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 سپاهان در حسرت 
 فروزان!

راز سفـر يك روزه

مشاور امنيت ملى ترامپ استعفا كردشروعى دوباره براى كفش بّالگوشت قرمز ارزان نشدعربستان در استقبال از زائران ايرانى مصمم باشدآمريكايى ها دنبال عصبانى كردن ايران هستند بين المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

عيدى كارگران اصفهانى با بيكارى 
٥

٦

١٠

٣

روحانى امروز به كويت و عمان مى رود

چهار چرخ اقتصاد، َپنَچر است...

ساندروهاى سايپا را مردم خريدند يا دالالن؟

كدام MicroSD مناسب دستگاه شماست؟

اين قرمزهاى دوست داشتنى تقويم!
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٧ در صفحه حوادث بخوانيددر صفحه  سالمت  بخوانيد

جزئيات قتل وحشتناك ٢ كودك درمشهدجرمگيرى دندان ها با مواد غذايى طبيعى 
برخى از مــواد غذايى بــا خاصيت خود مــى توانند براى داشــتن

دندان هايى تميز و سالم مؤثر باشند.
 PH عزت ا... خامســى دندانپزشــك گفت: هــر ماده غذايــى با
اســيدى مثل ليمو ترش، پرتقال، نوشــابه، غوره يا ســركه براى 
ميناى دنــدان مضر اســت.وى با بيــان اينكه طبق آزمايشــات 

نوشابه ها حتى قادر به حل و پاك كردن  ...

مادر جوان مشهدى كه در اقدامى وحشــتناك اقدام به قتل هر دو 
فرزندش كرده بود دست به خودكشى زد اما زنده ماند. 

اين زن ٣٣ ساله شنبه شــب اقدام به كشــتن خود، پسر چهارساله 
و دختر هشــت ســاله اش كرده بود. اين زن پــس از خفه كردن
 فرزندانش اقدام به زدن رگ دست خود كرده و به خواهرش نيز پيام 

داده بود كه ...

از دست رفتن پرتقال هاى 
شمال و مشكالت 

تأمين ميوه شب عيد

رئيـس اتحاديـه صنـف ميـوه و سـبزى فـروش 
شهرستان اصفهان درباره وضعيت ميوه شب عيد، 
اظهار داشت: با توجه به سرمازدگى و از دست رفتن 
پرتقال شمال براى تأمين اين محصول براى شب 

عيد با مشكل مواجه خواهيم شد.

شركت شهركهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زير را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتهاى 
پيمانكارى كه داراى شرايط ذكر شده در ذيل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاريخ ١٣٩٥/١١/٢٧  الى ١٣٩٥/١٢/٠٣ با واريز مبلغ 
٤٠٠/٠٠٠ ريال براى هر پروژه به شماره ٢١٧٥٦٧٠٢٠٣٠٠٣ حســاب سيبا (بانك ملى) و دريافت اسناد و مشخصات فنى پروژه و اسناد 
پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شركت واقع در اصفهان خ ٢٢ بهمن، مجتمع ادارى اميركبير مراجعه يا براى كسب اطالعات بيشتر به سايت 
شركت شهركهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniac.ir  مراجعه نماييد. مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شركت شهركهاى 
صنعتى استان اصفهان حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٤ مى باشد و هزينه درج آگهى روزنامه به عهده برنده 

مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: خريد و اجراى فضاى سبز شهرك صنعتى منتظريه و ناحيه صنعتى ورپشت 

مبلغ برآورد اوليه: ٣/٨٠٢/١٥٧/٨٤٠ ريال از محل بودجه جارى
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٩١/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته كشاورزى 

موضوع مناقصه: بهره بردارى از تأسيسات آبرسانى در شهركها و نواحى صنعتى استان اصفهان  
مبلغ برآورد اوليه: ٣/١٦٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٥٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته آب 

موضوع مناقصه: تهيه و حمل آسفالت بيندر جهت شهرك صنعتى اسفيدواجان  
مبلغ برآورد اوليه: ٢/١٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٠٦/٥٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته راه و باند 

آگهى مناقصه عمومى

امور پيمانهاى شركت شهركهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

    آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد. 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت ١٥:٣٠ روز شنبه به تاريخ ٩٥/١٢/٧
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ٨ صبح روز يكشنبه به تاريخ ٩٥/١٢/٨

دريافت اسناد: سايت اينترنتى 
WWW.abfaesfahan.ir :شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گويا: ٨-٣٦٦٨٠٠٣٠-٠٣١  (داخلى ٣٣٥)

شماره 
محل تأمين موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين (ريال)برآورد (ريال)اعتبار

توسعه شبكه جمع آورى فاضالب منطقه چهار (ليست ٢٢٠- ٤- ٩٥
٣/٢٢٤/٧٠٧/٠٧٢١٦٢/٠٠٠/٠٠٠جارى شماره ٤ حصه شمالى) با ارزيابى كيفى 

٢٢١- ٤- ٩٥
عمليات اجرايى باقيمانده خط انتقال فاضالب شش 

جوان تصفيه خانه 
بوئين و مياندشت (ارزيابى كيفى)

عمرانى (اوراق 
٨/١١٤/١٢٩/٧٢٦٤٠٦/٠٠٠/٠٠٠مشاركت)

نام روزنامه: نصف جهان
تاريخ انتشار: ٩٥/١١/٢٧

هرگونه فعاليت 
انتخاباتى

در «امداد»
ممنوع است

٢

رشد فروش 
فيلم اصغر 

فرهادى
در آمريكا

٩



٠٢جهان نما ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه 

رئيس دفتر بازرسى رهبر معظم انقالب اسالمى گفت: 
اگر نتوانيم امنيت را براى ســرمايه گــذار فراهم كنيم، 
سرمايه ها از كشور خارج مى شــود و خارجى ها هم از 

حضور در ايران استقبالى نخواهند داشت.
به گــزارش ايرنا، حجت االســالم و المســلمين على 
اكبرناطق نورى در همايش «چشم انداز صنعت فوالد و 
معدن ايران با نگاهى به بازار» در مركز همايش هاى صدا 
و سيما افزود: بررسى ها نشان مى دهد كه سياست هاى 
ما به گونه اى بوده كه كشورهاى اطراف خود را سرمايه 

دار كرده و رشد داده ايم.
عضو مجمــع تشــخيص مصلحت نظــام تأكيد كرد: 

پول ايرانى ها به جــاى آنكه در كشــور، رونق توليد و 
اشتغال را فراهم سازد، بر اثر غفلت خارج شد و ما عقب 

مانديم.
ناطق نورى خاطرنشان كرد: فرمان رهبر معظم انقالب 
در زمينه اجراى سياســت هاى كلى اصــل ٤٤ قانون 
اساسى براى تقويت خصوصى سازى و بخش خصوصى 

صادر شد.
رئيس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى همچنين گفت: 
امروز دولت ها بايد به گونه اى برنامــه ريزى كنند تا با 
ماليات به جاى پول نفت، كشور را اداره كنند و كار را به 

دست بخش خصوصى بسپارند.

رئيس مجلس شــوراى اســالمى با تأكيد بــر اينكه 
مشكل دولت آمريكا توانمندى ايران است، گفت: نظام 
جمهورى اسالمى تجربيات خوبى در اين ٣٨ سال داشته 
است و با دقت مسائل را بررســى و متناسب با شرايط 
تصميم گيرى مى كند و متناســب با شــرايط خودمان 

تصميم گيرى كنيم.
به گزارش خبرآنالين، على الريجانى با اشاره به اقدامات 
اخير ترامپ در منع ورود اتباع هفت كشــور مسلمان به 
آمريكا، اظهار داشت : صحبت هاى ترامپ تا حد زيادى 
مغشوش است شــكى در آن نيســت كه دولت آمريكا 
مجبور است باوجود مشكالت طعنه به جاهاى ديگر بزند 

برخى از مشكالت ديگر كه در آمريكا وجود دارد سبب 
رفتار عجوالنه و ناصحيح از سوى آنها شده است، مانند 
بحث ويزا كه از ســوى محافل بين المللى تقبيح شده 
است، اين قضيه مســئله اى براى كل كشورها به ويژه 

ايران شده است.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى تصريح كرد: دولت 
فعلى آمريكا فكر مى كند كه مســئله برجام بســيار بد 
اســت اما اينكه آيا آمريكايى ها مى توانند نقض برجام 
كنند عجوالنه و ناپخته اســت، آنها به دنبال عصبانى 
كردن ايران هستند و در مسائل پيچيده بين المللى بايد با 

طمأنينه تصميم گرفت و باتدبير عمل كرد.

ناطق نورى: امنيت را براى 
سرمايه گذار فراهم كنيم

آمريكايى ها دنبال 
عصبانى كردن ايران هستند

كشتى ايرانى 
در آستانه بازرسى

  نامه نيوز | «جيمـز ماتيـس» وزيـر دفـاع 
آمريكا هفته گذشـته اين موضوع را بررسى كرده بود 
كه آيا نيروى دريايى اين كشور مى تواند با رهگيرى 
يك فروند كشتى ايرانى، در راستاى يافتن تسليحات 
قاچاقى كه به مقصد حوثى هاى يمن در حركت است، 

وارد آن شود؟
به گـزارش «نيويورك تايمز»،  به نظر مى رسـد اين 
اقدام وى در راسـتاى اجراى دسـتورات اخير «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهور آمريكا باشد كه در ديدارهايش 
با ماتيس و «ركس تيلرسون» وزير خارجه بر سركوب 

حمايت ايران از تروريسم تأكيد كرده بود.
دو مقام آمريكايى در اين باره به نيويورك تايمز اعالم 
كردند كه اين كشتى در آب  هاى بين  المللى در درياى 
عرب بود و لذا جيمز ماتيس وزير دفاع آمريكا تصميم 
گرفت كه اين عمليات را حداقـل در حال حاضر كنار 

بگذارد.

سئوال درباره خانه سفير
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس    تسنيم |
گفت: وزير امـور خارجه درباره امضـاى قراردادها در 
منزل شخصى سـفير سـوئد به وكالى ملت توضيح 

مى دهد. 
حسينعلى حاجى دليگانى بابيان اينكه امضاى قرارداد 
تجارى در منزل شخصى سـفير سوئد خالف عرف و 
مغاير با پروتكل هاى بين المللى اسـت، ادامه داد: اين 
قراردادها بايـد در وزارتخانه، دسـتگاه ها و نهادهاى 
كشـور جمهورى اسـالمى ايران انجام مى شـد. وى 
افزود : انعقاد قرارداد به اين شكل يادآور نوعى وادادگى 
است كه نمونه آن فقط در دوران پادشاهان قاجار بود.

اطالعات جهان چقدر است؟
  فارس| حجت االسـالم و المسـلمين سـيد 
مهدى خاموشـى رئيس سـازمان تبليغات اسالمى با 
بيان اينكه ٩٠ درصد همه اطالعات جهانى در دو سال 
اخير توليد شـده، تصريح كرد: همين افرادى كه اين 
اطالعات را نوشته اند مى گويند كه از سال آينده همين 
مقدار اطالعات ظرف مدت يك ماه توليد خواهد شد.

وى با بيـان اينكـه هـر روز دو ميليـارد گيگابايت به 
اطالعات جهانى افزوده مى شـود، گفـت: ٩٠ درصد 

اين داده ها و اطالعات ساختار نيافته اند.

ترور رئيس ثبت احوال كهنوج
  ميزان | دوشـنبه شـب هنگامى كـه وزيرى 
رئيس اداره ثبت احوال كهنوج مشـغول بازگشـت به 
خانه اش بود، توسـط دونفر موتورسـيكلت سـوار كه 
سـرو صورت خود را پوشـانده بودند، به رگبار بسـته 
شـد.  دقايقى بعد وى بـا كمك اهالى به بيمارسـتان 
منتقـل اما بر اثر شـدت جراحـات در دم جان سـپرد.  
با آغاز تحقيقات مأموران پليس مشـخص شـد چند 
نفر با مقتول دچار اختـالف بودند كـه بالفاصله اين 
افراد شناسايى و دو نفر از آنها به علت اظهارات ضد و 
نقيض بازداشت شدند.  در حال حاضر تحقيقات براى 
دسـتگيرى قاتالن رئيـس اداره ثبت احـوال كهنوج 

كرمان ادامه دارد.

انسان عاقل و سالح دفاعى  
معـاون اول رئيـس جمهـور گفـت:    فارس|
مى گويند اگر دسـت از موشـك برنداريد و اين كار را 
متوقف نكنيد، شما را تحريم مى كنيم. آيا هيچ انسان 
عاقلى چنين اقدامـى انجام مى دهد كـه خودش را از 

يك سالح دفاعى محروم كند؟
اسـحاق جهانگيرى در ادامه افزود: در هشـت سـال 
دفـاع مقـدس در بعضـى مواقـع پايتخـت كشـور و 
همچنين بخش وسيعى از كشور زير باران موشك ها 
و هواپيماهـاى مدرنى كه دشـمنان در اختيـار رژيم 
عراق قـرار مى دادند، قرار مى گرفـت و در اين هنگام 
اگر به زحمت امكان تهيه يك موشـك وجود داشت 
و مى توانستيم شـليك كنيم، گاهى اوقات چند هفته 
انجام اين كار را متوقف مى كرديم. لذا اينچنين ملتى 
كـه آن دوران زمان جنـگ را تجربه كـرده آيا حاضر 

است چنين اقدامى بكند؟ 

توئيتر

هرگونه فعاليت انتخاباتى در «امداد» ممنوع است

 اتمام حجت رئيس كميته امداد با كاركنان
انتقاد شديد سليمى نمين از محمود احمدى نژاد 

مى خواست افراد را از نظام بيرون كند

وصــى آيت ا... هاشــمى رفســنجانى اعالم كــرد كــه در اوراق و 
دست نوشته هاى رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام متونى 
پيدا كرديم كه مى تواند به عنوان بخش هايى از وصيتنامه سياسى كه 

ايشان در حال نگارش آن بودند، تلقى شود.
محسن هاشمى در آســتانه چهلمين روز از درگذشت آيت ا... هاشمى 
رفســنجانى درباره آخرين ديدارش با مرحوم آيت ا... هاشمى اظهار 
داشت: صبح شنبه ١٨ دى، يك روز قبل از رحلت آيت   ا...، آخرين بارى 
بود كه ايشــان را ديدم. معموًال صبح زود بيدار مى شوم و آن روز دلم 
هواى ايشان را كرده بود. حدود ساعت هفت ونيم وارد اتاقشان شدم، 
ايشان هم طبق معمول مشغول ديدن اخبار، روى كامپيوتر اتاق كارشان 
بودند. با هم مشغول صحبت در مورد تخريب هاى اخير ايشان و خانواده 
به بهانه ٩ دى و نحوه پاسخگويى و بعد مسائل عمرانى دانشگاه آزاد 
شــديم كه مادرم ما را دعوت به صرف صبحانه كرد و باهم به سر ميز 

صبحانه رفتيم. 
به گزارش نامه نيوز،  وى ادامه داد: مشغول صرف صبحانه كه بوديم، 
خواهرم فاطمه، پســرم عماد و برادرم مهدى كه از روز قبلش به علت 
حضور در مراســم عقد ليلى، دخترِ برادرم ياســر، يــك روز از زندان 
مرخصى گرفته بود و بايد به زندان بازمى گشت، رسيدند و طبق معمول 
آن روزها، بحث به سمت پيگيرى براى به نتيجه رساندن درخواست 
اعاده دادرســى مهدى پيش رفت و عالوه بر آن در مورد رفتار ترامپ 

رئيس جمهورى آمريكا نيز سئواالتى از پدرم مطرح شد. 
فرزند ارشد آيت ا... هاشمى با اشاره به تأكيد پدرش بر پيگيرى پرونده 
مهدى هاشمى در فضايى به دور از تنش، اظهار داشت: حدود ساعت 
٨ و ٤٠ دقيقه جماران را به قصد دفترم در دانشــگاه آزاد ترك كردم و 
ايشان هم سرحال و بشــاش بودند و در موضوع پاسخ تخريب ها هم 
گفتند كه عجله نكنيد تا بشــود در فضاى آرام تــرى پرونده مهدى را 

پيگيرى كرد. 
هاشمى با اشاره به رخدادهاى عصر دو روز پيش از درگذشت آيت ا... 
هاشمى، افزود: عصر روز جمعه هم ايشان خطبه عقد ليلى، دختر ياسر 
را با حضور اقــوام نزديك خواندند و اكثر نزديــكان را ديدند و با همه 
خوش وبش و احوالپرســى كردند. مخصوصاً كه تالش فاطمه براى 
گرفتن مرخصى يك روزه براى مهدى جهت شــركت در مراسم عقد 
جواب داد و مهدى از زندان تماس گرفت و از من خواست دنبالش بروم. 
من در مســير، به زندان اوين رفتم و مهدى را براى مراسم به جماران 
آوردم. با تأخير رسيديم و ميهمانان و پدر و خانواده داماد منتظر ماندند 

تا مهدى و من برسيم، به همين دليل پدرم توانستند ساعتى در محفل 
خانوادگى و اقوام حضور داشته باشند و همه را از نزديك ببينند. 

وى در پاسخ به اين پرسش كه آخرين يادداشت هاى آيت ا... هاشمى به 
چه زمانى مربوط است و در آينده به چه نحوى منتشر مى شود، گفت: 
ايشان معموًال شــب ها و قبل از خواب، خاطرات آن روز را مى نوشتند. 
آخرين خاطرات روزنوشت ايشان مربوط به روز قبل از رحلتشان يعنى 
شنبه ١٨ دى ماه است اما در مورد انتشار خاطرات بايد بگويم كه تاكنون 
١٣ جلد از خاطرات روزنوشــت ايشان از ســال ١٣٦٠ تا سال ١٣٧٢ 
منتشر شده است. خاطرات قبل از ســال ١٣٦٠ نيز در قالب مجموعه 
«هاشمى و دوران مبارزه» و «خاطرات ســال هاى ١٣٥٨ و ١٣٥٩» 

منتشر شده است. 
هاشمى ادامه داد: به جز خاطرات ســال ١٣٧٣ كه فرآيند آماده سازى 
آن زير نظر آيت ا... هاشــمى تقريباً به اتمام رســيده بود و به زودى به 
چاپ مى رســد، ٢٢ جلد از خاطرات روزنوشت ايشان از سال ١٣٧٤ تا 
سال ١٣٩٥ باقى مى ماند كه ســعى خواهيم كرد با تغيير ساختار دفتر 
نشر معارف انقالب كه متولى انتشار خاطرات و ســاير تأليفات و آثار 
پدرم است، اين مجموعه را با سرعتى بيش از قبل يعنى بيش از انتشار 

هرسال، يك جلد از خاطرات، منتشر كنيم. 
فرزند ارشد آيت ا... هاشــمى درباره اينكه چقدر اين امكان وجود دارد 
كه رئيس فقيد مجمع تشــخيص مصلحت نظام، وصيتنامه ديگرى 
را به رشته تحرير درآورده باشــد كه جديد و به روز باشد، اظهار داشت: 
وصيتنامه سال ١٣٧٩ به صورت دستنويس و يك صفحه اى است كه 
قبل از انجام آنژيو توسط ايشان تنظيم شد و جنبه شرعى دارد و احتمال 
اينكه ايشان وصيتنامه تكميل شده و نهايى ديگرى داشته باشد، ضعيف 

است و ما هنوز چنين وصيتنامه اى پيدا نكرديم. 
وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چقدر احتمال دارد «آيت ا...» 
داراى وصيتنامه سياسى باشــد، گفت: ما در اوراق و دست نوشته هاى 
ايشان، متونى پيدا كرديم كه مى تواند به عنوان بخش هايى از وصيتنامه 
سياسى كه ايشان در حال نگارش آن بودند، تلقى شود، به طور نمونه 
زندگينامه خودنوشت ايشان كه مربوط به بدو تولد تا دوران نهضت و 
مبارزه است، يا صفحاتى از ديدگاه هاى ايشان اما اين مجموعه هنوز در 
قالب يك وصيت نامه منسجم نهايى نشده بود و خانواده پس از اطمينان 
از اينكه يادداشت ديگرى وجود ندارد با انجام هماهنگى هاى الزم سعى 

خواهد كرد كه اين مجموعه را براى اطالع مردم منتشر كند.  

«فردريك پلتن» خبرنگار شــبكه تلويزيونى «CNN» آمريكا كه 
درتهران به سر مى برد درگزارشــى درباره سرنوشت توافق هسته اى 
ايران و شش كشــور(برجام)، ازپيست اســكى «دربندسر» گزارشى 
ويژه تهيه كرده و بــراى اين شــبكه خبرى پخش كــرد. خبرنگار 
«CNN»گفت: بســيارى اطالع ندارند كه ايران داراى پيست هاى 

اسكى غنى است.
پلتن در گــزارش خود به «CNN»افزود: هنگامى كه شــما در اين 
پيست اسكى به سر مى بريد تصور مى كنيد جايى در اروپا و يا آمريكا 
هســتيد. خبرنگار «CNN»افزود كه ايران تــالش دارد تا پس از 
چندين دهه تحريم ها، به صنعت گردشــگرى خود رونق بخشد و آن 

را پويا سازد.
وى در اين گزارش همچنين نظر افرادى را كه براى ورزش اســكى 
آمده بودند درباره رفتارهاى رئيس جمهورى جديد آمريكا جويا شــد. 
شــهروندان ايرانى در اين پيســت اســكى به «CNN»گفتند كه 
ايران واكنش خوبى به آمريكا نشــان داد اما «دونالــد ترامپ» عليه 
ماســت، ما از آنچه ترامپ عليه ايران مى گويد خشنود نيستيم، مردم 
و دولت ايران به جهان نشــان خواهند داد كه اين (حرف ها) واقعيت 

ندارد.
شبكه تلويزيونى «CNN» روز سه شنبه اين گزارش را چند بار براى 

مخاطبان خود پخش كرد.

عباس سليمى نمين با حضور در صداوسيما به شدت 
از احمدى نژاد و نقش او در وقايع ٨٨ انتقاد كرد.

به گزارش انتخاب؛ اين فعال سياســى اصولگرا، در 
شبكه افق با اشاره به حوادث ٨٨ گفت: آيا تحريك 
صورت نگرفت؟ كســانى كه ابهامــات مربوط به 
انتخابات به آنها منتقل شد، كارى براى تحريك آنها 
صورت نگرفت؟ كارى كه آقاى مرتضوى كرد واقعاً 
متعلق به نظام بود؟ باالخره ما بايد يك زمانى رابطه 
اينها را با نظام روشــن كنيم، اينها آدم هاى فرصت 

طلبى هستند.
وى با اشاره مجدد به سعيد مرتضوى افزود: كسانى 
كه در واقع يك نوع نقش واسطه گرى دارند و در هر 
جايى سرويس هاى واسطه گرى انجام مى دهند، 
فاجعه به وجود مى آورند. اينها بايد رابطه شان با نظام 
تبيين شــود. درحالى كه اتفاقاتى كه اينها رقم زدند 

ربطى به نظام ندارد.
ســليمى نمين ادامه داد: آيا موضــع گيرى هاى 
احمدى نــژاد موضع گيــرى نظام بود يــا خير؟ 
درحالى كه رهبرى ســعى مى كردند اين پيام را به 
بســيارى از خواصى كه معطل مانده بودند بدهند 
كه برگردند، پيام احمدى نژاد اين بود كه برگردند يا 

خير؟

وى افزود: كارى كه آقاى احمدى نژاد در مراســم 
رحلت حضــرت امــام(ره) در هنگام ســخنرانى 
سيدحســن آقاى خمينى انجام دادند و نگذاشتند 

ايشان سخنرانى كند كار زشتى بود.
در اين هنگام، مجرى صداوســيما به سرعت 
سخنان سليمى نمين را قطع كرد و در دفاع 
از احمدى نژاد برآمــد و گفت: نبايد طورى 
سخن گفته شود كه مردم فكر كنند، دعواى 

شخصى داريد.
سليمى نمين افزود: نظام دنبال اين بود كه 
افراد را برگرداند، اما آقاى احمدى نژاد اصرار 

داشت كه آنها را به آن طرف تر سوق دهد.
وى اضافه كرد: رهبــرى چندين بار به آقاى 

احمدى نژاد تذكر دادند كه به جلســه مجمع 
بروند اما آقاى احمدى نــژاد مى گفتند رئيس 
مجمع بايد تغيير كند تا مــن بروم. خب آيا اين 

تدبير، رهبرى را ضعيف مى كرد يا حركتى در 
مقابل رهبرى بود؟ رهبرى مى  خواست 

افراد را داخل نظــام برگرداند، 
اين مى خواست از نظام 

بيرون كند.

كاركنان كميتــه امداد امام خمينــى (ره) به هيچ 
وجــه اجــازه دخالت در امــر انتخابات رياســت 
جمهورى و شــوراها كه در پيش است را نخواهند 

داشت.
در روزهاى پايانى ســال ٩٤ و پس از بى توجهى 
برخى از كاركنان كميته امداد امــام خمينى (ره) 
به بخشــنامه رئيس اين نهاد مبنى بر ممنوعيت 
فعاليت و دخالت در امور انتخابات، تعدادى از اين 
كاركنان به طور رسمى از ســوى سيد پرويز فتاح 
اخراج شدند. با اين كار، دخالت هاى كاركنان كميته 
امداد در امر انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 
و تبليــغ براى كانديــداى مطرح شــده، به صفر 

رسيد.
اكنون در شــرايطى كه بــار ديگر بــه انتخابات 
رياســت جمهورى و شوراى اســالمى شهرها و 
روستاها نزديك مى شــويم، تأكيد رئيس كميته 
امداد به موضوع عــدم دخالت كاركنــان در امر 
تبليغ براى كانديدا افزايش يافته اســت. فتاح در 
هريك از سفرهاى اســتانى خود كه طى ٢١ ماهه 
حضورش در رأس كميته امــداد امام خمينى (ره) 
از سر گرفته شــده در ديدار با مديران و همچنين 

كاركنــان كميته امــداد بــا آنها اتمــام حجت 
مى كند.

در همين رابطه، ســيد پرويز فتــاح رئيس كميته 
امداد امــام خمينى (ره) به ميــزان گفت: براى ما 
فرقى نمى كند كه انتخابات رياســت جمهورى 
باشد يا شوراها و يا مجلس، تأكيد ما اين است كه 
پرسنل كميته امداد حق دخالت در امر انتخابات را

 ندارند.
وى افــزود: كاركنــان امــداد در زمانــى كه در 
محــل كار خــود حضــور دارنــد حــق دخالت 
و يا جبهه گيــرى عليه و يا به نفــع كانديدايى را 
ندارند و در اين رابطــه تذكراتى را بــه آنها ارائه 

كرده ايم.
رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) با تأكيد بر اينكه 
فعاليت افراد خارج از وقت ادارى و به دور از استفاده 
از نام كميته امداد امام خمينى (ره) بدون مانع است 
اظهار داشت: اگر فردى خارج از ساعت ادارى بدون 
اينكه بخواهد از نام كميتــه امداد امام خمينى(ره)  
در راستاى تبليغ شخص و يا اشــخاصى استفاده 
كند و فعاليت تبليغاتى داشته باشد، اقدامش بدون 

مانع است.

دست نوشته هاى جديدى از پدرم پيدا كرديم
آخرين روزهاى حيات آيت ا...هاشمى از زبان محسن هاشمى

گزارش«CNN» از پيست هاى اسكى در ايران

٢٠ روز پس از سفر وزير امور خارجه كويت به تهران و انتقال پيام 
امير اين كشور به حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، قرار 
است رئيس جمهور كشورمان امروز سفرى يك روزه به كويت 

و عمان داشته باشد.
به گزارش ايسنا، روز دوشــنبه معاون ارتباطات و اطالع رسانى 
دفتر رئيس جمهــورى خبر داد: رئيس قوه مجريه در ســفرى 
يك روزه به دو كشور عربى حوزه خليج فارس، عمان و كويت 

سفر مى كند و با مقامات اين كشورها ديدار و رايزنى مى كند.
اين سفر در حالى انجام مى شــود كه طى مدت اخير تكاپوها از 
سوى دو كشور كويت و عمان براى گسترش همكارى ها بين 
كشورهاى منطقه از جمله ايران و كشورهاى حاشيه حوزه خليج 
فارس شدت يافته، موضوعى كه جمهورى اسالمى ايران نيز 
همواره از آن اســتقبال كرده و بر گســترش اهميت تعامالت 
دوجانبه و منطقه اى بين كشورهاى اين حوزه تأكيد كرده است.
حدود  ٢٠ روز پيش پس از اخبار متفاوتى كه در ارتباط با ســفر 
وزير امور خارجه كويت به تهران منتشــر مى شد، «شيخ صباح 
الخالد الصباح» اين ديپلمات عاليرتبه كويتى بعد از دوسال به 
تهران آمد و با محمدجواد ظريف و حســن روحانى به صورت 
مفصل ديدار و گفتگو كرد و پيام امير كويت را به حسن روحانى 
منتقل كرد. پيامى كه مضمون آن به طور كامل و شفاف تاكنون 
اعالم نشده است. ولى به نظر مى رسد كه در اين پيام امير كويت 
بر موضوع همكارى هاى دوجانبه و همكارى هاى منطقه اى با 
توجه به بحران هايى كه منطقه با آن روبه رواست تأكيد كرده 

است.
در زمان سفر وزير خارجه كويت به تهران برخى از رسانه هاى 
عربى مدعى شــده بودند وزير امور خارجه كويت  در ســفر به 
تهران مى خواهد پيام شوراى همكارى خليج فارس را به ايران 
منتقل كند. اين پيــام حاوى مضامينى دربــاره روابط ايران و 
كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس بر اساس منشور 

سازمان ملل و قوانين بين المللى است.
جدا از اين مباحث رسانه اى آنچه در صحنه عمل ديده مى شود 
اين است كه ايران در راستاى سياست هاى گذشته خود همواره 
عزم بر گسترش روابط با كشورهاى منطقه و همسايه داشته و 
فارغ از اينكه آيا آقاى روحانى در ســفر به كويت قصد دارد به 
صورت شــفاهى جواب پيام امير كويت را بدهد يا نه، اين سفر 
قطعًا در گســترش روابط بين ايران و كشــورهاى حوزه خليج 

فارس مؤثر خواهد بود.
 در همين چارچوب ســفير ايران در كويت با بيان اينكه ســفر 
رئيس جمهور ايران به كويت سفر رسمى است و به دعوت امير 
كويت انجام مى شود، خاطرنشــان كرد: در اين سفر يك روزه 
مسائل منطقه اى، همكارى هاى مشترك كشورهاى منطقه و 
همچنين گسترش همكارى هاى دوجانبه مورد بحث و بررسى 

قرار مى گيرد.
 عليرضا عنايتى با اعالم اينكه رئيس جمهور در ابتدا به عمان 
سفر خواهد كرد و بعدازظهر روز چهارشنبه در كويت خواهد بود، 
افزود: آقاى روحانى در جريان اين سفر با امير كويت  و نخست 
وزير اين كشــور  ديدار خواهد كرد و در ضيافت شــامى كه به 

مناسبت اين سفر ترتيب داده شده حضور پيدا خواهد كرد.
در همين حال استقبال رسمى «سلطان قابوس» از رئيس جمهور 
كشورمان، مالقات خصوصى و مذاكرات هيئت هاى عاليرتبه 
دو كشــور  از مهمترين برنامه هاى دومين سفر رسمى و كوتاه 

روحانى به عمان در صبح امروز چهارشنبه خواهد بود.
قابوس پادشــاه عمان در  سوم شهريورماه 
١٣٩٢ به عنوان اولين مهمان خارجى 
رئيس دولت يازدهم به تهران سفر 
كرد و روحانى نيز در نخستين سفر 
خود به كشورهاى عضو شوراى 
همكارى خليج فارس، در 
اســفندماه ١٣٩٢ به 

عمان سفر كرد .

روحانى امروز به كويت و عمان مى رود

راز سفر يك روزه



اجتماع ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه ٠٣

نماينده ولى فقيه در امورحج و زيارت و سرپرست حجاج 
ايرانى ابراز اميدوارى كرد شرايط براى انجام حج مطلوب 

زائران ايرانى فراهم شود.
به گزارش مهر، حجت االســالم و المسلمين سيد على 
قاضى عسكر در نشست شوراى برنامه ريزى و هماهنگى 
بعثه مقام معظم رهبرى و ســازمان حج و زيارت كه در 
آستانه اعزام هيئت ايرانى به عربستان تشكيل شد، گفت: 
اگر عربستان واقعاً مى خواهد حجاج ايرانى به حج بروند 
بايد از تعلل و ايجاد تأخير در روند صدور ويزا و مذاكرات 

پرهيز نموده و در استقبال از زائران ايرانى مصمم باشد.
وى ابراز اميــدوارى كرد كه هيئــت اعزامى جمهورى 

اسالمى ايران به رياست سرپرست سازمان حج و زيارت 
در پايان مذاكرات با طرف سعودى با دستاورد مثبت به 
كشور بازگردد و شرايط براى انجام حج مطلوب زائران 

ايرانى فراهم شود.
با توجه به دعوتنامه ارســالى عربستان قرار  است هيئت 
ايرانى براى مذاكره با طرف سعودى پنجم اسفند ماه به 

عربستان برود.
نماينده ولى فقيه همچنين از كميته ها و كارگروه هاى 
تخصصى حج خواست تا به صورت فشرده برنامه هاى 
حوزه خود را پيگيرى و راهكارهاى جديد براى هر مورد 

ارائه كنند.

رئيس انجمن ژنتيك ايران گفت: متأسفانه در ايران ٤٥ 
درصد ازدواج ها فاميلى است و اين موضوع عامل اصلى 

افزايش بيمارى هاى ژنتيكى است.
محمود تواليى تصريح كرد: اين موضوع بسيار مهم است 
كه اگر قبل از ازدواج زوجين مشاوره ژنتيك انجام مى دادند 
ما با كاهش ٧٠ درصدى اين بيمارى ها روبه رو مى شديم 
ولى متأســفانه در اكثر مواقع با اصــرار دو طرف ازدواج 
صورت مى گيرد. ما تأكيد داريم كه براى آينده ايران بايد در 
كنترل جمعيت تجديدنظر بكنيم و موضوع چند فرزندى را 

خانواده ها مد نظر قرار بدهند.
وى با اشاره به رد طرح اجبارى شدن آزمايش ژنتيك قبل 

ازدواج، افزود: آزمايش اجبارى ژنتيك مى تواند هزينه هاى 
مالى بســيارى را براى خانواده ها در پى داشــته باشد و 
متأسفانه در بيمه ها هم جايى براى آنها در نظر نگرفته اند. 
تواليى براى جايگزينى طرح آزمايــش ژنتيك قبل از 
ازدواج، موضوع ديگرى را مطرح كرد و بيان كرد: راهكار 
ديگرى براى جلوگيرى از افزايش تولد نوزادان با اختالالت 
ژنتيكى وجود دارد و آن اين اســت كه همتى ايجاد شود 
كه با اطالع رسانى و فرهنگ ســازى در جامعه، مدارس و  
همچنين اطالع رسانى در پادگان ها آموزش هايى انجام 
شــود تا عموم مردم با خطرات و مشكالت ژنتيكى آشنا

 شوند.

٤٥ درصد ازدواج ها در ايران 
فاميلى است

عربستان در استقبال از 
زائران ايرانى مصمم باشد

سالمت ايرانى يا آمريكايى 
معاون وزير بهداشـت با طرح سـئوالى مبنى بر اينكه 
يك كشـور چقدر بايد در حوزه سـالمت هزينه كند، 
عوامل مختلف در اين مبحث را مورد اشـاره قرار داد 
و گفت: مجمـوع توليد ناخالص ملى كشـور ما حدود 
٤٢٠ ميليارد دالر اسـت كه حدود ٣٠ ميليارد دالر آن 
در حوزه سالمت هزينه مى شود. اين در حالى است كه 
در كشـور آمريكا بيش از ٧٠ برابر كشور ما يعنى بالغ 
بر ٢٢٠ ميليارد دالر در حوزه سالمت هزينه مى شود.

ايرج حريرچى ادامه داد: براى پاسخ به اين سئوال بايد 
ديد كه وضعيت بيمارى ها در كشور ما چگونه است به 
عنوان مثال در كشور ما بابت درمان رايگان هر بيمار 
مبتال به ايدز سـاالنه ٥٢ ميليون تومـان مى پردازيم. 
قاعدتاً ايـن هزينه در كشـورهايى كه تعـداد بيماران 

مبتال به ايدز در آنها باالست، با كشور ما فرق دارد.

تهيه جسد
اعضاى هيئـت ممتحنـه علوم تشـريح به سـازمان 
پزشـكى قانونى نامـه اى نوشـتند و در آن نسـبت به 
دراختيار قرارندادن جسد به دانشجويان علوم پزشكى 

انتقاد كردند. 
دراين نامـه به آمارى اشـاره شـد كه نشـان مى دهد 
هفتـه اى صد جسـد مجهول الهويه درتهران كشـف 
مى شود، درحالى  كه بخش هاى تشريح دانشگاه هاى 
علوم پزشـكى ناچارند جسـدها را از بـازار مافيايى با 

پرداخت يك ديه كامل بخرند.
آنها دراين نامه درخواست كردند:  «آنچه مسلم است، 
تهيه جسد غيرمسـلمان دراين كشـور درحال حاضر 
امكانپذير نيسـت. ازطـرف ديگر، شـهر بزرگى مثل 
تهران با جمعيت حدود ١٥ ميليون نفرى، در هرهفته 
طبق آمار ده  سال قبل حدود صد جسد مجهول الهويه 
دارد كه شهردارى از دور خيابان ها جمع آورى مى كند 
و تحويـل پزشـكى قانونى مى دهـد. سـئوال ما اين 
است اگر فقط يك دهم اين رقم را بين دانشكده هاى 
پزشـكى توزيع مى كردند، در هر سـال ما حدود ٥٢٠ 
عدد جسد داشـتيم كه به هر دانشـگاه علوم پزشكى 
الاقل ده جسد مى رسيد و ما ديگر هيچ مشكلى دراين 

زمينه نداشتيم.»

كتك نداريم
رئيس پليس آگاهى نيـروى انتظامى با بيان اينكه در 
پليس آگاهى ضرب و شتم نداريم، گفت: با شديدترين 
نحو ممكن با كسانى كه اخالق مدار نباشند يا خشونت 

كالمى داشته باشند، برخورد مى كنيم.
سـردار محمدرضا مقيمى اظهار داشـت: هـر يك از 
متهمان ممكن است فرزند ما باشـند و از سويى هيچ 
ضمانتى وجود ندارد كه هيچ وقت افراد خالف نكنند 
براين اسـاس دوسـت نداريم بـا عزيزانمـان هر چند 
مرتكب خالف شـده باشـند، بداخالقى صورت گيرد 
براين اساس بد اخالقى و بد خلقى را در پليس آگاهى 

تحمل نمى كنيم.
وى اضافه كرد: به هر جهت اخالقيات و شرع مقدس 
اصًال به ما اجـازه نمى دهد و براين اسـاس مجموعه 
بازرسى در پليس آگاهى فعال شده است و در صورت 
ارسـال گزارش هايـى در ايـن زمينه، برخـورد انجام 

خواهد شد.

مدال قاليبافى 
رئيس كميسيون نظارت شوراى شهر تهران با اشاره 
به اينكه غبار و رطوبت بالى خانمان سوز شهروندان 
خوزستانى شـده و قطع آب و برق مشكالت مردم را 
بيشتر كرده است، گفت: بايد به برخى مسئولين گفت 
اگر نمى توانند مشكلى را حل كنند حداقل مى توانند 
با حضور در كنـار مردم بر رنج ها و مشـكالت شـان 
مرهم بگذارند و براى همين در كنار مردم بودن است 
كه بارها گفته ام بايد به سـينه شـهردار كـه ٩ روز در 
كنار همه نيروها و خانواده هاى آتش نشـانان حادثه 

پالسكو بود، مدال بزنيم.
پرويز سرورى تصريح كرد: يك مسئول به جاى رفتن 
به ميان مردم خوزستان و ابراز همدردى مى گويد كه 
طرح هاى درازمدتى در زمينه كاهش مشكالت داريم 
و بـا كشـورهاى منطقه در حـال مذاكره هسـتيم اما 

 حضورم در آن شهر ضرورتى ندارد.

چرك نويس

  جام جم آنالين | «ايران بهشت كارمندان است» اگر اين جمله 
در هيچ موردى مصداق نداشته باشد كه خب بديهى است ندارد، درباره 
روزهاى قرمز روى تقويم مصداق دارد، اينكه تعداد تعطيلى هاى رسمى 
تقويم آنقدر هست كه ايران را بهشت كارمندان بدانيم، همين است كه 
هنوز يك ماه مانده به ســال جديد، ماه هاى سال بعد توسط كارمندان 
رصد مى شود تا وضعيت قرارگيرى تعطيلى هاى تقويم را با تعطيالت 

خودمان هماهنگ كنيم.

فروردين؛ خواب بيشتر از كار
 چهار روز اول سال جزو تعطيلى هاى رسمى است. از سه شنبه تا جمعه 
چهارم فروردين. اولين خسران سال از همين روزهاى اول هويداست 
چرا كه چهارم فروردين كه تعطيل رسمى است روز جمعه است و اولين 
تعطيلى سال در روز چهارم سال از بين رفته است! تقريباً يك هفته پس 
از سيزده به در، در روز يك شنبه، يك تعطيلى ميان هفته دلچسب ديگر 
رخنمايى مى كنــد. والدت حضرت على (ع) كــه در روز ٢٢ فروردين 
درست در روز سه شنبه قرار گرفته. با دو روز مرخصى (و شايد هم يك 
روز) اين تعطيلى مى تواند به جمعه وصل شــود تــا چند روز كار جاى 

خودش را به رخوت يك تعطيلى چهار روزه بدهد.

ارديبهشت؛ كمى هم كار
 پس از تعطيــالت فراوان ماه اول هــر چقدر هم تعطيلــى در تقويم 
ارديبهشت ديده شود كم است، چه برسد كه يك روز از تعطيلى رسمى 
اين ماه هم درست افتاده باشد روى روز جمعه. سه شنبه ٥ ارديبهشت 
اولين تعطيلى رسمى اين ماه است كه به بهانه تعطيلى مبعث رسول اكرم 
است. ديگر بايد تا آخر ماه دلخوش به جمعه هاى قرمز بمانيم چرا كه ٢٢ 

ارديبهشت كه نيمه شعبان است هم در تقويم سال جديد جمعه است.

خرداد؛ سومين ماه و سومين جمعه
اين ماه هم روزهاى قرمز روى تقويم ديده مى شــود.١٤ و ١٥ خرداد 
امسال طورى روى تقويم قرار گرفته كه براى عده اى يك تعطيلى چند 
روزه است و براى عده اى ديگر شايد به اندازه يك آخر هفته معمولى. 
هر چند كارمندان ايرانى معموًال از دسته دوم نيستند و نهايت استفاده 
را از اين تعطيالت خواهند كرد. تعطيالت دو روزه ١٤ و ١٥ خرداد سال 
آينده روزهاى يك شنبه و دوشــنبه است تا شنبه قربانى بين التعطيلى 
شود و تعطيالت كارمندان از عصر چهارشنبه و در بدبينانه ترين حالت از 
ظهر پنج شنبه آغاز شود. البته ناگفته نماند كه در سومين ماه سال جديد 
سومين تعطيلى رسمى هم همزمان با جمعه شده است تا اراده كارمندان 
در بين التعطيلى شنبه هفته قبلش محكم تر شود و دلخوش به همان 

چهار پنج روز ميانه خرداد باشند.

تير؛ وقتى هفته مى شكند
 تيرماه سال آينده هم با هشت روز تعطيلى رســمى به نوعى در ميان 
ماه هاى ميانه سال از ركورد خوبى برخوردار است. به ويژه اينكه دو روز 
از اين تعطيلى ٥ و ٦ تيرماه پشــت سرهم است و هر كارمندى وسوسه 
مى شود كه اين بار دو روز را با حربه بين التعطيلى به سر كند تا يك هفته 
نيمه تعطيل را براى خود بسازد. روزهاى دوشنبه و سه شنبه ٥ و ٦ تيرماه 
به بهانه عيد سعيد فطر روى تقويم قرمز رنگ شده اند تا كارمندان محترم 
با توجه به جايگاهشان بتوانند شنبه و يك شنبه را قربانى كنند تا هفته را 
بشكنند. تعطيلى بعدى در روزهاى آخر ماه است . ٢٩ تيرماه كه شهادت 

امام جعفر صادق (ع) است و در روز پنج شنبه قرار گرفته.

مرداد؛ صالت ظهر مرداد 
مردادماه در گرماگرم تابستان شاهد اولين ماه بى تعطيل سال هستيم. 
اين داستان وقتى براى كارمندان غم انگيزتر مى شود كه بدانيم تعداد 
روزهاى جمعه هم در اين ماه ٣١ روزه فقط چهار روز است تا هفته هاى 

كارى سختى در مرداد گرم سال آينده انتظارمان را بكشد.

شهريور؛ حسن ختام گرما
هر چند بايد چشممان كم كم عادت كند به ديدن سياهى هاى تقويم 
اما شهريور هم با ٥ جمعه و يك تعطيلى ميان هفته مى تواند حسن ختام 
مناسبى براى فصل گرم سال باشد. بهتر آنكه تعطيلى ميان هفته بهانه 
شادمانى دارد و عيد سعيد قربان است و بهتر از آن اينكه در روز شنبه ١٨ 
شهريور قرار گرفته تا وصل شود به جمعه تا دو روز تعطيلى را در گرماى 

آخرين ماه تابستان تجربه كنيم.

مهر؛ اولين ماه ٣٠ روزه سال
آغاز پاييز و پايان تابستان ميزان مراجعه به تقويم خيلى بيشتر مى شود. 
دانش آموزان و معلمان و دانشجويان و... همگى دوباره دست به تقويم 
مى شوند تا وضعيت تعطيلى ها را بعد از سه ماه رخوت رصد كنند. اولين 
ماه ٣٠ روزه سال چهار جمعه دارد و دو روز تعطيلى ميان هفته كه البته 
روزهاى تاسوعا و عاشوراست و طبعاً پشت سر هم. البته اين دو روز هم 

در ٨ و ٩ مهر است و روزهاى شنبه و يك شنبه قرار گرفته است.

آبان؛ ٢ تعطيلى و يك بين التعطيلى
دومين ماه پاييز هم مثل ماه اول اســت. تعداد تعطيلى ها شــش روز 
اســت با اين تفاوت كه پراكندگى اش متفاوت تر است. ١٨ آبان كه به 
بهانه اربعين حسينى تعطيل اســت در روز پنج شنبه قرار گرفته است و 
٢٨ آبان كه شــهادت امام رضا (ع) اســت در روز يك شنبه است. اين 
تعطيلى شايد شامل يك بين التعطيلى شود تا يك روز به تعطيلى هاى 
اين ماه اضافه شــود. ضمن اينكه گفتنى اســت در هشتمين ماه سال 
آينده شــاهد چهارمين تعطيلى خواهيم بود كه متقارن مى شود با روز 

جمعه.

آذر؛ ادامه فرمول پاييز 
فرمول پاييز ادامه دارد؛ چهار جمعه و دو روز ميان هفته. آذر هم از همين 
فرمول پيروى مى كند. شــهادت امام حسن عســگرى (ع) كه در روز 
دوشنبه تقويم قرار گرفته است و ميالد رسول اكرم (ص) كه در پانزدهم 
آذرماه و در روز چهارشنبه قرار گرفته اســت. درست مثل ماه قبل اين 
تعطيلى هم بوى بين التعطيلى مــى دهد تا پاييز هم جاى خودش را به 

تعطيلى هاى زمستان بدهد.

دى؛ برهوت تعطيلى و تسكين جمعه 
برهوت قرمزى روى تقويم. كارمندان محترم بايد در دى ماه سرد سال 
خودشان را براى يك ماه كار و تالش آماده كنند چرا كه اين اولين ماه 
سال است كه هيچ تعطيلى ميان هفته اى در خود نمى بيند. البته آنقدر 
هم ســخت نمى گذرد چرا كه دى اولين ماه ٣٠ روزه است كه به جاى 
چهار جمعه پنج جمعه دارد تا شــايد كمى تســكين بخش كارمندان

 باشد!

بهمن؛ ٥ روز تعطيلى 
روال زمستان ادامه دارد. بهمن ماه هم شامل پنج تعطيلى است كه شامل 
چهار جمعه است. ٢٢ بهمن ســال آينده اما در روز يك شنبه است تا از 

همين حاال بتوانيد برنامه ريزى كنيد براى يك بين التعطيلى دلچسب.

اسفند؛ ماه آخر
اولين روز و آخرين روز اسفند روى تقويم سال آينده قرمز است. اولين روز 
اسفند سال آينده به بهانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم ا... عليها 
تعطيل است. ماهى كه در روز سه شنبه آغاز مى شود. البته كه ٢٩ اسفند 
هم به بهانه روز ملى شدن صنعت نفت تعطيل است. هر چند تعطيلى ٢٩ 
اسفند هميشه به پاى تعطيالت نوروز نوشته مى شود. باقى اش چهار  

جمعه اى است كه در تقويم سال بعد قرمز شده اند.

اين قرمزهاى دوست داشتنى تقويم!
نگاهى به وضعيت تعطيلى هاى رسمى و غير رسمى سال ٩٦

در موارد متعددى از حوادث غم انگيز، سگ هاى زنده ياب، نقش اول عمليات امداد و نجات 
را ايفا مى كنند و همپاى امدادگران براى يافتن محبوس شدگان و كمك به آنها در عمليات 
حضور دارند؛ اين همه در حالى است كه در پشت صحنه كارهاى بسيارى انجام مى شود 
تا اين موجودات بتوانند تبســم را جايگزين نگرانى كنند. به واقع، سگ ها دركى از نجات 
انسان ها از زير آوار ندارند، آنها به دنبال پيدا كردن اسباب بازى خود هستند كه شايد در دست 

كسى باشد كه در زير آوار مانده است.
سرپرست پايگاه هاى آموزش، نگهدارى، تجسس و تربيت (آنست) هالل احمر ايران در 
گفتگو با ايرنا اظهار داشت: هر چند امروزه از حيوانات ديگرى نيز همچون موش و زنبور 
براى عمليات مختلف همچون كشف مواد تخديرى و انفجارى استفاده مى كنند اما به دليل 
هماهنگى و تطبيق با انسان در زمينه امدادرسانى، سگ ها هنوز هم جايگاه نخست را در 

اين زمينه دارند.
اسماعيل اسكندرى افزود: اصوًال سگ ها قدرت تفكيك بويايى بااليى دارند و بوها را به 
صورت مولكولى دريافت مى كنند، به طور مثال اگر غذايــى را در ده ظرف مجزا بريزيم، 

سگ ها قادرند از طريق بويايى بين ظرف ها تفكيك قائل شوند.
وى با بيان اينكه ٧٣ قالده سگ زنده ياب و ١١ سر مربى در ايران فعال هستند و تنها مركز 
آموزش سگ هاى زنده در خاورميانه در كشورمان قرار دارد، گفت: هر استان داراى دو قالده 
سگ است؛ در استان تهران هشــت قالده موجود است و پنج قالده نيز در واحد پشتيبانى 

مستقر است كه هر يك مربى خاص خود را دارد.
سرپرست پايگاه هاى آنســت هالل احمر ايران گفت: به طور متوسط هر سگ ماده اين 
نژاد در هر زايمان شش توله به دنيا مى آورد اما همه توله ها براى زنده ياب شدن مناسب 
نيستند، كارشناسان از ميان توله هاى سه ماهه با بررسى شرايط جسمى و سنجش هوش 
تعدادى را براى آموزش انتخاب مى كنند، قيمت توله هاى سه ماهه از ٥٠ تا صد ميليون 

ريال متغير است.
وى با اشاره با واقعه اخير ساختمان پالسكو گفت: سگ ها پس از هر عملياتى كه به شكست 

بيانجامد، بايد از نظر جسمى و روانى بازيابى شوند، در غير اين صورت به دليل خستگى و 
سرخوردگى، قابليت هاى خود را از دست مى دهند.

سرپرست پايگاه هاى آنست هالل احمر ايران، دوســتى را پايه همكارى بين سگ و مربى 
دانست و گفت: بدون درك متقابل به هيچ وجه انجام 

عمليات امكان پذير نيست. هر ســگ حداقل ٥٠ 
درصد از خصوصيات مربــى را به خود مى گيرد، 
تيزهوشــى و چابكى مربى به سگ نيز منتقل 
مى شود، سگ و مربى بايد هماهنگ با هم باشند. 
وى خاطرنشان كرد: هر سگ در مواجهه با فرد 
زنده در زير آوار و جسد واكنش خاصى دارد كه 
مربى قادر به فهم آن است؛ سگ بسته به وجود 
حيوان و انسان در زير آوار، زنده و يا مرده بودن 

آن واكنش هاى متفاوتى از خود نشان مى دهد. 
يافتن انسان زنده اغلب با خوشحالى و جست و خيز 

سگ همراه است.
سرپرست پايگاه هاى آنســت هالل احمر ايران، 
گفــت: قيمت هر ســگ مولد بيــن ٥٠٠ تا يك 

ميليارد ريال اســت، مشخصه هايى 
همچــون خــط خونى، شــجره، 

بيمارى هاى ژنتيكى، در انتخاب 
ســگ هاى مولد بسيار مهم 

است تا بتوان سگ هاى 
توانا بــراى عمليات 

تربيت كرد. 

سگ هاى زنده ياب چگونه انسان ها را نجات مى دهند؟

مباحث مربوط به تســخير النه جاسوســى و حمله آمريكايى ها به طبس از كتاب  مطالعات 
اجتماعى پايه نهم در سال تحصيلى جارى حذف شده است البته آموزش وپرورش مى گويد اين 

مباحث به كتاب تاريخ دوره متوسطه دوم وارد مى شود.
به گزارش تسنيم، كتاب مطالعات اجتماعى پايه نهم در سال تحصيلى ٩٦-٩٥ نيز دچار تغيير 
و تحوالتى شده است و بر اين اساس برخى دروس حذف شده اند. درس ١٦ كتاب مطالعات 
اجتماعى پايه نهم با عنوان «دوران پس از انقالب اسالمى» انتخاب شده است كه به مباحثى 
همچون برپايى نظام جمهورى اسالمى ايران، توطئه ها و دسيسه هاى دشمن، ترور شخصيت ها 
و مردم انقالبى، دوران جنگ تحميلى و رحلت امام خمينى (ره) و انتخاب رهبر معظم انقالب 
مى پردازد. اين در شرايطى است كه در سال تحصيلى ٩٥-٩٤ عالوه بر مطالب فوق در اين 
درس به موضوع  تسخير النه جاسوسى،گروگان گيرى آمريكايى ها، شرط ايران براى آزادى 
گروگان ها، ماجراى حمله آمريكايى ها به طبس و نابودى هواپيماها وهليكوپترهاى آنها اشاره 
شده بود كه در سال تحصيلى ٩٦-٩٥  اين موضوع از كتاب مطالعات اجتماعى پايه نهم حذف 

شده است.
پيش از اين نيز ماجراى شهيد فهميده از كتاب هديه هاى آسمانى پايه ششم خبرى حذف شده 
بود. سال هاى گذشته درس پانزدهم كتاب هديه هاى آسمانى پايه ششم با عنوان «رهبران 
كوچك» به معرفى شهدايى همچون حسين فهميده، بهنام محمدى، مهدى باكرى، ابراهيم 
همت، عباس بابايى، حسن باقرى، على صياد شيرازى و... اختصاص داشت. در كتاب هديه هاى 
آسمانى پايه ششم در سال تحصيلى ٩٥-٩٦ درس «رهبران كوچك» حذف و به جاى آن درس 
«سرزمين هاى هميشه سبز» اضافه شد. البته پس از رسانه اى شدن اين خبر آموزش وپرورش 

قول بازگشت داستان زندگى شهيد فهميده به كتاب هاى درسى را داد.
ناهيد فالحيان رئيس گروه مطالعات اجتماعى دفتر تأليف كتاب هاى درسى در خصوص حذف 
برخى مطالب از كتاب مطالعات اجتماعى پايه نهم دوره اول متوسطه گفت: با توجه به اينكه 
مطلب مربوط به تسخير النه جاسوسى، گروگان گيرى آمريكايى ها و ماجراى حمله به طبس 
و نابودى هواپيماها و هليكوپترهاى آمريكايى قرار است درسال تحصيلى٩٧-٩٦ در كتاب 
تاريخ معاصر ايران دوره متوسطه دوم به طور كامل مطرح شود، اين مطلب در كتاب مطالعات 
اجتماعى سال تحصيلى ٩٥-٩٤ نيز به صورت جزئى و گذرا مطرح شده بود بنابراين آن را حذف 
كرديم تا به طور كامل در كتاب تاريخ معاصر ايران لحاظ شــود بنابراين شوراى برنامه ريزى 

تشخيص داد كه محتواى مذكور جابه جا شود.
فالحيان بيان كرد: متأسفانه امروزه هر تغيير و تعديلى كه در محتواى كتاب  هاى درسى بر 
اساس پژوهش ها و ديدگاه هاى آموزشى صورت مى گيرد دستاويز برداشت ها و جنجال هاى 

سياسى قرار مى گيرد درحالى كه اين تغييرات صرفاً اهداف آموزشى دارد.

تسخير النه جاسوسى و حمله آمريكايى ها 
به طبس از كتاب درسى حذف شد

مديرعامل صندوق احيا و بهره بردارى از اماكن فرهنگى-تاريخى از بهره بردارى مجدد از اولين هتل ايران يعنى «گراند هتل قزوين» خبر داد.
گراند هتل قزوين اولين هتل به سبك اروپايى در  ايران است كه در سال هاى پايانى دوره قاجار ساخته شده است و در بافت تاريخى شهر 
قزوين قرار دارد. اين بناى تاريخى در سال هاى گذشته با مشكل براى مرمت روبه رو بوده و چندين بار نيز براى بهره بردارى از سوى صندوق 
احيا و بهره بردارى از اماكن فرهنگى-تاريخى به مزايده گذاشته  شده است، اما به دليل نياز به حجم گسترده اى از سرمايه گذارى مزايده و 

واگذارى اين بنا محقق نشده است.
محمدرضا پوينده مديرعامل صندوق احيــا و بهره بردارى از اماكن فرهنگى-تاريخى با بيان اينكه بــه زودى گراند هتل قزوين به يك 
سرمايه گذار  واگذار مى شود، گفت: اين بهره بردار قرار است در حدود دو  سال اين بناى تاريخى را مرمت و پس از آن به مدت ٢٠ سال از آن 

بهره بردارى كند، كاربرى آن نيز همچنان هتل خواهد بود و به عنوان يك هتل سنتى از آن بهره بردارى خواهد شد.

زنده شدن دوباره 
اولين هتل ايران
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آغاز فصل سوم نشست هاى 
«پاتوق خانواده» 

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، اولیـن برنامـه از فصل سـوم 
سلسـله نشسـت هـاى ماهانـه «پاتـوق خانـواده» 
با عنـوان «جدایـى نادرهـا از سـیمین هـا» برگزار

 مى شود.این برنامه با محوریت «فاصله خانواده من 
تا طالق چقدر اسـت» با حضور دکتر سـید محسن 
فاطمى روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد از سوى 
کمیته فرهنگ خانـواده و روابط اجتماعى سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان برنامه ریزى 

شده است.
عالقه مندان براى حضور در این برنامه مى توانند با 
در دست داشتن کارت ورود به برنامه، روز چهارشنبه 
27 بهمـن مـاه سـاعت 18 به سـالن کوثـر واقع در 
ابتداى بلوار دانشگاه، سه راه حکیم نظامى، مجموعه 

22 بهمن مراجعه کنند.

تمدید نمایشگاه 
«گوشه هاى اصفهان» 

مـوزه هنرهـاى معاصـر اصفهان تـا 28 بهمـن ماه 
میزبان نمایشگاه «گوشه هاى اصفهان» آثار نقاشى 
جهانگیـر شـهدادى در قالبـى متفـاوت و شـاعرانه

 اسـت. این نمایشـگاه نقاشـى  با 36 اثر از جهانگیر 
شـهدادى تـا 28 بهمن مـاه تمدید شـده و در محل 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان میزبان هنردوسـتان 

به نقاشى و شعرفارسى است.

  بررسى«ابتکارات رضا عباسى 
در مکتب نقاشى اصفهان»

همایش «بررسـى ابتکارات رضا عباسـى در مکتب 
اصفهان» از سوى مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل 
برگزار مى شـود.به گزارش روابط عمومى سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان، رضا عباسى

(متوفى به 1044 ق) مشـهورترین نقاش عصر شاه 
عبـاس اول صفـوى از بنیانگـذاران مکتب نقاشـى 
اصیل ایرانى، موسوم به نقاشى مکتب اصفهان است.

همایش «بررسـى ابتکارات رضا عباسـى در مکتب 
اصفهان» با سـخنرانى دکتـر اصغر جوانى دانشـیار 
دانشگاه هنر اصفهان امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 
از سـاعت 17و 30 دقیقه در محل سـالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.

برگزارى چهارمین نشست 
«باغ ایرانى» 

چهارمین نشسـت «بـاغ ایرانى» بـا محوریت «باغ 
ایرانى و زندگـى امـروز» در موزه حمـام علیقلى آقا 
سـازمان فرهنگـى- تفریحـى شـهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.
این نشست  با محوریت «باغ ایرانى و زندگى امروز» 
با حضور «آزاده شاهچراغى» در موزه حمام علیقلى 
آقا برگزار مى شود. عالقه مندان براى حضور در این 
نشست مى توانند روز پنج شنبه 28 بهمن ماه ساعت
15و 30 دقیقه به حمـام علیقلى آقا واقـع در خیابان
 مسجد سید، خیابان آیت ا... بیدآبادى مراجعه کنند.

30 هزار مترمربع پروژه عمرانى 
در دانشگاه آزاد اصفهان

دبیر هیئت امنا و رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: 30 هزار مترمربع پروژه عمرانى نیمه 
تمام این دانشــگاه تا ســال آینده تکمیل شده و به 

بهره بردارى خواهد رسید.
محمد امیرى دربــاره پروژه هاى عمرانى دانشــگاه 
آزاد اسالمى اســتان اصفهان اظهار داشت: 70 هزار 
متر مربع پــروژه نیمه تمام در این دانشــگاه در حال 
تکمیل اســت که بر اســاس پیش بینى انجام شده 
30 هــزار مترمربع آن ســال آینده بــه بهره بردارى 
مى رســد.وى گفت: 40 هزار مترمربــع از طرح هاى

عمرانــى ایــن دانشــگاه مربــوط به بیمارســتان 
واحد نجف آباد اســت که تکمیل این پــروژه عظیم 
نیازمند زمان بیشترى است و ســاخت آن چند سال 

زمان مى برد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان گفت: باغ موزه دفاع مقدس اصفهان به مرحله اى 
رســیده که نیاز به تجهیزات الکترونیکى با اعتبار بسیار 
دارد که تا کنون بودجه الزم براى این امر محقق نشــده

 است.
ســردار مجتبى شــیروانیان درباره تکمیل موزه دفاع 
مقدس اصفهان اظهار داشت: بخش محدودى از بودجه 
مصوب سال 94 و 95 واگذار شــده است، فاز نخست از 
نظر ساختمانى در حدود 90 درصد پیشرفت دارد اما از این 
مرحله به بعد به لحاظ اینکه موزه دفاع مقدس اصفهان 
به صورت دیجیتال اســت تجهیزات زیرساختى، اعتبار 

بسیارى مى خواهد که بودجه الزم براى این امر تاکنون 
محقق نشده است.

وى افزود: براى تکمیل فاز نخســت موزه دفاع مقدس 
استان اصفهان 15 میلیارد تومان برآورد شده و احداث این 
باغ موزه فاز بندى شده که فاز نخست آن در خرداد سال 

آینده به بهره بردارى مى رسد.
مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان در پاسخ به این سئوال که آیا بودجه سال آینده 
افزایش پیدا مى کند؟ خاطرنشــان کــرد: امیدواریم در 
هفته هاى پایانى امسال و سال آینده این بودجه محقق 

شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: طرح سخاوت سین هشــتم سفره نوروزى شامل 

اهداى سبد پوشاك به نیازمندان در اصفهان آغاز شد.
حمیدرضا شــیران افزود: این طرح بــه منظور تأمین 
مایحتاج اولیه نوروزى و حمایت از فرزندان بى بضاعت 
تحت پوشش امداد، در قالب اهداى سبد 800 هزار ریالى 

پوشاك، در استان اصفهان اجرا شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه تمامى 
دفاتر کمیته امداد اســتان آمادگى دریافت کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى خّیران را تا پایان اسفند دارند، ادامه داد: 
خّیران براى حمایت از نیازمندان تحت پوشش این نهاد 

مى توانند با شماره گیرى#031*8877* از طریق تلفن 
همراه کمک هاى نقدى خود را پرداخت کنند.

وى با بیان اینکه پیش بینى مى شود امسال در حدود 65 
هزار سبد پوشــاك نوروزى براى نیازمندان جمع آورى 
شــود، گفت: 96 هزار خانوار در استان اصفهان زیر چتر 

حمایتى کمیته امداد هستند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: همانند 
سال هاى قبل مردم نیک اندیش اصفهانى مى توانند، به 
منظور یارى خانواده هاى نیازمند در روزهاى18،19 و 21 
اسفند با مراجعه به پایگاه هاى نیکوکارى استان، شادى 

نوروزى خود را با نیازمندان تقسیم کنند.

اعتبار تجهیزات باغ موزه 
دفاع مقدس محقق نشده است

طرح «سخاوت» 
سین هشتم سفره نوروزى

موج بارشى که روز دوشنبه به اصفهان وارد شده بود، بعد 
از بارندگى هاى قابل توجه در حالى از استان خارج شد 

که موج بارندگى هاى جدید در راه است.
 در این رابطه کارشــناس مســئول هواشناسى استان 
اصفهان گفت: نقشــه ها نشــان مى دهــد روزهاى 
چهار شــنبه و پنج شــنبه (امروز و فردا) براى اســتان 

اصفهان بارش برف و باران پیش بینى مى شود.
به گزارش ایمنا، سیدان کارشناس مسئول هواشناسى 
استان اصفهان اظهار داشــت: طى روز دوشنبه در اکثر 
مناطق اســتان شــاهد بارش باران و بــرف بودیم که 
بیشترین بارش به میزان 42 میلیمتر از سمیرم گزارش 

شده اســت. وى افزود: میزان بارش در شهر اصفهان 
5/9میلیمتر بوده است.

کارشناس مسئول هواشناسى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: صبح روز سه شنبه وضعیت مه آلودگى در اصفهان، 
اردستان، کبوتر آباد، خورو بیابانک، مورچه خورت، نطنز 
و کاشان به چشم مى خورد.وى در خصوص پیش بینى 
دماى هواى اســتان اصفهان گفت:  کمینه دما در اکثر 

مناطق استان 5-3 درجه کاهش خواهد داشت.

30 سانتیمتر برف در سمیرم
در همین حال میترا ســیدان در گفتگو با فارس گفت: 

سمیرم با 30 ســانتیمتر برف، بیشترین بارش را داشته، 
داران با 15 ســانتیمتر بــرف و 28 میلیمتر آب حاصل 
از برف، چــادگان با 17/4 میلیمتر، فریدونشــهر با 20 
ســانتیمتر و بوئین میاندشــت با 12 ســانتیمتر برف 
بیشترین بارش ها در استان اصفهان را به خود اختصاص 

دادند.

همه راه ها باز است به جز پشتکوه 
حســین پورقیصرى رئیس پلیس راه اســتان اصفهان 
دیروز در خصوص وضعیت راه هاى استان اصفهان به 
خبرگزارى فارس اظهار داشت: کلیه جاده هاى اصلى و 

محورهاى مواصالتى به جــز محورهاى صعب العبور 
روستاهاى منطقه پشتکوه شهرســتان فریدونشهر باز 

هستند و تردد در آنها جریان دارد.
وى با بیان اینکه راهداران مشــغول خدمت رســانى 
به مســافران در جاده هاى اصلى هســتند، افزود: در 
صورت مســاعد شــدن شــرایط بــراى بــاز کردن

 محورهاى روســتاهاى منطقه پشــتکوه شهرستان 
فریدونشهر راهداران اقدامات الزم را انجام خواهند داد.

اسکان بیش از 130 نفر از مسافران در 
پایگاه هاى جاده اى

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان گفت: 
پایگاه هاى امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان در 24 ساعت منتهى به روز سه شنبه 130 نفر 

را در پایگاه هاى جاده اى اسکان دادند.
داریــوش کریمى در گفتگــو با فــارس در خصوص 
امدادرســانى اخیر ایــن هالل احمر به مســافران در 
جاده هاى اســتان اصفهان اظهار داشت: در کل استان 
اصفهان ده مورد بــرف و کوالك شــدید اتفاق افتاد 
که از جملــه آنها مى توان به شهرســتان هاى فریدن، 

فریدونشهر و سمیرم اشاره کرد.
وى افزود: در مجموع پایگاه هاى امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در 24 ســاعت 130 نفر 
را در این پایگاه هــا اســکان داده و همچنین به 324 
نفر امدادرسانى کرده اند، مســافران پس از اسکان در 
پایگاه هاى جــاده اى هالل احمر بســته هاى غذایى، 
امکانات تغذیه اى و پتو از نیروهاى هالل احمر دریافت 

مى کنند.
معاون امــداد و نجــات هالل احمر اســتان اصفهان
 تصریح کرد: فعالیت هاى هالل احمــر ادامه دارد و در 
حال حاضر 40 پایگاه امــداد و نجات جاده اى جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در وضعیــت آماده باش 

هستند.
وى افزود: در صورت هشــدارهاى اداره هواشناســى 
تمــام پایگاه هــاى جــاده اى هالل احمر در اســتان 
اصفهان در حالت آماده باش یا همان وضعیت زرد قرار 
مى گیرند که روز دوشــنبه این اتفــاق رخ داد.کریمى 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر وضعیــت براى تمام 
پایگاه هاى جاده اى هالل احمر اســتان اصفهان سفید 

است.

کاهش  بارندگى و افزایش روز افزون جمعیت، عاملى 
شــده تا اســتفاده مجدد از فاضالب هاى خانگى به 
عنوان یکى از راه هاى غلبه بر مشــکل کم  آبى تلقى

 شود. 
شهردارى شاهین شهر در این راستا تصمیم به استفاده 
از منابــع آبى موجــود از طریق تصفیه خانه پســاب 
فاضالب گرفت و همزمان بــا دهه مبارك فجر، آیین 
بهره بردارى از پروژه شبکه خط انتقال پساب فاضالب 
بین مخزن هاى هزار و 10 هــزار مترمکعبى فضاى 
سبز برگزار شــد. در این زمینه گفتگویى با حمیدرضا 
فدایى مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى شــاهین شــهر انجام شــده که در ادامه 

مى خوانید.

در چــه زمانــى بهره بــردارى از 
پســاب فاضالب در فضاى ســبز 

شاهین شهرآغاز شد؟
شهردارى شاهین شــهر ســال 91 موفق شد براى 
اولین بار در کشور پســاب فاضالب تصفیه شده را بعد 
از رفع آلودگى و گندزدایى وارد شــبکه آبیارى فضاى 
سبز شــهرى کند. همچنین در مطالعات اولیه، طرح 
احداث مخزن 10 هــزار مترمکعبى به منظور متمرکز 
کردن آب خام موجود در یک نقطه و توزیع  یکنواخت 
آن تدبیر و اواخر سال 93 عملیات ساخت مخزن آغاز 

شد.
براى توسعه بهره بردارى از پساب 

آیا اقدامى صورت گرفته است؟
بله، ســال 94 مخزن 10 هزار مترمکعبى آب گیر شد 
و همزمان با این امر، کلنگ اجراى پروژه شــبکه خط 
انتقال، بین مخزن 10 هزار و هزار مترمکعبى واقع در 
ایستگاه ولیعصر(عج) به زمین خورده شد که اجراى این 
پروژه با هزینه اى بالغ بر 140 میلیارد ریال، یکســال 
به طــول انجامید. کل خط انتقال اجرا شــده به طول 
تقریبى 7 کیلومتر است که به صورت رفت و برگشت 
در فاصله مکانى سه هزار و 250 مترى بین دو مخزن 

اجرا شده است.
در خصوص فرآیند این پروژه بیشتر 

براى ما توضیح بدهید ؟
فرآیند این پروژه به گونه اى اســت که تمام آب خام 
موجود پس از جمع آورى در مخــزن هزار مترمکعبى  
از طریق لوله اى با قطــر 600 میلیمتر به مخزن 10 
هزار مترمکعبى پمپاژ شــده و ســپس بعد از متمرکز 
کــردن آب درآن نقطه از طریق لولــه اى با قطر800 
میلیمتربه صورت ثقلى به ایستگاه ولیعصر(ع) باز گشته 
و پــس از عبور از فیلتر هــاى تمــام اتوماتیک تعبیه 
شده در ایستگاه فیلتراسیون و جذب مواد جامد معلق
در آب به منظور آبیارى فضاى سبز وارد شبکه آبیارى 

مى شود.
چه ویژگى هایى باعث شده تا پروژه 
شــبکه خط انتقال پساب فاضالب 

متمایز شود؟
از آنجایى که مخزن 10 هزار مترمکعبى در ارتفاعات 

مشرف به شهر واقع شده و اختالف ارتفاع کف مخزن 
تا بلندترین نقطه شهر  55 متر است، حداقل فشار آب در 
نقطه مصرف 5/5 اتمسفر است و همین اختالف ارتفاع 
و انتقال آب به صورت ثقلى باعث مى شــود که بدون 
استفاده از انرژى برق حداقل فشار آبى ذکر شده در نقاط 

مختلف شهر ایجاد شود.
همچنین با فشار ایجاد شــده مى توانیم شبکه آبیارى 
تحت فشــار را در سطح شــهر توســعه دهیم که به 
این ترتیب توزیــع یکنواخت و مدیریــت بهینه آب، 
کاهش هزینه هــاى نگهــدارى و همچنین افزایش 
راندمان آبیــارى را خواهیم داشــت. از طرفى هم در
کنار صرفه جویى در مصرف آب تحت تأثیر توســعه 
شــبکه آبیارى تحت فشــار مى توان فضاى سبز را 

توسعه داد.
درباره تأثیرات این پروژه در حفظ 

محیط زیست توضیح دهید؟
استفاده از کودهاى شــیمیایى در فضاى سبز شهرى 
به صفر رســیده چرا که اغلب عناصر حیاتى مورد نیاز 
گیاهان در پساب مذکور وجود دارد که در کنار کاهش 
هزینه هاى کمک شایانى به حفظ محیط زیست خواهد 
داشت. از آنجایى هم که توسعه و نگهدارى فضاى سبز 
شهرى با استفاده اصولى از پساب فاضالب به عنوان 
یکى از پایدارترین منابع آبى در دسترس، باعث کاهش 
فشار بهره بردارى از سفره هاى آب زیرزمینى شده، به 
این ترتیب تأثیر بسزایى در حفظ صحیح محیط زیست 

خواهیم داشت.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به مرگ 
52 نفر بر اثر مســمویت با گاز مونواکسیدکربن گفت: 
استان اصفهان بعد از تهران و خراسان رضوى رتبه سوم 
متوفیات ناشى از مســمومیت با مونواکسید کربن را در 

کشور داشته است.
على سلیمان پور با اشاره به اینکه در ده ماهه سال جارى 
تعداد 33 هزار و 763 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع 
به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند، 
اظهارداشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

معادل 1/5درصد کاهش یافته است.
وى افزود: این در حالى است که مراجعان به دلیل نزاع 
26/4درصد از حجم مراجعان معاینات مراکز پزشــکى 

قانونى استان اصفهان را تشکیل مى دهند.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
از کل مراجعان نزاع تعداد 11 هــزار و 45 نفر زن و 22 
هزار و 718 نفر مــرد بوده اند، اضافه کــرد: همچنین 
در مدت مشــابه ســال قبل تعداد 34 هزار و 277 نفر 
به دلیل نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان مراجعه 
کرده اند که 11 هزار و 211 نفر زن و 23 هزار و 66 نفر 

مرد بوده اند.
ســلیمان پور با بیان اینکه در دى ماه ســال جارى دو 
هزار و 605 نفر به دلیل صدمات ناشى از نزاع به مراکز 
پزشکى قانونى استان مراجعه کردند، تصریح کرد: این 
آمار نسبت به دى ماه سال گذشته در حدود 5/4 درصد 

کاهش یافته است.

باز باران در راه است
موج جدید بارشى، هواى آخر هفته اصفهان را مرطوب مى کند

اصفهان در رتبه سوم 
مرگ بر اثر

 مسمومیت با گاز

شبکه خط انتقال پساب فاضالب
شاخص ترین پروژه زیست محیطى شهردارى شاهین شهر

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با رد ادعاى کاهش 
قیمت این محصول در هفته جارى، گفت: شرایط بازار 
اصفهان هیچ تغییــرى نکرده و با وجود اینکه کشــتار 
قیمت گوشت قرمز کاهش نیافته از سوى دیگر نرخ هر 
کیلو گوشت گوساله در اصفهان طى دو هفته اخیر بین 
هزارو500 تادوهزارتومان گران شــده است.به گزارش 
ایمنا، به دنبال تداوم گرانى گوشت قرمز، سه روز پیش 
رئیس مرکــز اصالح نژاد دام وزارت کشــاورزى اعالم 
کرد که با افزایش عرضه دام زنده و گوشت قرمز داخلى 
و وارداتى، قیمت این محصــول در هفته جارى کاهش 

خواهد یافت.
در این راســتا رضا انصارى رئیس اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهان با بیان اینکه هر ساله در زمستان به دلیل زاد و ولد 
دام ها، شاهد افزایش قیمت گوشت هستیم، افزود: سال 
گذشته میزان کشتار دام سبک در استان اصفهان حدود 
ده هزار رأس بود که متأسفانه امسال به کمتر از نصف و 

به چهار هزار رأس دام کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان بیان داشت: امسال 
نیز حدود 200 رأس دام ســنگین گوســاله در اســتان 

اصفهان کشتار شده است.
وى با تأکید بر اینکه هــر کیلو دام زنده بســته به نوع 
آن در کشــتارگاه با قیمت 15 تا 16 هزار تومان فروخته 
مى شود، گفت: متأســفانه براى کاهش نرخ گوشت در 
اصفهان وارداتى نداشتیم و مسئول تنظیم بازار نیز وزارت 

جهادکشاورزى است.
وى با اشاره به قیمت انواع گوشت در بازار اصفهان، گفت: 
هر کیلو گوشت درجه یک گوسفند با دنبه 36 هزار تومان، 
گوشت درجه 2 گوسفند بدون استخوان 31 هزار تومان، 
گوشت گوساله مخلوط بین 32 تا 33 هزار تومان، گوشت 
ران گوساله بین 35 تا 36 هزار تومان، گوشت شترمخلوط 
بدون کوهان 38 هزار تومان، گوشت ران شتر 40 هزار 

تومان و گوشت شترمرغ 43 هزار تومان است.  

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان درباره وضعیت میوه شب عید، اظهار داشت: با توجه 
به سرمازدگى و از دست رفتن پرتقال شمال براى تأمین 

این محصول براى شب عید با مشکل مواجه خواهیم شد.
نوروزعلى اسماعیلى با بیان اینکه شــمال ایران، قطب 
مرکبات کشور است، گفت: به طور معمول از آبان ماه تا آخر 
اردیبهشت سال بعد، مرکبات شمال در کشور موجود است؛ 
اما این محصول در تاریخ دوم آذر امسال براثر سرمازدگى 
از بین رفت و حتى گفته مى شــود برخى باغداران عنوان

 کرده اند که درختان مرکبات شمال باید سوزانده شود.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر مرکبات جنوب که 

عمدتاً مربوط به مناطق شیراز، فسا، کازرون و ... بوده، در 
بازار موجود است، گفت: در این شرایط تنها پرتقال والنسیا 

که ترش است براى شب عید ذخیره و عرضه خواهد شد.
وى افــزود: اوایل آذر ماه، قیمت پرتقال تامســون حدود  
دوهزار و500 تومان بود که امروز به دلیل نبود پرتقال شمال 

به هفت هزار و500 تومان افزایش یافته است.
وى با تأکید بر اینکه با این شرایط و به طور قطع براى تأمین 
پرتقال شب عید با مشکل مواجه مى شویم، تصریح کرد: 
متأسفانه هم اکنون دالالن، پرتقال جنوب را از باغداران 
خریدارى و در انبارهاى خود ذخیره کرده اند که متأسفانه 

کسى نمى تواند جلودار دالالن میوه در بازار باشد.
اسماعیلى با اشاره به اینکه به طور معمول 70 درصد پرتقال 
کشور از شــمال و 30 درصد از جنوب تأمین مى شود که 
امســال به دلیل سرمازدگى مرکبات شــمال را از دست 
داده ایم، گفت: سال گذشته روزانه 10 هزار تن پرتقال براى 
ذخیره وارد اصفهان مى شد که امسال به دلیل شرایط آب و 
هوایى شمال و از بین رفتن مرکبات این منطقه، چنین نشد.

به اعتقاد وى، تنها راه حل این مشــکل در شرایط فعلى، 
واردات پرتقال از ترکیه است با وجودى که کیفیت آن از 

پرتقال هاى شمال پایین تر است.

از دست رفتن پرتقال هاى شمال و مشکالت تأمین میوه شب عید

گوشت قرمز ارزان نشد

شهردار اصفهان گفت: مشکالت بسیار شهر اصفهان نجات غریقانى مى خواهد تا بتواند شهر اصفهان را از غرق شدن نجات دهند البته 
همکاران ما نیز در شهردارى اصفهان در حال انجام این کار هستند.

مهدى جمالى نژاد افزود: خبرهاى بسیار خوبى را در آینده نزدیک براى ورزشکاران خواهیم داشت؛ هر هفته پروژه هایى در شهر کلید 
مى خورد وى عنوان کرد: اخیراً اقداماتى در شهر رخ داده که نویدبخش آینده اى روشن است، از جمله این اقدامات مى توان به تفاهم نامه 
با سوئد اشاره کرد از این لحاظ که شهردارى اصفهان نخستین شهردارى است که در این امر ورود پیدا کرده است، دبیر یونیسف شهر 
اصفهان را به  عنوان «شهر دوست دار کودك» معرفى مى کند؛ پیوستن شهر اصفهان به لیست شهرهاى خالق جهان اقدام بزرگى بود 
که شهرهاى دیگر کشور مثل تهران هم با وجود تالش هاى بسیار نتوانستند در این لیست ورود پیدا کنند.شهردار اصفهان گفت: در 

روزهاى اخیر با سرمایه گذاران چینى و ایتالیایى توافق هایى انجام دادیم و در حال افزایش این سرمایه گذارى ها هستیم.

شهردار اصفهان:

اصفهان براى غرق 
نشدن در مشکالت به 
نجات غریق نیاز دارد 



استان ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه ٠٥

   حيدرى زاده، مديرمخابرات 
منطقه اصفهان شد

طى حكمى از سوى مديرعامل شركت مخابرات ايران، 
حيدرى زاده به سمت مديرمخابرات منطقه اصفهان 

منصوب شد.
طى حكمى از ســوى رســول ســرائيان مديرعامل 
شركت مخابرات ايران، مهدى حيدرى زاده، جانشين 
حســين كشــايى مديرمخابرات منطقــه اصفهان 
شــد.پيش از اين حيدرى زاده، مديرمخابرات مركز 
استان بود. همچنين حسين كشــايى در مدت چهار 
ســال مديرمخابرات منطقــه اصفهــان بود.گفته
مى شود، از اين پس حسين كشايى در سمت كارشناس 

مخابرات اصفهان به فعاليت خود ادامه  مى دهد.

٢٥ مرغ مينا در اصفهان
جمع آوري شد

كارشناســان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
اصفهان در سركشي از يك واحد پرنده فروشي تعداد 

٢٥ قطعه مرغ مينا را كشف و ضبط كردند.
با توجه به شيوع بيماري آنفلوآنزاي مرغي كارشناسان 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان طي 
پايش و سركشي از يك واحد پرنده فروشي تعداد ٢٥ 
قطعه مرغ مينا را كشــف و ضبط كرده و با هماهنگي 

مراجع قضائي به اداره كل تحويل داده شد. 

حل شدن مشكالت مسكن مهر 
اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: مشكالت پروژه مسكن مهر 
شهرستان اصفهان به جز اماكن آموزشى و فرهنگى 

برطرف شده است.
فضل ا... كفيل  گفت: توافقنامــه اى چهارجانبه ميان 
فرماندارى، شــهردارى هاى شهرستان، بنياد مسكن 
و راه و شهرســازى در خصوص پروژه مســكن مهر 
در شهرســتان منعقد شــده كه در حال انجام است و 
مشكالت پروژه مسكن مهر شهرستان اصفهان به جز 

اماكن آموزشى و فرهنگى برطرف شده است.

اعالم فراخوان مسابقه 
طراحى پوستر «درد مشترك»

مديرخانه گرافيك حوزه هنرى استان اصفهان از انتشار 
فراخوان مسابقه پوستر «درد مشترك» خبرداد.

اميرمســعود حالج گفت:  محورهاى موضوعى اين 
مســابقه تروريســم و افراط گرايى، همفكرى درباره 
درد مشترك و چاره انديشــى براى امنيت بيشتر، بهار 
عربى، آشــوب ها و تحوالت منطقه، طالبان و داعش 
ايجاد ناامنى و افراط گرايى با نام جعلى اســالم، سيل 
روزافــزون مهاجرت به اروپا و به هــم خوردن تعادل 
اجتماعى، سياه نمايى گسترده عليه اسالم و موج اسالم 
هراسى در اروپا وكم ارزش  شدن جان، مال و حرمت 

انسان ها هستند.
وى خاطرنشان كرد: مهلت ارسال اثر به اين مسابقه ٢٠ 
اسفندماه خواهد بود و داورى و انتخاب آثار برتر در ٢٥ 

اسفندماه ١٣٩٥برگزار خواهد شد.

امانتدارى پاكبان خمينى شهرى 
در حفظ كيف ميليونى

كيف مفقود شــده حاوى ١٥ ميليون تومان پول نقد 
و چك توســط پاكبان شــهردارى خمينى شهر به 
صاحبش تحويل شد. سركارگر منطقه يك شهردارى 
خمينى شهر اظهارداشــت: ابراهيم طاهرى يكى از 
پاكبانان شهردارى خمينى شهر در حين انجام وظيفه 
در خيابان شريعتى شمالى با كيفى حاوى ١٥ ميليون 
تومان پول نقد و چك مواجه شد و موضوع را سريعًا 
به بنده اطالع داد. هاشــم هاشميان با بيان اينكه در 
كيف مذكور هيچگونه مدرك شناسايى براى تماس 
با مالك كيف وجود نداشــت، افزود: از طريق فيش 
واريزى بانكى موجود در كيــف و مراجعه به بانك، 
مالك از طريق شماره حساب شناسايى شد.وى  ادامه 
داد: كيف مذكور با مراجعه مالك و دادن نشــانى و 
اعالم مشخصات محتويات از جمله چك هاى بانكى 

پس از تأييد مشخصات تحويل مالك شد.

خبر

كارشناس مســئول بيمارى ايدز مركز بهداشت استان 
اصفهان گفت: تاكنون ٢٣ زن بــاردار با HIV مثبت در 

اصفهان نوزادان سالم به دنيا آورده اند.
مرجان مشــكاتى اظهار داشــت: تا پايان شهريور ماه 
ســال جارى ٧٢١ بيمار مبتال به بيمارى ايدز در استان 
شناسايى شــده اند كه از اين تعداد ١٢٤ بيمار زن و ٥٩٧ 

نفر مرد هستند.
وي افزود: زنان مبتال به ايــن بيمارى مى توانند با تحت 
كنترل و درمان قرار گرفتن مراكز بهداشتى، باردار شده و 

فرزند سالم به دنيا آورند.
مشكاتى ادامه داد: شــايع ترين راه انتقال اعتياد تزريقى 

است و ٦٦ درصد افراد از اين طريق به اين بيمارى مبتال 
مى شود و ارتباط جنسى نيز دومين راه انتقال و علت ابتال 

به اين بيمارى است.
كارشناس مســئول بيمارى ايدز مركز بهداشت استان 
اصفهان با بيان اينكه در سال هاي اخير شمار مبتاليان 
به اين بيماري از طريق اعتيــاد تزريقي كاهش اما آمار 
مربوط به انتقــال اين بيماري از طريق ارتباط جنســي 
افزايش يافته اســت،  تصريح كرد: ٨٣ درصد مبتاليان
 به ايدز در استان مرد و ١٠ درصد زنان هستند و بيشترين 
گروه سنى مبتاليان به اين بيمارى سنين ٢٤ تا ٤٠ سال 

است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
صدور پيش پروانه ساختمان با اجراى طرح الكترونيكى 
شدن پروانه ســاختمان در شــهردارى اصفهان در بازه 

زمانى كمتر از يك دقيقه انجام مى شود.
جمال الدين صمصام شــريعت اظهار داشــت: عمليات 

اجرايى اين طرح از هفت ماه گذشته آغاز شده بود.
وى با بيان اينكه سيستم صدور پروانه الكترونيكى تك 
برگى تا پايان سال جارى در همه مناطق شهر اصفهان 
اجرايى خواهد شــد، ادامه داد: همزمان بــا منطقه ١٣ 
تعدادى ديگر از مناطق شهردارى اصفهان نيز اقدامات 

اوليه اجراى اين طرح را انجام داده اند.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان با اشاره 
به اينكه ٣٢ زير سيستم از اين پروانه مربوط به شهرسازى 
است، اضافه كرد: سه زير سيستم اين سامانه نيز مربوط به 
درآمد است و مردم نيز با دريافت نام كاربرى و رمز عبور 
از شهردارى مناطق مى توانند وارد اين سامانه شده و از 

مزاياى آن بهره مند شوند.
وى با اشاره به اينكه شهرســازى الكترونيك به سمت 
كاهش ديدارهاى چهــره به چهره با شــهروندان گام 
برداشته است، ابراز داشت: با اين روند مى توان خدمات 
شهرسازى به شهروندان را به صورت ٢٤ ساعته و حتى 

در ايام تعطيل ارائه كرد.

صدور پيش پروانه ساختمان  
كمتر از يك دقيقه

تولد ٢٣ نوزاد سالم از مادران 
مبتال به ايدز در اصفهان

جمال نوروزباقرى

«اگر شــب عيد بيمه بيكارى مى خواهيد، زودتر از اين 
مجموعه خداحافظى كنيد.»

اين جمله را كارگران بخش هاى خصوصى و دولتى اين 
روزها زياد مى شنوند. 

با نزديك شدن به پايان سال و روزهاى حساب و كتاب 
مراكز اقتصادى، صنعتــى و توليدى، بســيارى از آنها 
درمى يابند كه در اين ســال ضرر را بيشتر از سود كسب 
كرده اند و به همين خاطر ترجيح مى دهند كه واحد خود 

را كوچك تر ويا تعطيل كنند.
در اين ميان باالخره طومار كارخانه پلى اكريل اصفهان 
بعد از ٣٨ ســال پيچيده شــد.كارخانه اى كه قرار بود  
توليدات آن به عنوان مواد اوليه در شركت هاى نساجى 
و توليد فرش مورد استفاده واقع شــود حاال خودش به 
عنوان يك ماده اوليه خام در اختيار مسئوالن قرار گرفته 
تا با واگذارى و فروش آن بتواننــد رفته رفته به تعطيلى 
بخش اعظمى از واحدهــاى صنعتى و توليدى اصفهان 

كمك كنند!
كارگران اصفهانى نيز به مانند ديگر نمونه هاى استانى 
آن؛ چه در جنوب و چه در شمال، اين روزها نگران خالى 
ماندن سفره شب عيد خود هستند و اما مديران اصفهانى 
نيز به مانند ديگر نمونه هاى استانى آن؛ چه در جنوب و 
چه در شمال، اين روزها نگران پُر شدن تورهاى خارجى  

شب عيد خود هستند...!
تعطيلى سه ماهه كارخانه پلى اكريل اصفهان شايد يك 
وقفه براى شروعى طوفانى باشد اما تجربه در طول زمان 
ثابت كرده كه اين وقفه ها بيشتر براى سكوت طوالنى 
است تا در گذر زمان، به مانند ارج،آزمايش،روغن نباتى 
قو،پارس الكتريك، فوالد سهند،ايســتك(توليد كننده 
ماءالشعيربدون الكل) و ســرانجام كارخانه پلى اكريل 

اصفهان.
هر دولتى نشــان داده كه از زمان حيات تا ممات خود، 
ميراثــى ماندگار به فراخــور مردمان هرشــهر به ارث 
مى گذاردو شايد ارثيه دولت تدبير واميد براى اصفهان 
جدا از تعطيلى كارگاه هاى توليدى و صنعتى در اين سال 

ها، كارخانه پلى اكريل اصفهان نيز باشد.
دوره سه ماهه اى كه اين كارخانه براى تأمين مواد اوليه 
مشــخص كرده به بعد از انتخابات رياست جمهورى در 
سال ٩٦ خواهد رســيد و از آنجا كه اين كارخانه دولتى 
است تا زمان مشخص شــدن رئيس جمهور بعدى(؟!) 
هيئت مديره آن تعيين و تكليف نخواهد شد و شايد اين 

سه ماه به ٣٠ ماه هم برسد.
اين تعطيلى و اين اخراج اجبارى كارگران نه فقط متعلق 
به كارگران پلى اكريل اصفهان كه اين روزها همه مردم 
در اين شــهر به نحوى از اين اقتصاد ناالن هستند. زيرا 
نه شكمى سير مى شود و نه حتى جيبى پُر و فقط وفقط 

تالش مى كنند كه زنده بمانند.
ديگر كارگــران بخش هاى توليدى و صنعتى اســتان 
اصفهان حال و روزى بهتر از كارگران پلى اكريل ندارند. 

آنها نيز به نوعى از اين سرگشتگى رنج مى برند زيرا به 
درستى نمى دانند كه در سال آينده چه باليى قراراست بر 
سر قرار دادهاى نيم بند آنها بيايد و به همين خاطر با هر 

شرايطى از سوى كارفرما كنار مى آيند.
در اين اوضاع، تنها كام افرادى كه استخدام دولتى هستند 
شيرين است و ديگر مردم كه به نوعى يا كارمند هستند يا 

كارگر با اين مشكالت دست به گريبان هستند.
عده اى آرزو مــى كنند كاش عيد نبــود، عده اى ديگر

مى گويند عيد هم مثل باقى روزها چه فرقى مى كند به 
حال ما و عده اى دلشان مى خواهد كه عيد باشداما ديگر 

دل و دماغى برايشان نمانده است.
اين روزها همه نگران سفره شــب عيد هستند و در اين 
نگرانى كارگران دلواپس تر هســتند زيــرا كارخانه اى 
كه در آن كار مى كرده در حال تعطيلى است اما صاحب 

كارخانه خانه اى نو خريده و براى پســر خود از آنطرف 
آب، ماشين ســفارش داده و قرار اســت دسته جمعى 
خانواده مدير به مسافرت خارج از كشــور بروند و آنجا 
خريد كننــد. امــا كارگران هنــوز منتظرند تــا چراغ 
كارگاه روشــن شــود و آنجــا كار كننــد امــا خبــر 
ندارنــد مديــر بــا ارزهــاى دولتــى به جــاى خريد 
ماشــين آالت و چه و چه، ســرمايه گــذارى كرده در 

بانك هاى آنطرف آبى!
اما كارگر نبايد نگران باشــد زيرا بســته حمايتى همراه 
با يارانه نقدى در راه اســت: دو بطرى ٨١٠ ميلى ليترى 
روغن نباتي مايع،١٠ كيلوگرم برنج بســته بندى شده،
٤ كيلوگرم گوشت مرغ يــا دو عــدد مرغ بســته بندى 
 UF شــده،٨٠٠ گرم پنير بــا بستهبندى ٤٠٠ گرمى

،١/٨كيلوگرم يا دو بسته دوازده تايى تخم مرغ...!

چهار چرخ اقتصاد، َپنَچر است...

عيدى كارگران اصفهانى با بيكارى 

ساسان اكبرزاده 

«مركز مديريت حــوزه هــاى علميه خواهران اســتان 
اصفهان، از خواهران عالقه مند بــه تحصيل در دوره هاى 
سطح ٢ (كارشناسى پيوسته) ســطح ٣ (كارشناسى ارشد) 
و ســطح ٤ (دكترا) در حوزه علميه خواهــران اصفهان از 
١٥ بهمن مــاه تا ٣٠ اســفند ســال جارى براى ســال 
تحصيلى ٩٧-٩٦ به صورت سراســرى و از طريق سايت

 www.whc.ir ، پذيرش و ثبت نام به عمل مى آورد.»
مدير حوزه هاى علميه خواهران اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: مدارس حوزه هاى علميه 
خواهران در كليه سطوح تحصيلى فعال بوده و عالقه مندان 
خواهر داراى مدرك ســيكل يا ديپلم در كل استان پس از 
گذراندن دوره تحصيلى كه براى دارندگان سيكل، هفت سال 
و براى دارندگان ديپلم پنج سال خواهد بود موفق به دريافت 
مدرك كارشناسى يا ليسانس خواهند شد. اين در حالى است 
كه اين دوره عمومى ناميده شده و در همه شهرستان هاى 

استان، اين مدارس فعال هستند. 
حجت االسالم والمسلمين سيد مهدى ابطحى با اشاره به 
دوره سطح ٣ گفت: دوره سطح ٣ يا كارشناسى ارشد، سطحى 
تخصصى بوده و در شش رشته تفسير و علوم قرانى، فقه و 
اصول، اخالق، تاريخ، كالم و ادبيات عالقه مندان پذيرش 
مى شــوند كه دو حــوزه در اصفهان و بقيه در شــهرهاى 
خوراسگان، شاهين شــهر، نجف آباد و خمينى شهر واقع 
هستند و فارغ التحصيالن سطح ٢ نيز مى توانند در سطح 

٣ ثبت نام كنند.
وى ادامه داد: براى اولين بار از سال گذشته ما سطح ٤ (دكترا) 
را در حوزه هاى علميه خواهران اســتان اصفهان تأسيس 
كرديم كه امروز در دو رشته تفسير و علوم قرآنى و فقه و اصول 
داير شده و فارغ التحصيالن سطح ٣ نيز مى توانند در سطح 

٤ تحصيل كنند.
حجت االســالم و المســلمين ابطحى با تأكيــد بر اينكه 
تحصيل در كليه مقاطع حوزه هاى علميه خواهران استان 
اصفهان رايگان بوده و مدارك مــا از نظر وزارت علوم قابل 
ارائه به ديگر دانشــگاه ها و مؤسســات اســت، افزود: در 
حوزه هاى علميه خواهران هيچ وجهى بابت تحصيل دريافت 
نمى شــود و حتى كتاب ها با تخفيف ٤٥ درصد درا ختيار 

متقاضيان قرار مى گيرد.
مدير حوزه هاى علميه خواهران استان اصفهان  اظهار داشت: 
بخشى از بودجه حوزه هاى علميه خواهران را دولت، بخشى 
از محل وجوهات نصف سهم امام و بخشى كه معموًال صرف 
ساخت و ساز و ايجاد فضاهاى آموزشى مى شود را خيرين 

تأمين مى كنند. 
حجت االسالم والمسلمين ابطحى گفت: در معارف دينى، بر 
دانش اندوزى تأكيد شده كه اين نشان از اهميت علم آموزى 
دارد و كشورى كه در علم پيشرفت كند مى تواند از استثمار 
و استثمارگران رهايى يافته و نجات پيدا كند و در اين راستا 
يكى از بركات نظام جمهورى اســالمى، تأسيس و ايجاد 
فضاهاى آموزشى براى خواهران در كشور است و امروز ما از 

٧٠ كشور جهان در حوزه هاى علميه طلبه داريم كه هر يك 
پس از بازگشت به كشورشان، مبلّغ دينى بوده و شعاع عظيمى 
را تحت پوشش دارند. وى با بيان اينكه امروز در كشور حدود 
٥٠٠ حوزه علميه خواهران و ٣٧ هزار ُمبلّغ خواهر سازمان 
يافته داريم، افزود: امروز در استان اصفهان هزار و ٥٠٠ ُمبلّغ 
خواهر، فعاليت دارند و در حقيقت مجموع اعزام خواهران براى 
تبليغ، سخنرانى و امور فرهنگى در كل كشور در دو سال اخير 

به ٧٠٠ هزار اعزام مى رسد.
حجت االسالم والمسلمين ابطحى حركت حوزه هاى علميه 
خواهران را نوعى بركت دانست و گفت: در استان اصفهان در 
٥٥٠ مدرسه دخترانه، طالب خواهر براى اقامه نماز جماعت 

اعزام مى شوند. 
مدير حوزه هاى علميه خواهران استان اصفهان از وجود ٥٨ 
حوزه علميه خواهران در استان اصفهان خبر داد و افزود: از 
٥٨ حوزه علميه خواهران، شش حوزه در كاشان به صورت 
مستقل فعاليت مى كنند و ٥٢ حوزه در ديگر شهرستان هاى 
اســتان تحت پوشــش حوزه هاى علميه خواهران استان 
اصفهان بوده كه از اين ميزان ١٥ حوزه در شــهر اصفهان 
فعاليت دارد و ما تاكنون ســاخت ٢٠ ســاختمان حوزه در 
شهرســتان ها را در حال اجرا داشــته ايم، در ١٢ ساختمان 
تعميرات انجام شده در ١٢ حوزه هم فضاى آموزشى صورت 
گرفته كه در شهرهاى نطنز، اردستان، نايين، گلپايگان، تيران، 
يزدانشهر، نجف آباد، گلدشت، درچه، دهاقان، داران و... بوده 
است. حجت االسالم والمسلمين ابطحى اظهار داشت: در 
١٥ سال گذشته، پنج هزار فارغ التحصيل سطح ٢ در استان 
اصفهان داشــتيم و روى پنج هزار پايان نامه در موضوعات 
مختلف كارهاى پژوهشى و تحقيقاتى انجام شده است و ما 
در جشنواره عالمه حلى در زمره بهترين ها در كشور شناخته 
شديم. در مسابقات المپياد علمى هم در بين ١٨ نفر ممتاز در 

سطح كشور بيش از نيمى از اصفهان بودند.
مدير حوزه هاى علميه خواهران استان اصفهان از امضاى 
تفاهم نامه با كميته امداد، ســتاد اقامه نماز و ســپاه براى 
اعزام مربى خبر داد و گفــت: از اين نيروها براى ترويج نماز 
استفاده خواهد شد و باتوجه به اينكه نيمى از جمعيت كشور 
را خواهران تشكيل مى دهند نياز است ُمبلّغ خواهر تربيت 
كنيم  و حتى در تالش هســتيم تا اين خواهران به يكى از 
زبان هاى انگليسى، عربى، اسپانيايى و چينى آشنا شوند و به 

ديگر كشورها براى تبليغ اعزام شوند. 

 آغاز پذيرش در حوزه علميه خواهران اصفهان 

نظام پيشنهادهاى شركت پااليش نفت اصفهان در ســيزدهمين همايش و هفتمين 
جشنواره ملى نظام پيشنهادها موفق به دريافت تنديس شد.

بنابر گزارش روابط عمومى شركت پااليش نفت اصفهان، در بخش مقاالت جشنواره نيز 
دو مقاله از شركت پااليش نفت اصفهان مورد پذيرش قرار گرفت.

مقاله اعضاى نظام مشاركت شركت پااليش نفت اصفهان با عنوان« ارائه يك مدل براى 
محاسبه پاداش پيشنهادهاى داراى صرفه اقتصادى» كه توسط فرشته مشهدى دبير نظام 
پيشنهادها تشريح گرديد و همچنين مقاله عبدا... كيان ارثى كارمند آزمايشگاه اين شركت 
نيز با عنوان« ارائه برنامه براى سنجش و ارزيابى پيشنهادهاى دريافتى از سوى كاركنان 

در نظام پيشنهادها» براى چاپ در كتاب مقاالت علمى جشنواره انتخاب شد.
گفتنى است باتوجه به اهميت جايگاه ويژه نظام پيشنهادها در بهبود ارتقاى عملكرد سازمان ها، سازمان جهاد دانشگاهى 
با همكارى دانشگاه ها و مراكز علمى- تحقيقاتى، سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى دولتى و خصوصى كشور، سيزدهمين 
همايش و هفتمين جشنواره ملى نظام پيشنهادها را با شعار «نظام پيشنهادها، عرصه اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتى» 

در تاريخ هاى ٣ و ٤ بهمن ماه ١٣٩٥ در سالن همايش هاى دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار كرد. 

دومين سينماى شهرستان لنجان با حضور فرمانده قرارگاه فنى مهندسى صنايع دفاعى 
اصفهان، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان لنجان و جمعى از مسئولين 
شهرستان لنجان در شهرك شهيد نامجو قرارگاه فنى مهندسى صنايع دفاعى اصفهان 

افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان لنجان، فرماندهى 
قرارگاه فنى مهندسى صنايع دفاعى اصفهان در اين مراسم افتتاح اين سينما را در راستاى 
گسترش نشاط اجتماعى و فرهنگى شهرســتان قلمداد كرد و وجود چنين مكانى را در 
شهرستان لنجان و باالخص براى خانواده و پرسنل صنايع دفاع الزم دانست. در ادامه نيك 
نام رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان لنجان از زحمات فرماندهى و پرسنل قرارگاه فنى مهندسى صنايع دفاعى 
اصفهان كه در مدت كمتر از شش ماه تمامى مراحل فنى و ادارى جهت تأسيس اين مكان را مهيا كردند، تشكر و قدردانى نمود. 

مسابقات شطرنج قهرمانى كارگران كشور به ميزبانى استان اصفهان 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اردستان برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى هيئت و اداره امور ورزش كارگران استان 
اصفهان در جلسه هماهنگى كه در محل فرماندارى اردستان با حضور 
شيران رئيس هيئت و اداره امور ورزش كارگران استان اصفهان، غيور 
فرماندار اردستان، موسوى شــهردار اردستان ،عامرى رئيس اداره 
تعاون،كار و رفاه اجتماعى اردستان،عسكرى رئيس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اردستان و نماينده دانشگاه آزاد اسالمى اردستان برگزار شد، مقرر گرديد  شهرستان اردستان از تاريخ 

١٣ لغايت ١٦ اسفندماه سال جارى ميزبان رقابت هاى كشورى شطرنج كارگران باشد.

 اردستان، ميزبان مسابقات شطرنج كارگران كشور

 موفقيت كشورى 
نظام پيشنهادهاى شركت پااليش نفت اصفهان 

 افتتاح دومين سينماى شهرستان لنجان 

فرمانــدار تيــران و كــرون گفــت: دو واحــد از 
مرغدارى هاى تيران و كــرون به بيمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان مبتال شده است كه عمليات معدوم 
سازى مرغ هاى بيمار و عمليات پيشگيرى اين بيمارى 

انجام شده است.
على رحمانى اظهار داشت: شــهروندان، مرغ و تخم 
مرغ هايى كه از فروشــگاه هاى مجــاز و داراى مهر 
بهداشت مى باشــند را خريدارى كنند و از خريد مرغ 
و تخم مرغ محلى اكيداً خوددارى كنند تا به بيمارى 

مبتال نشوند.
وى افزود: تمام دســتگاه هاى اجرايى شهرستان به 
صورت آماده باش هستند و شهرستان تيران و كرون 
در خصوص اين بيمارى تحت كنترل و نظارت هستند.
فرماندار شهرســتان تيــران و كــرون تصريح كرد: 
مرغداران شهرستان بايد نكات بهداشتى را به صورت 
جدى رعايت كنند و در صورت مبتال شدن مرغ ها به 
اين نوع بيمارى سريعاً به دامپزشكى شهرستان اطالع 
دهند تا هم تلفات به حداقل برسد و هم از پيشروى اين 

بيمارى جلوگيرى شود.
رحمانى اضافه كرد: تاكنون هيــچ موردى از تلفات و 
ابتال به بيمارى آنفلوآنــزا فوق حاد پرندگان در بخش 

خانگى گزارش نشده است.

ابتالي ٢  واحد مرغداري تيران 
به آنفلوآنزاي

 فوق حاد پرندگان



٠٦اقتصاد ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه 

ويترين

مرغ ها هورمون ندارند
معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكى كشور 
وجود هورمون را در مرغ هاى توليدى كشور رد كرد. 
مسعود هاشــم زاده  در نشستى خبرى گفت: نگرانى 
برخى از مردم درباره رشد سريع مرغ هاى صنعتى با 
استفاده از هورمون به طور كامل نابه جاست و اينكه 
برخى پزشكان به اين موضوع دامن مى زنند، جاى 

تعجب دارد.

كمبودى در پوشاك عيد نيست
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: در بخش پوشاك نه 
تنها كمبودى وجود ندارد، بلكه با انباشت توليد كاال در 

واحدهاى توليدى و صنفى مواجه هستيم.
على فاضلى اظهار داشــت: اگر چه هيچ كمبودى در 
تأمين كاالهاى مختلف نداريم اما با تشخيص دولت، 
نمايشگاه هاى بهاره براى تنظيم بازار شب عيد برپا 

مى شود.

رونمايى ايرانى در بغداد
با حضور وزيران صنايع و معادن ايران و عراق از اولين 
خودروى ايرانى دنده اتومات با نام «ساينا» در بغداد 

رونمايى شد. 
خودروى ايرانــى دنده اتومــات متعلق بــه گروه 
خودروسازى سايپاســت كه متناسب با شرايط آب و 

هوايى عراق طراحى و ساخته شده است. 

معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت گفت: تاپنج 
سال آينده بايد كشت تمام گياهان زراعى به جز گندم، 
جو و سيب زمينى به صورت نشائى صورت گيرد و برنامه 

ريزى ها براى تحقق اين موضوع است.
عباس كشــاورز با بيان اينكه آب، خط قرمز كشاورزى 
كشــور اســت، افزود: براى موضوع آب كشــاورزى 
نسخه اى تهيه شده كه بايســتى تمام محققين آن را 

مطالعه و نظرات خود را اعالم كنند. 
وى اظهار داشت: بنا داريم تا براى مقابله با مشكالت راه 
حل هايى داشته باشيم كه تغيير فصل كشت و آرايش 
كشت از جمله آنان است و مى بايست حداقل حضور در 

مزرعه را داشته و گياهان را كوتاه تر كرده و كشاورزى 
حفاظتى را به دليــل صرفه جويــى در هزينه ها و آب 

توسعه دهيم. 
وى به رابطه بخش دولتى با بخش خصوصى اشــاره 
كرد و بيان داشت: سازمان تحقيقات، ترويج و آموزش 
كشاورزى و به خصوص مؤسسه تحقيقاتى تهيه، توليد 
و اصــالح نهال و بــذر در ارتباط بــا بخش خصوصى 
خوب وارد شــده و نياز اســت تا ســازمان تحقيقات 
بخش خصوصى را تقويت كند زيرا خيلى از مشــكالت 
بخش كشــاورزى به كمــك بخــش خصوصى رفع

 مى شود.

رئيس اتحاديه مرغ تخمگذار با اشاره به آخرين وضعيت 
آنفلوآنزاى حاد پرندگان اظهار داشت: طى چند ماه اخير 
با شيوع آنفلوآنزاى حاد پرندگان، ١٤ استان اصلى توليد 
كننده گرفتار اين بيمارى شدند و تا زمانى كه پرندگان 

مهاجر در كشور هستند اين وضعيت ادامه دارد.
ناصر نبى پور با اشاره به آخرين وضعيت صادرات تخم 
مرغ افزود: مجموع صادرات تخم مرغ تا پايان مهر ماه 
٢٤ هزار تن بوده و اين درحالى اســت كه سال گذشته 
٩٣ هزار تــن تخم مرغ به بازارهاى هدف صادر شــده

 است.
 رئيس اتحاديه مرغ تخمگذار با اشــاره به روند معدوم 

ســازى واحد هاى مرغدارى گفت: براســاس آخرين 
آمار سازمان دامپزشــكى ٩ ميليون قطعه جوجه معدوم 
شدند، اما به نظر مى رسد كه رقم معدوم سازى بيش از 

اين رقم است.
نبى پور درباره وضعيت قيمت تخم مــرغ در بازار بيان 
كرد: طى چند سال اخير نرخ تمام شــده هر كيلو تخم 
مرغ از سوى وزارت جهاد كشاورزى چهار هزار و ٢٥٠ 
تومان اعالم شــد و اين درحالى اســت كه در شرايط 
كنونى هر كيلــو تخم مرغ درب مرغــدارى دو هزار و 
٦٠٠ تومان، معــادل دانه اى ٢٦٠ تومــان به فروش

 مى رسد.

كشت نشائى گياهان زراعى
 تا ٥ سال آينده

آنفلوآنزاى حاد پرندگان 
بالى جان صادرات شد

ابالغ راي
شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠٢٠١٧٥٢ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠٢٠٠٢٦٣ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٣٣٨ خواهان : خانم آزاده معلمى دمنه فرزند عبدالعلى به نشانى: اصفهان- بلوار آيينه خانه- جنب قنادى 
بيتوته- بن بست نسترن- پالك ٤٧، خواندگان: ١- آقاى احســان كريمى خرمى به نشانى: اصفهان- خ 
رزمندگان صد متر داخل رزمندگان سمت چپ جنب ســوپر ماهان واحد يك دفتر روزنامه والى ٢- آقاى 
جهانگير چه گونى دزكى به نشانى: مجهول المكان، خواسته: اعســار از پرداخت هزينه دادرسى، دادگاه با 
توجه به جميع محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى بشرح ذيل مبادرت بصدور رأى مى نمايد. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان خانم آزاده معلمى دمنه فرزند عبدالعلى بطرفيت خواندگان ١- آقاى 
جهانگير چه گونى دزكى ٢- آقاى احسان كريمى خرمى به خواســته صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسى دادگاه از توجه به موءداى استشهاديه شهود كه بر عدم استطاعت مالى خواهان بر پرداخته هزينه 
دادرسى شهادت داده اند دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ٥٠٤ و ٥١١ قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم به اعسار خواهان از پرداخت موقت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى نمايد. بديهى است در صورت 
محكوم له واقع شدن خواهان و خروج وى از اعسار وى مكلف به پرداخت هزينه دادرسى مى باشد راى صادره 
حضورى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: ٣٥٨٤١  حقيقى رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/٩١٥
ابالغ راى

شماره دادنامه: ٩٤٠٩٩٧٠٣٥٠١٠٠٦٩٣ شــماره پرونده: ٩٣٠٩٩٨٠٣٥٠١٠١١٨٠ شماره بايگانى شعبه: 
٩٣١٣٦٠ خواهان: بانك مهر اقتصاد به مديريت عليرضا زمانى با وكالت آقاى امير توكلى فرزند حســن به 
نشانى اصفهان چهارراه توحيد طبقه دوم بانك ملت مجتمع حقوقى جم واحد شماره ٧ و خانم بنت الهدى 
كيان ارثى فرزند هوشنگ به نشــانى اصفهان چهارراه توحيد روبروى بانك اقتصاد نوين طبقه دوم بانك 
ملت واحد شماره ٧ خواندگان: ١- آقاى عباس حيدرى فرزند حسين ٢- آقاى سيف اله حيدرى فرزند حسين 
همگى به نشانى مجهول المكان خواسته ها:  ١- مطالبه وجه چك ٢- مطالبه خسارت تاخير تاديه دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و با اعالم ختم دادرسى به شرح ذيل اشناء راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص 
دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت آقاى امير توكلى و خانم بنت الهدى كيان ارثى به طرفيت آقايان ســيف 
اله و عباس هردو حيدرى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ١٢٥/٥٨٤/٠٠٠ ريال بابت وجه يك فقره چك به 
شماره ٤٦٦١٧٧ مورخ ٩٣/٨/٢٤ بانضمام خسارت هزينه دادرسى و تاخير تاديه بشرح دادخواست تقديمى 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى و رونوشت مصدق چك و گواهى نامه 
عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و نظر به اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونى وقت دادرســى در 
جلســه دادگاه حاضر نگرديده و دفاعى به عمل نياورده و دليلى كه حاكى از برائت ذمه خويش باشــد ابراز 
ننموده و مستندات ابرازى خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان 
ك حاكى از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد ٥١٩ ، ١٩٨ ، 
١٩٤ آئين دادرسى مدنى و مواد ٣١٥،  ٢٤٩، ٣١٣ ، ٣١٠ قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده ٢ قانون اصالحى 
صدور چك و استسفاريه مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ ١٢٥/٥٨٤/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته بانضمام خســارت تاخير تاديه و ارزش واقعى وجه چك بر 
مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى كه 
پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى به حيطه وصول در خواهد آمد و پرداخت كليه خسارات دادرسى 
وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ  قابل 
واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف ٢٠ روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مركز استان 

مى باشد م الف: ٣٥٨٣٩  شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /١١/٩١٦
ابالغ راي

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠٢٠١٤٩٨ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠٢٠٠٢٠١ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٢٦٦ خواهان : آقاى عباس شــريف زاده فرزند محمد به نشــانى: اصفهان- خيابــان كاوه- خيابان 
جابرانصــارى- خيابان پنج آذر- كوچه قائــم المنتظر (٢٦) كوى ويال- پــالك ٩٧، خواندگان: ١- آقاى 
محمدمراد ايزدى ٢- آقاى محسن ايزدى ٣- آقاى كيامرث عبدا...زاده همگى به نشانى: مجهول المكان، 
خواسته ها: ١- مطالبه خسارت تاخير تاديه ٢- مطالبه خسارت دادرسى ٣- مطالبه وجه سفته، راى دادگاه: در 
خصوص دادخواست خواهان آقاى عباس شريف زاده فرزند محمد به طرفيت خواندگان آقايان ١- محسن 
ايزدى ٢- محمدمراد ايزدى ٣- آقاى كيامرث عبدا...زاده به خواسته مطالبه وجه چهار فقره سفته به شماره 
٦٥٦٨٨١ مورخ ٩٥/١/٢ به مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٤٨٦٦٩٩ مورخ ٩٥/١/٢ به مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
و ٢٩٠٦٧٧ مورخ ٩٥/١/٢ به مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٤٨٦٦٩٨ مورخ ٩٥/١/٢ به مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال به انضمام خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسى اوًال نظر به اينكه خواهان دعوى خود را در خصوص 
خواندگان رديف اول و دوم مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده ١٠٧ قانون آئين دادرسى مدنى قرار 
ابطال دادخواســت صادر مى گردد ثانياً دادگاه از توجه به وجود اصل سفته، در يد خواهان و اينكه خوانده در 
مقابل ادعاى خواهان دفاعى از خود به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه ننموده است 
دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتنداً به مواد ٣٠٨، ٣٠٧ و ٣٠٩ قانون تجارت و ماده ١٢٥٨ قانون 
مدنى و مواد ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ ٢٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال با احتساب 
خسارت تأخير تأديه براساس شاخص نرخ تورم بانك مركزى از زمان تقديم دادخواست مورخ ٩٥/٣/٢٧ تا 
زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ ٨/٠٢٢/٠٠٠ ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق 
خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: ٣٥٨٣٦  حقيقى رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/٩١٧
ابالغ راى

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠١٠١٤٦١ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠١٠٠٣٦٢ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٤٥٠ خواهان: آقاى الماس دارش فرزند ولى به نشانى استان كهگيلويه و بوير احمد- شهرستان بهيمى 
– ليكك- خيابان دين و دانش – كوچه شاهد ٧ كدپستى ٧٥٧٥١٥٧٩٣٤ شماره همراه: ٩١٧٥٠٥٤٥٩١٠  
خواندگان: ١. آقاى مصطفى خدابنده به نشــانى مجهول المكان٢. آقاى حسن قاســمى ابرى به نشانى 
اصفهان- خيابان ا... اكبر- كوى وحدت- پالك  ٨ خواســته: اعتراض به عمليــات اجرايى( موضوع مواد 
١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراى احكام مدنى) دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايــد. راى دادگاه درخصوص دعواى آقاى الماس دارش به طرفيت آقــاى مصطفى خدابنده و آقاى 
حسن قاسمى اميرى به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى موضوع مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراى احكام 
مدنى تقاضاى رفع توقيف نسبت به عمليات اجرايى در پرونده كالسه ٩٣٠٤٤٥ اجراى احكام مدنى شعبه 
اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان درخصوص خودروى سوارى پژوپارس به شماره انتظامى ٢٢٦س ٨٦ 
ايران١٣ دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقديمى، بيع نامه عادى مورخ ٩٢/١٠/٤ و تصوير مصدق بيمه 

نامه و برگ جريمه خودرو كه داللت بر تصرف خواهان بر خودروى موضوع دعوى داشته كه دادنامه قطعيت 
يافته شماره ٥٩٩-٩٥٠ شعبه دهم حقوقى كه اعتراض ثالث خواهان را نسبت به توقيف خودروى موضوع 
دعوى وارد دانسته كه تمسك به همگى موارد فوق داللت بر مالكيت خواهان مى نمايد و با عنايت به تاريخ 
تقديم مالكيت خواهان بر تاريخ توقيف خودروى دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ١٤٦ و ١٤٧ 
از قانون اجراى احكام مدنى حكم به رفع توقيف خودروى موضوع دعوى به نفع خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابالغ قابــل واخواهى و پس از آن ظرف ٢٠ روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: ٣٥٨٣٤ شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/٩١٨
ابالغ رأى

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٦٨٣٦٧٠١٠٢٧ شــماره پرونده: ٩٣٠٩٩٨٠٣٥٢٠٠١٣٢٢ شماره بايگاني شعبه: 
٩٤٠٤٠٦ خواهان: خانم بيگم غالمى ديزيچه فرزنــد فتاح با وكالت آقاى محمــد مؤمنى فرزند براتعلى 
به نشــانى: اصفهان خ جى ابتداى خيابان پروين بعد از بانك قوامين مجتمع ادارى آسمان طبقه ٣ واحد ٩، 
خوانده: دادستان محترم به نشانى: اصفهان خ نيكبخت دادگسترى كل استان اصفهان، خواسته : صدور حكم 
موت فرضى. گردشكار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده و با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در اين پرونده خانم بيگم غالمى ديزيچه فرزند فتاح درخواست 
صدور حكم فوت فرضى آقاى مرتضى اكبرى ديزيچه فرزند حسن متولد ١٣١٧/٩/١ داراى شماره شناسنامه 
٣ را نموده و بيان داشته است همسر دائم نامبرده ميباشد كه او از تاريخ ١٣٧٤  از منزل خارج شده است و ديگر 
مراجعتى نداشته و از آن زمان خبرى از حيات وى ندارند بنابراين درخواست صدور حكم فوت فرضى او را دارد. 
دادگاه با توجه به شرح دادخواست و اظهارات متقاضى صدور حكم فوت فرضى و مدارك و مستندات ارائه 
شده و گواهى گواهان اوًال خواهان ذى نفع و ذى سمت در طرح درخواست مى باشد ثانياً ادعاى وى مقرون به 
واقع و صحت است بنابراين با پذيرش درخواست وى و نظر به اينكه شرايط قانونى صدور حكم فوت فرضى 
فراهم است آقاى مرتضى  اكبرى متولد ١٣١٧ مى باشد و از آخرين خبر كه از حيات وى رسيده بيش از ده سال 
سپرى شده است و در حال حاضر سن او هم بيش از ٧٥ سال مى باشد و موضوع هم طبق مقررات قانونى در 
جرايد انتشار يافته است و با نظر موافق قاضى مشاور و مستنداً به مواد ١٠١٧- ١٠١٨- ١٠١٩- ١٠٢٠- ١٠٢٣ 
قانون مدنى حكم فوت فرضى آقاى مرتضى اكبرى فرزند حسن صادر مى شود. اين رأى طبق مقررات قانونى 

ظرف ٢٠ روز از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى مى باشد. 
شــماره دادنامــه: ٩٥٠٩٩٧٦٨٣٦٧٠١٧٣٩ رأى تكميلــى: نظــر بــه اينكــه در دادنامــه شــماره 
٩٥٠٩٩٧٦٨٣٦٧٠١٠٢٧ در پرونده ٩٤٠٤٠٦  اين دادگاه كه فوت فرضــى آقاى مرتضى اكبرى ديزيچه 
فرزند حســن متولد ١٣١٧/٩/١ به علت غايب مفقوداالثر بودن صادر گرديده اســت اما تاريخ فوت معين 
نگرديده اســت و تقاضاكننده فوت فرضى خانم بيگم غالمى (همسر غايب) درخواست نموده است دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده كه حكايت از اين دارد كه آقاى مرتضــى اكبرى از تاريخ ١٣٧٤ از منزل خارج 
شده است و ديگر مراجعت نكرده اســت و تا اين تاريخ هم فوت يا حيات وى به صورت محسوس و واقعى 
مشخص نمى باشد و از اين روى كه دادگاه هم طبق مواد ١٠١٧- ١٠١٨ قانون مدنى مى بايست تاريخ فوت 
را مشخص نمايد و اينكه به تجويز ماده ١٠٢٠ قانون مدنى در صورت گذشت ده ساله از آخرين خبر از غايب 
و رسيدن ســن  او به ٧٥ مى توان فوت فرضى صادر نمود و بنابراين با نظر موافق قاضى مشاور تاريخ فوت 
فرضى آقاى مرتضى اكبرى رسيدن به سن ٧٥ سالگى و شروع ٧٦ سالگى تعيين مى شود كه هر سال هم 
دوازده ماه و هر ماه سى روز محاسبه مى گردد اين رأى اصالحى و تكميلى است تابع رأى اصلى است و وفق 
مقررات قانونى قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مى باشــد.م الف: ٣٥٨٠٥   اسماعيلى رئيس 

شعبه ٧ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/١١/٩١٩ 
ابالغ راي

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٦٨٢٥٣٠١١٨٨ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٦٨٢٥٣٠٠٢١٦ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٢٩٨ خواهان: آقاى مصطفى صالحى اورگانى فرزند تيمور به نشانى: اصفهان- خيابان كاوه- خيابان 
جابرانصارى- خيابان ابونعيم جنوبى- كوى ٢٤- فرعى ٦- پــالك ٢٢٦، خواندگان: ١- آقاى عبدالرزاق 
رحمانى پور فرزند عبدالرحمان به نشــانى: اصفهان- پل تمدن- خيابان شهيد خزايى- مقابل تقاطع دوم- 
ابتداى شهرك وليعصر- سوله اول- درب  اول ســمت چپ- درب آبى ٢- آقاى عبدالنور عبداللهى فرزند 
محمود به نشانى: استان بوشهر- شهرســتان كنگان- بندر كنگان- خيابان فرماندارى- كوى دوم- درب 
سوم- سمت راست، خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. راي دادگاه: در خصوص دعوى آقاى 
مصطفى صالحى اورگانى فرزند تيمور به طرفيت آقايان عبدالرزاق رحمانى پور فرزند عبدالرحمان و عبدالنور 
عبدالهى فرزند محمود مبنى بر صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرحله بدوى در پرونده كالسه 
٩٥٠٢٩٨  اين دادگاه نظر به اينكه مندرجات استشهاديه پيوست دادخواست و موداى اظهارات گواهان در 
جلسه دادرسى مورخ ٩٥/٨/١٥ همگى داللت بر صحت ادعاى خواهان مبنى بر عدم استطاعت مال كافى 
جهت پرداخت هزينه دادرســى در پرونده فوق دارد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسى 
حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان ايراد يا دفاع موثرى مطرح ننموده لذا دادگاه با عنايت به مراتب فوق 
و با استناد به مواد ٥٠٤ و ٥٠٨ و ٥١٣ قانون آئين دادرســي مدني ضمن احراز صحت ادعاى خواهان حكم 
بر معافيت موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى در تمام مراحل رسيدگى مربوط به اين دعوى را صادر 
و اعالم مى نمايد چنانچه مدعى اعسار در دعوى اصلى محكوم له واقع گردد به محض وصول محكوم به 
مكلف به پرداخت مبلغ هزينه دادرسى به خزانه دولت مى باشد. اين راي حضوري و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان اصفهان است. م الف: ٣٥٨١٠ طاهرى 

رئيس شعبه ٣١ دادگاه عمومى حقوقي شهرستان اصفهان/١١/٩٢٠
 ابالغ راى

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٠١٠١٦٦٢ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠١٠٠٦٠٢ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٧١٣ خواهان: آقاى مهدى محسنى دهنوى فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان شهرك رسالت ٣ مجتمع 
سه هزار واحد ٤ كدپستى ٨١٨٩١٨٤٥٤٦ كد ملى ١٢٩٠٥٨٣٦٢٥ همراه: ٠٩٢١٥٥٤٣١٤١ خوانده: آقاى 
سعيد شاه طالبى حسين آبادى فرزند حسين به نشانى مجهول المكان خواســته: استرداد سند (غير مالى) 
دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعواى 
آقاى مهدى محسنى دهنوى به طرفيت آقاى سعيد شاه طالبى حسين آبادى به خواسته استرداد سند (غير 
مالى) الزام خوانده به استرداد اصل سند مالكيت شماره ١٤٦٧٩٣ خسارات دادرسى و دادگاه از توجه به مفاد 
دادخواست تقديمى، رونوشت مصدق سند مالكيت به نام خواهان و رسيد ذيل آن از سوى خوانده مبنى بر 
تحويل الشه سند و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى و عدم ارسال اليحه دفاعيه و با توجه اينكه علت 
تحويل سند از ســوى خواهان به خوانده ارائه به بانك جهت اخذ وام بوده و يد خوانده نسبت به الشه سند 
امانى مى باشد كه با مطالبه خواهان مشار اليه مكلف مى باشــد دادگاه دعواى خواهان را وارد و مقرون به 

صحت دانسته و مســتندا به مواد ٥٠٢ و ٥٠٣ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٠ از قانون آئين دادرسى مدنى و ماده ٦٢٠ 
از قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به استرداد الشه ســند مالكيت موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 
١,١٤٠,٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف ٢٠ روز قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: ٣٥٨٢٨ شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /١١/٩٢١
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٥١٠٤٢٠٣٥٠٨٠٠٤٩٠ شــماره پرونده: ٩١٠٩٩٨٠٣٥٠٨٠١١٣٦ شماره بايگاني شعبه: 
٩١١١٩٣ بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره ٩٥١٠٠٩٠٣٥٠٨٠٠٤٥٠٠ و شماره دادنامه 
مربوطه ٩٢٠٩٩٧٠٣٥٠٨٠٠٣٣٦ محكوم عليهم: ١- على رضا صالحى فرزند اصغر به نشــانى اصفهان خ 
زينبيه محله سودان بن بست محبت پالك ٣٥ ، ٢- محمود رضا صالحى فرزند اصغر به نشانى اصفهان خ 
زينبيه محله سودان بن بســت محبت پالك ٣٥ ، ٣- ثريا صالحى فرزند اصغر به نشانى اصفهان خ زينبيه 
محله سودان بن بست محبت پالك ٣٥ ، ٤- مهران صالحى فرزند مسيح به نشانى مجهول المكان محكوم 
است متضامنا به پرداخت مبلغ ٧٥/٨٠٠/٠٠٠ بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى ( هزينه و حق 
الوكاله) به مبلغ ٦/٠٦٩/٠٠٠ ريال انضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست در حق محكوم 
له بانك مهر اقتصاد شعبه تختى اصفهان به نشــانى اصفهان چهارباغ پائين بين ميدان امام حسين تختى 
وپرداخت مبلغ ٣/٧٩٠/٠٠٠ ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت راى صادره نسبت به خواندگان 
غيابى مى باشد. .محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:  ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. ٣- مالي معرفي كند كه 
اجراء حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى 
روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له 
بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از ا عالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد (ماده ٣٤ قانون 
اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 
٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه 
خواهد بود (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤)م الف:٣٥٨٩٠ شعبه ٨ دادگاه عمومى 

حقوقي شهرستان اصفهان/١١/٩٢٢
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٥١٠٤٢٠٣٥٠٨٠٠٤٨٩ شــماره پرونده: ٩١٠٩٩٨٠٣٥٠٨٠١٢٩٨ شماره بايگاني شعبه: 
٩١١٣٦٢ بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره ٩٥١٠٠٩٠٣٥٠٨٠٤٥٠١ و شماره دادنامه 
مربوطه ٩٢٠٩٩٧٠٣٥٠٨٠٠٥٣٣ محكوم عليهم: ١- مجيد يوسف يار فرزند ناصر به نشانى: مجهول المكان 
٢- حميد صالحى به نشانى: اصفهان اتوبان چمران خ مولوى كوى شهيد مطهرى كوى ٥٥ پالك ٢٩٢،  ٣- 
سميه هاشمى فرزند سعيد به نشانى: مجهول المكان ٤- مهدى سعادت نيا به نشانى: مجهول المكان محكوم 
 است متضامناً به پرداخت مبلغ ١٠٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى (هزينه 
دادرسى و حق الوكاله) به مبلغ ٨/١٧٠/٠٠٠ ريال به انضمام خســارت تاخير از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان تاديه در حق محكوم له: مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به نشانى: اصفهان خ توحيد جنب تاالر 
فرشچيان سرپرستى مؤسسه مهر بسيجيان و پرداخت مبلغ ٥/١٠٠/٠٠٠ ريال هزينه اجرا در حق صندوق 
دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:  ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. ٣- مالي معرفي كند كه اجراء حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود 
(مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده ٢١ قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 
١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) م الف: ٣٥٨٨٨ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقي مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /١١/٩٢٣
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٥١٠٤٢٠٣٥١١٠٠٤٣٩ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٠٣٥١١٠١٠٥١ شماره بايگاني شعبه: 
٩٤١١٥٩ بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره ٩٥١٠٠٩٠٣٥١١٠٢٩٢٧ و شماره دادنامه 
مربوطه ٩٥٠٩٩٧٠٣٥١١٠٠٧٨١ محكوم عليه: حميد اكبرى بنى فرزند اسماعيل به نشانى: مجهول المكان 
محكوم  است به پرداخت مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ١٢/٦٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ ١٤/٤٠٠/٠٠٠ ريال بابت حق الوكاله وكيــل طبق تعرفه به انضمام 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم كاال كه از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم گرديده در حق محكوم له: حسين اعظمى كتايونچه فرزند احمد 
به نشانى: اصفهان- خيابان بهار- كوچه محمد- پالك ٧- همراه ٠٩١٣١٠٤١٥٩١ با وكالت نگين مالئيان 
فرزند امام وردى به  نشانى: اصفهان- چهارباغ باال- مجتمع كوثر- فاز دوم- طبقه ٦- واحد ٨٣٧- همراه 
٠٩١٣١٠٤١٥٩١ و پرداخت نيم عشر ذاجراى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه:  ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد. ٣- مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس 
تعزيرى درجه هفت را در پى دارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 

١٣٩٤) م الف: ٣٥٨٢٦ شعبه ١١ دادگاه عمومى حقوقي شهرستان اصفهان/١١/٩٢٤
مزايده

شماره نامه: ٩٥١٠١١٦٨٢٥٨٠٤٥٤١ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٢١٦٤٤٠٠٥٠٥ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٤١٥٦٥  اجرايى شــعبه ٣١ دادگاه حقوقى اصفهان و به موجب نيابت واصله از اجراى احكام شعبه ٢١٩ 
دادگاه حقوقى مجتمع شــهيد مفتح تهران و همچين حســب كالســه ٩٥٠١٣١  اجراى احكام شعبه ١٥ 
دادگاه حقوقى اصفهان له آرزو (طاهره) ايلخانى نژاد عليه آقاى سعيد نوربخش به خواسته ٣٣١/١٣٨/٩٧٣ 
ريال بابت محكوم به و مبلغ ١٦/٥١١/٦٠٠ ريــال بابت حق االجرا دولتى كالســه ٩٤١٥٦٥ ج ٣١، مبلغ 
٤٣٧/١٠٠/٧٢٠ ريال بابت محكوم به و مبلغ ٢١/٨٥٥/٠٣٦ ريال بابت حق االجرا دولتى كالسه ٩٥٠١٣١ 
ج ١٥، مبلغ ٧٣٥/٠٠٠/٠٠٠ نيز بابت هزينه كارشناســى و مبلغ ٣٦٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه نشــر آگهى 
جمعاً به مبلغ ١/٥٤٣/٩٦٦/٣٢٩ ريال در حق محكوم لها جلسه مزايده اى جهت فروش سهم محكوم عليه 
از پالك ثبتى ٦٠٠٦ فرعى از ١٥١٩٠  اصلى بخش ٥ ثبت اصفهان به شرح زير برگزار نمايد: مورد مزايده 
عبارتست از مقدار ١٥/٦٥ حبه مشــاع از هفده حبه و يك هفتم حبه مشاع (سهم محكوم عليه) از ٧٢ حبه 
پالك ثبتى ٦٠٠٦ فرعى از ١٥١٩٨٠  اصلى بخش ٥ ثبت اصفهان، حســب نظريه كارشــناس رســمى 
دادگســترى كه اين نظريه مصون از اعتراض باقى مانده اســت اعالم گرديده ملك مذكور در اصفهان، 
خيابان پروين، خيابان عسكريه، خيابان گلستان، كوچه شهيد قاســم زاده، بن بست گلنار، پالك ٣٧ واقع 
شده است و مساحت عرصه ملك حدود ٢٥٦ مترمربع و مساحت اعيانى آن حدود ٢٠٠ مترمربع به صورت 
يك طبقه مسكونى و يك زيرزمين انبارى، با قدمت حدود ٣٠ سال، داراى ديوارهاى باربر و ستون فلزى و 
ســقف تيرآهن و طاق ضربى، جنس درب و پنجره هاى خارجى از پروفيل فلزى و شيشه، درب هاى داخلى 
چوبى، قسمتى از كف ها موزائيك، ديوار حياط سنگ و كف با موزاييك مى باشد. ملك داراى انشعابات آب، 
برق، گاز و تلفن مى باشد. براساس نظريه كارشناس رسمى دادگسترى ارزش شش دانگ پالك ثبتى فوق 
مبلغ ٧/١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى و ارزش ســهم محكوم عليه به ميزان هفده حبه و يك هفتم مشاع 
مبلغ ١/٦٩٠/٤٧٦/٠٠٠ ريال اعالم شــده اســت كه بر اين اســاس با توجه به اينكه كل محكوم به مبلغ 
١/٥٤٣/٩٦٦/٣٢٩ ريال مى باشد لذا مورد مزايده به مقدار ١٥/٦٥ حبه مشاع از هفده حبه و يك هفتم حبه 
مشاع از ٧٢ حبه پالك ثبتى ٦٠٠٦ فرعى از ١٥٩٠  اصلى بخش ٥  اصفهان مى باشد. متقاضيان مى توانند 
٥ روز قبل از فروش در محل فوق از پالك مذكور ديدن كرده و جهت شــركت در مزايده و خريد در تاريخ 
١٣٩٥/١٢/١٨ ساعت ٩:٣٠ صبح در دفتر اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت، مجتمع اجراى احكام حقوقى، 
طبقه اول، واحد يك حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده كسى خواهد بود كه پيشنهادكننده 
باالترين قيمت بوده و حداقل ١٠٪ مبلغ تصويبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد. 

م الف: ٣٥٨٨٦   اجراى احكام شعبه ٣١ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/٩٤٧
مزايده

 در پرونده كالســه ٩٥/٥/٩٢٦-٧٦٠ اجرايى و به موجب دادنامه ٩٥-٢٦٥٦ صادره از شــعبه شوراى حل 
اختالف نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى حبيب موســوى فرزند حسن محكوم است به پرداخت بابت 
محكوم به و هزينه هاى دادرســى و غيره درحق محكوم له و مبلغ پانصدوپنجاه هزار ريال نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف و 
توسط كارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسين پورقيصرى به شرح ذيل ارزيابى گرديده است: آثار 
تصادف روى بدنه مشهود مى باشــد- درب صندوق عقب، سقف و درب صندوق عقب سقف و درب موتور 
آفتاب سوخته شده سپرهاى جلو و عقب شكسته جلو پنجره شكسته اس ت- شيشه جلو شكسته است موتور 
امكان آزمايش فنى موتورنشده الستيكها ١٠ درصد كارايى- بيمه شخص ثالث رويت نشد و ارزيابى بر مبناى 
داشتن بيمه شخص ثالث انجام گرديد داراى سيستم گازســوز دستى از نوع LPG مى باشد چون خودرو 
روشن نشد برمبناى داشتن موتور و گيربكس سالم ارزيابى گرديده كه قيمت كارشناسى هشت ميليون تومان 
برآورد گرديد. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى، اموال توقيف 
شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ ٩٥/١٢/٢٤ ساعت ١٠ صبح و در همان محل اجراى 
احكام حقوقى به فروش ميرسد برنده مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب 
كه بايستى ١٠٪ آن را فى المجلس به حساب ٢١٧١٢٩٠٣٥٤٠٠١ واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجددا  تكرار مى 
گردد ضمنا خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال/ ملك مورد نظر بازديد بعمل آورد.م الف: 

٣٤٣٣  اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد(مجتمع شماره يك) /١١/٩٨١
اجراييه

شماره: ٣٥٨/٩٥ ش ح ٤ به موجب راي شماره ٣٩ تاريخ ٩٥/٨/٢٤ حوزه ٤ شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه: قاسم صالحى به نشــاني مجهول المكان محكوم است به 
استرداد الشه چك به شماره ١٠٨٦٠٣- ٩٥/٣/٣٠ در حق محكوم له: حميدرضا بخشيانى به نشانى شهرك 
آزادگان- فاز ٤- مسكن مهر بلوك ٤٢ واحد  ١٥ مى باشد. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قســمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد.م الف: ٣٥٠٢ شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره يك)/١١/١١٣٩

محســن محمديان مدير توســعه بازار كفش بال 
گفت: كفش بال مشــتمل بر ١٢ شركت صنعتى و 
بازرگانى بود كه در سال هاى پس از انقالب و وقوع 
جنگ تحميلى، بر اثر مسائل اقتصادى و همينطور 
نابســامانى مالكيتى كه گريبان گير اين شــركت 
شد، تعداد شعب آن از صد شعبه فروشگاهى به ٣٥ 
شعبه رسيد؛ اين ركود منجر به ايجاد افت شديد در 

شاخص هاى كليدى عملكرد بازار كفش بّال شد.
وى گفت: شهريورماه ١٣٩٤ كه بحران به اوج خود 
رســيده بود مالكيت كفش بال دســت به تغييرات 
مديريتى زد كه اين خود يك نقطه عطف در چرخه 
حيات بال محسوب مى شــود؛ تيم مديران جديد با 
پوشش اشكاالت اوليه، اقدام به برنامه ريزى و تدوين 
استراتژى كردند؛ رقابت مؤثر در بازار و احياى دوباره 
برند بّال از جمله برنامه هاى اوليه تيم مديريتى جديد 

محسوب مى شد.
محمديان ادامه داد: در حال حاضر مجموعه كفش 
بال با بازگشايى مجدد چندين شــعبه، يك شبكه 
فروشگاهى گسترده و قدرتمند با ٤٦ شعبه فعال در 

سراسر كشور است.
به گفته وى، اقدامات اجرايى از برنامه توسعه، در پنج 
فصل دسته بندى شده و شــركت تدريجاً در مسير 

توسعه قرار گرفته است.

بالفاصله پس از اتمام پيش فروش «ساندرو استپ وى» اتوماتيك كه سايتش يك 
ساعته بسته شد و دست خيلى از مردم به آن نرسيد، تبليغات رنگانگ خريد و فروش 

حواله اين خودرو در بازار آغاز شده است.
به گزارش تســنيم، اين روزها بازار خريد و فروش خودروى «ســاندرو استپ 
وى»بسيار داغ است و همين امر باعث شده تا همچنان اين خودرو اختالف قيمتى 

هشت ميليون تومانى را در بازار نسبت به قيمت كارخانه داشته باشد .
شركت سايپا براى تأمين نياز بازار چندين بار اقدام به پيش فروش اين خودرو كرده 
است به نحوى كه در آخرين دور فروش «ساندرو استپ وى» كه دو روز پيش به 
اتمام رسيد ظرف كمتر از يك ساعت پنج هزارو٥٠٠ خودرو به فروش رسيد اما 
ابهامات اين طرح هاى پيش فروش بنا به قول نمايندگى و فعاالن بازار خودرو بسيار 
است زيرا به محض آغاز پيش  فروش ها حواله هاى اين خودرو در بازار سرازير شده 

و با قيمت هاى مختلف مورد معامله قرار مى گيرد.
البته ايرادات پيش فروش ساندرو باعث شده بود تا شوراى رقابت چند ماه پيش به 
سايپا اعالم كند كه در روند پيش فروش، مقررات و مديريت الزم را انجام دهد اما 
گويا هنوز اين مشكالت برطرف نشده است. در حال حاضر سه روز از پايان پيش 
فروش«ساندرو استپ وى»توسط اين شركت مى گذرد و فروش حواله هاى سال 

٩٦ اين خودرو با تحويل خرداد و تير ماه ٩٦ در بازار رونق پيدا كرده است.
در يكى از اين تبليغات اعالم شــده كه حواله خودروى «ســاندرو استپ وى» 
اتوماتيك با قيمت ٢٩ ميليون تومان تحويل تيرماه ٩٦ به فروش مى رســد كه 
مشــترى بايد در زمان تحويل ٢٤ ميليون ديگر پرداخت و در نهايت خودرو را بنا 
به اذعان آنها با قيمت ٥٣ ميليون تومان خريدارى كند. در اين تبليغات به اختالف 
قيمت اين خودرو در بازار اشاره شده كه مشتريان با خريد اين حواله ها مى توانند 

سرمايه گذارى خوبى را انجام دهند.
در تبليغ ديگرى زمان تحويل ساندرواستپ وى اتوماتيك ارديبهشت ٩٦ اعالم 
شده كه مشترى بايد ٣٠ ميليون حواله را خريدارى و در زمان تحويل ٢٥ ميليون و 

٥٠٠ هزار تومان ديگر بدهد كه در نهايت اين خودرو براى آنها ٥٥ ميليون و ٥٠٠ 
هزار تومان تمام مى شود.

برخى از فروشندگان خودرو معتقدند اين حواله را خود نمايندگى هاى فروش خودرو 
به طرق مختلف خريدارى و از طريق اين تبليغات و اختالف قيمت بازار تا كارخانه  
در صدد كسب سود بسيار هستند كه در اين ميان نبود نظارت بخش هاى متولى 
بسيار كمرنگ است اين در حالى اســت كه قرار بود براى رعايت حقوق مصرف 

كنندگان و كاهش شــكاف قيمتى در بازار اقدامات الزم در سطح بازار از سوى 
مسئوالن مربوطه انجام شود.

 در حال حاضر قيمت كارخانه «ساندرو استپ وى» اتوماتيك ٥٢ميليون و ٥٥٠ 
هزار تومان است اما در بازار با قيمت ٦٣ ميليون به فروش مى رسد. همچنين مدل 
دنده اى اين خودرو هم در كارخانه ٤٦ ميليون و ٥٥٠ هــزار تومان و در بازار ٥٤ 

ميليون تومان است.

آغاز حواله فروشى به محض پايان پيش فروش

شروعى دوباره براى ساندروهاى سايپا را مردم خريدند يا دالالن؟ 
كفش بّال



ورزش ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه ٠٧

تايم اوت

٢ بازيكن اوكراينى و پرحاشيه پرسپوليس، سرانجام از اين 
باشگاه جدا شدند. اتفاقى كه شايد پس از باخت تلخ دربى، 
خبر خوبى براى هواداران پرسپوليس باشد. برانكو كه در 
اين مدت بارها از خريد اين دو بازيكن دفاع كرده بود،  با 
طعنه به خبرنگاران خبر جدايى آنها را داد:  «آنها با باشگاه 
توافق كردند. يك روز قبل از دربى توافق كردند كه بروند 

و برگشتند به كشورشان. برويد حالش را ببريد!» 
البته بر خالف تصور سرمربى پرسپوليس، «پريموف» 
و «پلى يانســكى» از مخالفانشان در ايران خوشحال تر 
هستند. پريموف، قراردادى ٨٤٠ ميليونى با پرسپوليس 
داشت و پليانســكى ٩٠٠ ميليون قرارداد بسته بود. يك 

ميليارد و ٧٤٠ ميليون، بــراى دو بازيكنى كه روى هم 
كمتر از صادق محرمى ٢٠٠ ميليونى براى پرسپوليس 

بازى كردند.
پريمــوف ١٨٤ و پلــى يانســكى، ١٢٧ دقيقــه براى 
پرسپوليس در ليگ برتر به ميدان رفتند و تأثيرى هم روى 
گل هاى تيم نداشتند. آنها به نســبت دقايق بازى شان، 
گرانقيمت ترين بازيكنــان فصل پرســپوليس بودند. 
پريموف دقيقه اى ٤/٥ميليون و پلى يانســكى، به ازاى 
هر دقيقه بازى هفت ميليون تومان از پرســپوليس پول 
گرفتند. رقمى كه بعيد است هيچ ستاره اى در ليگ برتر، 

بابت هر يك دقيقه بازى اش دريافت كرده باشد.

مهاجم ملى پوش ايرانى روستوف گفت:هميشه گفته ام 
نه از بارسلونا پيشنهاد داشتم،نه يوونتوس و نه آرسنال.

ســردار آزمون عملكرد خوبى در ليگ روســيه و ليگ 
قهرمانان اروپا داشته و همين موضوع باعث شده تا هر 
روز در رسانه ها نوشته شود او از تيم هايى بزرگ پيشنهاد 
دارد. آزمون در گفتگويى درباره اينكه عجيب ترين چيزى 
كه در رسانه هاى ايران از او نوشتند چه بود گفت:در ايران 
نوشتند كه بارسلونا من را مى خواهد.اين واقعاً عجيب بود.

من از بارسلونا هيچ پيشنهادى نداشتم.
او ادامه داد: من هميشــه گفته ام نه از بارسلونا پيشنهاد 
داشــتم،نه يوونتوس و نه آرسنال.هميشه اين حرف را 

زده ام كه من چنين ادعايى نكرده ام اما بعد دوباره گردن 
خودم انداخته اند كه گفته ام.

مهاجم تيم ملى درباره اينكه عالقه دارد پس از روستوف 
به چه ليگى برود گفت: دوست دارم راهى انگليس شوم.

آزمون درباره اينكه آيا بحث پيشــنهاد از پرسپوليس را 
شنيده بود يا نه گفت: بله اين را شنيده بودم.اما پرسپوليس 
نمى تواند دستمزد من را بدهد.چون رقم قرارداد من خيلى 

باالتر است.
مهاجم تيم ملى درباره اينكه آيا بــه اين روزها فكر مى 
كرده اســت يا نه گفت: آرزويم اين است در بزرگ ترين 

باشگاه جهان بازى كنم.

پيشنهادى از بارسلونا
نداشتم

دقيقه اى ١١/٥ميليون براى
پرسپوليس آب خوردند!

نصف جهــان   دروازه بــان جديد تيم صباى قــم در نتايج خــوب اين تيم در 
هفته هاى اخير نقش قابل توجهى داشته است. 

تيم صباى قم در هفته هاى گذشــته ليگ برتر نتايج خوبى كسب كرده است؛ 
دو برد متوالى مقابل ذوب آهن و ســياه جامگان، ٦ امتياز باارزش را به حساب 
شــاگردان صمد مرفاوى واريز كرده و حــاال اين تيم كه به عقيده بســيارى 
كانديداى قطعى ســقوط به ليگ يك بود، به بقا در ليگ برتر بســيار اميدوار 

شده است.
در واكاوى نتايج تيم صبادر هفته هاى اخير بازيكنان جديد اين تيم نقش زيادى 
داشتند؛ نفراتى كه در نيم فصل اضافه شدند وتوانستند انتظارات را برآورده كنند. 
يكى از اين نفرات محسن فروزان دروازه بان اين تيم است كه عملكرد خوبى 
داشــته و نقش زيادى در موفقيت هاى تيمش ايفا كرده است. فروزان پس از 
واكنش هاى خوبى كه در هفته هاى گذشته داشت،  مقابل  ذوب آهن و سياه 
جامگان نيز چند توپ خوب را از حريف گرفت و مانع باز شــدن دروازه تيمش 
در برخى صحنه ها شد. اوج هنر فروزان در مهار چند موقعيت تك به تك در دو 
ديدار اخير به ويژه ديدار با سياه جامگان بود كه واكنش هاى او صمد مرفاوى را 

نجات داد و امتيازهاى شيرينى را به حساب صبا واريز كرد.
 فراموش نمى كنيم او همان گلرى است كه پرسپوليسى ها در مصاحبه هاى 
فصل گذشــته اعتقاد داشــتند كه قهرمانى را از آنها گرفته است. حتى رامين 
رضائيان پس از پيروزى پرسپوليس بر صبا در هفته نوزدهم كه با پنالتى چيپ 
او همراه بود اذعان داشت كه فروزان سال گذشــته خيلى آنها را اذيت كرد و 
سهمى مهمى در عدم قهرمانى آنها داشت و خوشحال است كه حاال از او انتقام 

گرفته است!
در دو ماه گذشته هم در كامنت هايى كه  مخاطبان براى ما ارسال كردند و در 
ستون صداى هواداران منتشر شد و هم در مطلبى جداگانه در صفحه ورزشى 
نصف جهان يادآور شديم كه سپاهان به شــدت به يك دروازه بان ششدانگ 
احتياج دارد و  «لى اوليويرا» گلر برزيلى سپاهان تا حد زيادى متزلزل نشان داده 

و در برخى ناكامى هاى اين تيم 
مقصر بوده است.

او گلرى نبود كه توانســته باشد با 
حضور خود جاى خالى شهاب گردان و 

رحمان احمدى را پر كند و دروازه سپاهان را 
در اين فصل به يك نگرانى عمده براى هواداران 

تبديل كرده است.
با توجه به اينكه در آن زمان محســن فروزان گلرى آزاد به شــما 

مى رفت پيشنهاد داديم كه وى مى تواند براى تقويت به سپاهان اضافه شود و 
دغدغه هاى سپاهانى ها در چارچوب دروازه را تا حد زيادى رفع كند، ولى ظاهراً 
ويسى كه متوجه اشــتباه خود در خريدى مثل پدرو هنريكه شد، اشتباهش در 
مورد جذب اوليويرا را قبول ندارد و بدون احساس نياز در اين پست و درخواست 
خريد گلر، شرايط به سمت و سويى رفت تا فروزان به صبا برود و براى آنها نقش 

يك فرشته نجات را ايفا كند.
 

 كاش او را جذب كرده بوديد

سپاهان 
در حســرت فروزان!

در واكاوى نتايج تيم صبادر هفته هاى 
اخير بازيكنان جديد اين تيم نقش زيادى 
داشتند؛ نفراتى كه در نيم فصل اضافه 
شدند وتوانستند انتظارات را برآورده 
كنند. يكى از اين نفرات محسن فروزان 
دروازه بان اين تيم است كه عملكرد خوبى 
داشته و نقش زيادى در موفقيت هاى 
تيمش ايفا كرده است

همه مشتريان «منشا» براى فصل آينده

ذوب آهن، سپاهان، استيماچ و برانكو

محسن بنگر باالخره با اعالم باشگاه تراكتور سازى توسط 
امير قلعه نوعى از تيم كنار گذاشته شد و اين مربى ديگر 

او رانمى خواهد.
 اين اتفاق به دليل عملكرد سئوال برانگيز بنگر در بازى 
مقابل پرسپوليس افتاده است. پس از آن بازى قلعه نويى 
در مصاحبه هــاى مختلفى از عملكرد بنگــر انتقاد كرد 
و او را در اختيار باشــگاه قرار داد. او تلويحــاً بنگر را به 
كم كارى هم متهم كرد. بنگر هم پس از باخت ذوب آهن 
به تراكتورســازى از واكنش مجتبى حســينى سرمربى 
ذوب  آهن تمجيد كرد و در كنايه به قلعه نويى نوشــت: 
حسينى خيلى مرد است كه باخت را به گردن بازيكنانش 
نيانداخت.  در نهايت بنگر از تراكتورسازى كنار گذاشته 

شد.
طعنه هاى اين دو نفر به همديگر در روزهاى اخير در حالى 
صورت مى گيرد كه پيــش از اين بنگر و قلعه نويى رابطه 
خوبى با هم داشتند و در مصاحبه هاى مختلف از يكديگر 

تمجيد و حمايت مى كردند. 

قلعه نويى در اوايل فصل هم وقتى باخبر شد كه بنگر به 
دليل طوالنى شدن دوران مصدوميتش قصد دارد 

از فوتبال خداحافظى كند با او صحبت كرد و از 
خداحافظى منصرفش كرد. او بارها در مقابل 

انتقادات هواداران تراكتورســازى از 
بنگر هم ايستاد و از او حمايت كرد. 
اما سرانجام سرنوشت به گونه اى 
رقم خورد كــه در نهايت رابطه 
خوب ميان اين دو نفر هم خراب 
شد و راه شــان هم به بدترين 

شكل از هم جدا شد.
اخــراج محســن بنگــر از تيم 
خوشــحالى  تراكتورســازى، 
هــواداران ســپاهان در فضاى 
مجازى را در پى داشته و  آنها در 

كامنت هايى به او 
يادآور شده اند كه 

پس از جدايى از سپاهان به سوى سقوط رفته است.
او پس از ترك ســپاهان و عقد قرارداد با 

پرسپوليس اعالم كرده بود كه 

عادت به قهرمانى دارد و  قصد 
د  ر ا د

اين 
در  را  عــادت 
پرسپوليس هم تكرار كند، اما موفق 
به كسب هيچ جامى با سرخ ها نشد و در نهايت در 

ليست مازاد برانكو قرار گرفت.
امســال اميدوار بود كه با تراكتورسازى حداقل يك جام 
بگيرد كه اخراجش اين فرصت را هم از او ســلب كرد تا 
پس از سپاهان و خروج از اصفهان در حسرت كسب حتى 
يك قهرمانى بماند و به فكر خداحافظى از فوتبال باشد. 
حاال بنگر چند روزى بايد كنايه هاى تند هواداران 
سپاهان در فضاى مجازى را تحمل كند 
و بخاطر ترك ســپاهان خود را بارها 

سرزنش كند.

 باشــگاه پيكان از اوايل نيم فصل اول به 
دنبال تمديد قرارداد ستاره نيجريه اى خود 
بوده اما تا به حال نتوانسته اند اين بازيكن 
را متقاعد كنند تا در اين تيم ماندنى شود. 
جالب توجه اينكه «منشا» به عنوان 
بازيكن تســتى به پيكان آمد 
و بعد از يك هفته شركت 
در تمرينات و بازى هاى 
تداركاتى ايــن تيم در 
نهايــت با كلــى اما و 
اگر با پيكان قــرارداد 
يكساله امضا كرد. در آن 
مقطع مجيد جاللى روى 
منشا به عنوان يك ذخيره 
مطمئن براى آرش برهانى 
حساب كرد و از مسئوالن 
باشــگاهش خواســت با 

مهاجم نيجريه اى يك قراداد يكساله با رقم 
صد هزار دالر امضا كننــد. رقمى كه اصًال 
مورد رضايت منشا نبود اما چون او مى خواست 
خــودش را در فوتبــال ايران نشــان دهد 
حاضر به پذيرفتن خواســته پيكانى ها شد.
منشا خيلى زودتر از آنچه جاللى تصورش را 
كرده بود در پيكان درخشيد و برهانى تبديل به 
يك بازيكن سكونشين در پيكان شد. از اين رو 
بعد از چند بازى جاللى از مســئوالن باشگاه 
پيكان خواست هر چه سريع تر قرارداد منشا 
را تمديد كنند تا باشــگاه هاى ديگر به سراغ 
وى نيايند.پيكانى ها اولين جلسه رسمى خود 
با منشــا براى تمديد قــرارداد را بعد از هفته 
دهم ليگ بود كه به وى مطرح كردند و رقم 
پيشنهادى آنها ٢٠٠ هزار دالر بود كه با خنده 
معنادار منشــا در آن جلسه همراه شد. جالب 
اينكه منشا براى اينكه متوجه شود بهترين 

بازيكنان خارجى ليگ چقدر دستمزد مى گيرند 
با «ادينيهو» تماس مى گيرد و بعد از صحبت با 
ادينيهو به اين نتيجه  مى رسد كه كاله بزرگى 

در پيكان به سرش رفته است.
قابل توجه اينكه منشــا براى پيوســتن به 
پرسپوليس به مسئوالن اين باشگاه پيشنهاد 
٥٠٠ هزار دالرى داده و همين موضوع فعًال 
عقب نشــينى آنها را به همراه داشته است.
باشگاه الشحانيه قطر كه سرمربيگرى آن بر 
عهده استيماچ اســت به طور جدى خواهان 
منشــا شــده و امكان اينكه ايــن بازيكن 
نيجريه اى در پايان فصل فوتبــال ايران را 

ترك كند هم وجود دارد.
همچنين از تيم هاى ســپاهان و ذوب آهن 
هم به عنــوان تيم هايى كــه تمايل زيادى 
براى جذب منشــا در فصل آينــده دارند نام 

برده مى شود.

شايد حدادى فر هم باشد
قاسـم حدادى فر هافبـك ذوب آهـن بعـد از مدت ها به 
شـرايط بازى رسـيده اسـت. او سـه روز پيـش در بازى 
دوستانه مقابل جوانان اين باشگاه يكى از گل هاى تيمش 
را به ثمر رسـاند. احتمال دارد كه اين بازيكن براى بازى 
با استقالل در ليست ١٨ نفره ذوب آهن قرار بگيرد. ديدار 
ذوب آهن و اسـتقالل تهران در هفته بيسـت ودوم ليگ 
برتر سـاعت ١٥ روز پنج شـنبه هفته جارى در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار خواهد شد.

صبا به جاى سپاهان
عليرضا منصوريان سـرمربى اسـتقالل تهران با انتقال 
روزبه چشمى به صباى قم موافقت كرده است. قرار است 
روزبه چشـمى تا پايان فصل به صباى قم برود و از اول 
فصل بعد به استقالل بازگردد. با توجه به اينكه فيفا با بازى 
كردن چشمى در استقالل مخالفت كرده چشمى تصميم 
گرفت تا به تيم سابقش يعنى صباى قم برود. چشمى در 

چند روز آينده قراردادش را با صباى قم ثبت خواهد كرد.
وى پيش از اين قرار بود كه به سپاهان برود كه  اصرار او 
به قرارداد كوتاه مدت تا پايان فصل با مخالفت مديرعامل 

و سرمربى سپاهان مواجه شد.

توقف 
شاگردان ابراهيم زاده!

ديدار دو تيم مس كرمان و مس رفسجان با نتيجه صفرـ  
صفر و تقسيم امتيازات بين دو تيم به پايان رسيد. 

مس كرمان در دومين دربى اش با رفسـنجانى ها باز هم 
نتيجه صفرـ  صفر را تكرار كرد. آنها با اين تساوى به عدد 
١٣ رسـيدند اما جدا از تسـاوى ها  و نتايجى كه در طول 
اين هفت هفته كسـب كرده اند كرمانى ها در نيم فصل 
دوم تـا به اينجـا كار يك شكسـت هـم در كارنامه خود 

ثبت نكرده اند.
توقف شـاگردان منصور ابراهيم زاده در اين بازى آنها را 
از رتبه دوم دور كرد. جالب اينكه با هم خانواده بودن اين 
تيم تصور مى شد كه تيم كوچك تر به نفع برادر بزرگ تر 
كه در كورس قهرمانى قرار دارد، كوتاه بيايد اما اين اتفاق 
رخ نداد و كرمانى ها يك بـازى جوانمردانه را بدون گل 

به اتمام رساندند.

پنج شنبه سرنوشت ساز
پرسپوليس عليرغم شكسـت تلخ در شهرآورد پايتخت 
همچنان با اختـالف زياد در صـدر جدول قـرار دارد. اما 
نكته اى كه در عملكرد اين تيم جلب توجه مى كند كارنامه 
متفاوت ايـن تيم برابـر تيم هاى باالى جدولـى و پايين 
جدولى است. پرسپوليس در برابر تيم هاى باالى جدولى 
كارنامه جالبى نداشـته و از مجموع پنج بازى با تيم هاى 
رده دوم تا چهارم جدول تنها يك پيروزى كسـب كرده 
است. ولى چيزى كه باعث صدرنشينى قاطع پرسپوليس 
شده اسـت عملكرد اين تيم برابر تيم هاى پايين جدول 
است و پرسپوليس تمام بازى هاى خود را برابر قعرنشينان 
پيروز شده و همين امر صدرنشينى پرسپوليس را تضمين 
كرده است. ديدار آنها با سپاهان  در روز پنج شنبه ديدارى 
سرنوشـت سـاز اسـت كه در صورت واگذارى نتيجه به 
زردهاى اصفهان مـى تواند آنها را با يـك بحران جدى 

مواجه كند.

توضيح  
درباره حساب سرخابى ها

مدير عامل شـركت توسعه اماكن ورزشـى مى گويد به 
دليل مشكالت مالى سـرخابى ها حسـاب هاى اين دو 

باشگاه بازگشايى خواهد شد. 
مصطفى مدبر مديرعامل شـركت توسـعه و نگهدارى 
اماكن ورزشـى با اعالم ايـن خبر گفت: اين دو باشـگاه 
بدهى سـنوات گذشـته خود را به طور كامل با شـركت 
توسـعه تسـويه نكرده اند. با توجه به اينكه اسـتقالل و 
پرسپوليس دولتى هسـتند، وجوه متمركز شده در خزانه 
دارى كل كشور دارند و طبق قانون از محل حساب هاى 
اين دو باشگاه براى پرداخت اجاره بهاى معوقه به شركت 
توسعه و نگهدارى اماكن ورزشـى، بلوكه شده است.به 
اين ترتيب مشكل استقاللى ها براى برداشت دو ميليارد 
تومان از حساب هاى اين باشـگاه ظرف روزهاى آينده 

حل خواهد شد.

دفاع فرو ريخته برانكو 
در مقابل سپاهان

تيم فوتبال پرســپوليس در ديدار هفته بيست و دوم 
برابر سپاهان بدون مدافع وسط تخصصى به ميدان 

خواهد رفت. 
در پى اعالم رأى كميته انضباطى سيد جالل حسينى 

مدافع ملى پوش پرسپوليس از انجام بازى مقابل 
سپاهان اصفهان محروم شده است.

اتفاقى كه باعث مى شــود پرسپوليس دو مهره 
اصلى خط دفاع خود را به همراه نداشــته باشد. 

پيش از سيد جالل، محمد انصارى به دليل برخورد 
بطرى به سرش در حاشيه دربى دچار بى هوشى شد 
و به دليل مصدوميت و ضربه خفيف مغزى به اين 

ديدار نخواهد رسيد.
با اين اتفاق پرســپوليس چاره اى ندارد جز اينكه 
شهاب كرمى خريد تازه خود در پست هافبك دفاعى 
را به شرايط مسابقه برساند و قلب دفاع خود را به زوج 

حسين ماهينى و محسن ربيع خواه بدهد.
دو بازيكنى كه به بازى در پست دفاع وسط آشنايى 
دارند اما ذاتاً دفاع وسط نيستند.عالوه بر حضور اين دو 
بازيكن در دفاع وسط، پرسپوليس در پست دفاع راست 

و چپ بايد تركيب جديد را آزمايش كند.
ممكن اســت صادق محرمى و رامين رضاييان در 
پست دفاع كنار بازى كنند يا بازهم فرشاد احمدزاده 

دفاع چپ اين تيم باشد.
نكته جالب اينجاست در مقطع حساس كنونى تنها 
زمانى بود كه دو بازيكن اوكراينى به خصوص «پلى 
يانسكى» كامًال به كار پرسپوليس مى آمد اما اين دو 
بازيكن از روز چهارشــنبه هفته پيش ايران را ترك 
كرده اند و ديگر در دسترس نيستند تا اميد حضور اين 

بازيكنان به صفر برسد.
البته باشگاه پرسپوليس به دنبال جذب يك بازيكن 
دفاعى تا قبل از ديدار پنج شنبه است تا اين اتفاق كمى 

از بحران دفاعى اين تيم كم كند.
پرسپوليسى ها بعد از شكست در دربى بيش از گذشته 
به كسب نتيجه برابر سپاهان نياز دارند و سپاهان هم 
براى خروج از بحران مى خواهد هر طور شده  با دست 

پر از ورزشگاه آزادى خارج شود.
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ب  ذا فاوت و  ید  ب  ذا

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

ید

سیمان سپا سبز، محصول جدید سیمان ســپاهان،داراى نوآوري، افزایش چند برابري 
عمر سازه هاي بتونی، توسعه سبد محصوالت، کیفیت باال با رویکرد حفاظت از محیط 
زیست در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ،  کارشناسان و متخصصین سیمان سپاهان 
محصولی جدید و دوســتدار محیط زیســت بانام سپاســبز که قابلیت هاي کاربردي 

ویژه اي را دارا می باشد تولید نمودند.
سپاسبز جزء دسته سیمان هاى آمیخته است که با استفاده از سرباره کوره بلند ذوب آهن و 
با بهره گیري از تجهیزات پیشرفته و به روش سایش جداگانه با سرمایه گذاري بالغ بر 400 
میلیارد ریال تولید مى گردد.این محصول عالوه بر داشتن طول عمر و دوام باالتر نسبت 

به سیمان هاي متداول، تولید آن تبعات زیست محیطی بسیار کمتري دارد. 
مهمترین ویژگى هاى این محصول عبارتند از: افزایش دوام بتن ، افزایش مقاومت فشارى 
بتن در دراز مدت، مناســب بودن جهت بتن ریزى هاى حجیم به ویژه در فصول گرم، 
کاهش خوردگى آرماتور، نفوذپذیرى و انبساط بسیار کم، کاهش مصرف انرژى، کاهش 

آلودگى زیست محیطى و گازهاى آالینده،کاهش بهاى تمام شده 
در مراسم رونمایی از این دستاورد بزرگ شرکت سیمان سپاهان که در محل سالن شهید 
دادمان اداره کل راه و ترابرى استان اصفهان و با حضورخانم مهندس سعیدى نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، آقاي دکتر ذاکرى فرماندار مبارکه،آقاي مهندس 
ظهرابى مدیرکل سازمان محیط زیست استان،اعضاء نظام مهندسى،مسئولین انجمن 
بتن ، کارشناسان و فعاالن زیست محیطى،تولیدکنندگان بتن ،نمایندگان و رؤساى دفاتر 
فروش سیمان سپاهان و سراسر استان و اســتان هاى همجوار برگزار گردید .مهندس 
اسعدي مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و سی و هشتمین سالگرد 
پیروزي انقالب شکوهمند اسالمى با تشکر از حضور مسئولین و کارشناسان و فناوران 
صنعت سیمان و بتن ، ضمن اشاره به دستاوردهاي اخیر جمهوري اسالمی در عرصه هاي 
مختلف فن آوري ، کشاورزي، هسته اي و ... پیشرفت هاي روز افزون ایران اسالمی را 
نشأت گرفته از پیروي از اندیشه واالي حضرت امام (ره) ورهبرى انقالب اسالمى دانست.  
مهندس اسعدى افزود: سیمان سپاهان طى حدود چهل سال که از فعالیتش مى گذرد 
همواره محصوالت جدید و با کیفیت ممتاز را بر اساس نیاز بازار و مشتریان به بازار عرضه 
کرده است واین در حالى اســت که قبل از انقالب اسالمى ظرفیت تولید سیمان کشور 
حدود 12 میلیون تن بوده و اکنون به80 میلیون تن در سال رسیده است و هر سال بطور 
متوسط حدود یک و نیم میلیون تن به ظرفیت اسمى تولید سیمان کشور افزوده شده است 
این در شرایطى است که قبًال تمامى ماشین آالت خطوط تولید سیمان وارداتى بوده اما 

با پیشرفت هاى حاصل شده در تأمین و ساخت تجهیزات سیمان کشور ما در حال حاضر 
حدود 85 درصد وزنی ماشین آالت از خطوط تولید سیمان را در داخل طراحى و تولید مى  
کنیم.مدیرعامل سیمان سپاهان افزود: سرانه مصرف سیمان در ایران قبل از انقالب 220 
کیلوگرم در سال بوده است،که اکنون به 650 کیلوگرم در سال رسیده است.این در حالى 

است که ظرفیت اسمى سرانه سیمان 1022 کیلوگرم در سال است.
مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان تصریح کرد: کشورمان با ظرفیت اسمى 80 میلیون 
تن چهارمین کشور از نظر ظرفیت نصب شده است که به لحاظ تولید سیمان در رتبه هفتم 
جهان بوده و سال گذشته باالترین میزان صادرات سیمان را در بین کشورهاي صادرکننده 

سیمان جهان داشته است. 
وى افزود: بتن که از سیمان تولید مى شــود در جهان بعد از آب با تولید و مصرف حدود 
6 میلیارد تن در ســال بیشــترین مصرف را در دنیا دارد که نشــانگر اهمیت سیمان

 است. 

تولید سیمان سرباره اي ویژگى منحصربه  فرد سیمان سپاهان
مدیرعامل شرکت سیمان ســپاهان با اشــاره به تولید سیمان ســرباره اي به عنوان 
ویژگى منحصر به فرد سیمان ســپاهان(اولین و بزرگترین تولیدکننده سیمان سرباره 
اى ) گفت: در حال حاضر این شــرکت 3 خط تولید با 6 آســیاب، 14 سیلوى سیمان، 
12 خط بارگیرى کیســه اى ، 10 خط بارگیرى فله اى، سیســتم آســیاي غلطکی و 
گلوله اي ، تجهیزات میکسینگ پالنت(Mixing Plant) و بارگیرخانه تمام اتوماتیک 

داشته و امکان تولید 10 نوع سیمان همزمان را نیز دارد.
اســعدى با بیان اینکه واحدهاي کنترل کیفیت و آزمایشگاه تحقیقاتى بتن این شرکت 
به تجهیزات مدرن و روز دنیا مجهز اســت، تصریح کرد: نوآورى،خالقیت و ابتکار توام 
با تحقیق و پژو هش درشرکت سیمان سپاهان جریان دارد و با  2 سال تالش خستگى 

ناپذیر، کارشناسان ما موفق به دستیابى به دانش فنى سپاسبز شدند.
 وى افزود:ما داراى معادن غنى و یکنواخت "مارل" هستیم که براي برداشت از آنها نیازي 

به عملیات آتشباري نیست که در نوع خود کم نظیرمی باشد .
مدیرعامل سیمان ســپاهان در مورد محصول جدید رونمایی شــده گفت :هر میزان 
سرباره به سیمان افزوده شــود گاز گلخانه اى کمترى تولید و طبیعت نیز کمتر تخریب 
مى شود افزون بر آنکه "سپا سبز" دوام بیشترى در مقابل یونهاى مهاجم مانند سولفات 
و کلر هم دارد. وى با اشاره به اینکه شرکت سیمان ســپاهان مى تواند همزمان بیش 
از 10 نوع ســیمان تولید  کند، خاطرنشــان کرد: امروز در راستاى استراتژى همیشگى 
سیمان سپاهان که جلب رضایت مشترى، تولید محصول مورد نیاز مشترى و نوآورى و 
حرکت در مسیر تکنولوژى روز دنیاست گام برمى د اریم. وى با بیان اینکه سپا سبز جزء 
سیمان هاى آمیخته است، گفت: در سال هاى گذشته سیمان سپاهان نیز سیمان سرباره 
با تکنولوژى قدیمى تولید مى کرد اما اکنون با سرمایه گذارى 400 میلیارد ریالی سیمان
 ســرباره اى آمیخته جدید به بازار عرضه مى کنیم که عالوه بر استاندارد ملى سیمان 

استانداردهاى جهانى را نیز پوشش مى دهد.
وى در پایان مهمترین  ویژگى هاى "ســیمان ســپا ســبز" را چنین 

برشمردند:
- مقاومت باال در برابر تخریب هاى ناشــى از تماس با ترکیبات اسیدى، سولفات ها و 

یون کلراید
-نفوذپذیرى بسیارکم بدلیل کاهش تخلخل در بتن تولید شده
 -عمر طوالنى تر سازه هاى بتنى ساخته شده با این محصول

-قابلیت کارپذیرى بهتر از سیمانهاى متداول
 -گرماى هیدراتاســیون پایین تر (که با افزایش درصد سرباره قابلیت کاهش آن وجود 

خواهد داشت)
-روند افزایش مقاومت بتن تولید شده از این محصول پس از سن 28 روز همچنان تداوم 
داشته و تا سن 180 روز حدود 25 درصد افزایش خواهد داشت که این امر در بتن تولید شده 

با سیمانهاى پرتلند متداول پس از 28 روز فاقد رشد قابل توجه مى باشد.
-کاهش تولید گاز co2 : که به ازاى تولید هر تن سیمان حدود یک تن گاز co2 تولید مى 
گردد ولى براى تولید هر تن سرباره حدود 30 کیلوگرم co2 تولید مى شود که در نتیجه 
با افزون سرباره به محصول سیمان حجم گاز co2 تولید شده به مراتب کاهش خواهد 

یافت.
 و مناسب جهت سازه هاى دریایى و ســاحلى و مناطق کویرى که در معرض ترکیبات 

مخرب بتن قرار دارند برشمردند.

ن پا ِ مان  ر 
SEPAHAN  CEMENT  CO.

با حضورفرماندار مبارکه ، نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان صورت گرفت:

رونمایى ازسپاسبز، محصول جدید سیمان سپاهان با ویژگی هاي متمایز
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«هـــــفت» 
تعطيل نمى شود

مدير شــبكه سه ســيما درباره  
مطالبى كــه مبنى بــر تعطيلى 
برنامه  «هفت» عنوان مى شود، با 
تأكيد بر اينكه هدف از توليد و پخش 
برنامه «هفــت» كمك به پيشــرفت 
سينماى ايران و ساخت فيلم مطلوب است، 
در عين حال اظهار كرد:  نمى گويــم اين برنامه 
كامل است، نواقصى هم داشته، اما تعطيل نخواهد شد.

على اصغر پورمحمــدى در گفتگو با ايســنا درباره  
حواشــى پيش آمده در ارتباط بــا برنامه 
«هفــت» و انتقــادات صورت 
گرفته در اين برنامه نسبت به 
جشنواره سى وپنجم فيلم فجر، 

توضيحاتى را ارائه داد.
او در اين توضيحات اظهار كرد:  هدف از توليد و 
پخش برنامه «هفت» كمك به پيشرفت سينماى ايران و 
ساخت فيلم مطلوب بوده است، حال براى رسيدن به اين 
هدف ملزوماتى الزم است كه اولين آن نقد است؛ يعنى 
اگر فيلم يا سينماى خوب مى خواهيم بايد نقد كنيم، چرا 

كه نقد باعث پيشرفت مى شود.
پورمحمــدى در هميــن زمينــه گفــت:  نقد نشــان 
دادن شــاخص و معيار بــراى فيلم خوب و ترســيم 
چشــم انداز ســينماى مطلــوب اســت. نقــد بزرگ 
كردن، نشــان دادن خوبى ها و زير ذره بين گذاشــتن 
بدى ها اســت، با تخريــب تفاوت دارد و بايد ســازنده 

باشد.
مدير شبكه سه سيما ســه ويژگى نقد را رعايت 

عدالت، راستى و دلسوزى دانست كه 

بايد در يك برنامه تلويزيونى لحاظ شود.
او گفت:  برنامه «هفت» تا زمانــى كه در اين چارچوب 
باشــد ما از آن حمايت مى كنيم اما اگر در مسير درستى 
نباشــد و به بيراهه برود تذكر مى گيرد و اگر روزى هم 
توليد و ساخت اين برنامه به نفع ســينما نباشد تعطيل 
خواهد شد. «هفت» تاكنون كاستى ها و نواقصى داشته 
است اما در مجموع براى پيشرفت سينماى ايران موثر 

بوده است.
مدير شبكه سه سيما در عين حال با اعتقاد بر اينكه برنامه 
«هفت» واحد سمعى و بصرى و روابط عمومى سازمان 
سينمايى نيست، اظهار كرد: اين برنامه از استقالل خوبى 
برخوردار است و تاكنون هم فشارهاى زيادى را تحمل 
كرده اســت. اما اميدواريم همچنان در مسير درست، 

استوار گام بردارد.
پورمحمدى سپس يادآور شــد: برنامه «هفت» رسالت 
سنگينى بر عهده دارد و يك برنامه آموزشى محسوب 

مى شود.
وى در ادامه گفتگوى خود درباره حاشيه هاى اين برنامه 
در جشــنواره فيلم فجر اظهار كرد: اين برنامه نواقصى 
داشته است البته جشنواره هم نواقص زيادى داشته است 

و به طور كلى جشنواره ها همواره با مشكالتى مواجه 
هستند. اما نكته اى كه وجود دارد برنامه «هفت» 

در اين دوره از جشــنواره فيلم فجر از حضور و 
بيان همه نوع نظرات سينماگران 

ه  د ســتفا ا

كرد و بى طرف بــود. برنامه هفت در طول جشــنواره، 
صداى ســينماگران بود و بســيارى از فيلم ســازان و 
دســت اندركاران ســينما طى تماس هايى از رويكرد 
برنامه «هفت» تشكر كرده اند. اين برنامه در پايان نيز 
از هيات داوران جشنواره براى حضور در برنامه دعوت 
به عمل آورد كه آنها در برنامه حاضر نشدند. البته آقاى 
ايوبى رييس محترم سازمان سينمايى به برنامه تشريف 
آوردند و از عملكرد ســازمان متبوع و جشــنواره دفاع 

كردند.
پورمحمدى در پايان از ساخت و توليد برنامه هاى متنوع 

در سال ٩٦ و نوروز خبر داد.
وى درباره پخش برنامه هــاى ويژه انتخابات نيز اظهار 
كرد:  برنامه هــاى انتخابات زير نظر معاونت سياســى 
صداوسيماست و مسؤول برنامه هاى انتخابات بر عهده 

معاون سياسى است.

اظهارات مدير شبكه ٣ در واكنش به خبر
 تعطيلى يك برنامه پر مخاطب

رضا يزدانى خواننده موسيقى پاپ همزمان با پخش 
ســريال «پرســتاران» براى تيتراژ اين مجموعه 
تلويزيونــى قطعه «زخمــى» را در فضاى مجازى 

منتشر كرد.
به گــزارش مهــر، تيتــراژ مجموعــه تلويزيونى 
«پرستاران» با ترانه روزبه بمانى، تنظيم محمد خرمى 
نژاد و آهنگسازى و خوانندگى رضا يزدانى با عنوان 

«زخمى» در فضاى مجازى منتشر شد.
پخش سريال «پرستاران» در فاز اول به كارگردانى 
عليرضا افخمى و در فاز دوم به كارگردانى شهرام شاه 
حسينى روز يك شــنبه ٢٤ بهمن ماه از شبكه اول 
سيما آغاز شده است. اين مجموعه قرار است هر شب 
به جز پنجشنبه ها ســاعت ٢٢:١٥ پخش و خالصه 
قسمت هاى پخش شده نيز جمعه هر هفته در همان 

ساعت پخش شود.
سريال «پرســتاران» تلخ و شــيرينى هاى حرفه 
پرســتارى و ديگر فعاالن كادر درمانــى را نمايش 
مى دهد. اين مجموعه تلويزيونى زندگى چند پرستار 
را نمايش مى دهد كه در يك اورژانس فعاليت مى كنند 
و البته فقط به زندگى حرفه اى آنها نمى پردازد؛ بلكه 
داســتان هايى از زندگى شــخصى اين پرستاران و 
تعامالت آنها با كادر درمانى را نيز به نمايش مى گذارد.
فاطمه گودرزى و عاطفه رضوى در نقش سوپروايزر و 
ليندا كيانى، الناز حبيبى و فريبا نادرى در نقش پرستار، 
پنج بازيگر اصلى سريال هســتند. امين زندگانى، 
مهدى صبايى، سياوش خيرابى، صفا آقاجانى، مريم 
يوسف، رضا توكلى، محمد عمرانى، 
اشكان اشتياق، نسرين نكيسا، 
ايمان باقرى، شهنام شهابى، 
شهرام قائدى و 
شهرام عبدلى 
ديگــر  از 
بازيگــران اين 
عــه  مجمو
نى  يو يز تلو

هستند.

رضا يزدانى تيتراژ 
سريال «پرستاران» را خواند

بيمارى سرطان پوست هيو جكمن بازيگر استراليايى دوباره عود كرده است.
به گزارش مهر، هيو جكمن در توييتر اعالم كرد بار ديگر سرطان پوست او بازگشته و اين بار هم پوست روى بينى او را 
درگير كرده است. او نوشت يك بار ديگر سلول هاى كارسينوما برگشته اند. سپاسگزار كنترل ها و توجه پزشكان فوق العاده 

هستم. همه چيز روبه راه است.
بازيگر «لوگان» مدتى است كه از اين بيمارى رنج مى برد و اين ششمين بارى است كه اين بيمارى بازگشته است. سال 

٢٠١٣ بخشى از سلول هاى پوستى بينى او برداشته شد.
مراقبت در برابر آفتاب يكى از عواملى است كه اين بازيگر بايد به شدت به آن توجه كند.

در سال ٢٠١٣ نيز جكمن با اعالم اين خبر از هوادارانش خواسته بود كه مدام آزمايش پزشكى بدهند تا به موقع بتوانند 
با اين بيمارى روبه رو شوند.

وى گفت: من يك نمونه خوب از ضرورت كنترل پزشكى و گوش كردن به هشدارهاى همسر هستم.
بازيگر ٤٨ ساله فيلم هاى «مردان ايكس» و «ولورين» با فيلم «لوگان» نخستين تجربه نمايش اين فيلم را روز جمعه 

در جشنواره فيلم برلين خواهد داشت.

سرطــــــان 
دوبـــــــاره 
به هيو جكمن 
حملـــــه كرد

در هفته اى كه «بتمن لگويى» پرفروش ترين فيلم سينماى آمريكا 
بود، فروش «فروشنده» افزايش يافت و اكران «جان ويك ٢» آغاز 

شد.
به گزارش خبرآنالين، «فروشنده» به كارگردانى اصغر فرهادى در 
سومين هفته اكران در آمريكاى شمالى در ٦٥ سينما اكران شد و 

با افزايش فروش ١٠ درصدى نسبت به هفته گذشته مواجه شد.
اين فيلم در ســه روز پايانــى هفته به فروشــى برابــر با ٢٦١ 
هزار دالر دســت يافت و مجمــوع فروش خود در ســينماهاى 
آمريكا را به بيش از ٧٠٠ هــزار دالر افزايش داد. «فروشــنده» 
عليرغــم اكــران محــدود در ٦٥ ســينما بيســت وهفتمين 
فيلــم پرفــروش ســينماى آمريــكا در هفتــه گذشــته

 بود.
در اين ميان «بتمن لگويى» ركورد فروش افتتاحيه يك فيلم در 
سال ٢٠١٧ را شكســت و همزمان پرفروش ترين فيلم سينماى 

آمريكا در هفته گذشته شد.
انيميشــن «بتمن لگويى» با آن كه انتظار مى رفت در افتتاحيه به 
فروشى بين ٦٠ تا ٧٠ ميليون دالر دست پيدا كند، در سه روز نخست 
افتتاحيه در بيش از چهار هزار سينما اكران شد و با فروشى برابر با ٥٥ 

ميليون و ٦٠٠ هزار دالر به كار خود پايان داد.
«بتمــن لگويى» بــه كارگردانــى كريس مك كــى از حضور 
صداپيشگانى چون ويل آرنت، رزاريو داوسون، رالف فينس و زك 
گاليفياناكيس بهره برده اســت. بيش تر تماشاگران اين انيميشن 

را زنان تشــكيل مى دادند و ٣٨ درصد از كل تماشاگران فيلم زير 
١٨ سال داشتند. فروش خارجى «بتمن لگويى» در ٦٠ كشور ٣٧ 

ميليون دالر بود.
بر خالف «بتمن لگويى» فيلم «پنجاه پرده تاريك تر» در افتتاحيه 
فراتر از پيش بينى ها عمل كرد و در بيش از سه هزار سالن سينما به 
فروشى برابر با ٤٦ ميليون و ٨٠٠ هزار دالر دست پيدا كرد. اين در 
حالى است كه پيش از اكران فروش ٤٠ ميليون دالرى افتتاحيه نيز 
براى اين فيلم غيرمحتمل در نظر گرفته مى شد. اين دنباله سينمايى 
عالوه بر آمريكا در ٥٧ كشور ديگر هم اكران شد و در اين بازارها به 

فروشى برابر با ١٠٠ ميليون و ١٠٠ هزار دالر رسيد.
فروش افتتاحيه «پنجاه پرده تاريك تر» ٥٥ درصد كمتر از فروش 
افتتاحيه «پنجاه طيف گرى»  بود كه دو ســال پيش در افتتاحيه 
٨٥ ميليون دالر فروش داشت. در «پنجاه پرده تاريك تر» داكوتا 
جانسون و جيمى دورنان به ترتيب نقش آناستازيا استيل و كريستين 
گرى را بازى مى كنند. بيش از ٧٠ درصد از تماشاگران فيلم بانوان 

بودند و ٥٦ درصد آن ها زير ٣٠ سال داشتند.
هفته گذشته اكران دنباله اكشن «جان ويك» نيز در آمريكا آغاز 
شد. اين فيلم با اكران در بيش از سه هزار سالن سينما به فروشى 
برابر با ٣٠ ميليون دالر دست پيدا كرد. فروش قسمت دوم افتتاحيه 
«جان ويك» بيش از دو برابر اكران قســمت اول اين فيلم است 
كه سال ٢٠١٤ اكران شد. «جان ويك ٢» سومين فيلم پرفروش  
هفته گذشته ســينماى آمريكا بود. بر خالف دو فيلم قبلى بيشتر 

تماشاگران اين فيلم را مردان تشكيل مى دادند.
كيانو ريوز نقش اصلى «جان ويك ٢» به كارگردانى چاد استالسكى 
را بازى مى كند. لورنس فيشــبرن، رابى رز و يان مك شين ديگر 
بازيگران اين اثر سينمايى هستند. فروش فيلم در ٤١ بازار خارجى 

تنها ١٠ ميليون و ٦٠٠ هزار دالر بود.
هفته گذشته فيلم «ترپيل ايكس: بازگشت زاندر كيج» با فروش 
خيره كننده ٦٠ ميليون و ٣٠٠ هزار دالر در چين افتتاح شد. فروش 
خوب فيلم در چين سبب شد كه فروش جهانى «تريپل ايكس»  از 

مرز ٢٠٠ ميليون دالر عبور كند.
در ميان سه فيلم تازه اكران شده منتقدان اقبال خوبى به فيلم هاى 
«بتمن لگويى» و «جان ويك ٢» داشتند اما در نقطه مقابل «پنجاه 

پرده تاريك تر» را نپسنديدند.
فهرست پنج فيلم پرفروش ســينماى آمريكا در هفته گذشته با 
«شــكاف» و «چهره هاى پنهان» كامل مى شــود. «شكاف» و 
«چهره هاى پنهان» در سه روز پايانى هفته به ترتيب ٩ ميليون و 

٣٠٠ هزار و ٨ ميليون دالر فروش داشتند.
مجموع فروش «شكاف» در سينماهاى آمريكا به ١١٢ ميليون دالر 
رسيده، و «چهره هاى پنهان» نيز تا اينجاى در آمريكاى شمالى ١٣١ 

ميليون و ٥٠٠ هزار دالر فروش داشته است.
«چهره هاى پنهــان» به عنوان يكى از نامزدهاى جايزه اســكار 
شش هفته پياپى در فهرســت پنج فيلم پرفروش آمريكا حضور 

داشته است.

رشد فروش فيلم اصغر فرهادى در آمريكا

متقاضيان شركت در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 

دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن ٣٧٩٢٤٠٠٥- ٠٣١ واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل 

فرمايند. 

 آگهى مزايده عمومى
 فروش مركز بهداشتى درمانى قديمى روستاى هونجان

 وابسته به شبكه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
استان اصفهان

م الف: ٢٣٧٤٠ 



١٠فناورى ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه 

سخت افزار

اندرويد

رصد آنالين

روتر پرقدرت و جديد تندا
شركت تندا يك روتر پرسرعت به نام AC18 در رده 
AC1900 معرفى كرد. تندا با معرفى اين روتر دوبانده 

به طور رسمى وارد باشگاه روترهاى فوق سريع امروزى 
دنيا شد.اين روتر از يك پردازنده دوهسته اى برودكام و 
٢٥٦ مگابايت حافظه رم DDR3 سود مى برد و طراحى 
مشكى و جذابى دارد كه سفينه هاى فضايى و موجودات 
كهكشــانى را تداعى مى كند. سه آنتن خارجى بسيار 
پرقدرت ٣ دسى بلى براى اين محصول تدارك ديده 
شــده اســت تا روى فركانس ٢.٤ گيگاهرتز حداكثر 
ســرعت ٦٠٠ مگابايت و روى فركانس ٥ گيگاهرتز 
حداكثر سرعت ١٣٠٠ مگابايت و در مجموع حداكثر 
ســرعت ١٩٠٠ مگابايت را شاهد باشــيم. اين روتر 
از قابليــت MU-MIMO پشــتيبانى نمى كند، اما به 
فناورى+  Beamforming  مجهز شده است.امكانات 
ارتباطى AC18 شــامل پنج درگاه شبكه اترنت يك 
گيگابيتى (٤ درگاه LAN و يك درگاه WAN ) در كنار 
يك درگاه USB 3.0 مى شــود. تندا براى مديريت از 
راه دور اين روتر يك اپليكيشــن موبايل عرضه كرده 
است. همچنين، پنل مديريتى اين دستگاه به امكانات 
متعددى مانند كنترل پهناى  باند، تعريف شبكه ميهمان، 
آى پى تى وى ، پيكربندى پشتيبان گيرى و بازيابى، مود 
Sleeping، قابليت Smart WiFi براى برنامه ريزى 

هوشــمند واى فاى و روشن/ خاموش شدن هوشمند 
چراغ هاى LED مجهز شده است. 

اپليكيشن تبديل اندرويد به 
موس و كيبورد!

 WiFi Mouse Pro اپليكيشــنى جالب و كاربردى 
از استوديوى Necta براى دســتگاه هاى اندرويدى 
اســت كه با آن مى توانيد دســتگاهتان را به موس و 
كيبورد بى ســيم براى كنترل و مديريــت كامپيوتر 
تبديل كنيد! شايد شما نيز دوست داشته باشيد برروى 
مبل لم دهيــد و يك صفحه كليد و موس بى ســيم 
را براى كنترل از راه دور PC داشــته باشــيد ؛ برنامه 
كاربــردى WiFi Mouse Pro بهترين گزينه براى 
شماســت! اين برنامه براى متصل كردن دســتگاه 
به كامپيوتر نياز به يك شــبكه اينترنــت واى فاى
مى باشــد و داراى دو برنامه نصبى يكى براى گوشى 
و ديگرى براى ويندوز اســت؛ شما برنامه مخصوص 
گوشى را برروى گوشى و كالينت مخصوص ويندوز را 
برروى كامپيوترتان نصب مى كنيد و با يك اتصال ساده 
گوشيتان را به يك موس و كيبورد مجازى تبديل مى 
كنيد. برنامه داراى محيط كاربرى بسيار ساده اى است و 
برروى همه دستگاه هاى اندرويدى نصب و اجرا خواهد 
 WiFi Mouse Pro شد! برخى از قابليت هاى برنامه
اندرويد:پشتيبانى از كليك راست و چپ موس.حركت 
مكان نماى موس با انگشتان دست.پشتيبانى از دكمه 
وسط ماوس براى اسكرول كردن.امكان ورودى متن 
از طريق كيبورد از راه دور.پشتيبانى از ورودى صوتى 
براى همه زبان ها.كنترل كلى برروى پخش با دكمه 

هاى لمسى.

سرويس جديد سازمانى گوگل 
براى يافتن سريع داده ها

اخيراً رســانه ها اطالع دادند كه گوگل   ايتنا|
در حال جذب مشتريان سازمانى به سرويسى است 
كه در آينــده، راه اندازى خواهد شــد و به كارمندان 
اجازه مى دهــد اطالعاتى را كه به آن نيــاز دارند، از 
منابع مختلف به دست آورند.«كلود سرچ» سرويس 
جديدى است كه به كاربران اجازه مى دهد كه محتواى 
مورد نياز خود را از اطالعات موجود در ايميل شركت، 
فضاى ذخيره سازى ابرى و نيز دايركتورى تهيه كنند.
زمانى كه كاربران از طريق وب يا دستگاه اندرويدى 
خود، وارد كلود سرچ مى شوند، با كارت هايى كه براى 
برجسته كردن فايل هاى كليدى پشتيبانى مى شوند، 
روبرو خواهند شد. اين كارت ها در هنگام راه اندازى، 
براى نشــان دادن فايل هاى مربوط به رويدادهاى 
آينده و فايل هايى كه بر اساس ويرايش هاى اخير، نياز 

به بررسى دارند، مورد استفاده قرار مى گيرد.

امروزه در جوامع رو به رشد و در حال گسترش و توسعه به دليل وجود مشكالتى همچون سوخت، ترافيك شهرى، 
آلودگى هوا، كمبود وقت، بانك هاى اطالعاتى (سايت هاى اطالعاتى) همچون سايت «ايران گوگل» به عنوان يك 

راهنما به كار آمده و مورد استقبال زياد مردم قرار گرفته اند و از مزاياى زير برخوردارند:
-   افزايش امنيت اجتماعى عموم مردم به دليل استفاده از اطالعات مطمئن شهرى كه در آن زندگى مى كنند.

- جلوگيرى از ازدحام و ترددهاى بى رويه كالنشهر ها و انتقال آن به شــبكه هاى مخابراتى.ايجاد زير ساخت هاى 
اطالعاتى مطمئن و مؤثر در عصر اطالعات و ارتباطات.

 -كاهش هزينه هاى سنگين تحميلى به اقتصاد ملّى از رهگذر ترافيك سنگين.
 -كاهش آلودگى شديد هوا و ساير مشكالت عديده زيست محيطى به دليل ترددهاى بى رويه حاكى از عدم وجود اطالعات.

 - ايجاد اشتغال براى قشر جوان كشور با توجه به فعاليت هاى حجيم جمع آورى، پردازش و تدوين اطالعات
 - ايجاد يك فضاى رقابتى سالم از طريق گسترش اطالعات مورد نياز جامعه شهرى و رونق اقتصادى مشاغل.

http://www.ir-g.ir :وب آدرس

 Highway Traffic Rider بازى جديد موتورســوارى در بزرگراه و ترافيك از اســتوديوى ZipZap Games براى 
اندرويد است كه به تقليد از بازى Traffic Rider كمپانى Soner Kara طراحى شده است و در آن شما بر انواع موتور 
سيكلت هاى مختلف سوار شده و به موتورســوارى مى پردازيد! اين بازى همانند ترافيك رايدر سور كارا يك بازى 
مأموريتى است و در هر كدام بايد هدف خاصى را دنبال كنيد. مثًال امتياز مشخصى كسب كنيد، تك چرخ بزنيد يا به 

سرعتى كه بازى برايتان تعيين كرده برسيد! 
 Traffic Rider ،هر چند مأموريت ها چندان عميق نيستند، و جاده بازى هم يك جاده بدون پيچ و خم و طوالنيست
به خاطر جزئيات گرافيكى بسيار خوبش تا مدت ها مى تواند انتخاب اول شما براى سرگرمى باشد! ١٠ موتور مختلف 
كوچك و بزرگ در اختيار شما قرار داده مى شود تا در انو اع مكان هاى مختلف با آب و هواى واقعى و منحصر به فرد 
به موتورسوارى بپردازيد و يكى از زيباترين بازى هاى موتورى اندرويد را تجربه كنيد. به طور كلى اگر از عالقه مندان 
بازى هاى موتور و ماشين سوارى اندرويد هستيد و دوســت داريد يكى از جديدترين هاى اين سبك را تجربه كنيد، 

Highway Traffic Rider گزينه مناسبى است.

راهنماى خريد

شركت «ال جى» نسل دوم از گوشــى هاى سرى V خود 
را با نــام «V20» و مجهز به سيســتم عامل اندرويد نوقا 
و با تغييرات زيادى نسبت به نســل اول آن (V10) روانه  
بازارهاى جهانى كرد. اولين تغييرى كه در V20 به چشم 
مى خورد، بدنه  تمام آلومينيومى آن است و ديگر شاهد قاب 

پشتى پالستيكى آن نيستيم.
 AL 6013 ال جى در ساخت بدنه  اين محصول از آلومينيوم 
اســتفاده كرده است كه يك آلياژ ســبك و مقاوم است و 
بيشــتر در صنعت هواپيما و كشتى سازى كاربرد دارد. اين 
گوشى ٧٫۶ ميلى متر ضخامت و ١٧٤ گرم وزن دارد و قاب 
پشــتى آن با يك كليد روى لبه  ســمت چپ به راحتى باز 
مى شود. در قسمت پشــتى V20 دو دوربين وجود دارد كه 
يكى از آن ها دوربين اصلى است و كيفيتى ١٦مگاپيكسلى 

با f/1.8 و زاويه عكاسى ٧٥ درجه دارد. 
دوربين دوم كيفيت ٨مگاپيكســلى با f/2.4 دارد و قابليت 
عكس بردارى عريض ١٣٥ درجه اى را ممكن مى ســازد. 
V20 قابليت فيلم بردارى بــا كيفيت   4K هم دارد. در كنار 

اين دوربين ها، سنســورها و فلش LED نيز تعبيه شده و 
زير فضاى مخصوص دوربين، يك حســگر اثرانگشــت 

قرار گرفته است. 
در قسمت جلوى اين گوشــى يك صفحه نمايش اصلى 
٥٫٧اينچى با وضوح QHD و تراكم ٥١٣ پيكســل در هر 
اينچ قرار دارد. در باالى اين نمايشگر اصلى، يك نمايشگر 
٢٫١اينچى باريك هم تعبيه شده است كه جدا از نمايشگر 
Notifi-) اصلى روشن مى شود و مخصوص نمايش اعالم ها
cations)، تعدادى دسترسى سريع (Shortcuts) و كنترل 

پخش موسيقى است. 
دوربين سلفى هم كيفيت ٥مگاپيكسلى با قابليت عكاسى 
در دو حالت معمولى ٨٣ درجه اى و عريض ١٢٠ درجه اى 
دارد. لبه هاى اين گوشى در دو طرف بسيار باريك بوده و 
قســمت هاى باال و پايين آن هم خميدگى كوچكى دارند 
كه به زيباتر و خاص تر شــدن ظاهر گوشى كمك شايانى 
كرده انــد. در لبه  پايينى V20 يك جــك ٣٫٥ميلى مترى 
براى اتصال هندزفرى، يك پورت شارژ و انتقال اطالعات 

USB Type-C و محل خروج صداى اسپيكرها قرار گرفته 

است. اين گوشى از نظر سخت افزارى هم يك مدل قوى 
است و به چيپ ست Snapdragon 820 براى پردازش  
داده ها و چيپ Adreno 530 براى پردازش هاى گرافيكى 
مجهز شده است. چهار گيگابايت رم از نوع LPDDR4 و 
٦٤ گيگابايت حافظه  داخلى هم از ديگر مشــخصات فنى 

V20 هستند. 

البته اين گوشــى قابليت پشــتيبانى از كارت هاى حافظه 
microSD تا ظرفيت دو ترابايــت را هم دارد. يك باترى 

با ظرفيت ٣٢٠٠ ميلى آمپرساعت هم براى اين محصول 
 QuickCharge 3.0 در نظر گرفته شــده كــه قابليــت
 V10 دارد و به گفته  ال جى عملكرد آن نســبت به باترى
حدود ٢٠درصد بهبــود يافته اســت. درمجموع مى توان 
گوشى ال جى V20 را يك محصول خوش ساخت و زيبا با 
سخت افزار قوى و دوربين باكيفيت دانست كه در سه رنگ 
مشــكى زغالى، نقره اى و صورتى توليد شده است. قيمت 

اين گوشى در حال حاضر حدود ٢٠٠٠٠٠٠ تومان است.

بانك اطالعات
 تجارى ايران

بازى موتور سوارى 
در بزرگراه اندرويد 

چگونه صداى نوتيفيكيشن ها را 
در ويندوز ١٠ غير فعال كنيم؟

اگر شما هم دوســت داريد تا هر چه سريعتر از شر 
صداى نوتيفيكيشن هاى ويندوز ١٠ خالص شويد 

مراحل زير را دنبال كنيد:
جهت شــروع كار بر روى آيكون مركــز عمليات 
در گوشه سمت راســت پايين صفحه كليك كنيد. 
 All  سپس در پنلى كه ظاهر مى شود بر روى دكمه

settings  كليك نماييد.

 در صفحه اصلى بخش تنظيمــات ويندوز بر روى 
قسمت System كليك كنيد.

 در دســته بندى هاى ســمت چپ صفحه بر روى 
قسمت Notifications & actions كليك نماييد.

 در زير قســمت Notifications دكمــه اى به نام
 Get notifications from apps and other senders 
وجود دارد كه دريافت نوتيفيكيشن را بصورت كلى 

غير فعال مى كند. 
 در زير قسمت Notifications همچنين گزينه هايى 
براى غير فعال كردن نمايش نوتيفيكيشــن توسط 
اپليكيشن هاى مشخص وجود دارد. همچنين شما 
مى توانيد تنظيماتى را بصورت جداگانه بر روى هر 
كدام از اين اپليكيشن ها اعمال نماييد. بدين منظور 
در ابتدا بــر روى نرم افزار مورد نظــر خود در ميان 

ليست كليك نماييد. 
هــم اكنــون جهــت خامــوش كــردن صداى 
دكمــه روى  بــر  كافيســت  نوتيفيكيشــن 
 Play a sound when a notification arrives 

كليك كرده تا غير فعال شود. 

روبات نامرئى، ماهيان را
 به آ رامى شكار مى كند

روبات هيدروژلى كه از سوى پژوهشگران مؤسسه 
MIT طراحى شــده است به ســادگى و بدون آنكه 

قربانى از وجود آن با خبر شــود، قادر است ماهى ها 
را شكار كند.

اين پنچه روباتيك قادر اســت يــك ماهى از همه 
جا بى خبر را شــكار كند. اين روبــات از هيدروژل 
شفاف ساخته شــده و بيش از ٩٠ درصد از وزن آن 
را آب تشكيل داده است. نور و امواج صوتى درست 
به همان شــكلى كه از ميان آب عبــور مى كنند از 
درون اين روبــات نيز مى توانند حركــت كنند. در 
نتيجه ســامانه هايى كه بر مبناى ســونار اجسام را 
در زير آب شناســايى مى كنند قادر به شناسايى اين 
روبات نرم نيستند. بازوهاى اين روبات با استفاده از 
چاپ سه بعدى ساخته شده و با ليزر برش داده شده
 اســت. در ادامه اين قطعات هيدروژلى به يكديگر 
متصل شــده اند. زمانى كــه آب در فواصل زمانى 
معينى از طريق كانال هاى كوچكــى به درون هر 
يك از اين بازوهاى روباتى پمپاژ مى شود به روبات 
شــتاب الزم را مى دهد تا شــنا كرده يا ضربه اى را 

وارد كند. 

ترفند

فناورانه

كدام MicroSD مناسب دستگاه شماست؟

گوشى موبايل ال جى مدل V20 H990ds دو سيمكارت

رامين مشكاه

 اگر به مقدارى فضاى اضافه بر روى گوشيتان نيازمنديد، كارت MicroSD راه 
حل شما خواهد بود. در ادامه به نكاتى كه هنگام خريد بايد آنها را در نظر داشت 

اشاره كرده ايم و چندى از بهترين مدل هاى موجود را معرفى مى كنيم.
وقتى در موبايل يا تبلت با كمبود فضا مواجه مى شويد، بى شك به دنبال راهى 

براى در اختيار گرفتن فضاى بيشتر خواهيد بود. 
يكى از ساده ترين راه ها اســتفاده از كارت MicroSD است اما متأسفانه برخى 
از موبايل ها و تبلت ها از اين كارت پشــتيبانى نمى كنند. اگر صاحب آيفون يا 
آيپد هستيد بنابراين از اين شــانس بهره مند نخواهيد شد اما اكثر دستگاه هاى 
اندرويدى و برخى گوشى هاى ويندوز فون و بلك برى از اين كارت پشتيبانى 
مى كنند. ابتدا مشخصات كلى گوشيتان را بر روى وب سايت سازنده چك كنيد 
و يا به دنبال درگاه كارت MicroSD بگرديد، در گوشى هاى جديد اين درگاه با 

محفظه سيم كارت ادغام شده است.

در موقع خريد چه نكاتى را در نظر بگيريم
نكات مختلفى هستند كه هنگام انتخاب و خريد كارت MicroSD بايستى آنها را 
در نظر داشت. مشخصا، قيمت و ظرفيت از نكات مهم هستند اما ابتدا بايد مطمئن 

شويد كارت خريدارى شده توسط گوشى شما پشتيبانى شود و مناسب آن باشد.

SDXC  و  SDHC
تنها تفاوت بين اين دو نوع كارت در ظرفيت ذخيره سازى آنها است. كارت هاى 
SDHC از ٢ تا ٣٢ گيگابايت را پشتيبانى مى كنند و كارت هاى SDXC از ٣٢ تا 

٢٥٦ گيگابايت را پشتيبانى مى كنند.

UHS دسته بندى و امتياز
رتبه  كارت هاى MicroSD نسبت به حداقل سرعت انتقال اطالعات آنها داده 

مى شود. UHS به معنى انتقال فوق سريع داده هاست. اكثر كارت ها از حداقل 
سرعت منسوب شده سريع تر عمل مى كنند. مثًال كارت MicroSD كالس ١٠ 
مى تواند تا ٩٥ مگابايت در ثانيه اطالعات را انتقال دهد و كارت هاى UHS قادرند 

تا ٣١٢ مگابات در ثانيه نيز انتقال را انجام دهند.

App Performance Class
App Perfor-اخيراً اســتاندارد جديدى را معرفى كرده است كه SD انجمن
mance Class نام گذارى شــده اســت و براى تأييد صالحيت اســتفاده از 

كارت هاى MicroSD استفاده مى شــود. مثًال كالس A1 در بخش خواندن 
اطالعات، پرسرعت ترين محسوب مى شود و براى باز كردن اپليكيشن ها و انجام 
 MicroSD وظايف سنگين با گوشى مناسب است. اگر قصد داريد از فضاى كارت
به عنوان فضاى ذخيره سازى اصلى استفاده كنيد، كارت هاى كالس A1 بى شك 

بهترين گزينه خواهند بود.

MicroSD نحوه انتخاب كارت
واضح است كه همه ى افراد به دنبال خريد كارت MicroSD با باالترين ظرفيت 
و سرعت و كمترين قيمت ممكن هستند. به شما پيشنهاد مى كنيم هنگام خريد 
به اعتبار برند مورد نظر و نظرات ديگر افراد درباره سرعت اجراى آن توجه كافى 
داشته باشيد. شرايط گارانتى را نيز چك كنيد، شايد در صورت بروز مشكل به آن 
احتياج داشته باشيد. همچنين از فروشگاهى كه از آن خريد مى كنيد، اطمينان 
داشته باشــيد. اگر از آمازون يا EBay خريدارى مى كنيد، مى توانيد از نظرات 
خريداران اســتفاده كنيد و البته مراقب كارت هاى MicroSD تقلبى نيز باشيد 

چون تشخيص آنها از يكديگر بسيار مشكل است.
در پايين تعدادى از برندهاى قابل اعتماد را به شــما معرفى مى كنيم. در ضمن 
همواره قبل از خريد، پشتيبانى دستگاهتان از كارت مورد نظر را به ياد داشته باشيد.

بهترين كارت هاى MicroSD براى اسمارت فون يا تبلت شما
در اينجا پنج تا از بهترين كارت هاى MicroSD براى اسمارت فون ها را معرفى 
مى كنيم اما باز هم اعالم مى كنيم كارت مناسب بستگى به اسمارت فون شما 
خواهد داشت. ممكن است بخواهيد ســراغ برندهاى خارج از اين ليست برويد 
اما همواره به شما پيشنهاد مى كنيم از برندهاى شناخته شده مانند سامسونگ، 
SanDisk، Toshiba و Kingston استفاده كنيد. تمامى قيمت ها مربوط به 

زمان نوشته شدن اين مقاله هستند اما به دليل سرعت باالى تغييرات در بازار 
MicroSD بايستى انتظار تفاوت قيمت را داشته باشيد.

 SanDisk Extreme 32GB
١٧ دالر

اين كارت پرســرعت مدل SDHC، ســرعت ٩٠ 
مگابايت براى خواندن اطالعات و ٦٠ مگابات براى 
رايت ديتا را ارائه مى كند. اين كارت بســيار با دوام و 
داراى گارانتى مادام العمر است و نظرات كلى خريداران 
درباره آن نيز كامال مثبت اســت. ايــن كارت هيچ 
مشكلى در پخش  ويدئوهاى ١٠٨٠ و  4K نخواهد 
داشت و همراه آن يك تبديل SD نيز عزضه مى شود.

 Samsung Evo + 64 GB 
 ٢٦دالر

اين كارت SDXC ســرعت انتقال تــا حداكثر ٨٠ 
مگابايت در ثانيه را به كاربران ارائه مى كند. اين كارت 
بسيار با دوام و قابل اطمينان بوده و نظرات مثبت بسيار 
زيادى از سوى خريداران درباره آن نوشته شده است. 
اين كارت بسيار سريع است و براى استفاده در گوشى 
و تبلت ها بسيار مقرون به صرفه است و براى ضبط 
ويدئوهاى 1080p هيچ مشكلى نخواهد داشت اما 
در صورت تمايل به فيلمبردارى با كيفيت 4K، نياز به 
انتخاب نوع ديگرى از كارت ها خواهيد داشت. در كل، 
اين كارت MicroSD شــركت سامسونگ، كارتى 

بسيار قوى با قيمت كامًال منطقى به حساب مى آيد.

   Lexar Professional 128 GB   
٨٠ دالر

اگر به دنبال يك كارت پرســرعت بــا ظرفيت باال 
هســتيد، اين محصول شــركت Lexar مى تواند 
انتخاب اصلى شما باشد. اين كارت SDXC سرعت 
انتقال داده ها تا ١٥٠ مگابايت بر ثانيه را پشــتيبانى 
مى كند. البته سرعت نوشتن اطالعات ٤٥ مگابايت 
برثانيه است كه تا حدودى نااميد كننده به نظر مى رسد 
اما قابليت ضبط ويدئوهــاى  4K با اين كارت وجود 
دارد. ايــن كارت نيز نظرات مثبت بســيار زيادى را 
از ســوى خريداران دريافت كــرده و به همراه يك 
كارت خوان USB جهت اتصال به كامپيوتر عرضه 

مى شود.

   SanDisk Ultra 200   
٧٠  دالر

شــايد مايل به خريد كارت ٢٥٦ گيگابايتى شركت 
SanDisk باشــيد اما در جريان باشيد كه قيمت آن 

٢٠٠ دالر خواهــد بود. كارتى كه در اينجا به شــما 
پيشنهاد كرده ايم مدت ها اســت كه در بازار عرضه 
مى شود بنابراين قيمت آن نيز به اندازه كافى كاهش 
پيدا كرده اســت. ايــن كارت كالس ١٠ با ظرفيت 
 ،1080p٢٠٠ گيگابايت براى فيلمبردارى با كيفيت
ســرعت كافى را به كاربر ارائه خواهد كرد. سرعت 
خواندن اطالعات در ايــن كارت نيز تا ٩٠ مگابايت 
خواهد بود اما به دليل ســرعت نوشتن نسبتاً پايين، 
براى ضبط  ويدئوهاى  4K مناسب نيست. اين كارت 

به همراه يك آداپتور SD عرضه مى شود.



بين الملل ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه ١١

گزارش ها حاكى است مردى با شمايل «آدولف هيتلر»، 
در نزديكى محل تولد وى ديده شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مقامات اتريش در 
حال بررســى گزارش هايى درباره مردى هستند كه در 
زادگاه هيتلر با لباس و ســبيل و مدل موى وى نمايان 

مى شود.
يكى از ساكنان شــهر «برانائو ام اين» گفت: «من اين 
مرد را بارها ديــده ام و فكر مى كردم بايــد از اين كار 

منظورى داشته باشد.»
هيتلر در سال ١٨٨٩ در شهر «برانائو ام اين»،كه در آن 
زمان بخشــى از امپراتورى اتريش_مجارستان_ بود، 

به دنيا آمد.

دادستان ها اين گزارش را تأييد كرده اند.
اين مرد كه گفته مى شود بين ٢٥ تا ٣٠ سال سن دارد، 
آخرين بار در يك مغازه كتابفروشى در نزديكى زادگاه 
هيتلر ديده شده است. گفته مى شود وى در جستجو بين 

مجله هايى درباره جنگ جهانى دوم بوده است.
پارلمان اتريش در ماه دسامبر ســال ٢٠١٦ به خريدن 
خانه اى ســه طبقه كه هيتلر در آن متولد شده بود رأى 
داد. دولت اين كشــور از ســال ١٩٧٢ اين ساختمان را 
اجاره كرده بود. تصميم پارلمان اتريش به منظور كنترل 

استفاده از اين بنا اتخاذ شده است.
 ستايش هيتلر يا نازى ها در اتريش – كه آلمان نازى در 

سال ١٩٣٨ آن را اشغال كرد – جرم تلقى مى شود.

در پى باال گرفتن فشارها در مورد ماهيت    انتخاب|
تماس هاى «مايكل فلين» مشــاور امنيت ملى رئيس 
جمهور آمريكا با روســيه او دوشنبه شــب از مقام خود 

استعفا كرده است.
گزارش شده اســت كه او «مايك پنس» معاون رئيس 
جمهور و ســاير مقام ها را درباره تماس هايش با روسيه 
گمراه كرده بود. استعفاى يكى از بلندپايه ترين مقام هاى 
دولت درحالى صورت مى گيرد كه هنوز يك ماه از عمر 

كارى اين دولت نگذشته است.
فلين در اســتعفانامه خود نوشــت كه در دوره انتقالى 
تماس هاى متعددى با سفير روسيه در آمريكا داشت و 
«اطالعات ناقصى» در مورد آن گفتگوها به مايك پنس 

معاون رئيس جمهور ارائه كرد.
هم اكنون «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا، ژنرال 
بازنشســته «كيت كالگ» را به عنوان مشــاور موقت 
امنيت ملى انتخاب كرده است. او قبًال در جريان مبارزات 
انتخاباتى در مورد امنيت ملى به ترامپ مشــورت داده 

است.
«شان اسپايسر» سخنگوى كاخ ســفيد دوشنبه بعد از 
ظهر به وقت شــرق آمريكا گفته بود كــه آقاى ترامپ 
درحال ارزيابى شرايط حاكم بر تماس هاى آقاى فلين 

با روسيه است.
پيش تر «نانســى پلوســى» رهبر اقليت دموكرات در 
مجلس نمايندگان آمريكا در بيانيه اى گفت نمى تواند 
مطمئن باشد كه مايكل فلين منافع «والديمير پوتين» 

رئيس جمهور روسيه را باالتر از آمريكا قرار ندهد.
«واشنگتن پست» روز جمعه گزارش داده بود كه فلين 
اواخر ماه دسامبر زمانى كه «باراك اوباما» رئيس جمهور 
وقت آمريكا تحريم هاى تازه اى را بر روسيه اعمال كرد 
از سفير اين كشــور در آمريكا خواسته بود در واكنش به 
تحريم ها خويشــتندارى نشان دهد و اشــاره كرده بود 
كه دولت ترامپ اين تحريم ها را به موقع دوباره بررسى 

خواهد كرد.
دولت اوباما ده ها ديپلمات روسى را اخراج كرد اما رئيس 
جمهور روسيه گفت آن را تالفى نخواهد كرد كه اكنون 
اين سوءظن را پديد آورده است كه آن واكنش مى تواند 

بخاطر تماس ژنرال فلين بوده باشد.
روزنامه «واشــنگتن پست» عصر دوشــنبه به نقل از 
مقام هاى كنونى و سابق گزارش داد كه سرپرست موقت 
وزارت دادگسترى اواخر ماه گذشته به دولت ترامپ اطالع 
داده بود كه فكر مى كند مايكل فلين مقام هاى ارشــد 
دولت را در مورد ماهيت تماس ها با سفير روسيه گمراه 
كرده و اخطار داد كه مشاور امنيت ملى به طور بالقوه در 

برابر باج خواهى روس ها آسيب پذير است.
«سلى ييتز» سرپرست وقت وزارت دادگسترى بود كه 
چندى پيش بخاطر خوددارى از دفاع از دستور مهاجرتى 

دونالد ترامپ بركنار شد.

خبرگزارى «آسوشيتدپرس» هم گزارش مشابهى را به 
نقل از مقام ها در مورد نگرانى وزارت دادگسترى از رفتار 

مايكل فلين منتشر كرد.
فلين ابتدا بحث درباره تحريم ها با مقام هاى روســيه را 
تكذيب كرده بود اما بعداً گفت نمى تواند مطمئن باشد در 

اين باره حرفى نزده است.
بحث درباره سياســت خارجــى از جملــه تحريم ها با 
مقام هاى ساير كشورها از سوى شهروندان خصوصى 
مغاير قوانين اياالت متحده است. فلين در آن زمان هنوز 

مقام دولتى نبود.
نانسى پلوسى در بيانيه اى كه دوشنبه منتشر كرد نوشت: 

«رفتار مايكل فلين حتى پيش از افشاى تماس مخفيانه 
با روس ها هم شديداً نگران كننده بود. حاال يك مشاور 
امنيت ملى داريم كه نمى توانيم مطمئن باشــيم منافع 

پوتين را باالتر از آمريكا قرار نمى دهد.»
او افزود: «رفتار كاخ سفيد تحت نظر ترامپ به خودى خود 
گوياست. گزارش هاى مربوط به ارتباط ترامپ با روسيه با 
گذشت هر يك روز اعتبار بيشترى پيدا مى كند. تا زمانى 
كه جمهوريخواهان از واداشتن رئيس جمهور ترامپ به 
انتشار برگه هاى مالياتى اش خوددارى مى كنند، شريك 
الپوشانى قبضه مالى، شخصى و سياسى روسيه بر دولت 

(ترامپ) هستند.»

پلوسى اضافه كرد: «دولت ديگر توجيهى در چنته ندارد. 
قبضه والديمير پوتين بر رئيس جمهور ترامپ بايد مورد 
بررسى قرار گيرد، فاش شود و قطع شود. امنيت ملى الزم 

مى آورد كه ژنرال فلين فوراً بركنار شود.»
فلين روز دوشنبه در ارتباط با اين جنجال از مايك پنس 

معاون ترامپ عذرخواهى كرده بود.

 مشرق| رئيس جمهوري تركمنســتان، دوباره 
پيروز انتخابات رياست جمهوري اين كشور شد.

« قربانقلــي بــردي محمــد اف» رئيــس جمهوري 
تركمنســتان براي يك دوره هفت ساله ديگر، قدرت را 

در اختيار گرفت.
كميسيون انتخاباتي تركمنستان اعالم كرد، شمارش  آراء 
انتخابات رياست جمهوري نشان مي دهد كه قربانقلي 
بردي محمداف در انتخابات رياست جمهوري اين كشور 

با كسب ٩٨ درصد كل آراء به پيروزي رسيده است.
اين در حالي اســت كه ميزان مشــاركت مردم در شهر 
عشــق آباد پايتخت تركمنســتان به بيش از ٩٧ درصد 

رسيده است.

هشت نامزد ديگر نيز در اين انتخابات شركت كرده بودند 
كه همگي مخالف محمداف بوده اند.

رئيس جمهور فعلي تركمنستان كه دندانپزشك و وزير 
سابق بهداشت بوده، از ســال ٢٠٠٦ ميالدي و پس از 
مرگ «صفرمراد نيازاف» قدرت را در دست گرفته است.

وي سال گذشــته با تغيير قانون اساسي و حذف شرط 
حداكثر سن براي نامزدهاي رياســت جمهوري عمًال 
زمينه الزم را براي قدرت مــادام العمر خود فراهم كرده 

است.
ديگر اصالحي كه در قانون اساســي تركمنستان انجام 
شد، افزايش دوره رياست جمهوري از پنج به هفت سال 

بوده است.

مردم ســوئيس به منظور تســهيل فرآيند دريافت 
اقامت در اين كشــور به پــاى صندوق هاى رأى 

مى روند.
به گزارش تابناك، مردم ســوئيس قرار است براى 
تصميم گيــرى در خصوص قوانين ســختگيرانه 
كشورشــان درباره حقــوق شــهروندى به پاى 

صندوق هاى رأى بروند. 
متولد شــدن در ســوئيس، به دســت آوردن حق 
شــهروندى اين كشــور را تضمين نمــى كند و 
شهروندانى كه سوئيسى نيســتند بايد معموًال ١٢ 
سال صبر كنند تا بتوانند درخواست شهروندى خود 
را ارائه دهند. همچنين براى دريافت حق شهروندى 
در سوئيس گذراندن مصاحبه ها و آزمون هاى دولتى 

اجبارى است.
نتيجه اين همه پرســى افرادى را تحت تأثير قرار 
مى دهد كه در سوئيس متولد شده اند و والدين آنها و 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هايشان هم به طور دائم در 

اين كشور اقامت داشته اند.
حاميان اين طرح براى تسهيل فرآيند تصميم گيرى 
گفته اند: بسيار احمقانه اســت كه از افرادى كه در 
سوئيس متولد شده اند و تمام زندگى شان را در اين 
كشــور گذرانده اند بخواهيم كه گفته هاى خود را 

اثبات كنند.
اين درحالى است كه مخالفان اين طرح هم اعالم 
كرده اند: اين رأى گيرى مى تواند در نهايت باعث 
شود افراد غيرمقيم سوئيس كه ٢٥ درصد از جمعيت 
كشور را تشكيل مى دهند، به راحتى اقامت سوئيس 
را دريافت كنند.در ٣٠ ســال گذشته، سه بار تالِش 
مردم سوئيس براى تســهيل قوانين دريافت حق 
شهروندى اين كشور با شكست مواجه شده است. 
اين بار هم نظرســنجى ها نشــان مى دهد مردم 
شــهرهاى بزرگ ســوئيس از اين طــرح حمايت 

مى كنند اما مردم مناطق روستايى با آن مخالفند.

بر اساس گزارش ها نسل جوان در ايرلند شمالى به دنبال 
فروپاشى ناگهانى توافق اشتراك قدرتى كه به چند دهه 
خشونت در اين منطقه پايان داد، دچار نگرانى درباره آينده 
خود و شكست سياستمداران در جلوگيرى از بروز دوباره 

تعصبات فرقه اى گذشته هستند.
به گزارش ايسنا، دولت ايرلند شمالى اخيراً بعد از يكسرى 
توافق هاى تلخ بر سر نيروهاى شبه نظامى و ايجاد امنيت 
سرانجام در ارتباط با سوءاســتفاده كشاورزان از طرح به 
كارگيرى انرژى هاى ســبز، فروپاشيده و برگزارى يك 

انتخابات در تاريخ ٢ مارچ را ضرورى كرد.
اين رويارويى سياسى باعث باال گرفتن نارضايتى جوانان 
ايرلند شمالى شده و آنها بابت از بين رفتن اعتماد ميان 
ملى گرايان كاتوليك ايرلندى و پروتســتان هاى حامى 
بريتانيا نگران هستند و مى گويند كه اين وضعيت باعث 

تضعيف اقتصاد و اشتغالزايى شده است.
با وجود آنكه اين بار اثرى از بازگشــت به خشونت هاى 
فرقه اى گذشــته كه در جريان جنگ داخلى ايرلند سه 
هزار و٦٠٠ كشــته برجاى گذاشــت ديده نمى شود اما 
اين بحران سياسى باعث فلج شدن دولت در اين منطقه 
براى چندين ماه همزمان با تهديدات اقتصادى ناشى از 

برگزيت شده است.
«كارلوس بار» يك جوان ١٦ ساله ايرلند شمالى با اشاره 

به نسل هاى قديمى سياستمداران اين منطقه گفت: مردم 
اكنون سرخورده هستند زيرا مى بينند كه سياستمداران 
نمى توانند ســر هيچ چيز توافق كنند و دست به سازش 
كارى بزنند. در اين وضعيــت وقتى يك طرف چيزى را 

مى گويد طرف مقابل سريع اعتراض مى كند.
با وجود آنكه سنجش ميزان تأثير مناقشه هاى فرقه اى 
اخير در ايرلند شــمالى در وضعيت اقتصادى غيرممكن 

است اما بسيارى از جوانان اين منطقه معتقد هستند اين 
مناقشه ها باعث دور شدن از سرمايه گذارى هاى خارجى، 
به تأخير افتادن اصالحات و افزايش فرهنگ وابستگى 

به دولت شده است.
«هنرى جوزف گراف» ٣٣ ساله كه يك كارآفرين ايرلند 
شمالى است، مى گويد: مردم به اندازه كافى اتحاد ندارند 

تا تأثيرات اقتصادى را باال ببرند.

او تأكيد مى كند فرصت هاى شــغلى در صنايع قديمى 
مثل توليد و كشاورزى در حال از بين رفتن است چراكه 
سياستمداران ايرلند شمالى فاقد فرهنگ كارآفرينى براى 
اشتغالزايى هستند. بسيارى از شركت هاى بزرگ وقتى 
به ايرلند شمالى نگاه مى كنند از آن صرف نظر مى كنند.

در حال حاضر نسل زير ٣٠ سال ايرلند شمالى احساس 
مى كند خشونت هاى دهه ١٩٧٠ و ١٩٨٠ همچنان سايه 

سنگينى در تصميم گيرى هاى سياسى دارند.
بحران سياســى اخير در ايرلند شــمالى هنگامى باال 
گرفت كه «آرلن فاستر» وزير اول اين منطقه از حزب 
دموكراتيك يونيونيست از استعفاى موقت براى اجازه 
به تحقيقات درباره رسوايى مربوط به طرح انرژى هاى 
ســبر خوددارى كرد و بعد از آن «مارتين مك گينس» 
معاون وزير اول از حزب سينفاين گفت كه گزينه ديگرى 

به جز استعفا ندارد.
بعد از آن «ميشــل اونيل» ٤٠ ساله كه پدرش در زمان 
دوران ناآرامى ها در ايرلند شــمالى به زندان افتاده بود 
جايگزين مك گينس ٦٦ ساله كه فرمانده سابق گروه 
ارتش جمهوريخواه ايرلند بوده، شد.مك گينس روابط 
سردى با «آرلند فاستر»  دارد كه پدرش به عنوان نيروى 
ذخيره پليس در زمان كودكى او از يك توطئه ترور ارتش 

جمهوريخواه ايرلند جان سالم به در برد.

يك منبع دفاعى كره جنوبى گفت، ســئول در واكنش به 
شليك آزمايشى موشك بالســتيك از سوى كره شمالى، 
در حال بررســى مقدمات براى آزمايش جديدى بر روى 

موشك هاى بالستيك خود است.
به گزارش فارس، يكى از منابــع دفاعى كره جنوبى گفته 
است: در واكنش به پرتاب موشك بالستيك از سوى كره 
شمالى در روز يك شنبه، ما نيز در حال بررسى اقداماتى براى 
از ميان برداشتن نگرانى هاى امنيتى هستيم. ما مى خواهيم 
مقاومت خود را در مقابل هرگونه اقدام خصمانه از سوى كره 

شمالى نشان دهيم.

يكى از مقام هاى وزارت دفاع كره جنوبى گفته است كه در 
Hyunmoo-» حال بررسى مقدمات براى آزمايش موشك
Hyunmoo-» 2» با بردى حدود ١٨٦ مايل يا موشكA

2B» با برد بيش از ٢٠٠ مايل است. مقام هاى دفاعى كره 

جنوبى مى خواهند تصاوير و فيلم هاى ويدئويى اين شليك 
را منتشر كنند.كره شــمالى اوايل روز يك شنبه موشك 

«Pukguksong-2» را با موفقيت پرتاب كرد.
 اين موشك از يك پايگاه هوايى در غرب كره شمالى پرتاب 
شد و بردى ٣٠٠ مايلى داشت. اين موشك به سمت درياى 

ژاپن شليك شده بود.

  مهر | نزديك به دو سوم مردم روسيه معتقدند 
كه ناتو تهديدى جدى عليه اين كشور است.

در نظرسنجى كه توسط انستيتوى آمريكايى «گالوپ» 
انجام شد، مشخص شد  ٦٧ درصد از مردم روسيه، ناتو 
را تهديدى جدى براى كشورشان مى دانند و در مقابل 

٣درصد آن را حمايت و سپر دفاعى مى دانند.
همچنين اين نظرســنجى در جمهورهاى سابق اتحاد 
جماهير شــوروى، با نظرات متفاوت مردم در خصوص 
ناتو همراه بود. ٥٤ درصد از مردم بالروس، ناتو  را خطرى 
جدى براى كشورشــان مى دانند و تنها ٣ درصد آن را 

ظرفيتى دفاعى در اروپا تصور مى كنند.
 همچنين ٣٧ درصد مردم گرجستان و ٢٩ درصد مردم 

اوكراين وجود ناتو را مثبت ارزيابى مى كنند، در حالى كه 
٣٧ درصد ديگر از  شركت كنندگان اوكراينى آن را تهديد 

و خطرى براى كشورشان مى دانند. 
اما در اين نظرسنجى بيشتر مردم اروپاى شرقى معتقدند 
كه ناتو براى آنها در حكم ســپر دفاعى است. به عنوان 
مثال ٦٢ درصد مردم لهســتان بر ايــن نظرند كه ناتو 
نيروى بازدارنده دفاعى است و تنها ٨ درصد آن تهديد 

عليه كشورشان مى دانند. 
بيش از ٩٠ درصد  مردم در كــوزوو و آلبانى نيز ناتو را 
در حكم سپر دفاعى براى كشورشــان مى دانند اما در 
صربستان ٦٤ درصد وجود ناتو را براى كشورشان خطر و 

تهديد قلمداد مى كنند.

  آريا | مقام حزب سوسياليســت در فرانسه نسبت 
به احتمال پيروزي نامزد راستگرايان افراطي در انتخابات 

رياست جمهوري هشدار داد.
در حالي كه فرانسه كمتر از سه ماه تا زمان برگزاري  انتخابات 
رياست جمهوري فاصله دارد، «ژولَين دراي» مشاور منطقه 

اي حزب سوسياليست زنگ هاي خطر را به صدا درآورد.
وي از هم حزبي هايش به دليل بي توجهي نسبت به روند 
مبارزات انتخاباتي كه به ســوي پيروزي  «مارين لو پن» 
نامزد حزب راســتگراي افراطي «جبهه ملي» در جريان 

است، انتقاد كرد.
دراي خاطر نشــان كرد كه ما اكنون با دو پديده مواجهيم، 
اول حاكميت بحران در اردوگاه راســت و ديگر آنكه جناح 
چپ در قبال حوادثي كه در حال رخ دادن است، تمهيداتي 

اتخاذ نمي كند. اين مشاور حزب سوسياليست ضمن انتقاد 
از خوش خيالي ها و ساده انگاري ها، از احتمال تغيير ناگهاني 

اوضاع به نفع جبهه ملي ابراز نگراني كرد.
دراي خاطر نشــان كرد، در حالي كه جناح راست به  دليل 
متهم شدن «فرانســوا فيون» نامزد راســتگرايان براي 
انتخابات رياســت جمهوري به اتهامات فســاد مالي، با 
مشــكل مواجه شــده، صف آرايي جناح چــپ در برابر 
راســتگرايان افراطي يك وظيفه است.مشاور منطقه اي 
حزب سوسياليست، نامزدهاي چپگرا را به توجهي به اهميت 

ايجاد اتحاد در اردوگاه چپ متهم كرد.
بر اساس آخرين نظرسنجي ها نامزد راست افراطي يكي از 
نامزدهاي راهيافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوري 

فرانسه خواهد بود.  

مشاور امنيت ملى ترامپ استعفا كرد

سايه جنگ داخلى قديمى بر سر نسل جوان ايرلند شمالى

هشدار به پيروزي راستگرايان افراطي

برگزارى همه پرسى

 در سوئيس

«بردي محمد اف» رئيس جمهور تركمنستان شد

اتريش در تالش براى يافتن بدل هيتلر
مردم روسيه ناتو را تهديدى عليه خود مى دانند

كره جنوبى نيز موشك بالستيك آزمايش مى كند

«واشنگتن پست» 
روز جمعه گزارش 
داده بود كه فلين 
اواخر ماه دسامبر 
زمانى كه «باراك 
اوباما» رئيس جمهور 
وقت آمريكا 
تحريم هاى تازه اى را 
بر روسيه اعمال كرد 
از سفير اين كشور در 
آمريكا خواسته بود در 
واكنش به تحريم ها 
خويشتندارى نشان 
دهد و اشاره كرده 
بود كه دولت ترامپ 
اين تحريم ها را به 
موقع دوباره بررسى 
خواهد كرد



١٢حوادث ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه 

چهل تكه

«اوما بهارتى» وزير منابع آب هندوستان، شيوه اى    فارس|
جديد براى شكنجه متعرضان به عنف پيشنهاد داد.

راديو هندوستان روز جمعه اعالم كرد؛ پليس هندوستان فردى 
كه متهم به تعرض بود را در برابر كسانى كه مورد ظلم قرار گرفتند 
شكنجه كرد.  اوما بهارتى در همين باره گفت: «چنين افرادى را بايد 
از پا به دار آويخت و در برابر قربانيان، آنها را تا حدى شكنجه داد كه 
پوست از تن آنها كنده شود. سپس بر زخم هايشان، نمك و فلفل 

تند بريزند تا فرياد آنها بلند شود.»  
مادر و دختر اين وزير زن هندى، در تيرماه گذشــته مورد تعرض 
دسته جمعى قرار گرفتند اما مسئوالن امنيتى در پيگيرى اين پرونده 

تاكنون راه به جايى نبردند.

  آفتاب | يك مرد چينى براى بيرون آوردن سوســك از 
گوشش از حشره كش استفاده كرد.

مردى در چين كه از بيرون آوردن حشره كه داخل گوش  اش رفته 
بود نا اميد شده بود يك حشــره كش را داخل گوش اش اسپرى 

كرد.
«لى كيان» حتى از پزشــك هاى محلى نيز نتيجــه نگرفت و با
 وجــود خطر ايــن كار از اســپرى اســتفاده كرد. اگــر چه اين
 حشــره ديگــر نتوانســت داخل ســر اين مــرد راه بــرود اما 
پزشــكان به علت خطرنــاك بــودن اين حشــره كش مجبور 
شــدند ســاعت ها با قطره گوش مجراى گوش او را ضدعفونى 

كنند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | ٢ سارق در شهر ملبورن 
استراليا شب حادثه با پوششى مسخره در تالش براى سرقت از دو 

پمپ بنزين گذراندند كه در آن هم ناكام بودند.
يكى از اين دو ســارق در زمان تالش براى سرقت ماسك اسب 
تك شاخ و ديگرى هم براى پوشــش صورت خود از يك تيشرت 
استفاده كرده بود و مى خواستند با چوب هاى بيسبالى كه در دست 
داشتند، وارد مغازه ها شوند كه تالش آنها بيهوده بود، چرا كه هرقدر 
سعى كردند، شيشه هاى مغازه هاى داخل پمپ بنزين ها نشكست 

و آنها دست خالى از صحنه فرار كردند.
كمى بعد از اين دو مورد، موردهاى ديگرى هم گزارش شد اما پليس 

اعتقاد داشت كه اين موارد به يكديگر ربطى ندارند.

پيشنهاد وزير براى 
شكنجه متعرضان به عنف

بيرون كردن حشره از گوش 
با پيف پاف 

مضحك ترين پوشش
030201 براى دزدى 

مادر جوان مشــهدى كــه در اقدامى    انتخاب |
وحشتناك اقدام به قتل هر دو فرزندش كرده بود دست 

به خودكشى زد اما زنده ماند. 
اين زن ٣٣ ساله شنبه شــب اقدام به كشتن خود، پسر 
چهارســاله و دختر هشــت ســاله اش كرده بود. اين 
زن پس از خفه كــردن فرزندانش اقــدام به زدن رگ 
دســت خود كرده و به خواهرش نيز پيــام داده بود كه 
خــود و فرزندانش را امشــب (٢٣بهمــن  ماه)خواهد 

كشت. 
 خواهر اين زن وقتى روز يك شنبه به منزل وى مراجعه 
كرده بود با جسد دو كودك و جســم نيمه جان اين زن 

جوان مواجه شده بود. 
صبح روزيك شــنبه مأموران كالنترى آبكوه مشــهد 
در تمــاس زن جوانــى از ماجراى كشــته شــدن دو 

خواهرزاده اش و شرايط سخت خواهرش خبر داد. 
 خيلى زود تيمى از مأموران پاى به ساختمان شماره ٣٨ 
در بلوار امام هادى (ع) گذاشتند و با جسد دو بچه روبه رو 
شدند و اين در حالى بود كه «راضيه» غرق خون با مرگ 

دست و پنجه نرم مى كرد. 
 راضيه خيلى زود به بيمارســتان منتقل شد و تحقيقات 
فنى به دســتور قاضى احمدى نــژاد در اختيار تيمى از 

مأموران دايره جنايى پليس آگاهى مشهد قرار گرفت. 
كارآگاهان در گام نخست خواهر راضيه را كه مأموران 

را با خبر كرده بود هدف تحقيق قرار دادند و وى گفت: 
«صبح وقتى از خواب بيدار شــدم ديدم خواهرم راضيه 
پيامكى به من داده كه از من طلب حالليت كرده است، 
نگران شدم و خيلى زود به خانه خواهرم آمدم كه با جسد 
"عليرضا" و "طاهره" روبه رو شــدم و اين در حالى بود 
كه خواهرم نيز غرق خون با مرگ دســت و پنجه نرم 

مى كرد. »
در ادامه كارآگاهان به سراغ راضيه در بيمارستان رفتند 
و وى در تحقيقات ابتدايى با توجه به اينكه در شــرايط 
روحى و روانى سختى قرار داشــت ادعا كرد كه بخاطر 
ماجراى تلخى كه در زندگى ام رخ داده بود افســردگى 
گرفته بودم و تصميم داشتم از شوهر دومم نيز جدا شوم 

اما او مخالفت مى كرد. 
 راضيه گفت: «شــوهرم در خانه نبود و شب با فرزندانم 
شام خورديم و خوابيديم تا اينكه ساعت يك بامداد بود 
كه از خواب بيدار شدم و نمى دانم چه شد كه تصميم به 
قتل فرزندانم گرفتم و ابتدا دخترم طاهره را خفه كردم 
و سپس به سراغ فرزند ديگرم عليرضا رفتم و او را نيز با 
دستانم خفه كردم.»   وى گفت: «پس از مرگ فرزندانم 
تصميم به خودكشى گرفتم تا به زندگى ام پايان دهم و 
با چاقو اقدام به خودزنى كردم كه نمى دانم چرا پس از 
چند ضربه پشيمان شــدم و به خواهرم پيامك دادم تا 
اينكه صبح خواهرم به سراغم آمد و پليس و امدادگران 

را با خبر كرد.» 
سرهنگ محمد بوســتانى رئيس پليس مشهد با اعالم 
اين خبر گفت: «در حال حاضــر ادعاهاى زن جوان در 
اداره پليس آگاهى مشهد تحت بررسى قرار دارد تا راز 

اين جنايت خانوادگى فاش شود. 
 بررسى هاى پليسى نشــان مى دهد زن جوان سابقه 
بيمارى روانى ندارد. تحقيقات درباره اين قتل وحشتناك 

همچنان ادامه دارد.

جزئيات قتل وحشتناك ٢ كودك درمشهد

فرمانده انتظامى استان البرز از دستگيرى اعضاى باند كالهبردارى كارت به 
كارت با ترفند گوينده راديو به مبلغ چهار ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش مهر، سردار خشعلى كامرانى صالح، گفت: در تحقيقات مقدماتى 
مأموران مشخص شد كه افرادى ناشناس با معرفى خود به عنوان گوينده 
راديو جوان، پس از تماس با شهروندان و ادعاى اينكه به علت خوش حسابى 
در پرداخت هزينه تلفن، برنده ٥٠ ميليون ريال هزينه سفر به عتبات عاليات 
شده ايد،پس از جلب اعتماد، ٤٠ نفر از شهروندان را با اين شگرد خاص پاى 
دستگاه ATM كشانده و كل موجودى كارت هاى آنان را به روش متقلبانه 

به كارت خود انتقال مى دادند.
وى افزود: در ادامه، شناسايى محل هاى تردد و پاتوق متهمان و شناسايى 
رابطان آنها، در دستور كار قرار گرفت تا اينكه رد اعضاى باند در يك واحد 

آپارتمان در خرمدشت كرج شناسايى شد.
فرمانده انتظامى اســتان البرز اظهار داشت: مأموران پس از تحت نظر قرار 
دادن آپارتمان مذكور و اطمينان از حضــور متهمان در منزل، در يك اقدام 
غافلگيرانه تمام اعضاى اين باند كه چهار نفر بودند را دســتگير كردند و در 
بازرسى از اين مكان، ١٣ عدد كارت هديه، ٢٥ دستگاه گوشى تلفن همراه، 
سه عدد اسپرى اشك آور، تعداد زيادى سيمكارت، مقدارى طال و جواهرات 

و يك دستگاه خودروى زانتيا كشف شد.
سردار كامرانى صالح گفت: متهمان پس از انتقال به پليس آگاهى با توجه به 
مستندات و مدارك جمع آورى شده به ناچار لب به اعتراف گشوده و اظهار 
داشتند؛ به پيشــنهاد يكى از اقوامشــان كه در زندان به سر مى برد با تهيه 
كارت هاى بانكى، شماره كارت ها را در اختيار زندانى قرار مى دادند و وى 
با معرفى خود به عنوان گوينده راديو از شهروندان كالهبردارى مى كرد و 
بالفاصله همدســتانش بيرون از زندان با خريد كارت هاى هديه يا طال و 

جواهرات و سكه و گوشى موجودى كارت را خالى مى كردند.
وى گفت: در پى استعالم مأموران مشخص شد كه دو نفر ديگر از همدستان 
باند مذكور با كارت هاى بانكى اقدام به خريد كرده اند كه در حال حاضر به 
اتهام كالهبردارى كارت به كارت در فرديس دستگيرشــده و در زندان به 

سر مى برند.
فرمانده انتظامى اســتان البرز، گفت: با هماهنگى مقام قضائى متهمان از 
زندان به پليس آگاهى منتقل شدند و به صراحت اعتراف كردند كه از طريق 
آشنايى با يك نفر اقدام به افتتاح حساب كرده و زمانى كه وجوه كالهبردارى 
به كارت ها انتقال داده مى شد بالفاصله اقدام به خالى كردن موجودى كارت 
مى كردند كه با توجه به اظهارات آنها، اين متهم نيز پس از دســتگيرى به 

جرم خود اعتراف كرد.

فرمانده انتظامي شهرســتان نايين از 
كشف بيش از ١٩ كيلو گرم ترياك كه 
در بطري هاي آب معدني جاساز شده 

بودند خبر داد. 
ســرهنگ صادق كاظم زاد در گفتگو 
با  پايگاه خبري پليس گفت : مأموران 
انتظامي مســتقر در ايســتگاه شهيد 
شرافت شهرستان نايين حين كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دســتگاه 
پژو ٤٠٥ مشكوك شده و آن را متوقف 

كردند. 
وي ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو مقدار ١٩ كيلو و ٤٠٠ گرم ترياك كه در بطري هاي آب معدني جاساز شده بودند 
كشف شد.  اين مقام انتظامي افزود: در اين خصوص چهار سوداگر مرگ دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مراجع 
قضائي تحويل داده شدند.  فرمانده انتظامي شهرستان نايين در پايان خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي با سوداگران 

مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر برخورد قاطع و قانوني مي كند و اجازه جوالن و سركشي به آنها نخواهد داد.

بطري هاي آب معدني ترياكي در نايين 

رئيس كل محاكم تهران از پرونده كالهبردارى ١٢ ميليارد تومانى از طريق راه اندازى صندوق خانگى به 
بهانه اعطاى وام و سود باالى ٣٠ درصد خبر داد.

عباس پوريانى در گفتگو با ميزان با اشــاره به يكى از پرونده هاى مطروحه اظهار داشت: پرونده اى تحت 
عنوان كالهبردارى ١٢ ميلياردى توسط يك زن در حال رسيدگى بوده كه پس از انجام تحقيقات در نهايت 

كيفرخواست صادر شد.
وى در تشــريح جزئيات اين پرونده گفت: زن كالهبردار با راه اندازى صندوق وام خانگى و پس از جلب 
اعتماد عمومى به بهانه اعطاى وام و سود باالى ٣٠ درصد،  سپرده گذارى مردم را به ارزش ١٢ ميليارد تومان 
جمع آورى كرده و سپس متوارى شده بود كه دستگير شد. پوريانى تصريح كرد: از آنجايى كه متهم به شكل 
غيرقانونى سپرده هاى مردم را اخذ و از اين طريق كالهبردارى كرده بود، پرونده قضائى در دادسرا تشكيل 

و در نهايت كيفرخواست تحت عنوان كالهبردارى صادر شد.
رئيس كل محاكم تهران از ثبت ١٧٠ شكايت كيفرى در اين پرونده خبر داد و افزود: پس از ارسال پرونده 
به دادگاه، قاضى شعبه ١١٣٢ مجتمع قضائى شــهيد محالتى با تغيير عنوان مجرمانه، متهمه را به اتهام 
تحصيل مال نامشروع محكوم به رد مال و حبس نموده و در نهايت اين رأى در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.

پوريانى ضمن هشدار به مردم، اظهار داشت: اين افراد در ابتدا به منظور جذب مشترى و كسب اعتماد مردم 
سودهاى غيرمتعارف پرداخت كرده اما پس از اينكه ميزان سپرده ها زياد شد اقدام به سوءاستفاده و تصاحب 

پول هاى مردم مى كنند.

كالهبردارى از طريق تشكيل صندوق خانگى

مادر جنايتكارخودكشى كرد اما زنده ماندگويندگان قالبى در دام پليس

 متهمان پس از 
انتقال به پليس 
آگاهى با توجه 
به مستندات 
و مدارك جمع 
آورى شده به 
ناچار لب به 
اعتراف گشوده 
و اظهار داشتند؛ 
به پيشنهاد يكى 
از اقوامشان كه 
در زندان به سر 
مى برد با تهيه 
كارت هاى بانكى، 
شماره كارت ها را 
در اختيار زندانى 
قرار مى دادند

مرد معتاد، صحنه كشتن پيرزن تنها را بازسازى كرد 

«مجيد» ٤٢ ساله متهم است پيرزن ٨٥ ساله اى را ٢٩ دى 
امسال در طبقه اول يك ســاختمان در خيابان جيحون به 
قتل رسانده و با سرقت دو قطعه طال، يك دستگاه رسيور و 
پلى استيشــن و ويدئو و يك فرش كوچك از آنجا گريخته 
بود. بررسى ها نشان مى داد اين مرد با همدستى زن ميانسال 

همسايه به اين سرقت مرگبار دست زده است.
به گزارش جام جم آنالين، چند روز پيش با دستگيرى اين 
زن و مرد آنها مدعى شدند بعداز طراحى نقشه سرقت، قتل 

پيرزن را رقم زده اند.
همزمان با تشــكيل پرونده قضائى در شعبه سوم بازپرسى 
دادسراى جنايى تهران، با دســتور قاضى سجاد منافى آذر، 
عامل جنايت و همدستش به محل جنايت اعزام شده و در 
حضور بازپرس پرونده و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى 

تهران صحنه قتل را بازسازى كردند.
در ادامه اين دو متهم براى ادامه تحقيقات به شــعبه سوم 

بازپرسى دادسراى جنايى تهران منتقل شدند.
ابتدا فرزندان مقتول براى عامل قتل مادرشــان درخواست 
قصاص كردند و گفتند حاضر نيســتند او و همدســتش را 

ببخشند.
در ادامه متهم به قتل گفت: «من قصد نداشــتم پيرزن را 

به قتل برســانم و هدفم فقط ســرقت بود. حاال به شدت 
پشــيمانم. "مريم" همســايه ســابقه مان بود. او در اين 
جنايت نقشى نداشــت. من معتاد بودم و پولى براى خريد 
شيشه نداشــتم. نمى دانســتم چكار كنم. ياد حرف هاى 
مريم افتادم كــه مى گفت براى سركشــى به همســايه 
سالخورده  اش، به خانه او مى رود.» وى ادامه داد: «همان 
موقع وسوسه شــدم از پيرزن ســرقت كنم. بدون اينكه 

ماجرا را به مريــم بگويم، حوالى مجتمع آنها پرســه زدم. 
زمانى كه متوجه شدم مريم از خانه بيرون رفت، وارد خانه 
پيرزن شدم. در زدم. وقتى در را باز كرد، محكم آن را هول 
دادم كه ضربه به صورتش خورد و در باز شــد. دست و پاى 
پيرزن را بستم. دســتش را كه پيچاندم، شكست. گلويش 
را گرفتــم و دهانش را بســتم كه همين باعــث مرگ او 
شد. يك انگشــتر طال و يك جفت گوشــواره همراه يك 
دستگاه رسيور و پلى استيشن و ويدئو و يك فرش كوچك از 
خانه مقتول برداشتم و فرار كردم. بعد ماجرا را به مريم خبر 
دادم كه شوكه شد. او به اجبار من طالها را برد و به مبلغ ٩٥٥ 
هزارتومان فروخت و به من داد. وسايل ديگر سرقتى را هم 

به يك سمسارى فروختم.»
مريم نيز مدعى شــد در اين جنايت نقشــى نداشته و فقط 
طالهاى مقتول را فروخته است. حتى شيشه خانه پيرزن را 
شكسته تا شايد همسايه ها متوجه ماجرا شده و به كمكش 
بروند و او نجات پيدا كند كه كســى متوجه ماجرا نشــده و 

پيرزن همسايه فوت كرده است.
 مرد ميانسال به اتهام قتل عمد و ســرقت از خانه مقتول و 
مريم به اتهام معاونت در ســرقت و تسهيل و فروش اموال 

سرقتى روانه زندان شدند.

طالفروش را حين انتقال از محور مريوان 
به تبريز ســرقت كنند، افزود: سارقان با 
اطالع از زمان و مكان تردد طالفروش، 
اقدام به مســدود كــردن راه وى كرده و 
حدود پنج ميليارد ريال طال و جواهرآالت 
قيمتى را از دســت وى ربــوده بودند كه 
مأموران با حساس شدن بر روى چگونگى 
اطالع افراد ديگر از زمــان و مكان تردد 
طالفروش، دو نفر همكار وى را نيز در اين 
زمينه، مورد شناسايى و مراقبت قرار دادند.
فرمانــده انتظامى مريوان خاطرنشــان 
كرد: بعــد از جمع آورى ادله و بررســى 
حســاب بانكى اين دو مظنــون و احراز 
جرم ســرقت اموال غير، بــا هماهنگى 
مقام قضائى متهمان دســتگير شده و در 
تحقيقات پليسى به بزه انتسابى خود اقرار 

كردند.
وى تصريــح كرد: با دســتگيرى اين دو 
متهم، يك كيلو طالى مســروقه از آنها 
كشف و مشخص شــد، يك كيلو و ٤٠٠ 
گرم ديگر از اين طالها در تهران به فروش 
رسيده و مابقى هم در دست دو همدست 

متوارى آنهاست.

  ايسنا |  فرمانده انتظامى مريوان گفت: با دستگيرى دو سارق در شهرستان مريوان، پرده 
از سرقت ٥ كيلو طالى ربوده شده از يك طالفروش برداشته شد.

 سرهنگ سلمان حيدرى  اظهار داشت: در پى وقوع يك مورد سرقت طال و جواهرات در شهريورماه 
سال جارى، مأموران پليس آگاهى با انجام اقدامات فنى و اشراف اطالعاتى توانستند دو سارق را 

در اين زمينه شناسايى و دستگير كنند.
وى با بيان اينكه اين دو ســارق با همدســتى دو نفر ديگر، توانســتند ٥ كيلو انواع طالى يك 

دستگيرى سارقان طال در مريوان
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 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم

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

سند مالکیت صادرخواهد شد .
        ردیف الف :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واقع در سمیرم مزرعه چشمه على به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف محمد تقى دشتى مالک اولیه .
11- برابر راى شــماره 139560302014002948 مورخه 22/08/1395 آقــاى روح اله حیدرى  فرزند 
اســماعیل به ش.م 1209413213  موازى پنج و چهار پنجم  دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت ششدانگ  5872 متر مربع پالك شماره7 فرعى از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

میرحسین قربانى دره شورى.
33- برابر راى شماره 139560302014003073 مورخه 03/09/1395 آقاى محمد صالح نادریان فرزند 

اسفندیار به ش.م 1199944149  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 4687  متر مربع پالك 
285 اصلى واقع در سمیرم مزرعه دره دراز معروف به دولت قرین سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

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

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

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

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

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

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

از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف حاج عباس منصورزاده.
40- برابرراى شماره139560302014003130 مورخه 14/09/1395 آقاى خداخواست کهنسال فرزند 
کیامرث به ش.م 1209412896 ششدانگ یکباب خانه به مساحت  474 متر مربع پالك شماره 94 فرعى 
از 446   اصلى واقع در سمیرم مزرعه چار خلو معروف به حســین آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طر ف 

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

42- برابر راى شماره 139560302014003135 مورخه 1395/09/14 آقاى روح اله نادرى فرزند عبداله  
به ش.م 3501137060   سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام فوقانى و تحتانى به مساحت 
ششدانگ 270 متر مربع  به شماره پالك 343 فرعى  از 38   اصلى واقع در سمیرم مزرعه اخرومک انتهاى 

بلوار دنا به موجب مبایعه نامه عادى مالکیت مع الواسطه از طرف ورثه عباس طغرائى و ابوالقاسم طغراتى. 
43- برابر راى شماره 139560302014003152 مورخه 1395/09/15 آقاى سعید افشارى فرزند محمد 
حسین  به ش.م 1209680246  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 176,5 متر مربع پالك 1291 فرعى 
از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ مفید کوچه پارســیان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک 

منصور سامى.
44- برابر راى شماره 139560302014003153 مورخه 1395/09/15 خانم شهین افشارى فرزند ناصر به 
ش.م 1200001125  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,30 متر مربع قسمتى از پالك 897 فرعى از 1   
اصلى واقع در سمیرم خیابان باهنر کوچه خواجگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه محمد سامى. 

45- برابر راى شماره 139560302014003356 مورخه 1395/10/08 آقاى محمد خندان فرزند رضا به 
ش.م 1209643979  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه و مغازه متصله به مساحت 266,5 متر مربع پالك 1276 

فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از عبدالمعبود.
46- برابر راى شماره 139560302014003644 مورخه 1395/10/26 آقاى امیر رضا شیرازى فرزند فرزاد 
به ش.م 1272588823   یک  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان موجود در آن  به مساحت  
ششدانگ11043  متر مربع  به شماره پالك 180  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نخودان به موجب مبایعه نامه 

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

مبایعه نامه عادى از طرف ورثه کریم شیرازى.
48- برابر راى شماره 139460302014003716 مورخه 1395/10/30 آقاى اکبر کریمى فرزند عبدالوهاب  
به ش.م 1209636654 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 542  متر مربع قسمتى از پالك 1201 فرعى از 
1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شریعتى  بلواردکتر رائى زاده  به موجب مبایعه نامه عادى  ورثه عبدالوهاب 

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

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

مالکیت على پیرمرادیان.  
51- برابر راى شــماره 139460302014006610 مورخه 1394/12/02  آقاى رمضان بهرامیان فرزند 
خیرات به ش.م 1209068753  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,70 متر مربع قسمتى از پالك 1470 
فرعى از1  اصلى واقع در سمیرم خیابان مطهرى  جنب سى ان جى به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت 
على پیرمرادیان . م الف: 980  تاریخ انتشار نوبت اول  : 1395/11/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1395/11/27 

محمد زمانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك سمیرم /11/502
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به 
استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز در دو روزنامه نصف جهان ونسل فردا چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء 
مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139560302009004285 مورخ 1395/09/30 آقاى بهرام برومند فرزند مرتضى  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 247/20مترمربع مجزى شــده ازپالك 484فرعى از19-اصلى بخش8   انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهرام برومند
2-رأى شماره 139560302009004243 مورخ 1395/09/29  آقاى مجید کریمیان نوکابادى فرزند اکبر  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/28 متر مربع مجزى شــده از پالك382- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمیان
3-رأى شــماره 139560302009004244  مورخ 1395/09/29 آقاى روح اله کریمیان نوکابادى فرزند 
اکبر ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 260/84مترمربع مجزى شده از پالك  382 -اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمیان
  4-رأى شماره 139560302009004245  مورخ1395/09/29 آقاى اکبر کریمیان نوکابادى   فرزند سیف  
اله  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 543/89 مترمربع مجزى شده از پالك 382-اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اکبر کریمیان نوکابادى
5-رأى شــماره 139560302009004253  مورخ1395/09/29 خانم الهام اکبرى بیشــه   فرزند ناصر   
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 174/70مترمربع مجزى شده از پالك 382/1-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرعلى نجفى حسن آبادى 
6-رأى شماره 139560302009004254 مورخ 1395/09/29  آقاى على اصغر نجفى حسن آبادى   فرزند 
رمضان ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 317/10 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرعلى نجفى حسن آبادى 
7- رأى شــماره 139560302009004292 مورخ 1395/09/30  آقاى سیدمحمود هاشمى   فرزند سید 
ابراهیم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/15مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
8- رأى شماره 139560302009003472 مورخ 1395/07/29  آقاى موسى احمدپور مبارکه فرزند خسرو    
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 255/25 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى اسماعیل احمدپور مبارکه 
  9-رأى شــماره 139560302009004294 مورخ1395/09/30 آقاى مجتبــى بهرامى دیزیچه   فرزند 
غفار  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 489/24 مترمربع مجزى شده از پالك126-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک  رسمى اسداله جبارى
10- رأى شماره 139560302009004289  مورخ1395/09/30آقاى خدایار جبارى دیزیچه  فرزند رضاقلى  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  قنبرعلى ملکى
11-رأى شــماره 139560302009004270  مورخ1395/09/29آقاى عبدالمحمود ریاحى درچه فرزند 
عبدالکریم  ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 161/32مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى   
12-رأى شماره 139560302009002858 مورخ 1395/06/27 آقاى حمیدرضا سعیدى مبارکه   فرزند 
پرویز  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/45 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى
13-رأى شــماره 139560302009004234 مورخ 1395/09/29 آقاى صفرعلى صابرى مبارکه   فرزند 
ابراهیم  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/00 مترمربع مجزى شده از پالك 464فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى- على اکبر-حیدر-حاجى محمد-محمد ایرانپور
14-رأى شــماره 139560302009004293 مورخ 1395/09/30 خانم زهرا ترابى شاه کوچکى   فرزند 
خداداد  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/80مترمربع مجزى شــده از پالك 12- اصلى باقیمانده 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله خادمى 
15-رأى شماره 139560302009004283  مورخ 1395/09/30 آقاى مجتبى دهقانى وینیچه  فرزند قاسم  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 161/30مترمربع مجزى شده از پالك  379- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى وینیچه 
16- رأى شماره 139560302009003449  مورخ 1395/07/28 آقاى ابراهیم کریمیان نوکابادى  فرزند 
مصطفى سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 237/90مترمربع مجزى شده از پالك  

382- اصلى بخش9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى زمانى نوکابادى 
 17- رأى شماره 139560302009004273  مورخ1395/09/29 خانم مرضیه کریمیان نوکابادى   فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237/90 مترمربع مجزى شده از پالك 

382-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى زمانى نوکابادى 
18-رأى شــماره 139560302009004280 مورخ 1395/09/30 آقاى  عباسعلى زمانى قهنویه    فرزند 
خداداد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/15مترمربع مجزى شده از پالك 918فرعى از19– اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى خدارحمى قهنویه 

19-رأى شــماره 139560302009004275  مورخ 1395/09/29 آقاى بهنام رحمانى کرکوندى فرزند 
رحمت اله   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 205/42مترمربع مجزى شده از پالك 30و31فرعى از23– 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس رحمانى کرکوندى  
20-رأى شماره 139560302009004279  مورخ 1395/09/30 آقاى محمدعلى مالکى  فرزنداسفندیار 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 218/58 متر مربع  مجزى شده از پالك هفت– اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسماعیل کاشف  
21-رأى شــماره 139560302009004277  مورخ 1395/09/30 آقاى ناصــر رجبى وینچه فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 323/50 متر مربع  مجزى شــده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد رجبى وینیچه
  22-رأى شــماره 139560302009004288  مورخ 1395/09/30 آقاى حسن سلیمانى دیزیچه فرزند 
محمدعلى  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 221/90 متر مربع  مجزى شــده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى سلیمانى
23-رأى شماره 139560302009009004246  مورخ 1395/09/29 آقاى ولى اله اکبرى بیشه    فرزند 
رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/10 متر مربع  مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى
24-رأى شماره 139560302009004266  مورخ 1395/09/29 آقاى رضا عطائى نوکابادى فرزند فتح 
اله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 295/00 متر مربع  مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد نادرى
25-رأى شــماره 139560302009004235  مورخ 1395/09/29 آقاى اسماعیل بیگدلى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187/82 متر مربع  مجزى شده از  پالك 33فرعى از13- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى نصراله و فاطمه باقرى
26-رأى شــماره 139560302009004291  مورخ1395/09/30آقاى احمدرضا امینى  فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 224/00 مترمربع مجزى شــده از پالك یک  - اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور مبارکه
27-رأى شــماره 139560302009004247  مورخ1395/09/29خانم شهربانو علیرضائى فرزند رسول   
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 347/49  مترمربع مجزى شده از 126 -اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى 
28-رأى شــماره 139560302009003835  مورخ1395/08/24آقاى محمود امینى شیخ آبادى فرزند 
عبداله  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 138/30 مترمربع مجزى شــده از پالك 550-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى امامقلى نجفى درچه 
29-رأى شماره 139560302009002838 مورخ 1395/06/27 آقاى رضا رحیمى لنجى   فرزند عباسعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220/90مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا رحیمى لنجى 
30-رأى شماره 139560302009004296 مورخ 1395/09/30 آقاى حسنعلى علیرضایى دیزیچه  فرزند 
عباس   ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 87/55 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس علیرضائى   
31-رأى شــماره 139560302009004249 مورخ 1395/09/29 آقاى مهــران احمدپور مبارکه  فرزند 
مصطفى  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 242/64 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه  
32-رأى شماره 139560302009004281 مورخ 1395/09/30 آقاى حسن حیدرى هراتمه فرزندسیف اله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 143/69 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از19- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى  
33-رأى شماره 139560302009004295 مورخ 1395/09/30خانم شاه بیگم ایزدى   فرزند شعبانعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 209/80 مترمربع مجزى شده از پالك 134و135فرعى از یک- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین جابرى  
34-رأى شــماره139560302009004236مورخ1395/09/29آقاى علــى درویشــى فرزند فیض اله  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت103/48مترمربع مجزى شده از  پالك 582فرعى ازچهار- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر کیانى شیخ آبادى
35-رأى شماره 139560302009004282 مورخ 1395/09/30 آقاى ابراهیم نهچیرى   فرزند حبیب اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 163/70 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از 19- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم خدارحمى قهنویه
36-رأى شماره 139560302009002855 مورخ 1395/06/27 آقاى محمد فتحى حسن آبادى  فرزند 
مختار   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1 - اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى
37-رأى شــماره 139560302009004229 مورخ 1395/09/29 آقاى غالمرضا احمدپور مبارکه فرزند 
عبدالرحمان  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 246/31 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى فخارى 
38-رأى شماره 139560302009004256 مورخ 1395/09/29 آقاى حسن غضنفرپورخولنجانى فرزند 
عبدالرسول   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 235/80 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عبدالرزاق باقرى خولنجانى   
39-رأى شماره 139560302009004228 مورخ 1395/09/29 آقاى مسعود احمدپور مبارکه فرزند اسداله 
ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 220/00 مترمربع مجزى شــده از پالك ده- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
40-رأى شماره139560302009004230مورخ1395/09/29آقاى پرویز احمدپور مبارکه فرزند اسداله  
ششــدانگ یک باب  خانه  به مساحت228/00مترمربع مجزى شــده از  پالك ده- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
41-رأى شــماره 139560302009004698 مــورخ 1395/10/27 خانم فاطمه رحیمــى   فرزند خلیل   
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 137/20 مترمربع مجزى شــده از پالك 192فرعى از 478- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم رحیمى  
42-رأى شــماره 139560302009004699مــورخ 1395/10/27 مســجدالمهدى به شناســه ملى 
14001073761   ششــدانگ یک باب مســجد  به مســاحت 1928/70 مترمربع مجزى شده از پالك 
61و133و134و136و137و140فرعى از ســه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

خداداد صادقى و بختیار باقریان و محمد حسن روغنى صفرعلى صادقى
43-رأى شماره 139560302009004680 مورخ 1395/10/27 خانم فرحناز رنجبر اسماعیل ترخان  فرزند 
اسفندیار ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 250/06 مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
44-رأى شماره 139560302009004674 مورخ 1395/10/27 آقاى على قاسمى وینچه فرزند احمدرضا  
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 232/64 مترمربع مجزى شــده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رستم حیدرى وینچه
45-رأى شــماره 139560302009004691 مورخ 1395/10/27 عزت رحیمى لنجى فرزند  حســین 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 260/77 مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى لنجى
46-راى   شماره 139560302009004662 مورخ 1395/10/27 آقاى محمد صالحیان لنجى  فرزند  نجف 
قلى   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 191/15 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله صالحیان لنجى 
47-راى شماره 139560302009004682 مورخ 1395/10/27 آقاى خداخواست عمادى  فرزند رمضان  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ../187 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
48-راى شماره 139560302009001043 مورخ 1395/02/30 آقاى محمدرضا خرمى خرم آبادى  فرزند  
سیف اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 267/45 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف 
49- راى شــماره 139560302009004679 مورخ 1395/10/27 آقاى محسن عطائى نوکابادى  فرزند  
بهرام  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 255/78 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه 
50-راى شماره 139560302009004267 مورخ 1395/09/29 طلعت سلیمانى نوکابادى فرزند اسداله   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 381/47 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
51-راى   شماره 139560302009004661 مورخ 1395/10/27 آقاى رضا باقرى   فرزند  بهروز سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 100/00 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى  
52- راى   شماره 139560302009004663 مورخ 1395/10/27 آقاى مجتبى باقرى   فرزند  بهروز سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 100/00 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى 
53-راى شــماره 139560302009004685 مورخ 1395/10/27 آقاى حسین رضائى دارافشانى فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 199/24 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه 
54-راى شماره 139560302009004696 مورخ 1395/10/27 آقاى محمدحسین غالمى دیزیچه  فرزند 
غفار  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 188/10 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى 
55-راى شماره 139560302009004715 مورخ 1395/10/28 آقاى امین نجفى   فرزند اکبر ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 217/55 مترمربع مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى امامقلى نجفى 
56-راى شماره 139560302009005125 مورخ 1395/11/17 آقاى مرتضى شریعتى طالخونچه فرزند 
محمدحسین چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 429/00 مترمربع مجزى شده از پالك 

368فرعى از 38- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن یاورى
57-راى شــماره 139560302009005126 مــورخ 1395/11/17 خانم نصرت شــریعتى طالخونچه 
فرزندمهدى دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 429/00 مترمربع مجزى شده از پالك 

368فرعى از38- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن یاورى
58-راى شماره 139560302009004714مورخ 1395/10/28 آقاى نعمت اله شریفیان شاه کوچکى فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 240/60 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى باقیمانده 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خیراله قربانى شاه کوچکى
59-راى شماره 139560302009004705 مورخ 1395/10/27 آقاى على اصغر احمدپور مبارکه فرزند 
کرمعلى ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 286/16 مترمربع مجزى شده از پالك 823فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمحسین کاویان
60-راى شماره 139560302009004657 مورخ 1395/10/27 خانم نرگس کالئى فیض آبادى فرزند 
سید علیرضا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 166/70 مترمربع مجزى شده از پالك نه- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدخان نهچیرى 
61-راى شماره 139560302009004701 مورخ 1395/10/27 آقاى خلیل قدیرى نوکابادى فرزند جالل  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 265/30 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اصغر نادرى نوکابادى 
 62-راى شــماره 139560302009004664 مــورخ 1395/10/27 آقاى محمد پیروتــى فرزند عبداله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 120/50 مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى 
63-راى شماره 139560302009004673 مورخ 1395/10/27 آقاى محمد کاظمى وینچه  فرزند شکراله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/77 مترمربع مجزى شــده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى قاسمى وینچه
64-راى شــماره 139560302009004665 مورخ 1395/10/27 خانم صغرى خلیلى طالخونچه فرزند 
باقردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 402/00 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى
65-راى شماره 139560302009004666 مورخ 1395/10/27 آقاى اسداله سپهرى  فرزند حسین چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 402/00 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطف اله نیازى
 66-راى شماره 139560302009004681 مورخ 1395/10/27 آقاى سعید ایرانپور مبارکه فرزند مصطفى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/08 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور
67-راى شــماره 139560302009004671 مورخ 1395/10/27 آقاى جواد هــادى وینچه فرزند مراد  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 189/52 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدامراد حیدرى
68-راى شماره 139560302009004668 مورخ 1395/10/27 آقاى روح اله حیدرى وینچه فرزند قدمعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 187/40 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدامراد  حیدرى
69-راى شــماره 139560302009004700 مورخ 1395/10/27 آقاى حســن شــریفى فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 131/57 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه
70-راى شماره 139560302009004672 مورخ 1395/10/27 خانم فاطمه کبرى سلیمى ریزى فرزند 
حسن  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 387/00 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى حیدرى وینچه
71-راى شماره 139560302009004716 مورخ 1395/10/28 آقاى منصور حیدرى وینچه فرزند سیف 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 516/75 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى حیدرى وینچه
72-راى شماره 139560302009004669 مورخ 1395/10/27 آقاى رمضان نصرالهى وینچه فرزند نعمت 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 345/31 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى وینچه
73-راى شماره 139560302009004670 مورخ 1395/10/27 آقاى اله قلى حیدرى وینچه فرزند مختار  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 182/38 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد هادى وینچه
74-راى شــماره 139560302009004271 مورخ 1395/09/29 خانم مریم جعفــرى مورکانى فرزند 
مانده على سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 97/31 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
75-راى شماره 139560302009004272 مورخ 1395/09/29 آقاى حســین درخشان مبارکه  فرزند 
رمضان سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 97/31 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
76-راى شماره 139560302009004687 مورخ 1395/10/27 آقاى قاسمعلى کریمى احمدآبادى فرزند 
محمدحسین  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مســاحت 29177/20 مترمربع مجزى شده از پالك 

195- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سردارشجاعى
77-راى شماره 139560302009004702 مورخ 1395/10/27 آقاى علیرضا نورى لنجان نوکابادى فرزند 
ابوالقاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 324/75 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله کریمیان نوکابادى
78-راى شــماره 139560302009004703 مورخ 1395/10/27 آقاى محســن نورى نوکابادى فرزند 
علیرضا  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 229/35 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله کریمیان نوکابادى
79-راى شماره 139560302009004659 مورخ 1395/10/27 خانم اعظم رمضانى مبارکه فرزند غالمعلى 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 201/70 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
80-راى شــماره 139560302009004660 مورخ 1395/10/27 آقاى سید رضا موسوى مبارکه  فرزند 
مرتضى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 201/70 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
81-راى شماره 139560302009004678 مورخ 1395/10/27 آقاى الیاس کریمى نوکابادى فرزند سیف 
اله  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 143/79 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى نصراله نورى
82-راى شــماره 139560302009005107 مورخ 1395/11/14 آقاى جمشید ایرانپور فرزند رمضانعلى  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/55 مترمربع مجزى شده از پالك 940فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى مرادى مبارکه
83-راى شــماره 139560302009004683 مورخ 1395/10/27 آقاى شــهریار جبارى دیزیچه فرزند 
احمدرضا  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 578/50 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمدرضا جبارى
84-راى شــماره 139560302009004689 مورخ 1395/10/27 آقاى محمدرضــا خدارحمى قهنویه 
فرزند محمدعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 372/00 مترمربع مجزى شده از پالك 455فرعى از 

19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کرمعلى خدارحمى
85-راى شماره 139560302009004711 مورخ 1395/10/27 خانم زهرا نورى دیزیچه  فرزند مرتضى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 392/00 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قنبرعلى ملکى
86-راى شــماره 139560302009005128 مورخ 1395/11/17 آقاى سید ســعید هاشمى فرزند سید 
حسین  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/04 مترمربع مجزى شده از پالك 582فرعى باقیمانده 

از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدرت اله نجفى
87-راى شماره 139560302009005127 مورخ 1395/11/17 آقاى شکراله جاللى آدرگانى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 101/28 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
88-راى شماره 139560302009004241 مورخ 1395/09/29 خانم طلعت ایرانپور مبارکه فرزند اسمعیل  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 230/60 مترمربع مجزى شده از پالك 608فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد و جواد و قاسمعلى ایرانپور
89-راى شماره 139560302009004278 مورخ 1395/09/30 آقاى محمدرضا دانشمند دیزیچه فرزند 
غفار  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 84/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غفار دانشمند
90-راى شماره 139560302009004713 مورخ 1395/10/28 آقاى ابراهیم رجبى وینچه  فرزند علیداد 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 241/50 مترمربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى جواد راستى
91-راى شــماره 139560302009004237 مورخ 1395/09/29 آقاى قدرت اله احمدپور مبارکه فرزند 
اسداله  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 181/00 مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیخان احمدپور مبارکه
92-راى شماره 139560302009004269 مورخ 1395/09/29 آقاى على وکیلى مبارکه فرزند منصور  
ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 230/26 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور وکیلى
93-راى شــماره 139560302009004693 مورخ 1395/10/27 آقاى ذبیح اله نجاتى فرزند غالمعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 222/57 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى
94-راى شماره 139560302009004255 مورخ 1395/09/29 آقاى حسن باقریان فرزند عوضعلى دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
95-راى شــماره 139560302009004257 مورخ 1395/09/29 خانم زهرا کیانى شــیخ آبادى  فرزند 
حسنعلى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
96-راى شماره 139560302009004260 مورخ 1395/09/29 خانم زیبا کیانى شیخ آبادى فرزند حجت 
اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
97-راى شــماره 139560302009005145 مورخ 1395/11/19 آقاى همایون طاوســى فرزند محمد  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 115/70 مترمربع مجزى شــده از پالك 582فرعى از19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اکبر ایرانپور
98-راى شماره 139560302009004704 مورخ 1395/10/27 خانم فاطمه عباسى مبارکه فرزند نعمت 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 198/47 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
99-راى شماره 139560302009005150 مورخ 1395/11/21 آقاى اسماعیل بابائى مبارکه فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 239/50 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدصالحى مبارکه
100-راى شــماره 139560302009004667 مورخ 1395/10/27 آقاى نبى اله نورى لنجان نوکابادى 
فرزند ولى محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 400/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ولى محمد نورى
101-راى شــماره 139560302009005154 مورخ 1395/11/23 آقاى على علیرضائى فرزندشیرزاد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 285/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى بهرامى
102-راى شماره 139560302009005157 مورخ 1395/11/23 خانم سیده سیمین جعفرى دوکاهه  فرزند 
سیدعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 443/20 مترمربع مجزى شده از پالك 173فرعى از13- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله خان مومن بیک
103-رأى شــماره 139560302009004290 مورخ 1395/09/30 آقاى رضا زمانــى   فرزند  على داد  
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 257/30 مترمربع مجزى شــده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
104-رأى شماره 139560302009004261 مورخ 1395/09/29 خانم مطهره صمدى دارافشانى   فرزند 
حسن    ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 190/30 مترمربع مجزى شده از پالك1065فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى عباسپور
105-رأى شــماره139560302009004695مورخ1395/07/27آقاى مجتبى معینى فرزند حســنعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت226/18مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
106-رأى شــماره139560302009004684مورخ1395/10/27آقاى منصور ایرانپو مبارکه فرزند جواد 
ششدانگ یکباب خانه  به 195/84مترمربع مجزى شده از  پالك 1000فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم ایرانپور
107-رأى شماره139560302009004690مورخ1395/10/27آقاى جعفر احمدپور مبارکه فرزند حمزه 
على ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت178/40مترمربع مجزى شده از  پالك 1077فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خداداد خاکى
108-رأى شماره139560302009004692مورخ1395/10/27آقاى بهرام احمدپور مبارکه فرزند قدمعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت252/86مترمربع مجزى شده از  پالك 1066فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ایران احمدى مبارکه
109-رأى شــماره139560302009004694مورخ1395/10/27آقاى حمیــد میرزائى فرزند ناصرقلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت174/10مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش  8   انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
110-رأى شــماره139560302009004710مورخ1395/10/28آقاى حبیب الــه فدایى فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت261/80مترمربع مجزى شده از  پالك 1044و1045فرعى ازدو- اصلى 

بخش  9   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا دانش (ایرانپور مبارکه)
111- رأى شماره139560302009004287مورخ1395/09/30آقاى مرتضى احمدى فرزند صفرعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت190/68مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش  8   انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود پریشانى نهچیرى
م الف: 95/0756 تاریخ انتشار نوبت اول :   1395/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/12/14 نصرالهى  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/11/1054
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ابالغ اخطاریه ماده 101 
شماره پرونده: 139404002127000029/1 شــماره بایگانی پرونده: 9400041 شماره آگهى ابالغیه: 
139403802127000049 بدینوسیله به خانم زهرا کاظمى اسفه فرزند حسین به شماره شناسنامه 447 
صادره از دهاقان متولد 1354 به شــماره ملى 5129437004 که طبق آدرس متن ســند ساکن: شهرضا 
سروستان فاز چهار و طبق آدرس متن تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار مجتمع 
باران 2 طبقه 4 واحد 36 که برابر گزارش اداره پست امکان ابالغ واقعى در آدرس تقاضانامه به شما وجود 
نداشته است ابالغ مى شود در موضوع پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9400041 له بانک مسکن شعبه 
مرکزى شهرضا و علیه شما تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 118/6774 واقع در سروستان بخش یک 
ثبتى شهرضا توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ ششصد و ســى میلیون ریال ارزیابى شده است 
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ انتشار آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ پنج میلیون ریال به واحد 
اجراى اسناد رسمى واقع در اداره ثبت اسناد تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 709 اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/11/1069
مزایده

شــماره آگهــى: 139503902142000018 شــماره پرونــده: 9204002142000018 و 
9204002142000019 بــر اســاس پرونــده اجرایــى کالســه 9204002142000018 و 
9204002142000019 به شــماره هاى بایگانى 9200018 و 9200019 له بانک ملى شعبه دهاقان و 
علیه وراث مرحوم عبدالکریم رنجبران (وام گیرنده) عبارتند از : ابراهیم ، حسین ، مریم ، اسماعیل، محسن و 
محمد همگى رنجبران و ابراهیم رنجبران (راهن) تمامت اصل و مازاد ششدانگ یکبابخانه به شماره پالك 
ثبتى 829 فرعى از 107 – اصلى مورد ثبت صفحه 430 دفتر 141- امالك واقع در روســتاى پوده بخش 
ثبتى دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها تاسیسات موجود و آتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه 
و غیر منصوبه فعلى و آتى النصب و امتیازات مربوطه شامل آب، برق و گاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل 
یا منفصل ملکى آقاى ابراهیم رنجبران با حدود اربعه شماًال بطول 13/20 متر به دیواریست به دیوار پالك 
828 فرعى، شرقًا بطول هاى 3 متر و 36/50 متر دیواریست به دیوار پالك هاى 826 و 183 فرعى جنوبا 
بطول 13/20 متر دیواریست به دیوار پالك 180 فرعى غربا بطول 40/70 متر درب و دیواریست کوچه بن 
بست به مساحت 530 متر مربع به موجب اسناد رهنى شماره 8668 مورخ 1383/12/17 و 10704 مورخ 
1384/12/23 دفتر اسناد رسمى شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه بانک ملى شعبه دهاقان قرار گرفته است 
به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک 
بستانکار و باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آیین نامه اصالحى مربوطه  پالك مورد 
رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمى توســط مامو اجرا و اوراق ارزیابى 
کارشناسان رسمى دادگسترى بدین شــرح توصیف و ارزیابى گردیده ششدانگ پالك ثبتى 829 فرعى از 
107  اصلى واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان روستاى پوده بلوار شهید شیرازى بن بست شادى کد 
پستى 8634135854 یکباب منزل مسکونى یک طبقه با عرصه موجود به مساحت 569 متر مربع و طبق 
سند 530 متر مربع و اعیانى 181 متر مربع با سقف هاى بتنى و دیوارهاى آجرى و سطوح داخلى سفید کارى 
و رنگ آمیزى و سرامیک و درب هاى چوبى و پروفیل آهنى و نماى خارجى سیمان زنى و داراى اشتراکات 
برق  و آب و گاز میباشد که طول و حدود و مشخصات بعضى از اضالع ملک فوق با طول و حدود و مشخصات 
قید شده در ســند مالکیت مطابقت ندارد با قید به اینکه عرصه طبق سند مالکیت 530 متر مربع و مساحت 
عرصه 569 متر مربع میباشد که علت عدم تطابق مساحت موجود عرصه با مساحت قید شده در سند مالکیت 
نامشخص است و صرفا وضعیت موجود عرصه پالك ثبتى 829 فرعى از 107- اصلى برداشت شده است با 
عنایت به موارد فوق و مساحت عرصه و اعیانى نوع کاربرى و قدمت بنا و انشعابات و متعلقات متصله و سایر 
عوامل موثر پالك فوق الذکر به مبلغ 650000000 ریال (ششصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده 
است. ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع سند رهنى فوق الذکر به مبلغ 400000 ریال تا تاریخ 
1396/11/17 تحت پوشش بیمه البرز میباشد با قید به اینکه واحد اجراى اسناد رسمى دهاقان هیچ گونه 
مسئولیتى در قبال اختالف موجود طول و ابعاد و مساحت در سند مالکیت و گزارش کارشناسى کارشناس 
رسمى دادگسترى ندارد و اصالح آن به عهده برنده مزایده است در جلسه مزایده که از ساعت9 صبح الى 12 
روز دوشنبه مورخ 1395/12/23 در محل اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از 
طریق مزایده نقدا به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد طالبین میتوانند قبل از شرکت در 
جلسه مزایده از مورد مزایده ششــدانگ پالك ثبتى 829 فرعى از 107- اصلى به آدرس دهاقان روستاى 
پوده بلوار شهید شیرازى بن بست شادى کد پستى 8634135854  بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوطه به آب، برق گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد. 

م الف: 95/272 ثبت اسناد دهاقان/11/1084
مزایده

اجراى احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 203/94 ج خ/5 
جلسه مزایده اى مورخ 1395/12/14 روز شنبه ساعت 8  الى 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها خانم شهناز 
ابراهیم پور فرزند مصطفى و محکوم علیه آقاى عبدالرضا مختاریان فرزند حاج بابا به نشــانى: اصفهان- 
بهارستان- فاز یک- محله شش- خ شمشــاد- روبروى مجتمع میالد 22- پ 766 محکوم به عبارتست 
از مبلغ 752/795/318 ریال بابت نفقــه، مهریه و توقیف وجوه در پرونده کالســه 399/95 ج 7  اجراى 
احکام حقوقى که کلیه هزینه هاى کارشناسى و هزینه دادرســى در محکوم به لحاظ گردیده است و مبلغ 
11/503/296 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق دولت. موضوع مزایده عبارتســت از فروش 19/017 
حبه مشاع از 2 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 2884 فرعى از 15241 بخش 5 ثبتى اصفهان که مشخصات 
محل طبق نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشــد. ملک مورد ارزیابى یک باب منزل مسکونى به آدرس 
اصفهان- بعد از سه راه پینارت- روشن دشت- شهرك زاینده رود- فاز 2- خیابان ولیعصر- فرعى سرو 3 با 
مساحت عرصه 135 مترمربع مى باشد. منزل فوق اعیان احداثى به صورت دو طبقه با زیربناى تقریبى کل 
20 مترمربع، داراى اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك و نماى از جنس آجر مى باشد طبقه همکف مشتمل بر 
پارکینگ، انبارى و آپارتمان یک خوابه واقع در 60- با پوشش کف سرامیک، دیوارهاى داخلى از جنس کاغذ 
دیوارى مى باشد. طبقه اول نیز به صورت آپارتمان دوخوابه با پوشش کف سرامیک و دیوارهاى داخلى با بدنه 
گچ بدون رنگ آمیزى مى باشد. دربهاى داخلى چوبى، پنجره هاى آلومینیومى، کابینت روکش ام دى اف، 
سیستم سرمایشى کولر آبى و گرمایشى پکیج و رادیاتور و داراى حیاط سازى و همچنین ساختمان داراى 
انشعابات برق وگاز مجزا و آب مشترك مى باشد. ملک فوق داراى سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت 
125338 اللف/85 ، شماره پالك دو هزا رو هشتصد و هشــتاد و چهار فرعى مجزى شده از پانزده هزار و 
دویست و چهل و یک (چهارصد و هفده) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 135 مترمربع، 
شماره ثبت 57216 ، دفتر 320، صفحه 83 مى باشد مطابق با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت ملک فوق 
از سمت شمال به طول 7/50 متر به گذر و از ساییر جهات به ملک مجاور محدود مى گردد. با توجه به مطالب 
صدراالشاره، کاربرى، قدمت، مساحت عرصه و اعیان، قیمت منطقه اى، نوع سازه و مصالح استفاده شده، 
دسترسى به شبکه شوارع و معابر، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و نیز جمیع جهات مؤثر بر ارزیابى، قیمت پایه 
ششدانگ ملک فوق در زمان مباشرت به کارشناسى به مبلغ 2/850/000/000 ریال (دو میلیارد و هشتصد 
و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. شایان ذکر است حسب گزارش کالنترى مربوطه محل در 
توقیف محکوم لها و فرزندان وى مى باشد. مزایده از قیمت کارشناسى شروع گردیده و فرد یا افرادى برنده 
مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى را نقداً همراه داشته باشند. 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده، ضمن هماهنگى با ایــن اجرا از محل بازدید نمایند. مزایده در 
ساختمان اجراى احکام دادگسترى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت- 200 متر باالتر از ساختمان کل 
دادگسترى اصفهان- ساختمان اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان- طبقه اول- واحد یک برگزار 

مى گردد. م الف: 35880   اجراى احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان/11/885
مزایده

شماره نامه: 9510116825804582 شــماره پرونده: 9309986170100915 شــماره بایگانى شعبه: 
930264 اجراى احکام شعبه 31 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 930264 
اجرایى شــعبه 31 دادگاه حقوقى اصفهان و به موجب نیابت واصله از شــعبه اول اجــراى احکام حقوقى 
دادگسترى شهرستان مسجد سلیمان له ســیمین زارعى علیه آقاى قاسم حیدرى سیبکى فرزند موسى به 
خواسته تعداد 313 عدد سکه تمام بهار آزادى بابت مهریه مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و 
مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له جلسه مزایده اى جهت فروش یک دستگاه 
خودروى سوارى به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از یک دستگاه خورو سوراى ال 90 که 
حسب نظریه کارشناس رسمى دادگســترى که این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است مشخصات 
خودرو مورد مزایده به شــرح زیر اعالم شده است: سوارى رنو ال 90 به شــماره انتظامى ایران 53- 124 
ج 69 مدل 1391 سفید رنگ به شماره موتور 1163439 و شماره شاســى 181620 قست هاى مختلف 
خودرو فابریک و سالم مى باشد. بر اساس نظریه کارشناس رسمى دادگسترى ارزش روز خودرو فوق مبلغ 
300/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت الزم به ذکر است خودرو فوق در حال حاضر از سوى این اجرا 
توقیف فیزیکى گردیده و به پارکینگ فجر واقع در اصفهان اتوبان فرودگاه منتقل شــده است. متقاضیان 
مى توانند 5 روز قبل از فروش در محل پارکینگ فجر بــه آدرس فوق از خودرو مذکور دیدن کرده و جهت 
شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/12/24 ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت 
مجتمع اجراى احکام حقوقى طبقه اول واحد یک حاضر شــوند فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى 
خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بود ه و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید. م الف: 35878  اجراى احکام شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/11/886
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351311639 شماره پرونده: 9509980351300468 شماره بایگانی شعبه: 
950529 خواهان احمد بهمنى شمس آبادى با وکالت مسعود عمرانى دادخواستی به طرفیت خواندگان و 
فرآورده هاى لبنى مهران ولیخانى و على زعفرانى بخواسته مطالبه تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق 
شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351300468 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/19 
و ساعت 8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35857 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان/11/887
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351311635 شــماره پرونده: 9409980351301013 شــماره بایگانی 
شــعبه: 941048 خواهان ســیدمحمد پوراحمدى دادخواســتی به طرفیت خوانده بهزاد هوائى بخواسته 
مطالبه الشه چک و خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتري کل اســتان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 
206  ارجاع و به کالســه 9409980351301013 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/01/19 
ساعت 9:00 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 35856 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان

 اصفهان/11/888
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351112935 شــماره پرونده: 9509980351100960 شــماره بایگانی 
شعبه: 951034 خواهان حمید تحسیرى فرزند مصطفى دادخواســتی به طرفیت خواندگان جعفر مارانى 
برزانى فرزند حیدر و بهروز فوالدى فرزند محمدقلــى و محمدرضا مناجاتى فرزند مهدى و مهناز مناجاتى 
فرزند محمدقلى به خواسته مطالبه وجه چک و اعســار از پرداخت هزینه دادرسى و تامین خواسته تقدیم 

دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل 
اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 356  ارجاع و به کالســه 950998035110096 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن مورخ 96/1/23 ســاعت 11 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهــی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 35855 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/889
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113011 شماره پرونده: 9509980351100583 شماره بایگانی شعبه: 
950634 خواهان خانم سکینه عسکرى فرزند قدرت اله دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى اسالم قلیچ خانى 
فرزند تیمور به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و تامین خواسته تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالســه 9509980351100583 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
96/1/26 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35854 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/890

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510100351411638 شــماره پرونده: 9509980351400605 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950687 خواهان شــرکت فنى مهندسى پیشــگام دام پرور ســپاهان به مدیریت آقاى محسن 
حیدرى دادخواســتی با وکالت اســماعیل عیدى وندى به طرفیــت خوانده زین العابدین عســگرى به 
خواسته مطالبه خســارت دادرسى و تأمین خواســته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتري 
کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شــماره 323  ارجاع و بــه کالســه 9509980351400605 ثبت 
گردیده کــه وقــت رســیدگی آن 1396/01/28 و ســاعت 10:30 صبح تعیین شــده اســت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 35853 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/891
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351411651 شماره پرونده: 9309980351400357 شماره بایگانی شعبه: 
930358 خواهان ها بدرى آقاجان و شــریعت آقاجان و صغرى آقاجان و فخرى آریافر با وکالت مصطفى 
رفیعیان دادخواستی به طرفیت خواندگان على روحانى اصفهانى و عباس روحانى اصفهانى و عبدالرسول 
روحانى اصفهانى و محمدحسین روحانى و محمود روحانى اصفهانى و حمیدرضا آقاجان و صدیقه محمدى 
و محمدرضا آقاجان و مرضیه آقاجان و مهرداد آقاجان و ســعید آقاجان و محمدحسین روحانى اصفهانى و 
مجید آقاجان و مهدى اقاجان و حیدر روحانى و محسن آقاجان و علیرضا اقاجان و محمد آقاجان به خواسته 
اثبات مالکیت (مالى) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9309980351400357 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/28 و ساعت 10:00 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35852 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/11/892
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351112999 شماره پرونده: 9509980351100787 شماره بایگانی شعبه: 
950853 خواهان یوسف شعبانى دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدى سهرابى و داریوش عالمزاده و زهرا 
امانى فرزند عبدالخالق و زینب طهماسبى فرزند احمد تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به 
کالسه 9509980351100787 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 96/1/27 ساعت 10/30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان زهرا امانى و زینب طهماسبى و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35851 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/893

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100351112821 شماره پرونده: 9509980351100897 شماره بایگانى شعبه: 
950970 خواهانها مجید – فتحعلى- بتول- اقدس- اکرم- زهرا- زهره همگى باقرى طادى فرزندان ناصر 
دادخواستى به طرفیت شهال ترابى زیارتگاهى فرزند کریم و بانک کشاورزى سرپرستى استان اصفهان و 
شرکت نواى مهر اسپادانا به نمایندگى اکبر موذن صفایى و غالمرضا ترابى زیارتگاهى به خواسته ابطال سند 
رسمى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 9509980351100897 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن مورخ  96/1/19 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده شهال 
ترابى زیارتگاهى و درخواست خواهان 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 شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35850  شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/894
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351411606 شماره پرونده: 9509980351400348 شماره بایگانی شعبه: 
950408 خواهان سیدناصر حسینى خیرآبادى دادخواستی به طرفیت خوانده محسن ذوالفقارى به خواسته 
اعســار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان- طبقه 3  اتاق شــماره 323  ارجاع و به کالســه 9509980351400348 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/01/29 و ساعت 9:00 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35849 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/895
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351411714 شماره پرونده: 9509980351400616 شماره بایگانى شعبه: 
950698 خواهان مهدى نادى دادخواســتى به طرفیت مریم رخزن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک تسلیم مبیع مطالبه خسارت اعسار از هزینه دادرســى و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
323 ارجاع و به کالسه 9509980351400616 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/1/29 و ساعت 11 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نس خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 35847 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/896
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351411712 شماره پرونده: 9509980351400518 شماره بایگانى شعبه: 
950590 خواهان شرکت مواد غذایى صفا پخش (ســهامى خاص) به مدیریت آقایان على اکبر ستارى و 
سعید مجید تبریزى دادخواســتى به طرفیت خوانده حمیدرضا عباســى و احمد عباسى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9509980351400518 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/1/29 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالن تشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35845 شعبه 

14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/897
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350309732 شماره پرونده: 9509980350300574 شماره بایگانى شعبه: 
950706 خواهان مجید موذنى دادخواستى به طرفیت خوانده محمود جامساز و مهدى شبروهى  به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه دادرسى و مطالبه وچه چک و تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالســه 9509980350300574 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/2/2 و ساعت 10:30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
محمود جامساز و مهدى شبروهى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35844  شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/898
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510100350309783 شــماره پرونده: 9509980350300883 شــماره بایگانى 
شعبه: 951075 خواهان سید محمود خلیلیان دادخواستى به طرفیت خوانده فاطمه اعتبارى خوراسگانى و 
محمود اعتبارى خوراسگانى و محمد اعتبارى خوراسگانى و باقر اعتبارى خوراسگانى و مصطفى عباسى 
و احمد اعتبارى خوراسگانى و محمدرضا امینى و عزت اعتبارى خوراســگانى به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رســیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9509980350300883 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/6 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان فاطمه اعتبارى خوراســگانى و محمد اعتبارى خوراسگانى و باقر 
اعتبارى خوراسگانى و احمد اعتبارى و عزت اعتبارى خوراسگانى و به درخواست خواهان 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 م ى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 35843 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/899
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510100350210220 شــماره پرونده: 9509980350200916 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951076 خواهان آقاى مجید امیدانى خوابجانى فرزند احمد دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
مهدى بهرامى و مهدى عارفى نیا به خواسته مطالبه وجه چک 979384-9503-7 مورخ 95/7/3 تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالسه 951076 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/1/28 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدى بهرامى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 35840 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان/ 11/900
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350210235 شماره پرونده: 9509980350200921 شماره بایگانى شعبه: 
951082 خواهان عبدالناصر باقرى دادخواســتى به طرفیت خواندگان منصور چاله کش –احمد صفایى 
کیان فر- زهرا قیدرلو – على کمالى و سایرین به خواســته ابطال تقسیم نامه  تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع 
و به کالسه 951082 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/2/16 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35837  شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/901
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350210246 شماره پرونده: 9509980350200926 شماره بایگانى شعبه: 
951087 خواهان محمدرضا ترابى پوده دادخواستى به طرفیت خوانده سید سروش پیامى به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 304 ارجاع و  به کالسه 951087 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/1/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 35838 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 11/902
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9510100352208297 شماره پرونده: 9509980352200779 شماره بایگانى شعبه: 
950798  مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ابراهیم مرادى به نشــانى: مجهول المکان مدارك پیوست: در 
خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى توحید سلطانى بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 950143200 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 امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 35822 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/11/903

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509976836301853 شــماره پرونده: 9509986836300043 شماره بایگانى شعبه: 
950043 خواهان: خانم هما یزدانى اســفیدواجانى فرزند رضا با وکالت آقاى مجتبى طاهرى فرزند على 
به نشانى: اصفهان- خیابان رباط سوم شــهرك نگین نبش میدان نگین جنب مجتمع تجارى ادارى شیخ 
حسنعلى اصفهانى پالك 149- همراه 09138065276 و خانم منیره هادى پورجابرى فرزند عبدالصاحب به 
نشانى: اصفهان- خ نیکبخت غربى- بن بست کیهان 3- ساختمان کیهان- پالك 137- طبقه اول- همراه 
09132268793، خوانده: آقاى جعفر آخوندى فرزند رضا به نشــانى: اصفهان- خ الهور- خ شیخ صفى 
شــرقى- بعد از چهارراه- بن بست جهان آرا- درب ســفید رنگ (فعًال مجهول المکان) خواسته: طالق به 
درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم هما یزدانى اسفیدواجانى 
فرزند رضا با وکالت خانم منیره هادى و آقاى مجتبى طاهرى بطرفیت جعفر آخوندى به خواسته طالق بلحاظ 
عسر و حرج، با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده حدود یکسال است منزل را ترك و هیچ 
خبرى از او نیست و نفقه موکل و فرزندان مشترك را پرداخت نکرده است و موکله با سختى معیشت و عسر 
و حرج روبروست تقاضاى صدور حکم طالق براى موکله را از دادگاه خواستارم. دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، اظهارات وکیل خواهان و اظهارات گواهان و قراین و شواهد موجود در پرونده و عدم حضور خوانده 
با وصف ابالغ قانونى و اینکه مساعى دادگاه و داوران در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نشده 
است. و اینکه خواهان قسمتى از مهریه را بذل نموده است و با مالحظه نظریه موافق قاضى محترم مشاور 
دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 1119- 1145- 1146 قانون مدنى و مواد 26- 
27- 28- 29 قانون حمایت خانواده 1391 حکم بر احراز تحقق بندهاى 2 و 11 از قسمت ب شروط ضمن 
عقد نکاح و حق اعمال وکالت در طالق براى زوجه صادر و اعالم مى نماید. زوجه مى تواند با حضور در یکى 
از دفاتر طالق ضمن قبول مابذل از ناحیه زوج با حق توکیل به غیر، خود را به نوع طالق خلع مطلقه نماید. 
در خصوص حقوق مالى در این پرونده ادعایى نشده است. و اجراى مقررات ماده 37 قانون حمایت خانواده 
الزامى است. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 35809 ناصرى رئیس 

شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/904
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان خانم دنیا ریاحى دهکردى فرزند اکبر دادخواستی به طرفیت آقاى محسن عنایتى پایین دروازه به 
خواسته طالق تقدیم دادگاههاي خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع 
در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 951351 ثبت و داراى وقت رسیدگی 
1396/1/15 ساعت 11 صبح مى باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

35806 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان/11/905
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510106836308118 شماره پرونده: 9509986836301005 شماره بایگانی شعبه: 
951136 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:  محمدعلى نورى فرزند على یاور به نشانی: اصفهان- عاشق آباد- 
کوچه 25 شــهید رحمان ذوالفقارى- جنب تاکســى تلفنى نگین نما- پالك 77 (فعــًال مجهول المکان 
مى باشد) تاریخ حضور: 1396/02/23 شنبه ســاعت: 11:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شــهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 304 در خصوص 
دعوي حبیبه فیاضى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

35808 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/906
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970350801763 شــماره پرونده: 9509980350800087 شماره بایگانى شعبه: 
950092 خواهان ها: 1- خانم بتول شیریاوازیچه فرزند على 2- آقاى محمدرضا شیریاوازیچه فرزند على 
3- آقاى رمضان زمانى مطلق فرزند على 4- على اکبر شیریاوازیچه فرزند على 5- خانم صغرى ثریا وازیچه 
فرزند على 6- خانم زهرا شــیریاوازیچه فرزند على 7- خانم ربابه شیرانى نسب فرزند على با وکالت آقاى 
بهروز مجتبى نژاد فرزند احمد به نشانى اصفهان – اصفهان خ توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 ط 
 5 واحد 22 همراه 09132666620 خواندگان: 1- آقاى محسن قرآنى فرزند علیرضا 2- آقاى سعید قرآنى 
فرزند علیرضا 3- آقاى عباس قرآنى فرزند علیرضا همگى به نشانى مجهول المکان 4- شهردارى منطقه 
ده اصفهان به نشانى اصفهان خ پروین ابتداى خ 24 مترى شــهردارى منطقه ده اصفهان 5- شهردارى 
مرکزى اصفهان به نشانى  میدان امام حسین شهردارى مرکزى اصفهان خواسته ها: 1- مطالبه اجرت المثل 
اموال 2- مطالبه خسارت دادرسى (راى دادگاه) پیرو دادنامه شماره 9501266 این دادگاه در خصوص دعوى 
مطالبه خسارت تاخیر اداى اجرت المثل دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهانها و مفاد نظر کارشناس 
دعوى خواهان را بنظر ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده شهردارى اصفهان به پرداخت خســارت تاخیر اداى مبلغ اجرت المثل موضوع حکم وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى از تاریخ قطعیت دادنامه لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم  تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. 
م الف: 35891 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /11/907

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970350701809 شــماره پرونده: 9509980350700587 شماره بایگانى شعبه: 
950681 خواهان : آقاى رضا جبارزارع فرزند رمضان به نشــانى اصفهان امام خمینى خیابان شــهیدان 
کاظمى کوچه شــهید مهدى ابراهیمى پالك 5 منزل جبارزارع کد پســتى 81399329886  خواندگان: 
1- آقاى علیرضا امانى فرزند حســین 2- آقاى امید امانى فرزند حسین همگى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى به تاریخ 1395/11/6 در وقت مقرر جلسه شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان بتصدى امضاء کننده ذیل تشکیل شده است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد. با وصف ابالغ و انتظار کافى صرفا خواهان حاضر است. از وى و شهودش تحقیق شد از شنیدن تصمیم 
دادگاه اسقاط حق حضور کرد. ختم جلسه و رسیدگى اعالم و راى صادر مى شود. راى دادگاه در خصوص 
دعواى رضا جبارزارع به طرفیت علیرضا امانى- امید امانى به خواسته صدورحکم به اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى در دعواى مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریال با توجه به شهادتنامه ارایه شده خواهان و شهادت 
شهود او در جلسه رسیدگى و عدم ارایه دلیل بر مالئت وى از سوى خوانده ناتوانى خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسى محرز تشخیص داده میشود و به استناد مواد 504 و 513 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به معافیت وى از پرداخت مبلغ مذکور صادر مى شود این راى حضورى و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 35887 شعبه 7 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان/11/908
مزایده

شماره نامه: 9510116838700991 شــماره پرونده: 9309980352001101 شــماره بایگانى شعبه: 
950050 اجراى احکام شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950050  خ 
7 اجرایى  له خانم مریم کهزاد با وکالت علیرضا نجارى علیه زهرا شاهزیدى و آقاى على مسائلى به خواسته 
تعداد 200 عدد ســکه تمام بهار آزادى و 110 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 1/603/000 ریال خسارت 
دادرسى و مبلغ 4/000/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 4/000/000 ریال هزینه کارشناسى و مبلغ 380000 
ریال هزینه نشر آگهى در حق محکوم لها و مبلغ 2/505/000 ریال بابت حق اجرا جلسه مزایده اى جهت 
فروش اموال زیر برگزار نماید. 6 دانگ از پالك ثبتى 9684/13900 واقع دربخش 5 واقع در آدرس اصفهان 
خ کاوه بعد از پل چمران ساختمان نوآوران ط 2 واحد 5 ملک فوق بصورت ششدانگ دفتر کار واقع در طبقه 
دوم سمت جنوب و داراى مساحت 64/8 پوشش سقف تیرچه بلوك پنجره و دربهاى داخلى چوبى با کابینت 
MDF و دیواره گچ و کاغذ دیوارى نماى داخلى آجرى و داراى انشــعاب آب و برق و گاز مى باشد ضمنا 
پالك فوق که پس از فوت مرحوم حمیدرضا مسائلى به خانم زهرا شــا زیدى و آقاى على مسائلى منتقل 
گردیده است که خانم زهرا شــاه زیدى مالک دو دانگ از ششدانگ و آقاى على مسائلى مالک چهار دانگ 
از شش دانگ پالك فوق مى باشد که با توجه به موارد موصوف مساحت و موقعیت محل و در نظر گرفتن 
جمیع عوامل موثر، ارزش ششــدانگ ملک 2/000/000/000  ریال ارزیابى گردیده است. متقاضیان مى 
توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
1395/12/18 ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجراى احکام حقوقى طبقه 
اول واحد یک حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 

قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى (2171290210008 
بانک ملى) واریز نماید. م الف: 35885  اجراى احکام شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/11/909

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970350700501 شــماره پرونده: 9409980350700680 شماره بایگانى شعبه: 
940761 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نجمه نظرى فرزند على به نشــانى اســتان اصفهان 
شهرستان اصفهان چهارراه توحید طبقه دوم  بانک ملت واحد شماره 7 خواندگان: 1- آقاى علیرضا نامدارنژاد 
فرزند شکررضا به نشانى استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر مدرس خیابان فضل ا... 
نورى غربى 2 پالك 25 ، 2- آقاى حجت جعفرى ارجمند فرزند نصرت به نشانى استان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر و میمه شاهین شهر مدرس خیابان فضل ا... نورى غربى 2 پالك 25 خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص دادخواست 
بانک مهر اقتصاد با وکالت نجمه نظرى بطرفیت 1- علیرضــا نامدارنژاد 2- حجت جعفرى ارجمند مبنى 
بر مطالبه ى مبلغ 99/020/338 ریال از وجه چک به شــماره 991455 – 93/11/27 بانک ملى به مبلغ 
155/000/000 ریال و خسارات قانونى که خوانده اول صادر کننده چک و دومى ظهرنویس آن به عنوان 
ضامن اســت با توجه به محتویات پرونده ، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن و اینکه ماندن 
چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن اســت و خواندگان دلیلى بر برائت ذمه خود ارایه و 
ایراد و دفاعى نکرده اند ادعاى خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده میشود و مستندا به ماده 3 قانون صدور 
چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم 
به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 99/020/338 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/564/732 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 3/439/410 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر 
تادیه از سررســید تا زمان  اجراى حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهاى ساالنه اعالمى بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر میگردد راى صادر شده غیابى 
و ظرف 20 روز ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و با انقضاى مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 35883 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/11/910
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970350601822 شماره پرونده: 95099803500600426 شماره بایگانى شعبه: 
950512 خواهان: خانم آرزو زارعى سودانى فرزند حسینعلى با وکالت آقاى مهدى جلیلى فرزند حیدرعلى 
به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى ســاختمان میالد نور طبقه سوم واحد 304  
خواندگان: 1- آقاى کیخسرو قاسمى فرزند نعمت ا... 2- خانم گلناز قاسمى فرزند نعمت ا... 3- خانم اقدس 
ابن على حیدرى 4- خانم ایراندوخت قاسمى فرزند نعمت ا...  5- آقاى امیر قاسمى فرزند نعمت ا... 6- خانم 
مینا قاسمى فرزند نعمت ا... همگى به نشانى مجهول المکان خواســته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک 2- الزام به اخذ پایان کار 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- الزام به تفکیک ملک دادگاه ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص دعوى خانم آرزو زارعى 
سودانى فرزند حسینعلى با وکالت آقاى مهدى جلیلى به طرفیت آقایان و خانم ها 1- امیر قاسمى 2- مینا 
قاسمى 3- گلناز قاسمى 4- ایراندوخت قاسمى 5- کیخسرو قاسمى فرزندان نعمت ا... 6- اقدس ابن على 
حیدرى فرزند جعفر به خواسته 1- الزام به اخذ پایان کار 2- اقدام به تفکیک ملک 3- الزام به تنظیم سند 
رسمى و مطالبه خسارت دادرسى بدین توضیح که خواهان بیان داشــته به موجب مبایع نامه عادى مورخ 
91/11/10 یک واحد آپارتمان مسکونى از پالك ثبتى 3124/7 بخش 5 ثبت اصفهان را از مورث خواندگان 
خریدارى و فروشنده متعهد شده نسبت به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار از شهردارى و تفکیک و انتقال 
ســند مالکیت اقدام کند ولى به تعهد خود اقدام نکرده و با طرح دعوى به شــرح فوق درخواست رسیدگى 
نموده و از توجه به رونوشت گواهى انحصار وراثت آن مرحوم و اینکه خواندگان ورثه وى مى باشند و جوابیه 
اســتعالم ثبتى که ملک مذکور به نام مورث خواندگان مى باشد و مبایع نامه مذکور و نظریه کارشناس که 
اعالم نموده ساختمان تکمیل مى باشــد و گواهى پایان کار آن به شماره 5/95/15031- 28/ 1395/07 
صادر ولى جهت تفکیک اقدام نشده و صورت مجلس تفکیکى نسبت به آن تهیه نشده و نظریه کارشناس 
مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقى مانده و با اوضاع و احوال مســلم قضیه نیز مبانیتى ندارد و با توجه 
به اینکه خواندگان جانشین مورث خود مى باشند و کلیه حقوقى که به عهده متوفى است باید توسط ورثه 
انجام گردد و خواندگان با وصف  ابالغ از طریق نشر آگهى در جلســه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوى 
خواهان ایراد و دفاعى ننموده فلذا دعوى خواهان در خصوص خواســته دوم وارد و ثابت بوده  و مستندا به 
ماده 232- 225 قانون امور حســبى و ماده 10- 220 و 225 قانون مدنى و ماده 198قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و در 
خصوص دیگر خواسته خواهان (اخذ پایان کار – انتقال سند مالکیت ) با توجه به اینکه پایان کار ساختمان 
از طرف شهردارى صادر شده واین قسمت از خواسته خواهان محقق شده و اثرى بر آن مترتب نمى باشد و 
در خصوص انتقال سند مالکیت نیز با توجه به اینکه مبیع یک واحد آپارتمان مى باشد و جهت انتقال سند 
مالکیت باید شماره فرعى مشخص باشد و تنظیم صورت مجلس تفکیکى مستلزم جرى تشریفات خاص از 
جمله تعیین شماره فرعى براى هر یک از محل هاى اختصاصى و مشاعى مى باشد و قبل از تعیین شماره 
فرعى و مشخصات دقیق آن انتقال سند مالیکت عمًال میسور نمى باشد فلذا این قسمت از خواسته خواهان 
در وضعیت فعلى قابلیت استماع نداشته و اثرى بر آن مترتب نمى باشد مستندا به بند 7 ماده 84 و 89 و 299 
آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص مطالبه خسارات دادرسى 
نیز به جهت عدم احراز تقصیر خواندگان و اینکه آنها مسبب ورود خسارت باشند و وارد نبودن دعوى خواهان 
مستندا به ماده 520 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهى در محاکم تجدید نظر اصفهان مى باشد. م الف: 35882 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/911
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509976837002305 شــماره پرونده: 9509986837000150 شماره بایگانى شعبه: 
950162 خواهان: خانم زهرا صالحى فرزند عباس به نشانى: اصفهان- خیابان نشاط- کوچه شیروانیها- 
بن بست شهید درى- پالك 55 کدپستى: 815465158- همراه: 09904215250 ، خوانده: آقاى قاسم 
محمدى فرزند اکبر به نشانى: مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، راى دادگاه: در خصوص 
دعوى خانم زهرا صالحى فرزند عباس به طرفیت آقاى قاســم محمدى فرزند اکبر به خواســته طالق به 
درخواست زوجه مالحظه مى گردد در این پرونده خواهان در جلسه رسیدگى بیان نمود ] ما حدوداً 25 سال 
است که ازدواج کردیم و داراى سه فرزند بنام هاى آرش 29 ساله و آرنوش 11 ساله و حدیث 9 ساله هستیم 
همسرم چهارسال پیش منزل مشترك را ترك کرده تاکنون بازنگشته است ایشان دو سال پیش به صورت 
تلفنى به من گفت که دیگر برنمى گردد و گفت که بروم طالق به صورت غیابى بگیرم و دیگر هیچ خبرى 
از وى به دست نیامده جهت اثبات ادعاى خود شــاهد دارم، من کل مهریه را در قبال طالق بذل مى کنم 
و نســبت به حقوق مالى در این پرونده ادعایى ندارم و تقاضا دارم حضانت فرزندان با من باشد و نسبت به 
نفقه آنها در این پرونده ادعایى ندارم و به دلیل تخلف از شروط ضمن العقد تقاضاى طالق دارم [ اظهارات 
گواهان تعرفه شــده ناحیه خواهان حکایت از آن دارد که زوج حدوداً پنج سال است منزل مشترك را ترك 
نموده است و هیچ خبرى از وى نیســت و نفقه اى هم پرداخت نکرده است علیهذا دادگاه با عنایت به شرح 
دادخواست تقدیمى، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى، عدم حضور خوانده جهت هرگونه دفاع موثر در رد 
ادعاى خواهان اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان امکان ایجاد سازش فى مابین زوجین در مرکز 
مشاوره و خدمات روانى به لحاظ عدم حضور زوج و نظریه مشــاور محترم قضایى دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص و نظر به احراز تخلف زوج از بندهاى یک و هشتم شروط ضمن العقد مستنداً به ماده 1119 قانون 
مدنى مواد 26 و 27 و 29 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت طالق توسط زوجه 
صادر و اعالم مى گردد نوع طالق با توجه به بذل کل مهریه بائن است و عده طالق سه طهر است نظر به 
اینکه زوجه در خصوص سایر حقوق مالى ناشى از نکاح در این پرونده ادعایى مطرح ننموده است دادگاه در 
این خصوص مواجه با تکلیف نیست رعایت مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1142 قانون مدنى حسب مورد 
بر عهده مجرى صیغه طالق است در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه على رغم اخطار، زوجه مى تواند 
به وکالت از او خود را مطلقه نماید ضمنًا با توجه به اینکه فرزنــدان همگى کبیرند در این خصوص دادگاه 
مواجه با تکلیف نمى باشد اعتبار رأى صادره شــش ماه پس از قطعیت رأى مى باشد. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان است. م الف: 35858 شفیع زاده رئیس شــعبه دهم دادگاه خانواده شهرستان

 اصفهان/11/912
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351100462 شــماره پرونده: 9409980351100874 شماره بایگانى شعبه: 
940961 خواهان: بانک انصار با وکالت آقاى احمد رفیعى آفارانى فرزند ابوالقاسم به نشانى: اصفهان- بلوار 
کشاورز چهارراه سیمین خیابان جانبازان مجتمع گل رز طبقه 2 واحد 4 ، خواندگان: 1- خانم معصومه رضایى 
فرزند على 2- آقاى داود عسگرى فرزند حسین همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه. راي دادگاه: در خصوص دعوى 
احمد رفیعى آفارانى بوکالت از بانک انصار به طرفیت آقا و خانم 1- داود عسگرى فرزند حسین 2- معصومه 
رضایى فرزند على به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 333762 
مورخ 94/2/14 عهده بانک سپه بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته و نظر به 
عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونى و رعایت انتظار کافى و مصون ماندن دعوى خواهان 
و مستندات وى از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مؤثرى، دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198و 502 و 515 و 519 
قانون آئین دادرســی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/170/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 5/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام 
خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از 
سوى بانک مرکزي جمهورى اســالمى ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضاى 
مهلت واخواهى، ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان مى باشــد. 

م الف: 35848 موسوى دادرس شعبه یازدهم دادگاه عمومى حقوقی اصفهان/11/913
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350301665 شــماره پرونده: 9509980350300224 شماره بایگانی شعبه: 
950294 خواهان ها: 1- آقاى حمید شــجاعى فرزند فاضــل با وکالت آقاى محمدرضــا باقریان فرزند 
مرتضى به نشــانى: مبارکه ابتداى خیابان مشــتاق دفتر وکالت 2- خانم ناهید جعفرى نیا فرزند حسین به 
نشانى: اصفهان- خ فرشادى- دروازه حسن آباد- نرسیده به بن بســت بنفشه- جنب پالك 124- طبقه 
اول و دوم- کدپســتى 8146736918 ، خوانده: آقاى ابراهیم شهبازى بروجردى فرزند ماشاا... به نشانى: 
اصفهان- خ کاوه- خ نگارستان- دادگستر 17- بن بست شــکوفه- آخرین درب- سمت چپ- کدپستى 
8195764311- تلفن همراه 09137166602 ، خواسته  : تایید فسخ قرارداد (مالى)، گردشکار: دادگاه پس 
از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: 
در خصوص دادخواست خانم ناهید جعفرى  فرزند حسن و آقاى حمید شجاعى فرزند فاضل با وکالت آقاى 
محمدرضا باقریان به طرفیت آقاى ابراهیم شهبازى بروجنى فرزند ماشاءاله بخواسته صدور حکم مبنى بر 
تأیید فســخ قرارداد عادى مورخ 94/11/5 موضوع معامله مقدار نود سهم مشاع از ششدانگ هفتصد سهم 
دو قطعه زمینى به پالك 2523 فرعى از 445  اصلى بخش 16 ثبت اصفهان با توجه به محتویات پرونده، 
تصویر مصدق قرارداد مزبور که بموجب آن خواهان ردیف دوم ملک فوق االشاره را به خوانده فروخته است 
و با توجه به توافق نامه عادى مورخ 94/11/5 که بموجب آن شرط شده چنانچه مبلغ بیست و پنج میلیون 
تومان ثمن معامله در تاریخ هاى 94/11/12 و 94/12/5 پرداخت نشود معامله فسخ مى شود و حسب ادعاى 
خواهان و اظهارنامه ارسالى براى خوانده بشماره ى 00265- 95 مورخ 95/3/19 خوانده به تعهدات خود 
عمل نکرده است و خواهان نیز در تاریخ 95/3/19 قرارداد فى مابین را فسخ کرده است و با توجه به اینکه از 
سوى خوانده نسبت به مستندات خواهان و ادعاى وى ایراد و دفاعى بعمل نیامده است دادگاه ضمن احراز 
وقوع فسخ توسط خواهان ردیف دوم در تاریخ 95/3/19 به حکایت اظهارنامه ارسالى و احراز تخلف خوانده 
از شرط مورد توافق بشرح فوق دعواى خواهان ردیف دوم را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 234 قانون 
مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى در امور مدنى حکم به تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فوق االشاره در تاریخ 
95/3/19 صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه 
و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 35846 موسوى رئیس شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/11/914 



سالمت ٢٨٧٩چهارشنبه  ٢٧  بهمن  ماه ١٥

استفاده از برخى محصوالت آرايشى در دوران باردارى 
مى تواند آسيب جدى و غير قابل جبرانى به جنين وارد 

كند و حتى سبب مرگ او قبل از تولد شود.
كارشناسان در تحقيقات خود دريافته اند كه استفاده از 
محصوالت آرايشى در دوران باردارى خطرات زيادى را 

متوجه جنين در حال تكامل مى كند.
عالوه بر محصوالت آرايشى انواع كرم پودر و استفاده از 
برخى محصوالت درمانى پوست به ويژه كرم هاى ضد 
چين و چروك حاوى ويتامين A مى تواند آثار نامطلوب 

و پرخطرى بر جنين بگذارد.
محصوالت آرايشــى عادى به دليل وجود مواد سمى 
چون سرب و انواع نگهدارنده ها مى توانند مواد شيميايى 

خطرناك را وارد بدن جنين كنند.
كارشناســان بر اين باورند در محصوالت درمانى چين 
و چروك، اغلب اوقات ويتامين A وجود دارد كه از راه 

پوست وارد گردش خون بدن مادر شده و از راه جفت به 
جنين مى رسد. با وجود مفيد بودن اين ويتامين در رشد 
و توسعه جنين، مقدار بيش از حد ويتامين A مى تواند 
ســبب ناهنجارى در چهره جنين و نيز بروز مشكل لب 

شكرى يا شكاف در كام او هنگام تولد شود.
كارشناسان دانشگاه آداليد اين نتايج را با بررسى بر روى 
مادران باردار و طرح پرسشــنامه از انواع مواد مصرفى 
توسط آنها در طول دوران باردارى و بروز بيمارى هاى 

مادر زادى در جنين بدست اورده اند.
يكى از روش هــاى  درمانى براى رفع مشــكل آكنه 
صورت در بزرگساالن استفاده از داروهاى حاوى رتينول 
و يا ترتينوئين اســت كه حاوى ويتامين A يا تركيبات 
مشتق شــده از آن اســت و به صورت كرم موضعى يا 

داروى خوراكى وجود دارد.
كارشناســان هشــدار مى دهند اســتفاده از اين گونه

 دارو ها هنگام باردارى مى تواند اثر بســيار مخربى بر 
جنين داشته باشد و عالوه بر ناهنجارى هاى مادرزادى، 
عقب ماندگى ذهنى و معلوليت مى تواند ســبب سقط 

جنين يا زايمان زودهنگام شود.
در عين حال كرم هاى درمانى ضد آكنه نيز كه به صورت 
موضعى مصرف مى شــود، چنانچــه داراى تركيبات 
ويتامين A باشــد، آثار منفى را به دنبال دارد چرا كه از 

طريق پوست جذب بدن مادر مى شود.
پژوهشگران به زنان باردار توصيه مى كنند در طول اين 
دوران براى مصرف هر نوع دارو يا محصوالت آرايشى 
يا حتى كرم ضد آفتاب حتما با متخصص مشورت كنند 
و خودسرانه اقدام به استفاده از هيچ محصول شيميايى 
نكنند و اگر در حين اســتفاده از داروها متوجه باردارى 
شدند سريعا براى دريافت مشاوره و اقدامات درمانى به 

پزشك مراجعه كنند.

رازهاى جوان ماندن
از غذاى مناسب تا خواب مناسب

جرمگيرى دندان ها با مواد غذايى طبيعى 

برخى 
از مــواد غذايــى با 

خاصيت خود مــى توانند براى 
داشــتن دندانهايى تميز و ســالم موثر 

باشند.
 PH عزت اله خامسى دندانپزشــك گفت: هر ماده غذايى با 
اسيدى مثل ليمو ترش، پرتقال، نوشابه، غوره يا سركه براى 

ميناى دندان مضر است.
وى با بيان اينكه طبق آزمايشات نوشابه ها حتى قادر به حل 
و پاك كردن زنگ قطعات آهنى هستند، افزود: تمام مواد 
غذايى با قدرت اسيدى مى توانند ميناى دندان را در خود 

حل كنند و درواقع اثر حالل و از بين برندگى دارند.
خامسى درباره موادغذايى مفيد براى ميناى دندان 
اظهار داشت: هر آنچه از مواد غذايى كه داراى 
فلورايد و كلسيم باشــد براى ميناى دندان 
مفيد است مانند شير يا چاى، البته بدون 
نوشــيدن با قند چون همان قند باعث 

پوسيدگى دندانها مى شود.
اين دندانپزشك بيان كرد: تجربه ثابت 
كرده هرماده غذايــى چربى مى تواند 

باعث پوسيدگى دندانها شود. 
طبق آزمايش چندين سال 

گذشته در كشور سوئد 
با دادن شــكالت به 

كودكان اين نتيجه 
حاصل شــد كه 
چربــى موجود 
در كاكائــو مانع 
گى  ســيد پو
مى شــود و 
ميزان چربى 
شكالتهاى 
ين  شــير
هــم اثر 

پوســيدگى 
زايى نمى گذارد.

به گفته وى، درست است كه هر آنچه اسيدى 
باشــد جرم ها را در خود حل مى كند اما اين اقدام نبايد باعث 
مصرف بيش از اندازه آن ماده اسيدى شود چرا كه از بين رفتن 

ميناى دندان را در پى خواهد داشت.
خامســى با اشــاره به دوعلت رنگ تيره دندان ها اعالم 
كرد: اگر تيرگى دندان، بداليل داخلى مثل اســتفاده از 

آنتى بيوتيك هاى تتراســيكلين در كودكى را داشته 
باشــد با هيچگونه پاك كننده و درمان سطحى اى 

نمى تــوان آن تيرگى هــا را از بين بــرد اما اگر 
تيرگى ها به علت مصرف ســيگار، مواد دودزا، 

نوشيدن چاى يا قهوه زياد و رسوب مواد غذايى 
باشند مى توانند از خميردندانهاى مخصوص 
پاك كنندگى موجود در داروخانه ها براى رفع 
تيرگى ها استفاده كنند البته بدين شرط كه 
فرد دوباره عادات اشــتباه خود براى ايجاد 

تيرگى ها را تكرار نكند.
وى اظهار داشت: هرچند كه برخى كاربردهاى 
خانگــى مانند مصــرف صيفى جات، 
ســبزى يا ميوه مى توانند براى 
تميــزى دهان،ســفيدى و از 
بين بردن زردى و ســياهى 
دندانها موثر واقع شود اما 
انقدر تاثيرگذار نيستند كه 
بتوانند سفيدى مطلق را 
به ارمغان آورندو بايد 
حتما در كنار رعايت 
مسائل بهداشتى 
دهــان و دندان 
مسواك  مانند 
زدن انجــام 

شوند.

مراقب عوارض لوازم آرايش در باردارى باشيد 

تخم مرغ منبع غنى از ويتامين A اســت كه اين خاصيت براى رشد كودكان بسيار مفيد است، 
هم چنين مصرف اين ماده غذايى به بهبود و ارتقاء سالمت بزرگساالن نيز كمك مى كند.

يك متخصص تغذيه و رژيم غذايى درباره خواص مصــرف تخم مرغ، گفت: تخم مرغ 
داراى مقدار زيادى پروتئين اســت به گونه اى كه پروتئين هاى آن از گوشت، شير و ... 

بيشتر است.
مدير گروه جامع تغذيه دانشگاه علوم پزشــكى تهران با بيان اينكه كودكان مى تواند 
براى رشد بهتر روزانه ٢ عدد تخم مرغ (سفيده به همراه زرده) مصرف كنند، افزود: 
توصيه مى شود افراد در جوانى روزانه يك عدد، سنين باالى ٤٠ هفته اى ٣ الى ٤ 

بار و ٦٠ سال به باال هفته اى ٢ تا ٣ عدد تخم مرغ مصرف كند.
به گفته وى، افراد مبتال به نارسايى و سكته قلبى نبايد در هفته بيش از ٢ عدد تخم 

مرغ مصرف كنند.
درستى درباره مصرف تخم مرغ كه موجب افزايش كلســترول خون مى شود، افزود: اگر 
سفيده تخم مرغ به تنهايى مصرف شود هيچ مشكلى براى فرد ايجاد نمى كند اما اگر سفيده 

همراه با زرده مى شود بايد طبق الگوى عنوان شده رفتار كنند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش يادآور شد: اگر افراد به اضافه وزن 

تخم مرغ را به اشكال مختلف مبتال نباشند مى توانند 
پــز و... مصــرف كنند اما نميرو، املت، آب 
دچار اصافه وزن و چاقى افــرادى كه 
بايــد تخــم مــرغ را به هســتند 

مصرف كنند كه روغن گونه اى 
ى  مصرف كند.كم تــر
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