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نوروز با 33 برنامه از صدا و سیماى  اصفهان

لغو محرومیت تماشاگران ذوب آهندهقان فداکار زنده استفرار هالیوودى مرد هزار چهرهباز هم فریدن، باز هم دامنه، بازهم فرونشستتکلیف امتحانات مدارس در ایام انتخابات و ماه رمضان ورزشاجتماعحوادثاستاناجتماع

ایرانى ها براى چه دعواهایى 
به دادگاه مى روند؟
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اطالع رسانى مدیران رادیو  و تلویزیون اصفهان از کارنامه سال 95 و برنامه هاى سال96  این مرکز

     

در صفحه استان بخوانیددر صفحه جهان نما بخوانید

 پایان طرح زوج و فرد از 25 اسفندماه  30 اسفند تعطیل رسمى اعالم شد 
ســخنگوى دولت 30 اســفند ماه 95 را تعطیل رسمى اعالم کرد و 
گفت: دستگاه ها مى توانند با مرخصى کارمندانى که قصد مسافرت 
در روز شنبه - 28 اسفند ماه - را دارند، موافقت کنند. به گزارش ایرنا، 
محمدباقر نوبخت روز چهارشــنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران افــزود: با توجه به تصمیــم هیئت وزیران، روز

30 اسفند به عنوان روز تعطیل رسمى اعالم شد...

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: دوربین هاى 
طرح زوج و فرد خودرو از 25 اســفند تــا 15 فروردین ماه غیر فعال 
مى شود. علیرضا صلواتى اظهارداشــت: به دلیل سفرهاى نوروزى 
و خریدهاى شــهروندان از  25 اســفند مــاه تــا 15 فروردین ماه 
دوربین هاى طرح زوج و فرد ســطح شــهر غیرفعــال و بعد از 15 

فروردین ماه جریمه ها با جدیت اعمال مى شود.

فدراســیون پهلوانى و زورخانه اى رده بندى استان ها در 
سال 95 را اعالم کرد و بر این اساس اصفهان با 2464 امتیاز 
در رده نخست قرار گرفت. این رده بندى بر اساس حضور 
استان ها در مسابقات قهرمانى کشور در رده هاى مختلف 
سنى انجام گرفته است. اســتان هاى کردستان، فارس، 
کرمان، سمنان، خراسان رضوى، تهران، مرکزى، مازندران 
و خراسان جنوبى به ترتیب با 2041، 1511، 1335، 1301، 
1248، 1210، 1155، 1134و 1082 امتیاز مقام هاى دوم 

تا دهم را از آن خود کردند.
استان هاى یزد، البرز، خوزستان، چهارمحال و بختیارى، 
آذربایجان شرقى، کرمانشــاه، همدان، قزوین، اردبیل، 
لرستان، هرمزگان، قم، بوشــهر، زنجان، ایالم، خراسان 
شــمالى، گیالن، سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویه و 
بویراحمد، آذربایجان غربى، گلستان و کیش به ترتیب در 
رنکینگ یازدهم تا سى و دوم مسابقات قهرمانى کشور در 

رشته هاى پهلوانى و زورخانه اى سال 1395 قرار گرفتند.

اصفهان رتبه اول فدراسیون زورخانه اى را از آن خود کرد
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جنگل ها را باید از جنگل ها را باید از 
دست اندازى حفظ کرددست اندازى حفظ کرد

از کوچ روستایى تا زندگى شهرى

آسمان ابرى اصفهان
«شغل» شاید در گذشــته تعریف مشخص ترى 
داشــته اما دیگر آن معنا را نمى دهد وصرفًا یک 
وســیله براى کســب پول و امرار معاش تلقى 
مى شود. شــغل هاى فراوانى از گذشته تا امروز 
در حال تغییر و دگرگونى هســتند و دیگر از آن
 شغل هاى قدیمى خبرى نیست و اگر هم باشد 

چندان مشترى ندارد؛ در مقابل آن...

کشف 30 میلیون 
عدد ترقه

 به ارزش 10 
میلیارد تومان

جزئیات تازه از 
فیلم جدید 

اصغر فرهادى 
در اسپانیا
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رهبر انقالب اسالمى همزمان با غرس رهبر انقالب اسالمى همزمان با غرس 22 اصله نهال میوه : اصله نهال میوه :

ایالم، خراسان ن،
ـتان، کهگیلویه و 
کیش به ترتیب در 
قهرمانى کشور در 

139 قرار گرفتند.

شهرى

فهان
شخصترى

 وصرفًا یک 
معاش تلقى 
شته تا امروز 
 دیگر از آن
ر هم باشد 

 جدال 
با نفت سیاه!
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آگهى مزایده عمومى 
مرحله دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
4/420 مورخه 95/11/9 شوراى اسالمى شــهر، نسبت به فروش قطعه 
زمینى به شماره 3431 فرعى، مجزا شــده از پالك 2952 فرعى از 35  
اصلى به متراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاسر براساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 

شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً  هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

نوبت اول

آگهى مزایده
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد بخش هاى تصویربردارى 
(رادیولوژى و سونوگرافى) و فیزیوتراپى درمانگاه فرهنگیان واقع در شهر 
اصفهان را از طریــق برگزارى مزایده، اجاره دهد. لــذا متقاضیان ذیصالح 
مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده تا تاریخ 1395/12/22 به اداره 

تدارکات (کارشناسى امور قراردادها) این اداره کل مراجعه نمایند.  
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 30749

 گروه ارتباطى شبکیه با
 مجوز رسمى کشورى 

 servco

 IT از بین شرکت هاى فعال در حوزه
 از سراسر کشور نمایندگى مى پذیرد.

تیم...
کارى شما هس
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ســخنگوى دولت 30 اســفند ماه 95 را تعطیل رسمى 
اعالم کرد و گفت: دســتگاه ها مى تواننــد با مرخصى 
کارمندانى که قصد مســافرت در روز شنبه - 28 اسفند 

ماه - را دارند، موافقت کنند.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه پس 
از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با 
توجه به تصمیم هیئت وزیران، روز 30 اسفند به عنوان 
روز تعطیل رسمى اعالم شد و در روز شنبه هم به همه 
دستگاه ها اجازه داده شد که هر یک از کارمندان که قصد 

مسافرت دارند، بتوانند به آنان مرخصى داده شود.
وى ادامه داد: ان شــاءا... تعطیالت خوبــى در انتظار 

همه مــردم به ویــژه کارمنــدان دولــت و کارگران 
باشد.

ســخنگوى دولت همچنین از تصویــب 150 میلیارد 
تومان در جلسه دیروز هیئت دولت براى اتمام مسکن 
مهر خبر داد و خاطرنشان کرد: براى اینکه بتوانیم قبل 
از پایان ســال باردیگر در جهت تأکید رئیس جمهورى 
مبنى بر اتمام رساندن پروژه مســکن مهر اقدام کنیم، 
150 میلیارد تومان دیگر تصویب شــد کــه به عنوان 
کمک در اختیار مســکن مهر قرار دهیم تا ان شــاء ا...

در طول دوره دولت یازدهم پروژه مسکن مهر به اتمام 
برسد.

در هفته  منابع طبیعى، حضرت آیــت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى صبح دیروز(چهارشنبه) دو اصله 

نهال میوه، غرس کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى ســپس در سخنانى با اشاره به 
اهمیت فضاى سبز و پوشــش گیاهى گفتند: بسیارى از 
عوارض ناشــى از ریزگردها و آلودگى هوا و ناسالم بودن 
هواى شهرها به دلیل کمبود پوشش گیاهى است و با توجه 
به موقعیت اقلیمى و گستردگى مناطق کویرى در کشور، 

حفظ پوشش گیاهى اهمیت مضاعفى دارد.
رهبر انقالب اسالمى، افزودند: جنگل هاى ارزشمند شمال 
جزو کم نظیرترین جنگل هاى دنیاست اما عده اى سوداگر 

بدون توجه به منافع ملى، به جان جنگل ها و منابع کشور 
مى افتند و باید این جنگل ها را از دست اندازى حفظ کرد.

ایشان تأکید کردند: مســئوالن بخش جنگل ها، مراتع و 
زمین هاى کشــاورزى باید اهمیت زیادى براى کار خود 

قائل باشند و در حفظ این ثروت عظیم ملى تالش کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین با اشاره به ویژگى هاى 
ممتاز میوه هاى ایرانى و با ابراز تأسف از واردات میوه، گفتند: 
واردات میوه جزو کارهاى غلط اســت و مسئوالن جز در 

موارد ضرورى، باید از این کار جلوگیرى کنند.
رهبر انقالب اسالمى در پایان، مراسم درختکارى را نماد 

احترام مردم به طبیعت سرسبز ایران عزیز خواندند.

30 اسفند 
تعطیل رسمى اعالم شد 

جنگل ها را باید 
از دست اندازى حفظ کرد 

خرید و فروش ترقه حرام است 
  ایسنا | آیت ا... ناصر مکارم شیرازى با بیان اینکه 
خرید و فروش مواد منفجره اى که در چهارشـنبه  سورى 
استفاده مى شود حرام است تأکید کرد: مردم مراقب باشند 

عیدشان را به عزا تبدیل نکنند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: مردم مراقب باشند عید خود 
را عزا نکنند. این همه تجربه شـده و هر سـال هم گفته 
مى شود، باز هم این همه خسارت داریم؛ بارها گفته ایم که 
این کار حرام است، زمانى بود یک فتوا همه را تحت تأثیر 

قرار مى داد اما االن گوش شنوا کم است.

انتقاد جنتى ازدولت
  فارس | آیت ا... جنتى رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى در ضیافت شـام ایـن مجلس که در سـاختمان 
مجلس قدیم برگزار شد گفت: زندگى روزمره و معمولى 

نباید ما را از خود و آینده غافل کند.
 وى افـزود: امروز افـرادى در جامعه و کشـور وجود دارند 
که نان شـب براى خوردن ندارنـد، آن وقت براى هیئت 
دولت مراسمى در کرج مى گیرند که 500 میلیون تومان 

هزینه مى شود. 
رئیس مجلـس خبـرگان رهبـرى تصریح کرد: انسـان 
نمى داند با توجه به چنین گرفتارى هاى اقتصادى با این 
قضیه چگونه برخورد کند؛ آن وقت اسـم حکومتمان هم 

اسالمى است.

اعتراض به یک دیدار
  تابناك | تعدادى از نمایندگان مجلس در نامه اى 
به رئیس مجلس شوراى اسالمى نسبت به دیدار تعدادى از 
اعضاى فراکسیون امید با رئیس دولت اصالحات اعتراض 
کرده و خواستار دفاع الریجانى از حیثیت مجلس شدند. 
این نمایندگان مجلس خواستار اقدام عملى رئیس مجلس 
در خصوص این نمایندگان شدند. چندى پیش نیز على 
مطهرى و مسـعود پزشـکیان با رئیس دولت اصالحات 

دیدار کردند.

رأى لرزان «روحانى» 
  تابناك | باهنر با بیان اینکه روحانى پارامترهاى 
مثبت و لرزان بـراى رأى آورى مجـدد در انتخابات دارد، 
گفت: پارامتر مثبت این است که رؤساى جمهور معموًال 
به جز دوره اول که عزل شـد و فرار کـرد و بعد رجایى که 
به شـهادت رسـید، همه دو دوره اى بوده انـد. وى افزود: 
اما پارامتر لرزان این اسـت که آقـاى روحانى تنها رئیس 
جمهورى بوده کـه کمتر از 51 درصـد آراء را نصیب خود 
کرد، ایشان جزو معدود رؤسـاى جمهور است که با یک 

رأى لرزان انتخاب شد.

رئیسى کاندیدا نمى شود
  تابناك | سایت «روز نو» ادعا کرد: «با توجه به 
اینکه حجت االسالم رئیسی در رأي گیري "جمنا" حائز 
رتبه اول در میـان کاندیداهاي اصولگرا بـراي انتخابات 
ریاسـت جمهوري 96 شـده بود، تصمیم گرفت که این 
موضوع را با مشـورت با بزرگان بررسـی کند.او در هفته 
جاري طی جلساتی با نزدیکان خود و چهره هاي شاخص 
اصولگرا این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد و با تصمیم 
جمعی که از مشـورت با نزدیکان و بـزرگان اصولگرا به 
دسـت آورد به این نتیجه رسـید که در انتخابات ریاست 

جمهوري دوازدهم کاندیدا نشود.»

ناو آمریکایى به سمت ما 
تغییر مسیر داد

  فارس | در پـى انتشـار خبـر نادرسـتى از قول 
 ،«usns invincible» یک مقام آمریکایى پیرامون نـاو
ناوسـاالر مهدى هاشـمى فرمانده ناو تیـپ رزمى 112 
ذوالفقار منطقه یکم نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفت: در مورخ 95/12/14 از ساعت10و20دقیقه  
تا 11 صبح، یک فروند ناو آمریکایى از ناوگروه آمریکایى 
و انگلیسى که در حال عبور از ترافیک زون تنگه هرمز بود 
از مسیر بین المللى خارج شد و به سمت شناورهاى حاضر 
نیروى دریایى سپاه در منطقه تغییر مسیر داد و در اقدامى 
غیرحرفه اى و حرکت توأم با اخطار تا مسافت 550 مترى 

نزدیک شناورهاى ما شد.

توئیتر

ســناتورهاى آمریکایى به المانیتور گفتند در حال 
تدوین بسته تحریمى جدید علیه ایران هستند.

به گزارش فارس، پایگاه «المانیتور» روز سه شنبه از 
تالش نمایندگانى از هر دو حزب آمریکا براى تدوین 
یک بسته تحریمى تازه علیه ایران خبر داده و نوشته 
است که سناتورهاى ارشد مى گویند به نهایى کردن 

این بسته نزدیک شده اند.
«باب کورکــر» رئیس کمیته روابط خارجى ســنا 
روز دوشــنبه گفت بعــد از ماه ها مذاکــره داخلى 
جمهوریخواهــان با دموکرات هاى ســنا، از جمله 
«بن کاردین» و «باب منندز» احتمال توافق بر سر 
بســته تحریمى افزایش یافته است. این دو سناتور 
دموکرات هرچند که به توافق هسته اى رأى منفى 
داده اند اما حمایت خود از تحریم هاى تازه را به ادامه 
اجراى برجام منوط کرده اند. کاردین در این رابطه به 
«المانیتور» گفته است که نتیجه رایزنى ها در کمیته 

روابط خارجى نباید ناقض توافق هسته اى باشد.
وى گفــت: «مى خواهیم اطمینــان یابیم که این 

[تحریم ها] توافق هسته اى ایران را نقض نمى کند. 
مى خواهیم این تحریم ها با اقدامات شــرارت آمیز 
ایران همخوان باشد. فعًال داریم روى این مسئله کار 

مى کنیم، اما هنوز نهایى نشده است.»
کورکر روز دوشــنبه در بیانیه اى که در واکنش به 
گزارش هاى منتشر شده در مورد تست دو موشک 
بالستیک توســط ایران منتشر شــد، به توافق دو 
حزبى بر سر اعمال تحریم هاى تازه علیه جمهورى 

اسالمى اشاره کرد.
«جیم ریش» رئیس هیئت خاورمیانه کمیته روابط 
خارجى به «المانیتور» گفته اســت که تحریم هاى 
جدید به بهانه هایى چون «بى ثبات کردن منطقه، 
تروریسم، تداوم اســتقرار "موشک هاى بالستیک 

قاره پیما"» مرتبط خواهد شد.
کورکــر پیــش از این هــم طرحى بــراى اعمال 
تحریم هاى تازه علیه ایران را آماده کرده بود، اما از 
آنجا که دموکرات هاى ارشد با وى همراه نشدند، آن 

طرح ناکام ماند.

سنا در حال تدوین بسته تحریمى جدید 
علیه ایران است

وزارت خزانه دارى آمریکا اعالم کرد که به صدور مجوز براى شرکت هایى همچون 
بوئینگ ادامه خواهد داد تا این شرکت ها بتوانند قراردادهاى چند میلیارد دالرى خود 

با ایران را همچنان ادامه دهند.
به گزارش مهر، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به دلیل تداوم خط مشى 
و سیاست هاى دولت اوباما در خصوص فروش هواپیما به ایران با انتقادات فزاینده اى 

از جانب قانونگذاران جمهوریخواه کنگره روبه رو شد.
این رویه و خط مشى که از دوران ریاســت جمهورى اوباما آغاز شده است، بخشى از 
توافق هسته اى با ایران است که با مخالفت بســیارى از قانونگذاران کنگره روبه رو 
شــد؛ قانونگذارانى که از وعده هاى انتخاباتى ترامپ در خصوص پایان بخشیدن به 

اینگونه توافق ها حمایت کردند.
دولت ایران در ماه فوریــه اعالم کرد براى تأمین مالى قرارداد خرید دســت کم 77 
فروند هواپیماى جدید از شــرکت بوئینگ و ایرباس، یک «شــرکت خارجى» یافته

 است.
وزارت خزانه دارى آمریکا با خوددارى از ذکر نام این «شــخصیت حقوقى/ حقیقى 
خارجى» به وبگاه «فرى بیکن» اعالم کرد که مجوزهاى الزم براى فروش قانونى 

[این هواپیماها] «مانند هر مجوز خاص دیگر صادر خواهد شد». 
افشــاى اینگونه اطالعات با خشــم قانونگذاران در کنگره روبه رو شــد؛ جایى که 
قانونگذاران مدت هاست در تالشــند که روند فروش هواپیماهاى تجارى به ایران 

را متوقف نمایند.
چندین منبع آگاه از افزایش انتقادات نســبت به دولت ترامپ سخن گفتند که برغم 
وعده هاى فراوان خود، تاکنون از اتخاذ یک موضع سرسختانه نسبت به ایران عاجز 

مانده است.

احمدى نژاد و ترامپ؛ ادامه صدور مجوز فروش هواپیما به ایران از سوى آمریکا

کدام از روى دست دیگرى نسخه بردارى مى کند؟

سایت «گلوبالیست» با انتشار مقاله اى تحت عنوان 
«ترامپ غیر هسته اى احمدى نژاد غرب، کدام یک 
از دیگرى  کپى بردارى مى کند؟» مى نویسد که هر 
دوى این سیاستمداران پیامى محافظه کارانه داشتند 
هر دو در خارج از مرزهاى کشورهایشــان وحشت 
مى آفریننــد. احمدى نژاد مدافع برنامه هســته اى 
غیر نظامى براساس حاکمیت ایران و برنامه اى ضد 

استعمارى است.
 به گزارش آفتاب نیــوز، او هفته گذشــته به طور 
ناگهانى یک حســاب توئیترى را راه اندازى کرد و 
ویدئویى به زبان انگلیسى را منتشر کرد. بعید است 
از کسى چون او که خواســتار اعمال محدودیت بر 
شبکه هاى اجتماعى به خصوص پس از اعتراضات 
انتخاباتى 2009 میالدى در کشــورش بوده انتظار 
داشــته باشــیم که متحول شــده باشــد از سوى 
دیگر اما او پــس از پایان ریاســت جمهورى اش
بــا محدودیــت هــاى زیــادى مواجــه بــوده

است.
 در دور دوم ریاست جمهورى وضعیت تحریم ها علیه 
ایران تشدید شد. مقام عالى رهبرى ایران نیز توصیه 
کردند که او دوباره در رقابت هاى انتخاباتى پیش رو 

شرکت نکند. 
این ســایت اشــاره مى کند که ترامپ از توئیتر به 
خوبى بهــره گرفــت. این رســانه نشــان داد که 

مى توان پیام هاى نامحدودى را براى دیگر رسانه ها
 و حامیان خود بدون مداخله هیچکســى ارســال 

کرد. 
از دید «گلوبالیست» شــاید رئیس جمهورى ایران 
نیز با تقلید از اقدامى مشابه ترامپ تصمیم به انتشار 
پیام توئیترى گرفته است. او اخیراً به ترامپ نامه اى 
نیز نوشته است و علیه صدور فرمان ممنوعیت ویزا 
براى اتباع کشــورهاى مســلمان در آن مطالبى را 

مطرح کرده است.
این سایت در ادامه اشاره مى کند که مانند احمدى 
نژاد در ســال 2005 میالدى ترامــپ نیز به عنوان 
نامزدى تندرو انتخاب شــد و هر دو سیاســت هاى 
پوپولیســتى و ملى گرایانه را در پیــش گرفته اند.  
این ســایت اشــاره مى کند که تفاوت این اســت 
که در ایــران حرف آخــر را مقام معظــم رهبرى 

مى زنند. 
«گلوبالیســت» اشــاره مى کنــد که هــر دو نفر 
حرف هــاى تحریــک آمیزشــان نگرانــى ها و 
وحشت زدگى در سرتاسر جهان ایجاد مى کند. این 
سایت اشاره مى کند که درباره احمدى نژاد همواره 
این تردید و شک و گمانه زنى وجود داشته که او واقعًا 
چه نظرى دارد و درباره ترامپ و موضع او نسبت به 
این مسئله گمانه زنى ها و حدس هاى زیادى مطرح 

مى شود.

رئیس ستاد ارتش عراق که موشک ها و پهبادهاى ایرانى 
نظرش را جلب کرده، در حاشــیه ششمین نمایشگاه بین 
المللى صنایع دفاعى و نظامى در بغداد گفت که در جریان 
جنگ با داعش با سالح هاى ایرانى که تسلیحاتى پیشرفته 

هستند، آشنا شدیم و از آن استفاده کردیم.
سپهبد ســتاد «عثمان الغانمى» در جریان بازید از غرفه 
جمهورى اســالمى ایران در این دوره از نمایشگاه به ایرنا 
افزود که ســالح هاى ایرانى براى ما غریبه نیســتند و در 
جریان جنگ عادالنه مان با داعش با این سالح ها که بسیار 
پیشرفته هستند، آشنا شدیم و از آن در این جنگ عادالنه 

بهره بردیم. 
سپهبد ستاد عثمان الغانمى خاطر نشان کرد:  تالش خواهیم 
کرد که در سریع ترین زمان ممکن قرار دادهایى براى خرید 
این سالح ها ببندیم تا آنها را وارد کارزار با گروه تروریستى 
داعش کنیم.  وى در خصوص مهمترین محصوالت ایرانى 
که نظر او را جلب کرد، گفت که سیستم هاى هواپیماهاى 
بدون سرنشین و موشــک ها توجه او را جلب کرد زیرا این 

سیستم ها به دو صورت هوشمند و هدایت شونده هستند.

رئیس ستاد ارتش عراق:

با سالح ایرانى 
در جنگ با داعش آشنا شدیم

«وصیــت مى کنم که فقــط فرزندان و    انتخاب |
خویشان نزدیکم جنازه من را تشییع کنند و مرا در محلى که 

شهداى 30 تیر مدفون هستند،  دفن نمایند.»
این بند نخست وصیتنامه دکتر محمد مصدق است. گمان 
بر این بود که با سرنگونى رژیم شــاه و بعد از بزرگداشت 
باشــکوهى که در 14 اسفند 1357، با ســخنرانى آیت ا... 
طالقانى بر ســر مزار او در احمدآباد برگزار شد، زمان عمل 
به وصیت رهبر جبهه ملى فرا رســیده است؛ اما این اتفاق 
هرگز نیافتاد. امروز خانه احمدآباد با گذشــت نیم قرن از 
درگذشت دکتر مصدق همچنان امانتدار پیکر اوست؛ امرى 
که بازماندگان وى نیز در به ثمر نرسیدنش چندان بى تقصیر 
نبودند. اما آیا پس از گذشــت 50 سال هنوز زمان عمل به 
وصیت دکتر مصدق و انتقال مقبره  او از احمدآباد به ابن بابویه 

فرا نرسیده است؟ فعالین فرهنگى پاسخ مى دهند:

■   میراث فرهنگى مخالفتى ندارد
 سید محمد بهشتى، رئیس پژوهشگاه میراث 

فرهنگى

 از زمان عمل به این وصیت، خیلى وقت است که گذشته. به 
اعتقاد من تا زمانى که در داخل دستگاه حاکمه نگاه سیاسى 
به این جریان وجود داشته باشد، این مسئله نیز امرى سیاسى 
باقى خواهد ماند. باید از دادن وجهه سیاسى به این نقل و 
انتقال پرهیز کرد. از طرفى وظیفه میراث فرهنگى نقل و 
انتقال یا اجراى وصیتنامه نیست؛ بلکه افرادى چون خانواده  و 
دوستداران ایشان براى اقدام به این کار در اولویت هستند؛ اما 
اگر میراث فرهنگى مرجعى باشد که باید درباره این موضوع 
تصمیم گیرى کند، بعید است که مخالفت کند؛ چون عمل 

به وصیت است.

■    ورثه سند بیاورند
 ابوالفضل قناعتى، عضو شوراى شهر تهران

 باید دید خطاب این وصیتنامه به چه کســى بوده است؟ 
اگر بازماندگان ایشان سند بیاورند که ایشان وصیت کرده 
قطعاً مسئوالن کشور همکارى مى کنند. بازماندگان ایشان 
مى توانند مراحل قانونى اش را طى کنند بعد هم ایشان با 
احترام به محل مورد نظر جابه جا مى شوند. اگر ورثه ایشان 

و شخصى که ایشان به او وصیت کرده بیایند و مدارکش را 
ارائه دهند ما در این زمینه کمک مى کنیم.

 
■   در شأن دکتر مصدق نیست

 محمد عطریانفر، عضو ســابق شوراى شهر 
تهران

من چندان طرفدار این نظر نیســتم. ایــن وصیت زمانى 
مى تواند عملى شــود که امکانش وجود داشته باشد. ما در 
مقامى نیستیم که بخواهیم به وصیت ایشان عمل کنیم. اگر 
شرایط مهیا باشد مشکلى ندارد ولى از موضع یک تحلیلگر 
سیاسى به نظر من چندان در شأن ایشان نیست و ضرورتى 
ندارد؛ اما چنانچه بخواهیم در مقام تحقق وصیتنامه ایشان 
کارى انجام دهیم، باید از لحاظ شرعى مورد استفتا قرار گیرد 
که با گذشت این همه سال آیا امکان چنین کارى وجود دارد 
یا خیر، ضمن اینکه با دغدغه هایى که امروز در کشور وجود 

دارد این مسئله چندان ضرورتى ندارد.
 

■    پیگیرى این امر وظیفه حاکمیت است

 على تاجرنیا، عضو شوراى مرکزى حزب اتحاد 
ملت 

 ایــن کار بایــد 100درصــد انجام شــود. چــه آنهایى 
که معتقد بــه عمل به وصایاى شــرعى هســتند و چه 
آنهایى که معتقــد به حقــوق مدنى هســتند همه باید 
در این راســتا تالش کنند؛ اما طبیعتًا پیگیــرى این امر 
بیشتر وظیفه حکومت اســت. به عقیده من تاکنون براى
 بازماندگان دکتر مصدق احســاس مثبت بودن فضا براى 
پیگیرى این موضوع وجود نداشــته است؛ یعنى حتى اگر 
مانعى هم ایجاد نمى شده ولى دستکم این احساس وجود 
داشته که نســبت به این موضوع برخورد مناسبى صورت

 نگیرد. 
 

■   مورد سوءاستفاده قرار مى گیرد
 ســید محمد غرضى، وزیر اســبق پست و 

تلگراف
 من مخالــف پیگیرى ایــن قضیه نیســتم ولى مورد 
سوءاستفاده قرار مى گیرد. عده اى خدمتى به این کشور 

کرده اند، حاال برخى بعد از 50 سال مخالف  یا موافق اند؛ 
بنابراین پیگیرى آن گرفتارى را در جامعه افزون مى کند. 

 
■   هنوز زمان عمل به این وصیت نرسیده است

 ســعید لیالز، عضو شــوراى مرکزى حزب 
کارگزاران سازندگى

 هنوز زمــان عمل بــه ایــن وصیت نرســیده براى 
اینکه ما هنوز در مســائل بســیار بدیهى تر و روشن تر 
مانده ایم. در این کشــور هنوز بر سر برگزارى کنسرتى 
که داراى مجوز اســت هیچ توافقى وجود ندارد، هنوز 
در تلویزیون ایران اجازه ندارند ســاز نشــان دهند. در 
چنین شرایطى چطور ممکن اســت شما به موضوعى 
فرعى فکر کنید. من معتقدم مســائل بســیار مهمتر و 
حادتر کشــور روى زمین مانده و حتى یک مسئله نیز 
حل نشده اســت، هیچ اراده اى نیز براى حل آن وجود 
ندارد؛ در چنین شــرایطى شــما از کجــا این موضوع 
را به عنوان یــک اولویــت، حتى اولویــت دهم پیدا 

کرده اید؟!

خانه احمدآباد 
50 سال است امانتدار پیکر نخست وزیر اسبق ایران است

زمان اجراى 
وصیت مصدق 
فرا رسیده است؟
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سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اعالم خبر کشف 
بیش از 30 میلیون عدد مواد محترقه توسط نیروى انتظامى 
اظهار داشــت: طى 11 ماه منتهى به اول اسفند ماه سال 
جارى، نیروى انتظامى موفق شد بیش از 30 میلیون عدد 

مواد محترقه را از سراسر کشور کشف کند.
قاسم خورشیدى افزود: بر اســاس برآوردهاى انجام شده 
ارزش این کشــفیات بالغ بر صد میلیارد ریال بوده که در 
قیاس با مدت مشابه سال قبل، رشدى معادل 132 درصد 

داشته است.
وى با تأکید بر قاچاق بودن عمده مواد محترقه خارجى گفت: 
خانواده ها مى بایســت توجه داشته باشند که مواد محترقه 

خارجى که توسط دستفروشان عرضه مى شود، قطعاً قاچاق 
بوده و فاقد استانداردهاى الزم هستند که با توجه به عدم 
استاندارد بودن این مواد محترقه، مى تواند مخاطرات جدى 

جانى براى مصرف کنندگان آن به همراه داشته باشد.
خورشیدى ادامه داد: همچنین به همه دستگاه هاى ذیربط به 
ویژه نیروى انتظامى ابالغ شده است که در هفته هاى پایانى 
ســال، موضوع مبارزه با قاچاق مواد محترقه را به صورت 

جدى تر دنبال کنند.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به راه انــدازى پویش هاى 
خودجوش مردمى  پس از شــهادت آتش نشانان، احتماًال 

امسال پایان سال کم حادثه ترى را پیش رو داشته باشیم.

ســازمان وظیفه عمومى ناجا در اطالعیــه اى تمامى 
مشموالن کاردانى، دیپلم و زیر دیپلم داراى برگ آماده 
به خدمت به تاریخ نوزدهم اسفند ماه 1395 را به خدمت 

سربازى فراخواند.
به گزارش سازمان وظیفه عمومى ناجا، سازمان وظیفه 
عمومى ناجا ضمن فراخوان تمامى مشــموالن غایب و 
غیرغایب متولد 1355 تا پایان اســفند ماه 1377 براى 
انجام خدمت دوره ضرورت، طى اطالعیه اى اعالم کرد: 
تمامى مشموالن کاردانى، دیپلم و زیر دیپلم سال هاى 
مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اسفند 
ماه سال 1395 (امروز) دریافت کرده اند، باید در ساعت 

و محلى که توسط سازمان وظیفه عمومى ناجا در برگ 
معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاى مسلح 

اعالم شده، حضور یابند.
الزم به ذکر اســت، عدم حضــور به موقــع در زمان و 

محل هاى تعیین شده غیبت محسوب مى شود.
گفتنى اســت، آن دسته از مشــموالنى که به هر دلیل 
تاکنون موفق به دریافت برگ معرفینامه مشموالن به 
مراکز آموزش نشده اند، مى توانند به نزدیک ترین دفتر 
خدمات الکترونیک انتظامى (پلیس+10) مراجعه و نسبت 
به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطالعات درج 

شده در آن اقدام کنند.

مشموالن کاردانى، دیپلم و 
زیردیپلم، آماده سربازى

کشف 30 میلیون عدد ترقه به 
ارزش 10 میلیارد تومان 

دهقان فداکارزنده است
خواهرزاده ریزعلى خواجوى دهقــان فداکار گفت: 
دهقان فداکار در سالمت به سر مى برند واکنون در 
روستاى قهرمانلو اســتان آذربایجان شرقى زندگى 

مى کند.
منوچهر خدایارى اظهار داشت: ریزعلى خواجوى که 
درحصارك کرج زندگى مى کرد تابستان امسال به 

روستاى خود در استان آذربایجان شرقى بازگشت .
وى با رد شــایعه فوت دهقان فداکار گفت: به دنبال 
این شایعات تلفنى با وى صحبت کرد و در سالمت 

به سر مى برد.

رشد کودك آزارى 
طبق آخرین آمــار از کل تماس هاى گرفته شــده با 
اورژانس اجتماعى ســازمان بهزیســتى 8/5درصد 
مرتبط با کودك آزارى و 7/5 درصد مربوط به همسر 

آزارى بوده است.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور با اعالم 
این خبر و با گالیه از عدم رسیدگى به الیحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: ما از این موضوع نگرانیم و این نشان مى دهد 
که چقدر کودکان در کشور ما مظلوم هستند زیرا اگر 
به جاى این، قانون دیگرى بود تاکنون مسیر خود را 

طى کرده بود.

ترس در جامعه 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با بیان اینکه تغییرات 
در سطح جامعه به صورتى اســت که در تمام سطوح 
فردى و جامعه همزمان با همین تغییرات اجرایى شده، 
گفت: تمامى این تغییرات در سطوح فردى، خانوادگى، 

مدرسه و جامعه بوده است.
صالحى امیرى تصریح کرد: تغییرات در جامعه بدون 
حضور در شبکه هاى اجتماعى تقریباً غیرممکن است 
ضمن اینکه رها کردن موضوع شبکه هاى اجتماعى 
هم یعنى تسلیم در برابر فضاى آن و ایجاد ولنگارى که 

قطعاً غیر قابل قبول است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با تأکید بر اینکه فیلتر 
کردن و مقابله با شبکه هاى اجتماعى حرکتى جزمى 
است، اظهارداشت: ما معتقد به مدیریت و صیانت از 
این فضا هستیم چرا که شبکه هاى اجتماعى فرصت 
هستند نه تهدید که مى توان از آنها در جهت تقویت 

وحدت و فرهنگ ملى بهره  برد.

دود آسیب هاى  زنان 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، کاهش 
نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزند آورى و افزایش طالق را 

از مهمترین آسیب هاى اجتماعى برشمرد.
شهیندخت موالوردى با اشــاره به اینکه سنین 15 تا 
29 سال به عنوان جمعیت جوان در کشور تعریف شده 
است، ابراز کرد: یک ســوم جمعیت کشور را جوانان 
تشــکیل مى دهند که نیمى از آن دختران هستند و 
این وضعیت منحصر به فردى براى 30 ســال آینده 

کشور است.
موالوردى تأکید کرد و گفت: دود آســیب هاى حوزه 
زنان و خانواده به چشــم جامعه مى رود و باید به بیان 
واقعیت ها پرداخت و سیاست انکار و سرپوش گذاشتن 

بر واقعیت ها جوابگو نیست.

وجود ندارد...
مشــاور وزیر و مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت 
کشور گفت: سیستان و بلوچستان بیشترین مدیران 
زن در پست هاى مختلف را دارد که این نشانگر توجه 

مسئوالن استانى به نقش آفرینى بانوان است.
فهیمه فرهمندپور اظهار داشــت: بر اساس آمارهاى 
کلى تنها 2 درصد پست هاى مدیریتى کشور در اختیار 

بانوان است.
وى افزود: آســیب هاى اجتماعى متنوعى در کشور 
وجود دارد که به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم به 
بانوان مربوط مى شود.مشــاور وزیر و مدیرکل امور 
بانوان و خانواده وزارت کشور گفت: حضور بانوان در 
فعالیت هاى اجتماعى، سیاسى و خانوادگى با اعتقادات 
دینى، بومى و مذهبى ما همخوانى دارد و هیچ مشکلى 
در خصوص سهم و حق زنان در توسعه و نقش آفرینى 

در جامعه وجود ندارد.

چرك نویس

دژ «اوشــیدا» که به واقع تبلور نبوغ ایرانیان دو هزار و 
264 سال پیش است، با خود قصه هاى فراوانى دارد.

به گزارش تســنیم، در دل خشــکى دریاچــه هامون 
تنها دلخوشــى ایــن روزهاى هــر ایرانــى کهن دژ 
«اوشــیدا» اســت، دژى که بــا خود داســتان هاى 
اســاطیرى زیــادى دارد به طــورى که فردوســى 
هزار ســال قبل یکى از جنگ هاى حماســى رســتم 
را در باالى این کوه در شــاهکار شــاهنامه به تصویر 

کشیده است.
کهن دژ اوشــیدا یا به گفته محلى ها کوه خواجه آنقدر 
براى ادیان مختلــف ارزش آیینى دارد کــه معماران 
و باستان شناســان ریسک دســت زدن به آن را براى 
اکتشاف هاى متعدد ندارند، دژى که افسانه هاى زیادى 
درباره آن وجود دارد، مثًال سه نفر از این دژ بیرون رفته تا 
نوید ظهور مسیح را بدهند، یا اینکه این دژ محل اصلى 
تولد زرتشت است و این در حالى است که یهودیان نیز 
به دلیل غرابتى که با این دژ دارند براى آن ارزش آیینى 

فراوان قائل هستند.
دژ اوشــیدا که به واقع تبلور نبوغ ایرانیــان دو هزار و 
دســتان در باالى این کوه واقع شــده اســت زیرا در دیگرى نیز دارد از جمله اینکه ادعا شــده قبر رســتم 264 ســال پیش اســت، با خــود قصه هــاى فراوان 

محوطه بیرونــى دژ آثــار قبرهاى اشــکانى فراوانى
 وجود دارد.

همچنین عنوان شــده اســت که «ســورنا» (سردار 
سپهبد رستم ســورن پهلو) فرزند «آرخش» (آرش) و 
«ماسیس» سپهبد ایران در زمان اشکانیان که با وجود 
عمر کوتاهش از شــهرت خاصى در میان مردم باستان 
برخوردار بوده  اســت در این دژ ســکنى داشته است، 
ســورنا در دلیرى و توانایى پیشــروترین پارتى/ایرانى 
دوران خود بود. «پلوتارك» همچنین از سورنا به عنوان 
بلندقدترین و خوش چهره ترین مرد زمان خود یاد کرده 

است.
 به دلیــل مقدس بــودن ایــن کــوه نــزد ایرانیان 
باســتان، جز در موارد چندى، ســازندگان و معماران، 
هرگــز در صدد برداشــت ســنگ و اســتفاده از مواد 
و مصالح این کوه در ســاخت و ســازهاى خود نبوده 
و با وجود فراوانى ســنگ در محل از خشــت استفاده 

کردند.
بــر روى ایــن کــوه آثــارى از دوران اشــکانیان، 
ساســانیان و دوران اســالمى بــه جــاى مانــده

 است.

ســازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه اى اعالم کرد؛ 
فرآیند مذاکرات حج 1396 تاکنون با تأمین نظر جمهورى 
اسالمى ایران پیشرفت نسبى داشته است و رایزنى ها در 
راستاى تحقق انتظارات منطقى حجاج جمهورى اسالمى 

ایران همچنان ادامه دارد.
به گزارش سازمان حج و زیارت، در ادامه این اطالعیه آمده 
است: پیرو اطالعیه قبلى در باره مذاکرات فى مابین ایران 
و عربستان درخصوص حج 96 به اطالع هموطنان عزیز 
مى رساند فرآیند مذاکرات با تأمین نظر جمهورى اسالمى 

ایران پیشرفت نسبتاً خوبى داشته است.
براســاس این گزارش، ضمن احترام بــه عزیزانى که 
دغدغه هاى بحق خود را ازطریق رسانه ها بیان مى کنند، 
اعالم مى دارد، رایزنى ها در راســتاى تحقق انتظارات 
منطقى حجاج جمهورى اســالمى ایران همچنان ادامه 
دارد. دراطالعیه این سازمان آمده است: همانطور که بارها 
تکرارشده درصورت فراهم شدن بسترحضور عزتمندانه 
زائران جمهورى اسالمى ایران درحج، نتایج مذاکرات با 
طرفین عربستانى به اطالع عموم هموطنان خواهد رسید.

نــوع و نحوه مراجعه عمــوم مردم بــه محاکم قضائى 
شــاخصه اى مهم براى ارزیابى جوامع عنوان مى شود. 
هنگامى که آمار پرونده هاى قضائى از جهت کیفیت و 
کّمیت مورد واکاوى قرار مى گیرد اطالعات مهم و قابل 

ارزشى را در اختیار محققان قرار مى دهد.
به گزارش تابناك، روز سه شنبه نشستى با عنوان کمیته 
ملى پیشــگیرى از طالق در محل معاونت اجتماعى و 
پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد. در این 
نشســت على محمد زنگانه مدیرکل پیشــگیرى هاى 
فرهنگى و اجتماعى معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از 
وقوع جرم قوه قضائیه در میان سخنان خود آمارهایى با 
اهمیت و قابل توجهى از کّمیت و کیفیت مراجعه به قوه 

قضائیه ارائه داد.
على محمد زنگانه در نشســت کمیته ملى پیشگیرى از 
طالق گفت: اگرچه طالق توافقى در 9 ماهه ســال 95 
نسبت به مدت مشابه ســال 94 افزایش نیافته است اما 

همچنان درصدر دعاوى خانوادگى کشور قرار دارد. 
وى سرقت مستوجب تعزیر،  ضرب و جرح عمدى، توهین 
به اشخاص عادى، ایراد صدمه بدنى غیرعمدى و تهدید 
را پنج عنوان نخست اتهامات در کشور در 9 ماهه سال 95 
عنوان کرد و گفت: این عناوین اتهامى نشان مى دهد که 
هنوز نداشتن صبر یکى از مشکالت مشهود کشور است 

و آستانه تحمل مردم پایین مى باشد. 
زنگانه خشونت راعامل اصلى چند اتهام نخست کشور 
برشــمرد و درباره تأثیرطالق برکودکان گفت: بیش از 
68 درصد کودکان کانون اصالح و تربیت از خانواده هاى 

ازهم پاشیده هستند. 
مدیرکل پیشــیگیرى فرهنگى و اجتماعى قوه قضائیه 
درباره 20 خواســته اول کشــور در دادگاه ها در 9 ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 اظهارداشت: طالق 

توافقى، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلب درخواست 
طالق زوجه، مطالبه نفقه و پرداخــت اجرت المثل، به 
ترتیب درخواســته هاى رده هاى هشتم، نهم ،  یازدهم، 

دوازدهم، هجدهم و بیستم قرار دارند.
البته اگر این آمار را در کنار آمار چندماه پیش یکى دیگر 

از مقامات قوه قضائیــه قرار دهیم بــه نتایج مهمترى 
خواهیم رسید.

حجت االسالم والمسلمین شهریارى معاون رئیس قوه 
قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناورى قوه در نشست خبرى 
که به مناســبت هفته قوه قضائیه در تیر ماه سال جارى 

برگزار شــده بود به ده خواسته اول کشــور اشاره کرده 
و گفته بود: مطالبه وجه بابت امــور مختلف حدود 290 
هزار وارده بوده است که 8 درصد کل پرونده هاى مدنى 
را تشکیل مى دهد. دومین خواســته مطالبه وجه چک 
است که 250 هزار پرونده بوده که 7 درصد وارده را نشان 

مى دهد. سومین خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با 
219 هزار وارده بوده است. 

شــهریارى تصریح کرد: طالق توافقى 164 هزار وارده 
بوده که 4/5 درصد خواسته هاى کشور را با میانگین زمان 
رسیدگى 26 روز تشکیل مى دهد و مطالبه مهریه 130 

هزار وارد که 3/5درصد از خواسته ها را تشکیل مى دهد.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشــت: طالق توافقى، 
مطالبه مهریه و نفقه و ... مربوط به دادگاه خانواده مى شود 
و به همین دلیــل دادگاه خانواده یکى از پرفشــارترین 
دادگاه هایى است که در قوه قضائیه شاهد آن هستیم و به 
منظور پیشگیرى از آسیب در این حوزه امیدواریم جوانان 

با دقت و مشورت به سمت ازدواج بروند.
شهریارى با بیان اینکه ده اتهام اول کشور در دادسراها 
55 درصد وارده را تشکیل مى دهد گفت: در حوزه کیفرى 
باالترین آمار را سرقت مستوجب تعزیر با 696 هزار وارده 
و میانگین زمان رســیدگى 62 روز داشته، ضرب وجرح 
عمدى با 94 هزار وارده میانگین زمان رسیدگى 63 روز 

را داشته است.
همانگونه که در آمار مقامات قضائى در میان پرونده هاى 
کیفرى ســرقت تعزیرى و در میان پرونده هاى حقوقى 
مطالبه چک و دعواهاى خانوادگى آمار قابل توجهى از 
تشــکیل پرونده در محاکم قضائى را به خود اختصاص 
داده اند. که البته این آمارها خود بیانگر بســیارى از کم 
کارى ها و بى توجهى ها در حوزه اجتماعى اســت. البته 
در این مطلب قصد این نداریم که علــل این مباحث را 
مورد بررســى قرار دهیم ولى باید به عنوان تذکر بیان 
کرد نباید به ســادگى از کنار این موضوع که از 20 مورد 
اول شکایات و خواسته هاى مطروحه در محاکم قضائى 
سرقت و دعواهاى خانوادگى در رتبه هاى برتر قرار دارند 

به سادگى گذشت.

رئیس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه امتحانات پایانى مدارس تغییر زمان ندارد، گفت: 
«انتخابات ریاســت جمهورى» و «ماه رمضان» هیچ 

تغییر زمانى در امتحانات خرداد 96 ایجاد نمى کند.
عبدالرسول عمادى در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
برگزارى انتخابات ریاست جمهورى در اردیبهشت 96، 
آیا تغییرى در برنامه زمانى امتحانات مدارس رخ خواهد 
داد؟ اظهار داشــت: امتحانات مــدارس قانون مصوب 

مجلس شوراى اسالمى دارد.
وى افزود: مطابــق برنامــه، دانش آموزان تــا پایان 
اردیبهشــت ماه در مدارس حضور خواهند داشــت و 
امتحانات از ابتــداى خردادماه مطابــق برنامه برگزار 

مى شود.
عمادى تأکید کرد: هیچ تغییر و جا به جایى در برگزارى 
امتحانــات پایانى دانش آمــوزان در خردادمــاه ایجاد 

نخواهد شد.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به پرســش دیگرى مبنى بر اینکه با توجه به تقارن ماه 
مبارك رمضان با امتحانات خردادماه دانش آموزان، آیا 
در این خصوص هم تغییر زمانى را شاهد نخواهیم بود؟ 
گفت: خیر، برگزارى امتحانات پایانى دانش آموزان با ماه 

مبارك رمضان منافاتى ندارد.
وى افزود: تمام مســلمانان در ماه رمضــان هم به کار 
و پیشــه خود مى پردازند و هم بــا روزه گرفتن عبادت 
مى کنند، لذا دانش آموزان هم در ماه رمضان براى حضور 

در امتحانات پایانى خردادماه مشکلى نخواهند داشت.
عمادى تصریح کرد: هیچ برنامــه امتحانى در آموزش 
و پرورش اعم از نهایى، هماهنگ و داخلى تحت تأثیر 
«انتخابات ریاست جمهورى» و «ماه مبارك رمضان» 

در سال 96 تغییر و جابه جایى نخواهد داشت.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى چهارمحال و بختیارى از سرقت 
یک شیر سنگى در منطقه گردشــگرى «پیرغار» این 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومــى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشرى این استان، مصطفى هادیپور 
با اعالم این خبر افزود: طى سرکشــى نیروهاى یگان 
حفاظت ایــن اداره کل از کانون گردشــگرى پیر غار 
مشخص شد یک پیکره شیر سنگى که در محل ورودى 
این کانون نصب شــده بود از ســوى افراد ناشناس به 

سرقت رفته است.
وى ادامه داد: سرقت این شیر سنگى که متعلق به دوره 
قاجاریه اســت از طریق واحد حقوقى این اداره کل در 

دست پیگیرى است.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه شیر سنگى نماد هویت 
و شــجاعت مردم استان است از دســتگاه هاى متولى 
درخواست شده است این اداره کل را در خصوص صیانت 

وحفاظت از اشیاى تاریخى یارى کنند.
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى چهارمحال و بختیارى از عموم مردم 
استان تقاضا کرد تا در صورت کسب اطالعاتى در این 
خصوص مراتب را به اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 

دستى وگردشگرى استان منعکس کنند.
شیرسنگى که در گویش بختیارى به آن «بردشیر» گفته 
مى شود نماد غیرت و جوانمردى است که بر روى قبور 
دالورمردان بختیارى نصب مى شد. منطقه گردشگرى 
پیرغار در 40کیلومترى مرکز چهارمحال و بختیارى قرار 
دارد و کتیبه هاى انقالبیون دوران مشروطه اول و دوم 

در این کانون، قدمت تاریخى دارد.
انقالبیون مشروطه خواه هنگام فتح تهران در این مکان 

گردآمدند و کتیبه آن شهرت تاریخى سیاسى دارد. 
 

وزیر گردشگرى آفریقاى جنوبى گفت: برنامه ریزى هایى 
انجام شــده تا افراد از آفریقاى جنوبى به ایران بیایند پس 
باید نمایندگان تور هر دو کشور با یکدیگر بیشتر آشنا شوند.

«دریک هانکوم» وزیر گردشگرى آفریقاى جنوبى در گفتگو 
با  مهر بیان کرد: امضاى تفاهمنامه اى مشترك بین ایران و 
آفریقاى جنوبى مى تواند فراهم کننده پتانسیلى بالقوه براى 
یک چارچــوب کارى به منظور همکارى کــردن در کنار 
یکدیگر باشد و یک تعهد براى این همکارى. بخش مهمتر 
آن هم همکارى بین صنایــع آفریقایى و صنایع ایران و به 
صورت خاص صنعت گردشــگرى و کار کردن به صورت 

بسیار نزدیک با صنایع ایران است.
وى گفت: برنامه ریزى هایى صورت گرفته تا افراد بیشترى از 
آفریقاى جنوبى به ایران بیایند و همچنین ایرانیان بیشترى 
تجربه بودن در آفریقاى جنوبى را به دست آورند اما براى 
بهبود این همکارى ها مى بایســت نماینــدگان تور براى 
تجارت به آفریقا بروند و نمایندگان تورهاى گردشگرى ما 

نیز به ایران بیایند.

ایرانى ها براى چه دعواهایى به دادگاه مى روند؟

این دژ را هر ایرانى باید ببیند
افتخارى که فردوسى 1000 سال پیش 

کشف کرد

پیشرفت مذاکرات ایران و 
عربستان درباره حج

تکلیف امتحانات مدارس در سرقت شیرسنگى در چهارمحال و بختیارى
ایام انتخابات و ماه رمضان

گردشگران آفریقایى
 در راه ایران
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تأمین ای نترنت روستاها در 
حیطه وظایف دولت است

احسان جدیدى 

رئیس اداره مخابرات شهرستان فریدونشهر  در مورد 
تأمیـن اینترنت روسـتاهاى شهرسـتان گفـت: ارائه 
خدمات در محدوده روستا و مناطق کمتر توسعه یافته 
فقط در حیطـه وظایف دولـت خدمتگـزار جمهورى 
اسالمى ایران و در قالب طرح خدمات عمومى اجبارى 
دولت بوده و شـرکت مخابرات منطقـه اصفهان و در 
رأس آن شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت 
خصوصى هیچگونه تعهدى در قبال ارائه خدمات در 

سطح روستاها ندارد.
حمید عطایـى افـزود: در حـال حاضـر متولـى ارائه 
سـرویس اینترنت پرسرعت در سطح کشـور و براى 
25هزار روسـتا طبق توافـق صورت گرفته شـرکت 
هاى آواسل و هاى وب هستند که متأسفانه علیرغم 
پیگیرى هـاى صـورت گرفته تاکنون شـرکت هاى 
فوق هیچ اقدامى در این خصوص در سطح شهرستان 

انجام نداده اند.

 افزایش 15 درصدى ظرفیت 
اقامتگاهى در استان اصفهان

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان با بیان اینکه امسال 
بیش از 15 درصد به ظرفیت اقامتگاه هاى گردشگرى 
اسـتان اضافه شـد، گفت: در اصفهان برنامه ریزى ها 
براى اسـتقبال از میهمانان و گردشـگران در هتل ها 

براساس استانداردهاى ملى صورت گرفته است.
مهدى نریمانى دربـاره وضعیت هتل هـاى اصفهان 
براى اسـتقبال از مسـافران نوروزى اظهار داشت: در 
ایام نوروز ظرفیت ها بر اسـاس میهمانان حضورى و 
رزرواسـیون هتل هـا و تورهاى گردشـگرى تکمیل 
مى شـود که امسال هنوز اسـتقبالى صورت نگرفته و 
این وضعیت صرفًا در اصفهان نبوده و در کل کشـور 

هنوز استقبال آغاز نشده است.
وى بـا اشـاره بـه افزایـش 15 درصـدى ظرفیـت 
اقامتگاه هـاى گردشـگرى و هتل هـاى اسـتان 
بیـان کرد: براسـاس مبحثى کـه در سـازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى مبنى بر طرح 
استانداردسـازى هتل هاى پیگیرى شـده اسـت، در 
اصفهان برنامه ریزى هـا براى اسـتقبال از میهمانان 
و گردشگران در هتل ها براساس استانداردهاى ملى 

صورت گرفته است.

شهردارى خمینى شهر 
متصدى شد 

مسئولیت اجراى عملیات عمرانى و خدماتى شهرك 
منظریـه خمینـى شـهر از اداره راه و شهرسـازى بـه 

شهردارى این شهر واگذار شد.
تفاهمنامـه واگـذارى عملیـات عمرانـى و خدماتـى 
شهرك منظریه خمینى شهر به شهردارى این شهر با 
حضور استاندار اصفهان بین اداره کل راه و شهرسازى 

استان و شهردارى خمینى شهر منعقد شد. 
پیش از این، اداره راه و شهرسازى استان متولى اصلى 
شهرك منظریه خمینى  شـهر بود و به علت اختالف 
بین این اداره کل و شـهردارى خمینى شـهر اجراى 
طرح هاى عمرانـى و ارائـه خدمات به سـاکنان این 

شهرك در بالتکلیفى قرار داشت.
حل این مشکل پس از 25 سال، با این اقدام انجام شد.

برندسازى در شهرستان ها
مدیـر کل میـراث فرهنگى اسـتان اصفهـان گفت: 
برندسازى در شهرستان هاى استان اصفهان برنامه 

اصلى اداره کل میراث فرهنگى استان است.
فریدون اللهیارى با اشـاره به داشـته هـاى فرهنگى 
تاریخى و گردشـگرى هر شهرسـتان در حوزه هاى 
مختلـف عنـوان کـرد: با توجـه بـه ظرفیت هـا، هر 
شهرستان مى تواند به عنوان یک برند در سطح استان 
و کشور مطرح گردد. وى افزود:  کشور ما با بهره مندى 
از جاذبـه هاى متعـدد خصوصاً در حوزه گردشـگرى 
مى توانـد برندهـاى مختلفـى را به خـود اختصاص 
داده و هر شهرسـتان مى تواند بر روى ظرفیت هاى 
اختصاصى خود سرمایه گذارى نموده و آن را معرفى 

نماید.

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفــت: دوربیــن هــاى طــرح زوج و فرد خــودرو 
از 25 اســفند تــا 15 فروردیــن مــاه غیــر فعــال 

مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: به دلیل سفرهاى نوروزى 
و خریدهاى شهروندان از  25 اسفند ماه تا 15 فروردین 
ماه دوربین هاى طرح زوج و فرد ســطح شهر غیرفعال 
و بعــد از 15 فروردین ماه جریمه ها بــا جدیت اعمال 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکــه افرادى که بــه قانون توجهى 
نمى کنند جریمه مى شــوند، گفت: جریمه توقف روى 

خط عابر پیاده 60 هزار تومان و عبور از چراغ قرمز 200 
هزار تومان است.

صلواتى با اشــاره به اینکه ســال آینــده در محدوده 
مرکــز شــهر اتفاقاتى مهــم رخ مــى دهــد، ادامه  
داد: دوربیــن هاى ســیار براى اعمال قانون به شــهر 
مى آیند کــه از این دوربیــن ها آخر ســال رونمایى 

مى شود.
وى گفت: بــر این اســاس چندین خودرو بــا دوربین 
متحرك در سطح شهر تردد خواهند کرد و پارك هاى 
غیر مجاز، توقف در ایستگاه هاى اتوبوس و... را جریمه 

خواهند کرد.

قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر گفت: 
چهره 12 استان گردشگرى کشور از جمله اصفهان طى 
ســال آینده به طور کامل از معتادان متجاهر پاکسازى 

مى شود.
على مؤیدى افزود: طرح پاکســازى اصفهان از وجود 
معتادان متجاهر از 20 اســفند امسال اجرا مى شود و تا 

خرداد سال آینده ادامه دارد.
وى بااشــاره به اینکه این طرح در 11 استان دیگر نیز 
اجرا خواهد شد، افزود: این طرح در استان هاى پرخطر 
که اغلب مقصد گردشگرى هســتند و از بیشترین آمار 
معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر برخوردارند 

به اجرا در مى آید.
این مقام مسئول در ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به اینکه طرح پاکســازى اصفهان از معتادان متجاهر 
همزمان در اســتان هاى یزد و فارس نیز اجرا مى شود، 
خاطرنشــان کرد: طرح یاد شــده در مرحله نخست به 
صورت پایلوت  انجام خواهد شــد و پــس از ارزیابى، 
درباره اســتمرار یــا ادامــه یافتــن آن تصمیم گیرى 
مى شود.وى تأکید کرد: همه دســتگاه ها مکلفند تا در 
اجراى این طرح و پاکســازى چهره 12 اســتان کشور 
از معتادان متجاهر و خرده فروشــان مواد مخدر کمک

 کنند.

 پایان طرح زوج و فرد 
از 25 اسفندماه  

اصفهان از معتادان متجاهر 
پاکسازى مى شود

تیم شطرنج (الف) کارگران استان اصفهان بعد از دو روز 
رقابت با تیم هاى منتخب استان هاى گلستان،یاسوج، 
فارس، هرمزگان، خراسان شــمالى، بوشهر، کرمانشاه، 
اصفهان، لرستان، تهران، البرز، قزوین و یزد بعد از تیم 

تهران مقام دوم مسابقات را کسب کرد.
به گزارش روابــط عمومى هیئــت و اداره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان، این دوره از مسابقات به عنوان 
اولین دوره از مسابقات شطرنج ســریع (ریتد) در سطح 
کارگران کشور برگزار شد و استان اصفهان با دو تیم در 

این رقابت ها شرکت کرد.
در این دور از مسابقات تیم هاى تهران، اصفهان(الف) 
و لرســتان به ترتیب مقام هاى اول تا سوم مسابقات را 
کســب کردند و منتخب کرمانشاه به عنوان تیم اخالق 

دست پیدا کرد. 
در این مسابقات قهرمانان میزها شــامل: میز اول رضا 
کوهى از اصفهان (الف)، میز دوم پویان طهماســبى از 
قزوین، میز سوم رحیم تعاونى از تهران، میز چهارم فرهاد 
شــریف پناهى از اصفهان (ب) و میز پنجم سید جالل 

موسوى اندانى از اصفهان (ب) معرفى شدند.
در مسابقات شطرنج برق آسا (بریتس) بعد از هفت دور 
مسابقه برگزار شده، سامان فرشادى فر از لرستان، رضا 
کوهى از اصفهان (الف) و محســن توکلیان از تهران به 
ترتیب مقام هاى اول تا سوم مسابقات را به دست آوردند.

اعضاى تیم شطرنج کارگران  اســتان اصفهان در تیم 
(الف) را رمضان کوهى،رضا مصــور، حمید رضا امینى، 
فرشید شریف پناهى وحبیب صفرى  به مربیگرى بهزاد 
کالنترى و سرپرستى رسول صمیمى تشکیل مى دادند.

اعضاى تیم (ب)کارگران اســتان اصفهــان را مهدى 
وجدانى، محمد رضا رفیع اطهــر،  محمد رضا صادقى، 
ســید محمد جالل موســوى و بهادرانى به سرپرستى 
محمد رضایــى و مربیگرى منصور باصرى تشــکیل 

مى دادند.
گروه داورى این دوره از مسابقات هم شامل شمس ا... 
سرخیل سرپرســت، نگین رمضان پور سرداور و محمد 
صباحى جانشــین و نسترن ابریشــم کار هم به عنوان 

داور بود.
در پایان از برگزیدگان این دوره از مســابقات در حضور 
رمضى سرپرســت اداره کل ورزش کارگــرى وزارت 
تعاون،کار و رفــاه اجتماعى، اســناوندى معاون مدیر 
کل ورزش کارگــرى وزارت تعاون، خراســانى نایب 
رئیس فدراسیون ورزش کارگرى، شیرانى رئیس هیئت 
و اداره امور ورزش کارگران اســتان، ســرخیل رئیس 
انجمن شطرنج کارگران کشــور، سجادى مدیر ورزش 
کارگران اســتان قم و همچنین مســئولین تیم هاى 
شرکت کننده با اهداى کاپ،مدال و لوح تقدیر به عمل 

آمد.  

کسب مقام دومى 
اصفهان در 

مسابقات شطرنج 
کارگران کشور

صدیقه صبورى
شهردار مبارکه گفت: با توجه به تأکیدات مکرر مقام 
معظم رهبــري در خصوص تقویــت فعالیت هاي 
فرهنگی و همچنین نیازهاي روز شهر مبارکه، طی 
ماه هاي اخیر بــا برنامه ریزي هــاي صورت گرفته 
چارچــوب کلی فعالیت کمیته فرهنگ شــهروندي 

شهرداري مبارکه تعیین شد.
محمد شرفا اعالم کرد: فعالیت هاي این کمیته در دو 
محور اصلی ارتباط مردم با محیط پیرامون خود و ارتباط 
شهروندان با یکدیگر برنامه ریزي شده که در بخش 
اول موضوعاتی مانند ترافیک،محیط زیست،فضاي 
سبز،حفظ آثار تاریخی،ایمنی و آتش نشانی و پسماند و 

... مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وي آموزش هاي کمیته فرهنگ شهروندي را مشتمل 
بر آموزش هاي نظام مند و فراگیر دانســت و افزود: 
آموزش هاي نظام مند این کمیته در طول سال و در 
مراکز فرهنگی شهرداري و برنامه هاي فراگیر در قالب 
نصب تابلوهایی در معابر و مراکز عمومی اجرا می شود.

شهردار مبارکه نهادینه شــدن فرهنگ شهروندي 
در میان مردم را موجب مرتفع شــدن مشــکالت و 
معضالت شهري عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون 
آموزش هاي شهروندي تأثیرات بسزایی را در جامعه بر 

جاي گذاشته است.
شــرفا در ادامه از مباحثی مانند فرهنگ سالم،صله 
رحم و خوش خلقی به عنوان نمونه هایی از موارد مورد 
توجه قرار گرفته این کمیته در بخش ارتباطات مردم 
با یکدیگر یاد کرد و بیان داشت: امید داریم با تقویت 
کارهاي فرهنگی در آینده اي نه چندان دور شــاهد 
کاهش برخی معضالت شهري مانند سد معبر،نازیبا 
کردن محیط شهري،حوادث ناشی از رعایت نکردن 

موارد ایمنی و دیگر موارد مشابه باشیم.

 صله رحم، مهمان نوروزي
تابلوهاي فرهنگ شهروندي

مژده برخوردارى 
دومین جلسه ســتاد تســهیالت نوروزى فوالدشهر با 
حضور کلیه اعضا به منظور شاداب سازى سیماى شهر 
و ارائه خدمات بهینه به شهروندان و مسافران نوروزى و 
نیز برنامه ریزى هر چه بهتر   و هماهنگى بیشتر نیروها در 
ایام تعطیالت نوروزى سال 96در محل شهردارى این 

شهر برگزار شد. 
معاون اجرایى و خدمات شــهرى ضرورت توجه ویژه 
به ایام خجســته نوروز و عید باســتانى نوروز، آمادگى 
شهردارى فوالدشــهر را درخصوص خدمات رسانى به 
مسافرین و ارج نهادن به شهروندان از طریق آماده سازى 
شهر اعالم و همکارى سایر دســتگاه ها را جهت ارائه 

خدمات بهتر به مسافران و شهروندان را خواستار شد.
رضایى منش اشاره کرد: شهردارى فوالدشهر رکن اصلى 
ستاد تسهیالت و از مهمترین نهادى است که هرساله 
خدمات خوبى به میهمانان نــوروزى ارائه مى دهد که 

رضایت بخش است.
اسماعیلى مسئول ستاد نوروزى هم با اشاره به موفقیت 
شــهردارى در ســال هاى گذشته در امر اســتقبال از 
میهمانان نوروزى به تشریح وظایف واحدهاى شهردارى 
براى ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزى سال 
96 پرداخت و بیان کرد: دوایر خدماتى شهردارى خود را 
براى آماده سازى شهر براى استقبال از بهار و نیز پذیرایى 

مناسب و آبرومند از میهمانان نوروزى آماده مى کنند.
وى با اشاره به اینکه مکان هاى اسکان مسافران نوروزى 
باید مشخص و ســاماندهى و اقدامات آماده سازى آنها 
انجام شود تأکید کرد: ستاد نوروزى شهردارى درصدد 
اســت با زیباسازى محیط شــهرى، اصالح و نوسازى 
مبلمان شهرى، نصب تابلوهاى راهنماى گردشگرى، 
گلــکارى و درختــکارى در میادین و بوســتان ها و 

پارك هاى شــهر، برخورد با ســد معبــر، راه اندازى 
ایستگاه هاى راهنماى گردشگران و مسافران ، تجهیز و 
آماده سازى کمپ هاى نوروزى، تهیه و توزیع نقشه هاى 
گردشگرى و بروشــورهاى معرفى اماکن تفریحى این 
شهر، زمینه را براى استقبال از بهار و پذیرایى از میهمانان 

و گردشگران نوروزى فراهم نماید.

جلسه ستاد تسهیالت نوروزى فوالدشهر 
برگزار شد 

,,

معاون اجرایى و 
خدمات شهرى ضرورت 
توجه ویژه به ایام 
خجسته نوروز و عید 
باستانى نوروز، آمادگى 
شهردارى فوالدشهر 
را درخصوص خدمات 
رسانى به مسافرین و 
ارج نهادن به شهروندان 
از طریق آماده سازى 
شهر اعالم و همکارى 
سایر دستگاه ها را جهت 
ارائه خدمات بهتر به 
مسافران و شهروندان 
را خواستار شد

اولین پردیس ســینمایى اصفهان با چهار سالن مجزا 
همزمان با شروع اکران هاى نوروزى در آستانه افتتاح 
قرار دارد و به صورت رسمى از امروز پنج شنبه 19 اسفند  
با نمایش برترین فیلم جشنواره فیلم فجر امسال آغاز 

به کار مى کند.
به گزارش ایمنا، بازسازى سینما خانواده طى بازه زمانى 
پنج ماهه صورت گرفته و بیشــترین زمان (60 روز) 
صرف مقاوم سازى بنا شده است؛ این پردیس مجهز 
به سیستم اطفاى حریق خودکار، نمازخانه، کتابخانه، 
کتابفروشى و دیگر امکانات سینماهاى مدرن است؛ 
پیش از این ظرفیت تک سالن سینما خانواده 460 نفر 
بود که با بازسازى به شــکل پردیس سینمایى چهار 
ســالنه، تعداد صندلى هاى این ســینما به 780 مورد 

افزایش یافته است.
سالن اصلى پردیس چهارباغ با نام نقش جهان قرار است 
میزبان «ماجراى نیم روز» محمدحسین مهدویان باشد. 
این فیلم که پنج سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر 
امسال را در کارنامه دارد، با نگاهى مستند گونه به وقایع 
سال هاى 60 در ایران و تقابل سپاه و سازمان منافقین 
مى پردازد و طعنه اى به ماجراى نفوذ در آن سال ها دارد.

سالن چهل ستون این پردیس «آباجان» تازه ترین اثر 
هاتف علیمردانى را در نوبت اکران خواهد داشت که 
روایت خانواده اى است که در دهه 60 در شهر زنجان 
زندگى مى کنند و جنگ و فضاى آن سال ها تأثیر زیادى 

روى زندگى شان مى گذارد.
«یک روز به خصوص» همایون اسعدیان هم در سالن 
چهارســوق این پردیس به نمایش در خواهد آمد که 
روایتى از تصمیم گیرى در بزنگاه اخالق و وجدان است 

و نگاهى به داللى پیوند اعضا نیز داشته است.
سالن شــیخ بهایى پردیس ســینمایى چهارباغ هم 
میزبان دو فیلم «شاباش» و «سه بیگانه» که در ژانر 
طنز ساخته شده است، «شاباش» به کارگردانى حامد 
کالهدارى داســتان زندگى مردى را روایت مى کند 
که پول پیش خانه اش را در عروســى خواهرزاده اش 

شاباش مى دهد.
«سه بیگانه» اثر مهدى مظلومى نیز داستان سه مأمور 
خارجى است که براى انجام عملیاتى با یک نقشه دقیق 
و از پیش تعیین شده وارد ایران مى شوند اما از لحظه 
ورود بــا موقعیت هاى ویژه اى روبه رو مى شــوند که 
برنامه هاى آنها را به هم مى ریزد، این فیلم در ســینما 

فلسطین هم میزبان دوستداران سینما خواهد بود.

پردیس سینمایى 
چهارباغ، امروز 
افتتاح مى شود  

جمال نوروز باقرى
«شغل» شاید در گذشته تعریف مشخص ترى داشته 
اما دیگر آن معنا را نمى دهد وصرفًا یک وســیله براى 
کســب پول و امرار معاش تلقى مى شود. شغل هاى 
فراوانى از گذشــته تا امروز در حال تغییر و دگرگونى 
هستند و دیگر از آن شغل هاى قدیمى خبرى نیست و 
اگر هم باشد چندان مشترى ندارد؛ در مقابل آن برخى از 
عناوین جدید شغلى در مدت کوتاه،  فرد را به یک سود 

سرشار مى رساند. 
از طرفــى اشــتباه اســت کــه بگوییــم برخــى از 
ناهنجارى هاى اجتماعى فقط در پایتخت ایران اتفاق 
مى افتد و شــهرهاى دیگر از آن مصون هســتند. با 
توجه به آمارهاى موجود و گشــت و گــذار در دنیاى 
مجازى شاهد خواهید بود که بعضى شغل هاى ناهنجار 
چگونه در حال تبدیل شــدن به یک اپیدمى اســت و 
مبتالیان به آن شــامل همه افراد جامعه مى شــوند. 
اما نحوه برخورد با شــاغالن این شــغل باید چگونه 
باشــد؟ زندان و یا مجــازات آیا مى توانــد مانع از آن 
شــود که این افراد به این قبیل شــغل ها گرایش پیدا 

نکنند؟
مردم اصفهــان از دیرباز بــا کشــاورزى و دامدارى 
پیوندى ناگسســتنى داشــته اند. اما با مــرور زمان و 
خشکسالى هاى پى در پى و خسارت هاى ناشى از آن 
دیگر فردى  به شغل گذشــته خود برنمى تابد. بیشتر 
روســتاهاى اصفهان خالى هســتند و افراد سکنه آن 
در شــهر اصفهان و شهرســتان هاى اطراف سکنى 
گزیده اند. برخى از آنها که در سنین پایین ازدواج کرده 
اند به مرور زمان و با شرایط پیش آمده و فقر موجود و از 
دست دادن کار و پیشه خود مجبور به طالق از یکدیگر 
مى شوند. زیرا فردى که همه دانسته او و کار او در ارتباط 
با کشاورزى و زمین و گوســفند وچه چه بوده امروز در 
شهر براى او دیگر کارى پیدا نمى شود و مجبور است در 

بهترین حالت به کارگرى بپردازد .
شاید خواننده در وهله اول با خود بگوید نمى توان همه 

چیز را به فقر ارتباط داد اما باید گفت که ریشــه همه 
مشــکالت از فقر اســت و عوامل دیگر سبب ساز آن 
مى شود. قرار گرفتن در محیطى که بدون شک فرد را 
در اولین برخورد متمایل به آن مى کند که مانند دیگران 
عمل کند و رفتار خود را تغییر دهد شــاید عامل دیگر 

باشد که باید ریشه یابى شود.
مى توان این گزارش را فقط بــه عواملى که منجر به 

آن مى شود که فردى به  شــغلى ناهنجار تمایل پیدا 
کند اختصاص داد و لیســت بلند باالیى از باال تا پایین 
بنویسیم و فقط آن فرد را مقصر بدانیم اما نباید فراموش 

کنیم که این ارتباط دوسویه است.
چرا همیشــه فرد اول را خاطى مى انگاریم و فرد دیگر 
را فقط به عنوان «انســانى که مرتکب اشــتباه شده» 
تلقى مى کنیم؟! هر روز خبرهــاى متعددى در ارتباط 

با سوءاستفاده و آزار جنســى و تجاوز منتشر مى شود 
و گاهى این تجاوزهــا به قتــل و آدم ربایى نیز منجر 

مى شود.
اخالق در جامعه ایران شــرایط خوبى ندارد و نمود آن 
در شهرستان ها و اســتان هاى دیگر از جمله اصفهان 
مشخص است. شاید هواى اصفهان این روزها آفتابى 

باشد اما ابر براین شهر سایه انداخته است.

از کوچ روستایى تا زندگى شهرى

آسمان ابرى اصفهان 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 871 نفر در استان اصفهان در 
فهرست انتظار پیوند کلیه قرار دارند.

حمیدرضا شتابى افزود: 145 پیوند کلیه امسال در استان اصفهان انجام شده است.
وى در باره اینکه چند درصد از کلیه هاى مورد نیاز در استان از طریق اهداى عضو 
افراد مرگ مغزى تأمین مى شود؟ بدون اشــاره به آمار، اظهار داشت: ما افزایش 

خوبى در استان براى اهداى عضو از طریق افراد مرگ مغزى داشته ایم.
شتابى با تأکید براینکه پیوند عضو، آخرین مرحله و درمان قطعى نارسایى کلیه است، 
گفت: بیمارانى که قادر به دریافت و پیوند کلیه نیســتند باید دیالیز شوند که ما در 

استان اصفهان دو هزار و 250 بیمار دیالیزى داریم که شامل هزار و 950 همودیالیز 
و 300 دیالیز صفاقى است.

وى خاطرنشان کرد: هر ماه در حدود 20 هزار جلسه دیالیز رایگان براى بیماران در 
استان اصفهان انجام مى شود که هزینه دیالیز هر بیمار در سال حدود 18 میلیون 
تومان مى شود. شتابى از راه اندازى کلینیک تخصصى و فوق تخصصى حضرت 
ابوالفضل(ع) در سال آینده در خیابان امام خمینى(ره) اصفهان خبر داد و گفت: این 
مرکز در زمینى به مساحت دو هزار و 500 متر مربع با زیربناى 10 هزار مترمربع 
در هفت طبقه احداث شده است و داراى چهار بخش دیالیز با 80 تخت خواهد بود.

871 نفر در استان اصفهان در انتظار پیوند کلیه  
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راه اندازى کلینیک بیمارستان 
سیدالشهدا(ع) آران 

رئیس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از آغاز به 
کار کلینیک تخصصى بیمارستان سیدالشهدا(ع) آران 

و بیدگل در نوبت صبح خبر داد.
مسعود دهقانى افزود: این کلینیک در زیر بناى 400 متر 
مربع احداث شده و شامل قسمت هاى مختلف درمانى 

تخصصى است.
وى ادامـه داد: در حـال حاضر بخش هـاى تخصصى 
گوش، حلق و بینى، ارتوپـدى، عفونى، اطفال، داخلى، 
چشم پزشـکى، مغز و اعصاب، تست ورزش و نوار مغز 
در این درمانگاه تخصصى شروع به کار کرده است که 

در آینده نزدیک بخش هاى دیگر اضافه خواهد شد.

«هفت سین کودکانه» در 
جزیره بازى

 برنامه «هفت سـین کودکانه» در آسـتانه فرارسیدن 
نوروز باستانى در فضایى مفرح و در قالب اردوى مادر و 

کودك به استقبال بهار مى رود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، سرپرسـت جزیره بـازى با بیان 
این مطلـب گفـت: ایـن برنامه بـا هـدف اسـتفاده از 
فرصت ها و مناسـبت هاى مختلف در قالـب تفریح و 
بازى، مفاهیم آموزشى را به کودکان آموزش مى دهد. 
امینه جاللى خاطرنشان کرد: این برنامه پنج شنبه 19 
اسـفندماه(امروز) سـاعت 9و 30 دقیقه تا 12 در محل 
جزیره بازى واقع در پل فردوسـى، اول بلوار آیینه خانه 

برگزار مى شود.

اجراى گروه موسیقى 
«نوژین» 

گروه موسیقى «نوژین» به سرپرسـتى و سنتورنوازى 
امیرحسـین اخشى، در هنرسـراى خورشـید به اجراى 
برنامه مى پردازد. هنرسراى خورشید سازمان فرهنگى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان روز جمعه 20 اسـفندماه 
میزبان گروه موسیقى «نوژین»  است که به سرپرستى 
و سنتورنوازى امیرحسین اخشـى به اجراى برنامه مى 
پردازند.برنامه گروه موسـیقى «نوژین» در دو سـانس 
19 و 21 در محل هنرسـراى خورشـید واقع در ابتداى 
خیابـان کاوه، پل چمـران، جنب منطقه 7 شـهردارى 
اجرا مى شـود که عالقه مندان براى کسـب اطالعات 
بیشتر مى توانند با شـماره 34593560 تماس حاصل 
. کننـد

آموزش «سواد رسانه اى» 
ویژه دختران

برنامه آموزشـى «سـواد رسـانه اى» ویـژه نوجوانان 
دختر امروز پنج شـنبه 19 اسـفندماه در مدرسه فرزانه 
برگزار مى شود. سلسله نشست هاى سـواد رسانه اى 
ویژه نوجوانان از سوى فرهنگسـراى نوجوان در حال 

برگزارى است.
این برنامه آموزشى با محوریت آشنایى بیشتر با موضوع 
سـواد رسـانه اى با همـکارى کمیته فرهنگ رسـانه 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان و حوزه 
بسـیج دانش آموزى با حضـور 340 نفر از تیزهوشـان 
فرزانگان امین و مدرسه دخترانه فرزانه برگزار مى شود.
این ویژه برنامه امروز پنج شنبه 19 اسفندماه از ساعت 
8 تا 12 در محل مدرسه فرزانه واقع در خیابان چهارباغ 

خواجو برگزار مى شود.

درآمدى بر امکانات بیانى 
عکاسى امروز

نشسـت تخصصى از سرى نشسـت هاى حس مکان 
با عنوان «در آمدى بـر امکانات بیانى عکاسـى امروز 
به عنوان رسـانه اى هنرى» در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان برگزار مى شـود. نشسـت سـوم ایـن برنامه 
فردا جمعه 20 اسـفندماه سـاعت 10 تا 12 و 15 تا 18 
در مـوزه هنرهاى معاصر واقـع در خیابان اسـتاندارى 
برگزار مى شـود. پس از اتمام دوره آموزشـى، گواهى 
شرکت در نشست هاى ارائه شده به شرکت کنندگان 

اهدا مى شود.

خبر

معاون مشارکت هاى مردمى کمیته امداد اصفهان گفت: 
ســه هزار پایگاه کمیته امداد در هفته نیکوکارى آماده 

دریافت کمک هاى مردم نیک اندیش اصفهان است.
عبدالرزاق میرزایى اظهار داشــت: در آستانه فرا رسیدن 
نوروز 96، به منظور تأمین برخــى کاالهاى ضرورى و 
اصلى خانوارهاى کم برخوردار اســتان، دو هزار و 853 
پایگاه در مدارس، 136پایگاه در مراکز بسیج، 163پایگاه 
در مساجد، 48 پایگاه در مراکز نیکوکارى و 70 پایگاه در 
شهرها و روستاهاى استان، روزهاى 18، 19و 20 اسفند 
ماه، آماده دریافت کمک هاى انســان دوستانه خّیران و 

نیکوکاران اصفهانى هستند.

وى با بیان اینکه جمع آورى کمک هاى مردمى در قالب 
جشن نیکوکارى و طرح سین سخاوت از بهمن امسال به 
طور غیررسمى در اســتان آغاز شده است، افزود: در این 
مدت بیش از 15میلیارد ریال براى کمک به نیازمندان 
با مشارکت هاى مردم اســتان اصفهان جمع آورى شده 

است.
معاون مشــارکت هاى مردمى کمیته امــداد اصفهان 
تصریح کرد: همزمان با پایان کار پایگاه هاى نیکوکارى 
استان، کمک هاى جمع آورى شده، پس از 24 ساعت در 
اختیار مددجویان تحت پوشش قرار مى گیرد تا لبخند و 

شادمانى بر لبان مددجویان بنشیند.

معاون حمل ونقل و پایانه هاى استان اصفهان با بیان اینکه 
فروش اینترنتــى بلیت هاى نوروزى از اول اســفند ماه در 
اصفهان آغاز شده اســت، گفت: امسال هیچگونه افزایش 

قیمتى نداریم. 
علیرضا صفاتاج اظهار داشت: شروع پیش فروش در استان 
اصفهان به صــورت اینترنتى از طریق بیش از 44 ســایت 
اختصاصى شرکت هاى مسافربرى و سایت هاى عمومى 
آغاز شــده و از طریق بیش از 80 دفتر ســطح شهر شامل 
59 آژانس فروش و 59 دفتر مســتقل و دفاتر شرکت هاى 
مســافربرى در پایانه ها به صورت حضورى انجام مى شود. 
وى اضافه کرد: به منظور تشویق مســافران به استفاده از 

ناوگان عمومى امسال افزایش نرخ ایام نوروز نداشته ایم و از 
سوى شرکت هاى مسافربرى استان ظرفیت صندلى کافى 
براى تأمین تقاضاى مسافران در انواع اتوبوس هاى vip و 

کالسیک و ویژه پیش بینى شده است. 
معاون حمل ونقل و پایانه هاى اســتان اصفهان بیان کرد: 
امسال ســامانه اطالعات فروش بلیت به صورت آنالین و 
نرم افزار قابل نصب براى مسافران براى اطالع از زمان حرکت 
اتوبوس و انتخاب صندلى راه اندازى شده است و همچنین 
ظرفیت صندلى کودك نیز در اتوبوس ها ایجاد شده است. 
صفاتاج گفت: به صورت آنالین مسیر تردد و تمام تخلفات 

رانندگان قابل شناسایى و ردیابى است.

فروش اینترنتى 
بلیت هاى نوروزى اصفهان

برپا یى3000 پایگاه در 
هفته نیکوکارى

زهرا زمانى
به مناسب ایام شهادت حضرت زهرا (س) و در راستاى هفته فرهنگى شهرستان خمینى شهر 
سومین شب شعر « بانوى بهترین» به همت سازمان رفاهى- تفریحى شهردارى خمینى 
شهر و با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمى و شوراى هماهنگى هیئات مذهبى شهرستان در 

آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار شد.
این برنامه با حضور امام جمعه، شهردار و رئیس شوراى شهر و چند تن از اعضاى آن و دیگر 
مسئولین، شاعران و هنرمندان همچنین مداحان اهل بیت(ع) و پیرغالمان و نوغالمان و 
دوستداران آن حضرت در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) برگزار شد و در بخشى از برنامه 

از پیرغالمان و نوغالمان شهرستان تقدیر به عمل آمد.
در بخشى از این برنامه که با شعرخوانى شاعران والیى همراه بود، آیت ا... رحیمى امام جمعه 
شهر طى بیاناتى ضمن عرض تسلیت ایام شهادت بانوى دو عالم، گفت: در این شهرستان 
نیروهاى فرهنگى ارزشمندى وجود دارند که باید شناخته و دیده شوند و از آنها تقدیر شود. 

یکى از راه هاى آن برگزارى جلساتى از این دست است.

شهردار خمینى شهر نیز در بخشى از برنامه خطاب به پیرغالمان اهل بیت(ع) گفت: پیرى 
درجه کمى نیست، اثرى که شما به پیرى گرفته اید عظمت است و در این شب در کنار هم 
جمع شدیم تا از پیرغالمان و نوغالمان اهل بیت(ع) تجلیل کنیم. حاج حیدرى  در ادامه اظهار 
داشت: پیر بودن، بزرگى و عظمت است و غالم بودن در کنار پیرى عظمتى بزرگ تر است. از 
شما مى خواهم که آنهایى که به عنوان نوغالم آمده اند را درست به مسیر پیرغالمى هدایت 
کنید. شهردار خمینى شهر در بخشى از برنامه، نوید و مژده احداث یک باغ موزه ماندگار را 
براى شهر داد و افزود: در نظر داریم که کلیه آثار ادیبان شهر را در قالب یک باغ موزه ماندگار 
ثبت کنیم. وى ضمن اشاره به شاعران قدیمى شهرستان چون مالمحمد ندافى و مالحسن 
و ... گفت : ان شاءا... این ایده از امشب کلید خواهد خورد و همه این اشعار ناب توسط اساتید 

جمع آورى خواهد شد.
مدیرعامل سازمان رفاهى- تفریحى شهردارى خمینى شهر هم درحاشیه این شب شعر، 
برگزارى شب هاى شعر به مناسبت هاى مختلف را از برنامه هاى بنیادى سازمان درجهت 
تداوم شکوفایى شعر وشاعرى درخمینى شهر اعالم کرد. علیرضا پیمانى با اشاره به پیشینه 
کهن شعر و شاعرى در شهرستان ومعرفى شاعران کشورى برجسته ازاین دیار، اینگونه 
برنامه ها رابراى پرورش استعدادهاى جدید الزم دانســت. گفتنى است در پایان برنامه از 

شاعران و پیرغالمان و نوغالمان اهل بیت تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

دویســت و چهل و هفتمیــن برنامه رصــد عمومى آســمان شــب و آخرین رصد 
عمومى در ســال 95 از ســوى مرکز آمــوزش نجوم ادیــب 19 اســفندماه برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان، در این 
برنامه مشــابه برنامه هاى قبل، عموم مردم مى توانند با ابزارهاى پیشرفته رصدى، 
به رصد ماه، سیارات و سایر اجرام آســمانى قابل رصد کردن در آسمان شهر بپردازند 
و ســئواالت خود را پیرامون آسمان شــب از کارشناســان رصدى حاضر در برنامه

 بپرسند. 
دویست و چهل و هفتمین برنامه رصد عمومى آسمان شــب و آخرین رصد عمومى 
در سال 95 از سوى مرکز آموزش نجوم ادیب سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 
اصفهان برگزار مى شود که رصد خوشه پروین، سیاره زهره، مریخ و تنها قمر زمین، ماه 

از گزینه هاى بسیار مناسب براى رصد کردن در این شب هستند.
غرفه اخبار نجومى، تازه ترین و مهمترین اخبار نجومى و فضایى ماه گذشته را در اختیار 
عالقه مندان به آسمان و فضا قرار مى دهد و در غرفه فناورى فضایى، نحوه عملکرد 
هواپیماها و پهبادها توضیح داده مى شود و اطالعات گسترده اى در زمینه تجهیزات 

فضایى در اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد.
شرکت در رصد هاى عمومى آسمان شب آزاد و رایگان بوده که عالقه مندان مى توانند 
پنج شنبه 19 اسفندماه ســاعت 18 تا 21 در محل مرکز آموزش نجوم ادیب واقع در 

خیابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امین مراجعه کردند.

تماشاى اجرام آسمانى در آخرین رصد آسمان سال 95
رئیس شوراى اسالمى شهر دامنه از فرونشست یک باب 

منزل مسکونى در شهر دامنه خبر داد.
امیر خانى با اشاره به فرونشست یک باب منزل مسکونى 
در این شهرستان افزود: متأسفانه سریال فرونشست زمین 
در شــهر دامنه کماکان ادامه دارد و در جدیدترین موردى 
که اتفاق افتاده است، پارکینگ یک منزل مسکونى دچار 

این پدیده شد.
وى با اشــاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: زمانى که 
اعضاى ســاکن این خانواده قصد داشتند خودروى خود را 
به درون پارکینگ این منزل منتقــل کنند، با ورود خودرو، 
زمین دچار فرونشست شــد که در این حادثه دو سرنشین 
خودرو دچار حادثه شدند و خودرو نیز به درون زمین سقوط 
کرد که با کمک نیروى هاى امدادى، سرنشینان از خودرو 

خارج شدند و خودرو نیز با کمک جرثقیل از درون حفره ایجاد 
شده، خارج شد.

رئیس شوراى اسالمى شــهر دامنه با بیان اینکه ابعاد این 
فرونشســت دو متر در دو متر بوده، تصریح کرد: عمق این 

فرونشست چهار متر بوده است.
خانى با بیان اینکه عوامل متعددى در فرونشست زمین در 
شهر دامنه مؤثر بوده است، خاطر نشان کرد: برداشت بى رویه 
آب و همچنین عدم رعایت ســهمیه برداشت آب توسط 
برخى کشــاورزان از عوامل مؤثر در این پدیده بوده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر دامنه با بیان اینکه شهردارى از 
ساکنان خانه هاى مجاور این فرونشست خواسته تا محل را 
ترك کنند، تصریح کرد: تا کنون این عمل محقق نشده و 
توصیه ما به ساکنان مجاور این حادثه، ترك این منازل است.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
اشاره به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت سیاسى 
ندارد، تصریح کرد: بنیاد شهید در هیچ دسته بندى سیاسى 

وارد نمى شود.
داریوش وکیلى با اشاره به وجود 975 گلزار شهدا در سطح 
استان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار شهید 
در گلستان شهدا و حدود 15 هزار شهید نیز در دیگر گلزارها 

دفن شده اند.
وى با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 600 برنامه متنوع در 

گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود، اضافه کرد: در 
واقع مى توان گفت که گلستان شهداى اصفهان پایگاه 

فرهنگى در این شهر است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  گفت: 
آراســتن فضاى فیزیکى به زینت، نام و چهره شــهدا از 

وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران  است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان بابیان 
اینکه 95 درصد گلزارهاى شهدا در استان ساماندهى شده 
است، گفت: 85 گلزار شهدا در اصفهان هنوز ساماندهى 
نشده است که نیاز به مشارکت مسئوالن براى رسیدن به 
این ُمهم هستیم.وکیلى در پاسخ به سئوالى در خصوص 
تعداد خانواده هاى شهداى مفقوداالثر در استان اصفهان 
بیان داشت: خانواده یکهزار شــهید مفقوداالثر از استان 

اصفهان هنوز چشم انتظار بازگشت شهدایشان هستند.

باز هم فریدن، باز هم دامنه، بازهم فرونشست

بنیاد شهید در
دسته بندى وارد نمى شود

با وجود کاهش قیمت دالر در بازار آزاد و افت هشــت 
دالرى اونس جهانى، ســکه در برابر کاهش قیمت ها 
مقاومت کرد و بررسى ها نشــان مى دهد با قیمت یک 
میلیون و 204 هزار تومانى سکه، حباب این دارایى به 

باالى صد هزار تومان رسیده است.
به گزارش فارس، بازارهاى مالى شــهر در معامالت 
دیروز باز هم ضعیف ظاهر شــدند تا نیمه دوم آخرین 
ماه از سال نیز همانند ســایر هفته ها و روزهاى سال، 

گسترش رکود در سطح بازارها مشاهده شود.

انتقاد جنتى مهمترین خبر بود
اتفاقات بازارهــا در حالى رخ داد کــه مهمترین اخبار 
اقتصادى بــه انتقــادات رئیس مجلس خبــرگان به 
عملکرد دولت در اقتصــاد مقاومتى، تصمیم گیرى در 
مورد دســتمزد کارگران در هفته آتى، حواشــى رأى 
جدیــد دادگاه آمریکایى در مورد توقیــف 1/6میلیارد 
دالر از دارایى هــاى ایــران در لوکزامبــورگ و 
مجوز دولت به تأمیــن اجتماعى براى انتشــار هزار 
میلیــارد تومــان اوراق مالــى اســالمى اختصاص 

داشت.
بر همین اساس، بورس روندى منفى را تجربه کرد، طال 
در برابر ریزش ها مقاومت کرد و قیمت ارز چند تومان 

دیگر کاهش یافت.

غلبه حواشى بر متن بازار
حواشــى بحران مالى در سیســتم بانکى، چند ماهى 
است که کمابیش در بازار ســرمایه نیز نمود پیدا کرده 
و اولین نشــانه هاى آن، عدم توان برخى کارگزارى ها 
در جبران کسرى حساب ها و منفى شدن تراز پرداخت 
آنها نزد شرکت سپرده گذارى مرکزى و در اتاق پایاپاى 

بود.
اتفاقى که چندى پیــش منجر به ایجاد مشــکل در 
تصفیه حساب کارگزارى ها شد و شرکت سپرده گذارى 
مرکزى را مجبور به تغییر قوانین اعتبارات و وثایق کرد.
از دید فعاالن بازار، اتفــاق رخ داده در هفته هاى اخیر، 
اتفاقات مهمى در سطح بازار سرمایه است و در صورتى 
که سازمان بورس، احساس خطر الزم را نکند مى تواند 
در آینده زمینه ســاز بروز بحــران مالــى در این بازار

 شود.
به هر روى، پیرو اتفاقــات رخ داده، اعتماد خریداران 
از بازار سلب گشــته و دیروز حجم معامالت با کاهش 

مواجه شد.
در گروه خودرویى، بار دیگر سایپا نتوانست از مقاومت 
119 تومانى عبور کند و دیگر نمادهاى گروه از جمله 
خاور، خپارس و خکاوه نیز معامالت ضعیفى را تجربه 

کردند.

در گروه بانکى، وضعیت وخیــم عملیات بانکدارى در 
معامالت هــم نمود پیدا کرده و دیــروز بانک تجارت 
به صف فروش رســید. وضعیت بانک هاى پارســیان 
و ســرمایه به دلیل حجــم باالى زیــان همچنان در 
هاله اى از ابهام قرار دارد و سایر نمادهاى مطرح گروه 
از جمله بانک ملت نیز با افزایش فشــار فروش مواجه 

هستند.
در گروه فلزات اساســى، قیمت فوالد مبارکه در سطح 
140 تومانى باقى ماند و اتفاق مثبتى در معامالت سهم 
ثبت نشــد. این در حالى اســت که فوالد، چهارشنبه 
هفته آتى، مجمع انتخاب اعضــاى هیئت مدیره را در 

پیش دارد.

کاهش تحرکات دالرى در بازار ارز
بازار ارز برغم نزدیک شــدن به هفته هاى پایانى سال 

و افزایش احتمالى تقاضــاى آن به منظور تأمین مالى 
ســفرهاى خارجى، همچنان بــازارى بى رمق بوده و 
تقاضاى چندانى در سطح معامالت مشاهده نمى شود.

قیمــت دالر در معامــالت دیــروز بــازار اصفهان با 
کاهش چهار تومان به 745 تومان رســید تا بار دیگر 
قیمت دالر در لمس کف جدیــد، رکورد جدیدى ثبت 

کند.
صرافان حاضر در خیابان سپه اغلب به افزایش قیمت ارز 
در نیمه دوم اسفند امید چندانى نداشته و معتقدند، بخش 
عمده اى از پس انداز مردم در شب عید صرف خریدهاى 
اساسى خواهد شد و عمًال پس اندازى باقى نمانده که 
جذب بازار ارز شود؛ از دیگر سو، افزایش فشار فروش 
در روزهاى پایانى ســال به منظور تأمین هزینه هاى 
جــارى یکى دیگــر از ویژگى هــاى فعلى بــازار ارز

 است.

حباب 3 رقمى در سکه
با وجود کاهش قیمت دالر در بازار آزاد و افت هشــت 
دالرى اونس جهانــى، قیمت ســکه در برابر کاهش 
قیمت ها مقاومت کرد و بررســى ها نشــان مى دهد با 
قیمت یک میلیون و 204 هزار تومانى ســکه، حباب 
این دارایى به باالى صد هزار تومان رسیده و از این رو، 
خرید در قیمت هاى فعلى با ریسک هاى قابل توجهى 

مواجه است.

چرا حبابى شد
بسیارى از فعاالن بازار، دلیل حباب فعلى را سرکوب نرخ 
ارز و پناه بردن سرمایه هاى فرارى از سیاست هاى دولت 
به بازار طال مى دانند و معتقدند، بسیارى از سرمایه ها به 
دلیل غیرواقعى بودن قیمت ها در بازار ارز، به بازار سکه 

تزریق شده و این باعث ایجاد حباب شده است.

 هجوم سرمایه ها از بازار ارز به طال

رشد حباب سکه در بازار اصفهان

افزایش 10 
درصدى نرخ 

کبابى هاى اصفهان 
در نوروز

رئیس اتحادیه رستورانداران اصفهان از آمادگى 
پذیرایى 450 چلوکبابى، رستوران و جوجه کبابى در 
ایام نوروز 96 خبر داد و گفت: قیمت غذاى برخى از 
رستوان ها در شهر اصفهان نسبت به سال گذشته 

5 تا 10 درصد افزایش داشته است.
حسین ملت با اشاره به اینکه در شهر اصفهان 300 
چلوکبابى، 80 رستوران و 70 مرکز جوجه  کبابى 
داراى مجوز فعالیت مى کنند، اظهار داشت: قیمت 
عرضه غذاى سالم در این مراکز بنا بر رتبه، استفاده 
از درجه مواد اولیه و ممتاز بودن از چهار تا 16 هزار 

تومان تعیین شده است.
وى با بیان اینکه قیمت غذاى برخى از رستوران ها 
در شهر اصفهان نسبت به ســال گذشته 5 تا 10 
درصد افزایش داشته اســت، گفت: این افزایش 
نرخ ها به دلیل گرانى مواد اولیه، رشد قیمت حامل 

هاى انرژى و دستمزد کارگران بوده است.
ملت در پاســخ به اینکه چرا با گرانى مواد اولیه از 
جمله گوشت کیلویى بیش از 40 هزار تومانى در 
برخى از مراکز شــهر اصفهان چلوکباب و جوجه 
پرســى چهار هزار تومان عرضه مى شود، افزود: 
این واحدها غذاى نیم پرسى سالم و ارزان با بهاى 
چهار هزار تا پنج هزار تومان براى رفاه حال مردم 

عرضه مى کنند.
وى با بیان اینکه غذاى نیم پــرس در حدود 60 
درصد یک پرس غذاى کامل و با قیمت پایین تر 
است، تصریح کرد: ارائه غذاى نیم پرس با هدف 
پرهیز از اســراف مورد استقبال رســتورانداران و 

مشتریان قرار گرفته است. 

سومین شب شعر «بانوى بهترین» در 
خمینى شهر برگزار شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى شماره 139460302008004277 – 94/4/13– محترم صدرى فرزند محمد اسمعیل ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقه فوقانى و تحتانى آن مفروزى از پالك 1074 باقیمانده و 9868 و 13055 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 205/97 مترمربع .
2- راى شماره 139460302008004435 – 94/4/16– محمد نادرى درشورى فرزند خوریار ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 468 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 185 مترمربع .
3- راى شــماره 139460302008004469 – 94/4/16– آیت اله درخشــانى فرزند غریب سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 618 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/25 مترمربع.
4- راى شــماره 139460302008004470 – 94/4/16– عالم تاج درخشــانى فرزند گودرز سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 618 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/25 مترمربع.
5- راى شماره 139460302008005956 – 94/5/29– عبدالرسول گالبى فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه 

قدیمى مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 153/14 مترمربع .
6- راى شماره 139460302008008234 – 94/8/13– ولى اله صالحیان شهرضا فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 2934 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 250/63 

مترمربع.
7- راى شماره 139460302008008235 – 94/8/13– مهین محســن پور فرزند رمضان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 2934 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 250/63 

مترمربع.
8- راى شــماره 139460302008008236 – 94/8/13– عزت کمانى فرزند على 42 حبه و ده_یازدهم حبه 
مشاع از 72حبه  ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 115 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 402/76 مترمربع.
9- راى شــماره 139460302008008237 – 94/8/13– مهین محسن پور شــهرضا فرزند رمضان 29 حبه و 
یک_یازدهم حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 115 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 402/76 مترمربع.
10- راى شماره 139460302008009841 – 94/10/13– عبدالرسول صالحى فرزند نصراله چهار دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1179 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 198/50 مترمربع.
11- راى شــماره 139460302008009842 – 94/10/13– عزت مختارى فرزند عبدالعلى دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1179 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 198/50 مترمربع.
12- راى شماره 139460302008011042 – 94/11/29– محمود نصیرپور فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 501 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 225/50 مترمربع.

13- راى شــماره 139460302008011043 – 94/11/29– فاطمه میر على ملک فرزند محمداسماعیل سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 501 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

225/50 مترمربع.
14- راى شماره 139560302008000104 – 95/1/17– محمد على فرجام فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 68 اصلى سید آباد به مساحت 70 مترمربع .
15- راى شماره139560302008003332 – 95/5/24– مجتبى آقاسى فرزند احمدرضا ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 473 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 154/65 مترمربع .
16- راى شماره 139560302008003391 – 95/5/27– حمیرا ارجمند فرزند خدارحم ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 517 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 225/32 مترمربع .
17- راى شــماره 139560302008003968 – 95/6/27– رضوان رحمتى شهرضا فرزند محمد اسماعیل سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 202/15 مترمربع.
18- راى شــماره 139560302008003969 – 95/6/27– علیرضا شفیعى فرزند محمد صالح سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

202/15 مترمربع .
19- راى شماره 139560302008004666 – 95/7/27– جهانگیر کیانى فرزند جمشید ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 743 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 189/80 مترمربع .
20- راى شماره 139560302008004669 – 95/7/27– جهانگیر کیانى فرزند جمشید ششدانگ:

الف) قسمتى از یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 9 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 139/69 مترمربع 
که بانضمام قسمتى از پالك 10 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را مى دهد.

ب) قسمتى از یک باب خانه نیمهتمام مفروزى از پالك 10 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 121/30 مترمربع 
که بانضمام قسمتى از پالك 9 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را مى دهد.

21- راى شماره 139560302008004850 – 95/8/10– مرتضى خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 419 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 121/62 مترمربع .

22- راى شماره 139560302008004851 – 95/8/10– مصطفى خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول به ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419و12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 204 مترمربع .

23- راى شماره 139560302008004877 – 95/8/15– منیره على عابدى فرزند پرویز ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزى از پالك 641 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 93/50 مترمربع .

24- راى شماره 139560302008004910 – 95/8/19– عبدالرضا هاشمى چهارده چریک فرزند مسیح ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1717 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 224/68 مترمربع .

25- راى شــماره 139560302008004974 – 95/8/25– محمد جواد کافى فرزند اکبر یک دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 68 اصلى سیدآباد به مساحت ششدانگ 121/65 مترمربع.

26- راى شــماره 139560302008004975 – 95/8/25– مریم پارسائى فرزند رمضانعلى پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 68 اصلى سیدآباد به مساحت ششدانگ 121/65 مترمربع.

27- راى شماره 139560302008005104 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 55/70 مترمربع .

28- راى شماره 139560302008005106 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 51/47 مترمربع .

29- راى شماره 139560302008005108 – 95/8/29– شعله سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/16 مترمربع .

30- راى شــماره 139560302008005091 – 95/8/29– مهدیه منیرى فرد فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 486 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 102/63 مترمربع.

31- راى شماره 139560302008005092 – 95/8/29– شهرام صهبا فرزند بهرام سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 486 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 102/63 مترمربع.

32- راى شماره 139560302008005093 – 95/8/29– نصراله قاسمى فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه مفروزى 
از پالك 1384 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 248/07 مترمربع 

33- راى شماره 139560302008005110 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یک واحد کارگاه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/91 مترمربع .

34- راى شماره 139560302008005112 – 95/8/29– شهال باقرى فرزند رحمت اله ششدانگ یک واحدکارگاه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 344/60 مترمربع .

35- راى شماره 139560302008005114 – 95/8/29– شیما سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 62/73 مترمربع .

36- راى شماره 139560302008005348 – 95/9/17– بهمن مهدى پور فرزند زیادخان ششدانگ یکباب خانه 
مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 237/70 مترمربع در ازاء 237/70 سهم مشاع از 13466 

سهم ششدانگ پالك 14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف ستوده بهرامى.
37- راى شماره 139560302008005413 – 95/9/22– عبدالکریم راستى فرزند على اکبر سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 170 فرعى که به شماره 2351 تبدیل شده و شماره 1472 فرعى از 

50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 142/35 مترمربع.
38- راى شماره 139560302008005414 – 95/9/22– مهتاب سبزوارى فرزند جعفرعلى سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 170 فرعى که به شماره 2351 تبدیل شده و شماره 1472 فرعى از 

50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 142/35 مترمربع.
39- راى شماره 139560302008005497 – 95/9/24– فرامرز شاه نظرى فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 206 فرعى از 69 اصلى امالك شاهرضا به مساحت 361/74 مترمربع .
40- راى شماره 139560302008005498 – 95/9/24– عصمت حاج شریفى شاهرضائى فرزند علیرضا ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 206 فرعى از 69 اصلى امالك شاهرضا به مساحت 339/84 مترمربع .
41- راى شماره 139560302008005512 – 95/9/25– آرزو طالبیان فرزند غالمرضا 20 حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 3764 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 200/25 مترمربع  که منافع 
و حق استفاده رایگان از آن و حق فســخ مورد راى، مادام الحیاه خانم پروانه گالبى فرزند رضا طبق مفاد صلح نامه 

رسمى مى باشد.
42- راى شــماره 139560302008005514 – 95/9/25– على اکبر قبادپناه فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 263 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 172 مترمربع .
43- راى شماره 139560302008005517 – 95/9/25– احمدرضا صیادى فرزند زلفعلى چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 124 مترمربع.
44- راى شماره 139560302008005518 – 95/9/25– عفت صیادى فرزند جمشید دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 124 مترمربع.
45- راى شــماره 139560302008005521 – 95/9/25– ناهید ملکیان فرزند محمدعلى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 136فرعى که به شماره 2441 فرعى تبدیل شده است و816 فرعى 

از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 192/18 مترمربع.
46- راى شماره 139560302008005523 – 95/9/25– سید مرتضى چاوشى فرزند سید اصغر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 136فرعى که به شماره 2441 فرعى تبدیل شده است و816 فرعى 

از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 192/18 مترمربع.
47- راى شماره 139560302008005524 – 95/9/25– على اصغر یزدان پرست فرزند یداله ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 297 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 201/50 مترمربع .
48- راى شماره 139560302008005536 – 95/9/28– حسین ماهر فرزند حسن  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 227/1 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 128 مترمربع .
49- راى شماره 139560302008005553 – 95/9/28– محمد حسین احمدى قراچه فرزند شهباز ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1597 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 263  مترمربع .
50- راى شــماره 139560302008005569 – 95/9/29– بتول دهقان فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزى از پالك 12068 و 13968 فرعى(که قبال 77 باقیمانده بوده است) از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

180/20 مترمربع .
51- راى شماره 139560302008005582 – 95/9/30– طاهره عسگرى شهرضائى فرزند اکبر دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

262 مترمربع.
52- راى شماره 139560302008005583 – 95/9/30– فریده فالح فرزند ابراهیم دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 262 مترمربع.

53- راى شــماره 139560302008005584 – 95/9/30– مریم عظیمى فرزند محمد ربیع دو دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

262 مترمربع.
54- راى شماره 139560302008005590 – 95/10/1– غالمحسین خوش نظر فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 120/47 مترمربع .
55- راى شماره 139560302008005591 – 95/10/1– فضل اله خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 307/70 مترمربع .
56- راى شماره 139560302008005592 – 95/10/1– شکیبا توانا فرزند نظام ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 39 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 173/84 مترمربع .

57- راى شماره 139560302008005594 – 95/10/1– فرزانه صدرى فرزند مظفر دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 مترمربع.

58- راى شماره 139560302008005595 – 95/10/1– مهین سبزوارى فرزند قاسم دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 مترمربع.

59- راى شماره 139560302008005596 – 95/10/1– فهیمه صدرى فرزند مظفر دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 مترمربع.

60- راى شماره 139560302008005597 – 95/10/1– محســن ارجمندى فرزند حسن سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1005 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 193/80 مترمربع.

61- راى شماره 139560302008005598 – 95/10/1– پریسا احمدیان فرزند نصراله سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1005 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 193/80 مترمربع.

62- راى شماره 139560302008005601 – 95/10/1– حرمت اله سلیمانى نژاد فرزند قدرت ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 146/41 مترمربع .

63- راى شماره 139560302008005602 – 95/10/1– علیرضا خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 258/12 مترمربع .

64- راى شماره 139560302008005606 – 95/10/1– فضل اله خورشید سوار فرزند حسین ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2385 و 2384 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 195/20 مترمربع .

65- راى شــماره 139560302008005616 – 95/10/2– علیرضا صدرى فرزند ذبیح اله ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 4440 فرعى از 1 اصلى ابنیه با حق العبور از راهرو اختصاصى شماره 4605 
فرعى به مساحت ششدانگ 16/36 مترمربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف اویس توانا.
66- راى شماره 139560302008005617 – 95/10/2– فاطمه یوسفى فرزند محمد سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزى از پالك 4440 فرعى از 1 اصلى ابنیه با حق العبور از راهرو اختصاصى شماره 4605 فرعى به 
مساحت ششدانگ 16/36 مترمربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

اویس توانا.
67- راى شماره 139560302008005618 – 95/10/2– احمدرضا صیادى فرزند جمشید ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 180 مترمربع .
68- راى شماره 139560302008005619 – 95/10/2– محمد امیرزاده هونجانى فرزند رستمعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1971 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 158/50 مترمربع .
69- راى شماره 139560302008005620 – 95/10/2– طیبه نظریت فرزند على اکبر ششدانگ یکباب خانه سه 

طبقه مفروزى از پالك 1553/1 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 222/77 مترمربع .
70- راى شماره 139560302008005843 – 95/10/9– اصغر کسائى فرزند حسین به ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزى از پالك 1287 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 30/60 مترمربع .
71- راى شــماره 139560302008005859 – 95/10/11– داود جمشیدى فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 394 و 1470 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 282/15 

مترمربع.
72- راى شــماره 139560302008005860 – 95/10/11– فیروزه طهرانى فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 394 و 1470 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 282/15 

مترمربع.
73- راى شماره 139560302008005872 – 95/10/11– محبوبه باقى فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 1115 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 209 مترمربع .
74- راى شماره 139560302008005909 – 95/10/12– کاظم احمدى فرزند افراسیاب ششدانگ یکباب خانه 

سه طبقه تیمه تمام مفروزى از پالك 399 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 201/6 مترمربع .
75- راى شماره 139560302008005931 – 95/10/12– محمد صادق جبارپور شاهرضائى فرزند محمد على 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 277 الى 281 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 408/55 مترمربع .
76- راى شــماره139560302008005932 – 95/10/12– مریــم دهقان پور فرزنــد حیدرعلى یازده حبه و 
هشتادوپنج-نودوهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 950 فرعى از 3 اصلى موغان 

به مساحت ششدانگ 214 مترمربع.
77- راى شــماره 139560302008005933 – 95/10/12– طاهره رزى فرزند حســن شصت حبه و دوازده-

نودوهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 950 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 
ششدانگ 214 مترمربع.

78- راى شماره 139560302008006000 – 95/10/14– محمد حسین رضائى فرزند محمد مهدى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 13709 فرعى(که قبال1553/1 بوده) از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 153/45 مترمربع.
79- راى شــماره 139560302008006002 – 95/10/14– مریم صالح پور فرزند محمدعلى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 13709 فرعى(که قبال1553/1 بوده) از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 153/45 مترمربع.
80- راى شماره 139560302008006094 – 95/10/18– محسن ارجمندى فرزند حسن ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزى از پالك 1215 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 38 مترمربع.
81-  راى شماره 139560302008006097 – 95/10/18– عنایت اله رسولى نسب فرزند ایاز ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 4426 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 101 مترمربع .
82- راى شــماره 139560302008006098 – 95/10/18– مهناز رجائى فرزند عبدالعلى نیم دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 

اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
83- راى شــماره 139560302008006099 – 95/10/18– مهین رجائى فرزند عبدالعلى نیم دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 

اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
84- راى شماره 139560302008006100 – 95/10/18– عبدالرسول رجائى فرزند عبدالعلى پنج دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 

اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
85- راى شماره 139560302008006126 – 95/10/18– صغرا صفرپور فرزند رضا دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاحت ششدانگ 227/40 

مترمربع.
86- راى شماره 139560302008006127 – 95/10/18– ابراهیم صفرپور شهرضا فرزند حسن دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

227/40 مترمربع.
87- راى شماره 139560302008006130 – 95/10/18– کمیل صفرپور شهرضا فرزند ابراهیم دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

227/40 مترمربع.
88- راى شماره 139560302008006174 – 95/10/19– بتول تسلیم فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزى از پالك 417 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 39/54 مترمربع .
89- راى شــماره 139560302008006196 – 95/10/20– مهناز رجائى فرزند عبدالعلى ســه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 

ششدانگ 21/06 مترمربع.
90- راى شــماره 139560302008006197 – 95/10/20– مهین رجائى فرزند عبدالعلى ســه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 

ششدانگ 21/06 مترمربع.
91- راى شماره 139560302008006237 – 95/10/20– اصغر عبدالى فرزند صفرعلى ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 399 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 198/60 مترمربع .
92- راى شماره 139560302008006269 – 95/10/22– شهین مرتضوى فرزند سراج الدین ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزى از پالك 793 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 147/05 مترمربع ( با قید به اینکه منافع و حق فسخ 

این راى از پالك فوق در زمان حیات با مصالح آقاى سید على اکبر تقوى فرزند سید نعمت اله مى باشد).
93- راى شماره 139560302008006306 – 95/10/23– اکبر اسالمى فرزند محمدحسین ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزى از پالك 5 فرعى از 68/1 اصلى میر آباد(که به شــماره 225 اصلى تبدیل شده) به مساحت 25/50 

مترمربع .
94- راى شماره 139560302008006307 – 95/10/23– احمدرضا قدیرى فرزند منصور ششدانگ یکباب مغازه 

با طبقات تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 254 و 726 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 138/64 مترمربع .
95- راى شــماره 139560302008006309 – 95/10/23– فیروزه ترابى فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 110 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 235/20 مترمربع .
96- راى شماره 139560302008006315 – 95/10/23–حمزه موسوى فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 25 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 136/30 مترمربع.
97- راى شماره 139560302008006316 – 95/10/23–پروانه شیرالى آقامیرزاده فرزند غالمرضا سه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 25 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

136/30 مترمربع.
98- راى شماره 139560302008006321 – 95/10/23– نسرین احمدیان شهرضائى فرزند رمضان ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 942 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 58/04 مترمربع .
99- راى شماره 139560302008006322 – 95/10/23– حسن سلطانى فرزند عبدالرسول ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1718 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 263 مترمربع .
100- راى شماره 139560302008006359 – 95/10/25– فردوس رجائى فرزند اسداله ششدانگ یکباب مغازه 

دو دهنه مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 38/66 مترمربع .
101- راى شــماره 139560302008006394 – 95/10/26– ایمان برهان فرزند ابراهیم ششدانگ قسمتى از 
یکباب خانه مفروزى از پالك 4155 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاحت 58/15 مترمربع که بانضمام ششدانگ 

پالکهاى 3373 و 4432 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
102- راى شماره 139560302008006395 – 95/10/26– اعظم کمانى فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 1504 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 176/65 مترمربع .
103- راى شماره 139560302008006398 – 95/10/26– محمود صفى فرزند حسین دو و نیم دانگ مشاع 

از  ششدانگ :
الف)قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر مربع که 
بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) از 2 اصلى 
فضل آباد به مساحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

104- راى شــماره 139560302008006399 – 95/10/26– زهرا نیکو کار فرزند ذبیح اله نیم دانگ مشاع از  
ششدانگ :

الف)قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر مربع که 
بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) از 2 اصلى 
فضل آباد به مساحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

105- راى شــماره 139560302008006400 – 95/10/26– پروانه مطهرى فرزند مسیح اله سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ :

الف)قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر مربع که 
بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) از 2 اصلى 
فضل آباد به مساحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

106- راى شماره 139560302008006409 – 95/10/26– حبیب اله قدیرى فرزند محمد حسن ششدانگ یکباب 
مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 299 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 173 مترمربع .

107- راى شماره 139560302008006411 – 95/10/26– رحمت اله صاحبان فرزند مصطفى ششدانگ یکباب 
مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن به مساحت 51/15 متر مربع به انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ راه پله 
اشتراکى با مغازه مجاور جنوبى به مساحت ششدانگ 13/50 مفروزى از پالك 1631 فرعى (که به 13947 فرعى 

تبدیل شده از 2 اصلى فضل آباد.
108- راى شماره 139560302008006412 – 95/10/26– ابراهیم صاحبان فرزند مصطفى ششدانگ یکباب 
مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن به مساحت 60/70 متر مربع به انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ راه پله 
اشتراکى با مغازه مجاور جنوبى به مساحت ششدانگ 13/50 مفروزى از پالك 1631 فرعى (که به 13947 فرعى 

تبدیل شده از 2 اصلى فضل آباد.

109- راى شماره 139560302008006414 – 95/10/26– زیور عمادى فرزند سید اسمعیل ششدانگ یکباب 
خانه و قطعه زمین محصور متصله مفروزى از پالك 3216 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 404/30 مترمربع .

110- راى شــماره 139560302008006435 – 95/10/26– محمد عابدى فرزند عباس ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 14737 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 125/80 

مترمربع.
111- راى شــماره 139560302008006436 – 95/10/26– الناز خجسته فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 14737 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 125/80 

مترمربع.
112- راى شماره 139560302008006437 – 95/10/26– عباس عابدى فرزند نصراله ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزى از پالك 2112و 2113و2114و 2115 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 39/15 مترمربع .
113- راى شماره 139560302008006466 – 95/10/28– ولى اله یوسفیان فرزند رضاقلى سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 31/2 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 127/04 مترمربع 
در ازاء یک – دوم از 1/5 قفیز مشــاع از 15 قفیز ششــدانگ پالك 31/2 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف

 قاسم یزدانى.
114- راى شماره 139560302008006467 – 95/10/28– معصومه طالبیان فرزند علیرضا سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 31/2 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 127/04 مترمربع 
در ازاء یک – دوم از 1/5 قفیز مشــاع از 15 قفیز ششــدانگ پالك 31/2 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

قاسم یزدانى.
115- راى شماره 139560302008006476 – 95/10/28– یاصر انصارى فرزند نقدعلى ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 513 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 202 مترمربع .
116- راى شماره 139560302008006479 – 95/10/28– الهام تفنگ چى مهیارى فرزند رمضان ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 117/15 مترمربع درازاء 117/15 سهم 

مشاع از 14520 سهم ششدانگ پالك 496 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند .
117- راى شماره 139560302008006483 – 95/10/28– وحید پارسائى فرزند عبدالعلى ششدانگ یکباب خانه 

دو طبقه مفروزى از پالك 3247 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 247 مترمربع .
118- راى شــماره 139560302008006498 – 95/10/29– فرشاد رجائى فرزند عبدالعلى ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقه تحتانى آن به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 

21/71 مترمربع .
119- راى شماره 139560302008006502 – 95/10/29– حسام یعقوبى فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 46 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 110/02 مترمربع .
120- راى شــماره 139560302008006509 – 95/10/29– محســن مصدق فرزند نصراله سه دانگ مشاع 

از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 239 مترمربع.
121- راى شماره 139560302008006582 – 95/11/1– ملیحه طبیبیان فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1068/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 220/07 مترمربع .

122- راى شــماره 139560302008006583 – 95/11/1– عبدالرضا صدرى فرزند محمد حسن ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 1694 و 8853 الى 8863 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 312/70 
مترمربع  در ازاء تمامت 254/17 سهم مشاع از 13008 سهم ششدانگ که تمامت 53/2 سهم آن موضوع سند 202657 

و تمامت 200/97 سهم مشاع دیگر آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف داود محمودى.
123- راى شــماره 139560302008006586 – 95/11/1– توران ادیبى فرزند رجبعلى ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 106 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 118/45 مترمربع .
124- راى شماره 139560302008006589 – 95/11/1– فتح اله ظهوریان فرزند نعمت اله ششدانگ یکباب انبار 

محل کارواش مفروزى از پالك 186 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 670/13 مترمربع .
125- راى شماره 139560302008006591 – 95/11/1– عصمت کهنگى فرزند سید محمد ششدانگ :

الف) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 1561 فرعى از 3 اصلى موغان به مساخت 52/65 متر مربع که بانضمام  
ششدانگ پالك 2946 فرعى و قسمتى از پالك 952 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 952 فرعى به مساحت 98 مترمربع که بانضمام ششدانگ پالك 2946 
فرعى و قسمتى از پالك 1561 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

126- راى شماره 139560302008006608 – 95/11/2– سمیه مصدقى فرزند غفار سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 239 مترمربع.

127- راى شــماره 139560302008006853 – 95/11/11– اصلى سلیمى فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزى از پالك 641 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 144/30 مترمربع .

128- راى شماره 139560302008006913 – 95/11/16– فاطمه احمدى فرزند جهانگیر ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 200/80 مترمربع .

م الف: 781 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/4 تاریخ انتشــارنوبت دوم: 95/12/19 موسوى  رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالك شهرضا /12/199

حصر وراثت
اسداله احمدى سیاه بومى فرزند محمود داراي شماره شناسنامه 25 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 1786/95 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود احمدى سیاه بومى فرزند 
جواد به شناسنامه شــماره 6 در تاریخ 1394/9/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اسداله احمدى سیاه بومى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 
25 نسبت به متوفى (فرزند) 2- حمیدرضا احمدى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 9 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- عبدالرضا احمدى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مصطفى احمدى سیاه 
بومى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 591 نسبت به متوفى (فرزند) 5- همدم احمدى سیاه بومى فرزند محمود 
شماره شناسنامه یا کدملى 277 نسبت به متوفى (فرزند) 6- طوبى احمدى سیاه بومى فرزند محمود شماره شناسنامه 
یا کدملى 6 نسبت به متوفى (فرزند) 7- صدیقه احمدى سیاه بومى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت 
به متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/801 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه /08/203
مزایده

اجراى احکام شعبه 10 دادگاه عمومى- حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه اجرایى 
940441 ج/10 له علیرضا اکبرى فرزند نعمت اله علیه عباس محمدى و داریوش محمدى به نشانى اصفهان- خ 
میر- کوچه شهید ترکان- پالك 105 مبنى بر مطالبه مبلغ 447/244/141 ریال بابت اصل خواسته (شاخص دیماه 
95) و هزینه هاى دادرسى و اجرائى 21/137/340 ریال و حق الوکاله و کارشناسى و نشر آگهى هر روز پنج شنبه تاریخ 
96/1/17 ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا دادگسترى کل استان اصفهان مجتمع اجراى احکام حقوقى- طبقه 
سوم- شعبه 10 اجرا جهت فروش 7/214 حبه از 16/644 حبه از 36 حبه از 72 حبه از پالك ثبتى 15190/38257 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان- خ دشتستان شــمالى- نبش کوچه زهره (45) مجتمع مسکونى غزل 
1- طبقه ســوم- پالك 303 که مربوط به آقاى عباس محمدى مى باشد و در تصرف نامبرده مى باشد که به مبلغ 
4/463/580/000 ریال توسط کارشناس برآورد گردیده است و نظر به مصون از اعتراض طرفیت باقى مانده است. 
لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- خ دشتستان شمالى- نبش کوچه زهره (45) 
مجتمع مسکونى غزل 1- طبقه سوم- پالك 303 مراجعه و از منزل بازدید و با تودیع نقدى10٪ قیمت پایه به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسى: مورد مزایده یک مجتمع مسکونى با موقعیت دو نبش بوده 
که داراى همکف به صورت پارکینگ و تجارى و 5 طبقه دیگر که روى آن قرار گرفته مى باشد آپارتمان مورد نظر در 
طبقه سوم مى باشد داراى اسکلت بتنى با سقف تیرچه و بلوك و داراى نماى ترکیبى سنگ و آجر سنگى مى باشد و با 
قدمت حدود 7 سال مى باشد و به مساحت 135/26 مترمربع به نام عباس محمدى به میزان 3 دانگ مشاع از 6 دانگ 
عرسه و اعیانى مى باشد. آپارتمان مورد نظر در طبقه سوم داراى 3  اتاق خواب و سالن با پوشش کف سرامیک و بدنه 
دیوار اندود گچ و داراى رنگ و نقاشى و کاغذ دیوارى مى باشد آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى و داراى کابینت 
چوبى مى باشد داراى سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش پکیچ و رادیارتور و شومینه مى باشد ساختمان 
داراى درب هاى داخلى چوبى و پنجره هاى خارجى آلومینیومى با شیشه دوجداره مى باشد و پالك فوق داراى انشعاب 
آب و برق و گاز و تلفن مى باشد (انشعاب آب به صورت مشترك مى باشد) مجتمع فوق داراى آسانسور بوده و داراى 
راه پله مشترك مى باشد راه پله داراى سنگ گوهره با بدنه سرامیک و نرده فلزى مى باشد که ارزش کل آپارتمان جمعًا 
به مبلغ 4/463/580/000 ریال برآورده گردیده است. م الف: 38454  اجراى احکام شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/12/389
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-537 خواهان  جواد جان نثارى دادخواستی مبنی بر : به پرداخت وجه سه فقره چک جمعًا 
مبلغ 60/000/000 ریال به طرفیت آزیتا باقرى – بهادر قلى پور تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/27 
ساعت 17/30 تعیین گردیده است.لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهدشد.  م الف: 38477 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/516
مزایده

شماره نامه: 9510113733700911 شماره پرونده: 9009983732100585 شماره بایگانى شعبه: 912311 حسب 
محتویات پرونده کالسه فوق دستور ضبط وثیقه و فروش یک باب منزل مسکونى فاقد مشخصات ثبتى سند مشاع (با 
مشخصات ذیل) صادر و پس از طى مراحل قانونى و اجرایى وفق ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى ملک موصوف 
از طریق مزایده عمومى در روز چهارشنبه مورخ 1396/01/16 ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان 
نجف آباد به فروش مى رسد. جلسه مزایده در محل اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد واقع در 
ساختمان دادگسترى (طبقه همکف اتاق 126) برگزار و قیمت پایه از بهاى کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. برنده مزایده مکلف است 10 درصد مبلغ پیشنهادى را فى المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقى را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه در موعد مقرر بقیه 
بهاى مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان شرکت 
در این مزایده در صورت تمایل مى توانند در مدت 5 روز قبل موعد مزایده جهت مالحظه مال و کسب اطالعات به این 
اجرا مراجعه نمایند. مشخصات: یک باب منزل مسکونى تجارى آهن آجر به نشانى نجف آباد صالح آباد بر خ شریعتى 
جنب ساختمان تجارى مسکونى شایگان پ 142 کدپستى 8516939336 ردیف آب 44807 به مالکیت آقاى بهرام 
عباسى ف اسداله به مساحت 254 مترمربع عرصه و 208 مترمربع اعیانى و داراى امتیازات آب و برق و گاز که قیمت 
کارشناسى شش دانگ آن جمعا 2/500/000/000 ریال (دومیلیارد و پانصد میلیون ریال) مى باشد. م الف: 3627  اجراى 

احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/12/634
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 597/95 ش12ح مرجع رسیدگى: شــعبه دوازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمود 
فاضل شغل: آزاد نشانى: نجف آباد- خ 17شهریور- نبش باهنر 13861-85136-442 ، خوانده: فرهاد کعبى نشانى: 
خرمشهر- خ چهل مترى- خ دانش پ 173 موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 188265-862429 جمعا به 
مبلغ 1/545/200تومان. گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا: درخصوص دعواى آقاى محمود فاضل به طرفیت آقاى فرهاد کعبى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/545/200 تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 120/000 تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 188265- 88/7/10 و 88/10/20- 862429 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى  نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3680 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف

 شهرستان نجف آباد/12/645
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973730301875 شماره پرونده: 9409983730301642 شماره بایگانى شعبه: 941656 
خواهان: خانم سمانه سلطانى فرزند عزت اله به نشانى اصفهان- نجف آباد ویالشهر بلوار باهنر خ پاسداران کوى 
والفجر 2 پ 9 خوانده: آقاى شاهین سلطانى فرزند حسین به نشانى اهواز بهارستان منازل گروه ملى خ نسترن نسترن 4 
پ 516. خواسته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست خانم سمانه سلطانى به طرفیت آقاى شاهین سلطانى به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در 
طالق به لحاظ تحقق بندهاى اعتیاد شروط ضمن عقد سند نکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله 

فتوکپى مصدق سند نکاحیه قید نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاور 
قضایى دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نشده و به توجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب استدالالت 
واصله در خصوص اعتیاد محرز است و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى 
حکم طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق 
خلق را انتخاب نموده و میزان مهرالسنخ و آئینه و شمعدان و بیست مثقال طال و صد میلیون تومان وجه نقد از مبلغ به 
روز شده مهریه را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با 
اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز 
به وکالت از شوهرش امضا نماید طالق مزبور بائن/ رجعى است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است. رعایت وجود 
شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد 
برعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى 
مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود. در خصوص حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد 
1- مهریه: باتوجه به میزان بذل و میزان مهریه سند نکاحیه زوج مکلف است مابقى مهریه را وفق سند نکاحیه با مبلغ 
وجه نقد مطابق شاخص تورم از تاریخ عقد 88 لغایت پرداخت را با کسر مبلغ بذل شده را پرداخت نماید. 2- نفقه معوقه، 
نحله، شرط تنصیف جهیزیه باتوجه به عدم مطالبه دادگاه مواجه با تکلیف نیست. 3- اجرت المثل ایام زوجیت: باتوجه 
به عدم مطالبه دادگاه مواجه به تکلیف نیست 4- حضانت و مالقات فرزندان و نفقه ایشان: زوجین داراى یک فرزند 
پسر هستند که بلحاظ اعتیاد پدر حضانت به طور دائم به مادر اعطا مى گردد همچنین پدر مکلف است ماهیانه 170/000 
تومان را ماهیانه به عنوان نفقه با افزایش سالیانه وفق شاخص تورم از ابتداى سال 96 پرداخت و پدر هر هفته از ساعت 
8 جمعه لغایت 19 جمعه حق مالقات فرزند را دارد که محل تحویل و تحول کالنترى محل اقامت زوجه است مگر 
تراضى به محل دیگر، راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 3629 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/646
حصر وراثت

على اکبر غالمى سده بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 932 بـه شـرح دادخواست به کالسه 200/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت ناظم الرعایا سده بشناسنامه 96 در تاریخ 74/11/28  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد غالمى سده فرزند 
على اکبر ش.ش 1508 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- فاطمه غالمى سده فرزند على اکبر ش.ش 422 
ت.ت 1362 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- زهرا غالمى سده فرزند على اکبر ش.ش 829 ت.ت 1363 صادره 
از اصفهان (دختر متوفى) 4- على اکبر غالمى سده فرزند عبدالعلى  ش.ش 932 ت.ت 1337 صادره از آبادان (همسر 
متوفى) 5- نصرت براتى سده فرزند اسماعیل ش.ش 115 ت.ت 1316 صادره از لنجان (مادر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1170 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/649
حصر وراثت

خدیجه قاسمى بیستگانى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 20 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 299/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم قاسمى بیستگانى بشناسنامه 1020 در 
تاریخ 83/12/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه 
قاسمى بیســتگانى فرزند محمدعلى ش.ش 20 ت.ت 1337 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- صفرعلى قاسمى 
بیستگانى فرزند حسینقلى ش.ش 40 ت.ت 1332 صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1169 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/650
حصر وراثت

مهدى رجبى بیستگانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 69 بـه شـرح دادخواست به کالسه 293/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رجبى بیستگانى بشناسنامه 49 در تاریخ 95/05/31  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا رجبى بیستگانى 
فرزند احمد ش.ش 5 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- رضا رجبى بیستگانى فرزند احمد ش.ش 1150 
ت.ت 1354 صادره از اهواز (پسر متوفى) 3- مهدى رجبى بیستگانى فرزند احمد ش.ش 69 ت.ت 1360 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- فاطمه رجبى بیستگانى فرزند احمد ش.ش 7 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- زهرا رجبى بیستگانى فرزند احمد ش.ش 36 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریم رجبى بیستگانى 
فرزند احمد ش.ش 94 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- ام لیال صدرا بیستگانى فرزند میرزا آقا ش.ش 
34 ت.ت 1317 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1172 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/653
ابالغ

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خوانده: فرشــته حاج حیدرى و على قربانى جهت تبادل 
لوایح؛ خانم مهین وارثى و شرکت ریسندگى و بافندگى قدس با وکالت آقاى حمید پارسى پور دادخواستى به خواسته 
تجدیدنظرخواهى از دادنامه صادره به شماره 1518- 950 در پرونده کالسه 931312 این دادگاه بطرفیت شما تقدیم 
که به شماره 56- 951 ثبت گردیده است باتوجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده به درخواست خواهان و به 
دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
تجدیدنظر خوانده فوق الذکر ابالغ مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر 
و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدیدنظر 
خواهى تجدیدنظر خواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند واال وفق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2036 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/656
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759304948 شماره پرونده: 9509983759301547 شماره بایگانی شعبه: 951589 با 
توجه به اینکه خواهان نسرین طحان فرزند محمدرضا دادخواستی بطرفیت خوانده آقاى ناصر طحان فرزند محمدرضا 
به خواسته فروش دو واحد آپارتمان تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نمود که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759301547 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 28/01/1396 ساعت 30/10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف: 2046 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/657
حصر وراثت

فرانک روستایى بشناسنامه شماره 109 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 742/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم عظیمى فرد به شناسنامه شماره 
227 در تاریخ 95/11/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فرنگیس بابایى فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 7 نسبت با متوفى (مادر) 2- مسعود عظیمى فرد فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1- 013011- 392 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- فرانک روستایى فرزند اکبر شماره شناسنامه 109 نسبت با متوفى (همسر) 4- مهرناز عظیمى فرد 
فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 6- 064593- 392 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2037 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/658
حصر وراثت

سکینه زمانى بشناسنامه شماره 25315 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 713/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على شهنى به شناسنامه شماره 2 در 
تاریخ 95/11/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شقایق شهنى فرزند على شهنى شالل 
شماره شناسنامه 1960311492 نسبت با متوفى (فرزند) 2- غزاله شهنى فرزند على شهنى شالل شماره شناسنامه 
623 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سحر شهنى شالل فرزند على شهنى شالل شماره شناسنامه 2321 نسبت با متوفى 
(فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 2044 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/659
حصر وراثت

اکبر حبیبى بشناسنامه شماره 1931 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 
756/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رضا حبیبى زمان آبادى به شناسنامه شماره 14 
در تاریخ 1395/9/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اکبر حبیبى فرزند رضا شماره شناسنامه 
1931 نسبت با متوفى (فرزند) 2- پروانه حبیبى فرزند رضا شماره شناسنامه 348 نسبت با متوفى (فرزند) 3- نرگس 
حبیبى فرزند رضا شماره شناسنامه 824 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مریم حبیبى فرزند رضا شماره شناسنامه 352 
نسبت با متوفى (فرزند) 5- فضه حبیبى فرزند رضا شماره شناسنامه 137 نسبت با متوفى (فرزند) 6- نجمه حبیبى 
فرزند رضا شماره شناسنامه 413 نسبت با متوفى (فرزند) 7- رقیه جمالى امام قیسى فرزند حسین شماره شناسنامه 
1268 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2047 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/660
ابالغ راي

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 628/95 شماره دادنامه: 855-95/11/23 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 
95/8/22 خواهان: فریبا عیدى زاده به نشانى: شاهین شهر- بلوار امام- اداره آموزش و پرورش، خوانده: سیدامیر موسوى 
به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه نقد واریزى وکال و هزینه دادرسى و 
تأخیر تأدیه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم فریبا عیدى زاده به طرفیت آقاى سیدامیر موسوى 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه نقد واریزى و طال و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه به این شرح که 
خوانده با فریب بنده باعث شد بنده طالهاى خود و دخترم را که در یک طالفروشى به مبلغ 5 میلیون تومان قیمت کردم 
و مبلغ دو میلیون تومان بن کارت عیدى ام و مبلغ سه میلیون تومان از کارت خود و برادرم به حساب ایشان واریز کنم. با 
توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد از ایشان سند و مدرك خواستیم ایشان استناد به پرونده اى در شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى شاهین شهر نمودند طى استعالم از شعبه مذکور پرونده کالسه 294847 مطالعه شد. در خصوص 
طالها دو نفر شاهد به نامهاى  امین شیرزادى و پیام احمدى شهادت داده اند که شاهد تحویل طالها به خوانده بوده اند 
در خصوص مبالغ واریزى به حساب ایشان از حساب خواهان و برادرشان نیز استعالم از بانک ملى شاهین شهر به 
عمل آمد. با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مطالعه محتویات پرونده کالسه 2940847 و با توجه به اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و دفاع مؤثرى ارائه نداده است، به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/025/000 ریال هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 2048  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/661
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640710803 شماره پرونده: 9509983640700167 شماره بایگانی شعبه: 950174 
ابالغ رسیدگى به احمدرضا جمالى ، خواهان ناصر شیخ زاده دادخواستى به طرفیت خوانده احمدرضا جمالى به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9509983640700167 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/01/21 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 1201 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/786
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 987/95 خواهان حسین عموتقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت کرم حاج کرمى و 
طاهره محمدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/21 ساعت 2 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق- چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39582 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 
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  از شجاع تا آقایى
سرمربى پرسپولیس و سرپرست باشگاه در جلسه با 
یکدیگر برنامه هاى خود را براى فصل بعد هماهنگ 
کردند و به توافق رســیدند. در این جلســه برانکو 
لیســت خرید فصل بعد خود را در اختیار باشگاه قرار 
داد که در برنامه هاى این ســرمربى همچنان سعید 
آقایى از تراکتورســازى، شجاع خلیل زاده از سپاهان 
و گادوین منشــا از پیکان حضور دارنــد. برانکو در 
فصل جارى هم به دنبال جذب ایــن بازیکنان بود 
که باشــگاه موفق به خرید آنها نشــد. بعد از جذب 
بازیکنان داخلى تصمیم گیرى درباره جذب بازیکنان 
از خارج کشور براســاس کمبودها انجام خواهد شد.  
به جزاین فهرســت، بازیکنانى در پست هاى دفاع و 
حمله و همچنین چند بازیکن جــوان هم در برنامه 
خرید پرســپولیس خواهند بود. همچنین خبر دیگر 
از پرسپولیس فصل آینده بازگشــت هافبک جوان 
سرخپوشان از تراکتورسازى است. خدمت سربازى 
احمد نوراللهى هفت ماه اســت و در تابستان آینده 
به پایان مى رســد و این بازیکن با توجه به اینکه با 
پرســپولیس قرارداد دارد به تمرینات سرخپوشــان 

برمى گردد.

زیباترین گل در 
دروازه ذوب آهن

کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه بازى هاى هفته 
سوم لیگ قهرمانان زیباترین گل هفته قبل را معرفى 

کرد. 
در شرایطى که هفته دوم رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا باز هم پرگل از آب در آمد و در اقصى نقاط قاره 
فوتبالدوستان شاهد به ثمررسیدن گل هاى زیبایى 
بودند کارشناســان AFC چهار گل را از میان این 
گل ها براى انتخاب زیباترین گل هفته انتخاب و اقدام 
به نظرسنجى از فوتبالدوســتان کردند که در نهایت 
«عمر السوما» مهاجم ســوریه اى االصل االهلى 
عربستان موفق شد با کسب اکثریت آراء عنوان گل 

زیباى هفته را به خود اختصاص دهد.
السوما این گل را در دقایق پایانى بازى با ذوب آهن 
ایران در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط از روى یک 
ضربه ایستگاهى وارد دروازه محمدرشید مظاهرى 
کرد و در نهایت با کسب 86 درصد آراء در نظرسنجى 
کنفدراسیون فوتبال آســیا موفق شد عنوان برترین 
گل هفته را به خود اختصاص دهد. ذکر این نکته نیز 
الزامى است که گل السوما کاندیداى اصلى گل برتر 
ماه فوتبال آسیا نیز شده و هیچ بعید نیست این عنوان 

را به خود اختصاص دهد.

ورود دوربین ها ممنوع
 ورود دوربین هــاى تلویزیونــى به جز واحد ســیار 
صداوســیما به ورزشــگاه هاى حاضر در لیگ برتر 

ممنوع شد. 
طبق اعالم کمیته اقتصادى فدراســیون فوتبال به 
دلیل قرارداد در شرف  انعقاد در مسابقات لیگ برتر از 
ورود دوربین هاى فیلمبردارى به جز واحد سیار پخش 
زنده صدا و ســیما به ورزشــگاه و محوطه  برگزارى 

مسابقه جلوگیرى به عمل مى آید.

تمجید سایت یونایتد از آزمون
سایت باشگاه منچستر یونایتد قبل از دیدار با روستوف 
روسیه در مرحله یک هشتم نهایى لیگ اروپا گزارشى 
را درباره تیم روسى نوشته است که در قسمتى از آن به 
تمجید از سردار آزمون ستاره ایرانى روستوف پرداخته 

است.
سایت باشــگاه منچســتر یونایتد درباره ستاره  کنونى 
روستوف نوشت: سردار آزمون، ستاره کنونى روستوف 
است و موفق شده در هفته گذشته دو گل براى تیمش در 
لیگ روسیه به ثمر برساند. همچنین او در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان اروپا موفق شد به بایرن مونیخ و اتلتیکو 
مادرید گلزنى کند. آزمون در آخرین بازى روستوف در 
لیگ اروپا در پیروزى 4 بر صفر آنها مقابل اســپارتاك 
پراگ ســهیم بود. او پس از انتقالش در سال 2015 از 
روبین کازان به روســتوف از ســوى هواداران به اسم 
«مسى ایران» معروف شد. او پس از آنکه موفق شد به 
همراه روستوف 9 گل را به ثمر برساند نامش براى انتقال 
به لیورپول رقیب سنتى منچستر یونایتد مطرح شده بود.  

تایم اوت

درآمدهاى استقالل از حضور بازیکنان این تیم در جام 
جهانى 2014 یکى از درآمدهایى بود که آبى پوشان در 
این سال ها حســاب ویژه اى روى آن باز کرده بودند و 
در هفته هاى گذشته بعد از چند ســال تأخیر به حساب 
استقالل واریز شد اما با اعالم مدیران این باشگاه خیلى 
زود این پول نیز به حســاب بازیکنان خارجى واریز شد 
تا ادعاهاى مدیران اســتقالل مبنى بر هزینه کرد پول 
اسپانســر براى پرداخت بدهى هاى خارجى، مورد ابهام 

واقع شود.
اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل استقالل براى توجیه 
عملکرد خود بارها درباره مشــکالت مالى این باشگاه و 

بدهى هاى خارجى صحبت کردند امــا آبى ها از درآمد 
اسپانســر خود هیچ هزینه اى براى باشگاه و بازیکنان 
خارجى انجام ندادند و پرداخت معوقات بازیکنان خارجى 
این تیــم با درآمدهاى باشــگاه از فیفا صــورت گرفته

 است.
با وجود این مدیران استقالل در توضیح مشکالت مالى 
خود پرداخت بدهى یک میلیاردى بازیکنان خارجى که با 
درآمد سه سال گذشته این باشگاه انجام شده را از جمله 
دستاورد هاى خود معرفى مى کنند و البته نمى توان آنها 
را به دلیل پرداخت این بدهى ها مقصر دانست زیرا تاریخ 
تمامى این تعهدات به حداقل سه فصل قبل باز مى گردد.

به گزارش ایمنا، گلى که جرى بنگســتون در هشتاد و 
هشتمین دقیقه از شــصتمین شهرآورد فوتبال اصفهان 
وارد دروازه سپاهان کرد نه تنها باعث شد که ذوب آهن در 
آن لحظات به کسب حداقل امتیاز امیدوار شود و بازى در 
دقایق پایانى هیجان بیشترى پیدا کند بلکه یک خاصیت 

دیگر هم داشت.
گل بنگســتون در نهایــت باعث نجــات ذوب آهن از 
چهارمین باخت پیاپى و کسب امتیاز براى این تیم نشد 
بلکه منجر به آن گشــت که تفاضل گل سپاهان منفى 
شود. طالیى پوشان اصفهانى که با تفاضل گلى منفى پاى 
به ورزشگاه نقش جهان گذاشته بودند با گل هاى سرور 

جباروف و مسعود حسن زاده براى بیش از یک ساعت در 
فاصله بین دو ضربه پنالتى مسابقه از این وضعیت رهایى 
یافتند. گل دقایق پایانى مهاجم هندوراســى ذوب آهن 
اگرچه باعث نشــد که 3 امتیاز از چنگ آنها خارج شود 
اما این خاصیت را داشــت که بار دیگر تفاضل گلشان 

را منفى کند.
در حال حاضر ســپاهان تنها تیم نیمــه باالیى جدول 
اســت که تفاضل گلــى منفــى دارد. البته ســه تیم 
باالســر ســپاهان هم از این نظر اوضاع خیلى بهترى 
ندارند. تفاضل گل استقالل خوزستان یک است و پیکان 

و نفت تهران صفر!

منفى سازى تفاضل سپاهان
ارمغان دربى

درآمد میلیاردى استقالل از 
فیفا کجا خرج شد؟

2 تیم اصفهانى امروز و فردا(پنج شنبه و جمعه) در آخرین 
دیدارهاى سال 95 خود به مصاف رقبا مى روند.

سپاهان فردا در مشــهد مهمان تیم سیاه جامگان است.
بسته به آنکه چه نتیجه اى در آخرین دیدار سپاهان در سال 
95 رقم بخورد طالیى پوشان اصفهانى یا با تلخکامى به 
استقبال تعطیالت نوروز مى روند یا سال جدید را با رؤیایى 

شیرین درباره بازگشت به آسیا شروع خواهند کرد.
چند هفته اى بود کــه طالیى پوشــان اصفهانى تقریبًا 
امیدشــان را بــراى آســیایى شــدن از دســت داده 
بودنــد اما فعــل و انفعــاالت هفته بیســت و ســوم 
لیگ برتر به گونه اى رقم خورد که شــانس ســپاهان 
بــراى بازگشــت بــه لیــگ قهرمانــان احیا شــد.

مهمترین اتفــاق آن بود که تیم اصفهانــى در تقابل رو 
در رو با همشــهرِى رده چهارمى خود برنده شد تا فاصله 
امتیازى اش را با رده اى به 2 امتیاز کاهش دهد که رسیدن 
به آن شانســى 50 درصدى براى کسب سهمیه پلى آف 
لیگ قهرمانان نصیب یک تیم مى کند. البته ایستادن بر 
پله چهارم در پایان مسابقات لیگ به خودى خود ارزشى 
ندارد اما به یک شرط ممکن است ارزشمند شود و آن اینکه 
تراکتورسازِى رده دومى با قهرمانى در فینال جام حذفى 
از آن طریق سهمیه مستقیم آســیایى بگیرد تا سهمیه 
اضافى اش در لیگ به تیم چهارم لیگ شــانزدهم برسد.
طالیى پوشــان اصفهانــى بــراى آنکــه بتواننــد 
همچنــان در هفته هــاى آتى دربــاره بازگشــت به 
لیــگ قهرمانــان رؤیاپــردازى کننــد بایــد حداکثر 

امتیــازات دیدار بــا ســیاه جامگان را از آن خــود کنند 
و با دســت ُپر از مشــهد به نصــف جهــان بازگردند.

شاگردان عبدا... ویســى امیدوارند تا مشابه نتیجه اى که 
در دیدار رفت برابر ســیاه جامگان مشهدى در ورزشگاه 
فوالدشهر رقم خورد در اســتادیوم ثامن هم تکرار شود. 
در آن بازى که در آخرین روز مهرماه امســال برگزار شد 
سپاهان با حساب 2 بر یک سیاه جامگان را شکست داد.

اتفاقاً آنها از آخرین تقابل با این حریف در مشهد هم خاطره 
خوشى دارند. در یک سوم پایانى لیگ پانزدهم بود که در 
پى سه باخت پیاپى فاصله ســپاهان با منطقه سقوط به 
شکل نگران کننده اى کاهش یافت و حتى در یک هفته 
به 5 امتیاز رسید. پیروزى در دیدار رو در رو با سیاه جامگانى 
که جایگاهش در آن برهــه جداکننــده مناطق امن و 
خطرناك جدول بود مترادف با رهایى سپاهان از کابوس 
کوتاه مدت و ترســناکى بود که موقتًا دامنگیرش شــد.
با گذشــت یــک فصــل ســپاهان و ســیاه جامگان 
در مقطعى مشــابه باز هم در مشــهد به هم رسیده اند. 
جالب آنکه ســیاه جامگان کماکان همان نقش پارسال 
را ایفا مى کند یعنــى همچنان در رده اى قــرار دارد که 
تعیین کننده بقا یا ســقوط اســت. در مقابل، ســپاهان 
هرچند مثل پارســال فصل خوبى را پشت سر نگذاشته 
اســت اما نه تنها بــه آن کابوس دهشــتناك مقطعى 
گرفتار نیســت که سوداى آســیایى شــدن هم دارد.
از آنجا که دیدار با ســیاه جامگان آخرین بازى رســمى 
سپاهان در سال 95 به حساب مى آید نتیجه آن تا حدود 

زیادى تعیین کننده این است که طالیى پوشان اصفهانى 
با روحیه اى خوب به استقبال تعطیالت نوروز مى روند و 
سال جدید را با سوداى آسیایى شدن شروع خواهند کرد یا 

عکس این حالت اتفاق مى افتد.
 اما سبزپوشان اصفهانى  هم  امروز از حریفى در ورزشگاه 
فوالدشــهر میزبانى خواهند کرد که بخاطر دستیابى به 
سهمیه آسیایى آرزوى باخت و ناکامى اش را چه در فینال 
جام حذفى و چه در هفته هاى باقیمانده از لیگ برتر دارند.

سبزپوشان اصفهانى که امسال برخالف دو فصل قبلى 
موفق نشــدند به فینال رقابت هاى جام حذفى راه یابند 
در هفته هاى پایانى لیگ شانزدهم یک هدف مشخص 
دارند و آن اینکه به رده ســوم جدول بازگردند و دستکم 
ســهمیه پلى آف لیگ قهرمانان را به دســت آوردند. از 
آنجا که تحقق این هدف تنهــا منوط به نتایج ذوب آهن 
نیست و به عملکرد اســتقالل در هفت هفته پایانى هم 
بستگى دارد این امکان هست که حتى در صورت کسب 
حداکثر امتیــازات ممکن از بازى هاى پیــش رو باز هم 
ذوب آهن به رده ســوم نرســد اما تالش در راستاى این 
هدف اگر با موفقیت همراه باشــد دســتکم به معناى 
ماندگار شــدن تیم اصفهانى در رده چهارم خواهد بود.

جایگاه چهارمى البته متضمن ســهمیه آسیایى نیست 
اما در صورت قهرمانى تراکتورســازِى رده دومى در جام 
حذفى، ذوب آهن یا هر تیمى دیگرى که در پایان فصل 
در رده چهارم باشد هم آســیایى خواهد شد. جالب آنکه 
تیمى که ذوب آهن احتماًال در پایان لیگ شانزدهم آرزوى 

باختنش در فینال جام حذفى را دارد همان حریفى است 
که فردا در ورزشگاه فوالدشهر از آن میزبانى خواهد کرد.

نفت تهران اگرچه با یک امتیاز کمتر نسبت به ذوب آهن 
ســه پله پایین تر از این تیم در رده هفتم جــاى دارد اما 
امید به آسیایى شدنش بیشــتر از حریف اصفهانى است 
زیرا زردپوشان تهرانى اگر هم در لیگ برتر به هدفشان 
نرسند مى توانند در پایان فصل شــانس خود را در فینال 
جام حذفى امتحان کنند. البته آنهــا در لیگ هم خیلى 
کم امیدتر از ذوب آهن نیســتند. نفت یکى از شش تیمى 
اســت که به جایگاه چهارمى ذوب آهن چشم دارد و اگر 
تا پایان هفته سى ام لیگ برتر به این هدف برسد سهمیه 
آسیایى خود را تضمین خواهد کرد. در این صورت اگر در 
فینال جام حذفى برنده شود سهمیه مستقیم و قطعى لیگ 
قهرمان را مى گیرد و اگر بازنده شود به پلى آف خواهد رفت.
سبزپوشــان اصفهانى از دیدار رفت با زردپوشان تهرانى 
خاطره تلخى دارند. در آن مســابقه آنها بازى برده را در 
دقایق پایانى با تساوى و در واپسین وقت هاى تلف شده 
با باختى دراماتیک در ورزشــگاه تختــى عوض کردند. 
آن شکســت تلخ اولین باخت مجتبى حسینى به عنوان 
ســرمربى ذوب آهن بود. این مربى 42 ســاله در ادامه 
چهار باخت لیگ برترى دیگر را هم در این سمت تجربه 
کرد که همگى آنها به شکل عجیبى در چهار هفته اخیر 
رقم خورده اســت. باید دید نوار شکست هاى پشت سر 
هم ذوب آهن باالخــره در این هفته پاره خواهد شــد یا

 خیر.

بعد از اتفاقات رخ داده در بازى ذوب آهن و سپاهان در 
لیگ برتر و اهانت به تیم فوتبال و سرمربى ذوب آهن از 
سوي برخی تماشاگران، قرار شد بازى این تیم با نفت 
تهران در لیگ برتر بدون تماشاگران ذوب آهنی برگزار 

شود که این محرومیت لغو شد.
 پس از پایان مسابقه تیم هاى ذوب آهن و سپاهان در 
دربى اصفهان که با شکســت 2 بر 1 ذوب آهن همراه 
بود، هواداران ذوب آهن که از شکست تیمشان ناراحت 
بودند، با شــعار حیا کن رها کن، سید مجتبى حسینى 

سرمربى این تیم را بدرقه کردند.
در پى این موضوع و با توجه به اهانت مکرر و آشــکار 
تماشاگران منتسب به باشگاه ذوب آهن نسبت به تیم 
فوتبال و سرمربى تیم در هنگام برگزارى دیدار دو تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان و فوالدمبارکه ســپاهان، 
کمیته انضباطى باشــگاه ذوب آهن با تشکیل جلسه، 
حضور تماشاگران ذوب آهنى را در دیدار هفته بیست و 
چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى کشور در برابر تیم 

فوتبال نفت تهران، ممنوع اعالم کرد.
اما اعالم شــد کــه در پــى تصمیــم و رأى کمیته 

انضباطى باشــگاه  ذوب آهن اصفهــان، مبنى بر منع 
ورود تماشــاگران ذوب آهنى جهت تماشــاى دیدار 

ذوب آهــن با نفت تهــران در هفته بیســت و چهارم 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور در 
ورزشگاه فوالدشهر، مدیریت کانون هواداران باشگاه 
ذوب آهن تشــکیل جلســه داد و با بررســى موضوع 
فوق، طى نامــه اى از مدیریت باشــگاه تقاضا کرد، 
منع ورود کلیه تماشــاگران ذوب آهن به ورزشــگاه 
فوالدشــهر لغو شــده و تنها از ورود چند نفر تماشاگر 
خاطى که مورد شناسایى نیز قرار گرفته اند، جلوگیرى 

شود.
بر این اساس، این تقاضا مورد پذیرش مدیریت باشگاه 
ذوب آهن قرارگرفت و مقرر شد به جز چند نفر تماشاگر 
خاطى دیدار ذوب آهن-ســپاهان، بقیه تماشــاگران   
ذوب آهن که همواره بدون هیچگونه چشم داشتى در 
اوج و حضیض موفقیت ها و شکســت هاى تیم هاى 
ورزشى ذوب آهن حضور داشــته اند، قادر به حضور در 
ورزشگاه فوالدشهر و تشویق تیم خود در مقابل نفت 

تهران هستند.

مصاف اصفهانى ها با نفت و سیاه جامگان در هفته  بیست و چهارم

 آذرى را با پله ها  جدال با نفت سیاه!
تنها بگذارید!

گروه ورزشــى روزنامه نصــف جهان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایــران مــى پــردازد. شــما مــى توانیــد 
دیدگاه هــا و تحلیل هــاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■ ســپاهان اگر در هفته هاى آینــده هم نتایج 
خوبى نگیــرد بهتر اســت با همین ســرمربى 
تا پایان فصل بســازد و فکرى اساســى براى 
فصل آینــده کند. تعویض مربــى در این زمان 
به هیچ وجه منطقى نیســت. منتهــا کارى که 
مدیرعامل این باشگاه باید انجام دهد این است 
که از همین حاال باب مذاکره با یک گزینه خوب 
خارجى را بــاز کنند و با او قــرارداد ببندند تا در 
فصل نقل و انتقــاالت تابســتانى فرصت را از 
دســت ندهیم و مربى مان مشخص شده باشد. 
همانطور که ســپاهان در فصل قبل و تا زمانى 
که لیگ به پایان نرســیده بود توافقات نهایى را 
با ویسى انجام داده بود،حاال هم این کار اشکال

 ندارد.

■ خیلى سخت است که سپاهان بتواند سهمیه 
آســیایى بگیرد اما به هر حال همه باید تالش 
خود را بکنند. باید  تا آنجا که مــى توانند بازى 
هــاى پیــش رو را ببرند تــا هــواداران بدانند 
که بازیکنان بــراى این تیم غیــرت و تعصب

 دارند.

■ شــهرآورد اصفهــان برگزار شــد و بخاطر 
نتایج ضعیف دو تیم اصفهانــى، دیدارهایى که 
مى توانســت ورزشــگاه نقش جهان را مملو از 
حضور هــواداران نماید فقــط در حضور حدود 
هشت هزار هوادار برگزار شــد و این نکته مایه  
تأسف و ناراحتى است. ســپاهان در این فصل 
آنقدر بد عمل کرد و از سرمربى خود وعده هاى 
رنگارنگ شــنید که همین تعداد هوادارانى هم 
که به نقش جهان مى روند را باید دستشــان را 
بوسید و ممنونشــان بود، ذوب آهن هم درست 
اســت که هوادار زیادى ندارد امــا همین تعداد 
هم که به ورزشــگاه مى روند با ادبیاتى زشــت 
از سوى مدیرعامل ذوب آهن مورد خطاب قرار 
مى گیرند. شــما به مصاحبه اخیر ســعید آذرى 
نگاه کنید. گفته به شــعار پله هــا کارى ندارم. 
واقعًا خیلى زشت اســت که هواداران روى سکو 
را با عنوان پله ها خطاب کند. باشــگاه سپاهان 
بارها از ســوى هوادارانش با انــواع تنش ها رو 
به رو شده اما همیشــه احترام آنها را حفظ کرده 
است، آن وقت ذوب آهن تنها سیاستش در قبال 
هواداران بلیت رایگان بوده و سایر آیتم هایى که 
براى تکریم هوادار الزم است را فراموش کرده 
است. براى همین اســت که در اصفهان کمتر 
رغبتى براى هوادارى از این تیم وجود دارد. بهتر 
اســت در دیدارهاى آتى همان تعداد هواداران 
هم که براى ذوب آهن به ورزشــگاه مى رفتند 
دیگر نروند و سعید آذرى را با پله هاى خود تنها

 بگذارند. 

■  ذوب آهن به هیچ وجــه اجازه ندهد که نفت 
تهران دست پر از ورزشگاه فوالدشهر به تهران 
بازگردد. تیم على دایى از جمله تیم هایى است 
که مى تواند به شدت جایگاه فعلى ذوب آهن را 
تهدید کند و آنها هم شانس کسب سهمیه آسیا 
را براى خود قائلند. این روزها نفت با مهره هایى 
که جذب کرده حریف خطرناکى شــده است و 
در دیدار با پرسپولیس هم اگر اخراج زودهنگام 
گلرشــان نبود قطعًا براى رقیبشان دردسر ساز 
مى شــدند. امیدوارم ذوب آهن حسابى مراقب 
باشد و اشــتباهات دیدارهاى گذشــته را تکرار

 نکند.

صداى هواداران

لغو محرومیت تماشاگران ذوب آهن
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هیچکس هر چند قدر او درحق، بزرگ و ارزش او در دین، بیشتر باشد، 
بى نیاز نیست که او را در انجام حق یارى رسانند و هیچکس گرچه مردم 
او را خوار شمارند و در دیده ها بى ارزش باشد، کوچک تر از آن نیست که 
کسى را در انجام حق یارى کند، یا دیگرى به یارى او برخیزد. کسى که 
عظمت خدا در جانش بزرگ و منزلت او در قلبش واالست، سزاوار است 

موال على (ع)که هرچه جز خدا را کوچک شمارد.

نوروز با 33 برنامه از صدا و سیماى  اصفهان
اطالع رسانى مدیران رادیو  و تلویزیون اصفهان از کارنامه سال 95 و برنامه هاى سال96  این مرکز

ساسان اکبرزاده
مدیر کل صدا و ســیماى مرکز اصفهان  ویژه برنامه هاى نوروز 96 صدا و سیما را براى خبرنگاران 

تشریح کرد.
بر این اساس ویژه برنامه هاى صدا وســیماى مرکز اصفهان براى نوروز 96 از 25 اسفند و به طور 
رسمى از 29 اسفند 95 آغاز شده و با برنامه هاى متنوع  و فیلم هاى سینماى و ... تا 13 فروردین ماه 

سال 96 ادامه خواهد داشت.
مسعود احمدى افزادى گفت: پیشنهاد شده با توجه به شرایط، برنامه ویژه نوروزى در عمارت چهلستون 
برگزار شود که هنوز قطعى نشده است ولى مطمئناً برنامه هاى ویژه نوروزى در یکى از نقاط تاریخى 
و خانه هاى تاریخى با حضور هنرمندان اصفهان از 9 شب 29 اسفند برگزار و تا دو ساعت بعد از سال 

تحویل ادامه خواهد داشت.

حق مردم دانستن است
مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان مى گوید: سال 95 را علیرغم همه مشکالت و محدودیت هاى 
بودجه اى و بدون توقف با انجام فعالیت هاى بسیار مطلوب پشت سر گذاشتیم چرا که معتقدیم وظیفه 

ما ایجاد نشاط براى اقشار مردم بوده و حق مردم نیز دانستن مى باشد.
احمدى افزادى افزود: برنامه هاى رسانه ملى بر سه محور میل، نیاز و مصلحت انقالب و ایران استوار 

بوده.

نیازمند ابزارهاى نو هستیم
وى با بیان اینکه رسانه ملى در حوزه صدا و تصویر، اطالع رسانى و اخبار برنامه هاى برون مرزى و فنى 
و ... ایستایى ندارد ، گفت: امروز و در عصر ارتباطات به شاهراه انفجار اطالعات رسیده ایم و با توجه به 
اینکه اطالعات و ارتباطات جمعى هر نفس در حال نو شدن است، بنابراین در حوزه برنامه سازى رسانه 
ملى، باید به سوى استفاده از ابزار نوین گام برداشت و در دوره جدید استودیو گریزى، زمان شکنى و 
مکان شکنى مدنظر خواهد بود و خبرنگاران باید در این فضا و حامالن این فناورى ها در عصر جدید 

باشند که اگر از این فناورى ها استفاده نشود عقب خواهیم ماند.

باید در راستاى تحقق نظام دیجیتال سرمایه گذارى شود
احمدى افزادى صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران را یکى از مهمترین و بزرگ ترین رسانه پاك 
که وظیفه اطالع رســانى دقیق، منصفانه و مبتنى بر امید را به عهده دارد دانست و گفت: امروز باید 
سیستم هاى آنالوگ به دیجیتال در حوزه رسانه ملى تبدیل شود که اگر به این امر توجه نشود مى تواند 
کشور ده ها سال عقب بیفتاد. بنابراین دولت، مجلس شوراى اسالمى و مسئوالن کشورى باید توجه 
خاص به آن  داشته باشند و تا زمانیکه به یک نظام دیجیتال کامل رسانه اى که در کشور ما تأثیرگذار  
است نرسیم براى 120 شبکه داخلى، استانى، ملى و بین المللى ابهام بزرگى است و کشور باید در این 
راستا سرمایه گذارى جدى نماید. این در حالى اســت که با دیجیتالى شدن گیرنده و فرستنده هاى  

مردم ،کیفیت تصویر  افزایش یافته و ارتباط ما با دنیا قطع نخواهد شد.
وى یادآور شد: همه مناطق درخواست دیجیتالى شدن را دارند ولى به علت کمبود بودجه این فرآیند 

دیجیتال به تأخیر افتاده است.

SD باید HD شود
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان با تأکید بر اینکه براى کیفیت تصویر نیز باید SD به HD تبدیل 
شود گفت: براى دستیابى به الزامات دنیاى رسانه اى باید سواد و شناخت رسانه اى بیشتر شده و این 
حق مردم است که از صدا، تصویر و اطالع رسانى خوب بهره گیرند، البته صدا و سیماى مرکز اصفهان 
در استفاده از ابزار نوین و زیرساخت هاى فنى و ... در بین صدا و سیماى استان ها، در میانه قرار دارد 
ولى با توجه به اینکه اســتان اصفهان قطب فناورى هاى نوین است باید جلوتر باشد و دولتمردان و 

مسؤالن کشور باید به رسانه ملى به عنوان میراث ملى آینده و جاودانه، توجه خاص داشته باشند.

به عدم پیوست رسانه اى انتقاد داریم
احمدى افزادى با تأکید بر پیوست رســانه اى براى طرح ها و پروژه ها گفت: طرح هاى فرهنگى، 
اقتصادى، اجتماعى، ورزشى و... درحوزه هاى مختلف باید پیوست رسانه اى داشته باشند و ما به عدم 
پیوست رسانه اى در طرح ها همواره انتقاد داشته ایم و فقط در اختتامیه ها، انعکاس سیلى شکل داریم 
که تأثیر چندانى ندارد در حالى که براى این طرح ها و پروژه ها هزینه هاى هنگفتى صرف شده و مى 
طلبد اندکى هزینه هم براى پیوست رسانه اى صورت گیرد که اهمیت آن را مسئوالن واقف هستند.

مسئوالن، پاسخگو باشند
وى با بیان اینکه مسئوالن همواره باید پاسخگوى پرسشگران در حوزه مسئولیت خود باشند گفت: 
برنامه هاى شاد در رادیو اصفهان و تقویت پرسشگرى و پاسخگویى مسئوالن نیز موجب اعتماد مردم 
به رسانه شده و در این راستا خبرنگاران باید در ارسال اخبار دقت داشته عدالت و انصاف و تسریع در 

اخبار را مد نظر داشته باشند.
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان اقتصاد مقاومتى را محور عملیاتى فعالیت صدا و سیما در سال 

جارى خواند و گفت: ما معتقدیم تا زمانى که مردم به هویت خود توجه نکنند اقتصاد مقاومتى به طور 
کامل عملى نخواهد شــد و همه باید کمک کنند. البته بیش از  هزار و 200 عنوان گزارش اقتصاد 

مقاومتى از شبکه هاى مختلف پخش شد و این قدرت اصفهان است.

صدا و سیماى اصفهان، داراى خبرگزارى مى شود
وى از راه اندازى خبرگزارى صدا و سیماى مرکز اصفهان تا پایان سال جارى خبر داد و گفت: اصفهان 
با 23 دفتر خبرى، باالترین میزان دفاتر خبرى کشور را داراســت و از این نظر در کشور رتبه اول را 
به خود اختصاص داده است. این در حالى است که ما در سال جارى بیش از 30 میلیارد تومان پروژه 
فنى اجرا کرده ایم و در اردیبهشت ماه سال آینده نیز ایستگاه هاى جدید فرستنده را به بهره بردارى 

مى رسانیم.

راه اندازى آفتاب و مهتاب
مدیر کل صد و سیماى مرکز اصفهان با بیان اینکه در سال جارى دو استودیو آفتاب و مهتاب 250 و 
600 مترى راه اندازى شد افزود: تا پایان سال جارى در صدا و سیماى مرکز اصفهان، معاونت رسانه 

هاى نوین اعالم موجودیت مى کند.

تولید سریال هاى بزرگ در راه است
احمدى افزادى مى گوید: تولید سریال هاى بزرگى چون «هزار سرباز ویژه اقتصاد مقاومتى، بازگشت 

سیمرغ »و ... در سال آینده ازسوى صدا و سیماى مرکز اصفهان عملیاتى و اجرایى خواهد شد.

پر بیننده ترین هستیم
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان مى گوید: اجراى سیاست استودیو گریزى و اجراى برنامه در 
بین مردم در سال جارى موجب افزایش بینندگان صدا و سیما شده به گونه اى که در صد بینندگان 
برنامه هاى صدا و سیما از 67 درصد در بهمن ماه ســال 93 به 80 درصد در پاییز 95 رسید و برنامه 
«زنده رود» صبح هاى جمعه صدا و سیماى مرکز اصفهان در کشور پربیننده ترین برنامه شبکه هاى 

استانى سراسر کشور بوده است.

بودجه صدا و سیما اندك است
احمدى افزادى بودجه رسانه ملى در برنامه ششم توسعه را 7 /0 درصد بودجه کشور اعالم کرد و گفت: 
20 سال پیش صدا و سیما دو شبکه را دارا بود و یک درصد بودجه به صدا و سیما اختصاص داشت که 
این میزان امروز با 130 شبکه و مقابله با دو هزار و 800  شبکه ماهواره اى، 15 شبکه قابل دریافت، 

230 شبکه فارسى زبان مخالف و البته شبکه هاى غیراخالقى، 0/4 درصد بودجه است.

دیجیتالى شدن، مطالبه مردم است
وى رسانه ملى و دیگر رسانه ها را موجب پایدارى، تثبیت و آرامش دانست و گفت: ما به عنوان اهالى 
رسانه معتقدیم اگر به رسانه ها توجه شود مشــکالت مردم در حوزه هاى مختلف بهتر هضم و حل 

خواهد شد و در این راستا یکى از مطالبات جدى مردم، دیجیتالى شدن از طریق زمینى است.

برنامه بلند مدت مرکز اصفهان
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان  از طراحى برنامه پنج ساله صدا و سیماى مرکز اصفهان تا سال 
1401 و ارسال آن به معاونت استان ها خبر داد و گفت: در برنامه چشم انداز سال 1401 ، شعار ما هر 

ایرانى یک رسانه مى باشد.

یک برنامه بى نظیر
احمدى افزادى در عین حال پخش برنامه ویژه رمضان با عنوان «یک شهر یک ضیافت» که رهاورد 
آن 25 میلیارد تومان کمک هاى نقدى و غیرنقدى براى آزادى زندانیان بود را در ســال جارى به 

عنوان برترین برنامه افطارى در بین شبکه هاى استانى دانست و آن را شاخص و بى نظیر خواند.
وى بار دیگر تأکید کرد مسئوالن به رسانه ملى که یک ســرمایه ملى و فراملى به شمار مى رود از 

نظربودجه اى بیشتر کمک کنند.

 مجریان اصفهانى در برنامه هاى نوروزى
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان در خصوص استفاده از مجریان بومى در برنامه هاى نوروزى 
هم گفت:اجراى یک برنامه بحثى کامًال فنى و تخصصى است و در حقیقت یک علم به شمار مى رود 
که باید به آن توجه ویژه داشت و یک مجرى باید بتواند نظر اکثر مردم را به خود جذب کند و ما نیز 
سعى خواهیم کرد در برنامه هاى نوروزى امسال از مجریان خوب  و با تجربه اصفهان استفاده کنیم.

انتخابات و صدا و سیماى اصفهان
احمدى افزادى اشاره اى هم به انتخابات داشت و گفت: براى آگاهى مردم از روند انتخابات که در 
اصفهان بسیار مهم و سه گانه اســت ما چهار مرحله تبیینى، تبلیغى، تهییجى و مرحله تبیین نتایج 

انتخابات را به مرور پخش خواهیم کرد تا مردم حضور حداکثرى در انتخابات داشته باشند.
■■■

معاون ســیماى صدا و ســیماى مرکز اصفهان نیز گفت: سال آینده در ســیماى مرکز اصفهان 
سریال هاى زیادى تولید و پخش خواهد شد که «بازگشت ســیمرغ» در 47 قسمت  یکى از این
 برنامه هاست که فیلمنامه آن در حال نگارش است و مشابه سریال «کیمیا»ست که در فرانسه، آلمان 
و اصفهان تصویربردارى مى شود و اعتبار پیش بینى شده آن 150 میلیارد تومان است که با مشارکت 

بخش خصوصى صورت مى گیرد و قرار است طى 18 ماه عملیاتى شود.
سید على معصوم زاده افزود: سریال 26 قســمتى «برج آمال» نیز که به قاچاق کاال مى پردازد در 

دستورکار است.

 30 فیلم سینمایى در نوروز پخش مى شود
وى ادامه داد: حداقل 30 فیلم ســینمایى در ایام نوروز از ســیماى مرکز اصفهان که محصول 
سال هاى 2013 تا 2015 اســت پخش خواهد شــد که برخى ازاین فیلم ها جدید و برخى فیلم 
هاى برگزیده هستند که البته در بخش فیلم هاى ســینمایى به سینماى کودك هم توجه شده 

است.
وى پخش گلچینى از برنامه هاى «زنده رود» سال جارى ویژه برنامه «کى میاد ستاره چینى»، 
برنامه هاى ورزشى، برنامه «اینجا اصفهان»، ســریال هاى «رشید حرفه اى» و «هشدار براى 

کبرى 11 »و ... را از دیگر برنامه هاى نوروزى سیماى مرکز اصفهان برشمرد.

عموها هم مى آیند
معاون سیماى صدا و ســیماى مرکز اصفهان مى گوید: پخش سرى جدید برنامه «عموقناد» و 
«عموهاى فیتیله اى» براى کودکان، ارتباط مستقیم با راهیان نور، مستندهاى تولید شده، «اقتصاد 
در روستاها» در چهار قسمت، مستند «اربعین ما داریم مى آییم» و ... از برنامه هایى است که در 

روزهاى نخستین فروردین 96 براى بینندگان سیما تدارك دیده شده است.
■■■

معاون صداى صدا و ســیماى مرکز اصفهان نیز به تشــریح برنامه هاى نوروزى رادیو اصفهان 
پرداخت و گفت: با راه اندازى رادیو نما در کشور و اصفهان و اینکه مخاطبان این رادیو، در منازل 

تصویر را به صورت نما مى بینند از موفقیت هاى سال جارى بود.

رویکرد شاد در رادیو اصفهان
سید محسن طباطبایى افزود: مخاطبین رادیو اصفهان با فاصله خوب نسبت به میانگین کشورى 

که 27 درصد است به 38 درصد رسیده و ما در کشور برتر بودیم.
وى با بیان اینکه برنامه هاى نوروزى صداى مرکز اصفهان از 26 اســفند با «چهارشنبه شادى» 
آغاز شده و تا 13 فروردین هر روز با 11 عنوان برنامه و پخش 600 دقیقه برنامه در طول روز ادامه 
مى  یابد افزود: رویکرد برنامه هاى صداى مرکز اصفهان بیشتر اطالع رسانى و ارائه برنامه هاى 

شاد است.
معاون صداى مرکز اصفهان، قند و عسل، آواى بهار، بهار اصفهان، هفت سین ایرانى ، سفرنامه 

گلگشت ایران، شب هاى روشن و... را از برنامه هاى نوروزى خواند.

برنامه اى مخصوص مهمانان نوروزى
طباطبایى گفت: در نوروز امســال، ما رادیو جاده را براى اطالع رســانى میهمانان و گردشگران 
اجرا مى کنیم. این در حالى است که صداى مرکز اصفهان، در سال جارى، 120 گزارش از شبکه 

سراسرى را در کارنامه دارد.

■  تلویزیون:
1- ویــژه برنامــه تعاملــى «تماشــاخانه» با 
مشــارکت بیننــدگان اصفهانــى هرشــب از 

سه شنبه 95/12/26 تا شنبه 95/12/28 
2- ویــژه برنامــه ســال تحویــل در یکــى از 
خانــه هــاى تاریخــى اصفهــان بــا حضور 
پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا و فرزنــدان 
خانــواده هاى اصفهانــى از ســاعت 21 الى 24 
یک شنبه 29 اسفند ماه و  از ساعت 9 صبح  لغایت 
15 روز 30 اســفند و تا یک ســاعت پس از سال 

تحویل با حضور مردم.
3- سریال جذاب و دیدنى «رشید حرفه اى» هر 

شب از شبکه اصفهان.
4- ویژه برنامه روزانه ســخنان بزرگان حکمت 
ایران در مورد مکتب اصفهان از جمله دکتر اعوانى، 
دکتر ابراهیمى دینانى، آیــت ا... دکتر مصطفوى، 
دکتر منوچهر صدوقى،  دکتر مهدى محقق، دکتر 

صدرالدین طاهرى و ...
5-ویژه برنامه روزانه ســخنان حضــرت آیت ا... 

مظاهرى.
6- برنامــه هــاى راه ابریشــم ویــژه اجراهاى 
مشــترك شــبکه اصفهان با شــبکه ام بى سى 
کره جنوبى همراه با ســنت هاى خاص ایرانى و 

کره اى از چهلستون.
7- ویژه برنامه هاى«اینجــا اصفهان» از میدان 
امام(ره) با حضور مردم در مورد معرفى اصفهان با 

حضور گردشگران و هنرمندان محلى.
8- مستند داستانى سفرنامه زوجى جوان که هر روز 

به یک شهرستان استان اصفهان سفر مى کنند.
9- مستند جدید داستانى مادر.

10-زیباترین  برنامه هاى «زنده رود» به صورت 
روزانه با عنوان«گلچین».

11- ویژه برنامه روزانه «ستاره چینى» با محوریت 
خانواده هــاى اصفهانى و ســبک زندگى ایرانى 

اسالمى ویژه ایام عید.
12-ویژه برنامــه «نم نم باران» ویژه شــهادت 

حضرت امام هادى علیه السالم.
13-ویژه برنامه دیدگاه در مورد 12 فروردین.

14 - ویژه برنامه ترکیبى ویژه انتخابات.
15- هر روز یک فیلم ســینمایى جذاب سینماى 

ایران و جهان در برنامه تماشاخانه.
16- هــر روز یک فیلم ســینمایى کــودك در 

تماشاخانه کودك.
17- ویژه برنامه دهه شصتى ها هر روز با محوریت 

خاطره بازى هاى دوران کودکى.
18- مسابقات کودکانه« یه بازى تازه تر» با حضور 
عموهاى فیتیله اى و بچه هاى اصفهانى با موضوع 

سبک زندگى.
19- مســابقات کودکانه «عمو قناد و بچه هاى 
اصفهانى» با موضوع اقتصاد مقاومتى و ســبک 

زندگى.
20- سریال« شرلوك هلمز» هر روز.

21- مستندهاى تاریخى فرهنگى اصفهان هر روز 
از شبکه اصفهان.

22- هر شب با راهیان نور به صورت زنده.
23- ویژه برنامه «خورجیــن» روزانه با محوریت 

مجموعه اى از آداب و سنت هاى اصفهانى

■  رادیو اصفهان:
1- ویژه برنامه بهار اصفهان پخش روزانه با موضوع 

اطالع رسانى گردشگرى نوروز.
2- ویژه برنامه هاى قند و عســل هر روز از رادیو 

اصفهان.
3- برنامه هاى شاد موسیقیایى و ترکیبى (آواى بهار).

4- استفاده از تصاویر نقاط گردشگرى و تاریخى 
همراه با اطالع رســانى نیازمندى هاى مختلف 
مسافران وگردشگران از طریق ستاد سفر به صورت 

تصویرى از رادیو نما.
5- ویژه برنامه هفت سین ایرانى.

6- ویژه برنامه سفرنامه.
7- برنامه گلگشت ایران.

8- سنت ها در فرهنگ مردم اصفهان.

■   خبر اصفهان:
- اخبار صد ثانیه هر روز از شبکه اصفهان.

- منتخبــى از جذاب ترین گــزارش هاى خبرى 
در ســال 95 هر روز از شــبکه اصفهان از جمله 

برنامه هایى است که به اجرا درمى آید.

ویژه برنامه هاى صدا و سیماى 
اصفهان در ایام عید نوروز 

سال 1396
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اولین نشست معاون سیما به همراه تعدادى از مدیران 
شبکه هاى سیما به منظور اعالم برنامه هاى نوروز 96 

برگزار شد.
در این نشست گزارشــى از برنامه هاى نوروزى سیما 

ارائه شد.
به گزارش نامه نیوز، ویژه برنامه هاى ســال تحویل 96 
تنها از چند شــبکه پخش مى شــوند؛ «بوى عیدى»، 
«محله گل و بلبل»، «سه ستاره»، «4»، «تحویل سال 
قرآنى» و «ویژه برنامه افق» به ترتیب از شــبکه هاى 

یک، دو، سه، چهار، قرآن و افق پخش مى شود.
پنج مجموعه نمایشــى مفرح در طــول ایام تعطیالت 
از شــبکه هاى یک، دو، ســه، چهار و پنج سیما پخش 
مى شود؛ مجموعه «على ابدل» از شبکه یک سیما، «مرز 
خوشبختى» از شبکه دو سیما، «خانه ما» از شبکه سه 
سیما، سریال خارجى دوران کهن از شبکه چهار سیما و 
مجموعه «شوخى کردم» قرار است در تعطیالت نوروز 

راهى آنتن شوند.
در طول ایام نوروز برخى از شبکه ها به تولید مسابقات 
جذاب پرداخته اند از جمله این مســابقه ها مى توان از 
مسابقه «دستپخت» ، «دســت پخت هاى خودمانى»، 
«آقاى گزارشگر»، «میهمان ما باشید» ، «زمانى براى 

خندیدن» ،«آقاى آتش نشان» و «اسراء» یاد کرد.
مجموعه نمایشــى عروســکى «کاله قرمــزى» به 
تهیه کنندگى حمید مدرسى و با اجراى ایرج طهماسب 
در 14 قسمت 50 دقیقه اى، هر شب ساعت 23 پخش 

مى شود. تکرار این برنامه هر روز ساعت 15 است.
مسابقه «بهترین شــو» (فیتیله اى ها)، به تهیه کنندگى 
علیرضا آقایى و با اجراى محمد مســلمى، على فروتن، 
حمید گلى. در 2 قســمت 50 دقیقه اى، در ایام نوروز، 
جمعه ها ســاعت 13:30 پخش مى شــود. هدف این 

مجموعه استعدادیابى در بین کودکان و نوجوانان است.
در طول تعطیالت نوروزى 120 فیلم سینمایى خارجى و 
15 فیلم از شبکه هاى سیما پخش مى شود؛ «بادیگارد»، 
«طمع شیرین خیال»، «زاپاس»، «یک گزارش واقعى»، 
«مجرد چهل ساله»، «ناردون» و «ماهى سیاه کوچولو» 

از جمله این فیلم هاى سینمایى ایرانى هستند.
 تاك شــوى «یک بار دیگر» با  اجراى احمد نجفى از 
برنامه هاى شبکه پنج سیماست که براى نوروز در نظر 

گرفته شده است.
 برنامه «خندوانه» در تعطیالت عید با مسابقه خندانده 
شــو و پانتومیم توســط هنرمندان همراه خواهد بود. 
همچنیــن برنامه «دورهــى» با تغییراتــى در دکور و 

بازیگران براى نوروز در حال تولید است.
برنامه هاى شبکه کودك از 24 اسفند آغاز مى شوند و تا 

13 فروردین ماه ادامه خواهند داشت.
 مسابقه «دست پخت هاى خودمانى» با اجراى روشنک 
عجمیان و حســین رفیعى در ایام عید از شبکه دو سیما 
پخش مى شود . این مسابقه آشپزى که چهره هاى هنرى 
و ورزشى در آن حضور دارند، در 14 قسمت 40 دقیقه اى، 

هر شب ساعت 20  از شبکه دو  پخش مى شود.
شبکه پنج سیما در ایام نوروز رقابت داوطلبان استخدام 
در آتش نشــانى را در برنامه «آقاى آتش نشان» نشان 

مى دهد.
در طول ایــام تعطیالت عید چهار قســمت نوروزى از 
مجموعه «شکرســتان»  براى پخش از شــبکه نسیم 
درنظر گرفته شده است و 20 قسمت تکرارى روى آنتن  

شبکه یک مى رود.
میرباقرى از تدارك 100 سریال براى سال 96 خبرداد 
و در عین حــال گفت: تلویزیون تا ســال 97 کنداکتور 

نمایشى اش معین است.

معــاون ســیما از افزایــش فعالیــت بازیگــران در 
مجموعه هاى تلویزیونى سخن گفت و توضیح داد: در 
حال حاضر 10 بازیگر و عوامل مختلف در سریال هاى 
در حال تولید ســیما که به 100 سریال مى رسد فعالیت 
دارند و مهاجرتى که در بازیگران و بخشى از عوامل تولید 
به سمت شبکه هاى ماهواره اى داشتیم، نه تنها متوقف 

شده، بلکه برخى از آنها بازگشته اند.
معاون ســیما اظهار کرد: محمدرضا شــجریان بعد از 
انتخابات 88 براى خودش منعى قرار داد که ما نمى توانیم 
صدایش را پخش کنیم. اگر ایشان از مواضع خود بعد از 
انتخابات 88 عدول کرده و بازگشته باشد و آن را اعالم 

کند ما صداى ایشان را پخش مى کنیم.
میرباقــرى دربــاره صحبت هــاى خــارج از موضوع 
فردوســى پور در برنامه «نود» گفت: وقتى کسى مورد 

اقبال است نباید هر احساسى را بروز دهد.

یکى از کارگردان هاى سریال «سرزمین کهن» درباره پایان 
تصویربردارى این سریال بیان کرد که تا یک ماه دیگر ضبط 

تمام مى شود.
ســید جمال ســیدحاتمى در گفتگو با مهر درباره سریال 
«ســرزمین کهن» که این روزها به کارگردانى او و کمال 
تبریزى ساخته مى شود، گفت: این روزها در شهرك سینمایى 

غزالى هستیم و تدارك رفتن به دانشگاه تهرانیم.
وى ادامه داد: فکر مى کنم کار ضبط و تصویربردارى تا یک 
ماه دیگر یعنى اواخر فروردین تمام مى شود و ما در این یک 
ماه مشغول تصویربردارى نهایى صحنه هاى دانشگاه تهران 

هستیم درواقع دانشگاه تهران آخرین لوکیشن ماست.
این کارگــردان در توضیح این صحنه ها عنــوان کرد: در 
این صحنه ها اتفاقات و ماجراهاى انقالب 57 را پیگیرى 
مى کنیم که بازیگر اصلــى آنها آرش مجیدى اســت و 

بازیگرانى از جمله بابک حمیدیان ما را همراهى مى کنند.
وى دربــاره اهمیــت ســریال «ســرزمین کهــن» و 
ویژگى هــاى آن یــادآور شــد: مهمتریــن ویژگى این 
کار نویســندگى آن اســت کــه علیرضــا طالــب زاده 
آن را بــه نــگارش درآورده و همچنیــن کارگردانــى 
کمال تبریزى کــه پیش از ایــن از هر دو ســریال هاى

 موفقى را در تلویزیون دیده ایم و حضورشان مى تواند خوب 

بودن اثر را تضمین کند. از طرف دیگر در این سریال بازیگران 
با تجربه اى در کار بوده اند که براى مخاطب جاذبه دارند. 

ســیدحاتمى در پایان اظهــار کرد: «ســرزمین کهن» از 
پروداکشن خوبى هم در کار بهره گرفت و محمد مسعود به 

عنوان تهیه کننده فراهم کننده این مساله بود.
فاز اول این ســریال در دهه 30 اســت، فاز دوم در دهه 40 
و فاز ســوم در دهه 50 مى گذرد و این تغییــر زمان که از 
فاز یک تا فاز ســه حدود 20 ســال بود باعث شد بعضى از 
شخصیت هاى سریال در فاز سوم تغییر کنند که از جمله این 
بازیگران مى توان به آرش مجیدى، پریوش نظریه، سعید 

راد و... اشاره کرد.

اکبر عبدى بازیگر ســینما و تلویزیون پس از ســپرى 
کردن دوران بیمارى، مقابل دوربین مجموعه تلویزیونى 
«محله گل و بلبــل 2» قرار گرفت و بــه ایفاى نقش 

پرداخت.
این بازیگر باســابقه که تاکنون در نقش هاى متفاوت 
خوش درخشــیده اردیبهشت امســال به دلیل عارضه 
کلیه در بیمارستان بسترى شــد و پس از سپرى کردن 
دوران نقاهت، براى نخســتین بار پس از بهبودى طى 
روزهاى گذشــته در نقش آراز که عموى عمو پورنگ 
است ایفاى نقش کرد و قرار است سکانس هاى مربوط 
به بازى وى در ویژه برنامه نوروزى «محله گل و بلبل 

2» پخش شود.
اکبر عبدى پیش از این هم در دو قســمت از مجموعه 

«محله گل و بلبل 1» به ایفاى نقش پرداخته بود.
مجموعــه تلویزیونــى «محلــه گل و بلبــل 2» به 
تهیه کنندگــى مســلم آقاجانــزاده و کارگردانى احمد 
درویش على پور ســاخته شده اســت، این مجموعه با 
اجراى داریوش فرضیایى و نویسندگى محمد درویش 
على پور هر شب ساعت 19 از شبکه دو پخش مى شود.

داریوش فرضیایى،  بهنوش بختیارى،  نادر ســلیمانى، 
سارا خوئینى ها، امیر نورى، ملیکا شــریفى نیا، نعیمه 

نظام دوست، امیرمحمد متقیان،  ابراهیم شفیعى، فرهاد 
بشارتى،  امیر سهیلى، جواد انصافى، آرش میراحمدى، 
مجید صیادى و (بازیگران خردســال) عرفان برزین، 
صدرا محرمى، آرشیدا سادات سید پور، ارمیا خندان و ... 

بازیگران سریال «محله گل و بلبل 2» هستند. 
اکبر عبدى و ارژنگ امیرفضلى از جمله بازیگران ویژه 

برنامه نوروزى «محله گل و بلبل 2» هستند.

همچنین فروزان بهــرام پور، محمد اعلمــى و عارفه 
عباسى عروســک گردان هاى این مجموعه هستند و 
شوکت حجت، ســامان مظلومى و نازنین حقیرى نیز 
به ترتیب صداپیشگى عروســک هاى یاور، داور و باور 

را به عهده دارند.
تصویربردارى قسمت هاى نوروزى «محله گل و بلبل 

2» در لوکیش هاى این سریال همچنان ادامه دارد.

مدیران از تعدادى همراه به سیما معاون نشست مجموعهاولین

بازگشت اکبر عبدى به تلویزیون پس از گذراندن دوره بیمارى

ضبط «سرزمین کهن» 1 ماه دیگر تمام مى شود

مذاکره مصطفى زمانى براى حضور در سریال حضرت موسى(ع)

اصغر فرهادى کارگردان برگزیده ى اسکار اعالم کرده است 
که فیلم جدیدش را در ماه سپتامبر (شهریور سال آینده) در 

اسپانیا مقابل دوربین مى برد.
به گزارش ایسنا، فرهادى پس از موفقیت با فیلم «فروشنده» 
و کسب دو جایزه از جشنواره کن و همچنین اسکار بهترین 
فیلم غیرانگلیســى زبان، فیلم جدیدش را از ماه ســپتامبر 
(شــهریور ماه) و با بازى «پنه لوپه کروز» و «خاویر باردم» 
زوج برنده اسکار در اسپانیا مقابل دوربین مى برد و پیش بینى 

مى شود، این فیلم براى سال آینده آماده نمایش شود.
فرهادى در گفتگو با نشــریه اسکرین ضمن اعالم این که 
این زوج سرشناس اسپانیایى لزوما در این فیلم در نقش زن 
و شوهر ایفاى نقش نمى کنند، گفت: ”بار دیگر در این فیلم 
نیز زوج هاى مختلفى حضور خواهند داشت و داستان فیلم نیز 
درباره خانواده و روابط خانوادگى است اما این بار جنبه هاى 
جدیدى نیز به آن اضافه شــده اســت. «پنه لوپه کروز» و 
«خاویر باردم» در فیلم بــازى مى کنند اما لزوما اینجا زن و 

شوهر نیستند.“
او با اعالم این که فیلمنامه این فیلم را به زبان فارسى نوشته و 

سپس به زبان اسپانیایى ترجمه شده است، توضیح داد: ”من 
به زبان اسپانیایى صحبت نمى کنم اما از اکنون تا زمان آغاز 
فیلمبردارى این فرصت را دارم تا با موسیقى فیلم بیشتر آشنا 
شوم و نهایت تالشم را خواهم کرد.این کارگردان برنده دو 
جایزه اسکار که پیش از این نیز فیلم «گذشته» را در فرانسه 
ساخته با اشاره به این که ساخت فیلم به زبان خارجى موجب 
تغییر دیدگاه سینمایى نمى شود، گفت:“احساس نمى کنم 
تغییر زبان موجب تغیر دیدگاه شما شود. نگرش من همدردى 
با همه شخصیت هاست که سطحى از همدردى و دلسوزى 
عمومى اســت.“همچون ســایر فیلم هاى فرهادى هنوز 
اطالعات زیادى درباره این پروژه ســینمایى وجود ندارد به 
جز این که «پدرو آلمادوار» سینماگر مطرح سینماى اسپانیا 
که امسال رئیس هیئت داوران جشــنواره کن نیز هست، 
تهیه کنندگى این فیلم را بر عهده دارد و این فیلم توســط 
کمپانى فرانسوى «ممنتو» به فروش مى رسد.فرهادى که 
در اسپانیا به سر مى برد روز سه شنبه از طریق اسکایپ یک 
مسترکالس سینمایى براى کارگردانان اول و دوم در موسسه 
فیلم دوحه برگزار کرد و در یک مباحثه طوالنى با «ریچارد 

پنا» از دانشگاه کلمبیا درباره موضوعات گوناگونى از جمله 
اختصاص دادن زمان زیاد با عوامل فیلم براى تمرین کردن 

توضیح داد و همچنین عنوان کرد: نگارش فیلمنامه از یک 
تفکر ناخودآگاه آغاز مى شود و او بیش از این که فیلم ببیند 

کتاب مى خواند: ”امروزه شــمار کتاب هاى 
قابل مالحظه از فیلم هاى قابل مالحظه 
بیشتر است. پیش از این فیلم هاى خوب 
بیشترى وجود داشــت و اکنون نیز 
تعدادى ساخته مى شود اما بازهم در 

مقایسه با ادبیات کمتر است. من 
فکر مى کنم سینما درحال 

حرکت به سوى نوعى 
یک ریختى هستند 
و فیلم ها کم و بیش 
مشابه هستند، این 
در حالى است که در 
ادبیات تنوع بیشترى 

وجود دارد.“

کارگــردان ســریال ”حضــرت موســى 
(ع) گفــت: بــا توجه بــه اینکه شــروع این 
ســریال با داســتان حضــرت یوســف آغاز 
مى شــود و با نظر به عالقه مصطفى زمانى بر 
بازى در نقش حضرت یوسف ما از حضور وى 

در این سریال استقبال مى کنیم.
جمال شــورجه  درخصوص آخرین وضعیت 
ســریال ”حضرت موســى (ع) گفت: پروژه 
”حضرت موسى (ع)“ در حال حاضر در مرحله 
پیش از پیش تولید قرار داشته و به محض جذب 

سرمایه پیش تولید اصلى آن آغاز خواهد شد.
وى با اشــاره بر تاکید ”مقام معظم رهبرى“ 
بابت ساخت این مجموعه افزود: این مجموعه 
به توصیه و تاکید ”مقــام معظم رهبرى“ باید 
ســاخته شــود و ما مصر هســتیم تا پروژه با 
جذب ســرمایه مناســب با کیفیتى باال تولید

 شود.
این کارگردان سینما درباره انتخاب بازیگران 

این سریال تصریح کرد: پروژه حضرت موسى 
پروژه اى بزرگ و در سطح بین الملل است و 
به همین واسطه تیم بازیگرى این سریال تیمى 
متشکل از بازیگران ایرانى و خارجى خواهد بود. 
آنچه مسلم است بازیگر نقش حضرت موسى 
(ع) بدون شــک بازیگرى ایرانى و به احتمال 

فراوان از بازیگران تئاتر خواهد بود.
شورجه با اشاره به شروع مذاکرات با مصطفى 
زمانى بازیگر ســریال ”حضرت یوسف (ع)“ 
گفت: مذاکراتــى با مصطفى زمانى شــده و 
از وى دعــوت کردیم تا در ایــن مجموعه به 
ایفاى نقش بپردازد. با توجه به اینکه شــروع 
این ســریال با داســتان حضرت یوسف آغاز 
مى شــود و با نظر به عالقه مصطفى زمانى بر 
بازى در نقش حضرت یوسف ما از حضور وى 
در این سریال استقبال مى کنیم و خوشحالیم 
که ایــن بازیگر خوب را در این پروژه داشــته

 باشیم.

در گفتگو با نشریه اسکرین مطرح شد؛

جزئیات تازه از فیلم جدید اصغر فرهادى در اسپانیا
درباره موضوعات گوناگونىاز جمله 

 زیاد با عوامل فیلم براى تمرین کردن 
نعنوان کرد: نگارش فیلمنامه از یک 
مى شود و او بیش از این که فیلم ببیند 

شــمار کتاب هاى  وزه
هاى قابل مالحظه 
ن فیلم هاى خوب 
ـتو اکنون نیز 
ود اما بازهم در

راست. من 
رحال 

عى

انیا

مدیران شبکه هاى سیما در گفتگو با خبرنگاران اعالم کردند
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سرور ذخیره سازى تمام فلش 
آى بى ام

 SSD در چند سال اخیر شــاهد جایگزینى درایوهاى
و حافظه هاى فلش به جاى هارددیســک ها در مراکز 
داده و ســرور بودیم. حافظه فلش ســرعت بیشــتر 
و تأخیر کمتــرى به ارمغان مــى آورد و از نظر فیزیکى 
جاى کمتر ولى حجم بیشترى ذخیره سازى اطالعات 

دارد.
 اکنون شرکت آى بى ام از سرى جدیدى از سیستم هاى 
سرور ذخیره سازى خود با نام DS8880 رونمایى کرده 
است که شامل ســه مدل DS8884F،DS8886F و 

DS8888F مى شوند.

مدل DS8888F که باالترین مدل این رده محسوب 
شده و براى کارهاى تجزیه و تحلیل بى درنگ اطالعات 
در مقیاس هاى بســیار بزرگ اطالعاتى کاربرد دارد، بر 
اساس سرور Power System E850 آى بى ام و چهار 
سوکتى طراحى شده اســت و به 48 هسته پردازشى با 
ســرعت کالك 3.02 گیگاهرتز یا 32 هسته با سرعت 
کالك 3.72 گیگاهرتز مجهز اســت و تــا 128 درگاه 

ارتباطى را پشتیبانى مى کند.
حافظه رم این سیستم 2 ترابایت و ظرفیت ذخیره سازى 
اطالعات تا 1.2 پتابایــت را دارد که تمامــًا مبتنى بر 

درایوهاى SSD است. 
مزیت این سیستم ها این است که سازمان هاى بزرگ 
مى توانند حجم وسیعى از اطالعات را تنها روى یک سرور 

ذخیره و همان جا پردازش و تحلیل کنند.

 اشتراك فایل هاى موسیقى 
بدون اتصال به اینترنت

شرکت OpenGarden که پیش از این خود را با مسنجر 
آفالین «فایرچت“ (FireChat) مطرح کرده بود، اکنون 
وارد حوزه فناورى شبکه هاى مش شده و اَپ هاى اش را 

در دسترس همه توسعه دهندگان قرار داده است.
آن ها به تازگى «مش کیت SDK»  را عرضه کردند که به 
توسعه دهندگان این امکان را مى دهد تا ارتباطات نظیر به 

نظیر را در اَپ هاى خود به کار بگیرند. 
محصول فوق که حدود چند ماه است بى سروصدا روى 
وبسایت این شرکت قرار داشته؛ در حال حاضر فقط در 

دسترس توسعه دهندگان اندروید است. 
هر آن چه که از شبکه مش SDK به عنوان ارائه دهنده 
ارتباطات استاندارد و معمول انتظار دارید در مش کیت 
در دسترس است. یعنى با استفاده از آن و به کمک تنها 
یک نود متصل؛ قــادر خواهید بود بــه اینترنتى که در 
اختیار تمام دستگاه هاى شبکه مش وجود دارد دسترسى 
داشته باشید. شریک تجارى این شرکت براى محصول 
جدید SDK یک نشردهنده اَپ موسیقى به نام «استودیو 
ســل“ (Studio Sol) است. این شــرکت آمریکاى 
التین به کمک توانایى ها و ویژگى هاى SDK جدید به 
کاربران اش این امکان را مى دهد تا فایل هاى موسیفى 
را حتى در شــرایطى که به اینترنت متصل نیستند؛ با 

دوستان شان به اشتراك بگذارند. 

یک هشدار جدى در مورد 
درایوهاى شبکه اى

کارشناسان امنیتى به کاربران درایوهاى ذخیره سازى 
کلود Western Digital هشدار دادند که ممکن است 

هدف حمالت اینترنتى قرار بگیرند.
اولین بار ســایت Exploitee.rs از شناسایى برخى 
آســیب پذیرى هاى امنیتى برطرف نشــده در مدل 
هــاى My Cloud ایــن درایوهــا خبــر داد که به 
مهاجمان امکان مى دهــد از راه دور قابلیت الگین 
و ورود قانونى به محتواى ذخیره شــده این درایوها 
را دور بزنند، فرامین خود را بــر روى آنها اجرا کنند 
و حتى فایل هایــى را بدون اجازه بر رویشــان آپلود 

نمایند.
هکرها مى تواننــد از راه دور و تنهــا در زمان اتصال 
به وب به سیســتم عامل نصب شــده بر روى این 
درایوها دسترســى یابند و تقریبا هر اقدامى را انجام 

دهند.

فروشگاه اینترنتى دیجى استایل یکى از بزرگ ترین و جامع ترین مراکز آنالین عرضه پوشاك با کیفیت است. در دیجى استایل 
تمامى کاالهاى مرتبط با پوشش، با کیفیتى مطلوب و کم نظیر و با قیمتى مناسب ارائه مى شود. تیم دیجى استایل تمام تالش 
خود را کرده است تا محصوالتى را که به مشتریان عرضه مى کند، عالوه بر تناسب با معیارهاى ایرانى و اسالمى، زیبایى و 
اصالت را هم به همراه داشته باشد. تمامى محصوالت این سایت از جمله لباس، کفش، زیورآالت، لوازم آرایش و سالمت، در 
نهایت دقت و با تالش متخصصان تیم دیجى استایل انتخاب شده و در اختیار خریداران قرار گرفته اند. یکى از اهداف اصلى 
فروشگاه اینترنتى مد و لباس دیجى استایل در کنار برطرف کردن نیاز خرید لباس و خرید کفش و اکسسورى، سریع و مطمئن 
اینترنتى، معرفى و عرضه کاالهاى فاخر ایرانى با کیفیتى کم نظیر و طراحى به روز است. در کنار تمام محصوالت ایرانى شناخته 
شده و با کیفیت، سعى شده تا با نگاهى دقیق و موشکافانه به فرهنگ و سبک زندگى ایرانى و اسالمى،دیجى استایل به این 
نتیجه رسید محصوالت شرکت هاى خارج از ایران هم در کنار تولیدات ایرانى قرار گیرند تا با مقایسه محصوالت داخلى و نمونه 

هاى مطرح جهانى، بتوانید بنا بر سلیقه خاص خود، تجربه اى به یاد ماندنى از خرید اینترنتى داشته باشید.
https://www.digistyle.com :وب آدرس

 Ubisoft Entertainment یک بازى فوق العاده زیبا با گرافیک خیره کننــده اچ دى از کمپامى معروف Trials Frontier

مخصوص سیستم عامل اندروید مى باشد که به صورت رایگان در مارکت اندروید عرضه شده است. در این بازى شما مى توانید 
از میان شخصیت هاى مختلف و موتور سیکلت هاى متعدد به دلخواه انتخاب کرده و وارد مکان هایى واقعا چالش برانگیز شوید 
و ساعت ها خود را سرگرم سازید! پخش موسیقى هاى هیجان انگیز، امکان رقابت در برابر دوستان و کاربران جهانى، مسابقه 
 Trials موتور سیکلت ها  از طریق جهانى پر از ماجراجویى و شخصیت هاى دیوانه همگى دست به دست هم داده اند و بازى

Frontier را ساخته اند و آن را به همه شما پیشنهاد مى دهیم! 

برخى از ویژگى هاى بازى موتور سوارى Trials Frontier اندروید :
بودن انواع ماموریت هاى مختلف و بسیار هیجان انگیز براى پیش بردن
بودن انواع دستاوردهاى مختلف براى جمع آورى و ارتقاى موتور خود

بودن انواع موتورسیکلت هاى مختلف و شخصیت هاى متعدد براى انتخاب
امکان بازى و رقابت با دوستان با امکان دعوت از دوستان فیسبوکى

راهنماى خرید

Apple Watch Se-) 2 ســاعت هوشــمند اپل واچ
 Silver Aluminum Case with» مــدل (ries 2

Pearl Woven Nylon» بــا قــاب 38 میلى مترى 

یکى از مدل هاى همه پســند نســل دوم ساعت هاى 
این شــرکت اســت که هــم بــراى آقایــان و هم
 براى بانوان مناســب اســتفاده خواهد بود. در کنار 
تمام مزیت هــا و کاربردهاى مختلف نســل دوم این
 گجــت از شــرکت اپــل، این ســاعت بــا توجه 
بــه بدنــه  آلومینیومــى بــا قیمتــى مناســب تر 
ر برخــوردا ســاعت  ایــن  اســتیل  ســرى  از 
 اســت. بند خاکســترى این ســاعت همانند دیگر 
اپل واچ هاى 38 میلى مترى براى دور مچ بین 125 تا 
195 میلى متر مناسب خواهد بود. این مدل به راحتى به 
 iOS10 آیفون شما (آیفون 5 یا جدیدتر با سیستم عامل
یا باالتر) متصل شــده و مى توانید به طیف وسیعى از 
برنامه ها و اپلیکیشن ها دسترسى داشته باشید. وجود 

اسپیکر و میکروفون داخلى قابلیت استفاده از دستیار 
صوتى Siri و از آن مهم تر مکالمه از روى ســاعت را 
نیز براى شــما فراهم مى ســازد. از دیگر مزایاى این 
مدل از نســل دوم مقاومت باال در برابر آب بوده که 
آن را به ساعتى مناسب استفاده براى شنا در آب هاى 
کم عمق نیز تبدیل کرده است. البته باید توجه داشت 
که بندهاى نایلونى و اســتیل براى شنا خیلى مناسب 
نیستند و بهتر اســت بندهاى اســپرت یا سیلیکونى 
براى ساعت تهیه و استفاده شــود. GPS داخلى هم 
دیگر قابلیتى است که بسیارى از کاربران ورزشکار و 
ورزش دوست منتظر آن بودند. بدین ترتیب مى توان 
به هنگام دویــدن بدون همراه داشــتن آیفون خود، 
مسیر و مســافت را ثبت و بعدا بررسى کرد. روشنایى 
دوچنــدان صفحه نمایــش هم بررســى اعالن ها را 
جذاب تر و در کل ســاعت را کارآمدتــر از پیش کرده 
است. استفاده از پردازشگر دوهسته و یک پردازنده ى 

مســتقل گرافیکى در نســل دوم هم سرعت اجراى 
اپلیکیشــن ها را دوبرابر کرده اســت. دیگر موردى 
که پیشرفت داشــته است، باترى ســاعت است که 
ظرفیت آن با توجه به پیشــرفت هاى سخت افزارى 
به اندازه اى مطلوب بیشــتر شــده تــا حداقل کاربر 
شاهد افت شارژدهى نباشد. نسخه ى جدید سیستم 
عامل یعنى WatchOS 3 هم ابزارهاى بیشــترى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد تا اســتفاده از ساعت 

جذاب تر از همیشــه باشــد. در مجموع اگر شما هم 
صاحب آیفون هســتید یا مى خواهید بــراى یکى از 
دوســتان خود که آیفون دارند، هدیــه اى لوکس و 
کارآمد انتخــاب کنید، این مدل از نســل دوم با قاب 
آلومینیومى و بند راحت یکى از بهترین گزینه ها خواهد 

بود.
قیمت این ســاعت هوشــمند هم اکنــون در حدود 
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فروشگاه اینترنتى مد 
و لباس دیجى استایل

بازى موتور سوارى 
اچ دى اندروید 

 
حجم به روزرسانى ویندوز 

کاهش یافت
طرفــداران وینــدوز در مى یابند که بــه پلت فرم 
Micro-) به روزرســانى یکپارچــه مایکروســافت

soft’s Unified Update Platform) کــه از مــاه 

نوامبر عرضه شده اســت، همزمان با عرضه نسخه 
Creators در دســترس تمامى افــراد قرار خواهد 

گرفت و حجم به روزرسانى هاى ویندوز را به شکل 
محسوسى کاهش خواهد داد و کاربران را از مشکل 
دانلود تمامى ســاختار یک سیســتم عامل نجات 

مى دهد.
این ویژگى «بسته دانلود دیفرانسیلى» نامیده شده 
و اصطالحا به آن «فقط آنچه شما نیاز دارید دانلود 
مى شود.» مى گویند. درواقع حتى با دانلود کل نسخه 
برخى از به روزرسانى ها، حجم آن در حدود 35 درصد 

کاهش خواهد داشت.
ویژگى جدید مایکروسافت به فایل هاى موجود در 
سیســتم عامل کاربر نگاه مى کند و از آنها استفاده 
کرده و فایل ها را براى نســخه جدید سیستم عامل 
بازسازى مى کند که البته با توجه به دهها کد و پچ، 

چندان هم آسان نیست.

روباتى که از ذهن انسان 
دستور مى گیرد

ایسنا: محققان دانشگاه ام.آى.تى موفق به ساخت 
روباتى شدند که دستورات را با خواندن ذهن انسان 

دریافت کرده و اجرا مى کند.
این روبات که «بکســتر» نام دارد در حین اجراى 
دســتورات در صورتى که مغز امواجى ارسال کند 
که دستور اشتباه داده، متوجه شده و واکنش نشان 

مى دهد.
این روبات با همکارى آزمایشگاه کامپیوتر و هوش 
مصنوعى دانشــگاه ام.آى.تى و دانشگاه بوستون 
ساخته شده و در صورتى که در امواج مغزى خطایى 
رخ دهد الگوریتم هاى یادگیرنده این روبات آنها را 
کشــف مى کند و طى 10 تا 30 میلى ثانیه واکنش 

نشان مى دهد.
دنیال روس مســئول آزمایشــگاه هوش مصنوعى 
ام.آى.تى گفت: ما تالش مى کنیم قدرت این روبات 
را افزایش دهیم تا بتواند عملیات هاى پیچیده ترى 
را انجام دهد. وى افــزود: در حال حاضر این روبات 
یک سرى عملیات انجام مى دهد و براى آنکه آن را 
ادامه دهد یا متوقف کند کافیست کاربر در ذهن خود 
موافقت یا مخالفت خود را با انجام آن عملیات اعالم 

کند تا روبات به آن واکنش نشان بدهد.
این محقق خاطرنشــان کرد:هدف ما این است که 
پیچیده ترین عملیات ها را بدون گفتن هیچ دستور یا 
فشردن هیچ  دکمه اى انجام دهیم تا براى بیمارانى 
که امکان برقرارى هیچ ارتباطى را ندارند راهى براى 

برطرف کردن نیازهایشان پیدا کنیم.

کلیک

فناورانه

ِمش واى فاى؛ 
حالل مشکالت شبکه بى سیم خانگى

رامین مشکاه
نیمه هاى سال 2016 در حالى که تمام تمرکز و جهت گیرى 
بازار روترهاى بى سیم به سوى MU-MIMO و روترهاى 
با سرعت و آنتن بیشــتر بود؛ به یک باره چند شرکت مانند 
نت گیــر، Luma، AmpliFi، Eero و در نهایــت گوگل، 
کیت هایى با نام «ِمش واى فاى روتر» معرفى و روانه بازار 
کردند. «شبکه هاى ِمش» در دنیاى شبکه موضوع تازه اى 
نیســت اما روترهاى «مش واى فاى» فنــاورى و عبارت 
جدیدى براى شبکه هاى بى سیم است. مش واى فاى چیست 
و چرا باید انتظار داشت در سال 2017 به یک موج اصلى در 

این حوزه تبدیل شود؟!

پیشینه 
مشکل اصلى شــبکه هاى واى فاى؛ ضعیف شدن امواج 
رادیویى پس از برخورد با موانع سخت و ناتوانى در پوشش 
دادن محدوده هاى بزرگ است. بسیارى از روترهاى پرقدرت 
بازار در فاصله هاى چند مترى و بدون مانع کارایى و سرعت 
باالیى دارند ولى به محض این که با یک لپ تاپ یا گوشى 
موبایل و از اتاق مجاور بدان ها متصل شوید؛ بسیار ضعیف و 
با قطع و وصل همراه هستند. در چند سال اخیر، برخى روترها 
با قابلیت تقویت کنندگى وارد بازار شدند تا بتوانند به عنوان 
روتر دوم وارد بازى شده و امواج رادیویى را در فاصله  اى دورتر 
از روتر اصلى تقویت و دوباره منتشر کنند. اما این راه کار باز 
هم مشکالت خاص خود را داشت. هزینه  باال، نیاز به چند 
تقویت کننده در چند اتاق یا ســالن و طبقه، پیدا شدن نقاط 
کور و عدم ســازگارى روتر اصلى و تقویت کننده برخى از 
دالیلى هســتند که تقویت کننده ها را با عدم استقبال قابل 

انتظار روبرو کرد. 

مش واى فاى چیست؟

 راهکار جدیدى که شرکت ها براى رفع این مشکل اصلى 
واى فاى در پیش گرفتند، ارایه یک کیت از روترهاى بى سیم 
است که کامال با یکدیگر سازگار و مکمل هستند و با لینک 
شدن به هم مى توانند محدوده پوشش دهى بسیار وسیع ترى 
ایجاد کرده و نقاط کور گذشته را حذف کنند. کیت هاى مش 
واى فاى از همان فناورى شــبکه هاى مش قدیمى ســود 
مى برند و با استفاده از توپولوژى مش سعى دارند به یکدیگر 
لینک شوند و هریک تقویت کننده اى براى روترهاى دیگر 
باشد. یک روتر اصلى به اینترنت متصل شده و روى دیگر 

روترها به اشتراك مى گذارد.
براى دستگاه هاى کالینت، اتصال به روتر نزدیک تر بهتر 
است و به عنوان روتر اصلى محســوب مى شود. هریک از 
روترهاى درون کیت مش واى فاى یک نود هســتند که 
مى توانند به شــبکه واى فاى اضافه یا کم شــوند. هر نود 
جدید، با دیگر نودهاى همسایه ارتباط برقرار مى کند و سعى 
دارد سیگنال هاى آن ها را تقویت کند. به این شکل، هر نود 
سیگنال هاى نودهاى دیگر را تقویت و منتشر مى کند و نقاط 
کور با هم پوشــانى امواج رادیویى در یک بخش فیزیکى از 

بین مى روند.
کیت هاى مش واى فاى معموال شامل ســه یا چهار روتر 
مشــابه هســتند و قیمتى بین 300 تا 400 دالر دارند اما 
مشتریان مى توانند به طور جداگانه روترهاى این کیت را نیز 
خریده و به تعداد روترهاى سیستم مش واى فاى اضافه کنند 
و یک واى فاى با 5 یا 6 روتر بسازند. در برخى سیستم هاى 
مش واى فاى، یک روتر اصلى پرقــدرت مجهز به آخرین 
 Wave یا  ac   802.11فناورى هاى نسل دوم اســتاندارد
2 وجود دارد و دیگر روترهاى بى ســیم باز هم از استاندارد 
ac  802.11 هستند ولى سرعت و قدرت پایین ترى دارند. 
کیت گوگل واى فاى یا کیت نت گیر اوربى این طور نیستند و 
تمامى روترها مشایه یکدیگراند. غالباً روترهاى مش واى فاى 

آنتن هاى داخلى دارند و طورى طراحى مى شوند که بتوانند 
امواج رادیویى را در تمام جهت ها پراکنده کنند. هر روتر درون 
مش واى فاى باید بتواند اطالعات دریافتى از شبکه واى فاى 

را با همان قدرت دوباره در تمامى جهت ها منتشر کند.
براى مثال، ممکن اســت یک تبلت به روتر مش واى فاى 
شماره 3 متصل شده باشد و بخواهد ویدیویى از روى اینترنت 
دانلود کند. روتر مش واى فاى شماره 1 به اینترنت متصل 
است. در این شــرایط، درخواســت دانلود ویدیو از تبلت به 
دست روتر شماره 3 و بعد روتر شماره 2 و نهایتا روتر شماره 1 
مى رسد و دوباره ویدیو با سرعت و کیفیت باال از روى اینترنت 
به روى روتر شماره 1 و در ادامه روتر شــماره 2 و 3 و نهایتًا 
به دست تبلت مى رسد. در این ارتباط، روترهاى میانى وظیفه 
دارند امواج سیگنالى یا داده اى را تقویب و بازنشر کنند و اجازه 

ندهند امواج به میرایى بروند. 

مزایاى مش واى فاى
کدام خانه ها یا کاربران مشترى اصلى روترهاى مش واى فاى 
هستند؟ به طور مشخص مش واى فاى براى خانه هاى بزرگ 
طراحى شده اند که یک روتر مرکزى در وسط خانه نمى تواند 
تمام اتاق ها و فضاها را پوشش بدهند. سازندگان کیت هاى 
مش واى فاى مى گویند خانه هاى با مساحت 2000 تا 4500 
فوت مربع (185 تا 420 مترمربع) مى توانند از مش واى فاى 
اســتفاده و تمام فضاى خانه را زیر پوشــش یک واى فاى 
قدرتمند و پرسرعت ببرند. همچنین، خانه ها و ساختمان هایى 
که داراى اتاق هاى متعدد با دیواره هاى ســیمانى، آجرى 
و گچى هســتند یا از موانع ســخت بتنى و غیره استفاده 
مى کنند؛ مشترى مش واى فاى خواهند بود. براى خانه هاى 
100 یا 150 مترى سیســتم مش واى فاى اصال مناسب 
نیست و همان راه کارهاى قدیمى روتر پر قدرت مرکزى یا 
استفاده از روتر مرکزى و یک روتر دوم تقویت کننده بهتر و 

مقرون به صرفه است. گوگل اعتقاد دارد کسب وکارهایى که 
ساختمان هاى چند طبقه دارند یا در زیرزمین کار مى کنند نیز 
مى توانند مشترى روترهاى مش واى فاى این شرکت باشند 

و در هر طبقه یک روتر قرار داده شود.
سیستم هاى مش واى فاى یک کیفیت و کارایى با ثبات و 
یکســان ارایه مى دهند و مانند روترهاى سنتى نیستند که 
بسته به جاى قرار دادن روتر یا عملکردش شاهد کارایى هاى 
متفاوتى باشیم. مش واى فاى سعى دارد در همه جاى خانه 
یک واى فاى کارامد عرضه کند و نصب و راه اندازى اش نیز 
بسیار ساده است و عموماً توسط اپلیکیشن هاى موبایل اتفاق 
مى افتد. روترهاى سنتى مبتنى بر پنل هاى مدیریتى تحت 
وب هستند و اعمال تنظیمات مختلف روى آن ها سخت و 
 Eero ،پیچیده است ولى شرکت هایى مانند گوگل، نت گیر
و Luma ســعى کردند با اپلیکیشــن هاى موبایل اندروید 
و آى او اس مدیریت و کنترل روترهــاى مش واى فاى  را 

کاربرپسند کنند. 

آینده نزدیک
گوگل و نت گیر شرکت هاى به نامى هستند که روى فروش 
کیت  واى فاى در سال 2017 حســاب ویژه اى باز کردند. 
بررســى هاى اولیه روى این کیت ها، نتایج امیدوارکننده و 
مثبتى داشــته و ارزیابى ها از کارایى باالى مش واى فاى و 
برطرف شدن همیشگى مشــکل واى فاى خبر مى دهند 
اما باید در عمل منتظر باشیم ســال 2017 چه تعداد کیت 
واى فاى مــش به فروش مى رود و کاربــران چه واکنش و 
استقبالى نشــان مى دهند. برخى شرکت ها دست به ابتکار 
زده و کیت هاى مش واى فاى را با دیگر محصوالتى مانند 
دوربین هاى نظارتى یا پاورالین ترکیب کردند و محصوالت 
جدید چندمنظوره اى ساختند تا مصرف کننده با یک تیر چند 

هدف را بزند. 

ساعت هوشمند اَپل واچ 2 

مشواىفااىى؛

 دوم هم سرعت اجراى 
 اســت. دیگر موردى 
ترى ســاعت است که 
فت هاى سخت افزارى 
ــده تــا حداقل کاربر 
سخه ى جدید سیستم 
 ابزارهاى بیشــترى 
 تا اســتفاده از ساعت 

در مجموع اگر شما هم 
خواهید بــراى یکى از 
د، هدیــه اى لوکس و

ل از نســل دوم با قاب 
 بهترین گزینه ها خواهد 

د هم اکنــون در حدود 
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«دیمیترى مدودف» اعالم کرد اقتصاد روسیه رو به بهبود است.
به گزارش خبرگزارى صدا وسیما، دیمیترى مدودف نخست وزیر روسیه اعالم کرد اقتصاد روسیه رو به بهبود 

است و انتظار مى رود که رشد اقتصادى این کشور در سال کنونى میالدى به حدود یک تا 2 درصد برسد.
نخست وزیر روسیه در مصاحبه اى با کانال خبرى « وِستى »   اعالم کرد: « فضاى اقتصادى 
کشور در حال تغییر است. بدیهى است که اقتصاد ما روندى رو به رشد را آغاز کرده است. 

امسال امیدواریم که اقتصاد کشور بین یک تا 2 درصد رشد داشته باشد.»
مدودف اعالم کرد دولت روسیه موفق شده اســت تورم را کنترل کند و به گفته 
«ماکسیم اورشکین» وزیر اقتصاد روســیه نرخ تورم احتماًال نزدیک 4 درصد 

خواهد بود.
اقتصاد روسیه در سال 2014 با کاهش ارزش واحد پول این کشور (روبل) 
به علت سقوط بهاى نفت و تحریم هاى وضع شده از سوى غرب به دنبال 

تنش ها با اوکراین، تنزل کرد.
براساس آمار رسمى، تولید ناخالص داخلى روسیه در سال 2016 دو دهم 
درصد کاهش داشت. این در حالى است که در سال قبل (2015) این 

اقتصاد کاهش 2/8درصدى را ثبت کرده بود.

  مهر | نخست وزیر استرالیا مى گوید براى 
حفظ ثبات منطقه پاسیفیک، همکارى نظامى با 
اندونزى شامل گشــت دریایى مشترك در آبراه 

استراتژیک دریاى چین جنوبى نخواهد بود.
«مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا که براى 
شرکت در نشست اتحادیه همکارى هاى منطقه 
اى حاشیه اقیانوس هند به اندونزى رفته است، از 
تصمیم کانبرا براى همــکارى هر چه نزدیک تر 
با جاکارتا در حوزه امنیت نظامى ســخن گفت اما 
تأکید کرد که استرالیا فعًال قصد آن را ندارد که در 
مشارکت با اندونزى به گشــتزنى در دریاى چین 

جنوبى بپردازد.
گفتنى است که «جوکو ویدودو» رئیس جمهورى 
اندونزى، ماه پیش در مصاحبه با «اســترالین» از 
تمایل خود براى عملیات گشت دریایى مشترك 
با استرالیا در آبراه استراتژیک دریاى چین جنوبى 
ســخن گفته بود مشــروط بر اینکه این اقدام به 

تشدید تنش ها با دولت پکن منجر نشود.
چین به طور تاریخى مالکیت 90 درصد از دریاى 
چین جنوبى را بر عهده دارد و آن را بخش جدایى 
ناپذیر از قلمرو ارضى خــود تلقى مى کند. این در 
حالى است که دیگر کشورهاى پیرامون این حوزه 
آبى ادعاهاى کما بیش مشابهى را مطرح مى کنند.
در همین راستا، ترنبول اعالم کرد که کانبرا هیچ 
اقدامى که به تشــدید تنش هــا در دریاى چین 

جنوبى منجر شود، انجام نخواهد داد.
به گفتــه وى، اســترالیا به افزایــش همکارى و 
هماهنگى نظامى با اندونزى متعهد است اما فعًال 

از این فراتر نمى رود.
استرالیا که در منطقه حساس پاسیفیک واقع است 
با اتخاذ مواضع نسبتًا خنثى سعى مى کند تا جایى 
که امکان دارد مانع از ایجاد تنش با چین شــود و 
در عین حال در مناقشات منطقه اى نقش کشور 

بى طرف را ایفا کند.
 

رئیس جمهور فرانسه طى اظهاراتى پیروزى نامزد حزب راست افراطى جبهه ملى 
در انتخابات ریاست جمهورى 2017 این کشور را به منزله «تهدید» ارزیابى کرد.
به گزارش فارس: «فرانسوآ اوالند» در گفتگو با روزنامه فرانسوى «لوموند» اعالم 
کرد: «تهدید پیروزى "مارین لوپن" در انتخابات ریاست جمهورى 2017 فرانسه 

وجود دارد اما فرانسه در برابر تمایالت راستگرایان افراطى تسلیم نخواهد شد.»
وى در آستانه نشست اروپایى رهبران فرانســه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در شهر 
ورســاى افزود: «تهدید پیروزى لوپن در انتخابات آتى وجود دارد چرا که جناح 
راست افراطى از 30 ســال پیش تاکنون هرگز به این اندازه در جایگاه باال قرار 

نداشته اما در نهایت باید بگویم که فرانسه تسلیم نخواهد شد.»
رئیس جمهور سوسیالیســت فرانســه که خود از نامزدى در انتخابات ریاست 
جمهورى فرانســه انصراف داده، در ادامه خاطرنشان کرد: «فرانسه مى داند که 
انتخابات روزهاى 23 آوریل و 7 ِمى نه تنها سرنوشت این کشور بلکه آینده ساختار 
اروپا را نیز تعیین خواهد کرد؛ بنابراین اگر شانس با جبهه ملى یار باشد و نامزد این 
حزب در انتخابات به پیروزى برسد، فوراً روند خروج فرانسه از منطقه یورو و حتى 

اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.»
اوالند در ادامه با اشاره تلویحى به «دونالد ترامپ» همتاى آمریکایى خود گفت: 
«ترك اروپا و بســتن درب هاى دنیا به روى خود، تصور آینده اى احاطه شده با 
موانعى از همه نوع و مرزهایى محصور شده توسط برج  هاى مراقبت، هدف تمام 
پوپولیست ها در هر نقطه اى از جهان است اما وظیفه نهایى من پیش از ترك کاخ 
الیزه در اواسط ماه ِمى آینده این اســت که تمامى اقدامات الزم را انجام دهم تا 

فرانسه مجاب به پذیرش این پروژه  و تحمل چنین مسئولیت سنگینى نشود.»
اظهارات رئیس جمهور فرانســه در خصوص وجود تهدید پیروزى مارین لوپن 
در انتخابات ریاســت جمهورى 2017 در حالى است که رهبر جبهه ملى، پیش 
تر رســماً اعالم کرده که در صورت پیروزى در این انتخابات همه پرسى مشابه 
همه پرسى ژوئن گذشته در انگلیس درباره عضویت فرانســه در اتحادیه اروپا 

برگزار خواهد کرد.
وى در اظهاراتى در این خصوص گفته بود: «انگلیسى ها سرنوشت خود را انتخاب 
کرده و تصمیم گرفتند اتحادیه اروپا را ترك کنند. آنها اســتقالل را برگزیدند و 

من نیز تصمیم دارم در صورت پیروزى در انتخابات ریاســت جمهورى 2017، 
همه پرسى مشــابهى را در خصوص عضویت در اتحادیه اروپا در فرانسه برگزار 
کنم چرا که معتقدم شما مردم نیز حق حرف زدن دارید. ما فرانسویان مى توانیم به 
مردمى آزاد، مفتخر و مستقل تبدیل شویم و کارى کنیم که فرانسه جایگاه واقعى 

خود را در جهان به دست آورد.»
عالوه بر مارین لوپن «برونو لومر» یک نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
فرانسه و نامزد انتخابات ریاســت جمهورى آتى این کشور نیز وعده برگزارى 
همه پرسى درخصوص خروج فرانسه از اتحادیه اروپا در صورت انتصاب به ریاست 

جمهورى را مطرح کرده است.
همه پرسى جدایى بریتانیا از اتحادیه اروپا طى ماه ژوئن گذشته برگزار شد و در 
پایان شمارش آراء، مشخص شد که 52 درصد رأى دهندگان به خروج انگلستان 

از اتحادیه اروپا رأى داده اند.
بسیارى از کارشناســان این رأى تاریخى را آغازى بر یک دومینو دانسته اند که 

مى تواند حیات اتحادیه اروپا و حتى بریتانیاى متحد را به چالش بکشد.

پیروزى لوپن 
در انتخابات، 

فرانسه 
را تهدید 
مى کند

چین به هند هشدار داد که هر گونه اشتباه درباره برخورد با 
«داالیى الما» و گفتگو و رایزنى دهلى نو با وى بر روابط 

دو کشور آثار منفى برجا خواهد گذاشت.
به گزارش خبرآنالین، این موضع در شرایطى اعالم مى 
شود که قرار است در هفته هاى آینده هند میزبان داالیى 

الما در یک منطقه مورد منازعه با چین باشد.
از الما به عنــوان رهبر معنوى جدایــى طلبان تبت نام 
برده مى شود که از سال 1959 تاکنون یعنى پس از قیام 
ناموفق مردم تبت علیه حاکمیــت چین، در هند زندگى 

مى کند.
پکن منطقــه تبت را که هنــد آن را «آرناچــال پرادش» 
مى نامد، بخش جدایى ناپذیر از تمامیت ارضى خود مى داند.

با اینکه هنوز جزئیات زیادى در باره این ســفر منتشــر 
نشده است اما ســخنگوى دولت چین در این خصوص 
واکنش نشان داد و به دهلى نو در ارتباط با انجام این دیدار 

هشدار داد.

«گنگ شوانگ» سخنگوى وزارت امور خارجه چین گفت 
که هند باید حساسیت منطقه مرزى دو کشور و همچنین 
حضور و بازدید داالیى الما در این منطقه و تأثیرات منفى 

آن بر روابط دو کشور را درك کند.
وى با اشاره به اینکه در مسائل مرزى اختالفاتى میان دو 
کشور وجود دارد، گفت که هند نباید دست به کارى بزند 

که اوضاع منطقه را پیچیده تر مى کند.
در واکنش به سخنان «گنگ شوانگ»، روزنامه «دیلى 
نیوز» هند نیز اعالم کرد که از دیدگاه مقام هاى هندى، 
داالیى الما یــک رهبر مذهبى اســت و قبًال هم چنین 
دیدارهایى صورت گرفته اســت و مشخص نیست چرا 

چین این بار تا این اندازه حساسیت نشان مى دهد.
روزنامه «گلوبال تایمز» ارگان حزب حاکم چین نیز در 
پاسخ به نشریه هندى آورده است: ظاهراً این دسته از مقام 
هاى هندى یا خود را فریب مى دهند و یا متوجه نیستند 
که ارتباط با داالیى الما چه تأثیرات بدى بر مناســبات 

کشورها با چین مى گذارد.
این نشریه تصریح کرده که داالیى الما یک رهبر مذهبى 
نیست بلکه یک استقالل طلب است و ورودش به منطقه 
مرزى دو کشــور خطر رویارویى و بى ثباتى را افزایش 

مى دهد و روابط دو کشور را مخدوش مى کند.
چین سال هاست که به روابط داالیى الما با هند اعتراض 
مى کند و بر این باور است که دهلى نو از او به عنوان یک 

مهره براى برترى جویى بر پکن استفاده مى کند.
پکن تأکید کرده است که چنین برخوردى، نشانه اشتباه 
راهبردى سیاســى از جانب هند است زیرا چین از امنیت 

ملى خود با قدرت حراست خواهد کرد.
 چین همچنین مخالف دیدارهاى الما در سایر کشورها به 

ویژه با مسئوالن رسمى کشورهاى خارجى است.
پس از ســال 1959 میالدى که حاکمیت چین در تبت 
تحکیم شد داالیى الما از این کشور گریخت و دولت در 

تبعید خود را در «دارماساال» هند تأسیس کرد.

استرالیا به دنبال 
تنش آفرینى در دریاى 
چین جنوبى نیست

چین به 
هند درباره 
«داالیى الما» 
هشدار جدى داد

  ایسنا | مذاکرات براى نجات «دولت تفویضى» ایرلند شمالى در اولین گام به بن بست خورد. رهبر 
حزب اتحادطلب  دموکراتیک که پیش از انتخابات پارلمانى وزیر اول ایرلند شمالى بود، درخواست مجدد حزب 

ناسیونالیست ایرلندى شین فین را رد کرد.
اساس درگیرى در دولت ائتالفى ایرلند شــمالى که کار را به برگزارى انتخابات پارلمانى زودهنگام کشاند، 
اختالف بر سر یک طرح صرفه جویى 
در انرژى بود کــه 500 میلیون پوند 

هزینه به مالیات دهندگان وارد کرد.
حزب «شین فین» خواســتار انجام 
تحقیقاتى درباره رسوایى مذکور شد 
و براى آنکه به «آرلین فاســتر»  وزیر 
اول سابق ایرلند شــمالى فشار وارد 
کند، «مارتین مــک گینس» معاون 
او از حزب «شین فین» استعفا کرد و 
راه براى برگزارى انتخابات زودهنگام 

هموار شد.
در پى آن انتخابــات زودهنگام دوم 
مارس برگزار شــد و «شــین فین» 
توانست به برترى یونیونیست هاى پروتستان که خواستار اتحاد با بریتانیا هستند، پایان دهد. اعضاى «شین 
فین» از جمهوریخواهان کاتولیک هستند که خواستار جدایى از بریتانیا شدند. نتایج این انتخابات مى تواند 

پیامدهاى چشمگیرى براى سیاست و وضعیت قانون اساسى ایرلند شمالى به همراه داشته باشد.
این دو حزب براى اجراى بخش مهمى از معاهده صلح 1998 که به ســه دهه خشونت فرقه اى پایان داد، 
سال هاست ائتالفى متزلزل براى تقسیم قدرت دارند. اما دولت ائتالفى آنها پس از خروج «مک گینس» از 
دولت، شکسته شد. حال آنها سه هفته زمان دارند تا دولتى ائتالفى تشکیل دهد وگرنه ممکن است با سومین 
انتخابات طى کمتر از یکسال روبه رو شوند و یا حتى اختیارات دولت تفویضى آنها براى اولین بار از سال 2007 

به لندن تحویل داده شود.
«شین فین» در هفته هاى گذشته همواره تأکید داشته است که از آرلین فاستر حمایت نخواهد کرد. با این حال 
فاستر هم کوتاه نیامده است. وزیر اول سابق ایرلند شمالى گفت: این تنها خط قرمزى نیست که آنها پیش از 
مذاکرات تدوین کردند. از نظر من این اقدام احمقانه اى است.  در واقع فاستر نپذیرفته است که وزیر اول نشود.

 «شــین فین» تأکید کرده که ممکن اســت از یکى دیگــر از نامزدهاى حزب اتحادطلــب دموکراتیک 
(یونیونیست ها) براى این سمت حمایت کند و فاستر همچنان رهبر حزبش باقى بماند.

ادامه بن بست سیاسى در ایرلند شمالى 
با شروط «شین فین»

  آریا| رئیس دفتر صدراعظم آلمان اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه را مبنی بر بازگشت آلمان به 
نازیسم، «کامًال غیرقابل قبول» دانسته است.

در ادامه تنش هاي فزاینده میان آنکارا و برلین بر سر گردهمایی هاي سیاسِی مقامات ُترك در آلمان براي 
جلب حمایت 1/5میلیون شهروند ترك تبار ساکن این کشور براي شرکت در همه پرسی آوریِل (فروردین) 
دولِت آنکارا، رئیس جمهور ترکیه، برلین را به اجراي «اقداماتی فاشیســتی» متهم کرد و آن را یادآور دوره 
حکومت نازي ها در آلمان دانست. «پیتر آلتمایر» رئیس دفتر «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان، در واکنش به 
اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، گفت تشبیه مقامات آلمان و نازي ها «کامًال غیرقابل 

قبول» است.
وي در مصاحبه با شبکه «ARD» تأکید کرد دولت ترکیه باید «تصمیم مقامات آلمان را در لغو اجتماعات 

حامیان اردوغان در این کشور، بپذیرد. دولت آلمان این موضوع را براي آنکارا کامًال روشن کرده است.»
برلین هفته گذشته سه نشست مقامات ترکیه را که قرار بود براي کسب رأي «آري» به اصالحات اردوغان در 

همه پرسی ماه آینده میالدي برگزار شود، لغو کرد. این حرکت خشم و اعتراض ترکیه را برانگیخت.
اردوغان  در واکنش به این حرکت در یک تجمــع مردمی خطاب به آلمان گفت: «شــما هیچ ارتباطی با 
دموکراسی ندارید، باید بدانید اقدامات فعلی شما هیچ تفاوتی با دوره نازي ها ندارد. وقتی چنین می گوییم، آنها 

ناراحت می شوند. چرا ناراحت می شوید؟»
ترکیه همچنین اعالم کرده است برغم این ممنوعیت به تالش براي برگزاري این گونه مراسم و اجتماعات 
در آلمان ادامه خواهد داد. الیحه اصالحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را براي افزایش اختیارات اردوغان 
فراهم می کند، قرار است 16 آوریل 2017 میالدي (27 فروردین 1396) در یک همه پرسی به رأي گذاشته 

شود .

آلمان اظهارات رئیس جمهور ترکیه را رد کرد

«دیمیترى مدودف» اعالم کرد اقتصاد روسیه رو به بهبود است
به گزارشخبرگزارى صدا وسیما، دیمیترىمدودف نخست وزیر
است و انتظارمى رود که رشد اقتصادى این کشور در سال کنونى
نخست وزیر روسیه در مصاحبه اى با کانال خبرى

کشور در حال تغییر است. بدیهى است که اقتص
امسال امیدواریم که اقتصاد کشور بین یک
مدودف اعالم کرد دولت روسیه موفق
«ماکسیم اورشکین» وزیر اقتصاد رو

خواهد بود.
ک سال2014 با 4اقتصاد روسیه در
به علت سقوط بهاى نفت و تحر
تنش ها با اوکراین، تنزل کرد.
براساس آمار رسمى، تولید نا
درصد کاهش داشت. ایند
8اقتصاد کاهش 2/8درصد

وص ن ر ن چ و و
واکنش نشان داد و به دهلى نو در ارتباط با انجام این دیدار 

هشدار داد.

م ز ن ر ور ر خ پ
هاى هندى یا خود را فریب مى دهند و یا متوجه نیستند 
که ارتباط با داالیى الما چه تأثیرات بدى بر مناســبات 

ز پس
تحکیم ش
تبعید خو

  تسنیم| در پى تشدید تنش هاى سیاسى در روابط پیونگ یانگ و کوآالالمپور به واسطه قتل 
برادر ناتنى رهبر کره شمالى، کره شمالى مانع از خروج کلیه اتباع مالزیایى از این کشور شده است.

تصمیم کره شــمالى براى ممنوعیت خروج اتباع مالزى از این کشــور با واکنش متقابل کوآالالمپور 
روبه رو شــده و مالزى اکنون قصد 
دارد سه فرد مخفى شده در سفارت 
کره شمالى را به اتهام دست داشتن 
در قتل برادر ناتنى رهبر این کشور، 

تحت بازجویى قرار دهد.
پلیس مالزى هشت تبعه کره شمالى 
از جمله یک دیپلمات ارشد این کشور 
را به دست داشتن در قتل برادر ناتنى 

رهبر کره شمالى متهم کرده است.
خبرگزارى دولتى کره شمالى اعالم 
کــرد: وزارت خارجه کره شــمالى 
ممنوعیــت موقتى را بــراى خروج 
اتباع مالــزى از این کشــور در نظر 
گرفته اســت تا امنیت دیپلمات ها 
و شهروندانش در مالزى را تأمین کند. این اقدام به معناى آن است که کره شمالى همه اتباع مالزى را 
گروگان گرفته است. یک منبع آگاه وزارت خارجه مالزى تأکید کرده است که 11 تبعه مالزیایى در کره 
شمالى هستند. این افراد شامل سه دیپلمات، شش عضو خانواده آنها و دو نفر دیگر که در کره شمالى کار 
مى کنند.رئیس پلیس مالزى نیز تأکید کرده اســت که پلیس قصد دارد از سه نفرى که در سفارت کره 

شمالى مخفى شده اند، بازجویى کند.
همچنین «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزى از کره شمالى خواست تا فوراً همه شهروندان مالزیایى را 

در کره شمالى آزاد کند.
وى با انتشار بیانیه اى تأکید کرد: این اقدام شنیع، یعنى گروگان گرفتن شهروندان ما، بى توجهى کامل 

به قوانین بین المللى و هنجارهاى دیپلماتیک است.
نخست وزیر مالزى در پى این اقدام کره شمالى خواستار تشکیل نشست فورى شوراى امنیت ملى این 

کشور شده است.
وى به پلیس مالزى دستور داده است تا از خروج همه اتباع کره شمالى از این کشور جلوگیرى کند، تا زمانى 

که نسبت به امنیت و سالمتى همه شهروندان مالزیایى در کره شمالى اطمینان حاصل شود.
 خبر دیگر اینکه پلیس مالزى سفارت کره شمالى در کوآالالمپور را مهر و موم کرده است تا مانع از خروج 

افرادى شود که در این سفارتخانه مخفى شده اند.

کره شمالى همه اتباع مالزى را گروگان گرفت

اقتصاد روسیه رو به بهبود است
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چهل تکه

  جام نیوز | مردم شــهر «کیتوى» در زامبیا با دیدن 
شبح سرگردان شبیه به ارواح خبیثه فیلم هاى «هرى پاتر» در 

آسمان و بر فراز یک فروشگاه شوکه شدند.
پس از رؤیت این شبح سرگردان مردم در مقابلش سر تعظیم فرو 

آورده و برخى نیز پا به فرار گذاشته اند.
این شبح بر فراز فروشگاه « موکوبا» در شهر کیتوى دیده شده و 
حدود 30 دقیقه در آسمان به همان شکل باقى مانده است. هنوز 
به درستى روشن نیست که چرا این تصویر در آسمان دیده شده 
و آیا این شبح از ترکیب ابرهاى آسمانى بوده یا شىء خارجى 
در آســمان در حال پرواز بوده و چنین تصویرى برجا گذاشته

 است.

  جام جم آنالین | «سیرى رابیتا» 25 ساله دو سال 
قبل از طریق یک آژانس کاریابى در دبى کار پیدا کرد، قرار بود 
او براى یک خانواده عرب کار کند. وقتى به دبى مى رود، به او 
مى گویند باید چند آزمایش پزشکى را بگذراند که مطمئن شوند 
بیمارى ندارد، سیرى قبول مى کند و به بیمارستان مى رود. دکتر 
به او مى گوید که ضعف دارد و دارویى به او تزریق  مى کند که 
انرژى داشته باشد. وقتى به هوش مى آید، درد شدیدى را سمت 
راست کمر خود احساس مى کند که وقتى نگاه مى کند، مى بیند 

جاى بخیه تازه است. 
دردى که در کمر سیرى ایجاد شده بود، خوب نمى شد، او به دکتر 
مراجعه کرد و در MRI متوجه شدند یکى از کلیه هاى او از بدنش 

خارج شده و لوله اى به جاى آن قرار گرفته است.

در روستاى «الغنیمیه»    باشگاه خبرنگاران جوان |
از توابع مرکز «ابو کبیر» در اســتان «الشرقیه» در دلتاى مصر 
نه تنها خانواده «ویجه توفیق»، بلکــه همه اهالى در وضعیت 
هولناکى به سر مى برند، تا جایى که از ترس جانشان، بازداشت 
جوانى روستایى را از سوى مقام هاى مصر خواستار شده اند که 
با خوردن گوشت سگ و االغ به بیمارى هارى مبتال شده است.

«ویجه محمد توفیق» برادر «صالح توفیق» جوان روستایى 
گفت برادرش قصاب و بیمار روانى اســت که اضافه بر بیمارى 
هارى، مشخص شده با خوردن گوشت سگ و االغ، باقیمانده را 

در خانه و باغ هاى اطراف دفن مى کند. 
وى افزود: نه تنها او با ما غذا نمى خورد بلکه به مدت طوالنى از 
خانه خارج مى شود و هنگام بازگشت، لباس هایش خونین است.

شوکه شدن از دیدن
ارواح خبیثه در شهر 

سرقت کلیه 
قبل از استخدام 

جوان مصرى 
عاشق گوشت سگ، االغ و خون 030201

  افکار نیوز | رئیس پلیس راه استان گیالن اظهار داشت: یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید که از مسیر رشت به سمت انزلى در حال حرکت بود به علت عدم توانایى 

راننده در کنترل وسیله نقلیه به داخل رودخانه طالب آباد انزلى سقوط کرد.
سرهنگ حسین محمد پور گفت با بیان اینکه این خودرو که از مسیر رشت به سمت 
انزلى در حال حرکت بود به علت عدم توانایى راننده در کنترل وســیله نقلیه به داخل 
رودخانه سقوط کرد، افزود: بر اثر این سقوط، یک کودك سه ساله جان باخت و دو سر 

نشین دیگر این خودرو نیز مصدوم شده و به مرکز درمانى منتقل شدند. 
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه راننده ها باید در هنگام رانندگى توجه بیشترى به 
مسیر و مقدار سرعت خود داشته باشند، متذکرشد: ســرعت خودرو ها در جاده هاى 

فرعى باید کنترل شده و در حد مجاز باشد.

زورگیرى 3 دزد الغر از تبعه خارجى

سقوط به رودخانه
 کودك را به کام مرگ فرستاد

مرد هزار چهره که پس از دوستى در شبکه هاى اجتماعى 
با جعل عناوین از زنان کالهبردارى مــى کرد، در فرارى 

هالیوودى دستگیر شد.
به گزارش میزان، در مهرماه امســال خانمى با مراجعه به 
کالنترى 161 ابوذر به مأموران اعالم داشت که مستأجرش 
به نام «حامد»  که خودش را کارمند شهردارى معرفى کرده، 
به بهانه حل مشکالت پایان کار ساختمانش اقدام به گرفتن 
30 میلیون تومان وجه نقد از وى کرده اما پس از آن ، دیگر به 

محل سکونتش مراجعتى نداشته است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «جعل عناوین دولتى 
و کالهبردارى» و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى 
ناحیه 18 تهران ، پرونده  در اختیار اداره ســیزدهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ با 
مراجعه به محل سکونت شاکى پرونده، به تحقیق از دیگر 
افراد ساکن در مجتمع مسکونى پرداخته و اطالع پیدا کردند 
که هر کدام از این افــراد نیز به بهانه هاى مختلف از قبیل 
تسریع در انجام امور قضائى ، انجام عمل جراحى پیوند کلیه 
و ... ، مبالغى از 1/5میلیون تا 30 میلیون تومان را به حامد 

پرداخت کرده اند. 
یکى از مالباختــگان در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«همسرم نیاز شدیدى به انجام عمل پیوند کلیه دارد، یک 
روز که در پارکینگ ساختمان با مرد جوانى  مواجه شده بودم ، 
به صورت کامًال اتفاقى در خصوص بیمارى همسرم مشغول 
صحبت شدیم که در ادامه حامد خودش را از مسئوالن یکى 
از بیمارستان هاى مطرح تهران معرفى کرد و مدعى شد 
که مى تواند اقدامات عمل سریع تر همسرم را انجام دهد  
و در ادامه، به بهانه هــاى مختلف و در چندین مرحله چند 
میلیون تومان از من پول گرفــت در حالى که پیگیر زمان 
انجام عمل جراحى همسرم بودم، متوجه شدم که او چند 
روزى است که به محل سکونتش نیامده و همسرش نیز 

از او اطالعى ندارد.» 
کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
ادامه، به تحقیق از همسر متهم پرداخته و در همان تحقیقات 

اولیه اطالع پیدا کردند کــه او کمتر از یک ماه پیش با این 
خانم ازدواج موقت کرده و از ایــن خانم نیز کالهبردارى 

کرده است. 
همسر حامد پس از طرح شکایت از وى، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «چند ماه پیش در شبکه اجتماعى الین با 
حامد  آشنا شدم، پس از چند جلسه مکالمه تلفنى با یکدیگر 
قرار مالقات گذاشتیم؛ در همان جلسه اول به حامد عنوان 
داشتم که از همسر ســابقم متارکه کرده و در حال حاضر 
تنها زندگى مــى کنم. حامد با اطــالع از وضعیت زندگى 
خصوصى ام پیشنهاد داد تا با یکدیگر ازدواج  کنیم و من نیز 
پیشنهادش را قبول کردم. پس از ازدواج موقت، حامد به خانه 
من آمد و آنجا سکونت کرد. او  خودش را از مدیران یکى از 
وزارتخانه هاى حساس کشور معرفى  کرد و مدعى بود که 
همزمان به عنوان مشاور در چند منطقه از شهردارى هاى 
تهران نیز داراى سمت دولتى اســت. حامد به بهانه هاى 

مختلف مبالغ مختلفى از 1/5میلیون تا 30 میلیون تومان را از 
همسایگان گرفته و حتى از من نیز به بهانه تعویض خودرو با 
یک خودروى جدید و مدل باالتر کالهبردارى کرده است.» 
همسر موقت متهم افزود: «حامد خودروى سوارى پراید مرا 
به شماره انتظامى... گرفت و به بهانه ثبت نام براى گرفتن 
یک دستگاه خودروى مدل باالتر از کارخانه، وکالتى از من 
دریافت و با استفاده از آن وکالتنامه اقدام به فروش خودروى 
پراید من کرد اما پس از آن هیچگونه اقدامى جهت تحویل 

دادن خودروى جدید به من انجام نداد و متوارى شد.» 
کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ با انجام 
چهره نگارى و بهره گیرى از بانــک اطالعات مجرمین 
سابقه دار موفق به شناسایى حامد38 ساله  به عنوان یکى 
از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت و کالهبردارى شدند 
که از سال 82 تا 88 بارها دستگیر و روانه زندان شده است. 

کارآگاهان با بررسى پرونده هاى مشــابه که در آن حامد 

از طریق شــبکه هاى مجازى الین و... اقــدام به فریب 
زنان و کالهبردارى از آنها کرده بود، موفق به شناســایى 
تعدادى از خانم هاى جوانى شــدند که توســط وى مورد 
فریب و کالهبــردارى قرار گرفته بودند. شــکات جدید 
همچون شاکیان اولیه، در اظهاراتى مشابه عنوان داشتند 
که پس از آشنایى با حامد،  وى خودش را از افراد با نفوذ در 
مراکز دولتى، نظامى، شهردارى، قضائى و...  معرفى و به 
بهانه هاى مختلف اقدام به گرفتن وجوه نقد میلیونى از آنها 

کرده و پس از آن متوارى شده است. 
کارآگاهان اداره ســیزدهم با انجام اقدامات پلیسى موفق 
به شناسایى آخرین مخفیگاه حامد در شهرستان ورامین 
– منطقه گل تپه شده؛ در تحقیقات از این محل اطالع پیدا 
کردند که متهم از این محل متوارى شده و در حال حاضر با 
یک دستگاه خودروى سوارى پرشیا نقره اى تردد دارد و در 

داخل آن نیز زندگى مى کند.
در ادامه اقدامات پلیسى، کارآگاهان موفق به شناسایى دقیق 
زمان و محل تردد متهم در اتوبان تهران- قم شده و طرح 
مهار براى دستگیرى مرد کالهبردار در عوارضى تهران- قم 
به مرحله اجرا گذاشته شد. «حامد . ص» پس از رسیدن به 
محدوده عوارضى تهران-قم و اطالع از حضور مأموران در 
محل اقدام به فرار مى کند.متهم که در ترافیک خودروها 
گرفتار شده و حتى الســتیک هاى خودروى وى توسط 
کارآگاهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته، تالش مى کند تا 
بدون توجه به دستور ایست کارآگاهان از محل متوارى شود؛ 
همین امر باعث تصادف شدید وى با بیش از 20 دستگاه 
خودرو و ایراد خسارت شدید به آنها مى شود اما سرانجام با 
تالش کارآگاهان مهار، دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل مى شود. 
حامد پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهى و مواجهه 
حضورى با شکات پرونده ، صراحتاً به جعل عناوین مختلف 
اعتراف و در ادامه عنوان کرد که عالوه بر تهران، به همین 
شیوه و شگرد ( طرح دوستى با خانم ها از طریق شبکه هاى 
مجازى ) در سایر شهرهاى کشور از جمله ورامین ، کرج، 

فردیس، اصفهان اقدام به کالهبردارى کرده است. 

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات ناجا (فتا) شــرق اســتان تهران از 
دستگیرى عامل انتشار تصاویر مشتریان آرایشــگاه هاى زنانه در شهرستان 

ورامین خبر داد.
به گزارش جام نیوز، سرهنگ ســامان محمدى گفت: در راستاى اجراى طرح 
امنیت اخالقى و رصــد و پایش فضاى مجازى، کارشناســان پلیس فتا کانال 
تلگرامى غیراخالقى و منافى عفت عمومى مربوط به یک آرایشــگاه زنانه در 

ورامین با حدود 215 نفر عضو را شناسایى کردند.
وى افزود: این کانال تلگرامى به منظور تبلیغ، بازاریابى و جذب مشترى اقدام به 

انتشار تصاویر مبتذل مشترى هاى خود بعد از انجام آرایش مى کرد که پس از 
بررسى هاى فنى و کارشناسانه پلیس فتا، ادمین هاى این کانال شناسایى و به 

منظور پاسخگویى به پلیس فتا احضار شدند.
سرهنگ محمدى اظهار داشت: این آرایشــگاه زنانه حدود 20 سال سابقه کار 
داشت و با پروانه کسب به فعالیت مشغول بود و کانال تلگرامى توسط صاحب 

آن اداره مى شد.
وى افزود: کارشناســان پلیس فتا پرونده اى براى متهمه تشکیل و جهت سیر 

مراحل قانونى به دادسراى عمومى شهرستان ورامین ارجاع دادند.

فرار هالیوودى مرد هزار چهره
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: با حضور به    فارس |
موقع اکیپ اعزامى خانم جوانى که در طبقه دوم در میان انبوهى از دود محبوس شده بود با اقدام سریع 

آتش نشانان از ساختمان شد.
محمد شریعتى اظهار داشت: ساعت 2و 52 دقیقه بامداد روز سه شنبه با اعالم حریق ساختمان دو طبقه 
واقع در خیابان مشتاق به سامانه 125، بالفاصله ستاد فرماندهى اکیپ ایستگاه هاى 4 و 5، مدیر و افسر 

کشیک را به محل حادثه اعزام کرد.
وى افزود: در خصوص حریق اظهار داشت: پس از رسیدن اکیپ اعزامى به محل شاهد حریق و دود ناشى 
از حریق در طبقه دوم ساختمان بودند که با توجه به وسعت دود و شعله اکیپ عملیاتى به دو گروه مجزا 
تقسیم و همزمان اکیپ اول با استفاده از دستگاه تنفسى و لباس مقاوم در برابر حریق شروع به جستجو 

در دود و اکیپ دوم نسبت به اطفاى حریق اقدام کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان ادامه داد: با حضور به موقع اکیپ 
اعزامى خانم جوانى که در طبقه دوم در میان انبوهى از دود محبوس شده بود با اقدام سریع آتش نشانان 

از ساختمان خارج و به بیرون انتقال داده شد.
وى خاطر نشان کرد: بانوى جوان که دچار سوختگى سطحى شده بود توسط اکیپ اعزامى تحویل عوامل 

اورژانس و به بیمارستان انتقال داده شد، خوشبختانه حریق فوق تنها خسارت مالى در برداشته است.
شریعتى در پایان بیان کرد: حضور به موقع آتش نشــانان در محل و عکس العمل سریع آنان از سرایت 
حریق به طبقه اول و همچنین دیگر ساختمان هاى مجاور جلوگیرى به عمل آمد که مى توانست خسارت 

جبران ناپذیرى به همراه داشته باشد.

فرمانده انتظامى شهرستان چالوس از شناسایى و دستگیرى افرادى که با ایجاد تصادفى    ایلنا |
ساختگى اقدام به کالهبردارى و اخاذى از شهروندان مى کردند، خبرداد .

سرهنگ سیدعبدا... منتظرى گفت: در پى مراجعه یکى از شهروندان به مراجع انتظامى مبنى بر اینکه 
افرادى با ایجاد تصادفى ساختگى از وى کالهبردارى کرده اند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامى 

این شهرستان قرار گرفت.
 فرمانده انتظامى شهرستان چالوس،افزود:با انجام تحقیقات پلیسى مأموران موفق شدند این افراد را که 
با یک دستگاه خودروى پراید 
تصادفى و برخورد با خودروها 
اقــدام بــه اخــاذى از مردم 

مى کردند شناسایى کنند .
ســرهنگ منتظــرى تصریح 
کرد: در ادامه رسیدگى به این 
موضوع فرد دیگرى که با جعل 
عنوان کارشــناس تصادفات 
امداد خودرو و با تعیین خسارت 
از مردم کالهبردارى مى کرد 

نیز دستگیر شد.
وى خاطرنشان کرد: این افراد که به گونه اى رفتار مى کردند که خودرو در همان زمان دچار تصادف 
شده اســت در تحقیقات پلیســى و بازجویى هاى به عمل آمده تاکنون به چهار فقره کالهبردارى از 

شهروندان با این شگرد اعتراف کردند.
متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شدند و موضوع در دست بررسى است .

نجات زن جوان از میان دود و آتش

پایان کالهبردارى با ایجاد تصادف ساختگى 

انتشار تصاویر آرایشگاه هاى زنانه تهران

فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم ازکشف یک محموله 
بادام هندي قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال و دستگیري یک 

قاچاقچی خبر داد. 
ســرهنگ غالمرضا براتی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
گفت: مأموران ایســتگاه ایســت بازرسی شــهید رئیسیان 
شهرستان ســمیرم حین کنترل خودروهاي عبوري از محور 
«سمیرم-شهرضا» به یک دســتگاه کامیون رنو مشکوك 

شده و آن را متوقف کردند.
وي افزود: در بازرســی از این خودرو تعداد 500 بســته بادام 

هندي فاقد هر گونه مدارك مثبته گمرکی کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت: ارزش محموله کشف شده 

توسط کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعالم شده است.
ســرهنگ براتی ادامه داد: در این خصــوص راننده خودرو 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم در پایان تأکید کرد: نیروي 
انتظامی با قاچاقچیان کاال به شــدت مقابلــه خواهد کرد و 
اجازه جوالن و سرکشــی به اخاللگــران اقتصادي نخواهد 
داد و از مردم خواســت در صورت مشــاهده هرگونه موارد 
مشکوك موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع 

دهند.

به گزارش جام جم آنالیــن، فرمانده انتظامى 
شهرستان تنگســتان گفت: با مراجعه شخصى 
افغان به کالنترى مرکزى شهر اهرم و اظهارات 
وى در خصوص ســرقت اموالش توسط سه نفر 
ناشناس، رسیدگى به این موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
سرهنگ جوشن سهرابى اظهار داشت: مالباخته 
در اظهاراتش مدعى شــد حدود ساعت 2 شب 
گذشته در حالى که به صورت پیاده در حال حرکت 
بودم، یک دستگاه خودروى پراید در کنارم توقف 

کرد، دو نفر سرنشین از آن پیاده شــده و با تهدید چاقو و قمه مرا سوار خودرو کرده و در 
طول مسیر با ضرب و جرح 300 هزار ریال پول و گوشى تلفن همراهم را به سرقت بردند. 

طبق اظهارات مالباخته، زورگیران وى را بعد از طى 
مسیرى به بیرون شهر برده و از خودرو پیاده کرده 

و متوارى شدند.
وى خاطرنشان کرد: با بررسى دوربین موجود در 
مسیر، مشخص شد سارقان ســه نفر الغر اندام 
با یک دســتگاه خودروى پراید اقدام به ســرقت 

کرده اند.
این مقام انتظامــى افزود: با رصــد اطالعاتى و 
تحقیقات میدانى، خودرویى با مشخصات منطبق 
بر فیلم دوربین هاى مداربسته و اظهارات شاکى 
رؤیت شد و با زیر نظر قرار دادن حرکات مشکوك و غیر متعارف آنها، در یک عملیات 

غافلگیرانه راننده و سرنشینان خودرو دستگیر و به مرکز پلیس منتقل شدند.

کشف 2 میلیارد ریال 
بادام هندي قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم:

تصادف رانندگى بین یک دســتگاه اتوبوس با کامیون بامداد چهارشنبه در آزاد راه 
کاشان - نطنز از توابع استان اصفهان به مصدوم شدن 16 نفر منجر شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت فهاى پزشکى کاشان درگفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: این سانحه رانندگى حدود ساعت 4 بامداد چهارشنبه (دیروز) در کیلومتر 30 

این آزاد راه بعد از سایت هسته اى رخ داد.
محمد حسین مکى با بیان اینکه به جز راننده اتوبوس، بقیه مصدومان به طور نسبى 
وضعیت بهترى داشتند، افزود: چهار واحد امدادى اورژانس با همراهى هشت نفر از 

کارشناسان فوریت هاى پزشکى در لحظات اولیه در صحنه حاضر شدند.
وى خاطرنشان کرد: کارشناســان اورژانس پس از درمان اولیه مصدومان و انجام 
اقدامات حیاتى، آنان را براى بررسى بیشتر به بیمارستان شهید بهشتى کاشان منتقل 

کردند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى کاشان افزود: دو واحد امدادى 

از جمعیت هالل احمر کاشان نیز در انتقال مصدومان، اورژانس را همراهى کردند.

تصادف در آزاد راه کاشان - نطنز 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به 

صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  19175 1395603020260   مورخ  1395/11/02 خانم شهین مباشري به شناسنامه شماره 2379 
کدملی 1159398119 صادره فریدن فرزند لطیف در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   169,55 مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى رضا زراعتى شمس آبادى 
بموجب سند 19904  مورخ 1340/1/08  دفتر 65  اصفهان بوده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 2185 مورخ 
1389/05/25 شوراى حل اختالف اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند از دو دختر بنامهاى زهرا و اعظم و چهار 
پسر بنامهاى محسن و عباس و حسن و سعید شهرت همگى زراعتى شمس آبادى و یک نفر عیال دائمى بنام عذرى 
زراعتى شمس آبادى و بموجب تقسیم نامه عادى مورد درخواست در سهم خانم اعظم قرار گرفته و مع الواسطه بموجب 

قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
2- راى شماره  16528 1395603020260 مورخ  28 /1395/09 اقاى احمد حقیقت  به شناسنامه شماره 27210  
کدملی 1281379786  صادره اصفهان  فرزند محمدباقر  نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71,82  مترمربع 
از پالك شماره 221 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عبدالحسین مهاجرانى
3- راى شــماره  15352 1395603020260   مورخ   13 /1395/09 اقاى سیدحسن منصورى حبیب ابادى به 
شناسنامه شماره  1920  کدملی  1286666996  صادره اصفهان  فرزند سیدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت 19,29  مترمربع از پالك شماره 69و79 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله پاك فر 
اصالحــى  راى  و   1395  /10/20 مــورخ       1395603020260  18447 شــماره   راى   -4
شــماره1391114402035004965 مورخ 1395/10/06 آقاي محمد حسین عبادي به شناسنامه شماره 600 
کدملی 1285628497 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به  ششدانگ یکبابخانه مساحت 118,39 مترمربع پالك 
شماره 413 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى قربانعلى شاهى دلیگانى
5- راى شماره  08905 13954603020260   مورخ  1395/05/23   آقاي حیدرعلی قربانی سینى به شناسنامه 
شماره 24 کدملی 5110412405 صادره شاهین شهر فرزند حسین در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت   41 
مترمربع پالك شماره  37 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى اسماعیل گیاهى
6- راى شماره  16588 1395603020260   مورخ  29 /1395/09  اقاى رضا حق شناس آدرمنابادى به شناسنامه 
شماره 7  کدملی 6609732663  صادره برخوار فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
238,64  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حاج کریم نیک سیر
7- راى شماره  16064 1395603020260 مورخ 1395/09/21  آقاي اصغر اختریان به شناسنامه شماره 2792 
کدملی 1286706726 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  
175,50  مترمربع پالك شماره 448  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
8- راى شماره   16063 1395603020260مورخ   1395/09/21 خانم مریم کیوان پور به شناسنامه شماره 1670 
کدملی 1283566125 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  
175,50  مترمربع پالك شماره 448  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
9- راى شماره  15932 1395603020260   مورخ   1395/09/20   اقاى على همتى ثمرین  به شناسنامه شماره 219  
کدملی 2649392398  صادره بندرانزلى  فرزند غیبعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 78,50  مترمربع 
از پالك شماره 76 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى
10- راى شماره  14118 1395603020260   مورخ   1395/08/20  اقاى حسین پورعباس  به شناسنامه شماره  
45833  کدملی 1281555282  صادره اصفهان  فرزند کرم  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130,80  

مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
11- راي شماره 16892 1395603020260  مورخ   1395/07/26    خانم شهال سقائیان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 466 کدملی 1290968039 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  123,65  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15014 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
12- راى شماره  16891 1395603020260   مورخ   1395/07/26   آقاي غالمرضا محمد نظر به شناسنامه شماره 
1539 کدملی 1286811449 صادره اصفهان فرزند مصطفی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  123,65  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15014 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
13- راى شماره  18130 1395603020260   مورخ   1395/10/16   خانم زهرا شفیعیان به شناسنامه شماره 118 
کدملی 5110599351 صادره شاهین شهر فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  94  مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از  13733 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 298 
دفتر 1 متمم امالك  مالک رسمى عباس روحانى بوده که بموجب قولنامه 1369/08/12 ملک مورد درخواست را به 
سید حسین زارعى واگذار نموده و طبق گواهى دفتر امالك بشماره 12111 مورخ 1395/09/28 نامبرده فوت کرده 
و وراث وى عبارتند از اسداله -نصراله -حسن -حسین -عصمت (روحانى اصفهانى) که سهم نصراله در صفحه 298 
دفتر 1 متمم و سهام اسداله -حسن -حسین-عصمت در صفحات 461 الى 470 دفتر 894 ثبت و سند صادر شده 
است که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند

14- راى شماره 16523 1395603020260   مورخ   09/28/ 1395  اقاى میرزاعلى فاتحى به شناسنامه شماره 109  
کدملی 5469718393  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 175  مترمربع 
از پالك شماره 448 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
15- راى شماره  13530 1395603020260   مورخ   08/13/ 1395 اقاى مرادعلى اله دادى به شناسنامه شماره  710  
کدملی  1285593804   صادره  اصفهان  فرزند  امیرقلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  59,15  مترمربع 
از پالك شماره  504 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
 16- راى شــماره  15914 1395603020260   مورخ  09/20/ 1395   خانم عفت حاج اکبرى حبیب آبادى  به 
شناسنامه شماره  98  کدملی 6609765308 صادره دولت اباد  فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 45/245  مترمربع از پالك شماره 343 فرعى از 14916  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدمحمودافضل 
17- راى شــماره 13398  1395603020260   مورخ  08/11/ 1395  اقاى مرتضــى دهقانى حبیب ابادى  به 
شناسنامه شماره  88  کدملی  6609721041  صادره دولت اباد  فرزند  على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت  210,77  مترمربع از پالك شماره  613 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
18- راى شماره  13231 139603020260   مورخ  08/13/ 1395    اقاى سید روح اله حسینى  به شناسنامه شماره 
76791  کدملی 1281865397  صادره اصفهان  فرزند سیدحسین  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
108390  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 15183 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدحسین حسینى ادرمنابادى 
19- راى شماره  18422 1395603020260   مورخ  10/20/ 1395  اقاى قربانعلى بهمئى  به شناسنامه شماره 690  
کدملی 5279423378  صادره اغاجارى  فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201,70  مترمربع 

از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
20- راى شماره 15937 1394603020260   مورخ  09/20/ 1394 اقاى جواد مرادمند  به شناسنامه شماره 718  
کدملی 6609660719  صادره شاهین شهرومیمه  فرزند منصور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
137,42  مترمربع از پالك شماره 72 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
21- راى شــماره 12405 1395603020260   مورخ   07/27/ 1395    اقاى حمیدرضا حیدرى دســتجردى  به 
شناسنامه شماره 2720  کدملی 1287194850  صادره اصفهان  فرزند فرهاد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104,23  مترمربع از پالك شماره 15082 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
22- راى شماره 16526 1395603020260    مورخ   1395/09/28   خانم لیال حیدرى دستجردى  به شناسنامه 
شماره 1270779753  کدملی 1270779753  صادره اصفهان  فرزند فرهاد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104,23  مترمربع از پالك شماره 15082 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
23- راى شــماره 18339 1395603020260  مورخ   1395/10/20 آقاي  حسین بشیرزاده پراپري به شناسنامه 
شماره 338 کدملی 1699422508 صادره آذرشهر فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  148,25  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از15167  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى براتعلى امین الرعایایى
24- راى شماره  07861 1395603020260   مورخ  1395/04/30 خانم اشرف سادات میرعالیی به شناسنامه 
شماره 379 کدملی 1282751336 صادره اصفهان فرزند سیدعباس در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت     
111,97    مترمربع پالك شــماره   133 فرعی از  15187   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
25- راى شــماره   14555 1395603020260   مورخ   1395/08/25 آقاي  یوسف صفدري به شناسنامه شماره 
4020302510 کدملی 4020302510 صادره کبودرآهنگ فرزند عزیزاله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
144,80  مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم زارعى خوابجانى
26- راى شماره 15918 1395603020260   مورخ  20 /1395/09  اقاى اکبر زراعتى شمس ابادى  به شناسنامه 
شماره 14  کدملی 1291231579  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به 
مساحت 330,53  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
27- راى شماره  19055 1395603020260   مورخ   29 /1395/10  اقاى رمضان قربانى  به شناسنامه شماره 1428  
کدملی 1287936237  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 46,80  مترمربع از پالك شماره 97 فرعى که به شماره 15765 فرعى از 99 اصلی تغییریافته واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمداقا بزرگى
28- راى شماره 19056 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى حسین چائى چیان  به شناسنامه شماره 
1839  کدملی 1287771361  صادره اصفهان  فرزند عبدالغفور نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 80/46  مترمربع از پالك شماره 97 فرعى که به شماره 15765 فرعى از 99 اصلی تغییریافته 

واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمداقا بزرگى
29- راي شماره  15067 13946030202600   مورخ  1395/09/06 آقاي صادق حسین جان به شناسنامه شماره 
1 کدملی 2411454090 صادره آباده  فرزند آقاي رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  105,08  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13947 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید محمود موسوى مورنانى
30- راى شماره  17856 1395603020260   مورخ   1395/10/14   آقاي احمد محمدي مورنانی به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 1291195270 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب کارگاه  به مساحت 50 مترمربع 

پالك شماره 862  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
31- راى شماره  14304 1395603020260   مورخ  1395/08/23  خانم زهرا اللی دهقی به شناسنامه شماره 151 
کدملی 1091981442 صادره نجف آباد فرزند کرمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
162,45  مترمربع پالك شماره   5 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
32- راى شماره  14306 1395603020260  مورخ   1395/08/23  آقاي  عباس ابراهیمی به شناسنامه شماره 191 
کدملی 1091906475 صادره نجف آباد فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
162,45  مترمربع پالك شماره   5 فرعی از 14916 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
33- راى شماره  18290 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395 آقاي حسین حیدري ممدي به شناسنامه شماره 
200 کدملی 1110838166 صادره فالورجان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 147,62   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
34- راى شماره 18739 1395603020260  مورخ  10/25/ 1395  آقاي سید محسن رحیمی به شناسنامه شماره 

2882 کدملی 1091379491 صادره نجف آباد فرزند ســید عبداله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
139,52  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس زارعى شمس آبادى
35- راى شماره  16933 1395603020260  مورخ 1395/10/04  آقاي محمد صادقیان به شناسنامه شماره 75 
کدملی 1819483150 صادره آبادان فرزند غفار در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 39,74   مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن زراعتى شمس آبادى
36- راى شماره  11297 1395603020260   مورخ   1395/07/06   آقاي افشین نیکائیلی به شناسنامه شماره 
661 کدملی 1818289016 صادره آبادان فرزند یداله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
117,18   مترمربع پالك شماره 79  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
37- راى شماره 11299 1395603020260   مورخ   1395/07/06   خانم ملوك عرب زاده قلع ریز به شناسنامه 
شماره 1449 کدملی 1287668089 صادره اصفهان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 117,18   مترمربع پالك شماره 79  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
38- راى شماره  17214 1395603020260   مورخ  1395/10/06  آقاي  سید محمد تقی جاللی به شناسنامه شماره 
1 کدملی 3257718233 صادره باختران فرزند سید رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
187,08  مترمربع پالك شماره 121  فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کیقانوش هایرپطیان بوده مشمول مقررات اصالحات ارضى گردیده که بموجب 
نامه 255,314 مورخ1381/02/09 اداره امور اراضى شهرستان اصفهان مقدارى از پالك به حیدر  ماهرانى واگذار 
شده است ومورد درخواست مع الواسطه  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند

39- راى شماره  17229 1395603020260   مورخ   1395/10/06  خانم کبري ساعد به شناسنامه شماره 12992 
کدملی 2559029911 صادره نی ریز فرزند امیر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  187,08  
مترمربع پالك شماره 121  فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالک رسمى آقاى کیقانوش هایرپطیان بوده مشمول مقررات اصالحات ارضى گردیده که بموجب نامه 
255,314 مورخ1381/02/09 اداره امور اراضى شهرستان اصفهان مقدارى از پالك به حیدر  ماهرانى واگذار شده 

است ومورد درخواست مع الواسطه  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
40- راى شــماره 18214 1395603020260   مورخ   10/18/ 1395  آقاي  مهدي جباري باطانی به شناسنامه 
شماره 68499 کدملی 1281781711 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  73,36  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15156 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى خانم  بتول شیرانى بید آبادى
41- راى شماره 19064 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  اقاى عبدالرسول کبیرى طادى  به شناسنامه 
شماره 44  کدملی 1111363481  صادره فالورجان  فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
137,40  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عباس زارعى شمس ابادى
42- راى شماره 08566 1395603020260   مورخ   05/11/ 1395  آقاي  سید علی کرمانی القریشی به شناسنامه 
شماره 37845 کدملی 1280804068 صادره اصفهان فرزند سید حسین  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
482,52 مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى تاج ماه خانم  
صبیه حاج نجف بموجب اظهارنامه ثبتى بوده که بموجب گواهى حصر وراثت 1888 مورخ 1374/12/08 شعبه 23 
دادگاه عمومى اصفهان تاج ماه فوت کرده و ورثه وى عبارتند از 4 نفر پسر خواهر بنامهاى نجفعلى -حسن-رضاو 
حسین (شیرانى ) و بموجب گواهى حصر وراثت 3508 مورخ 1380/11/07 شعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان نجف 
على فوت کرده احد از ورثه وى بنام مجتبى مورد تقاضا را بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
43- راى شماره  18415 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395  اقاى جالل میرزا باقریان حسین آبادى  به 
شناسنامه شماره 2419  کدملی 1289086788  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 79  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
44- راى شماره  16957 1395603020260   مورخ  10/04/ 1395  آقاي روح اهللا معتمدي به شناسنامه شماره 9 
کدملی 1290021376 صادره اصفهان فرزند لطفعلی در  ششدانگ  یک باب کارگاه  به مساحت  76,54  مترمربع 

پالك شماره 268  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
45- راى شــماره  15811 1395603020260   مورخ  09/17/ 1395  اقاى مجید دلفروزى  به شناسنامه شماره 
2456  کدملی 1286618886  صادره اصفهان  فرزند جعفر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 245  مترمربع 
از پالك شماره 4417 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
46- راى شماره  18442 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395    اقاى مجتبى سلیمانى دهنوى  به شناسنامه 
شماره 551  کدملی 1293121908  صادره اصفهان فرزند حبیب اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
154,55  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان قاسمى دهنوى
47- راى شماره 16003 1395603020260   مورخ  20 /1395/09 خانم بتول جبارى باطانى  به شناسنامه شماره 
68500  کدملی 1281781703  صادره اصفهان  فرزند رجبعلى  نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 21,14  
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن جبارى
48- راى شماره 17552 1395603020260   مورخ   09 /1395/10 آقاي عبدالعلی صالحی به شناسنامه شماره 
1946 کدملی 1159323615 صادره فریدن فرزند محمود در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   145,35 مترمربع 
پالك شماره   171 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

49- راى شماره  17249 1395603020260   مورخ   07 /1395/10  آقاي  قربانعلی ملک پور به شناسنامه شماره 
893 کدملی 6339502970 صادره شهرکرد فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
124,67  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
50- راى شماره 17248 1395603020260   مورخ   07 /1395/10خانم زهرا دهقان یزدلی به شناسنامه شماره 
1027 کدملی 6199367316 صادره کاشان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
124,67  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
51- راى شــماره   18283 1395603020260   مورخ   1395/10/20   خانم محبوبه حق شــناس به شناسنامه 
شماره 6767 کدملی 1293290327 صادره اصفهان فرزند فضل اله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
152  مترمربع پالك شــماره  986 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
52- راى شماره  18109 1395603020260   مورخ   1395/10/16  خانم مرضیه اعظمی کتایونچه به شناسنامه 
شماره 12996 کدملی 1292522313 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  40,39  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که طبق سیستم جامع امالك مورد 
ثبت صفحه 503 دفتر 56 امالك مالک رسمى على کبیرى سامانى بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب 
قولنامه و تفویض وکالت 68423 مورخ 1394/02/21 دفتر 89 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
53- راى شــماره  13531 1395603020260   مورخ   1395/08/13  آقاي حیدر قره داغی به شناسنامه شماره 
9 کدملی 5759768468 صادره فریدن فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  129,91  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 13991 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسین کاظم زاده
54- راى شماره 18353 1395603020260   مورخ   1395/10/20   آقاي  مرتضی هفت تن موخر به شناسنامه 
شماره 165 کدملی 2002412634 صادره دزفول فرزند شاه گل در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  140,44  
مترمربع پالك شماره 107 و 108  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم آقا بزرگى دلیگانى
55- راى شماره  19066 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى محمد شیرانى شمس ابادى  به شناسنامه 
شــماره 609  کدملی 1285975537  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
12,50  مترمربع از پالك شماره 13688 فرعى از 14059 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى اناهیتا انصارى
56- راى شماره 19993 1395603020260   مورخ 1395/11/16 آقاي  سعید پهلوانى نژاد خوابجانی به شناسنامه 
شماره 963 کدملی 1287018041 صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 38,10   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى مرتضى پهلوانى نژاد
57- راى شماره  16920 1395603020260   مورخ 1395/10/04  آقاي  سیدعلی کرمانی القریشی به شناسنامه 
شــماره 37845 کدملی 1280804068 صادره اصفهان فرزند سیدحسین نسبت به 94 سهم مشاع از 219 سهم 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 218,53  مترمربع پالك شماره - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
58– راى شماره   16917 1395603020260   مورخ   1395/10/04 آقاي جواد شیروانیان به شناسنامه شماره 748 
کدملی 1285557808 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم نسبت به 125 سهم مشاع از 219 سهم ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 218,53  مترمربع پالك شماره - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
59- راى شماره  19165 1395603020260   مورخ   1395/11/02  آقاي غالمرضا شجاعی به شناسنامه شماره 
1475 کدملی 5499141975 صادره تیران فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  202,29  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید عباس زارعى
60- راى شماره  08488 1395603020260   مورخ   1395/05/10  خانم اعظم بهمنی حیدرآبادي به شناسنامه 
شماره 128 کدملی 5649718581 صادره حوزه 24 اصفهان فرزند اسماعیل در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
72,74  مترمربع پالك شماره   - فرعی از 15084 اصلى باقیمانده  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى محدثه یزدى
61- راى شماره 17657 1395603020260   مورخ   1395/10/12  آقاي غالمعلی شانه ساز به شناسنامه شماره 
735 کدملی 1286246865 صادره اصفهان فرزند حبیب اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  80,91  مترمربع 
پالك شماره - فرعی از 13956 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى اسداله زراعتى شمس آبادى
62- راى شماره  10356 1395603020260   مورخ   1395/06/17 خانم عزت خطیبی فرد به شناسنامه شماره 
25284 کدملی 1282180053 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 63,65 
مترمربع پالك شماره 14916 و 14916,5    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
63- راى شــماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27  آقاي رسول خدابخش به شناسنامه شماره 
17021 کدملی 1283872927 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   99,25 مترمربع 
پالك شماره  394 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمد کشاورز خوابجانى
64- راى شماره   17677 1395603020260   مورخ 1395/10/12 آقاي  محمد رضا کورنگی به شناسنامه شماره 
1805 کدملی 1287871097 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  151,90  مترمربع 
پالك شماره  168 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اسماعیل والى سیچانى
65- راى شماره    139560302026011805    مورخ     1395/7/11    آقاي محمد حق شناس به شناسنامه شماره 8 
کدملی 6609591369 صادره برخوار  فرزند رضا در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    138,08     مترمربع پالك 
شماره   4      فرعی از       15182       اصلی واقع در واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى   محمد پهلوانى خوابجونى
66- راى شــماره    139560302026019096    مورخ     1395/10/29    آقاي حسنعلی حق شناس به شناسنامه 
شماره 59139 کدملی 1281688282 صادره اصفهان فرزند تراب در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  169,20  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمد توسلى
67- راى شماره    139560302026018413    مورخ     1395/10/20    اقاى احمدعلى اسماعیلى  به شناسنامه شماره 
6  کدملی 6219839412  صادره فریدن  فرزند قربانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 124  مترمربع از پالك شماره 117 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
68- راى شماره    139560302026018414    مورخ     1395/10/20    خانم زهرا توصیفیان  به شناسنامه شماره 
1261  کدملی 1284751635  صادره اصفهان  فرزند عباســعلى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 124  مترمربع از پالك شماره 117 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
69-  راى شــماره    139360302026018932    مورخ     1393/8/26    آقاي جواد فارســی به شناسنامه شماره 
61160 کدملی 1281037389 صادره اصفهان  فرزند کاظم در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 250,60  مترمربع پالك شماره 480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
70- راى شماره    139360302026018933    مورخ   1393/8/26  آقاي حسن فارسی به شناسنامه شماره 61161 
کدملی 1281037370 صادره اصفهان  فرزند کاظم در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
250,60  مترمربع پالك شماره 480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
71- راى شــماره    139560302026017068    مورخ     1395/10/6    آقاي  حســین صابر به شناسنامه شماره 
2125 کدملی 1286590787 صادره اصفهان فرزند عبدالخالق در ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى تجارى  
به مساحت  39,23  مترمربع پالك شــماره 142  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که  مالک 
رسمى طبق سیستم جامع امالك و گواهى 13910 مورخ  1395/9/2   دفتر امالك آغا بیگم اصفهانیان  بوده بموجب 
وکالتنامه 63964 مورخ  1360/2/16   دفتر 86 به سید حسن شیخان شمس آبادى و مورد درخواست مع الواسطه 

بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و نعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
72- راى شــماره    139560302026015796    مــورخ     1395/9/17    آقاى على اصغر نظافتیان اصفهانى  به 
شناسنامه شماره 31427  کدملی 1282241826  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 119,26  مترمربع از پالك شماره 13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
73- راى شــماره    139560302026013525    مورخ     1395/8/13    آقاى محمدعلى منصورى حبیب آبادى  
به شناسنامه شماره  127  کدملی  6609765596   صادره  دولت آباد  فرزند غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  130,50  مترمربع از پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
74- راى شماره    139560302026013526    مورخ      1395/8/13   خانم سکینه خاتون منصورى  به شناسنامه 
شــماره  118 کدملی  6609774633   صادره  دولت آباد  فرزند عبدالعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  130,50  مترمربع از پالك شــماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
75- راى شماره    139560302026015938    مورخ      1395/9/20   آقاى جواد خیرى به شناسنامه شماره 1679  
کدملی 1287132871  صادره اصفهان  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151,26 مترمربع 

از پالك شماره 227 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
76- راى شماره    139560302026018432    مورخ      1395/10/20   خانم محترم حق پرست نائینى  به شناسنامه 
شماره 6699  کدملی 1188817078  صادره اردســتان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
130,35  مترمربع از پالك شــماره 121 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
77- راى شماره    139560302026018435    مورخ      1395/10/20   آقاى مصطفى زارعى  به شناسنامه شماره 
2603  کدملی 1286848636  صادره اصفهان فرزند عباس  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
205,50  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

78- راى شماره    139560302026018418    مورخ      1395/10/20   آقاى جعفر ابن النصیر  به شناسنامه شماره 
756  کدملی 1286894301  صادره اصفهان  فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى  به مساحت 
30,80  مترمربع از پالك شماره 587 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
79- راى شماره    139560302026018213    مورخ      1395/10/18   خانم مریم رحیم طوقی به شناسنامه شماره 
32 کدملی 1291415335 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  83  مترمربع پالك 

شماره   - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
80- راى شماره    139560302026017551    مورخ      1395/10/9   آقاي اصغر کتیرائی به شناسنامه شماره 182 
کدملی 1291078037 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  78,96  مترمربع پالك 
شــماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى خانم  بیگم میرجمال
81- راى شماره    139560302026016520    مورخ      1395/9/28   آقاى محمدرضا نصیرى جونقانى به شناسنامه 
شماره 20  کدملی 4679523042  صادره فارسان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 110  
مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
82- راى شماره    139560302026015798    مورخ      1395/9/17   خانم معصومه اسماعیلى  به شناسنامه شماره 
35  کدملی 5499850755  صادره نجف آباد  فرزند رجبعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103,50  

مترمربع از پالك شماره 15083 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
83- راى شماره    139560302026018434    مورخ      1395/10/20   آقاى محمد رفیعى  به شناسنامه شماره 4  
کدملی 1189690241  صادره اردستان  فرزند نصراله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248,33  مترمربع 
از پالك شماره 110 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى محمد رحیم امین الرعایا
84- راى شماره    139560302026016002    مورخ      1395/9/20   آقاى محمدحسین بیاتى  به شناسنامه شماره 
1203  کدملی 5759375334  صادره فریدن  فرزند غالمحســین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
17,05  مترمربع از پالك شماره 14017   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

85- راى شماره    139560302026018436    مورخ      1395/10/20   اقاى حسن مومنى مزده  به شناسنامه شماره 
141  کدملی 1286620724  صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76,24  مترمربع 

از پالك شماره 72 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
86- راى شــماره    139560302026015783    مورخ      1395/9/17  اقاى سیدمحمد عبداللهى  به شناسنامه 
شماره  1712  کدملی  1159391386  صادره فریدن  فرزند هاجى اقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
180,70  مترمربع از پالك شماره 113 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 
رسمى میباشد(ضمن اینکه منافع وحق سکونت موردتقاضا مادام الحیات متعلق به خانم رضوان تاجى میباشد وپس 

ازفوت تابع عین خواهدبود)
87- راى شماره    139560302026018452    مورخ      1395/10/20   خانم آفاق خان آبادى قهى  به شناسنامه 
شماره 37  کدملی 5659666736  صادره کوهپایه  فرزند حیدر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144,95  
مترمربع از پالك شماره 126 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
88- راى شــماره    139560302026017548    مورخ      1395/10/9   آقــاي حجت اله حیدري کمال آبادي به 
شناسنامه شــماره 1421 کدملی 5649503451 صادره جرقویه علیا فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  210,45  مترمربع پالك شماره433   فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
89- راى شــماره    139560302026014216    مورخ     1395/8/22    آقاي مجید حقیقى   به شناسنامه شماره 
1595 کدملی 1289417482  صادره اصفهان  فرزند رزاق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت  88,75  مترمربع از پالك شماره 630 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
90- راى شماره    139560302026014215    مورخ     1395/8/22    آقاي مرتضى حقیقى   به شناسنامه شماره 
1120 کدملی 1290961298  صادره اصفهان  فرزند رزاق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت  88,75  مترمربع از پالك شماره 630 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
91- راى شــماره    139560302026009317    مورخ     1395/5/29    آقاي احمد کنعانی هرندي به شناسنامه 
شماره 1946 کدملی 1285097807 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در   یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب   خانه به مساحت   162,41 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
92- راى شماره    139560302026009316    مورخ     1395/5/29    آقاي علی اکبر کنعانی هرندي به شناسنامه 
شماره 47 کدملی 5659702491 صادره هرند فرزند اسمعیل در  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه 
به مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
93- راى شماره    139560302026009315    مورخ     1395/5/29    آقاي امیررضا کنعانی هرندي به شناسنامه 
شماره 1159 کدملی 1284997111 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در   یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب   خانه به مساحت مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره      13900          اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
94- راى شماره    139560302026009314    مورخ     1395/5/29    آقاي مرتضی کنعانی هرندي به شناسنامه 
شماره 1243 کدملی 1285952472 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   
خانه به مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
95- راى شماره    139560302026018120    مورخ     1395/10/16    آقاي  محمد رحیمی جونقانی به شناسنامه 
شماره 13 کدملی 4679561319 صادره فارسان فرزند امیدعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  250,70  
مترمربع پالك شماره 480  فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
96- راى شماره    139560302026018843    مورخ     1395/10/26    آقاي هوشنگ شمس قهفرخی به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 5419067226 صادره مبارکه فرزند خدامراد در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  264  
مترمربع پالك شماره 23  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

97- راى شماره    139560302026019091    مورخ     1395/10/29    آقاي آقاي سیف اله قره داغی به شناسنامه 
شــماره 22 کدملی 5759702599 صادره چادگان فرزند صفر در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  99,96  
مترمربع پالك شماره 2  فرعی از15140 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
98- راى شماره    139560302026018951    مورخ     1395/10/27     خانم مهري مسائلی به شناسنامه شماره 
29992 کدملی 1282227467 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   120,20 
مترمربع پالك شماره 120  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى   حاج على هادى عابدینى
99- راى شماره    139560302026015779    مورخ     1395/9/17    آقاي محمود روستائى  به شناسنامه شماره  
2138  کدملی  0048695254  صادره تهران  فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
112,87  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حاج فضل اله پاکفر وحاج نصراله امین الرعایائى
100- راى شــماره    13956030202601957    مورخ     1395/5/27    آقاي حسین قربانی سینی به شناسنامه 
شماره 2438 کدملی 1286999596 صادره اصفهان فرزند حیدر در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت     313,65    

مترمربع پالك شماره    13752    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
101- راى شماره    139560302026015987    مورخ     1395/9/20    آقاي کرمعلى بهرامى خوندابى  به شناسنامه 
شماره 78470  کدملی 1281879193  صادره اصفهان  فرزند اسداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
138,22  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

102- راى شــماره    139560302026016000    مورخ     1395/9/20    آقاي خانم ناهید پورقلندر  به شناسنامه 
شماره 13  کدملی 1285764625  صادره اصفهان  فرزند تقى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 172,50  مترمربع از پالك شماره 26 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
103- راى شماره    139560302026016001    مورخ     1395/9/20    آقاي غالمرضا یوسفى ارزنانى  به شناسنامه 
شماره 204  کدملی 1284015262  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 172,50  مترمربع از پالك شــماره 26 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
104- راى شماره    139560302026015814    مورخ     1395/9/17    آقاي خانم ربابه حاج حیدرى ورنوسفادرانى  
به شناسنامه شماره 181  کدملی 1141021315  صادره خمینى شهر  فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 109,36  مترمربع از پالك شــماره 13747 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
105- راى شماره    139560302026019065    مورخ     1395/10/29    آقاي  محمدعلى ابن قاسم  به شناسنامه 
شماره 68  کدملی 1881460525  صادره شوشتر  فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان  به مساحت 195,45  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
106- راى شــماره    139560302026018737    مورخ     1395/10/25    آقاي  علی رفیعی به شناسنامه شماره 
7 کدملی 6299766174 صادره بروجن فرزند قدمعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  251,50  مترمربع 
پالك شماره 198  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى فتح اله زارعى
107- راى شماره    139560302026016694    مورخ     1395/9/30    آقاي محمدجعفر ابن عباس  به شناسنامه 
شماره 206  کدملی 1881461904  صادره شوشتر  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,70  
مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین هدایت کلیشادى
108- راى شــماره    139560302026015997    مورخ     1395/9/20    آقاي قدمعلى پهلوانى قهجاورســتانى  
به شناسنامه شماره 12  کدملی 1291723617  صادره اصفهان  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 134,15  مترمربع از پالك شــماره 9890 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
109- راى شماره    139560302026015962    مورخ     1395/9/20    آقاي مهدى اعتدالى  به شناسنامه شماره 
1580  کدملی 1288069480  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139,45 
مترمربع از پالك شماره 13876 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى بانو بیگم اغا زارعى شمس ابادى
110- راى شــماره    139560302026018113    مــورخ     1395/10/16    آقاي  مرتضی حیدري ســودجانی 
به شناسنامه شــماره 4414 کدملی 1293081302 صادره اصفهان فرزند عبداله در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  97,67  مترمربع پالك شماره 1  فرعی از13735 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
111- راى شــماره    139560302026018724    مورخ     1395/10/25    آقاي خانم مهري رمضانی شــمس 
آبادي به شناسنامه شماره 2255 کدملی 1286701341 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  186,45  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
112- راى شماره  19058 1395603020260   مورخ  29 /5/10 139  اقاى ابراهیم بهرامى گهروئى  به شناسنامه 
شماره 23  کدملی 1755353359  صادره اهواز  فرزند بندر  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 128,60  مترمربع از پالك شماره 253 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بتول محققیان 
113- راى شماره  19059 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 خانم توران شنبه زوردگانى  به شناسنامه 
شماره 22  کدملی 6339654088  صادره شهرکرد  فرزند نیازعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 128,60  مترمربع از پالك شماره 253 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بتول محققیان 
114- راى شــماره  18275 1395603020260   مورخ  19 /10/ 1395 خانم معصومــه زارعان آدرمنابادي به 
شناسنامه شماره 58263 کدملی 1281681942 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت   151,40 مترمربع پالك شماره 41  فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
115- راى شماره  17673 1395603020260   مورخ  12 /10/  1395 آقاي سیدرضا درخشنده به شناسنامه شماره 
224 کدملی 1911356003 صادره مسجد سلیمان فرزند سیدحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  90,47  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13939 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى تاجماه خانم شیرانى 
بوده که نامبرده فوت کرده احد از ورثه وى بنام حسن شیرانى مورد تقاضا را مع الواسطه بموجب قولنامه عادى به 

متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
116- راى شماره  15885 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 آقاي  کورش رفیعیان به شناسنامه شماره 
1367 کدملی 1286785774 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   72,80 مترمربع 
پالك شماره  173 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباسعلى تقى زاده
117- راى شماره  19163 1394603020260   مورخ  02 /11/ 1394  آقاي عباس امینی جونی به شناسنامه شماره 
23 کدملی 1289994463 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  145,88  مترمربع 
پالك شماره 45  فرعی از 14458 اصلی که به شماره 14458,12634 تغییر پیدا کرده است واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى باقر نادرى درباغشاهى
118- راى شــماره  19050 13954603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى هادى معینى  به شناسنامه شماره 
61  کدملی 6609673586  صادره برخوارومیمه  فرزند محمد نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 167,20  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم زاغى نژاد
119- راى شماره  19051 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى محمد معینى  به شناسنامه شماره 1  
کدملی 6609537062  صادره برخوارومیمه  فرزند على نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 
167,20  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم زاغى نژاد
120- راى شماره  18443 1395603020260   مورخ  20 /10/ 1395 اقاى محسن مهرپور  به شناسنامه شماره 
5100082887  کدملی 5100082887  صادره اصفهان فرزند محمدحسین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50,25  مترمربع از پالك شماره 827 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
121- راى شماره  18426 1395603020260   مورخ  20 /10/ 1395  خانم فهیمه امیدیان  به شناسنامه شماره 
2235  کدملی 1283614588  صادره اصفهان  فرزند حسنعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 87,62  مترمربع از پالك شماره 118 فرعى از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم ربابه امیدیان
122- راى شــماره  18218 1395603020260   مورخ  18 /10/ 1395  خانم سحر داوري به شناسنامه شماره 
786 کدملی 1818302608 صادره آبادان فرزند علی در دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
123- راى شــماره  18219 1395603020260   مورخ  018 /10/ 1395  خانم فخــري داوري دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 45 کدملی 6609512302 صادره دولت آباد فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
124- راى شماره  18212 1395603020260   مورخ  18 /10/ 1395   خانم عصمت داوري به شناسنامه شماره 
3295 کدملی 3392037656 صادره بندر عباس فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
125- راى شماره  14104 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 اقاى سیداسماعیل مهدویان  به شناسنامه 
شــماره  2298  کدملی 1817024302  صادره آبادان  فرزند سیداسداله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
126- راى شــماره  14105 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 خانم انوار ناقوش  به شناســنامه شماره  
2471  کدملی 1090357680  صادره نجف اباد  فرزند محمدجواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 200  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
127- راى شماره  15924 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  اقاى مرتضى جمالى  به شناسنامه شماره 
17  کدملی 1091880565  صادره نجف اباد  فرزند على جان  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 199,80  مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
128- راى شماره  15926 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  خانم مهناز فخارى  به شناسنامه شماره 73  
کدملی 6229874954  صادره میمه  فرزند حسین آقا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
199,80  مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
129- راى شــماره    139560302026018420    مورخ     1395/10/20    آقاي خانم سهیال عرب چم چنگى  به 
شناسنامه شماره 674  کدملی 1285976185  صادره اصفهان  فرزند بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
95,03  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى   محمد صدرى
130- راى شــماره    139560302026018360    مورخ     1395/10/20    آقاي عنایت اله آزادي به شناســنامه 
شماره 1 کدملی 2411324537 صادره آباده فرزند داود در دو دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان تجارى  
به مساحت 30,42   مترمربع پالك شــماره  2081 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
131- راى شــماره    139560302026018362    مورخ     1395/10/20    آقاي خانم سرور محمدیان جزي به 
شناسنامه شماره 184 کدملی 5110422591 صادره برخوار فرزند سید اسماعیل در چهار دانگ مشاع ازششدانگ  
یک باب ساختمان تجارى  به مساحت 30,42   مترمربع پالك شماره  2081 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
132- راى شماره    139560302026016531    مورخ     1395/9/28    آقاي حسن قادرى زفره ئى  به شناسنامه 
شماره 10  کدملی 5659581390  صادره اصفهان  فرزند عباســعلى  نسبت به دویست سهم مشاع از 279 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265,30  مترمربع از پالك شماره 111  فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
133- راى شماره    139560302026016532    مورخ     1395/9/28    خانم ثریا پیرعلى زفره  به شناسنامه شماره 
68  کدملی 5659614396  صادره اصفهان  فرزند حیدرعلى  نسبت به هفتادونه سهم مشاع از279سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 265,30  مترمربع از پالك شماره 111 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
134- راى شماره    139560302026018711    مورخ     1395/10/25    آقاي  عباس ضیائی به شناسنامه شماره 
853 کدملی 1287913776 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  241,50  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
135- راى شماره    139560302026019036    مورخ     1395/10/29    آقاي   محمد ربیعى خوندابى به شناسنامه 
شماره 1  کدملی 1092052879  صادره نجف اباد  فرزند عبدالخالق  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
200  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

136- راى شماره    139560302026013872    مورخ     1395/8/17    خانم اقدس ترکی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 50 کدملی 6609818703 صادره حبیب آباد فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  125,90         
مترمربع پالك شماره      1   فرعی از       15183       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى   عبدالحسین مهاجرانى  
137- راى شماره    139560302026001100    مورخ     1395/1/28    خانم فاطمه اعتمادي بروجنی به شناسنامه 
شماره 314 کدملی 4650351881 صادره بروجن فرزند رضاقلی در دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
122,20 مترمربع پالك شماره 105 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد حسین نجفى زاده
ادامه در صفحه 14

احضار
شماره درخواست: 9510463760100135 شماره پرونده: 9509983760100674 
شماره بایگانی شــعبه: 951781 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
کالسه 951781 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر 1- معصومه صفرى 
جزى فرزند قربانعلى 2- محسن خدائى على آبادى فرزند على فعًال مجهول المکان 
متهم است رابطه نامشــروع که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه 
مورخه 96/01/21 ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 2066 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/12/731
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ادامه از صفحه 13
138- راى شماره    139560302026001099    مورخ     1395/1/28    آقاي رمضانعلی براتی بروجنی به شناسنامه 
شماره 14 کدملی 4650314690 صادره بروجن فرزند علی اکبر در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
122,20 مترمربع پالك شماره 105 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد حسین نجفى زاده
139- راى شماره    139560302026019028    مورخ     1395/10/28   اقاى سیدرضا حسینى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره 65701  کدملی 1281755109  صادره اصفهان  فرزند سیدحسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 38,35  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسین مهورى
140- راى شماره    139560302026017853    مورخ     1395/10/14    آقاي سیدناصر ترفنج به شناسنامه شماره 
28140 کدملی 1282208926 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  170,97  
مترمربع پالك شماره 33  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى اکبر بهلول   
141- راى شماره    139560302026018968    مورخ     1395/10/28    آقاي مهدى خانى  به شناسنامه شماره 379  
کدملی 1286598109  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123,95  مترمربع 
از پالك شماره 1 فرعى از   15135    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى محمدباالئى
142-راى شماره    139560302026018440    مورخ     1395/10/20    آقاي سید جالل محمودآبادى  به شناسنامه 
شماره 23  کدملی 5110438811  صادره برخوار فرزند سیدمحمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 365,85  مترمربع از پالك شماره 396 فرعى از 411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
143- راى شماره    139560302026018438    مورخ     1395/10/20    آقاي سید کمال محمودآبادى  به شناسنامه 
شماره 28  کدملی 5110453918  صادره برخوار فرزند سیدمحمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 364,28  مترمربع از پالك شماره 396 فرعى از 411   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
144- راى شــماره    139560302026018439    مورخ     1395/10/20    آقاي ســید اسماعیل محمودآبادى  به 
شناسنامه شــماره 16  کدملی 5110477809  صادره اصفهان فرزند سیدمحمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 365,20  مترمربع از پالك شماره 396 فرعى از 411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
145- راى شماره    139560302026018844    مورخ     1395/10/26    آقاي ذبیح اله رفیعی به شناسنامه شماره 
1514 کدملی 6219216202 صادره فریدن فرزند محمود در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  251,90  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى خانمها صدیقه و فاطمه برندگى
146- راى شماره    139560302026016587    مورخ     1395/9/29    آقاي اصغر احمدى فالورجانى به شناسنامه 
شماره 353  کدملی 1970363509  صادره مسجدسلیمان فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
201,30  مترمربع از پالك شماره 12 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاي رحیم اتشى
147- راى شماره    139560302026015963    مورخ     1395/9/20    آقاي روح اله بختیارى بابادگانى  به شناسنامه 
شماره 2  کدملی 1159857601  صادره فریدن  فرزند عبدالمناف نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101 
مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاي سیف اله امینى آزادانى
148- راى شماره    139560302026017553    مورخ     1395/10/9    آقاي مجید حسینی بهشتی به شناسنامه 
شماره 825 کدملی 1284563863 صادره اصفهان فرزند کمال در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 15   مترمربع 
پالك شماره 551  فرعی از 452  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاي على صمیمى
149- راى شماره    139560302026012400    مورخ     1395/7/27    آقاي سید جواد ابوطالبی اصفهانی به شناسنامه 
شماره 442 کدملی 1286415772 صادره اصفهان  فرزند سیدرضا در 175 سهم مشاع از 210 سهم  ششدانگ  یک 
باب  خانه به مساحت     211,50    مترمربع پالك شماره    92     فرعی از       14039       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
150- راى شماره    139560302026012398    مورخ     1395/7/27    خانم عفت فضیلی نژاد به شناسنامه شماره 
40907 کدملی 1280834633 صادره اصفهان  فرزند عباس در  35  سهم مشاع از 210 سهم  ششدانگ  یک باب  
خانه به مساحت     211,50    مترمربع پالك شماره    92     فرعی از       14039       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
151- راى شماره  19052 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  اقاى مرتضى ترابى مفرد جونقانى  به شناسنامه 
شماره 35  کدملی 4679509678  صادره فارسان  فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
170,10  مترمربع از پالك شماره 483 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على بدخشان
152- راى شماره  19073 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى اصغر سلیمانى به شناسنامه شماره 1121  
کدملی 1286605539  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
124,70  مترمربع از پالك شماره 84 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى وراث رحیم امین الرعایا 
153- راى شماره  19071 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 خانم مهرى بهشتى پیکانى به شناسنامه شماره 
4  کدملی 5649671664  صادره جرقویه  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
124,70  مترمربع از پالك شماره 84 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى وراث رحیم امین الرعایا 
154- راى شماره  16168 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 آقاي اسماعیل گندم کار دلیگانی به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 5110438269 صادره  برخوارو میمه فرزند علی محمد در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  
29,40  مترمربع پالك شماره  86 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى فاطمه گندمکار
155- راى شماره  15934 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم معصومه فقیهیان علویجه  به شناسنامه 
شماره 74  کدملی 1091929718  صادره نجف اباد  فرزند محمدتقى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 172,96  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على سلطانى افارانى
156- راى شماره  15933 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  اقاى محمدرضا احمدى بنى  به شناسنامه 
شماره 2007  کدملی 1288073747  صادره اصفهان  فرزند عبدالخالق  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 172,96  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على سلطانى افارانى
157- راى شماره  16529 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 اقاى مهدى یوسفیان جزى  به شناسنامه شماره 
7378  کدملی 5110083320  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190  مترمربع 
از پالك شماره 31 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى شهردارى اصفهان 
158- راى شماره  11799 1395603020260   مورخ  11 /07/ 1395  آقاي عبدالناصر شهریاري به شناسنامه شماره 
3 کدملی 6219830636 صادره  فریدن فرزند حیدر علی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     137,15    مترمربع 
پالك شماره  33   فرعی از   15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  حسین هادى عابدینى     
159- راى شماره  15956 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى مهرداد رادمنش  به شناسنامه شماره 
2537  کدملی 1819080609  صادره آبادان  فرزند کریم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
192,44 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
160- راى شماره  15958 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم زهرا پیکان پورشهرضا به شناسنامه شماره 
13  کدملی 6609573255  صادره دولت اباد  فرزند بهرام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
192,44 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
161- راى شــماره  14566 1395603020260   مورخ  25 /08/ 1395  خانم مرضیه خالوئی اشنى به شناسنامه 
شماره 2766 کدملی 1286675456 صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 65,07 
مترمربع پالك شماره  85 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
162- راى شماره  19030 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  خانم صدیقه فدوى نیسیانى  به شناسنامه 
شماره 45  کدملی 1189846454  صادره اردستان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 63,15  
مترمربع از پالك شــماره 36 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
163- راى شماره  19029 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى حسین مرادمند خرزوقى  به شناسنامه 
شماره 27  کدملی 5110473285  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
174,30  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
164- راى شماره  13971 1395603020260   مورخ  18 /08/ 1395 آقاي  علی مهدي نیا به شناسنامه شماره 65 
کدملی 1091939454 صادره نجف آباد فرزند عباسعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  99,33  مترمربع پالك 
شماره 4  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى محمد پهلوانى خوابجویى بموجب سند 
7845  مورخ 11/12/1350  دفتر 103  اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت 5711 مورخ 1381/12/18 شعبه 
5 دادگاه عمومى اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند است از 7 فرزند و یک عیال بنامهاى قدیرعلى - حسین -مجید 
-حمید -على -طاهره -اکرم -بتول که مورد درخواست بعنوان سهم االرث على از محمد مع الواسطه به متقاضى 

واگذار شده است   و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
165- راى شماره  19027 1395603020260   مورخ  28 /10/ 1395 اقاى حسن قاسمى خوندابى  به شناسنامه 
شماره 15  کدملی 1091931844  صادره نجف اباد  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120,50  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  محمدحسین مارانى
166- راى شماره  03908 1395603020260   مورخ  30 /02/ 1395 آقاي احمد حاجی بنده به شناسنامه شماره 27 
کدملی 6219782690 صادره بوئین  میاندشت فرزند محمدحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     183,90    
مترمربع پالك شماره    698  فرعی از  99    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
167- راى شماره  19054 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى تورج مرتضائى پور  به شناسنامه شماره 
1339  کدملی 6219457420  صادره فریدن  فرزند مجتبى نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 253  مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  اصغر گازر
168- راى شماره  19053 1394603020260   مورخ  29 /10/ 1394 اقاى ناصر مجدى  به شناسنامه شماره 930  
کدملی 6219453425  صادره بوئین میاندشت  فرزند مسعود نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 253  مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  اصغر گازر
169- راى شماره  19102 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 آقاي محسن محمدي به شناسنامه شماره 
1408 کدملی 1285819845 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  37  مترمربع 
پالك شماره 1  فرعی از 15016 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  حسین پهلوان نژاد خوابجانى
170- راى شماره  14231 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 آقاي ابوالقاسم شاهمرادي به شناسنامه شماره 
24 کدملی 5759612514 صادره چادگان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 164,47  مترمربع 

پالك شماره  287 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
171- راى شماره  11837 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي سلمان بلوري نژاد به شناسنامه شماره 
1798 کدملی 1286060699 صادره اصفهان فرزند مرتضی در    ششــدانگ  یک باب   مغازه به مساحت   10,47      
مترمربع پالك شماره   8      فرعی از   14916   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  علیرضا قرآنى    
172- راى شماره  11836 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي محمود فضلعلیی به شناسنامه شماره 
2144 کدملی 1819389936 صادره آبادان فرزند نصره اله درششدانگ  یک باب خانه به مساحت   175,68  مترمربع 
پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  محمد زارعى شمس آبادى    
173- راى شماره    139560302026012477    مورخ     1395/7/28     خانم عزت ابراهیمی علون آبادي به شناسنامه 
شماره 274 کدملی 4723551409 صادره عراق فرزند رسول در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   95 مترمربع 
پالك شماره  17و18 فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى   کمال سهیلى اصفهانى
174- راى شماره    139560302026018087    مورخ     1395/10/16      خانم زهرا صادقی کتکی به شناسنامه شماره 
5 کدملی 4621991663 صادره شهرکرد  فرزند حیدرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  120,88  مترمربع 

پالك شماره 87  فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالک رسمى آقاى   نعمت اله عابدینى 

175- راى شماره    139560302026001560    مورخ     1395/2/1    خانم منیژه عبداللهی طادي به شناسنامه شماره 
215 کدملی 1284630447 صادره اصفهان فرزند ناصر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  93,96         مترمربع 
پالك شماره   13921        اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  

تاجماه خانم شیرانى
176- راى شماره    139560302026015805    مورخ     1395/9/17    خانم کوکب هوشنگى طامه  به شناسنامه 
شماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24  مترمربع 

از پالك شماره 13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
177- راى شماره    139560302026017681    مورخ     1395/10/12    آقاي  دالور بهمنی به شناسنامه شماره 7 
کدملی 5649686688 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  197,18  مترمربع پالك 

شماره26 و 27   فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
178- راى شماره    139560302026019031    مورخ     1395/10/29    خانم طاوس رائیجى  به شناسنامه شماره 893  
کدملی 2180909519  صادره بهشهر  فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 168,06  مترمربع 
از پالك شماره 26و 27   فرعى از 15177   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

179- راى شماره    139560302026016950    مورخ     1395/10/4    آقاي رسول شهابی به شناسنامه شماره 88 
کدملی 4622449031  صادره  شهرکرد فرزند محمود در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  132,83  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
180- راى شماره    139560302026019022    مورخ     1395/10/28    آقاي اردشیر نجفى بابادى  به شناسنامه 
شماره 364  کدملی 5558844264  صادره کوهرنگ  فرزند غالمحسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 122,15  مترمربع از پالك شماره 13845 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى  مرتضى ومحمدرضا وحسین ومهدى ورباب ونرجس همگى انگبینى
181- راى شــماره    139560302026019017    مورخ     1395/10/28    آقاي محمد محمدزاده  به شناســنامه 
شماره 64  کدملی 1284119904  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
202,20  مترمربع از پالك شماره 12  فرعى از 15177   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
182- راى شماره    139560302026019018    مورخ     1395/10/28    آقاي اصغر محمدزاده  به شناسنامه شماره 
52428  کدملی 1281621358  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
240,35  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

183- راى شماره    139560302026015953    مورخ     1395/9/20    خانم کوکب هوشنگى طامه به شناسنامه 
شــماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169,50 

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
184- راى شماره    139560302026015952    مورخ     1395/9/20    خانم کوکب هوشنگى طامه به شناسنامه 
شــماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166,50 

مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
185- راى شــماره    139560302026017256    مورخ     1395/10/7    خانم مریم نقی زاده به شناسنامه شماره 
1753 کدملی 1284798763 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در ســه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   89,75 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13443   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
186- راى شماره    139560302026017255    مورخ     1395/10/7    آقاي محمدرضا دائی اکبري به شناسنامه 
شماره 5657 کدملی 0320060438 صادره کرج فرزند مصطفی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   89,75 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13443   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
187- راى شماره    139560302026015347    مورخ     1395/9/13    آقاي محمد مهدى مقامى به شناسنامه شماره  
150  کدملی  2410969917  صادره اباده  فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
75,55  مترمربع از پالك شماره   13741   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى سید محمود زارعى
188- راى شماره    139560302026015348    مورخ     1395/9/13    خانم سمانه باستانى به شناسنامه شماره  2474  
کدملی  2296255957  صادره شیراز  فرزند محمدباقر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
75,55  مترمربع از پالك شماره   13741   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى سید محمود زارعى
189- راى شماره    139560302026016249    مورخ     1395/9/24    آقاي محمد حسین خیري حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 1270165682 کدملی 1270165682 صادره اصفهان فرزند حسن در سه  دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب مغازه  به مساحت 22,87   مترمربع پالك شماره  31 فرعی از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا قلمزن
190- راى شماره    139560302026016251    مورخ     1395/9/24    آقاي  حسن خیري حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 51 کدملی 6609769443 صادره برخوار فرزند علی اکبر در سه  دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت 22,87   مترمربع پالك شماره  31 فرعی از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا قلمزن
191- راى شــماره    139560302026015873    مــورخ     1395/9/18    آقاي مهدي نوربخش حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 1149 کدملی 1285142314 صادره اصفهان فرزند ابراهیم  در  سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب 
ساختمان مسکونى - تجارى به مساحت 194,74   مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
192- راى شماره    139560302026015872    مورخ     1395/9/18    آقاي  محمدرضا نوربخش به شناسنامه شماره 
53350 کدملی 1280421266 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان 
مسکونى - تجارى به مساحت 194,74   مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
193- راى شماره    139560302026013784    مورخ     1395/8/16    آقاي حسین شجاعی جشوقانی به شناسنامه 
شماره 29 کدملی 5659501052 صادره کوهپایه فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 130,60 مترمربع پالك شماره  211 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
194- راى شــماره    139560302026013783    مورخ     1395/8/16    آقاي خانم فضه شــجاعی جشوقانی به 
شناسنامه شماره 16 کدملی 5659513689 صادره کوهپایه فرزند صفر علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 130,60 مترمربع پالك شماره  211 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
195- راى شــماره    139560302026013852    مورخ     1395/8/17    آقاي احمدقلی کریم زاده سورشجانی به 
شناسنامه شماره 100 کدملی 4622030888 صادره شهرکرد فرزند مهدیقلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
231,10 مترمربع پالك شماره 123  فرعی از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى على نقیان فشارکى
196- راى شماره    139560302026013270    مورخ     1395/8/10    آقاي  قدرت اله واحدى مارى  به شناسنامه 
شماره  1  کدملی  1189700735   صادره اردســتان  فرزند  رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
122,90  مترمربع قسمتى از پالك شماره  84 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا واحدى مارى
197- راى شــماره    139560302026017250    مورخ     1395/10/7    آقاي سید مسعود ذاکرفرد به شناسنامه 
شــماره 1270897918 کدملی 1270897918 صادره اصفهان فرزند سید رضا در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 161,10 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
198- راى شــماره    139560302026014192    مورخ     1395/8/22    خانم زهرا واحدى   به شناسنامه شماره 6 
کدملی 1189862166  صادره اردستان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  125,60  مترمربع 
از پالك شماره  92  فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى ابراهیم طالکوب
199- راى شماره    139560302026012049    مورخ     1395/7/19    آقاي اکبر جبارزارع به شناسنامه شماره 42186 
کدملی 1280847433 صادره  اصفهان فرزند محمد در 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  138,20       
مترمربع پالك شماره   108      فرعی از      14458        اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى نعمت اله کرمانى  
200- راى شماره    139560302026012050    مورخ     1395/7/19    آقاي خانم رضوان مددکن به شناسنامه شماره 
45478 کدملی 1280341556 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
138,20       مترمربع پالك شماره   108      فرعی از      14458        اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى نعمت اله کرمانى  
201- راى شــماره  18967 1395603020260   مورخ  28 /10/ 1395  خانم پروین شریفى  به شناسنامه شماره 
1026  کدملی 4030401317  صادره کبودرآهنگ  فرزند دوستعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170,30  
مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
202- راى شماره  15407 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى سیدمرتضى موسوى  به شناسنامه شماره  
139  کدملی  5110443017  صادره برخوارومیمه  فرزند مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 87  مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین رجبى حسین ابادى
203- راى شماره  15406 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى اکبرسلطانیان خرزوقى  به شناسنامه 
شماره  101  کدملی  5110448205  صادره شاهین شهر  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 87  مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین رجبى حسین ابادى
204- راى شماره  18932 1395603020260   مورخ  27 /10/ 1395 خانم زینت اله دادي به شناسنامه شماره 59108 
کدملی 1281688592 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  200,70  مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى

 على امین الرعایائى
205- راى شــماره  19038 1395603020260   مــورخ  29 /10/ 1395 خانــم فاطمــه نصــر اصفهانى  به 
شناســنامه شــماره 1488  کدملی 1284816036  صادره اصفهان  فرزند رضا  نســبت به  یکصدوهشتادسهم 
مشاع از سیصد وپنجاه ونه سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 361,25  
مترمربع از پالك شــماره 5 فرعــى از 14457 اصلی واقع در بخــش 5  ثبت اصفهان که خــود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
206- راى شماره  19039 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  اقاى عباسعلى برهانى پور  به شناسنامه شماره 
545  کدملی 1285409124  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  نسبت به  یکصدوهفتاد ونه سهم مشاع از سیصد وپنجاه 
ونه سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 361,25  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى 

از 14457 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
م الف: 37659 تاریخ انتشار نوبت   95/12/04 تاریخ انتشار نوبت 95/12/19 ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان /12/198
اجراییه

شماره: 385/95 ش9ح-95/12/4 به موجب راي شماره 498 تاریخ 95/6/31 حوزه 9 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه على زابلى فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 48/546/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 631/820 ریال بابت هزینه دادرسى، پرداخت نیم عشر 
دولتى نیز به عهده محکوم علیه است، مشخصات محکوم له: عبدالمنعم آفند فرزند احمد به نشانى شاهین شهر خ 
میرزاى شیرازى ابتداى بلوار قیام پالك 7 واحد 2. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 
محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار را نیز اقامه نماید 
تا بازداشت نشود. م الف: 2027 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک) /12/662
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 1043/95- 1395/12/8 نظــر به اینکــه خواهان آقاى وحید مختارى دادخواســتی مبنى بــر الزام به 
طرفیت خوانــده آقاى على باز مختارى در این مرجع به شــماره کالســه 1043 ش2ح مطــرح  نموده اند و وقت 
رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/2/10 ســاعت 6 بعدازظهر در نظر گرفته شــده اســت علیهذا 
با توجه به اینکــه خوانده مجهول المکان مى باشــد وفق ماده 73 آیین دادرســی مدنی تاریخ فوق االشــعار یک 
نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلــع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانــى آن به این 
واحــد مراجعه نماید. م الف: 2035 شــعبه دوم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/12/666

ابالغ راي
شماره دادنامه: 903-95/11/30 شماره پرونده: 776/95 شعبه: نهم حقوقى حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 
95/11/25 خواهان: ماهرخ جنتى آدرس: شاهین شهر- عطار – چهار راه شهید شریفى – بن بست 10 جنوبى پالك 
72 خواندگان: ابراهیم ابول زاده و سید امین میرلوحى به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام به حضور در دفترخانه 
ـ 56 ایران 13 و هزینه دادرسى. گردشکار: با عنایت به محتویات  جهت انتقال قطعى سند خودروى پراید به شماره 926ه
پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست خانم ماه رخ جنتى به طرفیت آقایان ابراهیم ابول زاده و سید امین میرلوحى به خواسته الزام به انتقال قطعى 
سند خودروى پراید به شماره انتظامى 926 هـ 56 ایران 13 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خودروى فوق را از 
خوانده ردیف اول خریدارى کردم باتوجه به اینکه خودرو در مالکیت خوانده ردیف دوم مى باشد تقاضاى الزام ایشان به 
انتقال سند را دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، پاسخ استعالم راهور قولنامه فروش خودرو و باتوجه 
به اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد و 
تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى در جهت عدم ایفاى تعهد خود اقامه ننموده است، دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص داده به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و 219 و 220 و 237 و 362 قانون مدنى حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال قطعى سند خودروى پراید به شماره انتظامى 926 هـ 56 ایران 13 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 162/500 ریال هزینه دادرسى صادر و اعالم مى دارد در خصوص خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار به رد دعوى صادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 

م الف: 2045 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرو میمه (مجتمع شماره یک)/12/667
ابالغ راي

شماره پرونده: 423/95 شماره دادنامه: 810-95/11/27 خواهان: نسیم بهارى به نشانى: شاهین شهر طالقانى مجتمع 
خلیج فارس غرفه سبزى و ماهى خواندگان: هادى مرادى و علیار رحمانى نوکابادى هر دو به نشانى مجهول المکان. 
موضوع الزام به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامى 491 ج 53 
ایران 43 به انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات 
پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا: درخصوص دادخواست خانم نسیم بهارى به طرفیت خواندگان: هادى مرادى و علیار رحمانى نوکابادى 
به خواسته: الزام به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامى 491 ج 53 
ایران 43 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد که یک دستگاه خودرو از خوانده خریدارى 
نموده است که باتوجه به مراجعات مکرر خوانده اقدام به انتقال قطعى سند خودرو ننموده است. نظر به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند. شورا به 
استناد استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخ 95/5/26 در خصوص یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامى 
491 ج 53 ایران 43 که به نام خوانده ردیف دوم مى باشد که باتوجه به مدارك پیوستى و وکالت نامه ها و مبایعه نامه 
عادى مورخه 94/10/23 ارائه شده تواتر فروش خودرو تا به تصرف خواهان رسیده حفظ گردیده است، لذا مستند به ماده 
198 و 512 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 219 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد به انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامى 491 ج 
53 ایران 43 صادر مى گردد. و در خصوص هزینه دادرسى به استناد مواد ذکر شده حکم به محکومیت خوانده ردیف 
اول هادى مرادى طرف معامله خواهان به مبلغ شش صد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى 
گردد. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2034 شعبه هشت حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/668
اجراییه

شماره: 651/95 ش 9 ح- 95/12/7 به موجب راي غیابى شماره 741 تاریخ 95/10/11 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: میثم نریمانى فرزند عزیزاله به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال و مبلغ 81/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/8/18 لغایت اجراى حکم، پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است. مشخصات 
محکوم له: على رضا فارسى فرزند حسن به نشانى: شاهین شهر خ سعدى جنوبى فرعى یک غربى پالك 39 واحد 
هم کف. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجرائیه 
مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. م الف: 2040 شعبه نهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/669
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3927/26- 95/12/10 خانم رقیه پردل فرزند محمد باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 929490 ب/93 را که به میزان ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتى 301/76038 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 332 دفتر 
931  ذیل ثبت 208037 بنام خودش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند تقسیم نامه 9715 مورخ 93/9/25 
دفترخانه 435- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و بموجب سند شماره 8694 و 
8695 مورخ 93/6/6 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2041 صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/670
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على دهنوى دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 675/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/2/24 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2028 شعبه هشتم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/671
حصر وراثت

محترم جهانگیرى بشناسنامه شماره 33 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 702/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد جهانگیرى به شناسنامه شماره 
11 در تاریخ 95/6/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محترم جهانگیرى فرزند تقى شماره 
شناسنامه 33 نسبت با متوفى (همسر) 2- مهتاب جهانگیرى فرزند محمد شماره شناسنامه 2538 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- وحید جهانگیرى فرزند محمد شماره شناسنامه 388 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مجید جهانگیرى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 7- 010381- 115 نسبت با متوفى (فرزند) 5- مهناز جهانگیرى فرزند محمد شماره شناسنامه 
0029434- 621 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2043 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/12/672
حصر وراثت

زهرا شیرانى  بشناسنامه شماره 3866 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 
582/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نجف ظفرى به شناسنامه شماره 2430 در تاریخ 
1395/8/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا شیرانى ناغانى فرزند احیاء شماره شناسنامه 
3866 نسبت با متوفى (همسر) 2- محمدامین ظفرى فرزند نجف شماره شناسنامه 1- 248498- 127 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- مهسان ظفرى فرزند نجف شماره شناسنامه 8- 402001- 127 نسبت با متوفى (فرزند) 4- ماه 
پرى یوسفى فرزند برفى شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2033 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/673
تأسیس شرکت 

شماره مکانیزه: 139530402085019802 تاسیس موسسه غیرتجارى خیریه حمایت از بیماران سرطانى نور محیى 
اصفهان در تاریخ 1395/12/07 به شماره ثبت 4974 به شناسه ملى 14006616023 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. موضوع: کلیه فعالیتها غیرسیاسى و غیرانتفاعى 
بوده و موضوع آسیب دیدگان اجتماعى اســت. حمایت مالى و معنوى از بیماران سرطانى و خانواده ایشان بصورت 
کمک هزینه دارو و درمان فارغ از هرگونه گرایش نژادى، قومى و سیاسى و غیره.- کمک به پژوهشگران در زمینه 
پیشگیرى و تشخیص زودرس و درمان سرطان هاى شایع در سطح استان ، - فعالیت در جهت پیشگیرى، تشخیص 
زودرس و درمان سرطان هاى شایع در سطح استان،- فعالیت در جهت پیشگیرى، تشخیص زودرس و درمان سرطان 
ها و حمایت هاى موردنیاز بیماران و خانواده آنان- نهادینه کردن فرهنگ پیشگیرى بهتر از درمان در سطح جامعه با 
برگزارى همایش ها.- ایجاد فرهنگ مشارکت هاى مردمى از امور خیرخواهانه و توسعه فرهنگ انفاق و دستگیرى از 
نیازمندان،- همکارى مشترك با سایر موسسات عام المنفعه در راستاى رفع مشکالت مربوط به سرطان،- عضویت در 
انجمن ها و موسسات علمى و حمایتى مربوط به سرطان و بیماران مبتال به سرطان در سطح کشور و جهان با تصویب 
هیات مدیره. روش اجراى اهداف: - خیریه از طریق جمع آورى حق عضویت، اعانات نقدى، قبول وصیت وقف و کمک 
هاى مردمى شامل: صدقات نذورات، فطریه و کفاره تامین مالى مى شود.- فراهم نمودن زمینه مشارکت اقشار مختلف 
در امور خیرخواهانه از جمله همایش و بازارچه و غیره ... ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلى: مرداویج- خیابان 
شیخ کلینى- بعد از خیابان عمار- مجتمع خانه سبز واحد 8 کدپستى 8168953194 دارایى موسسه: 15000000 ریال 
مى باشد. اولین مدیران: على رضا اطهرى فر به شماره ملى 1284751422 به سمت رئیس هیئت مدیره و فروزان 
جهانبخش به شماره ملى 1817062190 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نوشین پارساگهر به شماره 
ملى 1818461234 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و جهان بخش فرود به شماره ملى 1818932490 به سمت 
عضو اصلى و فریبا آقاجانى کدملى 0031157912 به عنوان خزانه دار و آرزو حسینى به شماره ملى 1289163235 به 
سمت عضو على البدل و معصومه جهانبخش به شماره ملى 1817219480 به سمت عضو على البدل براى مدت دو 
سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مال و تعهدات سازمان با امضاى مدیرعامل و خزانه دار و در 
غیاب خزانه دار رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر سازمان معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرسین: محمد مختارى کدملى 1284777014 به سمت بازرس اصلى و 
علیرضا انصارى کدملى 1818948631 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. بازگشت به نامه شماره 2025/1/14542 مورخ 1395/7/13 فرماندارى 

اصفهان. مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارى اصفهان /12/674
مزایده

شماره نامه: 9510112249401960 شماره پرونده: 9409983749100296 شماره بایگانى شعبه: 940103 دایره 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده کالسه 940103 اجرا محکوم له فاطمه کاظمى فرزند مرتضى به 
طرفیت خسرو جانقربانى فرزند رضا به خواسته مطالبه مهریه در نظر دارد جهت استیفاى حقوق محکوم له پالك ثبتى 
شماره 777 فرعى از 79 اصلى یک قطعه زمین زراعى واقع در پوده به مبلغ دویست بیست میلیون ریال و پالك ثبتى 
301 فرعى از 79 اصلى یک قطعه زمین زراعى به ارزش شصت و سه میلیون ریال و پالك ثبتى 110 فرعى از 79 اصلى 
یک قطعه زمین زراعى واقع در پوده به ارزش چهل و پنج میلیون ریال تقویم گردیده و در اجاره هیچ فردى نمى باشد و 
قیمتى که مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ هاى فوق الذکر مى باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
روز پنج شنبه 1396/1/10 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس روستاى پوده مراجعه و از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریزنماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب مى گردد. 

م الف: 95/286  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان دهاقان/قدیم/12/683
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى عوض احمد حسینى آقاى علیرضا حیدرى فر فرزند 
احمدرضا  دادخواستى به خواسته انتقال رسمى سند خودرو 751 س 21 ایران 58  بطرفیت عوض احمد حسینى که 
اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 1256/95 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/1/28 
ســاعت 4 عصر در شعبه سوم حقوقى شــورا زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر این صورت دادخواســت ابالغ شده تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1124 شــعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (زرین شهر)

(مجتمع شماره یک)/12/684

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى مرتضى خســروى نژاد دادخواســتى به انتقال 
سند ســند مالکیت شــهرى بطرفیت غالمعباس غالمى، رضا احقاقیان که اعالم شده اســت مجهول المکان 
است تقدیم و به کالســه 654/95 در شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز دوشنبه مورخ 96/1/21 ســاعت 4/30 بعد ازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1165 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان

 (مجتمع شماره یک)/12/685
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى عباسى فرزند رمضان و سیفعلى سلطان محمدى 
فرزند عربعلى آقاى مهدى صدرایى فرزند اکبر ساکن زرین شــهر خ امام شمالى خ ش چاوشى پ 1 دادخواستى به 
خواسته انتقال سند اتومبیل ماکسیما به شماره 752 ق 39 ایران 55 بطرفیت مهدى صدرائى و سیفعلى سلطان محمدى 
که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 913/95 ش 1 ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز چهارشنبه 
95/12/25 ساعت 4 عصر در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1062 شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (زرین 

شهر)(مجتمع شماره یک)/12/686
حصر وراثت

بهمن خاشعى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 120 بـه شـرح دادخواست به کالسه 298/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ولى اله خاشعى ورنامخواستى بشناسنامه 
118 در تاریخ 95/11/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بهمن خاشعى ورنامخواستى فرزند ولى اله ش.ش 120 ت.ت 1344 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- داود خاشعى 
ورنامخواستى فرزند ولى اله ش.ش 56 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- عباس خاشعى ورنامخواستى 
فرزند ولى اله ش.ش 223 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فاطمه خاشعى ورنامخواستى فرزند ولى اله 
ش.ش 127 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- مهرى خاشعى ورنامخواستى فرزند ولى اله ش.ش 4785 
ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1171 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/687
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى روح ا... سلیمانى نجف آبادى- آقاى روح ا... معظم فرزند 
على دادخواستى به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره 890723- 50/000/000 ریال بطرفیت روح ا... سلیمانى که 
اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 1258/95 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/1/30 ساعت 4 
عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 1175 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(زرین شهر) (مجتمع شماره یک)/12/688
حصر وراثت

على حاجى زمانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 10 بـه شـرح دادخواست به کالسه 302/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسکندر حاجى زمان بشناسنامه 63 در تاریخ 95/10/24  اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على حاجى زمانى فرزند اسکندر ش.ش 
10 ت.ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- فاطمه ضیائى چم گردانى فرزند غالمحسین ش.ش 95 ت.ت 1324 
صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1174 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/689

ابالغ  وقت رسیدگى 
کالسه پرونده: 600/95 مرجع رسیدگی: شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز یک شنبه 
96/1/27 ساعت 4 عصر خواهان: خانم معصومه سلیمانى فرزند منوچهر خواندگان آقایان: 1- محمدرضا چنگیزى 
فرزند حسین 2- على اوسط ترکمندى فرزند هوشنگ محل حضور: شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
جنب دادگسترى خواسته: درخواست صدور حکم داور و الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و 
تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى پى کى (pk) به شماره انتظامى 591 ب 55 ایران 43 بنام خواهان با احتساب 
مطلق خسارات قانونى مقوم به مبلغ پانزده میلیون ریال. گردش کار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقى شوراهاى حل اختالف چادگان 
و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و 
نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به 
وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 106 شعبه اول حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان چادگان/12/690
حصر وراثت

عباس رحمتى داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 623/95  ش/2  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى رحمتى کچومثقالى بشناسنامه 1219 در تاریخ 1395/8/2  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر به نامهاى: 1- عباس 
رحمتى به ش.ش 27 و 2- هادى رحمتى کچومثقالى به ش.ش 1479 و 3- مهدى رحمتى به ش.ش 43 و سه دختر 
به نامهاى: 1- اعظم رحمتى کچومثقالى به ش.ش 17 و 2- فاطمه رحمتى کچومثقالى به ش.ش 1504 و 3- صغرى 
رحمتى کچومثقالى به ش.ش 2 و یک همسر دائمى به نام طوبى نژاد فالح تل آبادى به ش.ش 2 فرزند کرمعلى و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

458 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/691
ابالغ

شماره: 187/95 ش 11 ح- 95/12/11 آقاى بهمن یزدانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- منوچهر اصغرزاده 
2- مهرداد اصغرزاده به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 187/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/1/29 ساعت 9/30 
تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از 
وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى 

صادر خواهد شد. م الف: 2060 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/12/693
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/342844- 1395/12/15 نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 
7406 فرعى از یک اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 99421 در صفحــه 49 دفتر امالك جلد 
565 به نام داراب شــفابخش ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950918711255369- 9/12/95 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
1395021584400004 به گواهى دفترخانه  دو شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/

سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 750   اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/12/710
اجراییه

شماره: 368/95 ش ح 2 به موجب راي شماره 1015 تاریخ 95/9/30 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: بهمن اله بخشى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/550/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررسید 95/1/1 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: فرزاد امیرى خورهه با وکالت آقاى محسن پیام آرا به نشانى: 
تهران- شهران- خ وسک کوى دوم- پالك 22. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

3643 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/713
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1394/09/171422- 1394/11/4 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره: 438 
فرعى از 171  اصلى واقع در بخش یک شهرضا ذیل ثبت 59049 در صفحه 136 دفتر امالك جلد 362 به نام سید 
آهوجان موسوى تنها تحت شماره چاپى مسلسل 124249 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 94090380704061 مورخ 1394/10/22 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 21159 مورخ 94/10/22 به گواهى دفترخانه 5 شهرضا رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 752  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/12/737
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت فرخنده کریمیان به طرفیت ورثه مرحوم شــادروان مصطفى 
کریمیان قرار تحریــر ترکه مرحوم مرحــوم مصطفى کریمیان طى شــماره 219/95 در شــوراى حل اختالف 
باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 4 مورخه 96/1/19 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى 
آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد 
مذکور در محل این شــورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حســین (ع) حاضر شــوند. عــدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1184 هدایتى رئیس شــعبه دوم حقوقی شــوراي حــل اختالف باغبادران

 (مجتمع شماره یک)/12/746
احضار

شــماره ابالغنامه: 9510103640906908 شــماره پرونده: 9509983641900944 شــماره بایگانی شــعبه: 
951836 آگهى احضار متهم نیما اســحاق پور دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان لنجان (زرین شهر) در پرونده 
کالســه 9509983641900944 براى نیما اســحاق پور به اتهام ایراد صدمه بدنى غیرعمــدى براثر حوادث کار 
تقاضاى کیفرى نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/1/6 ساعت 
10/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 
115و180 قانون آیین دادرســی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 1190 یوسف زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان

 (101 جزایى سابق)/12/747
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 603/95 ش ح 6- 1395/11/27 خواهان زهره لطفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده اوژن قربانى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/21 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3516 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 
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گروهى از دانشمندان آلمانى دریافتند که کیسه هاى چاى سیاه حاوى موادى است 
که به سالمتى انسان آسیب مى رساند.

  متخصصان به همین منظور سه نوع  چاى ارزان و سه نوع چاى گران قیمت را مورد 
آزمایش قراردادند. این نتایج نشان داد که همه انواع چاى مورد بررسى حداقل چهار 

نوع از آفت کش ها را دربردارند.
این مشکل در کاغذ استفاده شده در کیسه هاى چاى نهفته است چراکه داراى ماده 
«Aepklorhedrin» اپى کلروهیدرین“ بوده و از آن در صنایع کاغذ، پالستیک و 

آفت کش ها استفاده مى شود.
به گفته دانشــمندان، به محض  تماس ماده «اپى کلروهیدرین ” با آب، ترکیبى 
سرطانزا به نام MCPD-3 تشکیل مى شود که امروزه در جهان، مشکلى جدید در 

بخش مواد غذایى به شمار مى آید.

یکى از مطالعات اخیر نشان مى دهد که خوردن وعده هاى غذایى داراى چربى زیاد، 
عملکرد کبد را مختل مى کند .محققان مى گویند که سطح باالى چربى هاى اشباع 
در غذاهایى مانند چیزبرگر و سیب زمینى سرخ کرده یا پیتزا، بالفاصله عملکرد کبد را 

تغییر مى دهد و احتمال ابتال به بیمارى ها را بیشتر مى کند.
در این مطالعه از 14 مرد جوان خواسته شد تا از دارونما یا دوز مشخصى از روغن پالم 
استفاده کنند که میزان آن متناسب با وزن هر فرد مشخص مى شد. میزان این روغن 
پالم برابر بود با چربى اشباع موجود در یک پیتزاى هشت تکه اى یا یک چیزبرگر همراه 
با مقدار زیادى سیب زمینى ســرخ کرده. یافته هایى نهایى نشان دادند که مصرف 
این مقدار از چربى، کبد را وادار مى ســازد که 70 درصد گلوکز بیشترى تولید کند و 
به مرور زمان مى تواند سطح قند خون را تا اندازه قابل توجهى افزایش بدهد. بنابراین، 
ادامه مصرف غذاهاى ُپرچرب مى تواند حساســیت به انسولین را به وجود بیاورد که 

پیش زمینه ابتال به بیمارى دیابت نوع 2 است.

آیا مى توان به هر کســى که اندکى اختالل خلقى دارد، 
بیمار روانى اطالق کرد؟ اختــالالت خلقى گاه در یک 
محیط و مکان یا در یک زمان خــاص، مى تواند براى 
عده زیادى از افراد بطور مشابه بوجود آید. گاه حتى این 
اختالالت با توجه به شــرایطى ویژه، خیلى هم طبیعى 

هستند.
براى مثال اگر در جایى سانحه اى پیش بیاید، اعصاب 
خوردى و به هم ریختگى براى عده زیادى که نزدیکان 
آن سانحه هستند، طبیعى است. شرایط فردى و اجتماعى 
رشد و محیط افراد را نیز باید مالك قرار داد. اما آنچه اآلن 
در این زمینه در کشور ما مسئله است، شناخت و پذیرش 

بیمارى روانى است و سپس تالش براى عالج آن.
باید بتوان بــا یک بیمارى روانى همچون افســردگى، 
درســت مثل یک بیمارى فیزیکى و جســمانى رفتار 
کرد. یعنى عالئم روحى و روانى آنرا شــناخت و همانند 
اوقاتى که عالئمى از یک بیمارى را در جســم خود مى 
بینیم و به پزشک مراجعه مى کنیم، در مواجهه با عالئم 
مشــکالت روحى هم بالفاصله به پزشک متخصص 

مراجعه کرد.
در کشور بخصوص در تهران، روانپزشک و روانشناس 
کم نداریم. ولى متاســفانه در کنار عدم شناخت بیمارى 

هاى مربوطه، از فرهنگ آن نیز برخوردار نیستیم.
یعنى اگر مثال خانواده اى وجو د داشته باشد که از بیمارى 
هاى روحى و روانى شناخت کافى داشته باشد و از قضا در 
مراجعه به روانپزشک هم ایرادى نداند، در اغلب اوقات 
باید به دور از چشم اطرافیان و اقوام این کار را انجام دهند.

مشکل اصلى را مى توان در رسانه هاى عمومى جستجو 
کرد. رســانه ها باید ابتدا نفس بیمارى روانى را به مردم 
بشناسانند و این را جا بیاندازند که بیمارى، بیمارى است. 
چه جسمانى باشــد و چه روحى، باید سریع براى درمان 
آن اقدام کرد. ســپس باید عالئم مربوط به شایع ترین 
این بیمارى ها همچون افســردگى، نوسان خلقى و دو 
قطبى بودن، شناسانده شــود. نیز باید آموزش داده شود 
که این عالئم جدى هســتند و پیگیرى جدى هم نیاز 

دارند.
در نهایت فرهنگ صحیح برخورد با این معضل بســیار 
مهم اســت. اینکه آنرا یک ایراد بزرگ و خاص ندانیم 
طورى که اگر هم کســى از اطرافیان ما دچارش شــد، 
مجبور باشد مشکلش را از ما پنهان کرده و حتى از ترس 

بى آبرو شدن، قید پیگیرى هاى الزم را بزند.
برعکس، باید این مســئله آنقدر براى مــردم جا بیفتد 
که همیشه کمک همدیگر باشــیم. خوب است بدانیم 
در بعضى کشــورها بســیارى از خانواده ها یک مشاور 
خانوادگى دارند و ســایرین نیز مراجعه به روانشناس را 

جزو اولویت هاى زندگى خود قرار مى دهند.
این بدان دلیل اســت که بخاطر شرایط سخت حاکم بر 
دنیا، احساس نیاز به مشورت و همفکرى در زمینه هاى 
بهداشت روح و روان بیشتر شده است و لذا فرهنگ آن 
هم در بسیارى از کشــورها جا افتاده است. لذا ضرورى 
است ما هم کم کم نگاه عامیانه حاکم بر کشور را در این 
زمینه کنار گذاشــته و الاقل بطور فردى، دراین جهت 

گام برداریم.

دکتر على پناهى، متخصص طب توانبخشــى  با بیان 
اینکه بیشترین آرتروز در مفصل زانو رخ مى دهد، افزود: 
بعد از مفصل زانو، آرتروز در مفصل لگن یا هیپ و بعد 
از آن مفصل مچ پا و مفصل شانه اتفاق مى افتد؛ علت 
اینکه آرتروز مفصل زانو شایع تر است، این است که زانو 
مفصل خاصى است. در مفصل زانو دو استخوان ساق و 
ران روى هم قرار مى گیرند که این دو استخوان سطح 

صافى دارند و راه رفتن را کنترل مى کنند.
وى با بیان اینکه مفصل زانو مفصلى اســت که نیاز به 
حمایت عضالت و بافت هاى نگهدارنده اطراف دارد، 
ادامه داد: اگر هر کدام از این موارد آســیب ببیند، مثال 
رباط ها، مینیســک، عضالت و همچنین اســتخوان 

کشکک، باعث آرتروز زانو مى شود.
این متخصص طب توانبخشى با تاکید بر اینکه آرتروز 
اولیه از 45 تا 50 سالگى به باال روى مى دهد، بیان کرد: 
بیشــتر در خانم ها دیده مى شود و در آن عمال تخریب 
بافت اســتخوانى رخ مى دهد. آرتروز ثانویه یا به علت 
آسیب ها و ضرباتى است که به زانو وارد مى شود. مثال 
پارگى مینیسک در فوتبالیست ها، زانو را مستعد آرتروز 
مى کند و یا اختالالت مــادرزادى مثل انحراف در زانو 
مانند پاى پرانتزى و قرار گرفتن اســتخوان کشکک 

نامناســب و همچنین در جاى 
ابتال بــه آرتریت 
ئیــد  تو ما و ر

(روماتیســم) و درگیرى سیســتم ایمنى که غضروف 
داخل مفصل را تخریب مى کند، بافت اســتخوانى را 

مستعد آرتروز مى کند.
وى در پاسخ به این پرسش که از چه زمانى فرد متوجه 
بیمارى آرتروز مى شود؟، گفت: در ابتدا عالئم به صورت 
دردهاى گذراست که در شرایط خاص خودش را نشان 
مى دهد. یعنى با فعالیت فرد، دردها شروع مى شود و با 
اســتراحت بهبود مى یابد؛ ولى وقتى آرتروز پیشرفت 
مى کند، درد با اســتراحت کمتر مى شود ولى به صفر 

نمى رسد.
پناهى شایعترین محل دردها را بیشتر در داخل زانو یا زیر 
کشکک دانست و افزود: چون داخل زانو منطقه اى است 
که وزن را منتقل مى کند به ساق پا و این مساله فشار به 

سمت داخلى زانو وارد مى کند.
وى در خصــوص راه هاى پیشــگیرى از آرتروز ادامه 
داد: خوددارى از قرار گرفتن در وضعیت اشــتباه و غلط 
و پرهیز از حرکات تکــرارى. مثال پرهیــز از دو زانو و 
چهارزانو نشستن. تقویت بافت هاى اطراف زانو، تقویت 
عضالت اطراف زانو که این کار موجب کاهش دردهاى 
زانو هم مى شود. جلوگیرى از افزایش وزن و همچنین 
اگر مشــکل مادرزادى وجود دارد، مشکل را حل کنیم. 
مثال کف پاى صاف و پاى پرانتزى اگــر دارد، آن را به 
موقع برطرف کنیم. نرمى کشکک اگر وجود دارد درمان 
کنیم. نرمى کشکک بیشــتر در خانم هاى 16 الى 18 
ساله جوان ایجاد مى شود که درد خفیف پشت کشکک 

ایجاد مى کند.
 این متخصص طب توانبخشى در پایان در پاسخ به این 
پرســش که درمان آرتروز چگونه است؟، 
اظهارداشت: ممکن است داروى خوراکى 
یا پماد موضعى به فرد داده شود، استفاده 
از سیستم گرما، سرما، ورزش درمانى، 
فیزیوتراپى و تزریق هاى داخل زانو 
ممکن اســت به افراد پیشنهاد 

شوند.

هرگز چهارزانو و دو زانو ننشینید

از مشـاوره روانـى نتـرسید

آیا اهداى  خونخون 
براى بدن ما 
مفید است؟

در دنیایى که قابلیت تولید، بازسازى و 
بازطراحى براى هر چیزى وجود دارد، 
محققان نتوانسته اند خون مصنوعى 
تولید کنند.در این شرایط افراد نیازمند 
به خون کامال به اهداى خون وابسته 
هستند هرچند متاسفانه میزان اهداى 
این مایع حیات بخش با مقدار نیاز قابل 

توجه به آن برابرى نمى کند.
حقایق جالب و هشــداردهنده اى در 
مورد اهداى خون وجود دارد و بنابراین 
آگاهى از آنها ممکن است در تشویق 

افراد به اهداى خون موثر باشد:
اهداى خون براى سالمت قلب مفید 
اســت: جریان و حجم خــون براى 
ضربان قلب الزم اســت. پزشــکان 
معتقدند اهداى خون سالمت قلب را 
بهبود داده و آن را به خطر نمى اندازند. 
همچنین اهداى خون به طور مرتب 
به کاهش غلظت خون کمک کرده و 
به خون اجازه مى دهد تا به آسانى در 

عروق جریان داشته باشد.
اهداى خون خطر ابتال به ســرطان 
را کاهــش مى دهد: اهــداى خون 
مى تواند خطر ابتالى فرد اهدا کننده 
به سرطان را کاهش دهد. آهن یکى 
از امالح معدنى اصلى موجود در خون 
اســت که گفته مى شود میزان آسیب 
رادیکال هــاى آزاد در بدن را افزایش 
مى دهد. هرچند مطالعه انجام شده در 
سال 2008 نشان مى دهد اهداى خون 
به کاهش ذخایر آهن کمک کرده و در 
نتیجه خطر کلى ابتالى فرد به سرطان 

را کاهش مى دهد.
اهداى خــون موجــب کاهش وزن 
مى شود: اگر حفظ جان دیگران و بهبود 
وضعیت کلى سالمت در ترغیب شما 
براى اهداى خون کافى نیست باید به 
این نکته توجه داشت که این کار براى 

کاهش وزن نیز سودآور است.
از شــیر نارگیل مى تــوان در موارد 
اضطرار به عنوان جایگزین اســتفاده 
کرد: متخصصان مى توانند در شرایط 
اضطرار شــیر نارگیل را با پالســما 
جایگزین کنند. اگرچه این دو شباهتى 
با یکدیگر ندارند آب نارگیل یک چهلم 
میزان سدیم پالســما را داراست در 
حالى که سطح پتاسیم حدود 10 تا 15 

برابر بیشتر است.
بیشتر دریافت کننده هاى خون هاى 
اهدایى مبتالیان به سرطان هستند: 
شاید تصور شود که مصدومان جاده اى 
بیشترین دریافت کننده هاى خون هاى 
اهدایى هستند اما در واقعیت تنها حدود 
دو درصد تمامى خون هاى اهدا شده 
به این افراد اهدا مى شود. در حقیقت 
بیماران مبتال به ســرطان بیشترین 
میزان خون اهــدا شــده را دریافت 

مى کنند.
 گروه خونى O مثبــت متداول ترین 
گروه خونى مورد نیاز اســت: اگرچه 
تمامى انــواع گروه خونــى مورد نیاز 
هســتند اما گروه خونــى O مثبت 

بیشترین متقاضى را دارد.

نامناســب و همچنین در جاى
ابتال بــه آرتریت 
ئیــد  تو ما و رررررررررر

مثال کف پاى صاف و پاى پرانتزى اگــر دارد، آن را به
موقع برطرف کنیم. نرمى کشکک اگر وجود دارد درمان
8 الى18 در خانم هاى 16 6کنیم. نرمى کشکک بیشــتر
ساله جوان ایجاد مى شود که درد خفیف پشت کشکک

ایجاد مى کند.
 این متخصصطب توانبخشىدر پایان در پاسخ به این
پرســش که درمان آرتروز چگونه است؟،
اظهارداشت: ممکن است داروى خوراکى
یا پماد موضعى به فرد داده شود، استفاده
از سیستم گرما، سرما، ورزش درمانى،
فیزیوتراپى و تزریق هاى داخل زانو
ممکن اســت به افراد پیشنهاد

ششششششوند.

کاکائوى خام ارگانیک محصولى سالم و فرآورى نشده از 
گیاه کاکائو است که شکالت از آن تهیه مى شود.کاکائو 
خام به شکل خردشده یا پودر موجود است. در ادامه به 

برخى خواص این سوپرخوراکى اشاره مى شود.

سالمت قلب
صدها سال قبل، مردم سرخپوست مکزیک موسوم به 
آزتک ها، فواید قلبى کاکائو را مى دانستند و آن را «خون 

قلب» مى نامیدند.
طبق مطالعه ســال 2009، خــوردن کاکائو با کاهش 
ریسک بیمارى عروق کرونر و سکته مرتبط است. این 
ماده خوراکى سرشــار از منیزیم بوده که براى سالمت 
قلب مهم اســت و به تبدیل گلوکز بــه انرژى کمک 

مى کند.

کلسترول
کاکائو خام بیش از 40 برابر بلوبرى حاوى آنتى اکسیدان 
است. این آنتى اکسیدان ها ناشى از فالونوئیدهاى گیاه 
بوده و مى تواند منجر به افزایش کلسترول خوب خون 

موسوم به HDL شود.

آهن
کاکائو منبع گیاهى با باالترین میزان آهن براى انسان 
است. آهن براى داشتن خون سالم ضرورى است و به 

توزیع اکسیژن در سراسر بدن کمک مى کند.

کلسیم
کاکائو خام داراى مقادیر زیادى کلسیم است که حتى از 
شیر گاو که بهترین منبع این ماده مغذى بشمار مى آید 

نیز بیشتر است.

تقویت کننده خلق و خو
همانطور که شــکالت موجب ایجاد حس خوشحالى 
مى شــود، کاکائو هم داراى تاثیر مشــابه بر مغز بدون 
افزودنى هاست. کاکائو داراى ترکیبى موسوم به «فنیل 
اتیل آمین» PEA  است. فواید PEA شامل تقویت خلق 
و خو و افزایش انرژى است. این ماده گیاهى همچنین 
افزایش ترشح سروتونین، دوپامین و آناندامید را نیز به 

همراه دارد.

کاکائوى خام چه خواصى دارد؟کاکائوى خام چه خواصى دارد؟

 میالد خادم پژوهشگر طب سنتى با بیان اینکه مصرف 
مویز در زمســتان باعث افزایش انرژى بدن مى شود، 
گفت: مواد آنتوســیانین و پلى فنولیک موجود در مویز 

باعث کاهش بیمارى هاى سرطانى و آلزایمر مى شود.
این پژوهشگر طب سنتى با تاکید بر اینکه مویز از نظر 
شــکل ظاهرى و رنگ با کشــمش متفاوت است اما 
خواص درمانى یکسانى دارد، اظهار داشت: اسید امگا 3 
و امگا 6 موجود در این خشکبار در زمان مصرف باعث 
کاهش غلظت خون و چســبندگى پالکت هاى خون و 

مانع لخته شدن خون مى شود.
خادم با اشاره به اینکه خشــک کردن مویز خواص آن 
را کاهش مى دهــد، تصریح کرد: این میوه سرشــار از 
ویتامین هاى B، A، E، و امالحى همچون کلسیم فسفر 

و پتاسیم است.

وى با اشــاره بــه اینکه قند موجــود در مویــز از نوع 
فروکتوز اســت، تصریح کرد: مبتالیان به دیابت براى 
کاهش قند خونشان مى توانند از این خشکبار استفاده 

کنند.
این پژوهشگر طب سنتى با بیان اینکه بیماران دیابتى در 
خصوص استفاده از این خشکبار باید با پزشک مشورت 
کنند، افزود: مصرف مواد غذایى حاوى قند دى ساکارید 
براى مبتالیان به دیابت مضر اســت و این افراد باید از 

خوردن آن خوددارى کنند.
خادم با اشــاره به اینکــه، مویز حاوى آنتوســیانین و 
پلى فنولیک اســت، تاکید کرد: این خشکبار مانع بروز 
آلزایمر و تسریع روند بهبود سلول هاى مغزى مى شود.

به گفته وى، مصرف روزانه 25 عدد مویز، باعث جذب 
مواد معدنى و تقویت حافظه مى شود.

دوپینگ فوق مؤثر 
مغز با مویز

کیسه هاى چاى کیسه اى هم 
سرطان زاست؟

چیزبرگر و سیب زمینى سرخ کرده
دشمنان کبد هستند

هویج معدن غنى از مواد مغــذى، ویتامین ها و مواد 
معدنى است.برخى از فواید نوشیدن مرتب آب هویج 

عبارتند از:
فراهم کردن ویتامین

هویج حاوى ویتامین A، ویتامین E و ویتامین B  هاى 
مختلف است. ویتامین A همانطور که مشهور است 
 E براى سالمت چشم ها بسیار مفید است و ویتامین

ابتال به نازایى را کاهش مى دهد.

جلوگیرى از سرطان
 یکى از اصلى ترین ماده هاى هویج بتا کاروتن است. 
به محض آنکه این ماده داخل سیســتم گوارشــى 
مى شود به ویتامین A تبدیل مى شود. مطالعات ثابت 
کرده اند که بتا کاروتن رادیکال هاى آزاد در بدن که 
موجب سرطان مى شوند را کاهش مى دهد. نوشیدن 
مرتب آب هویج بدن را از ســرطان هاى مختلفى از 

جمله سرطان سینه و سرطان پوست ایمن مى کند.

 آب هویج
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شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
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آگهى مناقصه عمومى
1- اجراى عملیات ساخت، نصب، جابجائى و جمع آورى انشعابات فوالدى و جمع آورى شیر پیاده رو در سطح مناطق 3 و 6  اصفهان 

و نواحى تابعه 
2- مبلغ ضمانتنامه: 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) 

3- کد فراخوان: 1479705 
4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 95/12/30 
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شــرکت گاز استان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir , www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031  امور قراردادهاى شرکت گاز 

استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت دوم

م الف: 29175 

 شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان


