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره ازهیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر دراداره ثبت اسناد وامالك 

مهردشت))
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رسمى وبرحسب 
ماده 3 قانون مذکور،آرائى که ازطرف این هیأت مبنى برتأیید انتقال عادى ویا ســهم مفروزى متقاضى 
صادرگردیده دردونوبت به فاصله 15 روزمنتشرمى شودتاشخص یا اشخاصى که به آراءمذکوراعتراض 
دارندازتاریخ اولین انتشــارظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم نموده ودرمهلت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض،فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه وارائه گواهى مبنى 
برطرح دعوى اقدام نمایندوادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکــم قطعى دادگاه خواهدبودودرصورت 
انقضاء مهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشدوصدورسند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.
1-برابر رأى شماره  139560302177000588 مورخه 1395/08/29 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى عباســعلى معصومى دهقى فرزند 
عبداهللا به شماره شناسنامه 5070 نجف آباد وشماره ملى 1090567855 نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
ومغازه متصله قسمتى از پالك هاى 533 و534 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 122/07 متر مربع انتقالى پالك 533 فرعى ،بصورت رسمى از آقاى عبدالرسول على محمدى 
وپالك 534 فرعى مع الواسطه وبصورت عادى ازخانم حاجیه خانم راعى دهقى وخانم محترم احمدى 

محرز گردیده است. 
2- برابر رأى شماره 139560302177000666 مورخه 1395/09/20 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى فتح اهللا آهنگرى فرزند عبداهللا  به 
شماره شناسنامه 65  نجف آباد وشماره ملى 1091821984 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قسمتى از 
پالك 799  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 537/65 متر مربع انتقالى 

بصورت رسمى از آقایان عباسعلى محمدى ونادر آهنگرى محرز گردیده است.
 3- برابر رأى شماره 139560302177000676 مورخه 1395/09/20 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محسن محمد هاشمى فرزند على اصغر 
به شماره شناسنامه 115 نجف آباد وشماره ملى  1092056173 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى 
از پالك2071 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 156/80 متر مربع انتقالى 

بصورت رسمى از آقاى غالمرضا احمدى کیا محرز گردیده است.
4- برابر رأى شــماره139560302177000589  مورخه 1395/08/29 هیــأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى مهدى صداقت فرزند فتح اهللا 
به شماره شناسنامه 207 نجف آباد وشماره ملى 1092075348 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى 
از پالك1227 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت196/10 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى از خانم میترا توکلى محرز گردیده است.
5- برابر رأى شــماره 139560302177000573 مورخه 1395/08/23 هیــأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى اکبر هاشمى فرزند نصراهللا  به 
شماره شناسنامه 107 نجف آباد وشــماره ملى 1092045831 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك2079فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت185/75 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى از سید عبدالرسول عمادى محرز گردیده است.
م الف: 3222 تاریخ انتشــار نوبت اول: ســه شــنبه 1395/11/05 تاریخ انتشــارنوبت دوم:پنج شنبه 

1395/11/21 ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد وامالك  مهردشت10/1287
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان 

آراء که در اجراى ماده یک قانون ماکور توسط هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهی می شود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نمودهو گواهى تقدیم دادخواست اخد و به ثبت ارئستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- راي شماره 139360302032000540 مورخ 1393/7/12 خانم مریم مسلمى امیرانى فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 34 فرعى واقع در فیض آباد 15 اصلى گرمسیر 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 164/57 مترمربع مالک رسمى. 
2- راي شماره 139560302032000048 مورخ 1395/6/11 آقاى دخیل رحمتیان کچومثقال فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 356 فرعى واقع در کچومثقال 75 اصلى 
سفلى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 157/45 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از امه 

رحمتى فرزند محمدعلى مالک رسمى.
3- راي شماره 139560302032000049 مورخ 1395/10/30 آقاى غالمرضا جواهرى کچوسنگى 
فرزند مصطفى ششــدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 31 فرعى واقع در روستاى 

کچوسنگ 15 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 82/54 مترمربع مالک رسمى.
4- راي شــماره 139560302032000037 مورخ 1395/5/13 خانم فرخ بیگم طباطبایى عقدا فرزند 
سیدمحمدحسین ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از روستاى ونین پالك 76  اصلى سفلى 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 326/34 مترمربع مالک رسمى.
5- راي شــماره 139560302032000050 مورخ 1395/7/17 خانم مریم مرتضوى اردستانى فرزند 
سیدرضا ششــدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از روستاى ســیاالن پالك 101  اصلى علیا 

اردستان اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 506/8 مترمربع مالک رسمى.
6- راي شــماره 139560302032000069 مورخ 1395/9/14 آقاى على مقــدادى فرزند مصطفى 
ششدانگ یک باب دامدارى (باستثنا بهاى ثمنیه اعیانى) احداثى بر روى قسمتى از پالك 5093 فرعى 
واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 478/50 مترمربع مالک رسمى.

7- راي شماره 139560302032000070 مورخ 1395/9/30 آقاى علیرضا امینى فرزند رضا ششدانگ 
یک باب ساختمان احداثى در قسمتى از مزرعه حسین ابراهیم پالك 90  اصلى علیا اردستان بخش هفده 
ثبت اصفهان به مساحت 412/11 مترمربع مالک رسمى. تاریخ انتشار اول: 95/11/6 تاریخ انتشار دوم: 

95/11/21 م الف: 401 عصاري رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/168
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى نسبت به بندالف)بمدت دو ماه 
ونســبت به بندب)بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى 
طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى شــماره 139460302008001669 – 94/2/22– علیرضا سبزواریان فرزند اکبر چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 756 فرعى که به شماره 13549 تبدیل شده 

است از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 326/45 مترمربع.
2- راى شــماره 139460302008001670 – 94/2/22– مریم ترکى شهرضا فرزند پرویز دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 756 فرعى که به شماره 13549 تبدیل شده 

است از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 326/45 مترمربع.
3- راى شــماره 139460302008001891 – 94/2/28– آرزو کامیابى فرزند رحمت اله ســه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 495 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 

ششدانگ 114 مترمربع.
4- راى شماره 139460302008001892 – 94/2/28– حسام عشــقى فرزند حبیب اهللا سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 495 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 

ششدانگ 114 مترمربع.
5- راى شماره 139460302008002612 – 94/3/27– محمد کافى فرزند على ششدانگ یکباب خانه 

سه طبقه مفروزى از پالك 3756 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 281/60 مترمربع.
6- راى شــماره 139460302008004315 – 94/4/14– مریم صفرپور فرزند رضاه سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 42 باقیمانده و 1392 و 1395 فرعى از 21 اصلى رشکنه به 

مساحت ششدانگ 156/71 مترمربع.
7- راى شماره 139460302008004316 – 94/4/14– مرتضى سلطانپور فرزند باقر سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 42 باقیمانده و 1392 و 1395 فرعى از 21 اصلى رشکنه به 

مساحت ششدانگ 156/71 مترمربع.
8- راى شماره 139460302008005916 – 94/5/29– على حیدر نصیرى باغ شهبازى فرزند على 
عسگر سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 285/58 مترمربع.
9- راى شماره 139460302008005917 – 94/5/29– سیده گالب موسوى تل محمدى فرزند سید 
عبداله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 285/58 مترمربع.
10- راى شماره 139460302008005918 – 94/5/29– محمد کافى فرزند على ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1032 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 21/86 مترمربع.
11- راى شــماره 139460302008007954 – 94/7/30– نزاکت مختارى خفرى فرزند سید حسن 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 103/60 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 745 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
12- راى شماره 139460302008011558 – 94/12/27– منوچهر آقائى فرزند کیامرث چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 اصلى مزرعه کامرانیه که به 231 اصلى تبدیل شد 

است به مساحت ششدانگ 132/42 مترمربع.
13- راى شماره 139460302008011559 – 94/12/27– زینب آقائى فرزند فرامرز دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 اصلى مزرعه کامرانیه که به 231 اصلى تبدیل شد است 

به مساحت ششدانگ 132/42 مترمربع.
14- راى شماره 139560302008000197 – 95/1/22– ســعید غالمى فرزند سیف اله ششدانگ 

یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 980 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 237  مترمربع.
15- راى شــماره 139560302008001174 – 95/3/3– جواد ســبزوارى فرزند ابراهیم سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 280 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 142/57 مترمربع.

16- راى شــماره 139560302008001175 – 95/3/3– طیبه السادات کسائى فرزند سید على سه 
دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 280 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 142/57 مترمربع.
17- راى شــماره 139560302008001554 – 95/3/20– غالمرضا على پور موســى آبادى فرزند 
عباســعلى ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 533 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 

155/40 مترمربع.
18- راى شــماره 139560302008001603 – 95/3/22– فریبا ســرحدى فرزند محمد سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 757 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

158 مترمربع.
19- راى شماره 139560302008001604 – 95/3/22– اکبر دهقان فرزند حسین سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 757 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 158 

مترمربع.
20- راى شماره 139560302008002841 – 95/4/20– امین بکى فرزند مسعود ششدانگ یکباب 
مغازه با ســاختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 415 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاحت 45 

/68 مترمربع.
21- راى شماره 139560302008003243 – 95/5/19– سجاد سبزه وارى فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 474 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 119/90 

مترمربع.
22- راى شماره 139560302008004338 – 95/7/13– جنت فالح فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب 

ساختمان نیمه تمام مفروزى از پالك 18 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 104 مترمربع.
23- راى شماره 139560302008004488 – 95/7/17– رامین فخار فرزند اسداله یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 826 فرعى از 1 اصلى ابنیه در ازاء یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك 826 فرعى انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف عذرا بیگم مجیرى شهرضائى.
24- راى شماره 139560302008004505 – 95/7/18– حسین افشارى فرزند کیامرث ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 176/50 مترمربع.
25- راى شماره 139560302008004573 و راى اصالحى 139560302008005882  95/10/11– 
پروانه انصاریپور فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 347  (قبال 104 فرعى 

بوده است) فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 174/90 مترمربع.
26- راى شماره 139560302008004597 – 95/7/25– جواد گالبى شهرضا فرزند محمدعلى سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14044 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 118/85 مترمربع.
27- راى شماره 139560302008004598 – 95/7/25– لیال یزدانى فرزند محمدصادق سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14044 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 118/85 مترمربع.
28- راى شماره 139560302008004599 – 95/7/25– مسیح اله تسلیم فرزند عبدالرحیم دو دانگ 

مشاع از  ششدانگ:
الف: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

25/82متر مربع .
ب: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

99/90 متر مربع.
29- راى شماره 139560302008004600 – 95/7/25– علیرضا بهارى فرزند عبدالرحیم دو دانگ 

مشاع از  ششدانگ:
الف: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

25/82متر مربع .
ب: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

99/90 متر مربع.
30- راى شــماره 139560302008004601 – 95/7/25– عبدالرضا مشهدى فرزند محمدعلى دو 

دانگ مشاع از  ششدانگ:
الف: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

25/82متر مربع .
ب: قسمتى از یک باب ســاختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که 
بانضمام قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 

99/90 متر مربع.
31- راى شماره 139560302008004845 – 95/8/10– مصطفى سامع فرزند مسیح اله ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 3193 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 24/90 مترمربع.
32- راى شــماره 139560302008004914 – 95/8/19– فریبا مصلحى فرزند قربانعلى سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 250 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 152/78 مترمربع.
33- راى شماره 139560302008004915 – 95/8/19– ســیدمجید میرطالئى فرزند سید محمد 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 250 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 152/78 مترمربع.
34- راى شماره 139560302008004919 – 95/8/19– محمد ربیع عظیمى فرزند محمدعلى تمامت 
14حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه 
که به انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 
حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع 

الواسطه از طرف وراث صدرالدین میرطالئى.
35- راى شــماره 139560302008004920 – 95/8/19– محمد رضا باستان فرزند حسین تمامت 
14حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه 
که به انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 
حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع 

الواسطه از طرف وراث صدرالدین میرطالئى.
36- راى شــماره 139560302008004921 – 95/8/19– محمد جعفر تقدیسى فرزند على تمامت 
14حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه 
که به انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 
حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع 

الواسطه از طرف وراث صدرالدین میرطالئى.
37- راى شماره 139560302008004922 – 95/8/19– علیرضا ضیائى فرزند حسن تمامت 14حبه 
و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به 
انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 حبه و 
دو _ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه 

از طرف وراث صدرالدین میرطالئى.
38- راى شماره 139560302008004923 – 95/8/19– حجت اله شاملى فرزند غالمرضا تمامت 
14حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه 
که به انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 
حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع 

الواسطه از طرف وراث صدرالدین میرطالئى.
39- راى شماره 139560302008004927 – 95/8/20– محمد حسن یزدانى فرزند خلیل ششدانگ 
یکباب خانه 38- دوطبقه مفروزى از پالك 127 فرعى از 50 اصلى اله اباد به مساحت 134/12 مترمربعدر 
ازاء 19 حبه و سى و هفت _ یکصدو بیست و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك 127 فرعى  

انتقال عادى مع الواسطه از طرف نصرت خادم.
40- راى شــماره 139560302008004932 – 95/8/22– اکرم برغشى فرزند محمدرضا سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 7830 فرعى از 1 اصلى ابنیه  به مساحت 

ششدانگ 83/35 مترمربع.
41- راى شماره 139560302008004933 – 95/8/22– زهرا میرمسیب فرزند حبیب اله سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 7830 فرعى از 1 اصلى ابنیه  به مساحت 

ششدانگ 83/35 مترمربع.
42- راى شماره 139560302008004934 – 95/8/22– نسرین برهانى فرزند حبیب اله سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 824 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 

216/05 مترمربع.
43- راى شماره 139560302008004937 – 95/8/22– عبدالرحیم بى غم فرزند حسن سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 824 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 

216/05 مترمربع.
44- راى شماره 139560302008004942 – 95/8/23– سید على آزاد فرزند سید محمد چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 83 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به 

مساحت ششدانگ 196 مترمربع.
45- راى شماره 139560302008004943 – 95/8/23– سمیه رحیمى فرزند على محمد دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 83 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به 

مساحت ششدانگ 196 مترمربع.
46- راى شماره 139560302008004946 – 95/8/23– یداله ایزدى بابوکانى فرزند صفر ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 35 فرعى از 68 اصلى سید آباد به مساحت 201 مترمربع.

47- راى شماره 139560302008004947 – 95/8/23– یداله ایزدى بابوکانى فرزند صفر ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 35 فرعى از 68 اصلى سید آباد به مساحت 201 مترمربع.
48- راى شــماره 139560302008004956 – 95/8/24– عبدالجواد تاکــى فرزند حبیب اله چهار 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1635 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 231/40 مترمربع.
49- راى شماره 139560302008004957 – 95/8/24– مائده خادم فرزند حجت اله دو دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1635 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

231/40 مترمربع.
50- راى شــماره 139560302008004972 – 95/8/25– ماه زاده بورنگ فرزند ابوالفتح ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 279 مترمربع.
51- راى شــماره 139560302008004973 – 95/8/25– ماه زاده بورنگ فرزند ابوالفتح ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مســاحت 95/85 

مترمربع.

52- راى شــماره 139560302008004976 – 95/8/25– محمدحســن طالبیان فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1092 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 445/80 مترمربع.
53- راى شماره 139560302008004984 – 95/8/25– قدرت اله جمالى فرزند محمدرضا سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

101/60 مترمربع.
54- راى شــماره 139560302008004985 – 95/8/25– عترت کرمانى فرزند حبیب اله سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

101/60 مترمربع.
55- راى شماره 139560302008004986 – 95/8/25– محمد صادق رمضانى فرزند منوچهر دوازده 
حبه و شش _ بیست و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 473 

فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
56- راى شماره 139560302008004987 – 95/8/25– لیال جمالى فرزند قدرت اله پنجاه و نه حبه و 
نوزده _ بیست و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 473 فرعى 

از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
57- راى شماره 139560302008004991 – 95/8/26– فرهاد بکطاش فرزند نوراله ششدانگ یک 
واحد دامدارى مخروبه مفروزى از پالك 515 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 600/37 مترمربع 
در ازاء تمامت 601 سهم مشاع از 57807 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن تاکى.

58- راى شــماره 139560302008005087 – 95/8/29– محمود صدرى فرزند علیرضا سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14841و14842 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 200 مترمربع.
59- راى شماره 139560302008005088 – 95/8/29– تهمینه رضوان فرزند على اکبر سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14841و14842 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 200 مترمربع.
60- راى شــماره 139560302008005094 – 95/8/29– رباب ســعیدى فرزند سلیمان سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

160/60 مترمربع.
61- راى شماره 139560302008005095 – 95/8/29– دینا کاظمى فرزند مهدى به والیت پدرش 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 160/60 مترمربع.
62- راى شماره 139560302008005123 – 95/8/29– محمد حداد فرزند منوچهر ششدانگ یکباب 
خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 136/60 مترمربع.

63- راى شماره 139560302008005130 – 95/9/1– مصطفى ملکى پور فرزند محمد ششدانگ 
یکباب مغازه سه طبقه به مساحت 19/94 متر مربع به انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ راه پله اشتراکى 
با مغازه مجاور شمالى به مساحت ششدانگ 2/24 متر مربع مفروزى از پالك 4729 فرعى که قبال 3446 

بوده است از 1 اصلى ابنیه.
64- راى شماره 139560302008005265 – 95/9/15– سیده بیگم موسوى فرزند ماندنى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 138/40 مترمربع.
65- راى شماره 139560302008005266 – 95/9/15– مهدى محمد رحیمى فرزند مسیب ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1321 و 1322 فرعى که به شــماره 5339 فرعى تبدیل شده از 3 اصلى 

موغان به مساحت 108/75 مترمربع.
66- راى شماره 139560302008005267 – 95/9/15– مریم خوش نظر فرزند حیدرقلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 364 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 140 مترمربع.
67- راى شماره 139560302008005314 – 95/9/16– رضا شبیب فرزند مجید 0/64 سهم مشاع 
از  1/3457 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 134/57 مترمربع.
68- راى شــماره 139560302008005315 – 95/9/16– طیبه سبزوارى شــهرضا فرزند یوسف 
0/7057 سهم مشاع از  1/3457 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 134/57 مترمربع.
69- راى شماره 139560302008005335 – 95/9/17– حمیدرضا عابدى فرزند علیرضا ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 3310 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام ششدانگ پالك 3317 

فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 54/1 مترمربع.
70- راى شماره 139560302008005342 – 95/9/17– مهدیه هاشمیان فرزند نوراهللا ششدانگ: 

الف: قســمتى از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام  مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 
مساحت 98 مترمربع که بانضمام قسمتى ازپالك 1507 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است .

ب: قســمتى از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام  مفروزى از پالك 1507 فرعــى از 2 اصلى فضل آباد به 
مســاحت 105/88 مترمربع که بانضمام قســمتى ازپالك 1506 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است .
71- راى شــماره 139560302008005362 – 95/9/20– مریم داورپناه فرزند عباسعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1484 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 200/75 مترمربع.
72- راى شماره 139560302008005364 – 95/9/20– عباسعلى سعیدى مسینه فرزند حسن سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 663 فرعى از 32 اصلى دست قمشه  به 

مساحت ششدانگ 140/29 مترمربع.
73- راى شماره 139560302008005365 – 95/9/20– راحله محمدى نصرآبادى فرزند على سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 663 فرعى از 32 اصلى دست قمشه  به 

مساحت ششدانگ 140/29 مترمربع.
74- راى شماره 139560302008005371 – 95/9/20– سید عبدالسالم موسوى فرزند سید عقیل 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 497 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 122/10 مترمربع 
در ازاء 130سهم مشاع از 14520 سهم ششــدانگ پالك 496 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محمود فرهمند.
75- راى شــماره 139560302008005398 – 95/9/21– علیرضا عســکریان فرزند اسفندیار سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 

ششدانگ 190 مترمربع.
76- راى شــماره 139560302008005399 – 95/9/21– زهراالســادات موســوى کیفته فرزند 
سیدمرادعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض 

آباد به مساحت ششدانگ 190 مترمربع.
77- راى شماره 139560302008005402 – 95/9/22– عترت یونسى فرزند بهمن ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 277 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 191/58 مترمربع.
78- راى شــماره 139560302008005403 – 95/9/22– لیال صهبا فرزند شمس الدین یک دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 565 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 

31 مترمربع.
79- راى شــماره 139560302008005404 – 95/9/22– عزت طالبیــان فرزند عباس پنج دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 565 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 

31 مترمربع.
80- راى شماره 139560302008005438 – 95/9/23– ویدا مهندس زاده فرزند سیف اله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 965 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 201/9 مترمربع.
81- راى شــماره 139560302008005461 – 95/9/23– علــى اصغر براهیمى فرزند عباســعلى 
ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1543 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 110 

مترمربع.
82- راى شــماره 139560302008005472 – 95/9/24– محمــد رضا غالم الدیــن فرزند فرهاد 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 162/43 مترمربع.
83- راى شــماره 139560302008005475 – 95/9/24– امیرحسین ســبزوارى فرزند مسیح اله 
ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 87 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 256/20 

مترمربع.
84- راى شماره 139560302008005476 – 95/9/24– اشرف سبزوارى شهرضا فرزند محمدحسن 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1001 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 42/15 مترمربع.

85- راى شــماره 139560302008005477 – 95/9/24– مریم جمشــیدى فرزند ناصر سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 3764 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 220 مترمربع.
86- راى شماره 139560302008005478 – 95/9/24– مهران شاملى فرزند بهرام سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 3764 فرعــى از 2 اصلى فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 220 مترمربع.
87- راى شــماره 139560302008005480 – 95/9/24– حجت اله قاسمى فرزند بهروز ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3678 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 220/99 مترمربع.
88- راى شماره 139560302008005481 – 95/9/24– روح اله اسماعیلى فرزند قربانعلى ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 1645 که به شــماره 13824 تبدیل شــده و 

11759 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 52/40 مترمربع.
89- راى شــماره 139560302008005482 – 95/9/24– محســن کشور شــهرضا فرزند مختار 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1724 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

160 مترمربع.
90- راى شــماره 139560302008005483 – 95/9/24– مرتضى طاوســى فرزند عبدالحســین 

ششدانگ یکباب انبار مفروزى از پالك 4247 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 669 مترمربع.
91- راى شــماره 139560302008005484 – 95/9/24– معصومه هاشمى فرزند یداله ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 1645 فرعى که به شماره 13824 تبدیل شده 

است و 11759 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 52/40 مترمربع.
92- راى شــماره 139560302008005485 – 95/9/24– حجت اله قاسمى فرزند بهروز ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 3678 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 221/43 مترمربع.
93- راى شماره 139560302008005486 – 95/9/24– على چاوشى فرزند مصطفى 33 سهم و سى 
و سه _ سى و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1253 فرعى 

از 50 اصلى اله آباد  به مساحت ششدانگ 267/71 مترمربع.
94- راى شماره 139560302008005487 – 95/9/24– زهره طبیبیان فرزند حبیب اله 38 سهم و 
دو _ سى و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1253 فرعى از 

50 اصلى اله آباد  به مساحت ششدانگ 267/71 مترمربع.
95- راى شماره 139560302008005488 – 95/9/24– حسین مندك فرزند رضا سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 835 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مســاحت ششدانگ 

157/60 مترمربع.
96- راى شــماره 139560302008005489 – 95/9/24– صغرى غالمى فرزند کاظم ســه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 835 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

157/60 مترمربع.

97- راى شماره 139560302008005502 – 95/9/24– هستى مشهدى فرزند فرزاد به والیت پدرش 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 754 فرعى که به شماره 13400 تبدیل شده از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت 180/50 مترمربع.
98- راى شــماره 139560302008005503 – 95/9/24– رحمت اله انصاریپور فرزند فرج اله ســه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 37 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 151/17 مترمربع.
99- راى شماره 139560302008005504 – 95/9/24– فاطمه انصاریپور فرزند عبدالعلى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 37 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 

151/17 مترمربع.
100- راى شماره 139560302008005505 – 95/9/24– مســعود امیرى شهرضائى فرزند حسن 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 159 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 204/91 مترمربع.
101- راى شــماره 139560302008005506 – 95/9/24– نوروز على قشــقائى فرزند ابوالحسن 
چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 
ششدانگ 221/67 مترمربع در ازاء هفتاد و نه _ یکصدم حبه مشاع از 7 حبه و سه _ بیست و پنجم حبه 

مشاع از 13466 سهم 72 حبه پالك 14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامى.
102- راى شماره 139560302008005507 – 95/9/24– سکینه مرادپور فرزند قدرت دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت ششدانگ 221/67 
مترمربع در ازاء هفتاد و نه _ دویستم حبه مشاع از 7 حبه و سه _ بیست و پنجم حبه مشاع از 13466 سهم 

72 حبه پالك 14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامى.
103- راى شماره 139560302008005508 – 95/9/24– حسین رحیمیان فرزند یحیى 56 حبه و دو 
_ هفدهم حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 779 فرعى از 3 اصلى موغان  

به مساحت ششدانگ 340/50 مترمربع.
104- راى شماره 139560302008005509 – 95/9/24– طاهره قرشى فرزند محمدعلى 15 حبه 
و پانزده _ هفدهم  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 779 فرعى از 3 اصلى 

موغان  به مساحت ششدانگ 340/50 مترمربع.
105- راى شــماره 139560302008005515 – 95/9/25– نجاتعلــى ذوالفقــارى فرزند پنجعلى 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 274 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 148/86 مترمربع 
در ازاء تمامت 149 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.

106- راى شــماره 139560302008005519 – 95/9/25– على اکبر براهیمى فرزند عباســعلى 
ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 3079 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 43/76 مترمربع.
107- راى شماره 139560302008005528 – 95/9/25– سید احمد رهنمائى فرزند علیرضا ششدانگ  
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 1652 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 74/55 مترمربع 

که بانضمام ششدانگ پالك 8130 فرعى تشکیل یک باب خانه را داده است.
108- راى شماره 139560302008005529 – 95/9/25– سید حامد صالح فرزند سید احمد  سه دانگ  
مشاع از ششدانگ یک واحد تجارى با ساختمان مســکونى بر روى آن مفروزى از پالك 1049 فرعى 
از 2 اصلى فضل آباد( با قید به اینکه منافع مــورد مصالحه این راى مادام الحیات با مصالحین به نامهاى 
زهرا دشتى فرزند رحمت اله و ســید احمد صالح فرزند سید عبدالحسین مى باشد) به مساحت ششدانگ 

174/35 مترمربع.
109- راى شماره 139560302008005530 – 95/9/25– سمیرا السادات صالح فرزند سید احمد  سه 
دانگ  مشاع از ششدانگ یک واحد تجارى با ساختمان مســکونى بر روى آن مفروزى از پالك 1049 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد( با قید به اینکه منافع مورد مصالحه ایــن راى مادام الحیات با مصالحین به 
نامهاى زهرا دشــتى فرزند رحمت اله و سید احمد صالح فرزند ســید عبدالحسین مى باشد) به مساحت 

ششدانگ 174/35 مترمربع.
110- راى شــماره 139560302008005547 – 95/9/28– مصطفى اســکندرى فرزند سیف اله 
ششــدانگ یکباب مغازه با ســاختمان تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 29 فرعى از 1 اصلى ابنیه به 

مساحت 64/42 مترمربع.
111- راى شــماره 139560302008005548 – 95/9/28– رحمت اله الصاق شهرضا فرزند اصغر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1126 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

132/70 مترمربع.
112- راى شماره 139560302008005549 – 95/9/28– الهه سالک فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1126 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 132/70 مترمربع.

113- راى شماره 139560302008005567 – 95/9/29– فضل اله انصارى فرزند عبداله سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت 
ششدانگ 163/08 مترمربع در ازاء 81/5 سهم مشاع از 163 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ پالك 

2054 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبداله خان شجاعى.
114- راى شماره 139560302008005568 – 95/9/29– فرزاد انصارى فرزند فضل اله سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت 
ششدانگ 163/08 مترمربع در ازاء 81/5 سهم مشاع از 163 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ پالك 

2054 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبداله خان شجاعى.
115- راى شماره 139560302008005570 – 95/9/29– حمیدرضا کردگار فرزند اصغر ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 3403 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 102/70 مترمربع.

116- راى شماره 139560302008005579 – 95/9/30– داود حیدرى فرزند محمدعلى ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پــالك 1717 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 110/05 مترمربعدر ازاء 
یکصد و پانزده- ششــصدم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 1717 فرعى انتقال عادى از طرف 

آقاى یداله همت.
117- راى شماره 139560302008005580 – 95/9/30– محسن گرامى فرزند عباسعلى ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3766 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 132/90 مترمربع.
118- راى شــماره 139560302008005593 – 95/10/1– محمد قدیمى شهرضا فرزند غالمرضا 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 41 مترمربع مفروزى از پالك 1677 که به شماره 1386 
تبدیل شده و 7252و7253 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام ششدانگ پالك 7293 تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
119- راى شماره 139560302008005599 – 95/10/1– محمد زمانى فرزند عبدالرسول سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

125/50 مترمربع.
120- راى شماره 139560302008005600 – 95/10/1– فرشــته آقاسى فرزند محمد سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

125/50 مترمربع.
121- راى شــماره 139560302008005604 – 95/10/1– ســید محمد تقوى فرزند سید محمود 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 127/22 مترمربع 
در ازاء تمامت 127/50 سهم مشاع از 14520 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرحوم 

محمود فرهمند.
122- راى شماره 139560302008005621 – 94/10/2– فاطمه جلى فرزند کریم ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 3522 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 213/95 مترمربع.
123- راى شماره 139560302008005628 و راى اصالحى 139560302008005930  95/10/12– 
مهسا نیک پور فرزند محمدمهدى ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 3247 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت 200/07 مترمربع.
124- راى شماره 139560302008005630 – 94/10/2– حسن صفى فرزند حیدر ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1326 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 130 مترمربع.
125- راى شــماره 139560302008005631 – 94/10/2– ســید مهدى موسوى فرزند على رحم 
ششــدانگ قســمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 332 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 
172/15 مترمربع که بانضمام قسمتى از حریم قنات منوچهر آباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است 
در ازاء تمامت 1/75 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف فاطمه وحدت.
126- راى شــماره 139560302008005723 – 95/10/7– سید مسلم موسوى فرزند سید مرتضى 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1437 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 133 مترمربع.
127- راى شماره 139560302008006020 – 95/10/14– غالمعلى ذوالفقارى فرزند اسفندیار سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1627 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 177/45 مترمربع.
128- راى شــماره 139560302008006023 – 95/10/14– طیبه حیدرى فرزند محمد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1627 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

177/45 مترمربع.
129- راى شــماره 139560302008006095 – 95/10/18– فرشته مقصودى فرزند نعمت اله سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 711 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 150 مترمربع.
130- راى شماره 139560302008006096 – 95/10/18– مرتضى غالم الدین فرزند على سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 711 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 150 مترمربع.
131- راى شماره 139560302008006225 – 95/10/20– زهرا سامع فرزند ناصر ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1103 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 194/50 مترمربع.
132- راى شماره 139560302008006256 – 95/10/22– عباس طاهر فرزند حبیب اله چهار دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزى از پالك 10863 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 117/71 مترمربع.
133- راى شماره 139560302008006257 – 95/10/22– عاطفه السادات جالل الدینى فرزند سید 
عبدالحسین یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزى از پالك 10863 فرعى از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 117/71 مترمربع.
لفقــارى  95– حســین ذوا /10 /22  – 139560302008006268 شــماره  134- راى 
فرزنــد رحمت الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه دوطبقــه نیمه تمــام مفــروزى از پــالك 1028 
فرعــى از 2 اصلــى فضــل آبــاد بــه مســاحت 241/06 مترمربــع در ازاء 233 ســهم مشــاع 
از 1081 ســهم ششــدانگ پالك 1028 فرعى انتقــال عادى مع الواســطه از طــرف فاطمه بیگم 

طبیبیان.
135- راى شماره 139560302008006592 – 95/11/1– اسمعیل طبیبیان فرزند ابراهیم دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1344/6 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 19,35 مترمربع.
136- راى شــماره 139560302008006593 – 95/11/1– ملوك طبیبیان فرزند ابراهیم دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1344/6 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 19,35 مترمربع.
م الف: 652 تاریخ انتشــار نوبت اول: 95/11/6 تاریخ انتشارنوبت دوم: 95/11/21   سیداسداله موسوى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/11/146
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951349 خواهان مسعود شــیرمحمدعلى دادخواستی مبنی بر 
جلب شخص ثالث به طرفیت آقایان محمد لواسى- محمدرضا محمدى- محمدرضا مجیدى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35150 شعبه 9 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/618
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 933/95 خواهان علیرضا معصومى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت سید مسلم حسینى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/23 
ساعت 5 عصر تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان،برابر ماده73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:35090 

شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/621
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951231 خواهان ابوالقاســم کریمى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت حیدر ســعیدى تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روزمورخه 
1395/12/23ســاعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 35134  شعبه32 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 11/624
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951163 خواهان مریم کامبوزیا دادخواستی مبنی بر مطالبه 
(نسخه ثانى فیه مى باشد) به طرفیت على خانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 
95/12/23 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شــیخ صدوق شمالى چهارراه 
نیک بخت مجتمع شماره 2  شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35138 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/625
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950863 خواهان پوران الله پا- محمد جبارنیا- محسن جبارنیا 
- فریبا جبارنیا - ریحانه جبارنیا - مهسا جبارنیا - مرجان جبارنیا - مرضیه جبارنیا - مریم 
جبارنیا - فرحناز جبارنیا - على جبارنیا به وکالت حســین  محمدیان و نفیســه عرب زاده 
دادخواســتی مبنی بر تعدیل اجاره بها و افزایش میزان اجاره بها به طرفیت على رضا جلوانى 
تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/23 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى شــیخ صدوق شــمالى چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35131 شعبه 33 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/630
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510103730308595 شماره پرونده: 9509983730301163 شماره 
بایگانى شعبه: 951171  مشخصات ابالغ شونده: نام: حمزه نام خانوادگى: بیدگل اشترى نام 
پدر: على نشانى: مجهول المکان مدارك پیوست: درخصوصو تجدیدنظرخواهى خانم/فاطمه 
پور اسدیان بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 3018 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى چنانچه پاسخى دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال 
پرونده باهمین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 3347 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/11/683
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مســیح غیور با وکالت مهدى سوادکوهى دادخواســت ى به الزام خوانده به مطالبه 
سفته به طرفیت مهسا رشیدى فر به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 212/95 ثبت گردیده است و وقت دادرسى به تاریخ 
96/01/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان و به دستور شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام و در جلسه 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: 3371 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک) /11/685
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مسیح غیور با وکالت مهدى سوادکوهى دادخواستى به الزام خوانده به مطالبه چک 
به طرفیت مهسا رشیدى فر به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 213/95 ثبت گردیده اســت و وقت دادرســى به تاریخ 
96/01/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه 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: 3370 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)  /11/687
ابالغ راى

شماره دادنامه:9509973730201264  شــماره پرونده: 9509983730200450 شماره 
بایگانى شعبه: 950451 خواهان: خانم ایران اسدیان فرزند محمدمراد با وکالت خانم زهره 
قیصرى نجف آبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان-نجف آباد- خ ریاضى- ك بهارآزادى 
پ 55 و خانم بهناز منتظرى نجف آبادى فرزند براتعلى به نشــانى اصفهان- نجف آباد- خ 
امام شرقى پایین تر از چهارراه شهردارى مجتمع پارســیان طبقه دوم خواندگان: 1- آقاى 
آرمان داودى 2- آقاى احسان داودى فرزند محمدرضا 3- خانم نازگل بهارلویى 4- آقاى 
امین داودى فرزند محمدرضا همگى به نشانى مجهول المکان 5- آقاى خداوردى بهارلویى 
فرزند قهرمان به نشــانى اصفهان- نجف آباد- امیرآباد خ مطهرى شمالى نبش ك پرویز 
بهارلویى دفترامالك خواســته: الزام به تنظیم سندرســمى ملک راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم ایران اســدیان با وکالت خانمها زهره قیصرى و بهناز منتظرى به طرفیت 
1- آرمان داودى 2- امین داودى فرزند محمدرضا 3- احســان داودى فرزند محمدرضا 4 
خداوردى بهارلویى فرزند قهرمان 5- نازگل بهارلویى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
یک باب منزل مسکونى واقع در امیرآباد خ خاقانى کوى وحدت تحت پالك ثبتى به شماره 
1487/490 واقع در قطعــه 10 نجف آباد از بخش 11 ثبتى اصفهان به انضمام خســارات 
دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررســى مبایعنامه ابزارى و استعالم ثبتى 
واصله به تاریخ 25/08/95 و نظر به الیحه خوانده ردیف چهارم، خواهان درخصوص پالك 
خریدارى شده، هیچ گونه دلیلى بر رابطه حقوقى و قراردادى با مالک رسمى نداشته و هیچ 
گونه دلیل و بینه شــرعى و قانونى که اثبات نماید موضوع دعوى به سبب و مملک و ناقل 
قانونى از ناحیه مالک رسمى (رضا داودى یا وراث نامبرده) به فروشنده (خداوردى بهارلویى) 
ملک متنازع فیه که به خواهان منتقل شده باشد ارائه نگردیده لذا نظر به عدم احراز مالکیت 
خواهان نســبت به ملک متنازع فیه، آثار آن از جمله تنظیم ســند رسمى هم ثابت نخواهد 
بود لذا  بنابه مراتب معنونه خواســته خواهان ثابت تشخیص داده نشده به استناد ماده 197 
قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 1257 قانون مدنى راى بر بطالن دعوى خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3353 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/11/689 
ابالغ رأى 

به تاریخ 1395/10/27 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد به تصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/243 شوراى 
حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده مرتضى شریفى فرزانه علیرغم 

ابالغ به وصف قانونى و انتظار کافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان 
حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شــرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. 
عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دعوى خواهان بهزاد ادریسى به طرفیت خوانده 
مرتضى شریفى فرزانه به آدرس (مجهول المکان) به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال بابت بارنامه و فاکتور پیوســتى به شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه تقدیم دادخواســت 1395/01/31 با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى و تصویر مصدق بارنامه مورد ادعاى خواهان که 
به امضاى خوانده رسیده و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه 
خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 502-515-519-522-

198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده مرتضى شریفى فرزانه به پرداخت 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست لغایت زمان محکوم به 
که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان بهزاد 
ادریسى صادر و اعالم میگردد. و در خصوص راى صادره نسبت به خوانده مرتضى شریفى 
فر زانه غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف 
همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م 

الف: 3379 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/690
حصر وراثت

ابراهیم توکلى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 921  به شــرح دادخواست به کالسه 
196/95 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خاور توکلى نجف آبادى بشناسنامه 18717 در تاریخ 1382/05/15 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- ابراهیم توکلى نجف 
آبادى به ش ش 921 ، 2- اقدس توکلى نجف آبادى به ش ش 193 ، 3- رمضانعلى توکلى 
نجف آبادى به ش ش 596 ، 4- بتول توکلى نجف آبادى به ش ش 805 (فرزندان متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در یک نوبت ماهى یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3342 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد ( مجتمع شماره یک)/11/691
حصر وراثت

على اصغر راعى داراي شناسنامه شماره  3-207593-109 به شرح دادخواست به کالسه 
611/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اکبر راعى به شناسنامه 80 در تاریخ 1395/9/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اشــرف راعى فرزند متوفى ت.ت سوم شهریور 
هزار و سیصد و پنجاه 1350/6/3 و ش.ش نود و پنج 95،  اکرم راعى فرزند متوفى ت.ت سوم 
دیماه هزار و سیصد و پنجاه و پنج 1355/10/3 و ش.ش دویست و بیست و دو 222، اعظم 
راعى فرزند متوفى ت.ت سوم آبانماه هزار و ســیصد و شصت و ش.ش صد و هشتاد 180، 
حیدر راعى فرزند متوفى ت.ت بیستم دیماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت 1357/10/20 و 
ش.ش صد و بیست و نه 129، على اصغر راعى فرزند متوفى ت.ت نوزدهم بهمن ماه هزار و 
سیصد و شصت و دو 62/11/19،  خدیجه راعى همسر متوفى دهم شهریور هزار و سیصد و 
بیست و هفت 27/6/10 و ش.ش 4596. 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 این شعبه شورا تقدیم دارید واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 3350 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/11/692
حصر وراثت

رقیه رضایى داراي شناســنامه شماره  55  به شرح دادخواســت به کالسه 614/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل ناظمى 
اشنى به شناسنامه 35 در تاریخ 1395/10/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رقیه رضایى همسر متوفى ش.ش 55 و ت.ت 
1337/10/12، 2- علیرضا ناظمى اشنى فرزند متوفى ش.ش 1- 028240- 108 و ت.ت 
1373/4/20 ،  3- سعید ناظمى اشنى فرزند متوفى ش.ش 35 و ت.ت 1359/4/3، 4- مینا 
ناظمى اشــنى فرزند متوفى ش.ش 2281 و ت.ت 1360/11/1، 5- سمیه ناظمى اشنى 
فرزند متوفى ش.ش 2- 234639- 109 و ت.ت 1365/5/27 ، 6- مریم ناظمى اشــنى 
فرزند متوفى ش.ش 2381900- 108 و ت.ت 1371/3/8. 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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 3349 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/11/693
حصر وراثت

على اکبر توکلى دهقى داراي شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست به کالسه 541/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
توکلى به شناسنامه 542 در تاریخ 1395/6/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ربابه کبیرى دهقى مادر متوفى ش.ش 160 
و ت.ت 1339/11/1، على اکبــر توکلى دهقى پدر متوفــى ش.ش 5- 187750-109 و 
ت.ت 1333/1/2. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3348 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/11/694
حصر وراثت

مهدى یوسف زاده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 651  به شرح دادخواست به کالسه 
204/95  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس یوسف زاده نجف آبادى بشناســنامه 1014 در تاریخ 1394/02/03  اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- مجتبى 
یوسف زاده نجف آبادى به ش ش 1286، 2- مصطفى یوســف زاده نجف آبادى به ش ش 
742 ، 3- مهدى یوسف زاده نجف آبادى به ش ش 651 ، 4- سمیه یوسف زاده نجف آبادى 
به ش ش 3852 ، 5- سعیده یوسف زاده نجف آبادى به ش ش 1695، 6- زهرا یوسف زاده 
نجف آبادى ش ملى 1080173961 (فرزندان متوفى) 7- عزت اسرافیلیان نجف آبادى ش 
ش 1187 (همســر 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 اعتراض ى 
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: 3351 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/695
حصر وراثت

حیدر افضل داراى شناسنامه شماره 23053 به شرح دادخواست به کالسه 213/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى افضل 
بشناســنامه 20593 در تاریخ 1395/07/29  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حیدر افضل بــه ش ش 23053، 2- فاطمه 
افضل به ش ش 520 ، 3- اکرم افضل بــه ش ش 2206 ، 4- داود افضل  به ش ش 947 
، 5- یحیى افضل بــه ش ش 653  (فرزندان متوفى) 6- طاهــره ابراهیم زاده نجف آبادى 
ش ش 275 (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: 3374 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (م جتمع شماره یک)/11/696
حصر وراثت

زهره ملک زاده داراى شناسنامه شماره 233 به شرح دادخواست به کالسه 219/95  از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یحیى افضل 
بشناسنامه 653 در تاریخ 1395/09/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- شیدا افضل به ش ملى 1080377638،  2- محمد 
افضل به ش ملــى 1080485090 (فرزندان متوفى) 3- زهــره ملک زاده به ش ش 233 
(همسر متوفى) 4- طاهره ابراهیم زاده نجف آبادى به ش ش 275 (مادرمتوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى ص ادرخواهد شد. م الف: 3375 

شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد/11/697  
  

حصر وراثت
مسعود امینى داراي شناسنامه شماره  98 به شرح دادخواســت به کالسه 347/95  از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هدایت اله 
امینى به شناسنامه 4166 در تاریخ 95/10/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- ناصر امینى علویجــه فرزند هدایت اله متولد 
1337 به ش.ش 270 نسبت با متوفى (فرزند) 2- محسن امینى علویجه فرزند هدایت اله 
متولد 1349 به ش.ش 30 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مسعود امینى علویجه فرزند هدایت اله 
متولد 1347 به ش.ش 98 نسبت با متوفى (فرزند) 4- منصور امینى علویجه فرزند هدایت اله 
متولد 1345 به ش.ش 77 نسبت با متوفى (فرزند) 5- حسینعلى امینى علویجه فرزند هدایت 
اله متولد 1353 به ش.ش 1351 نسبت با متوفى (فرزند) 6- صدیقه شفیعى علویجه فرزند 
على متولد 1328 به ش.ش 481 نسبت با متوفى (همسر) 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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 3378 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/698 /11
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد به وکالــت خانم موثق – خانم 
محبوبه آسترکى- محمود آسترکى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 1166/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 
95/12/25 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 1834 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/703
ابالغ راى

شماره و تاریخ دادنامه: 711- 95/10/1 خواهان:  آقاى ابراهیم سبزى االسوند به نشانى بلوار 
طاقانى فرعى 11 نیم فرعى اول سمت راست پ 32 خوانده آقاى حسن خسروى به نشانى 
خیابان نبوت خیابان شهامت فرعى 3 شرقى پ 4 واحد 3 خواسته مطالبه مبلغ شصت و پنج 
میلیون ریال بابت 3 فقره سفته به شماره هاى 529713 – 0723923 -  609236 و هزینه 
دادرسى و تاخیر تادیه گرشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاء کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى شورا در خصوص 
دادخواست آقاى ابراهیم سبزى االسوند به طرفیت آقاى حسن خسروى به خواسته مطالبه 
بابت اصل خواسته به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال استناد به 3 فقره سفته به شماره هاى 
529713 – 0723923 -  609236 به مبلغ یاد شده بدین شرح که خواهان اظهار داشت: 
در تاریخ سررسید به خوانده مراجعه نموده و لکن از پرداخت دین به دالیل واهى استنکاف 
نموده است نظر باینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت 
دارد و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن در جلســه شورا حضور نیافته و 
نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت 
ذمه خویش ابراز نداشته اند، شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه ى 
خواسته ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قاعده 
تسبیب و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خوانده 
به مبلغ  شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و سى و هفت هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ هشتاد هزار ریال هزینه ابطال تمبر و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواســت مورخه 90/7/29  تا زمان وصول که محاسبه آن بر عهده 
اجراى احکام دادگسترى است در حق خواهان محکوم مى نماید. حکم صادره غیابى بوده 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر و رسیدگى در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد.م الف: 
1831 اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/707
حصر وراثت

على عبدالهى به شناســنامه شماره 650 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره  668/95  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان قاسم عبدالهى به شناسنامه شماره 31433 در تاریخ 1395/9/9 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- خدیجه محمدى نژاد ســلطانى زاده فرزند 
معتوق شماره شناســنامه 7846 نسبت با متوفى (همســر) 2- عادل عبدالهى فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 13351 نســبت با متوفى (فرزند) 3- نرگس عبدالهى فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 13350 نسبت با متوفى (فرزند) 4- عباس عبدالهى فرزند قاسم شماره شناسنامه 
276 نســبت با متوفى (فرزند) 5- على عبدالهى فرزند قاسم شماره شناسنامه 650 نسبت 
با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد گردیــد. م الف: 1833 
شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/11/708
حصر وراثت

مسعود جاللى به شناسنامه شــماره 1799 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 95/ 663 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان بهمن جاللى به شناسنامه شماره 36 در تاریخ 95/7/3 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مسعود جاللى فرزند بهمن شماره شناسنامه 1799 نسبت 
با متوفى (پسر) 2- اشرف جاللى فرزند بهمن شماره شناسنامه 561 نسبت با متوفى (دختر) 
3- مجید جاللى فرزند بهمن شماره شناسنامه 3645 نسبت با متوفى (پسر) 4- ملیحه نیک 
زادیان فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 60779 نســبت با متوفى (همسر) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1830 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/709
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مهدى محمدى دادخواستى به خواســته مطالبه چک به طرفیت خوانده سیدرضا 
حسینیان به شوراى حل اختالف شعبه 11  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 229/95 ثبت گردیده اســت و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/14 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان و به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد م الف: 3392 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد(مجتمع شماره یک)/11/755
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730207509 شماره پرونده: 9509983730201035 شماره 
بایگانى شعبه: 951041 خواهان روح اله کبیرى دادخواستى به طرفیت خواندگان على محمد 
کبیرى- حبیب اسحاقیان- شرکت رایان سایپا به خواســته انتقال سند تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 9509983730201035 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 96/01/14 و ساعت 9 تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان على محمد کبیرى فرزند باقر- حبیب اســحاقیان فرزند براتعلى و 
درخواست خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و رد وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف : 3396   شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف 

آباد/11/757 
ابالغ 

احترامًا درخصوص قرارکارشناسى صادره مضبوط در پرونده شماره 950613 موضوع دعوى 
بهروز مختاریان بطرفیت بهرام یزدانى بخواسته الزام به تنظیم سند رسمى مالکیت بمیزان 
ســهم االرث از پالکهاى ثبتى 1248 و 1249 بخش 11 ثبت اصفهان، بدینوسیله پس از 
مطالعه پرونده حقوقى و مالحظه و بررسى سوابق ثبتى اعالم میدارد بموجب نوشته عادى 
1366/12/6 بهرام یزدانى همگى و تمامت ســهم االرث پدرى اش عبارت از دو-سوم از 
دوباب دکان واقــع در خیابان پهلوى (بازار) به پالکهاى شــماره 1248 و 1249 واقعان در 
قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان با حد و حقوق مشخص شده در پرونده ثبتى به 
بهروز مختاریان انتقال یافته اســت. طبق محتویات پرونده ثبتى، تمامت ششدانگ پالك 
هاى ثبتى موصوف بمساحت 54/75 مترمربع، بنام پوراندخت و عفت اهللا دادى و آذرمهین 
دخت و مهین دخت یزدانى، هریک به نسبت یک دانگ و بهرام یزدانى به نسبت دو دانگ 
ســابقه ثبت دفتر امالك و صدور و تســلیم سندرســمى مالکیت دارد که حسب تقاضاى 
نامبردگان مبنى بر تجمیع و تفکیک، بنابرصورتمجلس تفکیکى شماره 35822- 86/10/26 
ششدانگ پالکهاى ثبتى 1248 و 1249 تجمیع و پس از قرارگرفتن میزان 3/21 مترمربع 
آن در مسیر به پالکهاى تفکیکى 1249/1 و 1248 بمساحت 16/9 مترمربع- 1249/2 و 
1248 بمساحت 17/27 مترمربع- 1249 و 1248 باقیمانده بمساحت 17/37 مترمربع تبدیل 
گردید که به همان نسبت مالکیت اولیه، هریک از پالکهاى تفکیکى بنام مالکین اولیه منجر 
به ثبت دفترامالك و صدور و تسلیم سندرســمى مالکیت شد. بااوصاف مزبور، موردمعامله 
نوشته عادى 1366/12/6 معادل دودانگ مشاع از ششدانگ پالکهاى تفکیکى 1249/1 
و 1248 – 1249/2 و 1248- 1249 و 1248 باقیمانده واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان را در برمى گیرد. م الف : 3395 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/11/758
حصر وراثت

 على حبیب الهى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 647  به شرح دادخواست به کالسه 

61/95 ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه بیگم فاضل نجف آبادى بشناسنامه 7343 در تاریخ 80/3/9  اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اکبر حبیب الهى 
نجف آبادى به ش ش 649 ، 2- احمد حبیب الهى نجف آبادى به ش ش 338 ، 3- رحیم 
حبیب الهى به ش ش 17 ، 4- ابوالقاسم حبیب الهى نجف آبادى به ش ش 648 ، 5- على 
حبیب الهى نجف آبادى به ش ش 647 (پسران متوفى) 6- نصرت حبیب الهى نجف آبادى 
ش ش 26 (دختر متوفى) متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. 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:  3345 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/759
قرار تحریر ترکه 

شماره: 207/95 - 95/11/6 بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست شهال منصورى  
به طرفیت وراث مرحوم محمــد منصورى قرار تحریر ترکه محمد منصورى طى شــماره 
207/95 در شــوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 3/30 مورخه 
96/1/21 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به 
متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل 
این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حســین (ع) حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1032 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبادران 

(مجتمع شماره یک)/11/760
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 808/95  خواهان بانــک ملت با وکالت محمود ســنجرى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه بطرفیت حمید لتشاهى تقدیم نموده  و وقت رسیدگی براي روز 
یکشنبه مورخ 96/1/20 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتداى 
خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35103 شعبه 41 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/762
حصر وراثت

بهجت موســوى کرکوندى فرزند جمال داراى شــماره شناســنامه 24496 ملى بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 1629/95  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان جمال موسوى کرکوندى فرزند سیدمصطفى به شناسنامه 
شــماره 1549 در تاریخ 1395/6/18 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- بهجت موسوى کرکوندى 
فرزند جمال شماره شناسنامه یا کدملى 24496 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عصمت زمانى 
نوکابادى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 7 نســبت به متوفى (همسر) 3- اشرف 
موسوى کرکوندى فرزند جمال شماره شناسنامه یا کدملى 24497 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- زهره موسوى کرکوندى فرزند جمال شماره شناسنامه یا کدملى 912 نسبت به متوفى 
(فرزند) 5- سیدمرتضى موسوى کرکوندى فرزند جمال شماره شناسنامه یا کدملى 25435 
نســبت به متوفى (فرزند) 6- فرزانه موسوى کرکوندى فرزند جمال شــماره شناسنامه یا 
کدملى 26065 نسبت به متوفى (فرزند) 7- نسیمه موسوى کرکوندى فرزند جمال شماره 
شناسنامه یا کدملى 2011 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/727 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/763
حصر وراثت

یوسف اکبرى کوشکچه فرزند محمد و به شــماره شناسنامه/ملى 321 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 95/1600  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد اکبرى کوشکچه فرزند محمود به شماره شناسنامه/ملى 4 که تاریخ 
1383/09/05 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- طلعت اکبرى کوشکچه فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به 
متوفى (همسر) 2- پرى اکبرى کوشکچه فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 6 نسبت 
به متوفى (فرزند) 3- اکرم اکبرى کوشکچه فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 7228 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- اشرف اکبرى کوشکچه فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 
322 نسبت به متوفى (فرزند) 5- طاهره اکبرى فرزند محمد شــماره شناسنامه یا کدملى 
9 نسبت به متوفى (فرزند) 6- طیبه اکبرى فرزند محمد شــماره شناسنامه یا کدملى 308 
نسبت به متوفى (فرزند) 7- اسداله اکبرى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 4 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- یوسف اکبرى کوشکچه فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 321 
نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/730 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/764
حصر وراثت

ناصر شفیعى فرزند فرج اله به شــماره شناسنامه/ملى 207 و بشــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1459  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهرى حیدرى هراتمه فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 11 به تاریخ 
94/10/10 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- ناصر شفیعى دســتگردى فرزند فرج اله شماره شناســنامه یا کدملى 207 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- منصور شــفیعى دســتگردى فرزند فرج اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 16 نســبت به متوفى (فرزند) 3- مریم شــفیعى فرزند فرج اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 1163 نســبت به متوفــى (فرزند) 4- زهرا شــفیعى دســتگردى فرزند فرج اله 
شــماره شناســنامه یا کدملى 541003421 نســبت به متوفى (فرزند) والغیــر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شــورا تقدیــم دارد در غیر این صــورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
95/731 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/11/765
حصر وراثت

على نقى زاده فرزند ابراهیم داراى شماره شناسنامه 4566 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1538/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم نقى زاده فرزند کریم به شناسنامه شماره 3881 در تاریخ 1395/10/5 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
ردیف هاى جدول ذیل:  1- على نقى زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 4566 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- فاطمه نقى زاده فرزند رحیم شماره شناسنامه یا کدملى 1237 
نسبت به متوفى (همسر) 3- مرضیه نقى زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 158 
نســبت به متوفى (فرزند) 4- مهناز نقى زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 21 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- کریم نقى زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 101 
نسبت به متوفى (فرزند) 6- مینا نقى زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 45 نسبت 
به متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/732 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/766 /11
حصر وراثت

حسین صالحیان لنجى فرزند رحمت اله داراى شــماره شناسنامه 6 ملى بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه 95/1601  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحمت اله صالحیان لنجى فرزند حاج آقا به شناسنامه شماره 26 در 
تاریخ 1390/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل:  1- حسین صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه یا کدملى 6 نســبت به متوفى (فرزند) 2- صغرى توکلى لنجى فرزند حسینعلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 55 نســبت به متوفى (همسر) 3- فاطمه صالحیان لنجى فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه یا کدملى 2 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مهرى صالحیان 
لنجى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 328 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مهین 
صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 519 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- زهرا صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 21 نسبت به متوفى 
(فرزند) 7- حمید صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 5157 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- سعید صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 
83 نســبت به متوفى (فرزند) 9- اکبر صالحیان لنجى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا 
کدملى 30 نسبت به متوفى (فرزند)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/728 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/767
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محققان دریافتند خوردن مواد غذایى قرمز رنگ نظیر فلفل دلمه 
قرمز و پرتقال، ریســک ســرطان ریه را حتى در افراد سیگارى 

کاهش مى دهد.
محققان در ســال 2004 دریافته بودند که «بتا کریپتوکسانتین»، 
رنگدانه طبیعى که عامل ایجاد رنگ هاى قرمز روشن و نارنجى 
بسیارى از میوه ها وسبزیجات است، قادر به کاهش ریسک ابتال 
به سرطان ریه در افراد سیگارى است، اگرچه علت واقعى آن هنوز 

نامشخص بود.
حال در مطالعه اى جدید، محققان دانشــگاه تافتس ماساچوست، 
علت مولکولى خواص قوى ضدســرطانى این رنگدانه را کشف 

کرده اند.
ژیانگ دانگ وانگ، سرپرست تیم تحقیق به همراه تیمش، دریافت 

که BCX داراى تاثیر معکوس نیکوتین بر ســلول هاى ریه در 
موش ها است و قادر به کاهش رشد نامنظم سلول هاى ریه بوده و 

گسترش سرطان را محدود مى کند.
درحالیکه مطالعات بیشــترى در این زمینه موردنیاز است، وانگ 
پیش بینى کرده است که شناســایى تاثیر BCX بر سلول هاى 
ریه مى تواند منجر به تکنیک هاى پیشــگیرى شیمیایى شده و 
در توصیه هاى رژیمى بیماران و افراد تحت درمان سرطان ریه و 

همچنین براى بازماندگان سرطان ریه اجرا شود.
وانگ در بیانیــه اى عنوان کرد: «براى افراد ســیگارى، مصرف 
کنندگان محصوالت تنباکو و افرادى که در معرض ریسک باالى 
قرار گرفتن در معرض دود تنباکو قرار دارند، نتایج ما شواهد تجربى 
را نشان مى دهد که خوردن مواد خوراکى سرشار از BCX داراى 

تاثیر سودمندى بر ریسک ابتال به سرطان ریه است.»
نیکوتین به سلول هاى ریه پیوند مى خورد، در نتیجه موجب بروز 
آغاز واکنش بیوشیمیایى مى شــود که ممکن است منجر به رشد 
نامنظم سلولى و رشــد عروق خونى جدید شود که شرایط خوبى 

براى سرطان ریه را فراهم مى کند.
اما وانگ و تیــم تحقیقش دریافتند که BCX قــادر به مقابله با 
این واکنش از طریق جلوگیرى از رشــد ســلول ریه و پیشگیرى 
از گسترش ســلول هاى ســرطان در بخش هاى مختلف بدن

 است.
 محققان در مطالعات خود دریافتند مصرف حدود 870 میکروگرم 
BCX در روز که معادل یک فلفل دلمه اى قرمز یا دو عدد نارنگى 

در روز است، داراى بیشترین فایده است.

بدون شک باید مراقب بروز بیمارى هاى چشمى مانند آب سیاه، آب مروارید و دژنراسیون ماکوال باشید اما 
چشم مشکالت جدى تر را نیز آشکار مى کند.

برخى بیماریها هم روى بدن تاثیر مى گذاردو هم مى تواند روى چشم ها نیز تاثیر بگذارد که در این مطلب  
به برخى از این موارد  اشاره مى شود.

کلسترول باال
فرد مبتال به کلسترول باال مى تواند دچار ازدست دادن بینایى گذرى شود.این نشانه انسداد بخشى ازشریان 

کاروتید ارسال خون به چشم است.

مشکالت تیروئید
تیروئید برخى از هورمون هاى رشد و سوخت و ساز بدن را کنترل مى کند. درست عمل نکردن  تیروئید به 
مشکالتى از جمله متورم شدن عضالت چشم و متراکم شدن کاسه چشم و برآمدگى چشم منجر مى شود.
بیمارى گریوز یا  بازدو ، نوعى  اختالل خود ایمنى تیروئید است که باعث جمع شدن پلک مى شود در نتیجه  

چشم بزرگ تر از حد معمول دیده مى شود. در صورتى که قادر به بستن پلک ها نباشید، احتمال خشکى 
چشم وجود دارد زیرا چشم قادر به حفظ رطوبت نیست. 

دیابت
معاینه منظم چشم به همه  افراد توصیه مى شود به ویژه مبتالیان به دیابت یا افرادى که در معرض این خطر 
قرار دارند.دیابت مى تواند ماکوال یا بخشى از شبکیه چشم را که دید مرکزى را کنترل مى کند متورم کند. 

اگر چه به طور کلى دید را از دست نمى دهید اما متوجه بدتر شدن دید خواهید شد.

 سکته مغزى
از دست دادن ناگهانى بینایى مى تواند نشانه سکته مغزى باشد . به طور معمول، در سکته مغزى در ناحیه 
بینایى، یک چشم متأثر مى شود اما احتمال آسیب دیدن هر دو چشم که باعث کورى مى شود، وجود دارد.

میگرن شبکیه
نقاط کور موقت در بینایى مى تواند به معناى میگرن چشم باشد.هنگام حمله میگرن چشم، فرد دچار تارى 

دید و یا سردرد قبل یا بعد ازبروز عالیم چشم مى شود.

سرطان مثانه یکى از بیمارى هایى است که شیوع آن در جهان و کشور ما  رو به افزایش 
است. هرچند عوامل بسیارى در ایجاد یا تسریع روند پیشــرفت این بیمارى مؤثرند، اما 
تحقیقات پژوهشگران و متخصصان نشان مى دهد، مهم ترین عامل ایجاد این بیمارى 

استعمال دخانیات است که متأسفانه در کشور ما نیز بسیار رواج یافته است.
دکتر سید فرزاد عالمه تأکید مى کند: استعمال دخانیات بخصوص قلیان از جمله مهم ترین 
عوامل بروز سرطان مثانه محســوب مى شــود. این فوق تخصص اورولوژى در ادامه 
مى افزاید: متأسفانه با افزایش تمایل جوانان به استفاده از قلیان، سن ابتال به سرطان مثانه 
در ایران در حال کاهش و تعداد مبتالیان جوان رو به افزایش است. در گذشته نه چندان 
دور بیشتر مبتالیان به این بیمارى را افرادى با سن بیش از50 سال تشکیل مى دادند اما 
امروزه این سن به 40 سال هم کاهش یافته و حتى گاهى به مواردى برمى خوریم که در 

دهه سوم زندگى و در سنین 25 و 26 سالگى به این بیمارى مبتال شده اند.
به گفته دکتر عالمه، سرطان مثانه طیف وسیعى دارد. این طیف از تومورهاى سطحى و 
کوچک که هنوز در بدن گسترش نیافته آغاز شده و تا تومورهایى که به استخوان و ریه 

متاستاز داده است، گسترش مى یابد.
وى با تأکید بر اهمیت درمان بموقع اظهــار مى کند: در مراحل ابتدایى بیمارى که تومور 
تنها مخاط را درگیر کرده و هنوز به الیه هاى مثانه گســترش نیافته، مى توان سرطان 
مثانه را درمان کرد. اما تأخیر در مراجعه بیمار به پزشک و آغاز درمان به پیشرفت بیمارى 
منجر مى شود. به طورى که پزشــک فقط مى تواند با درمان هاى تسکینى تنها درد بیمار 

را کاهش دهد.
این فوق تخصص اورولوژى خاطرنشان مى کند: نخستین تظاهر بیمارى در 90 درصد 
مبتالیان، وجود خون در ادرار اســت. به همین دلیل توصیه مى کنم با مشاهده خون در 
ادرار یا تغییر رنگ ادرار به رنگ چاى یا نوشابه مشکى یا دفع لخته اى خون حتمًا به یک 
جراح کلیه مراجعه کنید. گاهى هم افراد در جریان انجام برخى از آزمایش ها متوجه خون 
در ادرار مى شوند که در این صورت هم بهتر اســت نتیجه آزمایش را به یک جراح کلیه 
نشان دهند. البته مشاهده خون در ادرار به این معنا نیست که حتمًا به سرطان مثانه مبتال 
شده اید. ممکن است یک سنگ ساده دستگاه ادرارى یا عفونت ادرارى یا حتى عفونت 
ویروسى باعث بروز خون در ادرار شود، اما بهتر اســت همه جنبه ها را در نظر بگیریم و 

بررسى کنیم.
دکتر عالمه معتقد است با ترك سیگار و قلیان یا کم کردن استعمال آنها مى توان احتمال 
ابتال به این بیمارى را کاهش داد. مراجعات منظم پزشــکى و بررسى هاى دوره اى هم 

مى تواند در تشخیص بموقع بیمارى مؤثر باشد. 
وى در خاتمه مى گویــد: درمان در مراحل ابتدایى با برداشــتن  تومــور از طریق عمل 
آندوســکوپى ســاده صورت مى گیرد. اما هنگام پیشــرفت بیمارى، باید به عمل هاى 
جراحى بــاز که به روش هــاى مختلفى انجــام مى شــوند، روى آورد. در برخى از این 
بیماران هم عــالوه بر عمــل جراحى، شــیمى درمانى و پرتــو درمانى نیــز توصیه

 مى شود.

با قلیان خداحافظى کنید تا سرطان نگیرید
9 درصد
 خون در
مًا به یک
خون جه
راح کلیه
نه مبتال
ى عفونت
گیریم و

ن احتمال
ه اى هم

یقعمل
مل هاى
ى از این
ز توصیه

محققان دانشگاه پنســیلوانیا مى گویند، صداهاى حالت شکستگى در 
مفاصل که براى مثال در هنگام خم شــدن به گوش مى رســد، نشانۀ 

بدى نیست.
این صداها به دالیل مختلف به گوش مى رســد بــراى مثال زمانى که 
بافت نرم نظیر تاندون ها و رباط ها به بافت ها و استخوان هاى اطرافشان 
برخورد مى کنند، صداهاى تق تق به گوش مى رســد. عالوه بر این، با 
افزایش سن، غضروف ها نازك تر مى شود و صداهایى مانند شکستگى 

را موجب مى شود.
عالوه بر این ممکن اســت این صداها به علت حضور کیســه هاى گاز 
نیتروژن موجود مایع اطراف مفاصل باشــد که به لغزش راحت مفاصل 

کمک کرده و همچنین تغذیه غضروف را به عهده دارند. 
به گفته محققان، بین صداهاى شــنیده شــده از مفاصل و روماتوئید 

رابطه اى وجود ندارد.
برخى از مردم بر این باوند که مکمل هاى گلوکزامین و کندروآیتین و یا 
انواع تزریق ها مى تواند غضروف سازى را به دنبال داشته باشد و حرکت 
مفاصل را روان کند اما محققــان مى گویند هنوز شــواهدى مبنى بر 

سودمندى این روش درمان ها به دست نیامده است.       
انجام ورزش هاى کششى، شنا، دوچرخه سوارى، عدم کشیدن سیگار 
و همچنین داشــتن وزن مناســب از جمله راهکارهاى داشتن مفصل 

سالم است.

دکتر“ مجدى بــدران» عضو جمعیت آلژرى و ایمنــى در مصر،دراین 
خصوص گفت:پژوهش هاى علمى نوین اثبات کرده بادام زمینى حاوى 
مقادیر زیادى مواد غذایى مهم براى تقویت سیستم ایمنى بدن بوده و از 
بیمارى هاى قلبى و رگ هاى خونى و ابتال به آلزایمر و سرطان جلوگیرى 

کرده و موجب کاهش عالئم پیرى مى شود. 
وى افزود:بادام زمینى حاوى 25 درصد پروتئین است که موجب تجدید 
بافت هاى بدن شــده و داراى مواد غذایى زیادى مانند اســید فولیک 
،منیزیم ، نیاســین و ویتامین هاى مختلفى اســت که محافظ قلب و 
رگهاست و به کاهش کلســترول منفى و جلوگیرى از ورود میکروبها و 

سموم به بدن مى شود. 
بدران افزود:پوســت بادام زمینى حاوى آنتى اکسیدان ها  بوده و داراى 
ماده اى براى بارورکردن سلول ها و حفظ شادابى بوده و روغن نباتى آن 
سرشار از ویتامین وآنتى اکسیدان و امالح معدنى مهمى براى بدن است.

وى افزود:بادام زمینى هم چنین سرشار از ماده نیاسین بوده که مانع از 
آلزایمر و تشکیل سنگ کیسه صفرا  مى شود،  این ماده هم چنین سرشار 
از فیبرهایى است که به پاکسازى بدن از سموم و کاهش وزن و جلوگیرى 

از ابتال به آسم منجر مى شود.  
وى هم چنین تاکید کــرد بادام زمینى حاوى مــاده تریپتوفان بوده که 
ماده سروتونین ترشــح مى کند بدین ترتیب از بروز افسردگى  در افراد 

جلوگیرى کرده وبه تعدیل مزاج کلى منجر مى شود.

 دانه هاى کنجد حاوى مــواد چربى، آنتى اکســیدان ها، روغن کنجد، 
مواد پروتئینى، اسید آمینه، ســلولز، مواد معدنى و کلسیم است و بدین 
ترتیب دانه هاى کنجد بســیار مغذى بوده و حاوى مقدار زیادى انرژى

 هستند.
کنجد در درمان بى خوابى موثر بوده، خاصیت ضد ورم مفاصل و رماتیسم 
و همچنین خاصیت ضد سرطانى دارد و همچنین خواص ضد قارچ و ضد 

باکترى از دیگر اثرات آن به شمار مى رود.
روغن کنجد در جلوگیرى از فســاد دندان نیز کاربرد دارد، همچنین در 
درمان التهاب و تورم لثه مفید است. برگ هاى کنجد سرشار از مواد لعابى 
هستند و در گذشــته با دیگر گیاهان براى درمان اسهال خونى و وبا به 

کار برده مى شد.
کنجد معدن مــواد معدنــى قابــل جــذب اســت و داراى منیزیم، 
کلســیم ، آهن ، ســیلیس ، آلومینیوم ، کروم ، مس ، نیکل ، ســدیم 
 B  و چندین فلز و شــبه فلز دیگــر و همچنیــن سرشــار از ویتامین

مى باشد.
گفتنى است؛ آرد کنجد سرشار از اســید آمینه بوده و 3 برابر شیر کلسیم 
دارد، آرد کنجد یا کنجد به خوبى در ساالدها، خوراك هاى مرغ یا گوشت 
و سبزیجات پخته شــده به کار رفته و همچنین در معطر ساختن پنیر ، 
ساالدهاى تخم مرغ ، سس هایى که اساس آن کره یا نان معطر هست 

کاربرد دارد.
کنجد تقریبا بیشتر مواد مورد نیاز ساختمان بدن را داراست؛ لذا یک غذاى 
قیمتى و پر ارزش براى انسان به شــمارمى رود و داراى خواص گوشت 

است ولى ضرر آن را ندارد.

آیا شنیدن صداى مفاصل 
نگران کننده است؟

 تأثیرات باورنکردنى 
بادام زمینى بر بدن

با این ماده غذایى، شب ها مثل 
یک کودك آرام بخوابید
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نان تست و
 سیب زمینى کبابى 

نخورید

 دانشمندان دریافته اند که در خوردنى هاى داراى نشاسته که به مدت طوالنى در معرض حرارت آتش قرار 

مى گیرند، نوعى ماده شیمیایى به نام «أکریالماید» ساخته مى شود. دانشمندان بر این باورند که این ماده 
مى تواند سرطان زا باشد. 

سازمان استاندارد غذایى بریتانیا بنا دارد با تشویق مردم پختن صحیح غذا، مقدار مواد شیمیایى موجود در 

خوراکى ها را کاهش دهد. به توصیه این سازمان باید قبل از قهوه اى شدن خوراکى ها به پختن و یا کباب 
کردن آنها پایان داد. 

د غذایى بریتانیا مقدار مواد شــیمیایى موجود در غذاهاى همه رده هاى سنى، 
بنا به آمار سازمان استاندار

باال است. ساالنه 900 میلیون وعده غذایى همراه با سیب زمینى سرخ کرده در بریتانیا مصرف مى شود. 

دانشمندان مى گویند که اکریالماید از طریق واکنش اسید آمینو و نوعى ماده قندى موجود در غذاها تولید 

مى شود. این ماده در سیب زمینى، شلغم، هویج وجود دارد و اگر در نتیجه پخت زیاد به رنگ قهوه اى در آید، 

به اسید آمینو موجود در مواد غذایى واکنش شیمیایى نشان خواهد داد. 

احتمال رخ دادن این واکنش شیمیایى در غذاهایى که در مایکروور پخته یا آب پز شوند، در مقایسه با آنها 
که تست یا کباب مى شوند، کمتر است. 

ازمان استاندارد غذایى بریتانیا مى گوید: ما از مردم نمى خواهیم درباره آنچه مى خورند 
استیو وارنر، مدیر س

نگران باشند، تنها از آنها مى خواهیم زندگى شــان را به روش مناسبى اداره کنند. همه آنچه براى کاهش 

مقدار مواد شیمایى در غذاهایتان انجام مى دهید، ریسک مواجه شدن شما با خطرات را کاهش مى دهد. 

سیب زمینى ســرخ کرده و کبابى از محبوب ترین خوراکى ها در بریتانیا است. نان تست نیز در همه جاى 
جهان، از جمله کشورهاى عربى استفاده مى شود.

در حالى که ما مى دانیم چنــد روز وقفه در 
حمام کردن احساس بدى مانند کثیف بودن 
و اگر بخواهیم روراست باشــیم کمى بدبو 
بودن دست مى دهد اما دوش گرفتن زیاد از 
حد بیش از آن که براى ســالمتى تان مفید 
باشد مى تواند آسیب هاى بیشترى به بدن 

شما وارد کند.
برخى از ما دوش صبحگاهــى را به عنوان 
یک فرصت مناسب براى آغاز کردن روزمان 
مى دانیم اما تحقیقات جدید نشان داده است 
در صورتى که از دوش گرفتن گاه و بى گاه 
صرف نظر کنید، دیگر نیازى نیست احساس 

بدى داشته باشید.
بنا بــه گــزارش مرکــز علــم ژنتیک در 
دانشــگاه یوتا، مجموعه اى از باکترى ها، 
ویروس ها و میکروب ها در بدن شما زندگى 
مى کنند و تمیز بودن بیش از حد مى تواند 
به میکروبیوم انسان آسیب برساند. در حالى 
که این نوع مراقبت از ســالمت ضرورى 
اســت، تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه 
نشــان داده اســت اخالل در اکوسیستم 
میکروبى ما مى تواند منجر به بیمارى شود. 
و در نتیجه، سیســتم ایمنى بدن، گوارش و 
حتى قلب از مشــکالت ایجاد شده مرتبط 

رنج مى برند.
در این مطالعه از روستاى یانومامى در آمازون 
نشان داد افرادى که در آنجا زندگى مى کنند 
یک جامعه بسیار ثروتمندتر از میکروب ها در 
پوستشان هســتند و بنا به گزارشات جوامع 
انســانى این افراد در باالتریــن رده از تنوع 
باکترى ها و توابع ژنتیکــى قرار گرفته اند. 
به رغم آن که باکترى ها هیچ تماسى با آنتى 
بیوتیک ها نداشــته اند در برابر آن مقاومت 

مى کنند.
در حالى که تحقیقات نشــان داده اســت 
فرهنگ غرب زدگى با نام مستعار متعصب 
سبک زندگى «نظافت با شامپو» را رواج داده 
تا حد زیادى تنوع میکروبیوم انسان را تحت 

تاثیر قرار مى دهد.
هرچند نام «دوش گرفتن زیاد» مى تواند از 
دور جذاب باشد، اما  برخى از افراد در معرض 

آسیب هاى انجام آن هستند. 

زیاد حمام نکنید

ججلوگیرى کرده وبه تعدیل مزاج کلى منجر مى شود.

کاهش سرطان ریه با رژیم غذایى قرمز رنگ

تأثیر برخى بیمارى ها روى چشم
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