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بحران 4 میلیارد مترمکعبى آب پشت سد 

اصفهان، تشنه فناورى هاى نرم استسهم یک ساعته حدادى فر از یک فصل کامل استقبال گسترده کویتى ها از کاالهاى ایرانى کالهبردارى سایبرى با دمنوش هاى الغرىجهان نما استانورزشاقتصاد آغاز پیش فروش بلیت قطاراجتماع

وجود 68 هزار کالس ناایمن 
درکشور

3

آمار 10 ساله «آورد آب» نشان مى دهد

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه فناورى بخوانید

اعالم ورشکستگى  8 برابر شدبازتعریف قواعد رقابت با فناورى هاى دیجیتال 
 با ظهــور فناورى هــاى دیجیتــال در نقش عوامــل اختاللگر و 
تحول آفریــن، بخشــى از پویایى هاى بنیادین دنیاى کســب وکار 
دچار تغییراتى شده است؛ ســرعت ورود به بازار افزایش پیدا کرده 
است، رفتار سازمان با شفافیت بى سابقه اى روبه رو است و رویکردى 
نوین نسبت به اکوسیستم مشارکتى مورد نیاز است؛ یعنى جایى که 

قابلیت هاى جدید به ویژه در داخل مرزهاى صنعت...

عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
تقاضا براى ورشکســتگى و صدور رأى در این زمینه در کمتر از دو 

سال گذشته درحدود 700 درصد افزایش یافته است.
محمدعلى پورمختار با اشاره به اینکه ورشکستگى به تقلب به نوعى 
دور زدن قانون اســت، افزود: این روش راه فرارى براى نپرداختن 

دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونى است.
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تهدید نام و نشان گز اصفهانتهدید نام و نشان گز اصفهان
چالشى به نام  خرید سوغات تقلبى در نوروزچالشى به نام  خرید سوغات تقلبى در نوروز

گفتگوى فوتبالى با
 امیر کربالیى زاده

امیر کربالیى زاده که معرف حضورتان هســت؟ 
او را خیلــى ها بخاطــر اســتندآپ کمدى هاى 
فوق العاده اش در «خندوانه» مى شناســند. البته 
کارهاى زیباى او در تلویزیون و ســینما هم قابل 
ستایش و فراموش ناشدنى است. وقتى نام  او را در 
گوگل سرچ کنیم در مورد بیوگرافى اش اینگونه 

7توضیح داده مى شود...

گزارش حقوق 
بشرى جدید 

غیرمنصفانه 
است

هزارموتورسوار 
در 10 ماه 

امسال کشته 
شدند

2
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رضا صادقى در اصفهان
 مى خواند
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مشموالن سهام عدالت، مراقب کالهبرداران باشند

وضعیت وقوع سرقت در 5 استان، خوب نیست

چرا برخى غذاها را شب عید مى خوریم؟

 آگهى مناقصه
(مرحله سوم –  نوبت دوم)

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم یک صدو هشتاد و نهمین جلسه شوراى اسالمى شهر مورخ 
94/10/30 عملیات استاندارد سازى جایگاه CNG خیابان گاز (کمربندى ) خود را از طریق مناقصه واگذار نماید .  

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 
53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل 
استرداد مى باشد . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14/30روز سه شنبه مورخ 96/01/08
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15/00 روز چهارشنبه مورخ 96/01/09 در محل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 
دریافت نمایند .

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .
شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116

رحیم جافرى – شهردار شهرضا 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

«آگهى مزایده»
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذارى امتیاز بهره بردارى 
از کیوسک مواد غذایى واقع در پارك معلم به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت 

یکسال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 
مهلت تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز دوشنبه 

مورخ 96/1/7 
گشایش پاکتهاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/1/8 

محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلــوار طالقانى- پایــگاه اینترنتى
 www.dolatabadcity.ir  تلفن 45822010- 031 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

نوبت اول
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ســخنگوى وزارت امور خارجه گزارش حقوق بشــرى 
جدید علیه ایران را سیاسى و غیرمنصفانه دانست و آن 

را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمى سخنگوى وزارت خارجه 
در خصوص انتشار اولین گزارش اسما جهانگیر گزارشگر 
جدید وضعیت حقوق بشر کشورمان در جریان اجالس 
جارى شوراى حقوق بشر ســازمان ملل در ژنو، ضمن 
محکوم کردن این اقدام غیرمنصفانه و سیاســى گفت: 
جمهورى اسالمى ایران همانطور که بارها اعالم نموده 
است گزارشى را که توسط گزارشگر ویژه اى تهیه شده 
که مأموریتش را بر اساس قطعنامه اى مبتنى بر اهداف 

و اغراض سیاسى و گزینشى برخى کشورهاى خاص بر 
عهده گرفته است، به رسمیت نمى شناسد.

برغم آنکه جمهورى اسالمى ایران نصب گزارشگر ویژه 
را غیرموجه، بى معنا و غیر سازنده مى داند، اما در راستاى 
همکارى با سیستم حقوق بشرى سازمان ملل متحد و به 
قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس 
اطالعات موثق، تالش خواهد کرد با گزارشــگر جدید 
تعامل سازنده داشته باشــد؛ در مقابل از خانم جهانگیر 
توقع مى رود کارنامه ناموفق گزارشگر قبلى را در نحوه 
انجام کار حرفه اى مد نظر داشــته و از تکرار خطاهاى 

مشابه پرهیز کند.

فرمانده کل ارتش گفت: اســتکبار جهانى در ســامانه 
مدیریتى خود به قدرى فشــل است که در همه حوزه ها 
مانند گرداب گیر کرده است و به زودى منحل خواهد شد.

به گزارش فارس،  امیر سرلشکر عطاءا... صالحى فرمانده 
کل ارتش در مراسم دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه 
فرماندهى و ستاد ارتش، طى ســخنانى اظهار داشت: 
ترفندهاى دشــمن را باید بشناسیم و هرگاه کشور مورد 
تهدید قرار گرفت در صف اول بایستیم؛ انگلیس خبیث 
که به منطقه آمده یک مطالبه دیرینه دارد و با آمریکا و 
رژیم صهیونیستى برنامه ریزى هایى مى کند که به آن 

تهدیدات نوین مى گوییم.

فرمانده کل ارتش در ادامه با بیان اینکه البته اندیشــه 
کهنه اى در قالب فریب هاى نوین به شکل تهدیدات جدید 
است که در حال جمع  شدن اســت،  عنوان کرد: ایران از 
نظر معنوى و فکرى به عراق کمک مى کند، توان ساخت 
تجهیزات مورد نیاز خود را داریم و نمونه برتر S300 را ، 

هم ساخته ایم و هم مى سازیم.
صالحى در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه 
دریا برنامه این اســت که به همه جاى جهان برویم که 
هدفمان صیانت دریایى و نشان دادن اقتدار نظام مقدس 
اسالمى است. در کنار سایر نیروهاى مسلح توان این را 

داریم در مقابل هر اندیشه اى بایستیم.

گزارش حقوق بشرى جدید 
غیرمنصفانه است

نمونه برتر S300 را ساخته   و 
مى سازیم

تعیین رئیس مجمع تشخیص 
تا پایان سال

محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص    پارسینه |
مصلحت نظـام در خصـوص انتخـاب ریاسـت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: احکام مربوط به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اغلب از طرف رهبر معظم انقالب 
در اسفندماه صادر شده و بنابراین محتمل است که احکام 
در خصوص ریاسـت مجمع تشخیص مصلحت نظام از 

سوى رهبر معظم انقالب تا پایان سال جارى صادر شود.

«خلیفه» به بیابان گریخت
  ایلنا | مقام هـاى اطالعاتـى آمریکا و عـراق از 
خارج شدن «خلیفه» داعش از موصل و فرار وى به سمت 
بیابان خبر دادند. «رویترز» به نقل از مقام هاى اطالعاتى 
آمریکایى و عراقى اعالم کرد «البغدادى» موصل را ترك 
کرده و شهر را به دست فرمانده هاى خود واگذار کرده است. 
این خبرگزارى مدعى شد «خلیفه» در بیابان پنهان شده و 
اکنون تنها دنبال حفظ جان خود است. منابع اطالعاتى در 
عراق اعالم کردند پیدا کردن محل استقرار «خلیفه» بسیار 
دشوار است. وى به ندرت از وسایل ارتباطى قابل ردگیرى 
استفاده کرده و همواره در حال جا به جا شدن است و گاهى 

حتى در 24 ساعت چند بار تغییر مکان مى دهد.

مصاحبه رئیسى تکذیب شد
خبرگـزارى صداوسـیما مصاحبه این    تسنیم |
خبرگزارى با آیت ا... رئیسى تولیت آستان قدس رضوى 
درباره انتخابـات را تکذیب کرد. این خبرگزارى نوشـت: 
با توجه به انتشـار اخبارى در خروجى برخـى پایگاه ها و 
کانال هاى اطالع رسـانى مبنى بـر مصاحبه خبرگزارى 
صدا و سیما با آیت ا... رئیسى تولیت آستان قدس رضوى 
به اطالع میرسـاند خبرگـزارى صدا و سـیما هیچگونه 
مصاحبه اى با آیت ا... رئیسى در رابطه با انتخابات انجام 
نداده است و خبرهاى منتشرشده در این خصوص صحیح 
نمى باشد. برخى رسانه ها نوشته بودند آیت  ا...رئیسى در 
مصاحبه با صداوسـیما گفته: حتماً در انتخابات شـرکت 

مى کنم و رأى مى دهم اما کاندیدا نمى شوم.

حضور جنتى بر مزار هاشمى
  آنا | آیت ا... احمد جنتى رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى، در حاشیه حضور آنان در حرم امام بر مزار آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى حضور یافت و فاتحه اى قرائت کرد. 
آیت ا... جنتى در انتخابات دوره پنجم خبرگان رهبرى، نفر 
شانزدهم شد و به عنوان نفر آخر از حوزه تهران به مجلس 
خبرگان راه یافت. آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى نفر اول 
انتخابات خبرگان از حوزه انتخابیه تهران بود. با این حال 
آیت ا... جنتى در جریان رأى گیرى رئیس و اعضاى هیئت 

رئیسه، ریاست خبرگان پنجم را عهده دار شد.

بدون اجازه آب نمى خورم
حمید بقایى در جمع حامیان خود در تهران    تابناك |
سخنرانى کرده است. بخشى از محورهاى سخنان حمید 
بقایى به نقل از سایت «دولت بهار» نزدیک به احمدى نژاد 
به این شرح است: «گفته اند فالنى بدون اجازه احمدى نژاد 
آب نمى خورد. من افتخار مى کنم که بـدون اجازه دکتر 
احمدى نژاد آب نخورم، برخالف کسانى که بدون اجازه 

بیگانه آب نمى خورند!»

 تست گران ترین
 پروژه نظامى

  ایسنا | گران ترین پروژه نظامى جهان پس از 
تأخیرهاى فراوان اولین شـلیک خود را در زمان پرواز 
انجام داد. پروژه جنگنده هاى F۳۵ که گران ترین پروژه 
نظامى تاریخ محسوب مى شود به دلیل بروز مشکالت 
پى درپى با تأخیر مواجه شـده  بود. باالخره پس از رفع 
نواقص اولین تست شلیک خود را در زمان پرواز انجام 
داد. سرعت شلیک این جنگنده 55 شلیک در هر ثانیه 
است. در حال حاضر سامانه هدف گیرى هنوز روى این 
جنگنده مستقر نشده است. این پرواز آزمایشى در پایگاه 
هوایى رودخانه پاتوکسنت ایالت مریلند آمریکا انجام 
شده است. سامانه شلیک این جنگنده مدرن ترین نمونه 

ساخته شده در جهان است.

توئیتر

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: باید دید چه گزارشى 
درباره نحوه نظارت بر انتخابات شــوراها به آیت ا... جنتى 
داده اند که ایشــان از این رویه انتقاد کرده اند، خوب است 

خودشان درباره این موضوع مصاحبه کرده و پاسخ بدهند.
حسینعلى امیرى در گفتگو با خبرآنالین افزود: قبًال مجلس 
مصوبه اى داشت که نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و 
روستا را به عهده شوراى نگهبان گذاشت اما شوراى نگهبان 
این مصوبه را رد کرد با این استدالل که اصل قانون اساسى 
درباره مصادیق نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات روشن 
است لذا نظارت بر انتخابات شــهر و روستا جزو مصادیق 

آن نیست.
معاون پارلمانى رئیس جمهور یادآور شد: نظارت بر انتخابات 
شوراهاى شهر و روســتا به مجلس محول شد تا براساس 
راهکارهایى که دارد و ســازوکارهایى که تعریف مى کند 
نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا را نیز انجام دهد.

وى ادامه داد: تا مدتى که من در وزارت کشور بودم و انتخابات 
شوراهاى شهر و روستا با نظارت مجلس شوراى اسالمى 

انجام شد مشکل اساسى ندیدم اما طبیعتاً چون تعداد ثبت 
نام کنندگان براى نامزدى انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
خیلى زیاد و مدت رسیدگى براى بررسى صالحیت ها خیلى 
کم است طبیعتًا در بین این چند ده هزار نفرى که بررسى 
صالحیت مى شوند ممکن است افرادى هم باشند که به 
اشتباه یا به غفلت تأیید صالحیت شوند. کما اینکه همین 
وضع را درباره رسیدگى به صالحیت نامزدهاى انتخابات 

مجلس شوراى اسالمى بارها دیدیم.
عضو اسبق شوراى نگهبان یادآور شد: به هر حال با توجه به 
تجربه اى که دارم، اینکه فکر مى کنیم نظارت به حدى در 
انتخابات شوراهاى شهر و روستا ناکارآمد است که اساس 
بحث انتخابات را مخدوش مى کند، عمًال با چنین موردى 

برخورد نکردیم.

پاسخ به انتقاد رئیس مجلس خبرگان:

خودآیت ا... جنتى 
باید پاسخ دهند آیت ا... محسن غرویان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با انتخاب در تشریح 

فضاى سیاسى قم و تفکرات مراجع، گروه ها و احزاب سیاسى در آستانه برگزارى انتخابات 
ریاست جمهورى گفت: تفکر غالب در این استان در جهت همراهى با جریان اعتدال است و 
حتى در بین روحانیون، حوزه هاى علمیه و جامعه مدرسین هم تفکر اعتدالى بیشترین طرفدار 
را دارد کمااینکه تمام نشریاتى که در این استان منتشر مى شود نیز مصاحبه ها و مقاالت خود 

را در این راستا تنظیم مى کنند.
وى افزود: البته هنوز در استان قم حال و هواى رحلت آیت  ا... هاشمى رفسنجانى وجود دارد 
کمااینکه در مجلسى که به منظور بزرگداشت وى در مسجد اعظم برگزار شده بود جمعیتى 
بى سابقه حضور پیدا کرده بودند و این امر نشان مى دهد همچنان تفکر اعتدالى و آزاداندیشى 

در این شهر وجود دارد.
غرویان با یادآوى اینکه رابطه مراجع و حوزه علمیه با روحانى بســیار گرم و صمیمانه است 
اظهارداشت: در قم براى حمایت از آقاى دکتر روحانى اجماع نسبى وجود دارد البته خوب است 
که رئیس جمهور به همراه وزرا در زمان پایان سال و قبل از برگزارى انتخابات سفرى به استان 
قم داشته باشند و با مراجع دیدار کنند چراکه وى شخصیتى روحانى بوده که پیوسته احترام 
مراجع را حفظ کرده است و مراجع نیز به  طور مداوم از وى حمایتى پدرانه داشته اند هرچند که 

نسبت به برخى عملکردهایش انتقاداتى هم دارند که این امرى طبیعى است.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: بى تردید سفر آقاى دکتر روحانى به همراه وزرایشان به استان 
قم به منظور دیدار با مراجع در موفقیت انتخاباتى وى تأثیرگذار خواهد بود چراکه با آخرین 
اخبارى که کسب کرده ام مطلع شــدم توقع مراجع و علماى قم این است که رئیس جمهور 

دیدارى با آنها داشته باشد.

با افزایش روند ورود کاالهاى ایرانى به کویت طى ماه هاى گذشته استقبال شهروندان 
این کشور براى خرید کاالهاى ایرانى به دلیل مرغوبیت وکیفیت آن به طرز چشمگیرى 

افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، پس از امضاى توافق هســته اى و لغو تحریم هاى اعمال شــده علیه 
کشورمان شرایط براى افزایش همکارى هاى تجارى میان ایران و کویت فراهم شده 
است و تجار کویتى نیز به نوبه خود با استفاده از تسهیالت ارائه شده به بازرگانان خارجى 

در جمهورى اسالمى ایران کاالهاى ایرانى را خریدارى و به آن کشور وارد مى نمایند.
امروزه کاالهاى متنوع و باکیفیت ایرانى در فروشگاه هاى بزرگ زنجیره اى در مناطق 
مختلف کویت در معرض دید مشتریان قرار گرفته و قراردادهاى همکارى متعددى میان 

شرکت هاى دو کشور در این زمینه امضا شده است.
کاالهاى صادراتى از ایران به کویت از راه بندر «شویخ» وارد این کشور شده و در بازار 
مرکزى و مراکز خرید شهر کویت انواع میوه ها، صیفى جات و حبوبات ایرانى که توسط 

لنج ها از بنادر خرمشهر و آبادان به کویت صادر مى شود به فروش مى رسد.
همچنین در منطقه «الشــویخ» کویت بازار مرکزى به نام «الســوق االیرانى» (بازار 
ایرانى ها) راه اندازى شده است که استقبال شهروندان کویتى از آن به دلیل مرغوبیت 
کاال گسترده بوده و اقشار مختلف مردم از مناطق مختلف کویت به این بازار مراجعه و 

مایحتاج خود را اعم از میوه، موادغذایى و لوازم خانگى تهیه مى نمایند.
همچنین فرش ایرانى نیز در بازار کویت توانســته است موقعیت وجایگاه ویژه و بسیار 
خوبى را براى خود دســت و پا کند و انواع فرش هاى ماشینى و دستباف ایرانى در بازار 

فرش کویت عرضه مى شود.
کاالهاى ایرانى همچنین توانســته اند عالوه بر فروشــگاه هاى زنجیره اى در سوپر 
مارکت هاى شخصى کویت نیز عرضه شوند و شــرکت هاى صاحب نام تولید آبلیمو، 
مربا، موادغذایى و دیگر کاالهاى ایرانى، محصوالت خود را به طور گسترده در کویت 

به فروش برسانند.

مراجع توقع دارند
 روحانى با آنها دیدارى داشته باشد

استقبال گسترده کویتى ها از 
کاالهاى ایرانى

طرح ســاخت فرودگاه امــام خمینى(ره) بــه دهه 40 
برمى گردد که پیشــنهاد ســاخت این فرودگاه در سال 
1346 از سوى سازمان «ایکائو» مطرح شد تا از ظرفیت 
ترانزیتى ایران در بخش مسافر و بار بین کشورهاى اروپا 
و آسیا استفاده شود که در نهایت در همان سال ها ساخت 
این فرودگاه با عنوان «فــرودگاه آریامهر» به تصویب 

دولت وقت رسید.    
مراحل ساخت فرودگاه از سال 56 با حضور شرکت هاى 
ایرانى و آمریکایى شروع شد و قرار بود که این فرودگاه تا 
سال 62 با بودجه یک میلیارد دالرى به افتتاح برسد اما با 

وقوع جنگ مراحل ساخت متوقف ماند.
در دهه 70 و به ویژه در دولت اصالحات پروژه ســاخت 
فرودگاه دوباره از سر گرفته شد اما این بار ادامه ساخت و 

سازها با موانع بلندترى برخورد کرد.
ماجرا از این قرار بود که در مناقصه اى که از سوى وزارت 
راه و شهرســازى براى تعیین پیمانکار پروژه ســاخت 
فرودگاه امام(ره) برگزار شد، شرکت ترکیه اى - اتریشى 
«تاو» مسئول بخش هاى کترینگ و هندلینگ فرودگاه  
انتخاب شــد و اردیبهشــت 1383 فاز اول از فرودگاه با 
حضور وزیر راه و ترابرى وقت و مقامات داخلى و خارجى 
به افتتاح رسید. اما این مراسم با حواشى اى همراه بود که 
در سطح بین المللى بازتاب داشت. در این مراسم نیروهاى 
نظامى وارد فرودگاه شدند و مانع از گشایش و فرود اولین 
هواپیما بر باند آن شدند و اولین هواپیمایى که قصد فرود 
در این فرودگاه را داشت به سمت فرودگاه مهرآباد هدایت 
کردند. این موضوع در نهایت منجر به لغو قرارداد با شرکت 
تاو و استیضاح و در نهایت برکنارى«احمد خرم» وزیر راه 
و ترابرى وقت شــد.  در این خصوص خبرگزارى ایلنا با 
«محمود نویدى» مدیر عامل شــرکت شهر فرودگاهى 

امام خمینى(ره) گفتگویى داشته که در ادامه مى آید:
چرا شرکت خارجى «تاو» از این پروژه 
کنار گذاشته شــد و ما شاهد برخى 
اتفاقات در افتتاح فاز اول این فرودگاه 

در سال 83 بودیم؟     
معتقد هستم که نگاه به ســرمایه گذارى در فرودگاه ها 
موضوع بسیار مهمى است به خصوص فرودگاه حضرت 
امام(ره) به این دلیل که این فرودگاه یکى از اصلى ترین 
فرودگاه هاى کشور اســت و حدود 70 درصد پروازهاى 
کشــورمان از این فرودگاه انجام مى شــود. در تمام دنیا 
فرودگاه همواره یک نقطه استراتژیک براى حکومت ها 

محسوب مى شود و  باالترین مقام کشور مسئولیت توسعه 
را مى پذیرد. از ســوى دیگر همواره فرودگاه هاى کشور 
این پتانسیل را دارند که نقش اساسى در اقتصاد و مسائل 
سیاسى را ایفا کنند. نگاه به فرودگاه حضرت امام(ره) هم 
در سال هاى گذشته این گونه بوده که این فرودگاه مکانى 
براى ارائه خدمات به مردم است اما در واقع فرودگاه ها یک 
مرکز اقتصادى و تجارى براى کشورها محسوب مى شوند 
که حاکمیت باید کلیت آن را کنترل کند. اگر این نگاه در 
کشورمان اصالح شود که فرودگاه ها یک مرکز اقتصادى 
هستند بنابراین هر بخشى از این مجموعه به انجام وظایف 

خود متعهد مى شود. البته همین تعداد گروه ها و نهادهایى 
که در فرودگاه حضرت امام(ره) مشغول به کار هستند در  
فرودگاه هاى سایر کشورها هم کار مى کنند یعنى سایر 

فرودگاه هاى دنیا هم گمرك، پلیس، حراست و... دارد.
نحوه تأمین امنیت پرواز در ســایر 
فرودگاه هاى دنیا به چه شکلى است؟

بخش حراســت در تمــام فرودگاه هاى دنیا از ســایر 
بخش هــاى آن تفکیک شــده و شــاید تنهــا تفاوت 
فرودگاه هاى ایران با سایر فرودگاه ها این است که بخشى 
از پلیس با عنوان سپاه در فرودگاه هاى ما فعالیت دارند. 

البته نباید فراموش کنیم که نیروهاى نظامى تنها مسئول 
امنیت پرواز هستند و با ســایر بخش هاى فرودگاه هم 
ارتباطى ندارد اما اشــکالى که در ایــن جریان به وجود 
مى آید این است که همه ما به آن چیزى که جزو وظایفمان 
محسوب مى شود عمل نمى کنیم و یا به آنچه حقمان است 
قانع نیستیم. به طور قطع در یک فرودگاه بخش گذرنامه 
باید فعالیت هاى مربوط به خــود را انجام دهد و ما هم به 
عنوان مسئول توسعه فرودگاه امام(ره) باید زیرساخت هاى 
مورد نیاز بخش گمرك را ایجــاد کنیم. حال اینکه براى 
مثال اگر بخش گذرنامه بــه وظایف خود عمل نمى کند 

مسئول این ناهماهنگى ها وزارت راه و شهرسازى نیست و 
همین موضوع هم درباره بخش نظامى در فرودگاه صدق 
مى کند. موضوعى که در افتتاح فرودگاه امام(ره) در سال 
83 رخ داد یک ناهماهنگى بسیار ناشیانه بین نهادها بود 
که این اتفاق در شأن آبروى نظام و کشورمان نبود و مایه 

آبرو ریزى شد.
این ناهماهنگى ناشیانه از طرف کدام 

دستگاه بود؟
معتقدم تمام دستگاه هاى مرتبط در بروز این اتفاق دخیل 
هســتند این موضوع را مى توانســتیم با یک تدبیر حل 
کنیم اما متأســفانه در این امر بى تدبیرى شــد و شاهد 
اتفاقات ناخوشایندى بودیم. البته من نمى خواهم از نهادى 
دفاع یا از کسى انتقاد کنم اما به طور قطع امروز فرودگاه 
جاى تعامل تمام دســتگاه ها با یکدیگر اســت. البته در 
اینجا صراحتًا اعالم مى کنم که بیشترین هماهنگى بین 
ارگان هاى سپاه،  پلیس، گذرنامه و وزارت راه و شهرسازى 
در فرودگاه حضرت امام(ره) وجود دارد. در فرودگاه دبى 
هم 18 گروه از نهادهاى مختلف مشغول به کار هستند و 
با همکارى یکدیگر موضوعات مربوط به فرودگاه را انجام 
مى دهند و در فــرودگاه اینچئون هم همین روند در حال 
انجام است. اما هر بخش نیز موظف به انجام مسئولیت 

خود است.
به نظر مى رسد نهادهاى شبه دولتى 
بیشترین تقاضا را براى ورود به بخش 
اقتصادى فــرودگاه حضرت امام(ره) 
دارند چنانکه دیدیم بنیاد مستضعفان 
با ترك تشــریفات و بدون برگزارى 
مناقصه وارد پروژه ســاخت ترمینال 

سالم شد دلیل این مسئله چیست؟
 براى ساخت و تکمیل ترمینال سالم در فرودگاه حضرت 
امام(ره) همزمان که وارد مذاکره با بنیاد مستضعفان شدیم 
با دو بخش خصوصى هم در حال مذاکره بودیم اما شرایط 
بنیاد مستضعفان براى ســرمایه گذارى در ترمنیال بهتر از 
بخش خصوصى بود و در نهایت هم بنیاد انتخاب شــد. 
صراحتاً اعالم مى کنم که نهادهاى نظامى وارد هیچیک از 
بخش هاى تجارى فرودگاه حضرت امام(ره) نشده اند پیش 
آمده که برخى از نهادهاى فعال در فرودگاه امام(ره) تقاضاى 
ورود به بخش هاى تجارى به فرودگاه امام(ره) راداشته باشد 
اما نیروهاى نظامى بابت فعالیت هایــى که فرودگاه دارد 
تاکنون انتظارى براى ورود به بخش اقتصادى نداشته است.

توضیحات مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهى امام خمینى(ره)
 12 سال بعد از حوادث افتتاح این فرودگاه

مایه آبروریزى بود

مشاور رئیس مجلس مى گوید: اگر اصولگرایان 
از سیم خاردار نفسشان ســالم عبور کردند و رد 
شدند مطمئن باشید موفق خواهند شد. باید حاضر 
باشیم ایثار و از خودگذشتگى داشته باشیم و به نفع 
دوستانمان کنار برویم؛ دوستمان باال برود و موفق 

شود مگر چه ایرادى دارد!
منصور حقیقت پور نماینده سابق مجلس شوراى 
اسالمى در گفتگو با نامه نیوز در خصوص سخنان 
اخیر على الریجانى مبنى بــر اینکه اطالعى از 
وحدت اصولگرایان ندارم گفت: دوستان اصولگرا 
در دوره هاى گذشته متأسفانه در تأمین وحدت 
براى پوشــش تمام جریانات طیف اصولگرایى 
موفق نبودند و نتیجه آن هم واگذارى انتخابات در 
حوزه هاى ریاست جمهورى و مجلس بوده است.  
وى افزود: ســخنان الریجانى را تأیید مى کنم، 
ایشان براى اصولگرایان همانند یک وزنه هستند 
و در جریان این تحوالت هم نیســتند و برخى 

از جریانات هم مانند جریان وابســته به جلیلى و 
پایدارى ها اعالم کردند که ما در این جریان وارد 

نمى شویم. 
حقیقت پور با اشــاره به ســخنان اخیر رهبرى، 

عنوان کرد: من به تمام اصولگرایان پیشــنهاد 
مى کنم که فرصت هســت اکنون در اسفند ماه 
هستیم و تا 29 اردیبهشت زمان باقى مانده است، 
تمام اصولگرایان به خط شوند، اول قبل از وحدت 

و تفاهم، از سیم خاردار نفسشان عبور کنند و بعد از 
آن وحدت حاصل خواهد شد.  

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم، در پاسخ به این 
ســئوال که چرا اصولگرایان به سمت الریجانى 
حرکت نمى کنندگفت: اصولگرایان به دلیل آنکه 
از سیم خاردار نفسشان عبور نکرده و هنوز پشت 
آن هستند به قول معروف پشت میدان مین کپ 
کرده اند. به تمامى اصولگرایان توصیه مى کنم 
سعى کنند از نفسشان عبور کنند تا بتوانند به نتیجه 

دلخواه خود دست پیدا کنند. 
حقیقت پور با بیان اینکه طیف احمدى نژادى ها نه 
اصولگرا هستند و نه خود را از این جریان مى دانند، 
تصریح کرد: بقایى، مشایى و... اصولگرا نبوده اند 
و در این جریان هم نیستند. پایدارى ها هم باید 
دلشان به حال وحدت بسوزد و امیدواریم کمک 
کنند تا همگى از این ســیم خاردار به سالمتى 

عبور کنند.

 اصولگرایان از سیم خاردار «نفس» عبور کنند
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رئیس پلیس آگاهى کشور گفت: وضعیت وقوع سرقت 
در پنج استان بزرگ کشور خوب نیست.

ســردار محمدرضــا مقیمى بــا بیان اینکــه وضعیت 
سرقت ها در پنج استان کالن مناســب نیست، اظهار 
داشت: در بقیه اســتان ها همکاران ما در ناجا توانستند 
با کنترل و برنامه ریزى مناســب از وقوع ســرقت ها 

جلوگیرى کنند.
وى با اشاره به کشــفیات خوب در زمینه سرقت توسط 
پلیس کشور خاطر نشــان کرد: سرقت هاى خرد که در 
ساعت اولیه شب با عنوان سرقت سر شب اتفاق مى افتاد 
پلیس باید با هوشــیارى این موضوع را کنترل کند که 

در این زمینه مردم نیز مى توانند با رعایت هشدارهاى 
انتظامى نقش بسیار مهمى ایفا کنند.

سردار مقیمى با اشــاره به کاهش 4 درصدى سرقت ها 
در کشور در 11 ماهه سال 95 نســبت به سال گذشته 
خاطرنشان کرد: در ایام پایانى سال به دلیل حمل پول 
زیاد توسط شــهروندان براى خرید و وسوسه سارقان 
جهت ســرقت و کیف قاپى باید اطالع رسانى الزم به 
شهروندان به ویژه خانم ها در خصوص عدم حمل وسایل 
غیر ضرورى مانند طال و جواهرات و مراقبت از اموالشان 
انجام شــود  تا از وقوع حوادث ناخوشــایند جلوگیرى 

کنیم.

رئیس پلیس ترافیک شهرى نیروى انتظامى گفت: طى 
ده ماهه سال 95، یکهزار و 349 موتورسوار در تصادفات 
درونشهرى جان باختند که بخش عمده اى از این حوادث 

به دلیل استفاده نکردن از کاله ایمنى بوده است. 
سرهنگ داوود قاسمیان اظهار داشت: در حدود 36 درصد 

تصادفات، موتورسیکلت ها یک طرف تصادف بوده اند.
وى افزود: طى ده ماه سال جارى یکهزار و 742 عابر پیاده 
در تصادفات درونشهرى کشته شدند و عابران پیاده در این 
مدت در 46 درصد تصادفات داخل شهرها حضور داشته اند. 
رئیس پلیس ترافیک شــهرى پیش از این اظهار داشت: 
حمل بار غیر متعارف و مسافر صرفًا باید براساس ظرفیت 

مجاز موتورسیکلت انجام شود که در غیر اینصورت، پلیس 
با راکبان متخلف برخورد مى کند. سرهنگ قاسمیان گفت: 
درباره حمل بار توسط موتورسیکلت ها همچنان شاهدیم 
که راکبان موتورسیکلت بعضًا بارهاى غیرمتعارف حمل 

مى کنند و این، برخالف مقررات است.
رئیس پلیس ترافیک شــهرى اعالم کــرد: حدود 600 
هزار دســتگاه موتورســیکلت در 9 ماه امســال به دلیل 
تخلفات حادثه ساز توقیف شد. وى افزود: بیشترین تخلف 
موتورسیکلت ها که در معابر شاهدیم، همراه نداشتن کاله 
ایمنى است که بعضًا در صورت بروز تصادف باعث ضربه 

مغزى راننده مى شود.

هزار موتورسوار در
 10 ماه امسال کشته شدند

وضعیت وقوع سرقت در
 5 استان، خوب نیست

اعتراض حداد به «کوییک»
دکتر غالمعلى حـداد عادل رئیس فرهنگسـتان زبان و 
ادب فارسى، در نامه اى خطاب به دکتر سید رضا صالحى 
امیرى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، نسبت به نامگذارى 
محصول جدید سایپا اعتراض کرده و خواهان رسیدگى به 

این تخلف شده است.
در بخشـى از این نامه آمده است: شـرکت خودروسازى 
سایپا محصول جدیدى را به نام «کوییک» به بازار عرضه 
کرده که نام انتخاب شـده بـراى این محصول فارسـى 
نیسـت و نقض صریح قانون «ممنوعیـت به کارگیرى 
اسـامى، عناوین و اصطالحات بیگانه»، مصوب سـال 
1375 مجلس شـوراى اسالمى اسـت. پیش از این نیز 
برخى شرکت هاى خودروسـازى نام هاى خارجى براى 
تولیدات داخلى انتخاب کرده بودند که با تذکر مقام معظم 
رهبرى و پیگیرى فرهنگسـتان زبان وادب فارسـى نام 
انتخابى تغییر کـرد. از آن جمله خودروى «پژو پرشـیا» 
بود که به «پـژو پارس» تغییـر یافت. در مـورد اخیر نیز 
تقاضا دارد به مسئوالن ذیربط دستور فرمایید اقدام الزم 
صورت گیرد، چرا که اسـتفاده از این نـام مجوزى براى 
موارد مشابه خواهد بود و الزم اسـت در اسرع وقت از آن 

جلوگیرى شود.

چند نفر معتاد داریم؟
رئیس اداره پیشگیرى و درمان سوءمصرف مواد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در باره آخرین وضعیت 
اعتیاد در کشـور گفت: بر اسـاس آخرین آمار رسمى در 
کشور، مطالعه شیوع سنجى 1390 سـتاد مبارزه با مواد 
مخدر نشان مى دهد یک میلیون و 325 هزار نفر مصرف 
کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. حمیدرضا فتحى 
اظهار داشت: از مجموع این افراد که دچار اختالل مصرف 

هستند 90/7 درصد آنها مرد و 9/3 درصد زن هستند.
وى ادامه داد: مصرف مواد همچنان در بین مردان بیشتر 
از زنان است و تنها در مورد برخى مواد مانند محرك ها، 

فاصله عددى بین دو جنسیت کمتر شده است.

نرخ فقر زنان سرپرست 
دبیر انجمن علمى اقتصاد شهرى ایران گفت: نرخ فقر در 
میان خانوارهاى زن  سرپرست، باالتر است و مدت زمان 
ماندن در فقر و یا احتمال بازگشت مجدد آنها به تله فقر 
باالتر از خانوارهاى معمولى اسـت. ساماندهى وضعیت 

اقتصادى این خانوارها باید اولویت استراتژیک باشد.
سید محسن طباطبایى مزدآبادى اظهار داشت: مشکل 
اساسـى ایتام که آنها را به صورت قشرى آسیب پذیر در 
مى آورد، اقتصادى است؛ بنابراین باید به دنبال راهکارى 

اقتصادى براى حل مشکل ایتام بود.

پس از گذشت 30 سال...
مدیرکل امور فرهنگى سـازمان بهزیستى گفت: پس از 
گذشت 30 سال براى نخستین بار روحانى ها وارد فضاى 

بهزیستى شدند که این جاى امیدوارى دارد.
حجت االسالم و المسلمین سـیدمهدى سیدمحمدى 
اظهار داشت: فقر فرهنگى نسبت به فقر اقتصادى بسیار 
مهمتر اسـت و مسئوالن بهزیسـتى باید این موضوع را 
درك کنند.وى با اشـاره به اینکه طلبه ها باید در برخورد 
با فرزندان بهزیسـتى دقت الزم را داشته باشـند، افزود: 
تواضع، آراسته بودن و مؤ دب بودن در کالم براى مربیان 
بهزیسـتى الزم اسـت چراکه این فرزنـدان در مورد هر 
فرد قضاوت مى کنند. سـیدمحمدى گفت: نباید با زور و 
برخوردهاى سلبى مسائل دینى را به فرزندان بهزیستى 

آموزش داد.

دانشگاه آزاد تا 
سیزدهم فروردین تعطیل است

با پیشنهاد دکتر میرزاده و تصویب در دویستمین جلسه 
هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمى، مقرر شد با وجود دایر 
بودن سـازمان ها و دوایر دولتى پس از خاتمه تعطیالت 
رسـمى نوروز، همـه کارکنـان و اعضـاى هیئت علمى 
دانشگاه تا سیزدهم فروردین ماه 96 از تعطیالت نوروزى 

بهره مند شوند.
براساس بخشنامه تعطیلى ایام نوروز 96 معاونت ادارى و 
مالى دانشگاه، پایان وقت ادارى امسال روز چهارشنبه 25 

اسفند تا ساعت 14 تعیین شد.

چرك نویس

سرپرست اداره پیشــگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا به 
شهروندان هشدار داد مراقب کالهبردارانى که با تبلیغات 
داروها و دمنوش ها قصد اخاذى از طعمه هاى خود را دارند، 
باشند. به گزارش میزان، سرگرد مهدى شکیب با اشاره به 
اینکه در یکى از جدیدترین شــگردهاى سودجویانه، این 
افراد به دنبال ترغیب کاربران به بازدیــد از کانال یا گروه 
خود هستند، ادامه داد: کالهبرداران با استفاده از عناوینى 
همچون کاهش وزن و داشتن وزنى دلخواه و مناسب، سعى 
مى کنند کاربران فضاى مجازى و به خصوص بانوان را وادار 

به انجام خواسته هاى خود کنند.
سرگرد شــکیب تصریح کرد: در این روش کاربران بدون 
اطالع خانواده و براى داشتن وزنى ایده آل فریب این افراد را 
خورده و از این افراد مشاوره و راهنمایى و حتى نسخه هاى 
پزشکى دریافت مى کنند، نسخه هایى که شاید مورد تأیید 

پزشکان متخصص در این حوزه نباشد.
وى ادامه داد: این نسخه ها ممکن است حتى سالمتى افراد 
را نیز به خطر بیاندازد. بنابراین بهتر است کاربران به جاى 
استفاده از این نسخه ها، به پزشکان متخصص در این حوزه 

مراجعه کنند.
سرگرد شکیب در تشریح این شگرد مجرمانه گفت: در این 
شگرد، مجرمان سایبرى با ایجاد صفحاتى جذاب و انجام 

تبلیغات گسترده با عناوینى همچون کاهش وزن در یک 
ماه، تناسب اندام بدون رژیم غذایى و...، سعى دارند تعداد 
بازدید کننده هاى خود را افزایش داده تا بتوانند از قربانیان 

خود سوءاستفاده کنند.
سرپرست اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا در ادامه 
بیان داشت: مجرمان سایبرى بعد از اینکه توانستند اعتماد 
کاربران فضاى مجازى را جلب کنند از آنها درخواست ارسال 
تصاویرى از اندام خودشــان مى کنند، این افراد در توجیه 
این درخواست عنوان مى کنند جهت تأثیر بیشتر داروها و 
دمنوش هاى الغرى باید بدانند چه عضوى از بدن داراى 
اضافه وزن است چون هر کدام از این نسخه ها و دمنوش ها 

براى کارى مخصوص ساخته شده اند.
سرگرد شکیب ادامه داد: متأسفانه برخى از کاربران فضاى 
مجازى بدون اطالع والدین خود با این افراد ارتباط برقرار 
کرده و خواسته هاى آنان را انجام مى دهند، یعنى تصاویرى 
از خود را براى مجرمان ســایبرى ارســال کرده و منتظر 
دریافت نسخه پزشکى هســتند. وى ادامه داد: به محض 
دریافت تصاویر از سوى مجرم پیام هایى تهدید آمیز مبنى 
بر انتشار تصاویر خصوصى قربانى در فضاى مجازى براى 
قربانى ارسال مى شــود و از وى درخواست واریز مبالغى 

هنگفت را دارند.

پلیس فتا هشدار داد؛

کالهبردارى سایبرى با دمنوش هاى الغرى

سبزى پلو با کوکو یا ماهى و رشته پلو غذاهایى هستند 
که معموًال شب عید نوروز پخته مى شوند.

جواد انصافى بازیگر، کارگردان و پژوهشگر در کتابى 
با عنوان «نوید بهار» درباره  غذاهایى که در شب عید 
پخته مى شوند، آورده است: گذشــتگان معتقد بودند، 
کوکو را به این دلیل مى خورند تا به «کو... کو» نیافتند 
و چیزى را گم نکنند. خوردن ماهى، فسفر مغز را تقویت 
مى کند و موجب مى شود فرد فعال و خوش فکر شود. از 
آنجا که در برخى شهرها ماهى نبود یا همه مردم توان 
خریدن ماهى نداشتند، خوردن سبزى کوکو را به جاى 

ماهى توصیه مى کردند.
مردم معتقد بودند خــوردن کوکو، به ویژه با ســبزى 
صحرایى، خاصیت نزدیک بــه ماهى دارد و زمانى که 
کوکو مى خورند، فســفرهاى مغز فعال و در نتیجه فرد 
فعال و خوش فکر مى شود، چون هنگام فرا رسیدن عید 
جابه جایى و خانه تکانى انجام مى شــود، ممکن است 
اشیاى مختلف در جاهاى دیگر گذاشته شود، از این رو 

به «کو... کو» نمى افتد. این نیز از باورهایى است که از 
قدیم گفته  مى شد.

 مردم اغلب شهرهاى ایران،  حتى کشورهاى همجوار 
نیز اعتقاد دارند، ســبزى بهار داراى خاصیت بیشترى 
نسبت به دیگر سبزى هاســت، چون اولین محصول 

زمین است و بیشتر شهرها ســبزى پلو، آش و کوکو و 
غذاى ســبزى دار دارند. در فصل هاى دیگر به جز بهار 
مثل تابستان و پاییز به کوکوســبزى، گردو و زرشک 

اضافه مى کنند، چون فسفر دارد و مغز را فعال مى کند.
در جلسات زنانه، نمایشى به نام «عمو سبزى فروش» 
است که به طور مستقیم به اهمیت و ارزش غذایى انواع 
سبزى ها اشاره مى کند. به دلیل ارزش غذایى باالیى که 
سبزى دارد، سبزى فروش هاى دوره گرد به در خانه ها 
مى رفتند تا هرطور هست، مردم سبزى بخرند و بخورند، 
چون براى سالمتى بسیار مفید است. به همین دلیل، 
برخى افراد بر سفره هفت ســین خود جداى از سبزه، 

سبزى خوردن با پنیر هم مى گذارند.
از دیگر رسوم، برخى شــهرهاى ایران پختن رشته پلو 
در روز عید اســت، یعنى همان روز که ســال تحویل 
شــد، اولین غذایى که مى پزند، رشته پلو است و بر این 
باورند که رشته کار از دستشان در نمى رود. حتى برخى 

معتقدند عمر آنها مانند رشته دراز مى شود.

چرا برخى غذاها را شب عید مى خوریم؟

دبیر کارگروه بیمه هاى اتومبیل سندیکاى بیمه گران گفت: 
متناسب با رشد 10/5 درصدى نرخ دیه، حق بیمه شخص 

ثالث نیز 10/5 درصد افزایش خواهد یافت.
على اصغر عنایت در گفتگو با فارس در خصوص تعیین نرخ 
دیه 210 میلیون تومانى در ماه هاى غیر حرام براى سال 96 
اظهار داشت: نرخ دیه در سال آینده نسبت به امسال که 190 
میلیون تومان بود 10/5 درصد افزایش یافته است و بنابراین 
باید منتظر رشد 10/5 درصدى نرخ حق بیمه شخص ثالث 

در سال آینده بود.
به گفته دبیر کارگروه بیمه هاى اتومبیل سندیکا ابالغ این 
افزایش بر عهده بیمه مرکزى است و نرخ جدید حق بیمه 

باید به شرکت هاى بیمه ابالغ شود.
شرکت هاى بیمه از افزایش ساالنه نرخ دیه و به تبع آن گران  
شدن بیمه نامه شخص ثالث از یک سو و رشد تعهداتشان از 

سوى دیگر گالیه مند هستند و معتقدند با این روند هر سال 
به زیاندهى صنعت بیمه و تعداد کسانى که قادر نیستند این 

بیمه نامه را خریدارى کنند افزوده مى شود.

بیمه شخص ثالث احتماالً چقدر گران مى شود؟بیمه شخص ثالث احتماالً چقدر گران مى شود؟

وزیرآموزش و پرورش تعداد کالس هاى ناایمن را 68 هزار 
کالس دانست و افزود: 70 درصد مدارس در ایران ناایمن 
بوده که با کمک خّیرین و سازمان نوسازى، توسعه وتجهیز 

مدارس این آمار به 30 درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایمنا، فخرالدین دانش آشتیانى در جمع فرهنگیان 
شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه نباید به معلمان مانند 
سایرکارمندان دولت نگاه شــود، تصریح کرد: معلم یک 
فرهیخته، متفکر و متخصص است که نیاز به ضوابط حقوقى 
مجزا دارد. وى با تأکید بر اینکه در سیاســت هاى جدید به 
دنبال کوچک کردن ساختار ستادى در استان ها وکاهش 
تصدیگرى هستیم، خاطرنشان کرد: مشکل امروز آموزش  
و پرورش ما مقاطع و تعداد سال هاى تحصیلى نیست بلکه 
هر تغییرى در این نهاد مهم باید با تأمین زیر ساخت هاى 

آن صورت گیرد.
دانش آشــتیانى با اشــاره به اهمیت دوره ابتدایى و لزوم 
سرمایه گذارى دراین دوره، خاطرنشــان کرد: اگر تالش 
کنیم تا دوره ابتدایى را به جایگاه خود برسانیم مسئله تعلیم و 

تربیت را حل کرده ایم.
وى با اشاره به اینکه تمام شــاکله وجودى انسان در دوره 

ابتدایى شکل مى گیرد، تأکیدکرد: اگر به دوره ابتدایى نگاه 
تخصصى نشود توسعه در کشور ایجاد نخواهد شد.

دانش آشتیانى  با تأکید بر اینکه هدایت تحصیلى یک فرآیند 
است، اظهار داشت: اجراى هدایت تحصیلى باید از دوران 
ابتدایى در مدارس با آشــنا کردن دانش آموزان با رشته ها 
و مشاغل مختلف آغاز شــود.وى تصریح کرد: اگر فرآیند 
هدایت تحصیلــى دانش آموزان به خوبــى صورت گیرد، 
موجب مى شود دانش آموزان در رشته هاى نظرى، فنى و 

حرفه اى و کاردانش موفق باشند.
وزیرآموزش  و پرورش گفت: باید رشته هاى فنى و حرفه اى 
متناسب با بوم و فرهنگ هر منطقه طراحى و تدوین شود تا 

زمینه اشتغال براى دانش آموزان فراهم شود. 
دانش آشتیانى  در جمع فرهنگیان کاشان نیز از کاهش 40 
درصدى مدارس ناامن با مشارکت خیرین مدرسه سازخبرداد 
و با قدردانى از مشارکت خیرین مدرسه ساز، اظهار داشت: 
سرمایه گذارى در آموزش وپرورش با هیچ جا قابل قیاس 
نیســت چون زمینه رونق اقتصادى، فرهنگى، آموزشى و 

بهداشتى را فراهم مى سازد.
وزیرآموزش و پرورش خاطرنشان کرد: راه حل توسعه در 

هر کشور توجه به سرمایه هاى انسانى است و راه حل رشد 
سرمایه هاى انسانى توجه به آموزش وپرورش است، بنابراین 
ســرمایه گذارى درآموزش و پرورش زمینه را براى رونق 

اقتصادى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى فراهم مى سازد .
وى تعداد کالس هاى ناایمن را 68 هزار کالس دانست و 
افزود: 70 درصد مدارس در ایران ناایمن بوده که با کمک 
خیرین و سازمان نوسازى، توسعه وتجهیز مدارس این آمار 
به 30 درصد کاهش یافته است، که البته براى بازسازى آنها 
120 هزار میلیارد ریال بودجه الزم است تا این کالس ها 

ایمن شود.
دانش آشتیانى گفت: بودجه آموزش و پرورش در مدت سه 
سال گذشته سه برابر شده و به 300 هزار میلیارد ریال رسیده 
است در حالى که پیش از این بودجه آموزش و پرورش به 

160 هزار میلیارد ریال مى رسید.
وزیرآموزش و پرورش از مدیــر و معلم به عنوان دو عامل 
تأثیرگذار یادکرد و افزود: کاهــش تصدیگرى حوزه هاى 
ستادى و تفویض اختیار به مدراس ازجمله برنامه هایى است 
که در دســتور کار این وزارتخانه قراردارد. وى افزود: یکى 
از مشکالت اساسى ســاختار آموزش وپرورش تعداد زیاد 

دستورالعمل ها و بخشنامه هاست که 90 درصد وقت مدیران 
و عوامل اجرایى مدارس را مى گیرد و باید به حداقل برسد. 

دانش آشــتیانى با اشــاره به مســئله هدایت تحصیلى، 
خاطرنشان کرد: وظیفه ما در هدایت تحصیلى دانش آموزان 
بسیار مهم است، بنابراین در شهرهایى مثل کاشان، نطنز، 
اردستان و زواره باید به رشته هایى مثل رشته گردشگرى 
اهمیت بیشترى داده شــود و دانش آموزان به این رشته ها 

هدایت شوند.

لطفاً به این هتل ها نروید؛ 
شپش دارد!

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با نزدیک شدن به تعطیالت 
نوروزى بســیارى از افراد به نقاط مختلف سفر مى کنند. از 
طرفى یکى از دغدغه هاى مسافران، تمیز بودن مکان هاى 
اقامتى از قبیل هتل، ویال و... است. افزون بر این بسیارى از 
افراد نگران این مسئله هستند که سوغاتى هاى چندش آور و 
آزار دهنده اى به شــکل بیمارى و گزش حشرات موذى با 

خود به خانه نبرند.
اکنون چند راهکار جالب معرفى مى کنیم که شــما را قادر 
مى سازند تا وجود حشراتى چون ســاس و شپش بر روى 
تخت و درون اتاق هاى مکان هاى اقامتى را به ســرعت 

تشخیص دهید.

■لکه هایى که خبر از حشرات چندش آور مى دهند
ساس و شــپش بر روى محل هایى نزدیک مواد غذایى جا 
خوش مى کنند. این حشرات بعد از خوردن ماده هاى غذایى 
لکه هاى قهوه اى خون منعقد شده از خود به جاى مى گذارند 
که با بررسى تخت و اطراف آن مى توانید از وجود این حشرات 

اطمینان حاصل کنید.

■چمدان را به حمام ببرید
تمیزترین بخش هر هتلى حمام آن است و یکى از کارهایى 
که براى حفظ ســالمت و جلوگیرى از انتقــال آلودگى به 
اتاق خواب باید انجام داد، بردن چمدان به حمام و شســتن 
چرخ هاى آن است زیرا چمدان ها یکى از مهمترین راه هاى 

انتقال میکروب و آلودگى به درون اتاق محسوب مى شوند.

■مخفیگاه حشرات موذى 
دیوار پشت تختخواب یک مخفیگاه عالى براى حشره هاى 
کوچک است. در صورت امکان تخت را از دیوار کنار کشیده 
و با چراغ قوه تلفن همراه که امروزه در همه گوشى ها وجود 
دارد، پشت تخت، دیوار و زیر تخت را بررسى کنید و در صورت 
مشاهده نقاط قهوه اى یا سیاه در این ناحیه فوراً  از هتل خارج 
شوید. پس از بررسى این نقاط نوبت به بررسى تشک تخت 
مى رســد. اکنون باید درزها، زیر تشک، محل قرارگرفتن 
تشک بر روى تخت با دقت بررسى شوند. یکى از روش هاى 
اطمینان حاصل کردن از نبود حشرات موذى قرار دادن چند 
کاغذ در مکان هاى احتمالى وجود حشــرات است. در این 
روش، شــب هنگام کاغذها را در مناطق خاصى قرار داده و 
صبح روز بعد آنها را بررسى مى کنید. اگر لکه هایى به رنگ 
قهوه اى یا به شکل زنگ زدگى مشاهده کردید، احتمال وجود 

شپش و ساس در این منطقه وجود دارد.
در صورت نبود حشــره و لکه قهــوه اى از تمیز بودن اتاق 

اطمینان حاصل کنید و از سفرتان لذت ببرید.

وزیر آموزش و پرورش در آران  و بیدگل خبر داد

وجود 68 هزار کالس ناایمن درکشور

على نجفى خوشرودى عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس 
درباره ســفر 30 هزار ایرانى به ترکیه در ایام نوروز با وجود 
ناامنى در این کشور اظهارداشت: به نظر مى رسد گردشگران 
ایرانى و هموطنان ما به شرایط و وضعیتى که در منطقه از 
جمله ترکیه وجود دارد توجه کنند واین موضوع را در تنظیم 
برنامه هاى خود در نظر بگیرند. در چنین شــرایطى که در 
ترکیه وجود دارد باید هشدارها و راهنمایى هاى الزم به مردم 
داده شود تا ضریب هوشیارى مردم باال برود و جوانب سفر به 
ترکیه را مورد ارزیابى قرار دهند. ما در شرایط فعلى اعتقاد به 
ممنوعیت سفر ایرانیان به ترکیه نداریم چرا که این وضعیت 
اگر در شرایط حاد باش د باید از سوى دستگاه وزارت خارجه 
کشورمان اعالم شود از این رو مردم در سفر به ترکیه مختار 

هستند ولى باید اوضاع ترکیه را هم در نظر بگیرند.

آمار شگفت آور از
 مسافران نوروزى به ترکیه

,,

 راه حل توسعه در 
هر کشور توجه به 
سرمایه هاى انسانى 
است و راه حل 
رشد سرمایه هاى 
انسانى توجه به 
آموزش وپرورش 
است، بنابراین 
سرمایه گذارى 
درآموزش و 
پرورش زمینه 
را براى رونق 
اقتصادى، فرهنگى، 
آموزشى و بهداشتى 
فراهم مى سازد
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بیمارستان هاى 
دوستدار مادر

5 بیمارستان استان اصفهان رتبه برترکشور را در 
ترویج زایمان طبیعى کسب کردند.

در دومین جشنواره کشورى برترین هاى سالمت 
مادر و نوزاد، بیمارستان هاى شهید منتظرى نجف 
آباد، امام خمینى(ره) فالورجان،شــهید بهشتى 
اردستان، حضرت زهرا(س) زینبیه و بیمارستان 
عســگریه اصفهان به عنوان بیمارســتان هاى 
منتخب در ترویج زایمان طبیعى معرفى و تجلیل 

شدند.
در این جشــنواره بیمارســتان هاى عیسى بن 
مریم(ع) اصفهان، شــهید منتظرى نجف آباد و 
امام خمینى(ره)  فالورجان موفق به کسب عنوان 

بیمارستان دوستدار مادر شدند.

کاشت 3000  درخت در 
علویجه

شهردار علویجه با بیان اینکه امسال سه هزار نهال 
در شهر علویجه کاشته شده است، گفت: با وجود 
فاصله 50 کیلومتــرى از اصفهان با آلودگى هاى 
اصفهان درگیر نیستیم و خوشبختانه هواى پاکى 
داریم.محمدرضا شــفیعى اظهار داشت: در شهر 

علویجه بیش از 14 هکتار باغ توت وجود دارد.

رضا صادقى در 
اصفهان مى خواند

کنسرت رضا صادقى 23 اسفند ماه در تاالر رودکى 
اصفهان برگزار مى شود.

رضا صادقى خواننده، آهنگســاز و ترانه ســراى 
بندرعباسى است که از سال 71 فعالیت خود را در 
زمینه موسیقى و خوانندگى آغاز کرد و  آلبوم اول او 
با نام «راز عشق» در سال 1372 منتشر شد. به گفته 
خود از 25 مرداد 72 لباس مشکى بر تن مى کند و 
آغاز معروفیت او نیز به ترانه «مشکى رنگ عشقه» 

در آلبومى به نام «پیرهن مشکى» برمى گردد. 
عالقه منــدان براى شــرکت در کنســرت این 
خواننده محبوب مى توانند با تهیه بلیت از سایت 
melliconcert.com روز 23 اســفندماه، 
در دو ســانس 19 و 21و 30 دقیقه به تاالر رودکى 

اصفهان مراجعه کنند.

اصفهانی ها 1/7 میلیارد لیتر 
بنزین سوزاندند

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: اصفهانى ها تا پایان بهمن ماه 95 
یک میلیــارد و 702 میلیون لیتــر بنزین مصرف 
کردند.حسین صادقیان اظهار داشت: میزان مصرف 
بنزین در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
1/83درصد کاهش داشته است.مدیرعامل شرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان به افزایش 0/85 
درصدى نفت سفید تا آخر بهمن ماه 95 اشاره کرد و 
گفت: تا پایان بهمن امسال 48 میلیون و 25 هزار و 
900 لیتر نفت سفید در استان سوزانده شد که میزان 
مصرف در مدت مشابه سال قبل، 47 میلیون و 621 

هزار و 900 لیتر بود.

لزوم تخلیه 28 مدرسه
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بر 
اساس گزارش ارائه شده آمار مدارس تخریبى شهر 
اصفهان 227 باب مدرسه اســت که باید به سمت 
بازسازى و مقاوم سازى پیش رویم و 28 باب مدرسه 
پرخطر و خطرآفرین در شــهر اصفهان باید هرچه 
سریع تر تخلیه شوند.قائدیها افزود: تبدیل به احسن 
و دوباره به مدرســه تبدیل کردن این واحدها بسیار 
مهم است و در خصوص حفظ سرانه آموزشى هیچ 
مسامحه اى نمى شود.وى با بیان اینکه در حدود 200 
مدرسه دو نوبتى در مناطق شش گانه شهر اصفهان 
فعالیت مى کنند، گفت: متوســط این آمار در کشور 
10 درصد و در اصفهان 8/9درصد و میانگین استان 
5 درصد است و بر همین اساس حداقل 60 فضاى 

آموزشى جدید مورد نیاز است. 

مدیرکل آموزش  فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: در 
سال جارى شروع به راه اندازى تست سنتر (آزمون هاى 
الکترونیکى) کردیم و در حال حاضر 60 درصد و در سال 

آینده 100 درصد آزمون ها الکترونیکى انجام مى شود.
ابوطالب جاللى با بیان اینکه متأسفانه آموزش هاى رسمى 
به سمت آموزش هاى نظرى رفته است، اظهار داشت: در 
این راستا یک فاصله عمیق میان سیاست هاى آموزشى 
در نظام آموزشى با سیاست هاى اشــتغال به وجود آمده 
است، خروجى این اتفاق ناخوشــایند نیز بیکارى است 
که بخش بســیارى از آن را فارغ التحصیالن دانشگاهى 

تشکیل مى دهند.

وى افزود: حجم مشارکت سرمایه گذارى بخش غیردولتى 
بالغ بر 60 میلیارد ریال و 600 هزار نفر ســاعت آموزش 
بوده، در این راســتا براى 300 نفر نیز اشتغال ایجاد شده 
است. وى با بیان اینکه در سال جارى بالغ بر 11 میلیون نفر 
ساعت آموزش و 60 هزار نفر دوره براى مخاطبان برگزار 
کردیم، تصریح کرد: در همین راستا در بخش غیردولتى 
به نام آموزشگاه هاى آزاد نیز که هزار و 300 واحد هستند 

به همین اندازه عمل کرده ایم که بسیار خوب است.
مدیرکل آموزش  فنى و حرفه اى اســتان اصفهان گفت: 
 بیش از 70 تفاهمنامه ملى و استانى را که مجرى بودیم 

منعقد کردیم.

شهردار اصفهان گفت: شهرى مثل اصفهان که بدنه آن از 
صنایع سخت خسته است، تشنه فناورى هاى نرم است و 
نمى توان تصور کرد که موتور پروژه هاى عمرانى در اصفهان 
به بهترین شکل فعال باشد اما صحنه هاى نمایش خالى از 

اجرا باشد.
مهدى جمالى نژاد تصریح کرد: هفت محور شهروندمدارى، 
انعطاف پذیرى، تاب آورى، شفافیت و پاسخگویى، کارایى 
و اثربخشى، عدم تمرکز و مدیریت دانش محور و فرهنگ 
محور مى تواند شــهرها را با حکمرانى خوب به درســتى 

نشان دهد.
وى یادآور شد: شهرى مثل اصفهان که بدنه آن از صنایع 

سخت خسته است، تشــنه فناورى هاى نرم است و برغم 
اینکه هزار و 80 پروژه عمرانى را در سطح شهر شاهد هستیم 

حرکت به سمت این فناورى هاى نرم بسیار مهم است.
جمالى نژاد گفت: اصفهان به عنوان یک کهن شهر و اسطوره 
شهر نیازمند بازخوانى مجدد از میراث غنى و فاخر خود است 

که در بسیارى موارد به درستى معرفى نشده است.
وى یادآور شــد: اصفهان را تنها به سبب بناهاى تاریخى 
و هنرش نصف جهان نمى خوانند بلکــه میراث معنوى و 
هنرمندانى که خالق آن هستند، نیمى از آن را رقم زده و باید 
عالوه بر اینکه شهر دوستدار کودك و پایتخت صنایع دستى 

است، به یک شهر رویدادى و رخدادى نیز بدل شود.

 تمام آزمون هاى فنى وحرفه اى 
الکترونیکى انجام مى شود

اصفهان 
تشنه فناورى هاى نرم است

رئیس سازمان آتش نشانى شــهردارى شهرضا گفت: 
نصب سیســتم هاى هشــدار و اطفاى حریق و رعایت 
اصول مهندسى و معمارى در ساختمان سازى با جدیت 
از سوى مه ندسان ناظر در شهرستان شهرضا پیگیرى 

مى شود.
مجتبى فخارى در جلســه کمیته امینى سازمان آتش 
نشــانى و خدمات ایمنى شــهرضا با تأکید بر ضرورت 
نظارت و بازرســى بر اجراى هر نوع پروژه عمرانى در 
این شهرستان، اظهار داشت: حفظ جان مردم مهمترین 
اولویت است و نمى توان این مسئله را با سود و زیان هاى 

مادى مقایسه کرد.
وى افزود: نصب سیستم هاى هشدار و اطفاى حریق و 
رعایت اصول مهندسى و معمارى در ساختمان سازى 
باید با جدیت از ســوى مهندســان ناظر در شهرستان 
پیگیرى شــود و شهردارى و ســازمان آتش نشانى بر 

مجموعه این اقدامات نظارت مستمر و جدى دارد.

رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
شــهرضا گفت: همه نصابان سیســتم اعالم و اطفاى 
حریق در شهرستان باید بر اساس ضوابط آتش نشانى 
شهرســتان عمل کنند و با ارائه گواهى معتبر، وجاهت 

قانونى و ضمانت عملکرد نمایندگى خود را ثابت کنند.
وى بیان کرد: اتاق اصناف شهرستان در زمینه نظارت 
بر عملکرد واحدهاى صنفى توزیع کننده وسایل اطفاى 
حریق سهم بســیار قابل توجهى بر عهده دارد و الزم 
اســت براســاس ضوابط قانونى در ایــن زمینه عمل

 شود.فخارى با بیان اینکه حادثه پالسکو زنگ خطرى 
براى ایمن ســازى ساختمان هاست که مردم بدانند هر 
ساختمان و ابنیه اى عمر مفیدى دارد، افزود: زمان سنتى 
سازى ساختمان و به کارگیرى نوع مصالح غیراستاندارد 
تمام شده و باید پذیرفت که در امر ساختمان سازى باید 
از کارشناســان هر رشــته تخصصى و مهندسان ناظر 

استفاده کرد.

زینب زمانى

فرماندار شــاهین شــهر و میمه در جلسه ستاد 
هماهنگــى تعزیــرات حکومتى وتنظیــم بازار 
شهرســتان که در محل فرماندارى برگزار شد 
طى سخنانى با تســلیت ایام سوگوارى شهادت 
حضرت فاطمه زهرا (س) ، با اشــاره به روزهاى 
پایانى سال و در پیش بودن ایام نوروز  و افزایش 
میزان خرید مردم بر لزوم کنترل نرخ ها توســط 
دســتگاه هاى نظارتى و جلوگیــرى از کمبود 
مایحتــاج مردم،همچنیــن ممانعــت از  ورود 

کاالهاى قاچاق تأکید کرد.
علیرضا بصیرى در ادامه با بیــان اینکه یکى از 
اولویت هاى دولت براى ایجــاد تعادل در بازار، 
موضوع کنترل و ساماندهى قیمت ها به صورت 
دقیق و با هدف کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 
کاالها و فرآورده هاى مصرفى و غذایى اســت 
افزود: همه مســئوالن مربوطه در شهرســتان 
باید تــالش کنند تــا اقالم و کاالهاى شــب 
عید،منطبق  با نیاز مردم و در زمان مناســب در 
دسترس آنها قرار گیرد تا مردم  بتوانند در روزهاى 
پایانى ســال مایحتــاج خود را بــا آرامش تهیه 

کنند.
فرماندار شــاهین شــهر و میمه در ادامه با بیان 
اینکه شهرســتان شاهین شــهر ومیمه یکى از 
شهرستان هاى گردشگرپذیر است افزود: باتوجه 
به قرار گرفتن  این شهرستان در مسیر ترانزیت 
و به دلیل اینکه این  شهرســتان هرساله در ایام  
نوروز و تعطیالت، پذیراى مسافران و گردشگران 
از داخل و خارج استان است گفت: همه ما موظف 
هســتیم امکانــات الزم را براى مســافران در 

شهرستان فراهم نماییم.

دادگسترى بخش مهردشــت در پاسخ به شکایت اداره 
محیط زیســت نجف آباد مبنى بر تخلف یک شــرکت 
فوالدى در خصوص آالیندگى بیش از حد مجاز، حکمى 

جالب توجه صادر کرد.
به گزارش فارس، حبس یا جریمه مالى، احکام قضائى 
که براى متخلفان و مجرمان صادر مى شود معموًال از دو 
قالب بیشتر نیست اما مدتى است که رویکرد قوه قضائیه 
در خصوص صدور احکام تغییر کرده و جرایم جایگزین 

مطرح شده است.
در یکى از این احکام، دادگســترى بخش مهردشت در 
پاسخ به شــکایت اداره محیط زیست نجف آباد مبنى بر 
تخلف شرکت فوالدى کیمیا چدن در خصوص آالیندگى 
بیش از حد مجاز حکمى جالــب توجه صادر کرده و این 
شرکت فوالدى را به کاشــت هزار و500 نهال محکوم 
کرده است، جالب تر اینکه خود قاضى صادر کننده حکم 
در کاشت این نهال ها حضور داشت و کمک کرد. حکمى 
که به گفته فرهمند رئیس مجتمع قضائى مهردشــت، 
براى نخستین بار در کشور صادر شده اما بسیار مفید بوده 
و همه طرف ها از مزایاى آن بهره مند مى شوند، این تعداد 
درخت با حضور مسئوالن شهر و شهرك صنعتى علویجه 
در حاشیه این شهرك غرس شد تا این شرکت فوالدى به 

تعهد خود عمل کرده باشد.
فرهمند در خصوص این حکم متفاوت اظهار داشــت: 
اگر تخلفى در خصوص محیط زیســت انجام مى شود، 
در مجازات باید از محیط زیست حمایت شود و به جاى 
حبس و جریمه مالى کارى کنیم که محیط زیســت هم 

بهره مند شود.
رئیس مجتمع قضائى مهردشت ادامه داد: کارخانه هاى 
آالینده را تا جایى که شده مهلت داده ایم براى برطرف 
کردن آالینده هایشان از اقدامات بازدارنده استفاده کنند 
که این شــرکت با فیلترهایى که نصب کرده توانســته 

آالیندگى اش را به مرز مطلوب برساند.

وى تصریح کرد: اما با توجه به شــکایتى که انجام شده 
بود، براى اولین بار رأى را صادر کردیم که شرکت کیمیا 
چدن هزار و500 نهال در این شهرك بکارد، نکته قابل 
توجه این بود که برخالف معمول کارفرما از این پیشنهاد 

استقبال کرده و  این حکم اجرا مى شود.
فرهمنــد در خصوص صــدور چنین حکم هایــى ابراز 
داشت: بعد از تصویب قانون مجازات اسالمى در سال 92 

انقالبى پس از صد سال رخ داد و در ماده 23 آن این اجازه 
به قضات داده شــده از احکام جایگزین و ضمانت هاى 

اجرایى دیگر بهره بگیرند.
وى افزود: همچنین بخشــنامه اى که اخیراً رئیس قوه 
قضائیه صادر کرده بر این موضوع تأکید مى کند که قضات 
حبس زدایى کنند و در حد امــکان از صدور احکامى که 
منتهى به زندان مى شود خوددارى کنند؛ قانون ظرفیتش 

را دارد و جایگزین ها وجود دارند تا قاضى بتواند از صدور 
حکم کیفرى فاصله بگیرد.

رئیس مجتمع قضائى مهردشــت در پایان تأکید کرد: 
منطقه مهردشت، هم منابع طبیعى و هواى خوبى دارد 
و هم پارك ملى حیات وحش قمیشلو را دارد که از لحاظ 
تعداد و تنوع گونه هاى جانورى منحصر به فرد اســت؛ 
این وظیفه همه ماست که از محیط زیست پیرامونمان 

حفاظت کنیم.
مجید نورشــرق رئیس هیئت مدیره کیمیا چدن در این 
مراسم با اشاره به شرایط نامساعد تولیدکنندگان و با انتقاد 
از سیاست هاى دولت عنوان کرد: از سال 93 و زمانى که 
بر خالف قانون از کارخانه ما ارزش افزوده گرفته شده با 
توجه به باال رفتن قیمت تمام شده رفته رفته کارخانه به 
سمت تعطیلى کشیده شد و در حال حاضر عمًال فعالیتى 

نداریم.
وى با بیان اینکه این شــرکت چهار واحد دارد که یکى 
از آنها در شــهرك صنعتى علویجه است، اظهار داشت: 
مجموعًا ســه هزار نفر در این واحدها اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم داشتند اما در چند ماه اخیر تمامى کارکنان با 

پرداخت تمامى حق و حقوق، اخراج شدند.
نورشرق با اشاره به آالیندگى این شرکت یادآور شد: براى 
کاهش آلودگى ایجاد شــده و توسط کوره هاى شرکت، 
فیلترهایى نصب کردیم که بالغ بــر 16 میلیارد تومان 
هزینه در بر داشته است، اینجا باید مطرح کنم که ما هم 

از محیط زیست انتظاراتى داریم.
وى افزود: طبق قانونى که از ســال 83 تصویب شــد 
قرار بود «نیم در هزار» ســود کارخانه هــا به صندوق 
پســماند واریز شــود و از آنجا براى اقدامات حمایتى از 
محیط زیست مصرف شود اما این قانون اجرا نمى شود، 
پــول را مى گیرند امــا در خزانه واریــز مى کنند و همه 
اقدامات حمایتى هم توســط شــرکت ها باید صورت

 بگیرد.
رئیس هیئت مدیره کیمیا چدن با اشــاره به چالش هاى 
پیش روى تولید در کشور تصریح کرد: تولیدکننده امروز، 
همه انرژى اش را براى حل بحران ها مى گذارد و توانى 
براى بهبود اقتصاد کشــور ندارد؛ صراحت قانون وجود 
دارد که ارزش افزوده نگیرند امــا در حال حاضر گرفته 
مى شود، قول دادند ســال آینده این موضوع در مجلس 

پیگیرى شود.

بیست و ششمین ایده شــو (نظریه پردازى) با موضوع 
فرهنگ، هنر و رسانه، فروردین ماه سال 96 در اصفهان 

برگزار مى شود.
ایده شو یا نظریه پردازى، رویدادى است که در آن افراد، 
توانمندى خود را در نظریه پردازى، بیان ایده و انتقال آن 

به دیگران در محیطى دوستانه محک مى زنند.
رئیس دانشگاه علمى کاربردى فرهنگ و هنر شماره یک 
اصفهان اعالم کرد: در قالب این ایده شو، کسب مهارت 
نظریه پردازى در 200 دقیقه و ارائه هر ایده در مدت سه 

دقیقه انجام مى شود.
احسان مشــکالنى افزود: این برنامه که نخستین ایده 
شو حوزه فرهنگ هنر و رسانه کشور محسوب مى شود 
قرار است 30 فروردین سال آینده در مجتمع فرهنگى - 

هنرى استاد فرشچیان اصفهان برگزار شود.
وى همچنین از تمدید مهلت ارســال آثار «جشــنواره 
چشم انداز» با موضوع «انســان- امید- آینده» تا 26 
اسفند امسال خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف کشف 
چشم اندازهاى شغلى مطلوب و متناسب با فرد و جامعه 

با مشارکت دانشگاه فرهنگ و هنر و با حمایت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان اردیبهشت ماه سال 

آینده در اصفهان برگزار مى شود.
مشکالنى، فیلم و عکس مانند فیلم کوتاه، مسابقه هنرى 
همچون نمایشنامه نویسى و مسابقه فرهنگى مانند مقاله 

نویسى را از جمله بخش هاى این جشنواره برشمرد.

در شهرك صنعتى علویجه روى داد

حکم متفاوت و جالب یک قاضى که خودش آن را اجرا کرد

تشدید نظارت  بر ساخت و سازها در شهرضا

ایده شو فرهنگ، هنر و رسانه در اصفهان 
برگزار مى شود

 شاهین شهر  یکى 
از شهرستان هاى 
گردشگرپذیر است

شــهردار خمینى شــهر گفت: توافقنامه شــهرك 
منظریه پس از ســه ســال تالش جدى و پیگیرى 
مســئوالن شهرســتان خمینى شــهر با حمایت 
اســتاندار اصفهــان پــس از 25 ســال بــه ثمر

 نشست.
على اصغر حاج حیدرى در جمع خبرنگاران گفت: خدا  
را شاکرم که پیگیرى هاى انجام شده در این دوره از 
شوراى شهر و شهردارى نتیجه داد و پس از 25 سال 
بیش از 60 هزار نفر از ساکنین شهرك منظریه براى 
دریافت خدمــات عمرانى و خدماتــى از بالتکلیفى 

خارج شدند.
شهردار خمینى شهر با تشــکر از استاندار اصفهان، 
مدیرکل راه و شهرسازى، نماینده مردم در مجلس و 
اعضاء شوراى شهر براى حمایت و پیگیرى از عملیاتى 
شدن توافقنامه منظریه بیان داشت: جا دارد از مردم 
شهرك منظریه خمینى شهر به علت صبر و تحملى 
که در ســال هاى گذشــته براى به نتیجه رسیدن 

توافقنامه منظریه از خود نشان دادند تشکر کنم.
على اصغر حــاج حیدرى افزود: با امضــاء توافقنامه 
امضا شده با اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
به صورت عملیاتى شــهرك منظریه رسمًا تحویل 
شهردارى خمینى شــهر گردید و از امروز شهردارى 
خمینى شــهر مثل تمام شهر در شــهرك منظریه 
حضور فعال براى ارائه خدمــات عمرانى و خدماتى 

دارد.
وى بیــان کــرد: براســاس تفاهــم و توافقنامــه 
امضا شــده شــهردارى با فروش اراضــى دولتى 
واگذار شــده عمًال متولى ارائه خدمــات عمرانى و 
روبنایى اســت، امیدواریم تا یک ســال آینده کلیه 
خدمات عمرانــى موردنیــاز شــهرك منظریه را 

انجام دهیم.
شهردار خمینى شــهر با بیان اینکه طرح آبرسانى به 
پارك شهروند شــهرك منظریه انجام شده است به 
ساکنین شــهرك منظریه نوید داد در آینده نزدیک 
پارك نیمه تمام شــهروند تکمیل و رسمًا افتتاح مى 

شود.
حاج حیدرى افزود: روشنایى پارك شهروند شهرك 

منظریه اجرا شده و اردیبهشت ماه سال آینده مردم 
شهرك منظریه مى توانند از این پارك استفاده کنند.

شهردار خمینى شــهر با بیان اینکه به نمایندگى از 
استاندار اصفهان مدیرکل راه و شهرسازى با حضور 
در منطقه گردشگرى الدر به صورت رسمى آئین پرده 
بردارى از جاده بلوار چهارباغ الدر رونمایى شده ادامه 

داد: امروز شرایط خدمت به مردم فراهم شده است.
وى اضافه کرد: جا دارد از کلیه مســئوالن گذشته و 
فعلى شهرســتان که براى عملیاتى شدن توافقنامه 
منظریه کمک و حمایــت نمودند تقدیر و تشــکر 

کنم.
حاج حیدرى تصریح کرد: اجراى توافقنامه شهرك 
منظریه به عنوان یک حرکت مهم و ارزشمند براى 
خمینى شهر بود که با حمایت ویژه استاندار اصفهان 

محقق و عملیاتى شد.
شــهردار خمینى شــهر با بیان اینکه بــا حمایت 
مدیرکل راه و شهرسازى اعتبارات الزم براى احداث 
تقاطع غیرهمســطح اتصال جاده کمربندى جدید 
به قدیم خمینى شــهر بــه ارزش 24 میلیارد ریال 
تأمین و در حال اجراســت تصریح کــرد: با اجراى 
این طرح عمًال جــاده کمربندى قدیم به جاده جدید 
خمینى شهر متصل مى شــود و عمًال بلوار آزادگان 
به عنوان بلوار درون شــهرى در اختیار شــهردارى 
خمینى شــهر قرار مى گیرد.وى با بیــان اینکه در 
مجاورت منطقه گردشگرى چشمه الدر جاده خاکى 
اتصال جــاده کمربندى به منطقه دوشــاخ احداث 
شده اســت تصریح کرد: با افتتاح رسمى این جاده 
عمًال شاهد تردد خودروهاى سنگین به درون شهر 
خمینــى شــهر نخواهیم بــود.وى تصریــح کرد: 
شــهردارى خمینى شــهر آمادگــى دارد با کمک 
اداره کل راه و شهرســازى بــراى احــداث طــرح 
دوربرگــردان جــاده کمربنــدى بــراى تــردد 
خودروهاى ســنگین به منطقه دوشــاخ همکارى 
کند.وى ادامــه داد: با تکمیل تقاطع غیرهمســطح 
اتصال جاده قدیم به جدید عمــًال تردد خودروهاى 
ســنگین به بلــوار آزادگان خمینى شــهر ممنوع

 مى باشد.  

قفل توافقنامه منظریه بعد از 25 سال باز شد
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آغاز مسابقات ملى 
بازى سازى رایانه اى 

پنجمین دوره مســابقات ملى بازى سازى رایانه اى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد کاشان با رقابت 23 تیم 
از دانشــگاه هاى آزاد اســالمى و سراسرى کشور و 

مؤسسات علمى پژوهشى آغازشد.
حسن هانى سرپرســت تیم هیئت داوران پنجمین 
دوره مسابقات ملى بازى سازى رایانه اى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد کاشان با بیان اینکه 20 تیم از تیم هاى 
شــرکت کننده دانشجویى و ســه تیم دانش آموزى 
هستند افزود: تیم هاى بازى سازى باید بازى هاى خود 
را با کلید واژه انتخابى در مدت 48 ســاعت بسازند و 
یک کلیپ سه دقیقه اى از آن براى ارزیابى تیم هیئت 

داوران و یک دقیقه اى از دید تماشاگران بسازند.

تأمین اعتبار طرح تعریض پل 
فلزى از طریق منابع غیرنقدى

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: هزینه 
اجراى پروژه تعریض پل فلــزى اصفهان 9 میلیارد 
تومان بوده است که توسط شــهردارى منطقه 5 با 

استفاده از منابع غیر نقدى تأمین شد 
 ایرج مظفــر ادامه داد: با توجه بــه افزایش جمعیت 
امسال طرح تعریض پل فلزى در دســتور کار قرار 

گرفت و اکنون مراحل پایانى خود را طى مى کند.
مظفر خاطرنشان کرد: براى سهولت در تردد خودروها 
و ایجاد مســیر اتوبوس هاى تندرو، پل فلزى از هر 

طرف 10 متر تعریض شد.
وى یادآور شــد: در حال حاضر مراحل زیباسازى پل 
فلزى در حال انجام اســت و نماسازى آن نیز ابتداى 

سال آینده انجام مى شود.

بحران 4 میلیارد مترمکعبى
 آب پشت سد 

معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: سد زاینده رود در ده سال گذشته چهار میلیارد 

متر مکعب کاهش آورد داشته است.
على بصیرپور با تأکید بر خشکى رودخانه  زاینده رود 
و وضعیت نامطلوب ســد زاینده رود افزود: نزدیک 
به 400میلیون متر مکعب ســاالنه در سد زاینده رود 

کاهش آورد داشته ایم.
وى بــا تأکید بــر ارزش و اهمیــت آب در زندگى و 
ادامه حیات و بســته بودن تمدن هاى بشرى به آن، 
خاطرنشــان کرد: نتیجه اســتفاده نادرست از منابع 
آبى، افت آب هاى زیرزمینى، محدودیت روزافزون 
منابع آب و ایجاد نگرانى هاى جدى براى تأمین آب 

در آینده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه 
اى اصفهان با اشاره به چگونگى نحوه اجراى طرح 
داناب، ضرورت رعایت فرهنگ مصرف بهینه آب را 

یادآور شد.

خداحافظى با تاکسى «پیکان» 
شهردار نجف آباد گفت: با مجموعه اقدامات صورت 
گرفته طى سالیان گذشــته در حال حاضر تنها چند 
دســتگاه تاکســى پیکان در سطح شــهر مشغول 
فعالیت هســتند که با نوســازى آنها مى توانیم به 
عنوان یکى از نخســتین شهرهاى کشــور باشیم 
که ایــن خــودرو را از نــاوگان تاکســیرانى حذف 

مى کنیم.
  مسعود منتظرى متوســط عمر ناوگان اتوبوسرانى 
شهر را در حدود ده ســال عنوان کرد و خاطر نشان 
ساخت: از چنین شرایطى به هیچ وجه رضایت نداریم 
ولى با توجه به قطع یارانه هاى دولت در زمینه خرید

 اتوبوس هــاى نو و محدودیت بودجه شــهردارى، 
بضاعتى بیش از این نداریم.

شهردار نجف آباد بیان داشت: به دنبال رایزنى هاى 
گســترده صورت گرفته با یکى از فعالین موزه دارى 
بخش خصوصى که اولین موزه خود را در مجموعه 
سیتى ســنتر اصفهان راه اندازى کرده، قرار است با 
تکمیل فضاسازى و بهسازى ارگ تاریخى هفت برج 
خارون، موزه اى بزرگ از آثار منحصر به فرد از عید 

امسال در این مجموعه افتتاح شود.

خبر

معاون اجرایى سازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان از 
استقرار 14 ایستگاه تاکسى در نقاط پرتردد شهر در ایام نوروز 
خبرداد.رضا جعفریان اظهارداشت: در ایام نوروز 14 ایستگاه 
استقرار تاکسى در نقاط پرتردد شهر مستقر هستند. وى افزود: 
خیابان هاى سپه، حافظ، اســتاندارى، باغ غدیر، باغ گلها، 
منارجنبان و کوه آتشگاه، تله سیژ ناژوان، آکواریوم ناژوان، 
شهررؤیاها، سیتى سنتر،میدان خواجو، میدان امام على(ع)، 
تله کابین صفه و باغ فدك از جمله مکان هایى هستند که 

تاکسى هاى بى سیم مستقر مى شوند.
معاون اجرایى سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: 300 دســتگاه تاکسى در این ایســتگاه ها در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر از ســاعت 8 تا 12 شب فعال هستند و به 
مسافران خدمت رسانى مى کنند.جعفریان خاطرنشان کرد: 
همچنین چهار ایستگاه بازرسى در نقاط حساس و پرترافیک 
شهر مستقر مى شوند تا بر فعالیت تاکسیرانان نظارت کنند 
و به شکایات سریع تر رســیدگى نمایند.وى اظهارداشت: 
روى تمامى تاکسى ها برچسب شماره بازرسى و رسیدگى 
به شکایات نصب شده، همچنین در بنرهاى اطالع رسانى 
در ایستگاه ها شماره هاى بازرسى و رسیدگى به شکایات 
وجود دارد. معاون اجرایى سازمان تاکسیرانى تأکید کرد: کلیه 
تاکسى ها براى محاسبه نرخ کرایه الزام به استفاده سامانه 

هوشمند هستند.

اســتاندار اصفهان گفت: طى یکسال گذشته، استعمال 
قلیان در مراکز تفریحى و سفره خانه هاى استان اصفهان 
ممنوع شده و این روش باید در سراسر کشور نیز اجرایى 

شود.
رسول زرگرپور در گفتگو با میزان اظهار داشت: با وجود 
توصیه هاى مکــرر صورت گرفته مبنــى بر جلوگیرى 
از اســتعمال قلیان در مراکز تفریحى و سفره خانه هاى 
سراسر کشور اما هنوز شاهد هســتیم که به دلیل نبود 
برخى سختگیرى ها، در بسیارى از نقاط کشور کشیدن 

قلیان ممنوع نشده است.
وى افزود: به طور مرتب از ســوى کارشناســان اعالم

 مى شود که کشیدن قلیان چه مضراتى دارد اما مشخص 
نیست چرا جلو آن گرفته نمى شود.

استاندار اصفهان با اشاره به طرح موفق اجرا شده در این 
استان براى جلوگیرى از استعمال قلیان تصریح کرد: در 
استان اصفهان، اســتعمال قلیان در فضاهاى عمومى 
را ممنوع اعالم کردیــم و طرح ما نیز تــا حدود زیادى 
موفقیت آمیز بود.زرگرپور در خصوص وضیعت بیمارستان 
هاى استان اصفهان اظهارداشــت: در استان اصفهان 
با کمبود شــش هزار تخت بیمارستانى مواجه هستیم و 
باید با همکارى وزارت بهداشت براى جبران این کمبود

 برنامه ریزى شود.

ممنوعیت استعمال قلیان در 
سراسر کشور اجرایى شود

استقرار 14 ایستگاه تاکسى در 
نقاط پرتردد شهر 

همزمان با هفته منابــع طبیعى مردم میمــه به صورت  
خودجوش در یک گروه در فضاى مجازى نزدیک به 130 
میلیون ریال را به صورت گلریزان جمع آورى و با این مبلغ 

نهال خریدارى و به زمین هدیه کردند .
 مردم میمه هدفشان را از انجام این کار، حفظ هواى پاك 

شهر و کمک به محیط زیست بیان کردند .
محسن صدرالدین کرمى شهردار میمه گفت:  در این آیین 
مردم فرهنگى میمه حدود چهارهزار اصله نهال را در فاز دوم 

کمربند سبز  به طول 4 کیلومتر غرس کردند تا  به ریه هاى 
تنفس شهر جانى دوباره ببخشند .

شهردار میمه گفت: سال گذشته هم فاز اول کمربند سبز 
به طول 3 کیلومتر توسط شــهردارى و منابع طبیعى به 

پایان رسید .
وى در پایان افزود: شهردارى نیز قصد دارد در سال آینده با 
همکارى اداره منابع طبیعى ، اقدام به احداث پارك جنگلى 

به وسعت 100 هکتار در جوار قنات جهانى مزد آباد کند .

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: آموزش 
وپرورش آران و بیدگل هم اکنون با بیش از 18 هزار 
دانش آموز و هزار و 700 پرسنل آموزشى و تربیتى 

در حل مسائل خود تنهاست.
محمد معدندار در مراسم روز امور تربیتى در محل 
خانه امید آران و بیدگل افــزود: وجود نماینده اى 
مســتقل از آموزش و پرورش در شــوراى شــهر

 مى تواند تا حدودى راهگشاى برخى از مشکالت 
آموزش و پرورش باشد.

وى وجود وحدت در انتخابات شوراى شهر آران و 
بیدگل را موجب پیشرفت و توسعه بیشتر شهرستان 
دانســت و خاطر نشــان کرد: نبود این وحدت در 
شــورا، کارکرد اصلى  و خدمت رسانى را کمرنگ 

تر مى کند.
معدندار در ادامه به وجود بیش از دو هزار دانش آموز 
بى بضاعت در آران و بیدگل اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به نزدیکى ایام نوروز براى تهیه مواد و وسایل 
مورد نیاز آموزش و پرورش نیازمند همکارى سایر 

دستگاه است.
وى تصریح کرد: با وجود پیگیرى هاى زیاد به جز 
کمک هاى خیرین که همواره پشتیبان آموزش و 
پرورش شهرستان در همه حال هستند مسئوالن 
کمک خاصى به این نهاد مهم در خدمت رسانى به 

دانش آموزان بى بضاعت نمى کنند.
معدندار همچنین با اشــاره به سالروز تشکیل امور 
تربیتى توســط شــهید رجایى افزود: بــا توجه به 
تخریب هاى فرهنگى دشــمنان در اوایل انقالب 
تشــکیل این نهاد توانســت گامى مهم در حفظ 

ارزش هاى واالى انقالب اسالمى بردارد.
وى اظهــار داشــت: تربیــت موجــب شــکوفایى 
اســتعدادهاى نهفتــه در وجــود دا نــش آموزانى 
مى شود که شاید به دالیل مختلف نتوانسته اند در مسیر 

حرکت خود به شکوفایى استعداد هاى خود برسند.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى شهردارى اصفهان از 
آماده باش آتش نشانی در آخرین چهارشنبه سال خبر 
داد و گفت: خودروهاى آتش نشانى در مکان هاى شلوغ 
و پرترافیک شهر مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه 

سریع تر خود را به محل حادثه برسانند.
بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: سازمان آتش نشانى مانند 
سال هاى گذشته در شــب آخرین چهارشنبه سال در 

آماده باش کامل قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه بیش از  ده خودرو سبک و سنگین 
آتش نشانى در شهر مستقر هستند، ادامه داد: همچنین 
موتورهاى گشــت آتش نشانى در ســطح شهر تردد 
مى کنند تا در صورت بروز حادثه سریعتر خود را به محل 

حادثه برسانند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى تأکید کرد: از رنگ 
فروش ها نیز درخواست مى شود که تا در صورت تقاضا 

براي خرید مواد شــیمیایی از فروش آن به نوجوانان و 
جوانان خودداري نمایند.

رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازى اتاق 
بازرگانى اصفهان در جشن اختتامیه دومین دوره آموزشى 
بازرگان کوچک از برگزارى ترم دوم این دوره در خرداد 

ماه سال آینده خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
امیرکشــانى ضمن بیان این مطلب افــزود: امروز ایده 
بازرگان کوچک به عنوان یک ایده ناب و یک کارگروهى 
ثمربخش به یک ایده ملى و موضوع قابل بحث تبدیل 
شده است. وى تصریح کرد: ما در بدو راه اندازى این دوره 
قصد تحویل صدها نفر تاجر بزرگ بعد از گذشت چندین 
سال به شهر اصفهان را داشتیم اما امروز متوجه شدیم که 
بسیارى از این کودکان و نوجوانان پس از برگزارى دوره 
به این درك رسیده اند که به غیر از پزشکى و مهندسى 

مى توان به مشاغل دیگرى چون تجارت نیز اندیشید. 
در ادامه این برنامه، ماهین نقــوى مدیر و مدرس دوره 
آموزشــى بازرگان کوچک ضمن ارائه گزارش دومین 
دوره گفت: این دوره آموزشــى براى نخســتین بار در 
کشــور به اجرا درآمده و داوطلبان این دوره توسط پنج 

تست معتبر جهانى در حوزه هاى خالقیت، هوش مالى، 
رغبت شــغلى و تحصیلى و رفتار شناســى شغلى مورد 
سنجش قرار گرفتند. وى ســنجش مدل رفتار شناسى 
ریسک را یکى دیگر از مواردى عنوان کرد که داوطلبان 
مورد آزمایش قرار گرفتند و گفت: در حالى که ریســک 
پذیرى یک کارآفرین در نرم جهانى عدد30 است میزان 
ریسک پذیرى شرکت کنندگان در طول دوره حدود 50 
بود. نقوى تصریح کرد: این میزان ریسک پذیرى بدین 
معناست که در آینده با شرکت هایى مواجه خواهیم شد 
که بعد از طى دو سال فعالیت با ورشکستگى از بازار کنار 

خواهند رفت. 
نقوى افزود: در طول این دوره متوجه شدیم که متأسفانه 
میزان تحمل ابهام یا به نوعى صبر کودکان و نوجوانان 
بسیار کاهش یافته و آنها براى رسیدن به موفقیت حاضر 
به صبورى نیستند. وى تصریح کرد: یکى از ویژگى هاى 
مثبت کودکان مورد آزمایش قرار گرفته داشــتن روحیه 
باالى کار آفرینى به میزان چهار برابــر نرم جهانى اما 

بدون برنامه ریزى بود. 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولــک و نبات اصفهان 
گفت: با وجود افزایش نرخ مواد اولیه تولید پولک و نبات، 
در آستانه نوروز 96، قیمت این محصول نسبت به سال 

گذشته گران نشده است.
علیرضا شیروانى با اشاره به وضعیت بازار پولک و نبات 
اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه افزایش 

قیمتى در پولک و نبات نداشته ایم.
وى با بیان اینکــه 100 درصد تولیــد محصوالت ما 
وابسته به شکر است، تصریح کرد: امسال قیمت شکر 
نسبت به ســال گذشــته 200 تا 300 تومان گران تر 
شــده و فقط این میزان رشــد نرخ بر بهاى مواد اولیه 
تأثیرگذار بــوده و هیچگونه افزایــش در پولک و نبات 

نداشته ایم.
شــیروانى با بیان  اینکه عده اى سودجو منتظر افزایش 
قیمت ها هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکل 
خاصى در بازار پولک و نبات وجود ندارد به جز افزایش 
قیمت مواد اولیه کــه امیدواریم جلــوى این افزایش 

قیمت ها گرفته شود.
وى از فعالیت 80 درصد واحدهاى تولیدى پولک و نبات 
اصفهان در ایام نوروز 96 خبر داد و گفت: عمده فعالیت 

این واحدها از 5 فروردین با حضور بیشــتر مسافران و 
گردشگران در اصفهان آغاز مى شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان با 
اشاره به وجود 210 واحد صنفى در شهرستان اصفهان 
و فعالیت هزار کارگر در ایــن واحدهاى تولیدى، اظهار 
داشــت: در ایام نوروز پولک و نبات به وفور در شــهر 

اصفهان وجود دارد.
وى افزود: قیمــت پولک و نبات ســاده بــا توجه به 
کارگاه ها، مرغوبیت جنس، استفاده از مواد اولیه درجه 
یک از کیلویى چهار هزار و 500تا پنج هزار تومان متغیر 

است.
شیروانى عمده ترین مصرف خانگى اصفهانى ها را پولک 
و نبات ساده دانست و گفت: گردشــگران و مسافران 
بیشــتر از پولک و نبات نارگیلى، پســته اى و کنجدى 
اســتقبال مى کنند کــه قیمت این محصــوالت بنا بر 
مرغوبیت استفاده از مواد اولیه توافقى و کیلویى محاسبه 

مى شود.
وى افزود: قیمت نبات زعفرانــى از پنج هزار و 500 تا 
هشت هزار تومان در واحدهاى تولیدى و شهر اصفهان 

عرضه مى شود.

آموزش و پرورش
آران و بیدگل تنهاست

کشیده شدن کمربند سبز در میمه

آماده باش نیروهاى آتش نشانى در
 آخرین چهارشنبه سال

ثبات نرخ پولک و نبات اصفهان در
 آستانه نوروز

در جشن اختتامیه دومین دوره آموزشى بازرگان کوچک عنوان شد

ادامه آموزش به بازرگانان کوچک در خرداد 96

ایستگاه هاى تقویت فشار خط هشتم سراسرى گاز در پنج 
نقطه کشور صبح پنج شــنبه با حضور اسحاق جهانگیرى 
معاون اول رئیس جمهورى و به طور همزمان در کاشــان 

افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، در آیین افتتاح این طرح، بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت، حمیدرضا عراقى معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملى گاز ایران و جمعى از مقام هاى بلند پایه کشورى و استان 

اصفهان حضور داشتند.
ایستگاه هاى تقویت فشار خنج، جهرم، صفاشهر، نایین و 
کاشان هریک با بهره گیرى از چهار دستگاه توربو کمپرسور 
25 مگاواتى در مدت 30 مــاه و با هزینه اى بالغ بر 16 هزار 
میلیارد ریال با تکیه بر توان مشاوران، سازندگان و پیمانکاران 
داخلى به بهره بردارى رسیده است. خط هشتم سراسرى، 
گاز طبیعى را از منطقه گازى عسلویه به نقاط مرکزى کشور 
منتقل مى کند. این خط به طول یکهزارو 50 کیلومتر در حد 

فاصل عسلویه، پارسیان، نایین و تهران قرار دارد.
با بهره بردارى از این پنج ایستگاه، ظرفیت انتقال این خط 
از 60 میلیون متر مکعب به 110 میلیون متر مکعب در روز 

افزایش مى یابد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: کمتر کشورى در دنیا مانند 
ایران از شبکه پیوســته گازى برخوردار است و از این لحاظ 

ایران در جهان شاخص است.
معــاون اول رئیس جمهور در حاشــیه این ســفر در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: این پروژه بهانه اى شد تا براى 
بررسى مشکالت شهرستان کاشان به این منطقه سفر کنیم 

و از نزدیک در جریان روند انجام امور قرار گیریم.
اسحاق جهانگیرى با اشاره به اقدامات دولت در حوزه نفت و 
گاز، تصریح کرد: در دولت یازدهم پروژه هاى مهمى در این 
راستا اجرایى شد که سبب شد سرمایه گذارى هاى با حجم 
باال وارد کشور شود.وى در پایان اضافه کرد: ایران یکى از 
مهمترین شبکه هاى گازرسانى در جهان را به خود اختصاص 
داده و بر همین اساس کمتر کشورى در دنیا وجود دارد که از 

شبکه به هم پیوسته گازى برخوردار است.

رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان گفت: قیمت 
گز در این ایام ثابت خواهد بود و هیچ گونه افزایش قیمتى 

از سوى اتحادیه به اصناف ابالغ نشده است.
به گــزارش فارس، گــز از جمله اقــالم مهم مصرفى 
اصفهانى ها در همه ایام ســال اســت که اهمیت آن در 
تعطیالت نوروز دو چندان مى شــود. همه ساله در ایام 
عید نوروز، تقاضاى گز افزایش مى یابد و فروشــندگان 
این محصول نیز که یکســال تمام به انتظار این ایام و 
حضور مسافران در سطح شــهر نشسته اند تمام تالش 
خود را براى ارائه بهتریــن محصوالت به کار مى گیرند؛ 
اما در همین بین، بســیارند کســانى که با سوءاستفاده 
از رونق به وجــود آمده در بازار، بــا عرضه محصوالت 
بى کیفیت و تقلبى، نام و نشان گز اصفهان را مورد تهدید

 قرار مى دهند.

تغییر کاربرى در هفته هاى پایانى سال
یکى از تخلفات رایج در سطح شهر و خصوصًا در سطح 
میدان امام خمینى (ره) در آستانه شب عید، تغییر کاربرى 
برخى مغازه ها به فعالیت هاى درآمدزا در این ایام است. 
بر همین اساس، برخى مغازه ها در این ایام، رو به فروش 
ســوغات اصفهان و خصوصًا گز در تعطیــالت نوروز 
مى آورند تا از حضور پر رنگ مســافران در این میدان، 

حداکثر سوءاستفاده را صورت دهند.
این اقدام که مصداق بارز مــاده 27 قانون نظام صنفى 
کشــور اســت از نظر این ماده تخلف محسوب شده و 
تعزیرات حکومتى مکلف است طبق قانون مذکور، اقدام 

به پلمب مغازه متخلف کند.

افزایش محصوالت تقلبى در بازار
دیگر تخلف آشکارى که بارها در اصفهان و خصوصًا در 
ایام نوروز اتفاق افتاده، فروش گزهاى تقلبى و سوءاستفاده 
از نام و نشان هاى معروف است که در آن از محصوالت 

تاریخ گذشته استفاده شــده، درصد مغز موجود در آن با 
واقعیت همخوانى ندارد و یا از مواد دیگرى نظیر باقال به 

جاى پسته در آن استفاده شده است.
این گزها که عمدتًا در شهرهاى خارج از استان اصفهان 
تولید مى شــوند بارها موجب بروز شــکایات از سوى 
مسافران شده و نام و نشــان گز اصفهان را مورد تهدید 

قرار داده اند.

با جدیت پاى گز اصفهان ایستاده ایم
در این رابطه مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان ضمن تأیید تخلفات مذکور در فروش گز گفت: 
گز و صنایع دســتى از جمله اقالمى اســت که بازرسى 

اصناف به شدت پاى آن ایستاده و به دلیل حساسیت آن، 
هیچگونه اغماضى در این زمینه از خود نشان نمى دهد.

جواد محمدى فشارکى در ادامه افزود: در رابطه با تغییر 
کاربرى غیرمجــاز مغازه هاى میدان امــام خمینى(ره) 
و حاشیه آن در ماه پایانى ســال، امسال نظارت کاملى 
صورت گرفت و تا کنون 40 مغازه متخلف پلمب شده اند.

وى همچنین وجود محصوالت تقلبى در بازار را چالشى 
جــدى خواند و تصریح کــرد: اغلب این گزهــا با نام و 
نشان تقلبى در سطح شــهر توزیع مى شوند و بازرسان 
اصناف نیز در حال نظارت مســتمر بر فروشــنده هاى 
این محصوالت هســتند و برخوردهاى زیادى صورت 

گرفته است.
محمدى همچنین خاطرنشــان کرد: فــروش گز زیر 
18 درصد کامًال خالف اســت و در سال هاى قبل بعضًا 
محصوالتى به ما گزارش شد که هیچ مغزى در آن وجود 
نداشت. وى در خاتمه تصریح کرد: این نوع تخلفات براى 
سوغات سایر شهرها نظیر یزد اتفاق افتاد و باعث از بین 
رفتن نام و نشان تجارى محصوالت خوراکى این شهر 
شد؛ این تهدید براى گز اصفهان نیز وجود دارد و مردم باید 
براى جلوگیرى از به خطر افتادن نام و نشان تجارى گز 
اصفهان همکارى الزم با بازرسى اصناف را داشته باشند 

و تخلفات را گزارش کنند.

ثبات قیمت ها در شب عید
حسن شریفى رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان 
نیز در رابطه با برنامه هاى اتحادیه گز و شیرینى در ایام 
نوروز گفت: قیمت گــز در این ایام ثابــت خواهد بود و 
هیچگونه افزایش قیمتى از سوى اتحادیه به اصناف ابالغ 
نشده است.به گزارش فارس، در حال حاضر هر کیلو گز 
پســته اى 28 درصدى 28 هزار تومان، 40 درصدى 36 
هزار تومان و گز پسته اى 18 درصدى نیز 20 هزار تومان 

است.

چالشى به نام خرید سوغات تقلبى در نوروز

تهدید نام و نشان گز اصفهان
انتقال گاز طبیعى 

ازعسلویه به 
نقاط مرکزى کشور

مدیر عامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: 2هزار و 160 اصله درخت به عنوان دیوار سبز در ضلع 
جنوبى باغ رضوان اصفهان به مناسبت هفته درختکارى 

کاشته شد.
محمد پرورش افزود : کلیه درختان از گونه هاى مقاوم به 
خشکى و کم آبى مانند سرو نوش، کاج سیاه و خرزهره است.

وى مهمترین هدف از انجام این کار را زیبا ســازى محور 
ورودى و خروجى باغ رضوان از ســمت بلوار رضوان بیان 
کرد.پرورش گفت: این فضاى ســبز با وسعتى برابر 2/2 

هکتار است که به دلیل مساعد نبودن خاك این ناحیه براى 
کشت، 8 هزار و 900 متر مکعب خاکبردارى و 11 هزار و 

700 مترمکعب خاکریزى انجام شده است.
وى اضافه کرد: این درختان در حاشــیه خیابان و در ضلع 
جنوبى باغ رضوان (از سمت مشتاق) به ردیف و مانند دیوار 
در کنار یکدیگر قرار گرفتند. پــرورش گفت: پیش از این 
فضاى سبز باغ رضوان با بیش از 170 هزار اصله درخت و 
درختچه شامل 60 گونه گیاهى، کمربند سبز شرق اصفهان 

را تکمیل کرده بود.

2000 اصله درخت در باغ رضوان اصفهان کاشته شد
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ویترین

دومینوى تعطیلى کارخانه ها
عضو انجمن قطعه ســازان گفــت: در صورتى که 
خودروسازان مدعى هستند که هزینه هاى شان باال 
است، باید شــوراى رقابت را با دلیل و مدرك براى 

افزایش قیمت خودرو راضى کنند.
یزدان حیدرى گفت : قیمت مواد اولیه قطعه سازان تا 
دو برابر افزایش داشته و همچنین قیمت جهانى فلزات 
در ماه هاى گذشته رشد داشته است اما قیمت قطعات 

خودرو سه سال مى شود که تغییرى نکرده است.
وى افزود: در همه جاى دنیا بــا افزایش قیمت مواد 
اولیه، قیمت محصوالت تولیدى بــاال مى رود ولى 
این اتفاق در چند سال گذشته در مورد قطعات خودرو 
داخلى رخ نداده است.حیدرى همچنین تأکید کرد : با 
توجه به اینکه پرداخت قطعه سازان به موقع صورت 
نمى گیرد و با وجود بهره هــاى باالى بانکى، قطعه 
سازان نتوانسته اند به درستى توسعه داشته باشند و 

این در وهله اول به خودروسازان لطمه وارد مى کند.

 آغاز پیش فروش بلیت قطار
مدیرعامل سفیرریل از آغاز پیش فروش بلیت قطارهاى 
مسافرى نوروز 96 از ساعت 10 صبح شنبه 21 اسفند 
ماه(امروز) امسال به صورت سراسرى خبر داد.محمد 
خان احمدى اظهارداشت: ظرفیت هاى جدید ایجادى 
براى ســفرهاى نوروزى  از طریق ســایت اینترنتى 
safirrail.ir و  مراکز فروش بلیت قطار در سراسر 

کشور عرضه مى شود.

مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب ایــران گفت: 
براساس پیش بینى هاى سازمان هواشناسى و انجمن هاى 
بین المللى در فروردین ماه و اردیبهشت ماه پیش رو شرایط 

خوبى را از نظر بارندگى خواهیم داشت.
محمد حاج رسولى در خصوص آخرین وضعیت سدهاى 
کشور، اظهار کرد: به غیر از چهار سد خوزستان، درودزن، 
مالصدرا و زاینده رود بقیه سدهاى کشور وضعیت خوبى 

دارند.
وى با بیان این که ســد خوزستان نســبت به سال قبل 
چهار میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته ورودى آب 
داشته است، عنوان کرد: در سدهاى درودزن و مالصدرا 

و زاینده رود نیز شــاهد کاهش ورودى آب بوده ایم که 
امیدواریم در ماه هاى آینده این کمبود جبران شود.

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به 
وضعیت بارش ها در ماه هاى اخیر، ادامه داد: با توجه به 
این که در حوزه هاى کشور میزان نزوالت جوى به لحاظ 
برفى شرایط مطلوب ترى را نسبت به گذشته داشته است، 
پیش بینى مى شود که در ابتداى سال آینده شاهد وضعیت 
خوبى در منابع آبى باشیم.به گفته حاج رسولى ها بحران 
15 ساله ایران با بارش هاى این چنینى برطرف نخواهد 
شد اما به طور کلى مى توان گفت که در حال حاضر شرایط 

منابع آبى وضعیت مطلوبى دارد.

عضو کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: تقاضا براى ورشکستگى و صدور رأى در 
این زمینه در کمتر از دو سال گذشته درحدود 700 درصد 

افزایش یافته است.
محمدعلى پورمختار با اشــاره به اینکه ورشکســتگى 
به تقلب به نوعى دور زدن قانون است، افزود: این روش راه 
فرارى براى نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض 

قانونى است.
وى اعالم کرد: آمارها نشــان مى دهــد در کمتر از دو 
سال گذشــته پدیده اعالم ورشکســتگى، 700 درصد 
افزایش داشته است و شگردى است که برخى افراد براى 

فرار از معوقات بانکى و ســایر دیون خود از آن استفاده 
مى کنند.

وى ادامه داد: برخى افراد با سوءاستفاده از ظرفیت هاى 
قانونى این امکان را براى خود فراهم مى کنند تا با تقلب و 
تهیه مدارك غیرواقعى و جعلى از مسئولیت ها و پرداخت 

معوقات بانکى و دیون خود فرار کنند.
پورمختار با ابراز اینکه ممکن است برخى کارشناسان و 
ارزیاب ها هم در این زمینه تبانى کنند، گفت: در این زمینه 
حساسیت ایجاد شــده و قوه قضاییه دستورالعملى را در 
این زمینه صادر کرده اســت تا وضعیت واقعى مدعیان 

ورشکستگى مشخص شود.

وضعیت 3 سد کشور
 خوب نیست 

اعالم ورشکستگى 
 8 برابر شد

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدیدحدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4296 واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام رضا عبدالرضایى فرزند حیدرعلى درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 96/01/31 ساعت 9 صبح د رمحل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده  20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3649  

ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/12/635
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731206343 شــماره پرونده: 9509983732100607 شماره بایگانى شعبه: 
950982 در پرونده کالسه 950982 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى على رجبى فرزند قاسم متهم 
است به تهدید فروش مال غیر نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 
180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 1396/03/01 ساعت 8/30 صبح در 
شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 3684 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (103 جزایى سابق)/12/677
 ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى محمد دره باالیى دادخواستى به طرفیت 
محمد پدیدآر به خواسته فک پالك تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1254/95 ثبت 
گردیده اســت. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 
96/02/09 ساعت 5/45 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3645  شعبه 4 حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد(مستقر در یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/12/678
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731206329 شــماره پرونده: 9509983733100684 شماره بایگانى شعبه: 
951355 در پرونده کالسه 951355 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى شهریار نوریان و خانمها 
فهیمه، آمنه، فرزانه- شــهال و فریبا نوریان فرزندان امیدعلى و خدیجه مهدیــان فرزند محمد متهمند به 
کالهبردارى و فروش مال غیر نظر به اینکه متهمین در آدرس اعالمى شناخته نشده اند. لذا وفق ماده 115 و 
180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهمین ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 1396/02/31 ساعت 11 صبح در 
شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 3683 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (103 جزایى سابق)/12/679 
حصر وراثت

احمد حبیب اللهى داراي شناسنامه شماره 783 به شرح دادخواست به کالسه 340/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله حبیب اللهى نجف آبادى بشناسنامه 608 
در تاریخ 1395/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- صدیقه حبیب اللهى ش.ش 942 ،  2- غالمحسین حبیب الهى ش.ش 943، 3- مهرى حبیب اللهى ش.ش 
944، 4- احمد حبیب اللهى ش.ش 783، 5- رضا حبیب اللهى نجف آبادى ش.ش 25671 (فرزندان متوفى) 
6- فاطمه کاظمى نجف آبادى ش.ش 20665 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3679 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/680
حصر وراثت

زهرا محمودوند داراى شناسنامه شماره 98 به شرح دادخواســت به کالسه 373/95 ش ح 10 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على براهیمى سلطان آبادى بشناسنامه 
122 در تاریخ 1395/10/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- داریوش براهیمى ســلطان آبادى ش ش 5-057344-108 (پسر متوفى) 2- بهاره براهیمى 
ســلطان آبادى ش ش 5-047493-108 (دختر متوفى) 3- زهرا محمودوند ش ش 98 (همســر متوفى) 
4-نصرت کریمى قهدریجانى ش ش 242 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 3688 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/681
اجراییه

شماره: 232/95 -1395/11/20 به موجب راي شماره 262 تاریخ 95/7/14 حوزه هفتم شوراي حل اختالف 
شهرستان تیران که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد خواندابى فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 178/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/570/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان 
وصول 1- (93/5/20) به مبلغ 36/000/000 و 2- (93/6/25 به مبلغ 35/000/000) 3- (93/7/20 به مبلغ 
36/000/000) 4- (93/4/10 به مبلغ 35/000/000) 5- (93/8/25 به مبلغ 36/000/000) آنها صادر و اعالم 
مى گردد و ضمناً محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجراى احکام 
حقوقى احتســاب و اخذ مى گردد و راى صادره غیابى است، مشخصات محکوم له: حسن پارسامنش فرزند 
مصطفى به وکالت خانم معصومه شهیدى به نشانى: نجف آباد- خیابان 15 خرداد مرکزى 100 مترى چهارراه 
امام دفتر وکالت. 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: 3687 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان تیران و کرون (مجتمع شماره یک) /12/682

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9510423759200418 شــماره پرونده: 9409983759200963 شماره بایگانی شعبه: 
941001 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759200339 
محکوم علیه: شرکت راه سنج مهندس ایروانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 1386/11/30 لغایت زمان وصول آن وفق شاخص بانک مرکزى به ماخذ 43/798/760 
ریال که در زمان اجراى حکم محاسبه میگردد و هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به در حق محکوم له: عبدالرضا 

اسداللهى راد فرزند على به نشانى اصفهان خ میرزا طاهر نصرآباد جنب شرکت تعاونى محلى پالك 8، ضمنًا 
هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2053  اسالمیان 

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/12/694 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759200002 شماره پرونده: 9509983759201459 شماره بایگانی شعبه: 
951489 خواهان کیامرث کیان ارثى- منوچهر انصارى دادخواســتی به طرفیت خوانــده گان روح اله – 
محسن- محمود- مریم – فاطمه – همگى هاشمى – مهین محمد شریفى- قربان فالح – داوود صادقیان 
به خواسته اعالم بطالن معامله بیع موضوع قراداد عادى مورخ 1381/08/27 مقوم به بیست و یک میلیون 
ریال به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر 
ارجاع و به کالسه 9509983759201459 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/07 و ساعت 08:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف 7 و 8 و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 2051 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /12/697
اجراییه

شماره: 403/95 -95/11/15 به موجب راي شــماره 590 تاریخ 95/7/27 حوزه پنجم حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى مظاهرى فرزند صفدر به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 141/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/110/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با اجراى احکام مى باشد در حق خواهان مهدى مرادى گوهره فرزند حسن 
به نشانى: اصفهان- چهارراه تختى- کوچه شیخ االسالم- بن بست دوم راست- درب دوم چپ صادر گردید. 
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: 2052 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/12/698
اجراییه

شماره: 478/95 ش 8 ح- 1395/11/27 به موجب راي شــماره 598 تاریخ 95/8/23 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1-کبرى نادى فرزند نعمت اله به 
نشانی: مجهول المکان 2- علیرضا قربانى فرزند حسین به نشانى: اصفهان- کاوه- شهرك ولیعصر- جنب 
آشپزى فردوسى پ 53 محکوم اند به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ 2/750/000 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 370/000 ریال بابت ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر 
از تاریخ 95/3/12 تا زمان وصول در حق محکوم له: بانک انصار به نمایندگى آیت ا... ابراهیمى با وکالت اصغر 
داورى دولت آبادى به نشانى: دولت آباد- بلوار طالقانى- ابتداى خ اباذر غربى، هزینه عملیات اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. 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، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 2058 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/12/699
اجراییه

شماره: 479/95 ش 8 ح- 1395/11/27 به موجب راي شــماره 600 تاریخ 95/8/23 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرســتان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- ســیروس محمودى 2- عارفه 
محمودى هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل دین 
و مبلغ دو میلیون و ششصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 290/000 ریال بابت ابطال تمبر و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ 95/2/13 تا زمان وصول در حق محکوم له: بانک انصار 
به نمایندگى آیت ا... ابراهیمى با وکالت اصغر داورى دولت آبادى به نشانى: دولت آباد- بلوار طالقانى- خ اباذر 
غربى، هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. 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: 2057 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/12/700
حصر وراثت

رامین روزبهى بشناسنامه شماره 2718 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 758/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم صفرلى بشناسنامه شماره 
55 در تاریخ 95/12/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- رامین روزبهى فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 2718 نسبت با متوفى (فرزند) 2- صغرى صفرلى قشقائى فرزند راه خدا شماره شناسنامه 34 

نسبت به 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2050 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/12/701
حصر وراثت

مهوش کرمى بشناسنامه شماره 658 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 724/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان حنیفه محمدى ده چشمه اى 
بشناسنامه شماره 1230 در تاریخ 1366/10/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهوش 
کرمى فرزند على کرم شماره شناسنامه 658 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حمیدرضا کرمى فرزند على کرم شماره 
شناسنامه 474 نســبت با متوفى (فرزند) 3- علیرضا کرمى فرزند على کرم شماره شناسنامه 1358 نسبت با 
متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2049 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/702
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973759301652 شــماره پرونده: 9509983759300718 شماره بایگانى شعبه: 
950736 خواهان: خانم ایمان سعدونى فرزند دعیر به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر 
خ عطار چهار راه عطار بن بست 2 جنوبى مجتمع مینا ط 3 واحد 7 داخل خیابان شهید شریفى خوانده: آقاى 
داود همت یار فرزند محمود به نشــانى: اصفهان برخوار و میمه- مرکزى- شــاهین شهر خ عطار چهارراه 
عطار بن بست 2 جنوبى مجتمع مینا ط 3 واحد 7 داخل خیابان شــهید شریفى. خواسته: صدور گواهى عدم 
امکان سازش به درخواست زوج. راى دادگاه: درخصوص دادخواســت خانم ایمان سعدونى فرزند دعیر به 
طرفیت آقاى داود همت یار فرزند محمود به خواســته تقاضاى صدور گواهى عدم ســازش طالق به شرح 
متن دادخواست، با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق نکاحنامه رسمى شماره 14693 
صادره از دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 178 حوزه ثبتى اصفهان وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد 
نکاح دایم محرز است. از طرفى تالش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آنها موثر واقع 
نگردیده است. و داور زوج که برادر زوج مى باشــد اظهارات زوجه را تایید نموده است خواهان اجماًال اعالم 
نموده خوانده به همراه فرزند مشترك به نام سوشیانت متولد 1389/6/22 از کشور خارج گردیده و پناهندگى 
کشور آلمان را اخذ نموده است و ایشان در عسر و حرج مى باشــد. دادگاه باتوجه به پاسخ استعالم به شماره 
514/12/1452/14 مورخه 1395/9/29 پلیس اطالعات و امنیت عمومى فا.ش.شــاهین شــهر مبنى بر 
خروج خوانده در تاریخ 1395/2/21 و عدم مراجعت ایشــان بنابراین شرط موضوع بند 2 و 8 شرایط مندرج 
در نکاح نامه رسمى تحقق یافته است و براساس آن استیذان اعمال وکالت براى مطلقه نمودن خود را نموده 
و خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و نســبت به ادعاى خواهان ایراد و انکارى مطرح 
ننموده است لذا در مجموع با عنایت به مواد 1321 و 1324 قانون مدنى تحقق شروط موضوع بندهاى دوم و 
هشتم از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحنامه رسمى مربوط، براى دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به 
استناد مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهى عدم امکان سازش بین 
زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با انتخاب 
نوع طالق و پس از اجرا صیغه طالق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شــرط ضمن العقد نســبت به 
ثبت رسمى آن اقدام کند و اســناد و دفاتر مربوطه را اصالتًا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید و عده آن 
از تاریخ وقوع طالق سه طهر است. رعایت وجود شــرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله مراعات مفاد 
مواد 1134، 1135، 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد به عهده مجرى صیغه خواهد بود. اعتبار اجرایى 
این گواهى از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق 3 ماه خواهد بود. 
زوجه در این پرونده هیچ ادعایى مالى علیه شوهرش مطرح ننموده و حضانت فرزند مشترك با توجه به سن 
ایشان با مادر و نفقه ایشان وفق قانون با پدر مى باشد. راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در این شــعبه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 2059 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 شاهین شهر و میمه/12/703
حصر وراثت

منصور احسانى قمشلوئى داراي شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواســت به کالسه 165/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عجب ناز احسانى بشناسنامه 12 
در تاریــخ 95/11/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- منصور احســانى قمشــلوئى فرزند باباجان ش.شناســنامه 17 متولد 1338 صادره از شهرضا (پسر 
متوفى) 2- ابراهیم احسانى قمشلوئى فرزند باباجان ش.شناسنامه 49 متولد 1354 صادره از شهرضا (پسر 
متوفى) 3- شــاهزاده احسانى قمشــلوئى فرزند باباجان ش.شناســنامه 16 متولد 1351 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 4- گلناز احسانى قمشــلوئى فرزند باباجان ش.شناســنامه 5 متولد 1349 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/287 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان

 دهاقان/12/692
آگهى موضوع تبصره 1 ماده 105  اصالحى آئین نامه قانون ثبت 

شماره: 1395/09/343943- 1395/12/17 نظر به اینکه براســاس تقاضاى آقاى مرتضى ره پیما فرزند 
احمد به موجب درخواســت وارده 950918711217538- 95/11/14 مبنى بــر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى 
14 حبه و هفده بیستم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 21/64 واقع در بخش یک ثبت شهرضا که 
طبق سوابق متعلق است به خانم فرخنده جوى فرزند قدیرعلى که در اجراى تبصره یک ماه 105  اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت، کارشناسى رسمى دادگسترى طى نامه شماره 112/16378/01- 95/11/30 میزان 
بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق از پالك فوق الذکر را به مبلغ دو میلیــون و چهارصد هزار ریال برآورد و اعالم 
نموده است و متقاضى آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره 9522128679797171- مورخ 95/12/7 
به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال واریز نموده و چون ذى نفع فاقد نشــانى اســت/ نشانى تعیین شده 
ذى نفع موافق با واقع نمى باشــد لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میشود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالك 
شــهرضا مراجعه و در صورتیکه تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه 
به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهی طرح دعوي را به این اداره تســلیم نماید بدیهى است در صورت 
عدم مراجعه ذینفع بــه مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوي ســند مالکیت 
متقاضى بدون اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شــد. م الف: 755  اداره ثبت اسناد و امالك

  شهرضا/12/805  

ابالغ 
شــماره پرونده: 139504002127000079/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500136 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000041 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 آئین نامه اجرا بدینوســیله به آقایان سیدمرتضى 
خلیفه سلطانى فرزند سیداحمد به شماره شناسنامه 5240 و شماره ملى 1199887358 متولد 1366/02/25 
و سید علیرضا خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 92 و شــماره ملى 1199412414 متولد 1354/05/18 و 
فهیمه خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 477 به شماره ملى 1199183474 متولد 1356/04/12 و مهدیه 
السادات خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 536 و شماره ملى 1199271330 متولد 1361/03/17 همگى 
فرزندان سیداحمد و شهین تن ساز به شماره شناســنامه 678 شهرضا همگى وراث مرحوم سیداحمد خلیفه 
سلطانى به آدرس: شهرضا خیابان شهید بهشتى مقابل بانک ملت خشکشوئى چارلى که طبق گزارش مأمور 
ابالغ امکان ابالغ واقعى در آدرس مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى 
به شــماره بایگانى 9500136 له بانک اقتصاد نوین شعبه شهرضا و علیه سیدکسرى چاوشى و شما تمامت 
مازاد ششدانگ پالك ثبتى شماره 2/2237 واقع در فضل آباد و تمامت مازاد پالك ثبتى شماره 32/824 واقع 
در بخش یک ثبتى شهرضا ملکى مورث شــما در قبال طلب بستانکار و حق االجرا بازداشت شده است لذا از 
هرگونه انتقال اعم از رسمى یا عادى خوددارى نمائید که از درجه اعتبار ساقط میباشد. این آگهى یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد. م الف: 673 یوسفیان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/12/810

احضار
آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم بدینوســیله به متهم پرونده کالسه 
950824 شعبه چهارم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه 
آقاى على عباس حسینى فرزند ســید حیدر، که به اتهام ضرب وجرح عمدى و 
فحاشى،  تحت تعقیب مى باشند و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و 
متوارى مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز 
پس از انتشار آگهى در شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى به صورت 
غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار یا محلى درج  شــود. م الف: 95/798 رضوانى دادیار شعبه چهارم 

دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/12/745

احضار
شماره درخواست: 9510463760100132 شماره پرونده: 9509983761800676 
شماره بایگانى شعبه: 951569 به شرح محتویات پرونده 951569 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو شاهین شهر رسول امانى فعًال مجهول المکان متهم است به ورود به 
عنف به قصد ارتکاب عمل منافى عفت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 
یکشنبه مورخه 96/02/10 ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا 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: 2067 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/12/732

احضار
شماره درخواست: 9510463760100133 شماره پرونده: 9409983761802184 
شماره بایگانى شعبه: 951696 به شرح محتویات پرونده 951696 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو شاهین شــهر نوروز و رمزیار فرزند جعفر صادق فعًال مجهول المکان 
متهم است به خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز یکشنبه 
مورخه 96/02/10 ساعت 10/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا 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: 2065 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/12/730

معاون وزیر جهاد کشاورزى و رییس سازمان شیالت ایران 
گفت: در پایان برنامه ششم توسعه تولید یک میلیون و 600 

هزار تن تولید محصوالت شیالت هدف گذارى شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس صالحى در آیین کلنگ زنى 
شهرك ماهیان زینتى راوند کاشان اظهار کرد: در سال 79 
میزان تولید شیالت 400 میلیون تن بود که در سال 94 این 
عدد از مرز یک میلیون تن تولید گذشت و در پایان سال 95 به 
میزان تولید یک میلیون و صد هزار تن تولید خواهیم داشت.

وى افزود: امروز در زمینه ماهیان زینتى 200 میلیون قطعه 
ماهى در کشور تولید مى شود که بر اساس هدف گذارى ها 

باید این مقدار به 500 میلیون قطعه ماهى زینتى برسد.
وى ادامــه داد: در ســال هاى قبل ماهیان زینتــى را وارد 
مى کردیم ولى امروز با رشد این صنعت فضا و ظرفیت هاى 
خوبى براى صادرات این محصول داریم و اکنون کشورهایى 
مانند ترکیه، عمان و ترکمنستان متقاضى خرید این محصول 

از ایران هستند.
رییس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در سال هاى گذشته 
اولین نشست تخصصى ماهیان زینتى  در کشور به میزبانى 
کاشان برگزار شد، افزود: شهرك صنعتى تولید ماهیان زینتى 
کاشان باید یک شهرك نمونه و الگو براى کشور باشد و لذا در 
طراحى نقشه به آن به عنوان یک مرکز تولید نمونه و مکانى 

گردشگرپذیر توجه شده است.
صالحى خاطرنشان کرد: امیدوارم در دانشگاه کاشان واحد 
تحقیق و توسعه مرتبط با شهرك ماهیان زینتى ایجاد شود 
چون امروز دروس ارائه شده در کشور با واقعیت فاصله دارد 
و دانشجوها بدون واردشدن به کارگاه ها و مزرعه واحدهاى 

درسى خود را طى مى کنند.

مشــاور رییس کل ســازمان خصوصى ســازى گفت: 
مشموالن سهام عدالت هوشیار باشند طعمه سودجویان 

و کالهبرداران قرار نگیرند.
«سیدجعفر ســبحانى» در گفتگو با ایرنا درباره گزارش 
مواردى از مراجعه برخى افراد به در خانه ها و درخواست پول 
براى سهام عدالت و...، افزود: مشموالن باید هوشیار باشند 

تا تحت تاثیر سودجویان قرار نگیرند.
براى جلوگیرى از هر گونه سوء اســتفاده یا داللى هاى 
احتمالى براى ســهام عدالت، انتظار مى رود مشموالن با 
مراجعه به تارنماى ســازمان خصوصى سازى یا سامانه 

سهام عدالت و تماس تلفنى آخرین خبرها را دنبال کنند.
سبحانى اضافه کرد: در این زمینه در تالشیم با همکارى 

رسانه ها بویژه صدا و سیما هشــدارهاى الزم را به مردم 
بدهیم.

به گفته وى، سامانه ساماندهى ســهام عدالت به نشانى 
www.samanese.ir از یک ماه پیش فعال شده و 
شماره تلفن 83338 با 90 خط نیز آماده پاسخگویى به مردم 

از ساعت 9 صبح تا 17 عصر است. 
این مســئول ادامه داد: مرکــز تلفنى پاســخگویى به 
پرسش ها و ابهام هاى سهام عدالت در کمتر از یک هفته از 
زمان راه اندازى، روزانه با بیش از 150 هزار تماس روبرو بود 
که نشاندهنده نیاز به آگاهى رسانى است و انتظار مى رود 

تماس ها بیش از پیش افزایش یابد.
هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد 

در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادى 
کشور است و با بکارگیرى راهکارهاى خاص خود به تعدیل 

اقتصادى مى پردازد. 
اهداف این طرح، مشارکت مردم در آبادانى کشور، رشد و 
توسعه اقتصادى، فقرزدایى، ترویج فرهنگ سهامدارى، 
ایجاد تعادل ثروت میان دهک هاى باال و پایین، افزایش 
سهم بخش تعاون، اتکاى خانوارهاى نیازمند به خودشان، 
قطع دست مفسدان اقتصادى، تســریع روند خصوصى 
ســازى از طریق واگذارى گسترده ســهام شرکت هاى 
دولتى، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتى و بنگاه دارى، 
سازماندهى کاراتر بنگاه هاى دولتى و کارآمدسازى دولت 

در عرصه وظایف حاکمیتى است.

از روز 17 اسفند ماه ســال جارى مرحله اول ساماندهى 
ســهام عدالت شــروع شــده و دارندگان این ســهام 
مى توانند براى اطالع از صورت حسابشــان به ســایت

 www.samanese.ir مراجعه کنند.
هر مشمولى که رقم یکان کد ملى اش با رقم یکان تاریِخ 
روز برابر اســت مى توانند به این ســایت مراجعه کرده و 
صورت حســاب خود را ببینند.این روند تا 26 اسفند ادامه 
خواهد داشت و پس از آن همه مى توانند با هر شماره ملى 
اى تا مدت حدود 6 ماه به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند.
البته در مواردى دیده شده که افرادى که کد ملى شان با 
رقم یکان تاریخ روز برابر نبوده توانسته اند به حساب خود 

دسترسى داشته باشند.

هشدار مشاور رئیس کل سازمان خصوصى سازى:

مشموالن سهام عدالت 
مراقب کالهبرداران 

باشند

تولید 200 میلیون قطعه 
ماهى زینتى در کشور
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ذوب آهن  امروز در ازبکستان
تیم فوتبال ذوب آهن  امروز( شـنبه) راهى ازبکستان 

خواهد شد.
ذوب آهن که  پنجشنبه  از هفته 24 لیگ برتر مقابل 
نفت تهران به میـدان  رفت، امروز راهى ازبکسـتان 

خواهد شد.
شاگردان مجتبى حسینى باید دوشنبه در ازبکستان به 

مصاف بنیادکار بروند.

پاسخ برانکو به وساطت 
میناوند 

اینطور که به نظر مى رسد برانکو دیگر تصمیم ندارد 
در قبال رامین رضاییان کوتـاه بیاید. او که اول فصل 
هم به خاطر مسـئوالن باشـگاه حاضر به بازگشـت 
رامین شد، حاال که بهانه خوبى براى کنار گذاشتن او از 
تیم پیدا کرده، دیگر نمى خواهد این بازیکن را به تیم 
برگرداند. در شرایطى که بزرگان پرسپولیس از جمله 
على پروین اعالم کرده اند که براى بازگشـت رامین 
پادرمیانـى خواهند کرد، سـرمربى پرسـپولیس فعال 
در برابر توصیه ها بـراى بازگشـت او مقاومت کرده.
گفته مى شود مهرداد میناوند که رابطه خوبى با برانکو 
دارد به تازگـى از پروفسـور خواسـته که اجـازه دهد 
رضاییـان دوباره در تمرین حاضر شـود اما سـرمربى 
پرسـپولیس با یک " نه" قاطع، میناونـد و رضاییان را 

ناامید کرده است.

سوتى عجیب داور
ثانیه هاى آخر بازى اسـتقالل و سـایپا، حاشـیه هاى 
زیادى داشـت. سـایپا قبـل از سـوت پایان مسـابقه، 
صاحب یک ضربه شروع مجدد شده بود اما اعتراض 
و درگیرى ایـوب کالنترى باعث شـد از زمین اخراج 
شود. کالنترى کارت زرد اول را هم دقیقه 88 گرفت و 
با اعتراضى شدید، حاضر نمى شد زمین مسابقه را ترك 
کند. داور زمانى طوالنى براى بیرون رفتن کالنترى 
صبر کرد و دو بار دستور تکرار ضربه سایپا را داد اما در 
نهایت، بازى زمانى به جریان افتاد که کالنترى هنوز 

در زمین بود.
فاصله کوتاه تـا پایان مسـابقه، باعث شـد بالفاصله 
پس از زده شدن این ضربه داور سـوت پایان بازى را 
بزند و ماجرا زیاد به چشم نیاید، اما اشتباه داور و اصرار 
کالنتـرى براى مانـدن در زمین، صحنـه اى عجیب 
خلق کرد. اشتباهى که با خوش شانسى داور، تاثیرى 

در اتفاقات آخر بازى نداشت.

6 بازى و 7 کلین شیت!
در زمان شـروع دیدار استقالل و سـایپا، عجیب تر از 
کارشناسـى میثم منیعى، صداى گزارشگر بازى بود. 
گزارشـگرى که صدایـش کمى آشـنا بود ولـى تا به 
حال بازى هاى حاضر در ورزشـگاه آزادى را گزارش 
نکرده بـود. گزارشـگر این دیـدار محمد رجبـى بود. 
همان شخصى که دیدار رفت پرسپولیس و پیکان را 
در شـهرقدس گزارش کرده بود. گزارش بهمن سال 
نود هم در دیدار استقالل و سـایپا در انقالب کرج به 
عهده او بود. رجبى کارمند حراست صدا و سیما است. 
به همین دلیل دیدارهاى اسـتقالل و پرسپولیس در 
ورزشـگاه هاى غیر از آزادى ولى نزدیک به تهران را 

او گزارش مى کرد.
حاال در اولین گزارشـش در ورزشـگاه آزادى، رجبى 
گزارشـى پرگاف را پشت سـر گذاشـت. اولین جمله 
عجیب رجبى این بـود که  حامد لک در شـش دیدار 
اخیر سایپا، هفت کلین شیت کرد . در ادامه زمانى که 
مهاجم اسـتقالل در آفسـاید بود، رجبى او را علیرضا 
قربانـى نامید. حتمـا در جریان هسـتید کـه علیرضا 
قربانـى خواننـده مطرح کشـور اسـت و نـام مهاجم 
استقالل «على قربانى» اسـت. چند دقیقه از آخرین 
اشتباه رجبى نگذشته بود که دوربین روى چهره سجاد 
مشـکل پور زوم کرد. ولى گزارشـگر مسـابقه اعتقاد 
داشت که این بازیکن، روزبه شاه علیدوست نام دارد. 
گاف بعدى او باز هم به على قربانى اختصاص داشت. 
زمانى که فرشـید باقـرى صاحب توپ شـد، گزارش 
بازى گفت «فرشـید باقـرى یا علـى قربانى صاحب 
توپ شد». ما که نفهمیدیم یعنى چى. ولى چیزى که 
واضح است این است که او نام فامیلى این دو بازیکن 

را قاطى مى کرد.

تایم اوت

در پى درخواســت کمک مدیران باشــگاه پرسپولیس 
از هواداران بــراى کمک مالى جهــت برطرف کردن 
بحران هاى مالى پیش رو بخاطر شــکایت هاى متعدد 
در مجامع قضائى فیفا على کریمى ستاره سال هاى نه 
چندان دور این باشــگاه نیز به حمایت از مدیریت فعلى 
پرداخت و در پیامى طعنه آور براى مدیران قبلى باشگاه 
از هواداران خواست تا کمک کنند تا پرسپولیس با بحران 

جدیدى روبه رو نشود.
در متن پیام على کریمى آمده است:«از هواداران عزیز 
و همیشــگى ، آنهایى که توانایى مالــى دارند خواهش
 مى کنم در حد توانشــان کمک کنند و مثل همیشه از 

تیمشــان حمایت کنند، آن هوادارانى که شرایط کمک 
ندارند ، خواهشاً براى تیم دعا کنند که این مشکل بزرگ 
حل بشود. به امید روزى که مدیرانى سر کار نیایند که جز 
بدهى و دردسر براى تیم ، کار دیگرى انجام نداده باشند 

و مدیر بعدى این بار را به دوش بکشد!» 
پیامى طعنه آور براى مدیران قبلى باشگاه که بدهى هاى 
میلیاردى بخاطر قراردادهاى غیر حرفه اى با مربیان و 
بازیکنان خارجى براى پرســپولیس به ارمغان آوردند و 
حمایتى از مدیران فعلى باشگاه که با انتشار بدهى هاى 
موجود خواستار کمک از سوى هواداران براى پرداخت 

19 میلیارد بدهى شدند.

به گزارش ایمنا، قاســم حدادى فر که درست در آستانه 
شروع فصل جدید رباط صلیبى پاره کرد هفت ماه پس 
از آن اتفاق تلخ، از دیدار با استقالل در هفته بیست و دوم 
لیگ برتر به میادین بازگشت. کاپیتان دوم ذوب آهن البته 
تنها در دقایق پایانى مسابقه به زمین آمد. همین وضعیت 
در دیدار برابر تیم هاى العین امارات و االهلى عربستان 
در مرحله مقدماتى لیگ قهرمانان آسیا هم تکرار شد تا 
اینکه حدادى فر در شصتمین شهرآورد فوتبال اصفهان 
براى اولین بار در فصل جارى در ترکیب اصلى ذوب آهن 

قرار گرفت.
حدادى فر اما در بین دو نیمه دیدار با سپاهان جاى خود را 

به دانیال اسماعیلى فر داد که البته این تعویض فنى نبود 
بلکه به مصدومیتى ارتباط داشــت که در همان دقایق 

اندك گریبان گیر هافبک طراح ذوب آهن شد.
با سپرى شدن چهار روز از شــهرآورد اصفهان اکنون 
نتیجه MRI حدادى فر حکایت از آن دارد که این بازیکن 
یک تا دو ماه دیگر هم از میادین بــه دور خواهد بود. با 
توجه به اینکه پرونده مسابقات لیگ شانزدهم و همچنین 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان دو ماه دیگر بسته مى شود، 
در حالت بدبینانه این احتمال وجود دارد که بازگشــت 
حدادى فر به میادیــن به ابتداى فصــل آینده موکول

 شود.

سهم یک ساعته حدادى فر از 
یک فصل کامل

طعنه کریمى به 
مدیران قبلى باشگاه 

مرتضى رمضانى راد 
امیر کربالیى زاده کــه معرف حضورتان هســت؟ او را 
خیلى ها بخاطر اســتندآپ کمدى هاى فوق العاده اش 
در «خندوانه» مى شناســند. البته کارهــاى زیباى او در 
تلویزیون و سینما هم قابل ســتایش و فراموش ناشدنى 
اســت. وقتى نام  او را در گوگل ســرچ کنیــم در مورد 

بیوگرافى اش اینگونه توضیح داده مى شود:
«کربالیى زاده فعالیت نمایشــى خود را از سال 1368 در 
مدرسه آغاز نمود و همزمان با آن وارد کالس هاى آموزشى 
تئاتر در کانون فرهنگى و هنرى شهید مطهرى شد و در 
سال هاى 1372،1371،1369 بازیگر اول مسابقات دانش 
آموزى تئاتر کل کشور شد. اما بعد به دلیل مخالفت خانواده، 
مشغول به تحصیل در رشته سازه هاى چوبى در هنرستان 
شهید بهشتى تهران ( پلى تکنیک سابق ) و دانشگاه شد، 
او فعالیت حرفه اى خود را با شروع دانشگاه و کالس هاى 
حرفه اى تئاتر دانشگاه در سال 1377 آغاز نمود و در همان 
سال و در سال هاى 78 و 79 برنده دیپلم افتخار بازیگرى 
اول در جشنواره سراســرى تئاتر دانشجویى مراکز عالى 
سراسر کشور شــد. وى در ســال 77 با حضور در نمایش 
"تلخ بازى قمر در عقرب" به کارگردانى شــهره لرستانى 
وارد مجموعه تئاتر شهر شــد و درسال 1391 با حضور در 
فیلم "روز روشن" حسین شهابى به سینماى ایران معرفى 
شد...» در ادامه هم لیستى از آثار او در عرصه تئاتر و سینما و 

تلویزیون آمده است.
از بیوگرافى هنــرى او کــه بگذریم امیر 
کربالیى زاده به شدت پرسپولیسى است و 

همین مسئله بهانه شــد تا به سراغ او برویم و 
کرى خوانى هایى را با این طنزپرداز محبوب کشورمان 

داشته باشیم. این گفتگو را از دست ندهید.
امیرخان! شــما چرا پرسپولیســى 

هستید؟
اى داد و بیداد! من فکر کردم در این مصاحبه مثل خیلى از 
مصاحبه هاى دیگر او ل باید توضیح بدهم که چه کسى 
هستم و از کجا شروع کردم و چه آثارى در کارنامه دارم. اما 
گویا از آنجا که اصفهانى ها همیشه متفاوت و خاص هستند 

این گفتگو هم با سایر مصاحبه ها متفاوت است!
دقیقاً همینطور است! به خاص بودن 
اصفهانى ها درست اشاره کردید! آثار 
و سوابق شما را با یک سرچ در اینترنت 
مى توانیم بخوانیم. االن شما جواب 
سئوال ما را بدهید که چرا پرسپولیسى 

هستید!
البته با توجه به اینکه رسانه شــما اصفهانى است این را 
بگویم که من براى تیم هاى شهر شما خیلى احترام قائلم. 
خود تیم سپاهان چند سال هست که واقعاً یک شخصیت 
بزرگ در فوتبال ایران پیدا کرده و با موفقیت ها و برنامه 
ریزى هایى که داشته تبدیل به یک برند بزرگ در  کشور و 
حتى آسیا شده است و این نشان مى دهد که نمى توان به 
راحتى از این تیم ها گذشت. خیلى از مقام ها و رکوردهایى 
که آرزوى خیلى تیم هاســت را سپاهان به دست آورده و 
به نظر من هواداران رقیب ســپاهان مثل همه استقاللى 
ها و پرسپولیسى ها هم باید با نگاه احترام آمیز به این تیم 
بزرگ اصفهان نگاه کنند. یا دیگر تیم اصفهانى یعنى ذوب 
آهن هم موفقیت هاى خوبى در کارنامه دارد و این نشان 
مى دهد که اصفهان در فوتبال سرشار از لیاقت هاى بزرگ 
و ستودنى است. اگر به سال هاى اخیر نگاه کنیم کلکسیون 
فوتبال اصفهان سرشار از موفقیت این دو تیم بوده است. 
چه در عرصه ملــى و چه در صحنه هاى آســیایى و  این 
موضوع را به همه شما اصفهانى ها تبریک مى گویم. این را 
گفتم که بدانید براى شهرتان و فوتبال اصفهان بى نهایت 
احترام قائلم و مى دانم که هواداران اصفهانى چقدر متعصب 

و در وفادارى به تیمشان معروف هستند.
جناب آقاى امیرخان! مــا مى دانیم 
که تیم هاى شهرمان خیلى خوبند و 
در ایران بى نظیرند! شما چرا اینقدر 

طفره مى روى و جواب ســئوال ما را 
نمى دهید؟! شــما چرا پرسپولیسى 

هستید؟
اى بابا! خوب چون مــن زادگاهم در تهران بوده اســت 
پرسپولیسى شــده ام. البته من اصلیتم خراسانى است و 
پدرم در خراســان به دنیا آمده بودند، ولى خودم در تهران 
به دنیا آمدم. من هم مثل خیلى پرسپولیسى ها که این تیم 
را عاشقانه دوست دارند و با این تیم ، با قهرمانى هایش، با 
ناکامى هاى آن، با اشتباهاتش خیلى خاطره دارند من هم 
این تیم را دوست دارم و عاشق پرسپولیس هستم. باور کنید 
هوادار پرسپولیس بودن خیلى حس خوبى دارد و خوشحالم 

خوب را سالیان سال است که حس که این حس 
مى کنم!

ســپاهان-    
پرسپولیس بازى 
هاى حساس  
ى  د یــا ز
داشتند. 

کدام 
یک 

ز  ا
ین  ا

بازى ها براى 
انگیز  خاطره  شــما 

است؟ 
ه  طــر شیرین من از دیدار دو تیم که خا

ترین خاطره من از دوران هوادارى به نوعى شیرین 
پرسپولیس است خاطره آن دیدار فینال جام حذفى است که 
در دقیقه 96 توانستیم گل دوم به سپاهان را بزنیم و قهرمان 
بشویم بود. به نوعى مى توان گفت بهترین خاطره زندگى ام 
هم بود که همه پرسپولیسى ها خوشحال شدند و تهران و 

ایران غرق در شادى بود!
آن بــازى نه فینــال بــود و نه جام 
حذفى! و آخرین دیدار لیگ برتر بود. 
اطالعاتتون راجع به تیم محبوب تون 

خیلى ضعیفه حقیقتا!! 

آره . همان لیــگ برتر، آره! آره! آن بــازى فوق العاده بود 
و قهرمان شــدیم. هیچ وقت شــیرینى اش را فراموش 
نمى کنم. حاال اصال چه اهمیتى دارد که جام حذفى بود یا 
لیگ برتر!؟ مهم این بود که ما بردیم. سپاهان را بردیم و 

قهرمان شدیم و چقدر لذت داشت!
بعــد از آن  قهرمانــى هــم دیگر 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر نشد. 
ســپاهان پس از آن سال، چهار جام 

لیگ برتر گرفت و 
لیس   سپو پر

صفرتا  هم 
جام!!

ببین! بعضــى وقت ها 
بعضى اتفاقات هست 

که یــک دونه آن 
به اندازه ده تا 

بردهــاى چیز دیگه مى چســبه! بعضى  از 
پرسپولیس هســت که به اندازه ده تا بردهاى سپاهان و 

استقالل به ما مى چسبد!
آخه مى گویند که داور در آن دیدار بیش 
از حد هم وقت اضافه گرفت. شــاید 
اگر سپهر حیدرى که البته اصفهانى 
بود و برایتان گل زد، آن گل را به ثمر 
نمى رســانید بازى هنوز ادامه داشت 

و همچنان شاهد وقت اضافه بودیم!!
حاال! از این چیزها زیاد مى گویند. مهم اینســت که ما آن 
بازى را بردیــم و لذت آن بــرد و آن گل دیگر تکرار نمى 
شود. مثل سه تا گل ایمون زائد به استقالل که دیگر تکرار 
نمى شود. آن قهرمانى پرسپولیس هم خاطره انگیز بود ولو 

اینکه پس از آن ما دیگر جامى نگرفته باشیم.

آقا! این همه تیم ها براى گرفتن جام 
مى جنگند!  اینها توجیه پرسپولیسى 

شما براى نگرفتن جام است . 
جام چیه!؟ این همه جام! آن پپروزى بر سپاهان خیلى مهم 

بود!! هیچ چیز به اندازه پیروزى در دقیقه 96 شیرین نبود.
البته براى ســپاهانى هــا هم بردن 
پرســپولیس در فینال جام حذفى، 
سه بار چهار تایى کردن تیم شما که 
دوبار آن در ورزشگاه آزادى بود و خیلى 
جام هاى دیگر مهــم و لذت بخش 
بود. ما برخالف شما که عادت کردید 
جــام نگیرید تیم هاى شــهرمون، 
سپاهان و ذوب آهن   خیلى به گرفتن  
جام عــادت کردند و 
یک سال! توجه 
کنید یک ســال 
و نه ده ســال که 
جــام نگیریــم 

اصال هواداران 
نــى  صفها ا
هیــچ دل و 

غى  ما د

ندارنــد 
هم  کلى  و 
ض معتــر

 مى شوند
حاال امســال جــام هم 
مى گیریم که این مشکل 
هــم حل شــود. ولــى آن 
پیروزى بر سپاهان در دقیقه 

96 خیلى خوب بود!
خوب! یک مقدار درجه 
کرى خوانى هایمان را 
پائین بیاوریم! اصال کمى 
منهاى فوتبال صحبت کنیم که 
شما هم به خاطرتان نگرفتن جام 
در ده سال کمتر مکدر شوید! امیر خان! 
قشنگ ترین جاى اصفهان کجاست؟

به نظر من با توجه به اینکه برخى از فامیل هاى پدرم، یعنى 
دختر خاله هاى مرحوم بابا هم ســاکن اصفهان و منطقه 
ناژوان هستند به نظرم این منطقه با کوچه باغ هایى که دارد 
و کنار رودخانه زاینده رود است قشنگ ترین جاى اصفهان 
است. حاال غیر از آن سى و سه پل معروف که هر دفعه که بر 
روى آن قدم مى زنى انگار براى اولین بار است که بر روى 

آن قرار گرفته اى و همیشه برایت جدید و جذاب است.
آب زاینده رود هم که بسته باشد حتما 
حسابى براى مهمانانى که به اصفهان 
مى آیند خیلى ضد حال است. درسته ؟

آره  دیگه . ولى شــما آب زاینده رود هم که بســته باشه 
مى توانى با آب ذهن خود به سى و سه پل نگاه کنى!

آب ذهن؟؟؟! آب ذهن دیگه چیه آقاى 
کربالیى؟!

واى! چى گفتم. یک واژه جدید اختراع کردم!خوب شد که 
این گفتگوى ما صوتى هم هست و مى توانیم این شاهکار 
شما را تا مدت ها داشته باشیم و مرتبا بشنویم! آب ذهن را 
تا حاال نشــنیده بودیم! آب ذهن را آبمیوه فروشى ها هم 
دارند؟آره در کنار آب پرتقال و آب هندوانه مى توانیم آب 

ذهن هم درخواست کنیم. آبى که از ترشحات ذهن است!
خوب ادامه بدهید امیرخان!

آره!واقعا زاینده رود فوق العاده است و امیدوارم تمهیداتى 
فراهم شود که همیشه این رودخانه جارى باشد. زاینده رود 
بدون آب بسیاربى صفاست! و فقط و فقط همه دوست دارند 
که آن را پر آب ببینند. در کل در مورد اصفهان این را بگویم 
که من اصفهانى ها را خیلى دوست دارم. خیلى انسان هاى 
طنازى دارد، غیر از برخى آدم هاى آن که طناز نیستند و لى 
فکر مى کنند طناز هستند! ولى خیلى انسان هاى هنرمند و 

طناز در معناى واقعى دارد.
االن مشخصا مى شود 
بگوئید کــه به چه 

کسى کنایه زدید؟
نخیر! نمى شود! بگذریم!

اسطوره پرسپولیسى 
شما چه کسى است؟

 على کریمى کــه محبوب 
همه ایران است و فکر مى کنم  
که هواداران تیم هاى رقیب هم 
فارغ از کرى خوانى ها دوستش 
دارند. شــما نگاه کنید غیر از 
اینکه هر انسانى قطعا کامل 
نیست ولى على کریمى غیر 
از ویژگى هاى فنى در زمینه 
هاى اخالقــى و موضوعات 
انسان دوستانه و فرهنگى هم 
یک انسان نمونه است و باید به 
او و افرادى که مانند او هستند افتخار کنیم.

ما در اصفهان هــم بزرگانى با این 
ویژگى هــا داریم که البتــه به خاطر 
کم لطفى رسانه هاى سراسرى این 
خصوصیــات خوبشــان کمتر دیده 
شده است. ستاره هایى مانند محمود 
کریمى، محرم نوید کیا، مهدى رجب 

زاده، قاسم حدادى فر و...
بله، ایــن عزیزانى که گفتیــد را من هم مى شناســم و 
مى دانم که در اصفهان محبوبیت زیادى دارند و ســتاره 
هایى با ویژگى هاى منحصر به فرد هســتند. برایشــان 

آرزوى موفقیت دارم.
ممنــون. امیرخان کربالیــى عزیز! 
خیلى گفتگوى خوبى بــود. ما باز هم 
به مناسبت هاى دیگر به سراغ شما
 مى آئیم. صحبت هاى پایانى شــما 
تقدیم به مخاطبــان روزنامه نصف 

جهان.
 عرض شود که این را بگویم که عاشق بودن در هزاره سوم 
بسیار اهمیت دارد؛ کلمه آدم سه حرف بیشتر نیست، اما آدم 
بودن خیلى حرف است و امیدوار هستم همه ما براى انسان 
بودن تالش کنیم.این قسمت اول صحبت هاى پایانى! 
در قسمت بعد باز هم تاکید کنم که من براى اصفهانى ها 
خیلى خیلى احترام قائلم و خیلى دوستشان دارم. چندین بار 
هم براى اجراى برنامه به اصفهان آمده ام و کال  از حضور 
در این شهر بسیار لذت مى برم. اصفهان یکى از بهترین 
شهرهاى دنیاست و غیر از کرى خوانى که در حوزه فوتبال 
با هم داشتیم من و شما در عاشق اصفهان بودن با همدیگر 
کامال دیدگاه هاى مشترکى داریم.سالم مرا به خوانندگان 
روزنامه نصف جهان برسانید و پیشاپیش هم سال جدید را 
به همه ایرانیان و اصفهانى ها تبریک مى گویم. امیدوارم به 

زودى زود باز هم فرصت شود و به شهر شما بیایم.

سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند گفت: لیگ سختى بود چون قهرمان 
فصل گذشته را 50 امتیاز مشخص کرد ولى امسال گیتى پسند در حالى 59 

امتیازى بود که چهار تیم شانس قهرمانى داشتند.

رضا لک عصر  پس از قهرمانى تیمش در لیگ برتر فوتسال، در گفتگو 
با خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان تیم یک فصل تالش کرده بودند و  
مى خواستند ثمره این زحمات را ببینند و به همین دلیل در آخرین دیدار 

استرس در آنها مشهود بود.
لک در مورد فراز و نشیب هاى تیمش تا رســیدن به قهرمانى در لیگ 
برتر مثل مصدومیت هــا و محرومیت هاى بازیکنــان تیمش، گفت: 
لیگ امسال لیگ ســختى بود. با توجه به شــناختى که از تیم داشتیم 
و مى دانســتیم در ســال جام جهانى قرار داریم و همچنین تعداد زیاد 
ملى پوشانمان، مى دانســتیم که احتمال دارد در هفته هاى پایانى لیگ 
دچار مشــکل شــویم. بازیکنان از فروردین ماه درگیر تمرینات بودند 
و پس از حضور در مسابقات ســنگین جام جهانى، هر چهار یا پنج روز 

یک بار درگیر مســابقات لیگ بودند؛ بنابراین برنامه ریزى کردیم تا در 
طول فصل و به خصوص در نیم فصل اول امتیازات الزم را جمع کنیم.
وى افزود: با برنامه پیش رفتیم و باشگاه هم خیلى حمایت کرد و در نهایت 
روزهایى که نیاز داشتیم از اندوخته هاى خود استفاده کردیم. مى توانستیم 
تمام تالش خود را روى بازى هفته گذشته در اهواز متمرکز کنیم ولى با 
توجه به بازیکنان دوکارته اى که داشتیم، بازى با حفارى را مدیریت کردیم 
چون مى دانســتیم که مى توانیم قهرمانى را در اصفهان جشن بگیریم. 
سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند اضافه کرد: قهرمان فصل گذشته را 50 
امتیاز مشخص کرد ولى امسال گیتى پسند در حالى 59 امتیازى بود که 
چهار تیم شانس قهرمانى داشتند و این نشان مى دهد که انگیزه تیم ها و 

بازیکنان بعد از جام جهانى دوچندان شد.

وى ادامه داد: خوشحالم که در یک لیگ سخت قهرمان شدیم و این جام 
هدیه کوچکى به عالقمندان واقعى گیتى  پسند و یک عیدى به  ورزش 
اصفهان بود که امیدوارم عیدى خوبى به مردم  این شــهر داده باشیم. 
این تیم لیاقت نتایج خوب را دارد و امیدوارم با برنامه ریزى بهتر و جذب 
نیروهاى خوب، گیتى پسند مدافع خوبى براى قهرمانى در لیگ برتر و 

نماینده خوبى براى فوتسال ایران در آسیا باشد.
لک در پاسخ به اینکه در گیتى پسند مى ماند یا نه گفت: قرارداد من به پایان 
رسید. من یک قهرمانى لیگ به هواداران واقعى گیتى پسند بدهکار بودم 
و  بدهى خود را صاف کردم. هنوز یک قهرمانى آسیا به هواداران بدهکارم 
و اگر قسمت شد، دوست دارم که بمانم و باید ببینیم نتیجه مذاکرات با 

باشگاه چه خواهد شد.

 سخنان سرمربى و کاپیتان گیتى پسند پس از قهرمانى :

8سال 1368 در 
هاى آموزشى 
هرى شد و در 
سابقات دانش 
لفت خانواده، 
 در هنرستان

دانشگاه شد، 
 کالس هاى 
ود و در همان 
خار بازیگرى 
ى مراکز عالى

ور در نمایش 
هره لرستانى 
1 با حضور در 
ایران معرفى 
ئاتر و سینما و 

 و 
شورمان 

پولیســى 

 مثل خیلى از 
که چه کسى 
رنامه دارم. اما 
خاص هستند 

ت!
ص بودن 
کردید! آثار 
در اینترنت 
شما جواب 
سپولیسى 

ى است این را 
 احترام قائلم. 
ک شخصیت 
ت ها و برنامه 
گ در کشور و

 نمىتوان به 
و رکوردهایى 
دست آورده و 
مه استقاللى 
یز به این تیم 
ى یعنى ذوب 
د و این نشان 
ت هاى بزرگ 

به دنیا آمدم. من هم مثل خیلى پرسپولیسى ها که این تیم 
را عاشقانه دوست دارند و با این تیم ، با قهرمانى هایش، با 
ناکامى هاى آن، با اشتباهاتش خیلى خاطره دارند من هم 
این تیم را دوست دارم و عاشق پرسپولیس هستم. باور کنید 
هوادار پرسپولیس بودن خیلى حس خوبى دارد و خوشحالم 

خوب را سالیان سال است که حسکه این حس
مىکنم!

ســپاهان-  
پرسپولیس بازى 
هاى حساس  
ى  د یــا ز
داشتند. 

کدام 
یکک

ز  ا
ین  ا

ها براى بازى
انگیز  خاطره  شــما 

است؟ 
ه  طــر شیرین من از دیدار دو تیم که خا

نرینن ترین خاطره من از دوران هوادارى به نوعى شی

پرسپولیس قهرمان لیگ برتر نشد. 
ســپاهان پس از آن سال، چهار جام 

لیگ برتر گرفت و 
لیس سپو پر
صفرتا  هم 

جام!!
ببین! بعضــى وقت ها 

بعضى اتفاقات هست 
که یــک دونه آن 

به اندازه ده تا 

بردهــاىچیز دیگه مى چســبه! بعضى  ااز 
سپرسپولیس هســت که به اندازه ده تا بردهاى سپاهان و 

استقالل به ما مى چسبد!
آخه مى گویند که داور در آن دیدار بیش 
از حد هم وقت اضافه گرفت. شــاید 

پرســپولیس در فینال جام حذفى، 
سه بار چهار تایى کردن تیم شما که 
دوبار آن در ورزشگاه آزادى بود و خیلى

جام هاى دیگر مهــم و لذت بخش 
بود. ما برخالف شما که عادت کردید 
جــام نگیرید تیم هاى شــهرمون، 
سپاهان و ذوب آهن   خیلى به گرفتن  
جام عــادت کردند و 
یک سال! توجه 
کنید یک ســال 
و نه ده ســال که 
جــام نگیریــم 

اصال هواداران 
نــى  صفها ا
هیــچ دل و

غى  ما د

ندارنــد 
هم  کلى  و 
ض معتــر

 مى شوند
مــامــام هم  حاال امســال ج
امى گیریم که این مشکل 
ىــىلــى آن  هــم حل شــود. و
پیروزى بر سپاهان در دقیقه 

96 خیلى خوب بود!
خوب! یک مقدار درجه 
کرىخوانى هایمان را
ئپائین بیاوریم! اصال کمى

منهاى فوتبال صحبت کنیم که 
شما هم به خاطرتان نگرفتن جام 
در ده سال کمتر مکدر شوید! امیر خان! 
تاست؟ قشنگ ترین جاى اصفهان کج

خخرخىاز فامیل هاى پدرم، یعنى  به نظر من با توجه به اینکه ب
دختر خاله هاىمرحوم بابا هم ســاکن اصفهانو منو منطططقه

دارند؟آره در کنار آب پرتقال و آب هندوانه م
ذهن هم درخواست کنیم. آبى که از ترشحات
خوب ادامه بدهید امیرخان!
آره!واقعا زاینده رود فوق العاده است و امیدوا
فراهم شود که همیشه این رودخانه جارى باش
بدون آب بسیاربى صفاست! و فقط و فقط همه
که آن را پر آب ببینند. در کل در مورد اصفهان
که من اصفهانى ها را خیلى دوست دارم. خیلى
طنازى دارد، غیر از برخى آدم هاى آن که طنا
فکرمى کنند طناز هستند! ولىخیلى انسان ه
طناز در معناى واقعى د
االن مشخص
بگوئید کـ
کسى کنای
نخیر! نمى ش
اسطوره پر
شما چهکس
 على کریمى ک
همه ایران است و
که هواداران تیم ها
فارغ از کرى خوانى
دارند. شــما نگاه
اینکه هر انسانى
نیست ولى على
از ویژگى هاىف
هاى اخالقــى
انسان دوستانه و

یک انسان نمونه اس
او و افرادى که مانند او هستند
ما در اصفهان هــم بزرگ
ویژگى هــا داریم که البتــ
کم لطفى رسانه هاى سرا
خصوصیــات خوبشــان
شده است. ستاره هایى مان
کریمى، محرم نوید کیا، مه

زاده، قاسم حدادى فر و...
بله، ایــن عزیزانى که گفتیــد را من هم مى
مىدانم که در اصفهان محبوبیت زیادى دار
هایى با ویژگى هاى منحصر به فرد هســتند

آرزوى موفقیت دارم.
ممنــون. امیرخان کربالیـ
خیلى گفتگوى خوبى بــود
به مناسبت هاى دیگر به س
 مى آئیم. صحبت هاى پایا
تقدیم به مخاطبــان روز

جهان.
 عرض شود که این را بگویم که عاشق بودن
بسیار اهمیت دارد؛ کلمه آدم سه حرف بیشترن
بودن خیلى حرف است و امیدوار هستم همهم
بودن تالش کنیم.این قسمت اول صحبت

هیچ چیز شیرین تر هیچ چیز شیرین تر 
ازبردن سپاهان  نبود!ازبردن سپاهان  نبود!

گفتگوى فوتبالى با امیر کربالیى زاده:

این عیدى ما را بپذیرید
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ســپاس خداوندى را سزاســت که از شــباهت داشتن به 
پدیــده هــا برتــر و از تعریف وصــف کننــدگان واالتر 
است. با تدبیر شگفتى آورش بر همه بینندگان آشکار، 
و بــا بزرگى عزتــش، بر همــه فکرهاى اندیشــمندان 

موال على (ع)پنهان است.

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 1395/12/24 به اداره 

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

نوبت دوم

م الف: 30749

زینب زمانى
با توجه به اینکه طى سال هاى اخیر به لحاظ عمرانى و توسعه شهرى 
شــاهد پیشــرفت چشــمگیرى در نایین بودیم؛ با مهندس اردشیر 
عسگرى شهردار جوان،پرتالش و توانمند این شهر به گفتگو نشسته 
و مسائل مربوط به توسعه شهر نایین را از وى جویا شدیم. ماحصل این

 گفتگو در پى مى آید.
  در ابتدا از خودتان و مسائل مربوط به مدیریت شهرى 

نایین بگویید.
اردشیر عسگرى هستم و به عنوان خدمتگزار مردم فهیم و صاحب ذوق 
و همت نایین، مسئولیت شهردارى این شــهر را برعهده دارم. مدرك 
تحصیلى اینجانب کارشناسى مهندســى عمران بوده و حدود سه سال 
است که در حوزه مدیریت شهرى فعالیت مى کنم. در خصوص مسئولیت 
شهردار با توجه به شــرایط خاص حاکم بر شهر نایین از لحاظ اقلیمى، 
جغرافیایى و تاریخى و جمعیتى مى طلبد ما تمهیداتى را به لحاظ پیش 
بینى هاى درآمدى و بودجه اى به عنوان دستورالعمل مالى مد نظر داشته 

باشیم و خوشبختانه با توجه به برنامه ریزى انجام شده توانستیم با تمام 
تنگناهاى حاکم مالى، تا حدود قابل مالحظه اى به اهدافمان برسیم.

  چه قابلیت هاى مهمى در نایین وجود دارد که مى تواند 
آن را به محور توسعه گردشگرى در شرق استان اصفهان 

بدل سازد؟
همانطور که مى دانید شــهر نایین داراى حــدود 25 هزار نفر جمعیت 
است. 140 کیلومتر از مرکز اســتان فاصله دارد و داراى پتانسیل باالى 
گردشگرى مى باشد. با توجه به بافت جمعیتى خاص خودش، هم داراى 
ظرفیت هاى قابل قبول و قابل مالحظه اى مى باشــد و هم مدیریت 
شــهرى را با مشــکالت خاصى مواجه مى کند. نایین به دلیل اینکه 
پتانسیل هاى گردشگرى کویرى و کوهستانى را توأمان دارد مى تواند به 

یک قطب گردشگرى ویژه در استان تبدیل شود.
   با توجه به بافت تاریخى ویژه نایین، آیا در خصوص امور 
عمرانى شهرى،حریم بناها و محوطه هاى تاریخى را مد 

نظر قرار مى دهید؟
به نکته خوبى اشاره کردید، حدود 110هکتار از مساحت شهرى نایین به 
بافت تاریخى و سنتى و فرسوده اختصاص پیدا کرده است. در قیاس با 
کل مساحت شهرى حدود 10 تا 15 درصد از مساحت نایین را این بافت 
تشکیل مى دهد. بافت تاریخى و ســنتى که خیلى ها عالقه مند به آن 
هستند و در واقع هویت و شناسنامه تاریخ شهر است و با توجه به ظرفیت 
هایى که در این شهر وجود دارد، مى تواند به عنوان یک گنجینه ارزشمند 
معرفى شود. به جرأت مى توان گفت قســمت قابل مالحظه اى از آثار 
باستانى و فرهنگ کهن ایران زمین را مى توان در دل کویر و در این شهر 
پیدا کرد و این منطقه شاه کلیدى براى پى بردن به بخشى از اسرار تمدن 
ایران زمین است. متأسفانه با توجه به هجوم مدرنتیه به سیستم زندگى 
روزمره ما، خیلى از ارزش ها فراموش شده یا به حاشیه رفته است که طبیعتًا 
مى تواند راهگشــایى براى ورود به صنعت تازه کشف شده و ارزشمند 
گردشگرى باشد. تفاوت بارز و عمده اى که صنعت گردشگرى با دیگر 
صنایع دارد، نیاز نداشتن به مواد اولیه  مى باشد و تهیه مواد اولیه این صنعت 
در شهرى مثل نایین، همین آثار باستانى و به نوعى بافت کهن شهر است. 
مواد اولیه و بستر در واقع همان بافت شهر است و فقط مى طلبد که به نحو 
کارشناسى شده این شهر از لحاظ قدمت تاریخى  و قدمت و فرهنگ و 
بناهاى تاریخى آن شناسانده شود که این مهم از طریق اصحاب رسانه و 

فعالیت هایى که انجام مى دهند به راحتى انجام مى پذیرد. 
  آیا در خصوص توسعه گردشگرى در نایین با مشکالتى 

هم مواجه هستید؟
مشکل اصلى با توجه به سیاست هایى که مد نظر بوده بیشتر توسعه خارج 
از حوزه بافت است و این باعث شده جمعیت از حوزه بافت خارج شده و 
در محدوده جدید مرکز جدید شهر توسعه پیدا کند. اولین حرکتى که مى 
توان انجام داد این است که جلوى این مسئله را بگیریم. در همین راستا 
بحث احیاى بافت و باز آفرینى شهرى و بازسازى بافت هاى فرسوده را در 
حوزه مدیریت شهرى در اولویت و دستور کار قرار داده ایم. خوشبختانه 
این برنامه را در برنامه ریزى هاى شــهرى مد نظر قرار داده و در بخش 
عمرانى بودجه لحاظ کرده ایم که ظرف سه سال اخیر با سرعت و شتاب 
بیشترى پیش رفته است و با همکارى خوبى که مجموعه شوراى اسالمى 
شهر داشته و وحدت رویه اى که در این حوزه بوده و حمایت هایى که در 
حوزه کالن کشورى در خصوص بازآفرینى بافت هاى فرسوده داشته ایم، 

توانسته ایم اعتبارات قابل مالحظه اى جذب کنیم.
   این اعتبار جذب شده چه میزان بوده است؟

شاید بتوان گفت براى نخستین بار ما توانسته ایم اعتبارى در حدود دو 
میلیارد تومان در حوزه بافت داشته باشیم و متناسب با همین میزان، خود 
شهردارى هم بر اساس تعهداتى که داشته ورود کرده است. خوشبختانه 
خیلى از محورهاى تاریخى ما ارتباط بسیار جالبى با حوزه بافت تاریخى 
شهرى شهر نایین دارد و متشکل از هفت محله تاریخى است. هر محله 
تاریخى داراى هسته مرکزى متشکل از حسینیه ها و هیئات امناست که 
مدیریت این حسینیه ها را بر عهده دارند. جالب اینجاست که هیئات امنا 
بر اساس شرایط فرهنگ مردم و در خصوص فرهنگ مردم و عرف حاکم 
بر شرایط بر آداب مثبتى که در مردم این شهر دیده مى شود تشکیل شده 
است.خوشبختانه حسینیه ها هنوز پویایى خاص خود را دارند وهیئات امنا 
به تبع انگیزه و شورو شوق کارهایى از این دست را داشته است و ما هم از 
این ظرفیت استفاده کرده ایم و این حسینیه ها در حال حاضر نقش سراى 
محله را بازى مى کنند. خوشبختانه ما توانستیم بسیارى از مشارکت ها 
در حوزه مدیریت شهرى را با حمایت خود مردم و محوریت مردم داشته 
باشــیم و نکته قابل توجه عمران و احیاى بافت هاى فرســوده همین 
مشارکت همه جانبه مردم بود،یعنى محورى ترین نقش و رمز موفقیت، 
حضور مردم است و با رقابتى که ایجاد شده خوشبختانه تا حدود بسیار 

زیادى هم موفق بوده ایم و خوشبختانه این ارتباط باعث شد تا هر کدام از 
مسئولین حتى مقامات کشورى که بازدید داشته اند تحول را به چشم دیده 
و به زبان آورند. یعنى به گونه اى است که گردشگرى که به بافت فرسوده 
ورود مى کند و از کوچه و محالت گذر مى کند این ارتباط و بهسازى که 
به دلیل مشارکت و ارتباط با محالت اســت را مى بیند و این انگیزه اى 

براى ادامه کار ماست.
   آیا این مسئله در جایى هم مطرح و تأیید شده است؟

بله، خوشبختانه این اتفاق باعث شد تا نایین در سال 94 به عنوان شهر 
پیشرو در احیا و بازآفرینى بافت هاى فرسوده در سطح کشور معرفى شود. 
کنگره اى هم چند هفته قبل در اصفهان برگزار شــد و در این کنگره، 
شهردارى نایین به عنوان شهردارى برتر انتخاب گردید و بنده افتخار این 
را داشتم که به عنوان شهردار برتر معرفى شوم. خوشبختانه این باعث 

تالش مضاعف شهردارى شده که با قوت بیشترى کار کنیم.
التبه بازهم برنامه ما این است که جذب مشارکت سرمایه گذار خصوصى 
را  در حوزه هاى مختلف گردشگرى داشته باشیم و از این ظرفیت بالقوه 

شهر نایین در جهت ایجاد اشتغال براى جوانان استفاده شود.
   بودجه شهردارى نایین چه میزان است و از بودجه چه 

مقدار صرف امور عمرانى شهر مى شود؟
بر اساس سرانه هاى استانداردى که وجود دارد و باید شهردارى ها بودجه 
را مطابق آن تنظیم کنند، شهر نایین هنوز به سرانه مورد نظر که شاخص 
استانداردمى باشد نرسیده است اما سعى کرده ایم طى سه سال اخیر به 
استاندارد مورد نظر نزدیک بشویم و جهش خیلى خوبى در جهت برنامه 
ریزى و تحقق بودجه داشته ایم. خوشبختانه بودجه از 3/5 میلیارد تومان 
تا 4/5 میلیارد تومان که برنامه ریزى شده بود رسید و ما بودجه را طى سه 
سال اخیر تا ده میلیارد تومان افزایش داده ایم. البته فاصله ما هنوز تا بودجه 
استاندارد زیاد است ولى خوشبختانه توانستیم پیشرفت خوبى داشته باشیم. 
اگر بتوانیم بودجه را به حد استاندارد برسانیم به تحول شگرفى که مد نظر 

داریم دست خواهیم یافت.
   شهردارى نایین در سال 95 چه پروژه هایى را به مرحله 
بهره بردارى رسانده و چه پروژه هایى را در دست اقدام 

دارد؟
در خصوص پروژه هایى که در حوزه بافت اختصاص پیدا کرده محورهاى 
تاریخى است و پروژه هایى که در توسعه شهر مطرح است توسعه فضاى 

شهرى است. مبنا براى توسعه فضاى سبز مخصوصاً در شهرهاى کویرى 
مثل نایین تأمین منابع پایدار آب است که در پیگیرى که انجام شد، ما 
طرحى داشتیم به نام طرح انتقال آب از یکى از  روستاهاى اطراف شهر 
نایین به سمت نایین که پروژه حساس و مهمى بود که معموًال شهردارى 
ها در این حوزه ورود ندارند و پروژه انتقــال آب معموًال بر عهده وزارت 
نیرو است. اما با توجه به  اینکه حقابه و ســهم آن متعلق به شهردارى 
بود طبیعتاً باید خود شهردارى ورود پیدا مى کرد و خوشبختانه از طریق 
اعتبارات خاص در حوزه بحران توانستیم در جهت حفظ و توسعه فضاى 
سبز این اعتبار را اختصاص بدهیم و با شرایط بسیار خوب و فنى تحت 
نظارت کارشناسان استاندارى این اتفاق رقم خورد و انتقال آب به شهر 

نایین انجام شد.
   نحــوه تعامل شــهردارى نایین با شــهردارى هاى 

شهرستان چگونه است؟
شــهردارى نایین تعامل بســیار خوبى با شــهردارى هاى شهرستان 
برقرار کرده و سعى شــده از این تعامل و همفکرى که داریم در جهت 
رشــد شهرســتان گام برداریم و با توجــه به اینکه مشــکالت دیگر 
شــهردارى هاى شهرستان از شــهردارى نایین بیشــتر است با یک 
برنامه ریزى و تعامل مناسب سعى کرده ایم از پتانسیل هاى موجود در 
جهت پیشرفت و تقویت شهرستان کمک بگیریم و با توجه به مرکزى 
بودن شهرستان در کشور و مسیر عبور و مرور مسافران، سیاست کلى، 

جذب گردشگر به شهرستان است.
  تمهیدات شهردارى نایین در خصوص ستاد نوروزى و 

ایام نوروز چیست؟
در خصو ص ستاد نوروزى هم باید به اطالع برسانم با توجه به موقعیت شهر 
نایین و محل گذر مسافران، شهردارى نایین امسال نیز تمهیدات ویژه اى 
را اندیشیده است. در اواخر سال، بیشتر سعى شده به عمران ورودى شهر 
توجه شود و سعى شده از ظرفیت میراث فرهنگى شهر نایین براى مسافران 
عزیزبه درستى استفاده شود. در این ایام نمایشگاه هایى در قالب صنایع 
دستى ایجاد کرده ایم. امسال جشنواره اى در شهر نایین برگزار مى کنیم 
به عنوان «جشنواره نوروزى شهر نایین» که با برگزارى این جشنواره سعى 
داشتیم نوروزى متفاوت از سال هاى قبل براى مسافران عزیز داشته باشیم 
و ستاد اسکان این شهردارى فعالیت خوبى را خواهد داشت و در خدمت 

رسانى به مسافران عزیز آماده است.

نایین، شاه کلید پى بردن به اسرار تمدن ایران است
گفتگوى اختصاصى نصف جهان با شهردار نایین
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جلوه اى باشکوه از درخشش دانش آموزان ممتاز
دبستان دخترانه شهید چراغى ناحیه2

پروردگارا ما را یارى کن تا دانش اندکمان نه نردبانى باشد براى فزونى غرور و تکبر و نه حلقه اى باشد براى اسارت، بلکه گامى باشد هرچند ناچیز براى تجلى 
انسانیت و متعالى ساختن زندگى خود و فرزندانى که قلب پاك خود را براى کسب قطره اى از اقیانوس بیکران به ما سپرده اند.
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کالس اول
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کالس چهارم 1

زهرا یزدانى 
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 نرگس رجبى 
کالس دوم 2

هستى قربانى 
کالس اول 1
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کالس دوم 1

 مهشاد گنجق بادى 
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مهشاد صفدریان 
کالس ششم 2

مهسا داوودى 
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 کالس سوم 2
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

NAS همه کاره 
شــرکت بوفالو یک NAS جدید براى کاربران خانگى 
به نام LS520ND معرفى کرد. بوفالــو مى گوید این 
NAS با هدف تبدیل شــدن به یک هاب مرکزى در 

شبکه هاى خانگى طراحى شده است و هرگونه نیاز مانند 
ذخیره سازى، اشتراك گذارى، استریم ویدیو، مدیریت 
اطالعات مانند فایل ها و پوشه ها، عکس ها، موسیقى و 
ویدیو را رفع مى کند.  این دستگاه در سه مدل دو ترابایتى، 
چهار ترابایتى و هشت ترابایتى عرضه مى شود، ولى در 
تمام مدل ها فقط از دو کشو پشتیبانى مى کند. پردازنده 
این NAS دوهسته اى و از شرکت Realtek است که 
با 256 مگابایت حافظه رم DDR3 مجهز شده است و 
سرعت انتقال اطالعاتى بیش از 110 مگابیت بر ثانیه 
به نمایش مى گذارد. یک درگاه اترنت یک گیگابیتى و 
یک درگاه USB 3,0 دارد و حداکثر مصرف انرژى آن 
به 36 وات مى رسد. سیستم هاى کالینت مى توانند از 
سیستم عامل هاى ویندوز و مک او اس استفاده کنند و از 

فناورى رید  JBOD/1/0 پشتیبانى مى کند.
Nov- از نرم افزار پشتیبان گیرى NAS بوفالو براى این 
aBACKUP استفاده مى کند که مى تواند کامل ترین 

راهکارهــاى مدیریــت پشــتیبان گیرى مخصوص 
کامپیوترهاى خانگى را ارائه کند. همچنین، این دستگاه 
با ویژگى Apple Time Machine ســازگارى دارد و 
مى تواند عملیات پشتیبان گیرى را روى چندین کالینت 

مک به طور هم زمان مدیریت کند.

اپلیکیشن دوربین حرفه اى و 
قدرتمند فوتج اندروید

Footej Camera Premium عنوان یکى از برترین 

و حرفه اى ترین نرم افزارهاى دوربین براى اندروید 
مى باشد که توسط استودیو Semaphore Inc منتشر 
شده است. به وســیله این دوربین حرفه اى خواهید 
توانست با دسترسى به امکانات فوق العاده، لحظات 
خود را با کیفیتى بسیار باال به ثبت برسانید. این برنامه 
با پشتیبانى از دو دوربین پشت و جلوى دستگاه هاى 
اندرویدى و بهره گیرى از توانایى هاى خود براى هر دو 
دوربین؛ یک تجربه جدید و نو را در اختیار کاربران خود 
قرار مى دهد. در کنار تنظیم خودکار ویژگى ها گزینه 
اى براى تنظیم دستى فیلتر ها موجود است که با تنظیم 
آن ها به صورت دلخواه خواهید توانست کیفیت تصاویر 
و فایل هاى ویدئویى را چندین برابــر کنید. از دیگر 
توانایى هاى فوق العاده کاربردى فوتیج کمرا پشتیبانى 
آن از ضبط ویدئو به صورت آهسته است، به شکلى که 
هیچ سخت افزار خاصى مورد نیاز نبوده و به سادگى مى 
توانید ویدئو هایى با سرعت آهسته را ضبط کنید. عالوه 
بر این اگر در حال ضبط ویدئو هستید و مى خواهید از 
یک لحظه عکس بگیرید تنها کافیســت از سیستم 
هوشمند عکس فورى استفاده کرده و بدون ایجاد هیچ 
گونه اختاللى در سیستم ضبط ویدئو تصویرى از لحظه 

مورد نظر خود به ثبت برسانید.

نوکیا 8 به زودى معرفى مى شود
 ،HMD Global شــرکت     آى تى ایران |
شرکتى که حق انحصارى از برند نوکیا را دارد، قصد دارد 
امسال گوشى هوشمند نوکیا 8 را در دو نسخه بزرگ و 
کوچک همراه با قابلیت هاى تقریبا یکسان عرضه کند. 
زمانى که شرکت نوکیا، گوشــى هاى نوکیا 3، نوکیا 5، 
نوکیا 6 و گوشى نوستالژیک 3310 را در کنگره جهانى 
موبایل 2017 معرفى کرد، با استقبال فراوانى روبرو شد 
اما خبرى از گوشــى هاى پرچمدار این برند در کار نبود. 
حاال مشخص شده است که این گوشى هوشمند جدید 
قرار است در ماه ژوئن امسال عرضه شود. طبق آخرین 
اخبارى که از چین منتشر شده است، شرکت HMD قصد 
دارد گوشى هوشمند نوکیا را در دو سایز مختلف عرضه 
کند که هــردوى این محصوالت مجهز بــه پردازنده 
کوالکام اسنپ دراگون 835 هستند، با بدنه فلزى و همراه 
 dual-camera با دوربین 23 مگاپیکسلى و با تنظیمات

عرضه خواهد شد.

در فضاى امروز تجارت الکترونیک ایران، شاید دشوارترین کار براى یک سایت فروشگاهى تمرکز بر یک حوزه خاص و محروم 
شدن از مزیت هاى رقابتى فروش کاالهاى مختلف باشد؛ اما از سوى دیگر همین تخصص و تمرکزگرایى موجب باال رفتن توان 
یک سایت در ارائه بهترین و دقیق ترین مشاوره و در نهایت انتخاب و خرید بهتر براى کاربران خواهد شد و تجربه هاى متعدد 
داخلى و بین المللى موید این نکته است که اعتماد کاربران به فروشگاه هاى تخصصى روز به روز در حال افزایش است و گوشى 

شاپ مفتخر است که در طول بیش از یک دهه فعالیت مستمر با سخت کوشى این رویه را حفظ کرده است.
فروشگاه اینترنتى گوشى شاپ در سال 1384 بعنوان اولین وب سایت اطالع رسانى و فروشگاه تخصصى گوشى موبایل آغاز 
بکار کرد و در آستانه یازدهمین سالگرد فعالیت خود اقدام به بازنویسى نسخه نرم افزارى سایت نموده است و افتخار دارد که با بهره 

مندى از تیم متخصص و متبحر نرم افزارى، اولین پلت فرم فروشگاهى هوشمند کامال ایرانى را بنیان نهاده است.
کسب نماد اعتماد دو ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، حضور در هیات موسس و عضویت در هیات مدیره انجمن صنفى 

کسب و کار اینترنتى و موفقیت در استمرار حضور ده ساله، مرهون اعتماد کاربران محترم است.
http://www.gooshishop.com :وب آدرس

Reliance Big Enter- نســخه دوم از بازى فوق العاده زیبا و محبوب درون از استودیوى  Drone 2 Air Assault

tainment براى اندروید است. این بازى ترکیبى از سبک هاى استراتژیک و سرعت عملى را در یک بازى فوق العاده 

اعتیاد آور و سراسر اکشن، برایتان به ارمغان مى آورد! شــما در نقش فرمانده بهترین گردان نظامى جهان به اداره و 
استفاده صحیح از سالح ها و منابع تان در میادین نبرد مى پردازید! مى بایست در عملیات هاى ویژه متعددى شرکت 
کرده و با استفاده از دید باالى خود بر میدان نبرد و دشــمنان غلبه کنید! عوامل و عناصرى همچون دوربین دید در 
شب و توانایى هاى جنگى مختلف در جاى جاى بازى به چشم مى خورند، تنها با حرکت انگشتان تان مى توانید به 

فرماندهى بزرگ ترین نیروى نظامى بپردازید! 
از ویژگى هاى این بازى مى توان به مواردى چون شامل بودن 120+ مرحله چالش برانگیز و متنوع، 50 نوع مختلف 
از واحدها براى کنترل و هدایت، ساخت زرادخانه خود با طیف گسترده اى از موشک ها، راکت ها و توپ ها، بازى به 
صورت چند نفره آنالین با دیگر کاربران سراسر جهان و تجربه یکى از بهترین بازى هاى اکشن اندروید، گرافیک اچ 

دى به همراه صداگذارى هیجان انگیز و گیم پلى اعتیادآور اشاره کرد!

معرفى محصول

اگر به دنبال گوشى هوشمندى هستید که هم قدوقواره  
تبلت ها باشــد و از قیمت به  صرفه اى بهره ببرد، قطعا  
Lenovo Phab2 PB2-650M یکــى از بهتریــن 

گزینه هاى خرید شــما به حســاب خواهــد آمد. این 
محصول به نمایشــگر 6.4 اینچى بــا کیفیت HD و 
فناورى IPS مجهز شــده اســت. در حقیقت اگر این 
دستگاه را یک گوشى هوشــمند خطاب کنیم، آن گاه 
 PB2-650M استفاده از این اندازه ى نمایشــگر در
بســیار بزرگ خواهد بود و باید آن را جزو بزرگ ترین 
گوشى هاى هوشمند تولیدشده تاکنون بدانیم؛ اما اگر 
آن را تبلت بدانیم، قطعــا جزو کوچک ترین تبلت هاى 
بازار به حســاب خواهد آمد. در مورد کیفیت دوربین ها 
و قابلیت هــاى ارتباطى این دســتگاه باید اذعان کرد 
که به گوشــى هاى هوشمند شــباهت بیشترى دارد. 

لنوو حسگرهایى را با کیفیت 13 و 5 مگاپیکسل براى 
دوربین این محصول به کار برده که کیفیت قابل قبولى 
دارند. همچنین این فبلت داراى دو شــیار سیم کارت 
 3G  در قطع میکرو اســت و از شــبکه هاى ارتباطى
و 4G پشــتیبانى مى کند. لنوو  ســخت افزارى را در 
PB2-650M به کار برده که نمى توان آن را محصولى 

پرچمدار دانست. این تراشــه مدل «MT8735 » از 
شرکت مدیاتک اســت که پردازنده اى چهار هسته اى 
با سرعت 1.3 گیگاهرتز را در دل خود دارد؛ همچنین 
یک رم سه گیگابایتى، این مجموعه  سخت افزارى را 
در پردازش اطالعات همراهى مى کند. این محصول 
داراى 32 گیگابایت حافظه  داخلى است که خوشبختانه 
 microSD  با توجه به پشــتیبانى آن از کارت حافظه
این میزان تــا 128 گیگابایت قابــل افزایش خواهد 

بود. اندروید نسخه  6 موسوم به مارشــمالو به همراه 
رابط کاربرى اختصاصى لنوو براى این محصول در نظر 

گرفته شده است. در نهایت باید بگوییم که اگر 
در انتخاب گوشى هوشمند و تبلت آینده ى خود 

مردد هستید و نمى دانید که کدام فرم فکتور بیشتر 
برایتان مناسب خواهد بود یا قصد دارید دستگاهى 

داشته باشید که هم دى ان اى (DNA) تلفن هاى 
همراه و هم تبلت ها در خون آن جریان داشته باشد، 

لنوو محصولى مناسب براى شما دارد که مى تواند اکثر 
خواسته هایتان را برآورده کند.

 Phab2 PB2-650M هم اکنون تبلت لنوو مــدل
را مى توانید بــا قیمتى در حــدود 800000 تومان از 
بازار داخلى و یا فروشــگاه هاى مجــازى خریدارى

 نمایید.
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فروشگاه اینترنتى 
گوشى شاپ

بازى اکشن کم نظیر 
نبرد پهپادها 

 
باز کردن خودکار آخرین فایل 

Word در
 Microsoft اگر مایلید که با هر بار اجراى نرم افزار
Word، آخرین فایلى که توسط این نرم افزار بازشده به 
طور خودکار اجرا شود، در این ترفند به معرفى روشى براى 

انجام این کار پرداخته ایم.
 ایجاد یک میان بر ویژه:

ابتدا بسته به نوع نسخه  آفیس خود وارد پوشه  محل نصب 
آفیس شوید. در آفیس 2013 به محل زیر:

 C:\Program Files (x86)\Microsoft
\Office\root\Office15

و در آفیس 2016 به محل زیر مراجعه کنید:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\

\root\Office16

 (Program Files (x86  دقت کنید زمانى باید به پوشه
مراجعه کنید که از نسخه 32 بیتى آفیس بر روى ویندوز 
Pro- 64 بیتى استفاده مى کنید. در غیر این صورت به

gram Files مراجعه کنید.

 اکنون بر روى فایل WINWORD.EXE راست کلیک 
کرده و Send to > Desktop (create shortcut) را 

انتخاب کنید.
 حال به صفحه  دسکتاپ رفته و روى شورتکات تازه  ایجاد 

 شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید.
 در قسمت Target، مکان نماى تایپ را به انتهاى عبارت 
موجود ببرید. سپس یک فاصله تایپ کنید و بعد از تایپ 

فاصله عبارت زیر را وارد کنید:
mfile1/

 حاال مى توانید نام این شورتکات را هم به دلخواه خود 
تغییر دهید.

 با هر بار اجراى این شورتکات، آخرین فایل بازشده در 
Word نمایان خواهد شد.

ساخت روبات «مولکولى»
DNA قابل برنامه ریزى با 

محققان ژاپنى با الهام از سلول هاى زنده موفق به ساخت 
نوعى ربات نرم شدند که عالوه بر حرکت و تغییر شکل 

قابل برنامه ریزى از طریق DNA است.
ربات «مولکولى» جدید در مقیاس جانداران تک سلولى 
شــبیه به آمیب طراحى شده اســت. همچنین تمام 
اندام هاى موجــود در این ربات از مــواد بیولوژیکى و 
شیمیایى ساخته شــده اند. شــین نومورا، متخصص 
مهندسى زیستى از دانشگاه توهوکو توکیو عنوان کرد: 
تمام اجزاء شــیمیایى موجود در این سلول رباتیک در 
یک هارمونى منظم قادر به کشیدن و تغییر شکل کیسه 
سلولى هستند. در واقع این رفتار امکان کنترل حرکت 
سلول را در مایع زمینه فراهم مى کند و رفتارهاى حرکتى 
سلول از طریق سیگنال هاى DNA با واکنش نور قابل 
توقف و ادامه هستند. وى در ادامه افزود: فعالیت ربات 
سلولى تنها محدود به حرکت و توقف نیست، بلکه این 
ربات قادر به حمل تمــام میکروچیپ هاى مهم مثل 

رایانه هاى میکروسکوپى، حسگرها و حتى دارو است.

ترفند

فناورانه

رامین مشکاه
 با ظهور فناورى هاى دیجیتال در نقش عوامل اختاللگر و 
تحول آفرین، بخشى از پویایى هاى بنیادین دنیاى کسب وکار 
دچار تغییراتى شده است؛ سرعت ورود به بازار افزایش پیدا 
کرده است، رفتار سازمان با شــفافیت بى سابقه اى روبه رو 
اســت و رویکردى نوین نســبت به اکوسیستم مشارکتى 
مورد نیاز اســت؛ یعنى جایى که قابلیت هاى جدید به ویژه 
در داخل مرزهاى صنعت براى بهره بردارى از فرصت هاى 

نو پدید مى آیند.
فناورى دیجیتال قوانین قدیمى رقابت را براى همیشه تغییر 
داده است، قواعدى که بسیار خشک و تک بعدى بودند. به طور 
قطع، کســب وکارهایى که در چنین شرایطى امکان ادامه 
حیات به دست آورند، از مهارت هاى دیجیتال قابل توجهى 
برخوردارخواهند بود و از استراتژى خاص متمرکز بر سه حوزه 
اصلى پیروى مى کنند: رشد، سودآورى و توسعه پایدار.اگر 
دهه گذشته را به عنوان دوره پیشگامى استارت آپ هایى مثل 
WhatsApp، Airbnb و... بدانیم، سال هاى پیش رو شاهد 

اقتدار هرچه بیشتر شرکت هاى قدیمى به عنوان بازیگران 
عصر دیجیتال خواهد بود. این کسب وکارها به واسطه منابع 
عظیم، مقیاس هاى گسترده، اصول و نظم فرآیندى، آماده 
به دست آوردن تمامى ویژگى هاى رقباى کوچک و چابک 
خود خواهند بود. چنین شــرایطى مستلزم بازتعریف قواعد 
بازى است. روشن است که تمامى شرکت ها رقابت مى کنند، 
اما تعداد کمى از آنها رقباى واقعى هستند. به نظر شما چگونه 
مى توان به مواجهه با چنین شرایطى پرداخت؟ روشن است 
که با کســب توانایى هایى که تنها به کمک فناورى هاى 

دیجیتال قابل دستیابى هستند.

 تیر و کمان دیجیتال
 Zenith، RCA، American Motors، شرکت هایى نظیر
Texaco، Polaroid نام هاى تجارى هســتند که روزى 

آوازه اى شکست ناپذیر داشــتند، اما امروز تا مرز فراموشى 
پیش رفته اند. این نام هاى تجارى در دوران اوج خود رهبران 
صنعت و به عنوان بخش جدایى ناپذیرى از چشم انداز کسب 

Ac- وکار به شمار مى رفتند. در واقع، بر اساس بررسى هاى
centure Strategy بیش از یک سوم مدیران ارشد مالى 

بر این باورند که سازمان هاى آنان از وضعیت مطلوبى براى 
حفظ بقاى خود در آینده برخوردار نیستند و 41 درصد آنان 
معتقدند که بیش از نیمى از رقبا در آینده ناپدید خواهند شد. 
دلیل این امر فعالیت استارت آپ هایى است که با تغییر دادن 

قواعد، رقابت بازار را تحت تاثیر قرار داده اند. 

 قطب نماى دیجیتال
درحالى که فناورى هاى دیجیتال اســاس قواعد رقابت را 
دچار تحول عظیمى کرده  اند، ابزارهاى مورد استفاده در این 
میان قابل توجه هستند. رویکردهاى مبتنى بر مکاتب سنتى 
شرکت ها را مجبور به توسعه قواى رقابتى در یک یا دو قسمت 
از حوزه هاى اشاره شده مى کرد: رشد مشتریان، سودآورى و 
توسعه پایدار. در واقع پیاده سازى هر سه حوزه بسیار دشوار، 
هزینه بر و اساسا غیرضرورى است. با این وجود رویکرد سنتى 
کارآمد بود چراکه مشتریان از چنین شرایطى راضى بودند 
واین شرایط به معنى هزینه کمتر بود زیرا در غیر این صورت 
هر کاال یا خدمت سفارشى سازى شده اى قطعا گرانتر  بود. 
اما به لطف ظهور فناورى هاى دیجیتال، مشتریان اکنون به 
دنبال ارزش، عملکرد، خدمات و نوآورى و البته یک تجربه 
فوق العاده هستند که هزینه کمى هم دارد. در نتیجه مشتریان 
از برقرارى ارتباط با نام هاى تجارى غافل از مسوولیت هاى 
اجتماعى اجتناب مى کنند. از این رو سهامداران و ذى نفعان 
انتظار دارند کسب وکارها با این رویکرد زیرکانه، چاالك و با 

تعهد به پایدارى و اعتماد پله هاى رشد و توسعه را بپیمایند.

تقاطع دیجیتال
رشد، سودآورى و توســعه پایدار. دستیابى به هر سه مولفه 
مهم است، اما هیچ یک به تنهایى کارآمدى الزم را ندارند. 
کسب وکارها باید وابستگى هاى متقابل بین آنها را به خوبى 
درك کنند. در واقع 64 درصد از شــرکت ها در حال حاضر 
گزارش مى کنند که از اهمیت استراتژى هاى وابسته اطالع 
دارند اما تنها یک ســوم آنها نشــانه هایى از این آگاهى در 

عملکرد خود دارند.

 رشد
رویکردهاى ســنتى به رشــد اکنون دیگر براى کاهش 
فشارهاى رقابتى و مقابله با تحوالت نوظهور کافى نیستند. 
پاسخ به سواالت اساسى «چه کنیم؟»، «چگونه از رقبا پیشى 
بگیریم؟» دیگر کافى نیســت. موفق ترین کسب وکارها 
اکنون به پرسش هایى نظیر «چگونه تحول ایجاد کنیم؟» 
پاسخ مى دهند و مسلما پاســخ به این پرسش ها مستلزم 
ترکیب مفاهیم درخشان بنیادى با مسیرهایى جدید براى 
رشد است. اســتراتژى هاى کامال متمایز که به طور قطع 
برخى از قابلیت هاى جدید دیجیتال را در بطن خود به همراه 
دارند. زمانى که فیلیپس، غول صنعت لوازم الکترونیک، به 
دنبال یافتن نوآورى تحول آفرین بود دریافت که اســتفاده 
از المپ ها و سیستم هاى روشنایى براى مشتریان صنعتى 
قدرتمند و بزرگ چندان مطلوب نیست. اما نور و روشنایى 
یک ضرورت است، پس راهکارهاى رشد سنتى آنها خارج از 
رده بود بنابراین در همکارى با یک استارت آپ تحت عنوان 
Turntoo، شروع به تغییر قواعد بازى و اخاللگرى در صنعت 

کردند. Turntoo در قالب پلت فرمى دیجیتال مدیریت منابع 
میان تولیدکننده، توزیع کننده و کاربــر نهایى را امکانپذیر 
مى ســازد. این موضوع به فیلیپس اجازه مى دهد تا از یک 
فروشنده المپ هاى روشــنایى به فروشنده نور و روشنایى 
تبدیل شود و صرفه جویى در انرژى را امکان پذیر کند. در واقع، 
حرکت به سوى رشد از طریق برآورده ساختن نیاز مشترى 

است، به طریقى که مشترى طالب آن است.

سودآورى
به منظور دســتیابى به ســودآورى در قالب یک استراتژى 
یکپارچه، شرکت ها باید تمرکزى بى امان را متوجه کاهش 
هزینه هاى خود ســازند؛ کاهش هزینه منطقى و ســپس 
سرمایه گذارى در حوزه هایى که به رشد واقعى مى انجامد. 
اغلب شرکت ها با مفهوم بودجه بندى بر مبناى صفر آشنایى 
دارند اما به منظور کسب ســود اتکاى صرف به این روش 

بودجه بندى رویکردى کوتاه بینانه اســت. موضوع کاهش 
هزینه باید به صورت سراسرى در سازمان مورد توجه قرار 
گیرد، از مدل هاى عملیاتى تــا تولید و زنجیره تامین. نکته 
قابل توجه اینکه تمامى تالش هاى کاهش هزینه باید به طور 
کامل به کسب سود ختم شــود. امروزه کمتر از یک سوم 
شرکت ها اولویت  هاى سرمایه گذارى مجدد خود را در پیوند 
با استراتژى کلى کسب وکار تعیین مى کنند. به این ترتیب به 
واسطه اتخاذ رویکردى تصادفى صرفه جویى هاى انجام شده 
را صرف ابتکارات متعدد مى کنند. براى به حداکثر رساندن 
شانس موفقیت یک حلقه درون سازمانى پایدار در قالب برنامه 

بهبود هزینه ها مورد نیاز است.

توسعه پایدار و اعتماد
رشد و سودآورى هر دو تحت تاثیر توســعه پایدار و اعتماد 
هستند. به لطف ظهور فناورى هاى دیجیتال نام کسب وکار 
شما هم در میان قدرتمندترین نام هاى تجارى جهان مطرح 
مى شود. بنابراین، پاسخگویى دیگر منحصر به مشتریان و 
سهامداران کسب وکارى خاص نیست و شما باید به عنوان 
یک کســب وکار فعال پاســخگوى جامعه هم باشید. اگر 
کســب وکارى نتواند به پیمان خود با مشــتریانش متعهد 
باقى بماند، هرگز به رشد سودآور دست پیدا نخواهد کرد. در 
جهان امروز ارزش به واسطه جلب اعتماد و ایجاد شفافیت 
در روابط میان کسب وکار با مشتریان، سهامداران و جامعه 
شکل مى گیرد. مدیران ارشد اجرایى همواره درحال بررسى 
نحوه ایجاد ارزش به واسطه توسعه پایدار هستند. اقدامى در 
جهت کاهش ضایعات، بهبود شرایط کار، سرمایه گذارى در 
مولفه هاى موردنظر مشترى و تقویت ویژگى هایى برجسته 
که نام تجارى به آن شهره دارد. فیلیپس در همکارى خود 
با اســتارت آپ Turntoo با صرفه جویى درمصرف انرژى 
توانست نه تنها به حامى کاهش مصرف سوخت هاى فسیلى 
تبدیل شود، بلکه توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرد و 
افزون بر این برخى موانع قانونى در مســیر رشد را سریع تر 
پشت سر گذاشــت. در نهایت وفادارى مشترى را به عنوان 

برترین پاداش از آن خود کرد.

تبلت لنوو مدل Phab2 PB2-650M دو سیمکارت
 ظرفیت 32 گیگابایت
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  ایرنا | «لوئیس ده گیندوس» وزیر اقتصاد و صنعت 
اسپانیا هشدار داد، اگر الیحه بودجه سال 2017 این کشور 
(تا دو ماه دیگر ) تصویب نشود، براى این کشور و دیگران 

نگران  کننده خواهد بود.
وى به همین خاطر از همه فراکســیون هــاى پارلمانى 
درخواســت کرد در راســتاى تصویب الیحه بودجه سال 

جارى تالش کنند. 
وى در نشست خبرى اتاق بازرگانى آمریکا - اسپانیا افزود: 
اقتصاد اسپانیا مى تواند در سه یا چهار سال آینده رشد 2/5 
یا 3 درصدى خود را حفظ کند، به این شرط که اشتباهاتى 
همچون تصویب نشــدن الیحه بودجه رخ ندهد و ثبات 

سیاسى کشور هم دچار خطر نشود. 
وزیر اقتصاد اســپانیا خاطر نشــان کرد، مسائلى همچون 
لغو اصالحات اعمالى دولت بر بازار کار که احزاب مخالف 
دولت و تشکل هاى کارگرى به دنبال آن هستند، از جمله 
اشتباهاتى است که رشد اقتصادى کشور را با خطر رو به رو 

مى کند. 
بنابراین گزارش، مسئله تصویب بودجه به موضوعى مهم و 
حیاتى  تبدیل شده به طورى که «ماریانو راخوى» نخست 
وزیر اســپانیا احزاب مخالف را تهدید کرد که یا بودجه باید 

تصویب شود یا امکان انحالل دو مجلس وجود دارد.
نخست وزیر اسپانیا به این دلیل که حزب دولت در مجلس در 
اقلیت است، به خود تا ماه مى(اردیبهشت)  پیش رو فرصت 
داده تا الیحه بودجه سال 2017 را تصویب کند یا به انحالل 

دو مجلس و فراخوانى انتخابات سراسرى اقدام کند.
دولت اسپانیا با توجه به رأى اقلیتى خود در کنگره این کشور 
و برخوردار نبودن از حمایت احزاب مخالف براى تصویب 
بودجه سال 2017 در موعد مقرر، اقدام به تمدید بودجه سال 

2016 براى سال  جارى کرد. 
دولت همچنین در نظر دارد با احزاب مخالف به خصوص 
حزب سوسیالیست مذاکره کند تا شرایط را براى تصویب 

بودجه سال 2017 فراهم آورد.

ایالــت هاوایى آمریــکا فرمان ضــد مهاجرتــى جدید 
رئیس جمهورى این کشور را در دادگاه به چالش کشید.

به گزارش مهر،در اولین مخالفت با دســتور جدید «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا در خصوص مهاجرت به 

آمریکا، ایالت هاوایى این فرمان را به چالش کشید.
ترامپ با امضاى فرمان ضد مهاجرتــى جدید اتباع ایران، 
سوریه، یمن، ســومالى، ســودان و لیبى را به مدت 90 روز 
از ورود به خاك ایاالت متحده منع کــرده اما ایالت هاوایى 
اعالم کرده اســت از طریق حکم قضائى این ممنوعیت را 

به چالش مى کشد.
«داگ چین» دادســتان کل هاوایى، گفت دولت آمریکا به 
بهانه امنیت ملى همچنان مهاجران و پناهجویان را هدف 

قرار مى دهد و محدودیت ها را تشدید مى کند.
در همین رابطه قرار است جلســه دادگاه در این  باره روز 25 
اسفند یک روز قبل از اجرایى شدن فرمان مهاجرتى جدید 

برگزار شود.
وزارت دادگســترى آمریــکا در بیانیــه اى اعــالم کرد: 
مطمئن هســتیم که اقدامــات رئیس جمهــور، قانونى 
اســت و براى حفاظــت از امنیت ملى کشــورمان اتخاذ

 شده  است.
ترامپ پیش تر نیز تالش کرده بود در فرمانى اجرایى مانع از 
ورود اتباع هفت کشور به آمریکا شود اما این فرمان جنجالى 
اعتراضات زیادى را در سراسر جهان برانگیخت و در نهایت با 

حکم دادگاه فدرال آمریکا بى نتیجه ماند.
در این دستور جدید نام عراق از لیست کشورها حذف شده 
است. این تصمیم در پى فشارهاى پنتاگون و وزارت خارجه 
آمریکا بر ترامپ گرفته شده است. این دو نهاد اصرار داشته اند 
نام عراق از فهرست هفت  کشور که در فرمان ضد مهاجرتى 
پیشین ترامپ، اتباعشان از ورود به آمریکا منع شده اند، حذف

 شود.

 در پى نمایش یک سریال آمریکایى که در آن رئیس 
جمهور فیلیپین فردى با مشــکل اخالقى به تصویر 
کشیده شده است، مانیل به شــدت مراتب اعتراض 

خود را ابراز کرد.
به گزارش تابناك، در سریال «خانم وزیر»، صحنه اى 
به تصویر کشــیده مى شــود که در آن شــخصیت 
اول داســتان که وزیــر خارجه آمریکاســت به دلیل 
درخواســت هاى نابه جاى رئیس جمهور فیلیپین به 

صورت وى مشت مى زند.
در واکنش به نمایش مشابهى در این سریال سفارت 
فیلیپین در واشنگتن با انتشــار بیانیه اى از تهیه کننده 
این سریال خواســت تا اقدامات الزم را براى تصحیح 

این صحنه ها انجام دهد.
در این بیانیه آمده است: این تصاویر، وجهه بسیار بدى 
از رئیس جمهور ما نشــان مى دهند که نه تنها احترام 
وى را زیر سئوال خواهد برد بلکه نگاه افکار عمومى به 

امور خارجه را منفى خواهد کرد.
در حالى که در سریال مذکور از نامى دیگر براى رئیس 
جمهور فیلیپین استفاده شده، سفارت این کشور تأکید 
دارد که این سریال دقیقًا رویدادهاى فعلى را منعکس 

مى کند.
رئیس جمهور واقعى فیلیپین، «رودریگو دوترته» پیش 
از این به دلیل اظهارنظرات توهین آمیز مورد اعتراض 

گسترده اى قرار گرفت.

در جریان کمپین ریاست جمهورى سال گذشته سفراى 
استرالیا و آمریکا در مانیل از دوترته به دلیل اظهاراتش 
 مبنى بر اینکه خواهان تجاوز به یک مأمور استرالیایى 

زیبا بوده، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
دوترته 71 ســاله به شــدت به این انتقادات واکنش 
نشــان داده و معتقد است که ســخنان وى به اشتباه 

منتقل شده اند.
دوترته همچنیــن به دلیل بیــان اظهاراتى درباره دو 

معشوقه اش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
او پیش از این اعالم کرده بود که معشــوقه هاى وى 
هزینه اى براى مالیات دهندگان نخواهند داشت چراکه 
او آنها را در هتل هاى کوچک چند ساعت نگه مى دارد.

«نیکالس مادورو» رئیس جمهور ونزوئال، از «پدرو پابلو 
کوکزینســکی» همتاي پرویی خود خواست تا حمالت 

خود را علیه دولت ونزوئال متوقف سازد.
به گزارش آریا، مادورو تالش هاي مداخله جویانه پابلو 
کوکزینسکی علیه ونزوئال را محکوم کرد و از وي خواست 
تا به حمالت و نفرت خــود پایان دهد و از تالش هایش 

جهت بدنام کردن این کشور دست بردارد.  
رئیس جمهور ونزوئال در اظهاراتی که از رادیو و تلویزیون 
این کشور پخش می شد از تمامی مردم این قاره خواست 
تا جنبشی اعتراضی براي ابراز انزجار از اظهارات رئیس 
جمهور پرو تشــکیل دهند. وي تأکید کــرد که تاکنون 
هیچکس حتی بدترین دیکتاتور ها هم جرأت اینکه مردم 

ما را سگ خطاب کنند نداشته است.
مادورو در دیداري با روشنفکران در کاراکاس گفت: آقاي 
کوکزینســکی، «مراقلب آنچه می گویی و آنچه انجام  

می دهی باش. نفرت و حمالت  کافی است.»

مادورو همچنین خاطر نشان کرد که رئیس جمهور پرو 
در دیداري با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از وي 

خواسته تا در امور ونزوئال دخالت نماید.
«دلسی رودریگز» وزیر امور خارجه ونزوئال نیز از رئیس 
جمهور پرو خواســت تا  لباس تجــار آمریکایی را از تن 

بیرون آورد و  حقیقت آمریکاي التین را مشاهده نماید.
 در 25 فوریه، رئیس جمهور پرو در سخنرانی در آمریکا، 
آمریکاي التین را مانند یک سگ خوب و آرام  توصیف 
کرد.  وي گفت آمریکا روي مناطقی مانند خاورمیانه که 
در آنجا  مشکل وجود دارد تمرکز می کند و  افزود آمریکا 
زمان زیادي در آمریکاى التین صرف نمی کند، زیرا آن را 
مانند سگی آرام و خوب می داند  که روي فرش خوابیده 

است و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
در واکنش به این اظهارات هم رئیس جمهور ونزوئال و 
هم وزیر امور خارجه این کشور با انتقاد از کوکزینسکی 

وي را ترسو خطاب کردند.

در همین حال، دولــت پرو در یادداشــتی اعتراضی به 
اظهارات رئیس جمهور ونزوئال  و وزیر امور خارجه این 
کشور واکنش نشان داد  و سفیر خود در کاراکاس را براي 

مشورت در این رابطه فرا خواند.

   خبر آنالین | یک روزنامه اتریشى در گزارشى از 
جانشینى احتمالى «دیوید کامرون» نخست وزیر سابق 
انگلیس براى «ینز اســتولنبرگ» دبیر کل فعلى ناتو در 

سال آینده خبر داد.
به نقل از روزنامه اتریشى «اســتاندارد»، بر اساس یک 
گزارش رســانه اى دیوید کامرون نخست وزیر سابق 
انگلیس تصمیم دارد جانشــین ینز اســتولنبرگ و دبیر 

کل ناتو شود.
روزنامه اتریشــى «کوریــر» این خبر را منتشــر کرده 
و نوشــت: کامرون مى خواهد ســال آینده جانشــین 

استولنبرگ شود.
روزنامه «دیلى میل» انگلیس نیز در ماه دسامبر کامرون 
را به عنوان محتمل ترین نامزد انگلیس براى سمت دبیر 
کلى ناتو ارزیابى کرد. به نوشته این روزنامه انگلیسى اگر 
«ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس تصمیم بگیرد یک 
بریتانیایى را براى این سمت معرفى کند دیوید کامرون 

بهترین شانس را دارد.
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس، «فیلیپ 
هاموند» وزیر خزانه دارى و «مایکل فالون» وزیر دفاع 
انگلیس هم از کامرون براى دســتیابى به این ســمت 

حمایت مى کنند.
به نوشــته «پولیتیکــو» دیوید کامرون نخســت وزیر 
ســابق انگلیس اخیراً در لندن دیدارى با «آندرس فوگ 
راسموسن» دبیر کل سابق ناتو داشته است. دفتر کامرون 

نیز این دیدار را تأیید کرده است.
به نوشــته روزنامه «کوریر»، استراتژیست هاى نظامى 
مى گویند کــه معرفى کامرون براى این ســمت بدون 
آگاهى ایاالت متحده نیســت. انگلیس ارتش قدرتمند 
با تســلیحات اتمى دارد و هدف مد نظر آمریکا مبنى بر 
اختصاص 2 درصد تولید ناخالص ملــى خود به بودجه 
نظامى را برآورده کرده اســت. در ســال 2015 بودجه 
نظامى انگلیس بالغ بر 2 درصد تولید ناخالص ملى این 

کشور (55/5میلیارد دالر) بود.
ترزا مى نخســت وزیر انگلیس اواخر ژانویه با «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا دیــدار کرده و در 
گفتگوهاى بین این دو مقام غربى، مسئله ناتو هم مطرح 
شد. ترامپ در این دیدار اطمینان داد که 100  در صد از 

این ائتالف نظامى حمایت خواهد کرد.

  تسنیم| چین ضمن ابراز نگرانى از تشدید تنش 
در شبه جزیره کره، از کره شمالى خواست تا آزمایش هاى 

موشکى و هسته اى خود را متوقف کند.
چین در حالى از کره شــمالى خواســته اســت تا براى 
جلوگیرى از تشــدید تنش در منطقــه، آزمایش هاى 
موشــکى و هســته اى خود را متوقف کند که در مقابل 
از آمریکا و کره جنوبى نیز خواســته است تا مانورهاى 
مشــترك نظامى را متوقف کرده و به جاى آن به دنبال 

مذاکره باشند.
کره شــمالى در واکنش به مانورهاى نظامى تمام عیار 
آمریکا و کره جنوبى، چهار فروند موشک بالستیک را به 

سوى دریاى ژاپن شلیک کرده است.
«وانگ یى» وزیر حارجه چین تأکید کرد: آزمایش هاى 
کره شــمالى و مانورهاى نظامى در طول مرزهاى کره 
جنوبى موجب تشــدید تنش به گونه اى شده است که 
گویى دو قطار با ســرعت باال در حال نزدیک شدن به 

یکدیگر هستند.
وى در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد چین این است که در 
گام نخست، کره شمالى فعالیت هاى موشکى و هسته اى 
خود را متوقف کند و آمریکا و کره حنوبى نیز مانورهاى 
نظامى تمام عیار را متوقف نماینــد. توقف دو جانبه این 
اقدامات به طرف ها این امکان را خواهــد داد تا به میز 

مذاکره بازگردند.
وى افزود: در اختیار داشتن تسلیحات هسته اى، امنیت 
را به ارمغان نخواهد آورد. اســتفاده از نیروى نظامى نیز 
راهکار حل و فصل بحران نخواهد بود. هنوز شــانس از 
ســرگیرى مذاکرات وجود دارد، هنوز امید به برقرارى 

صلح وجود دارد.
اظهارات وزیر خارجه چین یک روز پس از آن بیان شده 
اســت که فرماندهى اقیانوس آرام ارتش آمریکا اعالم 
کرد که واشنگتن استقرار نخستین اجزاى  سامانه دفاع 

موشکى تاد در کره جنوبى را آغاز کرده است.
در حالى که آمریکا و کره جنوبى بارها اعالم کرده اند که 
هدف اصلى از استقرار سامانه هاى موشکى تاد، مقابله با 
تهدید موشکى کره شمالى است ولى چین مخالفت خود 
را با این اقدام سئول و واشنگتن اعالم کرده، سامانه اى 
که یک رادار بسیار قدرتمند دارد و قادر است تا عمق خاك 
چین نفوذ کند. چین استقرار این سامانه دفاع موشکى را 

تهدیدى براى امنیت خود مى داند.

نتایج یک نظرسنجى نشان مى دهد در حالى که حمایت 
از حزب صدراعظم آلمان ثابت مانده، افزایش حمایت از 
سوسیال دموکرات هاى این کشور با رسیدن به 32 درصد 

تنها یک درصد با حزب حاکم فعلى فاصله دارد.
به گزارش ایســنا،حزب چپ میانه سوسیال دموکرات 
در حال حاضر شــریک ائتالف حاکم «آنگال مرکل» 
صدراعظم آلمان اســت که توانســته از زمان معرفى 
«مارتین شولتز» رئیس ســابق پارلمان اروپا به عنوان 
نامزد خود براى ســمت صدراعظمى در نظرسنجى ها 

افزایش حمایت مردمى را شاهد باشد.
در همین حال نتایج یک نظرسنجى هفتگى نشان داده 
که حمایت از حزب مسیحیان دموکرات مرکل و حزب 
خواهر آن در رقم 33 درصد ثابت مانده است در حالى که 
حمایت از سوسیال دموکرات ها افزایش یافته و طى این 
هفته با اختالف یک درصد از حزب حاکم به 32 درصد 

رسیده است.

هم مــرکل و هــم شــولتز امیدوارنــد تــا بتوانند به 
ائتــالف بــزرگ خــود در حاکمیــت خاتمــه داده و 
با متحــدان کوچک تــرى دولــت جدید تشــکیل 

دهند.
نظرســنجى اخیر کــه در میــان دو هــزار و500 تن 
انجام شــده نشــان مى دهد که حزب ضــد مهاجرتى 
«آلترناتیــوى براى آلمان» شــاهد کاهــش حمایت 
مردمى بوده و اکنــون تنها 8 درصــد از آراء مردم را با 
خود موافق کرده است. همچنین حمایت از حزب سبز 
در حزب چپ آلمان بدون تغییر 8 و 7 درصد باقى مانده 

است.
تحلیلگران مى گویند براساس این نتایج حزب سوسیال 
دموکرات در صورت پیروزى مى تواند با حزب ســبز یا 
حزب چپ آلمان دولت ائتالفى تشــکیل دهد و به این 
ترتیب با داشتن 47 درصد از آراء  اکثریت پارلمان را در 

دست بگیرد.

  فارس| روزنامه فرانســوى «فیــگارو» طى 
گزارشى با استناد به نتایج یک نظرسنجى اختصاصى، 
چشم انداز حذف نامزد جناح راست میانه فرانسه در دور 
نخست انتخابات ریاســت جمهورى 2017 را بسیار 

جدى ارزیابى کرد.
 Kantar نتایج نظرســنجى اختصاصى مؤسســه
Sofres OnePoint بــراى روزنامه فرانســوى 
«فیگارو» حاکى از آن اســت که «فرانســوا فیون» 
نخســت وزیر ســابق و نامزد جناح راســت میانه در 
انتخابات ریاســت جمهورى 2017 فرانســه در دور 
نخســت این انتخابــات از گردونــه رقابت ها حذف 

خواهد شد.
براساس این نظرسنجى، نامزذ جمهوریخواهان فرانسه 
که هم اکنون با اتهامات فساد مالى مربوط به همسر و 
فرزندانش روبه رو است و محبوبیت خود را تا حدى از 
دست داده، در دور نخست انتخابات ریاست جمهورى 
فرانسه تنها قادر به کســب 17 درصد آراء خواهد بود و 
به احتمال زیاد در همان دور نخست از گردونه رقابت ها 

حذف خواهد شد.
به نوشته «فیگارو»، این همان چیزى است که از چندى 
پیش به ویژه از زمان اعالم احضار فیون به دادگاه براى 
تحقیقات بیشتر موجبات نگرانى طرفداران وى را تشدید 

کرده است.

طبق این نظرسنجى ، فرانســوا فیون در دور نخست 
انتخابات ریاســت جمهورى فرانسوى تنها 17 درصد 
آراء را به خود اختصاص خواهد داد و با اختالف تنها یک 

رأى از «بنوا هامون» سوسیالیست پیش خواهد بود و 
از «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل میانه رو و «مارین 
لوپن» نامزد حزب راســت افراطــى جبهه ملى که به 
ترتیب 25 و 26 درصد آراء را به خود اختصاص خواهند 

داد، 8 و 9 درصد عقب تر خواهد بود.
«فیگارو» در ادامه گزارش خود نوشت: با این احتساب 
حتى با درنظر گرفتن حاشــیه خطاى این نظرسنجى، 
چشم انداز حذف نامزد جناح راست میانه در دور نخست 
انتخابات ریاســت جمهــورى آتى «بســیار جدى» 

خواهدبود.
نشریه فرانسوى «کنر آنشــینه» چندى پیش اعالم 
کرد که «پنلوپه فیون» همسر «فرانسوا فیون» نامزد 
منتخب جناح راست میانه فرانسه در انتخابات ریاست 
جمهورى این کشــور، به مدت هشت ســال مشاور 
پارلمانى وى بوده و طى این مدت 500 هزار یورو حقوق 

دریافت کرده است.
خانواده فیون در واکنش به این اخبار آنها را شــایعاتى 
خوانده اند که با هــدف متزلزل کــردن جایگاه نامزد 
جناح راســت میانه در انتخابات 2017 فرانسه منتشر 

شده است.
نامزد جناح راست میانه فرانسه طى تجمع هوادارانش 
در میدان تروکادرو پاریس اعالم کرد که از رقابت هاى 
انتخاباتى کنار نخواهد رفت و بــه مبارزه ادامه خواهد 
داد.انتخابات ریاست جمهورى آتى فرانسه طى روزهاى 
23 آوریل (3 اردیبهشــت 96) و 7 ماه ِمى 2017 (17 
اردیبهشــت 96) براى تعیین سکان دار بعدى کاخ الیزه 

برگزار خواهد شد.

چشم انداز حذف فیون بسیار جدى است
چین خواستار توقف 
آزمایش هاى موشکى 

کره شمالى شد
انتخابات ریاست جمهورى فرانسه با شوك روبه رو مى شود؟

دیوید کامرون احتماالً 
جانشین دبیر کل ناتو 

مى شود

هاوایى دستور جدید مهاجرتى ترامپ را به چالش کشید

رقابت تنگاتنگ مرکل و مارتین شولتز 
براى صدراعظمى آلمان

در خواست مادورو از رئیس جمهور پرو

سریال آمریکایى با فریاد فیلیپینى

هشدار وزیر اقتصاد 
اسپانیا

رئیس جمهور پیشــین آرژانتین در دادگاهى در بوینس 
آیرس حاضر شد و از خود در برابر اتهام دست داشتن در 

اختالس دفاع کرد.
به گزارش میزان،«کریستینا کرشــنر»  رئیس جمهور 
پیشــین آرژانتین در دادگاهى در بوینس آیرس حاضر 
شــد و از خود در برابر اتهام دســت داشتن در اختالس 

دفاع کرد.

وى که از ســال 2007 تــا 2015 رئیــس جمهور این 
کشــور بود بــه دریافت رشــوه و واگــذارى امتیاز به 
شــرکت هتلدارى «لوس ســس» در این کشور شده

 است.
به گزارش منابع خبرى آرژانتین، کریستینا کرشنر در این 
دادگاه از پاسخ به سئواالت قاضى خوددارى کرده و تنها 
در یک نامه که آن را روخوانى کرده است، اتهامات وارده 

به خود را رد کرده است.
وى همچنین پس از اتمام این جلسه دادگاه حاضر نشده 
است به سئواالت خبرنگاران در مورد این پرونده پاسخ 
بدهد.نام کریستینا کرشــنر همزمان با دو پرونده دیگر 
فســاد مالى و اختالس نیز گره خورده و قاضى دادگاه 
رســیدگى به این اتهامات اعالم کرده است به زودى 

حکم خود را صادر مى کند.

رئیس جمهور پیشین 
آرژانتین اتهام 

دریافت رشوه را رد کرد
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چهل تکه

مدارکى پیدا شده است    باشگاه خبرنگاران جوان |
که ثابت مى کند قدمت آموزش اصوات به چندین قرن مى رسد.

باستان شناسان در وسایل مدرســه اى که از قرن هفدهم کشف 
کرده اند، این قضیه را ثابت کرده اند که آموزش صوت هاى زبان 
از آن قرن در مدارس انجام مى شد.باستان شناسان انگلیسى در 
کشفیات خود کتاب ها و نوشته هاى دانش آموزان سال 1667 را 
پیدا کرده اند که نشــان مى دهند دانش آموزان در آن زمان براى 
اینکه بتوانند کلمات و عبارات را راحت تــر تلفظ کنند، آنها را به 
بخش هاى کوچک تر تقسیم مى کردند.گفتنى است؛ دانشمندان 
بر این عقیده بودند که آموزش اصوات زبان که به آن «فونیکس»  

گفته مى شود، در اواخر قرن بیستم شروع شده است.

پلیــس هند ســه    باشگاه خبرنگاران جوان |
تن را در ارتباط بــا قتل دختر ده ســاله اى که جادوگران 
او را در مراســمى خاص به قتل رســانده بودند دستگیر

 کرد.
متهمان اهل ایالت جنوبى «کارناتاکا» در هند بوده اند که 
در مراســم جادوگرى براى درمان مردى فلج، دخترى ده 

ساله را ربوده و به قتل رسانده اند.
بنابر اطالعات منتشــر شــده پلیس، جادوگر مجرم ادعا 
کرده که تنها بــا خون یک کودك ده ســاله این مرد فلج 
مى توانســته دوباره قدرت پاهایش را به دست آورد و به 
همین دلیل برادر و خواهر مرد فلج دختر بچه را ربوده و با 

همدستى جادوگر به قتل رسانده اند. 

 شفاف| «تندرا دو باوس» 31 ســاله بعد از ماه ها انتظار 
براى زایمان آماده مى شــود که پزشــک قبل از جراحى به او 
مى گوید تنها 30 درصد شانس زنده ماندنش وجود دارد و باید به 

سرعت براى سزارین آماده شود.
زن جوان پذیرفت تا بــا نجات جان نوزاد خــودش را به خطر 
بیاندازد. همه چیز مرتب بود تا اینکه پزشک جراح قصد داشت 
نوزاد را از رحم مادر خارج کند، قلب و تنفس مادر متوقف شــد. 
درحالى که پزشکان براى احیاى مادر  تالش مى کردند پرستار 
مثل تمام زایمان ها با ابزار مخصوص گلوى نــوزاد را باز کرد 
تا بــراى اولین بار گریه کنــد. به محض آنکه نوزاد شــروع به 
گریه کردن کرد قلب و نفــس مادر دوباره شــروع به حرکت 

کرد.

آموزش اصوات 
چندین قرن قدمت دارد 

زنده شدن مادر پس از زایمان با بالى جادوگران بر سر دختر 10 ساله  
گریه نوزادش 030201

رئیس شعبه یک دادگاه کیفرى استان مرکزى در تشریح 
محاکمه عامل قتل عام خانوادگى در اراك گفت: متهم 
ردیف اول «ع.ص» در دادگاه اعالم کرد که اگر قربانیان 
حادثه زنده شــوند باز هم آنان را خواهم کشت که این 

مطلب ناشى از عدم پشیمانى متهم بود.
به گزارش خبرنگار میزان، محمدرضا رحمتى در تشریح 
محاکمه عامل قتل عام خانوادگى در اراك گفت: جلسه 
رســیدگى به قتل شــش نفر از شــهروندان اراکى که 
چهارشنبه 22 دى ماه سال جارى به قتل رسیدند روز سه 
شنبه 17 اسفند ماه برگزار شد. دادگاه اتهام هاى متهمین 
را تفهیم کرد و ضمن تحقیقات از متهمین، اولیاى دم و 
استماع اظهارات اولیاى دم، دفاعیات متهمین و وکالى 
طرفین با رعایت تمام تشریفات قانونى و در اختیار گذاردن 
فرصت و زمان کافى براى حق دفــاع متهمین، آخرین 
دفاع از متهمــان اخذ و پس از تنفس یک ســاعته رأى 

دادگاه صادر شد.
طبق قانون دادگاه در پایان همان جلســه رســیدگى یا 
ظرف یک هفته پــس از اعالم ختم رســیدگى رأى را 

صادر مى کند.
وى اظهار داشت: دادگاه در پایان جلسه آخر رأى را صادر 
کرد و متهم ردیف اول آقاى «ع.ص» به اتهام ارتکاب 
شش فقره قتل عمد به شش بار قصاص نفس در مأل عام 
در منطقه کوى على بن ابیطالب(ع) اراك، به اتهام حمل 
و نگهدارى سالح گرم به هفت ســال حبس و به اتهام 
اخالل در نظم و آسایش عمومى به یکسال حبس و 74 

ضربه شالق محکوم شد.
این مقام مسئول در تشریح وضعیت متهم ردیف دوم نیز 
گفت: متهم ردیف دوم «ر.ص» به اتهام دو فقره معاونت 
در قتل عمدى به دو فقره 25 ســال حبــس و به اتهام 
خرید، حمل و نگهدارى ســالح گرم به پنج سال حبس 
و از باب تکمیل مجازات به دو سال تبعید به شهرستان 
ایذه محکوم شده اســت، رأى صادره در پایان جلسه به 
متهمین وکال و اولیاى دم ابالغ شد و رأى صادره ظرف 
20 روز از ســوى طرفین قابل فرجام خواهى در دیوان 

عالى کشور است.
رحمتى در ادامه سخنان خود با استناد به فرمایش موال 
على(ع) امنیت و سالمت را دو نعمت ناشناخته برشمرد 
و خاطر نشــان کرد: در جامعه دو گوهر گرانبها سالمتى 
و امنیت وجود دارد، امنیت در جامعه بســیار مهم است 

مردم باید در امنیت کامل زندگى کنند و حاکمیت به هیچ 
وجه اجازه ســلب آرامش مردم را نخواهد داد. اگر فردى 
با اقدامات خود امنیت مردم را خدشه دار و مختل نماید 
دســتگاه قضائى با شــدت هرچه تمام  تر با فرد خاطى 

برخورد خواهد کرد. 

وى هشدار داد: دستگاه قضا به احدى اجازه سلب امنیت 
مردم را نخواهد داد و برخورد دستگاه قضا با افرادى که 
امنیت و آرامش مردم را مختل مى کنند قطعاً عبرت آمیز 

و سخت خواهد بود.
رحمتى در بخش پایانى سخنان خود؛ با اشاره به روحیه 

تخاصمى و کینه جویى برخــى از متهمین اعالم کرد: 
متهم ردیــف اول «ع.ص» در دادگاه اعالم کرد که اگر 
قربانیان زنده شوند باز هم آنان را خواهم کشت که این 
مطلب ناشى از عدم پشــیمانى متهم دارد و بیانگر اوج 

خوى کینه جویى فرد دارد.

رئیس پلیس فتا هرمزگان از شناسایى    فارس|
و دستگیرى تعمیرکار گوشى همراه که در پى دسترسى 
به تصاویر شــخصى کاربر قصد اخاذى از وى را داشت، 

خبر داد.
سرهنگ افتخارى در تشریح این خبر گفت: پیرو شکایت 
یکى از شــهروندان بندرعباس و برابــر اظهارات وى، 
شخصى ناشناس با سوء استفاده از تصاویر شاکى اقدام به 
ایجاد صفحه اى در یکى از شبکه هاى اجتماعى نموده و 
با ارسال پیام هاى تهدید آمیز و درخواست هاى نامشروع، 
 موجب ســلب آرامش وى شــده بود؛ همچنین با توجه 
به اظهارات شاکى مشخص شــد متهم از وى شناخت 

کافى دارد.
وى افزود: در تحقیقات تکمیلى مشــخص شد شاکى 
در مدت زمان دانشــجویى به همراه همکالسى هایش 
جهت تعمیرات گوشى همراه خود به شخصى به هویت 
معلوم مراجعه مى کرده و از طرف این شــخص نیز قبًال 

مزاحمت هایى براى دوستانش به وجود آمده است.
ســرهنگ افتخارى تصریح کرد: با بررســى هاى اولیه 
مشخص شد صفحه شبکه اجتماعى مربوطه با استفاده از 
ایمیل جعلى ایجاد گردیده لذا در این خصوص نتیجه اى 

میسر نشد.
وى گفــت: در ادامــه بــا اقدامات فنــى، تخصصى و 

شگردهاى خاص پلیسى شخصى به هویت «م.م» که 
همان تعمیرکار موبایل بود شناسایى شد.

این مقام انتظامى افزود: با دســتور مقــام قضائى مبنى 
بر جلب و جمع آورى کلیه ادله مربــوط به وى، اکیپى از 
مأمورین این پلیس به محل سکونت وى عزیمت کرده 
و پس از جلب نامبرده، یک دستگاه گوشى آیفون و یک 

دستگاه کامپیوتر رومیزى از وى توقیف شد.
سرهنگ افتخارى خاطر نشان کرد: در بازجویى صورت 

گرفته متهم در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابى بود که پس 
از مشاهده ادله و مستندات موجود به بزه انتسابى معترف 
شد  و بیان نمود در ابتدا درخواســت دوستى با شاکى را 
داشته است ولى وى از درخواستش امتناع کرده که متهم 
با ساخت آى دى دخترانه در شــبکه اجتماعى با شاکى 
ارتباط برقرار نموده و تصاویر شخصى وى را جمع آورى 
مى نماید در ادامه با آى دى دیگرى اقدام به تهدید و ایجاد 

مزاحمت براى شاکى کرده است.

فردي که با معرفی خود به عنوان پزشــک از کســبه و 
بازاریان در استان هاي مختلف کشــور کالهبرداري 
کرده بود توسط مأموران پلیس آگاهی اصفهان دستگیر

 شد. 
رئیس پلیس آگاهی اصفهان در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس،اظهار داشــت: مأموران پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان مطلع شدند فردي با هویت جعلی یک پزشک 
قصد دارد از کسبه و بازاریان در یکی از مراکز تجاري این 
شهر کالهبرداري کند که بالفاصله جهت رسیدگى به 

موضوع به محل اعزام شدند.
سرهنگ کارآگاه ستار خسروي ادامه داد: مأموران در یک 
اقدام غافلگیرانه متهم که خود را پزشک معرفی کرده بود 
شناسایی و در بازرسی از وى یک جلد دسته چک، یک 

مهر و کارت ملی مربوط به یک پزشک کشف کردند.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: متهــم در 
بازجویی هاي انجام شده به سرقت مدارك یک پزشک 
از یکی از اســتان هاي شــمال غربی کشــور اعتراف

 کرد.
سرهنگ خســروي افزود: این فرد به کالهبرداري از 
کسبه و مردم با شــگرد معرفی خود به عنوان پزشک 
در شهرهاي تبریز، زنجان، خلخال، میاندواب، اردبیل 

و همدان اقرار کرد.

کارآگاه خســروي با اشــاره به اینکه طبق دستور مقام 
قضائــی تصویر متهم جهــت شناســایى مالباختگان 
انتشار مى یابد از مردم خواســت: در صورتی که با این 
شیوه و توســط این فرد از شــما کالهبرداري شده به 
پلیس آگاهی اصفهان واقع در خیابــان قائمیه مراجعه 
کنیــد و یا بــا شــماره تلفــن 0312184333 تماس 

بگیرید.

  جام جم آنالین | مرد دکــه دار کــه بعد از 
کرى خوانى تلگرامى برسر دخترى، پسرى را به دوئلى 

مرگبار دعوت کرده بود، بازداشت شد.
ساعت 21 و 30 دقیقه دوشنبه مأموران کالنترى 148 
انقالب در تماس با قاضى سجاد منافى آذر بازپرس 
کشیک قتل دادســراى جنایى تهران او را در جریان 
درگیرى خونینى مقابل یک دکه مطبوعاتى در تقاطع 
بلوار کشــاورز با خیابان کارگر قرار دادند. مأموران و 
بازپرس جنایى با حضور در آنجا با جسد پسر 20ساله 
و پیکر غرق در خون پسر دیگرى رو به رو شدند. جسد 
به پزشکى قانونى و فرد زخمى نیز به بیمارستان امام 

خمینى (ره) تهران منتقل شد.
در تحقیقات اولیه معلوم شــد درگیرى میان صاحب 
دکه مطبوعاتى به نام مهران 22 ســاله با چند پسر 
جوان بوده که منجر به قتل یک نفر و زخمى شــدن 
فردى دیگر شده اســت. «مهران» و همکارش نیز 
دســتگیر و براى تحقیقات به شــعبه سوم بازپرسى 
دادســراى جنایى تهران منتقل شــدند. مهران به 
قاضى پرونده گفت: «من چهار ســال بود با مردى 
کار مى کردم که دکــه مطبوعاتى داشــت. با پولى 
که پس انداز کردم توانســتم نزدیک بلوار کشــاورز 
دکه اى را اجاره کرده و مســتقل شوم. ده روز بود که 

کارم را شروع کرده و همکارم نیز از شهرستان آمده 
بود.»

وى افزود: «از چند روز قبل فــردى برایم در تلگرام 
پیام هایى مى فرستاد و مدعى بود که دختر کارفرماى 
سابقم دختر خوبى نیست و حق ندارم به او عالقه مند 
شوم. بعد از دریافت این پیام ها، چند بار با شماره تلفن 
موردنظر تماس گرفتم که جواب نداد. بعد برایش در 
تلگرام پیام دادم که شما اشتباه مى کنید او دختر خوبى 
اســت و من به او عالقه ندارم. فقط با پدرش همکار 
بودم. فرد مزاحم را نمى شــناختم و او مدام تهدیدم 

مى کرد.»
متهم به قتل ادامــه داد: «دعواى تلگرامى مان ادامه 
داشــت تا اینکه او را به دوئل دعوت کــردم و باورم 
نمى شــد به محل قرار بیاید. گمــان مى کردم این 
دعوا و کل کل کردن در تلگرام است و تمام مى شود. 
روز حادثه تماس گرفــت و مدام نشــانى دکه ام را 
مى خواســت. ابتدا اشــتباه آدرس دادم که او متوجه 
شد و مجبور شدم آدرس واقعى بدهم. وقتى به مقابل 
دکه آمد با هم درگیر شدیم و سه نفر از دوستانش هم 
وارد این دعوا شدند. آنها نیز چاقو داشتند. درگیرى که 
باال گرفت من دو نفرشان را زدم که مزاحم تلگرامى 

کشته شد.» 

ادعاى عجیب عامل قتل عام خانوادگى اراك: 

اگر قربانیان زنده شوند باز هم
 آنها را مى کشم!

دوئل مرگبار بر سر دختر جوان

اخاذى تعمیرکار گوشى همراه از دختر جوان

  میزان | دادســتان پردیــس از دســتگیرى 
پســر جوانى که با همدســتى دوســت صمیمى اش، 
پدر و مــادر خــود را به قتل رســانده و وانمــود کرده 
بود کــه آنها بــر اثــر گازگرفتگــى فوت شــده اند،

 خبر داد.
حدود 20 روز پیش در شرق تهران گزارش فوت یک زن 
و مرد ظاهراً بر اثر گازگرفتگى به دادستانى پردیس ارجاع 
شد. با حضور قاضى ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهى 
در نگاه اول خبرها از فوت این دو نفر بر اثر گازگرفتگى 

حکایت داشت و جواز تدفین این افراد صادر شد.

بررســى ها در رابطــه با ایــن موضوع ادامه داشــت 
تــا اینکــه ســرنخ هاى جدیدى به دســت آمــد و با 
دســتورات قضائــى و هوشــیارى کارآگاهــان اداره 
آگاهى مشــخص شــد که این زن و شــوهر به قتل

 رسیده  اند.
حیدر فتاحى دادســتان پردیس در تشریح جزئیات این 
ماجرا اظهار داشت: بررســى هاى صحنه و سرنخ هایى 
که از فوت این زن و شوهر به دست آمده بود، مشخص 
کرد که پسر این خانواده با همدســتى یکى از دوستان 
صمیمى اش نقشــه قتل پــدر و مادرش را کشــیده و 

طورى وانمود مى کنــد که گویى این زن و شــوهر بر 
اثر گازگرفتگى فوت کرده انــد.وى ادامه داد: عامالن 
این جنایت بازداشت شده و در اداره آگاهى به قتل اقرار 

کرده اند.
دادســتان پردیس گفت: این پســر جوان کــه تقریباً  
17 ســال دارد، انگیزه اصلى قتل را بــد رفتارى پدر و 
مادر با وى عنوان کرده و بررســى بیشــتر در رابطه با 
این پرونده ادامــه دارد.فتاحى به والدیــن توصیه کرد 
که در تربیت و مراقبت از فرزندان خــود توجه الزم را

 داشته باشند.

 دکتر قالبی دستگیر شد

پسرى مادر و پدرش
 را به قتل رساند

یک دستگاه ســواري پژو 405 با 98 فقره تخلف و 
بیش از 58 میلیون ریال خالفی توقیف شد. 

ســرهنگ جهانگیر کریمی  در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبري پلیــس گفت: مأمــوران پلیس راه 
«اصفهان-نایین»حین کنتــرل تردد خودروها در 
این محور یک دستگاه سواري پژو 405 را به علت 

تخطی از سرعت مجاز متوقف کردند. 
وي ادامه داد: در اســتعالم از ســوابق این خودرو 
مشــخص شــد داراي 58 میلیون و 300 میلیون 
ریال جریمه پرداخت نشده و 98 فقره تخلف حادثه 
ساز است. این مقام انتظامی بیان داشت: بیشترین 
تخلف ثبت شده براي این خودرو تخطی از سرعت 
مجاز می باشد. ســرهنگ کریمی در پایان خاطر 
نشــان کرد: برابر تبصره ماده 8 قانون رســیدگی 
به تخلفات رانندگی در صورتی کــه مبلغ جریمه 
خودرویی به ده میلیون ریال برسد پلیس راهنمایی 
و رانندگی مراتب را به مالک خودرو اعالم و چنانچه 
ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ ابالغ، نســبت به 
پرداخت جریمه اقدام نشود، خودرو توقیف و از تردد 

آن جلوگیري خواهد شد.

 58 میلیون ریال خالفی
 در کارنامه پژو 405
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان

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

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند 0
1)راى شماره 139560302034018132 هیأت اول0 احمد میرشازرى فرزند منده على بشماره شناسنامه 
76 صادره از کاشان به شماره ملى 1261438711 –ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/9 

مترمربع بشماره3 فرعى مجزا از شماره 1 فرعى  از پالك 1781- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
2) راى شماره 139560302034018131 هیأت اول0 کبرى خانم فدائى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
1762 صادره از کاشان به شماره ملى 1261393740 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/9 

مترمربع بشماره 3 فرعى مجزا شده از شماره 1 فرعى  از پالك1781- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
3) راى شماره 139560302034026167 هیأت دوم0 مرضیه توحیدى نیا فرزند عباس بشماره شناسنامه 
302 صادره از کاشان به شماره ملى 1262307554 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/47 
مترمربع  (تشکیل شده از4460 و4483 – اصلى) بشــماره 1 فرعى از پالك4483- اصلى واقع در اراضى 

پامنار بخش 1 کاشان.
4) راى شماره 139560302034026165 هیأت دوم0 حســین احسنى نژاد فرزند على بشماره شناسنامه 
728 صادره از کاشان به شماره ملى 1261720725 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/47 
مترمربع (تشکیل شده از4460 و4483 – اصلى) بشــماره 1 فرعى از پالك4483- اصلى واقع در اراضى 

پامنار بخش 1 کاشان.
5)راى شــماره 139560302034026162 هیأت دوم0 على مالئى فرزند امراله بشماره شناسنامه 3583 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261982916- ششدانگ یکبابخانه بشماره 4 فرعى از پالك5942- اصلى 

واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان
6) راى شماره 139560302034023131 هیأت دوم0 معصومه سادات سیدیان بیدگلى فرزند سیدحسین 
بشماره شناسنامه 44139 صادره از کاشان به شماره ملى 1260431436- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 

بمساحت146/10 مترمربع پالك6190- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
7) راى شماره 139560302034023132 هیأت دوم0 علیرضا اژدرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 911 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261861841- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/10 مترمربع 

پالك6190- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
8) راى شماره 139560302034025111  هیأت اول0 اشرف الســادات قاضى فینى فرزند سیدسیف اله 
بشماره شناسنامه 3245 صادره از تهران بشــماره ملى 0052492184 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
124/45 مترمربع (تشکیل شــده از6534/1  و6536/8 – اصلى)  بشماره 9 فرعى مجزا شده از8 فرعى  از 

پالك 6536- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
9) راى شماره 139560302034022890  هیأت دوم0 محمد انصارى کیا فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
115 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262163676 – ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 90/30 مترمربع 
بشماره 12 فرعى مجزا از شماره5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 8759- اصلى واقع در اراضى شهر 

بخش 1 کاشان.
10) راى شــماره 139560302034022871  هیأت دوم0 حامد حس فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
8045 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263392962-  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 13/75 مترمربع 
بشماره 13 فرعى مجزا از شماره 5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك7859- اصلى واقع در اراضى شهر 

بخش 1 کاشان.( خریدارى از محمدتقى انصارى کیا و غیره)
11) راى شماره 139560302034023783  هیأت اول0 زهره ریش سفید فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
72 صادره از آران وبیدگل بشــماره ملى 6199829484-  ششدانگ ساختمان قدیمى بمساحت 185/08 
مترمربع بشماره 11 فرعى مجزا از شماره هاى 6 و 9 فرعى ازپالك8011- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.

12) راى شــماره 139560302034023537  هیأت اول0 امیرحســین کوچى فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 500 صادره از کاشان بشماره ملى 1261706846-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/17 مترمربع (تشکیل شــده از8294 و8295 – اصلى)  بشــماره 9 فرعى مجزا از 7 فرعى از پالك 

8295- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
13) راى شــماره 139560302034023536  هیأت اول0 لیال عسلى اســترکى فرزند هوشنگ بشماره 
شناسنامه 317 صادره از کاشان بشماره ملى 1262344190- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/17 مترمربع (تشکیل شــده از8294 و8295 – اصلى)  بشــماره 9 فرعى مجزا از 7 فرعى از پالك 

8295- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
14) راى شــماره139560302034020754هیأت اول0 سیداســماعیل صیــادى اســحق آبــادى 
فرزندسیدمرتضى بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان بشماره ملى 1262811589- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 202/90 مترمربع بشماره 11121 فرعى مجزى از شماره 1162 فرعى از پالك2- اصلى 

واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان (خریدارى از على عباسى کاشانى)
15) راى شــماره 139560302034020753هیأت اول0 اکرم رودگله فرزند تیموربشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262804531- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/90 مترمربع 
بشماره 11121 فرعى مجزى از شماره 1162 فرعى ازپالك 2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان 

(خریدارى از على عباسى کاشانى)
16) راى شــماره 139560302034010645 هیأت اول0 سعید مهدیزاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
3348صادره از کاشان بشماره ملى 1262021197-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 141/37 مترمربع 
بشماره 11262 فرعى مجزا از شماره10842 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از علیرضا آمین آبادى)
17) راى شماره139560302034014832هیأت اول0 عباس کوچى فرزند على بشماره شناسنامه 491 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262327539- ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل برمغازه بمساحت 60/6 
مترمربع بشماره 11280 فرعى مجزى از شماره 264 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 

کاشان (خریدارى از وراث فرهنگ کوچى)
18)راى شماره  139560302034025749هیأت اول0  طاهره حمامى خمبى فرزندعلى  بشماره شناسنامه 
4 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262970288- ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 33/90 مترمربع بشماره 

11311 فرعى مجزا از شماره 10532  فرعى از پالك 2 - اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان
19) راى شماره 139560302034023541 هیأت اول0فاطمه رضوانى فرد فرزند حمید بشماره شناسنامه 
1251108431 صادره ازکاشان  بشماره ملى 1251108431- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 37/60 
مترمربع بشماره 11316  فرعى مجزا از شــماره2135 فرعى از  پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از مهدیه رضوانى)
20) راى شماره 139560302034015437هیأت دوم0 حمیدرضا اشترى برزکى فرزند سلطانعلى بشماره 
شناسنامه 62 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262963788- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 126/45 
مترمربع بشماره 601  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
21)راى شــماره 139560302034017419هیأت دوم0 رقیه زاهدى پور دولت آباد فرزند تقى بشــماره 
شناسنامه 22760 صادره از مرند بشماره ملى 1580200575- ســه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت 82/08 مترمربع بشــماره 608  فرعى از  پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
22) راى شــماره 139560302034015517هیأت دوم0 محمدرضا کاویان پور فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه 7958 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260585913- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت 82/08 مترمربع بشــماره 608 فرعى ازپالك3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. 

(خریدارى از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
23) راى شماره 139560302034017389هیأت دوم0 غالمرضا معیلى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
125 صادره از کاشان بشماره ملى 1261789946- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 129/07 
مترمربع بشماره 610  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
 24) راى شــماره 139460302034017390هیأت دوم0زهره قاسمى ویدوجى فرزند رمضانعلى بشماره 

شناسنامه 41 صادره
 از گلپایگان بشماره ملى 1219729914- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 129/07 مترمربع 
بشماره 610  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آبادبخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین مشاعى 

مزرعه غیاث آباد)
 25) راى شــماره 139560302034025979هیأت دوم0 محســن جوکار رهقى فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 3 صادره از کاشان بشماره ملى 1263261329- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 82/55 مترمربع 
بشماره 616  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین مشاعى 

مزرعه غیاث آباد)
 26) راى شــماره 139560302034023524 هیأت دوم0 احمدعلى کارگر برزکى فرزند عقیل بشــماره 
شناســنامه 7 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263039448- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 106/60 
مترمربع بشماره 617  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
27) راى شــماره 139560302034023848هیأت دوم0 محمدتقى واحدزاده زارع فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 324 صادره از کاشان بشماره ملى 1261616944- ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 185/42 
مترمربع بشماره 618 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
28) راى شماره 139560302034027714هیات دوم. طاهره ســلیمانى نصرآبادى فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 1271 صادره از آران وبیدگل بشماره ملى 6199350715- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
118/23 مترمربع بشماره 624 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى 

از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
29) راى شــماره 139560302034015323هیات اول0 اعظم زیدآبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
628 صادره از کاشان بشماره ملى 1261695852- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/67 
مترمربع بشماره9239 فرعى مجزا   از شــماره هاى7968و119 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى 

بخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034015322هیأت اول0على عموحسنى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
384 صادره از کاشان بشماره ملى 1261668030- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/67 
مترمربع بشماره 9239 فرعى مجزا از شــماره هاى7968و119 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى 

بخش 2 کاشان.
31)راى شماره 139560302034025739هیات اول. اصغر شیرخدائى فرزند رضا بشماره شناسنامه 90 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261614607- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 149/70 مترمربع بشماره 

9310 فرعى مجزا از شماره388 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان
32)راى شــماره 139560302034025768هیأت اول0 محمدحســن کیخا فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 11174 صادره از کاشان بشماره ملى 1263424236- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/84 
مترمربع بشماره 9311  فرعى مجزا از شماره هاى428  و 1546 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از حبیب اله باقالکار)
33) راى شــماره 139560302034025735هیأت اول0 اصغر شیرخدائى کاشــانى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 90 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261614607- ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 148/40 
مترمربع بشماره 9312  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034025780هیأت اول0 اشرف سرکرده فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
878 صادره از کاشان بشماره ملى 1262279429- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت360 مترمربع 

بشماره 9314  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان
35) راى شــماره 139560302034025783هیأت اول0 اصغر شیرخدائى کاشــانى فرزند رضا بشماره 
شناســنامه 90 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261614607- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت360مترمربع بشماره 9314  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.
36) راى شماره 139560302034026191هیأت دوم0 فاطمه باقرزاده ینجه کار فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 1343 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261960513- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 256/50 
مترمربع بشماره 9317  فرعى مجزى از شــماره  521 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 

کاشان.(خریدارى از وراث انیس عناصریان)
37) راى شماره 139560302034026015هیأت دوم0ابوالفضل نجاتى برزکى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 411 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263549330- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 80/95 

مترمربع بشماره 9318  فرعى مجزا از شماره421 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
(خریدارى از عزت میراب طاهرى)

38) راى شماره 139560302034023576هیأت دوم0 حسن قیاسى فرزند عباس بشماره شناسنامه 39855 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260388591- ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 75/80 مترمربع بشماره 

9320  فرعى مجزى از شماره 163 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139560302034023582هیأت دوم0 حسن قیاسى فرزندعباس بشماره شناسنامه 39855 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260388591- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 56/30 مترمربع بشماره 

9321  فرعى مجزى از شماره 2157 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
40) راى شــماره 139560302034023749هیأت دوم0 سیدهادى بهشــتیان فرزند سیدرضا بشماره 
شناسنامه 1555 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262087228- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 230/15 
مترمربع بشماره 9322  فرعى مجزى از شــماره 419  فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 

کاشان.(خریدارى از وراث على گندمى)
41) راى شماره 139560302034023916 هیات دوم. عذرى جعفرى ارانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
104 صادره از آران  و بیدگل بشــماره ملى 6199652746- ششــدانگ چهار دیوارى مشتمل بر اعیان 
بمساحت 131مترمربع بشماره 9325 فرعى مجزا از پالك 419 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از وراث على گندمى)
42) راى شــماره 139560302034020642هیــأت اول0 اکرم خادمى طامه فرزند غالمرضا بشــماره 
شناسنامه 441 صادره از شهررى  بشــماره ملى 0492320462- سه دانگ از  ششدانگ اعیانى در عرصه 
موقوفه  بمساحت 197/50 مترمربع بشماره 9326  فرعى مجزا از شماره90فرعى از پالك 11- اصلى واقع 

در زیدى  بخش 2 کاشان.
43) راى شــماره 139560302034020643هیأت اول0 احمد عبدى فرزند اقاحسین  بشماره شناسنامه 
252 صادره از اران وبیدگل  بشماره ملى 6199506066- سه دانگ از  ششدانگ اعیانى در عرصه موقوفه  
بمساحت 197/50 مترمربع بشــماره 9326  فرعى مجزا از شــماره90فرعى از پالك 11- اصلى واقع در 

زیدى  بخش 2 کاشان
 44) راى شماره 139560302034026474هیأت اول . محمد بوجار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 3552 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262023238- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 176/9 مترمربع بشماره 9335  

فرعى مجزا از شماره 358  از پالك 11- اصلى واقع درزیدى  بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس بوجار)
45) راى شماره 139560302034026426هیأت اول0 مسیب بوجار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 3227 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263344798- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/7 مترمربع بشماره 9336  

فرعى مجزا از شماره 111 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
46) راى شماره 139560302034017429هیأت اول0 على فرجى  فرزند جواد بشماره شناسنامه 7368 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1260580024- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 67/10 مترمربع 
بشماره 5599 فرعى مجزا از پالك 2715 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان 
47)راى شماره 139560302034025505هیأت دوم. فهیمه سلطانى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2236 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262050723- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85/17 مترمربع 

بشماره 5603  فرعى مجرا از 480 فرعى از پالك 13- اصلى واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان. 
48)راى شماره 139560302034025506هیأت دوم. حســن کارگرنژاد فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
856 صادره از کاشان بشماره ملى 1261926722- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 85/17 
مترمربع بشماره 5603  فرعى مجرا از 480 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 
49) راى شماره 139560302034006229هیأت اول.اصغر حکیمى کاشانى فرزند على  بشماره شناسنامه 
835 صادره از کاشان بشماره ملى 1261938682-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110 مترمربع 

بشماره 21788  فرعى مجرا از 6987 فرعى از 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
50) راى شــماره 139560302034006230هیأت اول. زهره خارى زاده فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
2199 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262093661-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110 

مترمربع بشماره 21788  فرعى مجرا از 6987 فرعى از 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034009046هیأت دوم. ابوالحسن جندقیان فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 
103 صادره از اران وبیدگل بشماره ملى 6199403738-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/80 
مترمربع بشماره21837 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
52) راى شماره 139560302034009046هیأت دوم. صدیقه راوندى بیدگلى فرزند على بشماره شناسنامه 
110 صادره از اران وبیدگل بشماره ملى 6199444493-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/80 
مترمربع بشماره21837 فرعى از پالك  15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
53) راى شماره 139560302034015105 هیأت اول0 سمیه حاجى زاده فرزند امراله بشماره شناسنامه 
3971 صادره از کاشان به شماره ملى 1262027421- ششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 75 مترمربع 

بشماره 21922 فرعى مجزا از 3049 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
54) راى شــماره139560302034014823 هیات اول. نادر حبیبى فرزند احمد بشــماره شناسنامه538 
صادره از بیجار بشماره ملى3780481812- قســمتى از یکباب آپارتمان بمساحت 566/74 مترمربع به 

شماره 21924 فرعى از پالك 15-اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى از اکبر ناجى آبادى)
55) راى شــماره 139560302034014824هیأت اول0 على ناجى آبادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
653 صادره از کاشان بشماره ملى 12619254691- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل بر آپارتمان بمساحت 
1748/28 مترمربع بشماره 21925  فرعى ازپالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از ورثه حسین ناجى آباد)
56) راى شماره 139560302034014827هیأت اول0 لیال مدیرى فرزند خلیل اله بشماره شناسنامه 4750 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261023854- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/5 مترمربع بشماره 21931  

فرعى مجزى از شماره7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
57) راى شماره 139560302034025484 هیأت دوم0 اسماعیل سینائى  فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 
160 صادره از فالورجان به شماره ملى 1110730349- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 50 مترمربع 

بشماره 22114 فرعى مجزا از شماره 5362 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
58) راى شماره 139560302034026193 هیأت دوم0 غالمحسین باقرزاده ینجه کار فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 421 صادره ازکاشان به شماره ملى 1261573382- ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 
317 مترمربع بشــماره 22116 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از 

وراث محمد فراتى کاشانى)
59) راى شماره 139560302034028333 هیأت دوم0 محبوبه سلمانى اسحق آبادى فرزند محمدعلى 
بشماره شناســنامه 3814 صادره از کاشان به شماره ملى 1262066506- ششــدانگ یکباب ساختمان 
86/60 مترمربع بشماره 22117 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان (خریدارى از 

مالکین مشاعى ناجى آباد
60) راى شماره 139560302034026021 هیأت دوم0 انسى فدائیان فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 24 
صادره ازکاشان به شماره ملى 1262198127-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 66/10 مترمربع بشماره 
22118 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)

61) راى شماره 139560302034025344 هیأت دوم0 احمد دالکى فرزند عباس بشماره شناسنامه 31 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263231179-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/50 مترمربع بشماره 

22119 فرعى مجزا از شماره3750 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
62) راى شــماره 139560302034025760 هیــأت اول0 على شــواخى زواره فرزند خلیل بشــماره 
شناسنامه9161 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263404121-  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
106/32 مترمربع بشماره 22121 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى 

از محمدجواد اخوان)
 63) راى شماره 139560302034025793 هیأت اول0 علیرضا شاکر اردکانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
3863 صادره از کاشان به شماره ملى 1262066999-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 83/50 مترمربع 

بشماره 22123 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مهدى قدیرى)
64) راى شــماره 139560302034025272 هیأت اول0 حمیدرضا حیدریان یزدلى فرزند مجید بشماره 
شناســنامه 1325 صادره از کاشان به شماره ملى 1263491340-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 125 
مترمربع بشماره 22125 فرعى مجزا از شــماره4982 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از محمدرضا تهرانى)
65) راى شماره 139560302034025797 هیأت اول0 حمیدرضا مصلح حسن آبادى فرزند فخراله بشماره 
شناسنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262905011-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 154/72 

مترمربع بشماره 22126 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
66) راى شــماره 139560302034025970 هیأت دوم0 على محمد زراعتکار کاشــانى فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 906 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261520963-  ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر ساختمان بمساحت 732/58 متر مربع بشماره 22129  فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان
67) راى شماره 139560302034025940 هیأت دوم0 مریم کربالئى برزکى  فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 969 صادره از کاشان به شماره ملى 1261763998-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
112/50 مترمربع بشماره 22132  فرعى مجزا از شماره3882 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان. (خریدارى از آقاى مصطفى زارعى)
68) راى شماره 139560302034025939 هیأت دوم0 مصطفى زارعى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 
68 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262924782-  سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 
مترمربع بشماره 22132 فرعى مجزا از شــماره3882 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.
69) راى شماره 139560302034025992 هیأت دوم0 سیدرضا جدى فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 
4348 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262115116- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 155/85 مترمربع 
بشماره 22135 فرعى مجزا از شــماره11336 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 

(خریدارى از عباس قهرودى جوینانى)
70)راى شــماره 139560302034026178 هیأت دوم0 فاطمه زراعتکار کاشــانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 40943 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260399516- سه چهارم دانگ از ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
71) راى شــماره 139560302034026174 هیأت دوم0 حبیب اله راحتى فرزند اســماعیل بشــماره 
شناسنامه88 صادره از کاشان بشــماره ملى1261614585- ســه چهارم دانگ از ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان .(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
72)راى شــماره 139560302034026180هیأت دوم0 ابوالفضل حمیدى فردفرزند امیرعباس بشماره 
شناسنامه 2858 صادره از کاشان بشماره ملى 1261975669-  سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
73)راى شــماره139560302034026182هیأت دوم مسعودمشرقى کاشــانى فرزندابوالقاسم بشماره 
شناسنامه 1250094739 صادره ازکاشان بشماره ملى 1250094739- 1/5دانگ ازششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل براعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
74) راى شــماره 139560302034026185 هیأت دوم0 عطیه سادات نجاتى قمصرى فرزند سیدحمید 
بشماره شناسنامه 142 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263536158- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

165/50 مترمربع بشماره 22137  فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
75)راى شماره 139560302034026189 هیأت دوم0 محمدرضا راشدى فر فرزند حسن بشماره شناسنامه 
442 صادره از کاشان به شماره ملى 1262317800- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 
22139 فرعى مجزا ازشماره 2698 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از آقاى ولى اله عموزاده)
76) راى شماره 139560302034023802 هیأت اول0 ماهى پشتاره فرزند محمد بشماره شناسنامه 57 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263203175- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 77/85 مترمربع بشماره 

22143 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
77) راى شماره 139560302034023814 هیأت اول0 رضا بخشى کاشى فرزند على بشماره شناسنامه 
6614 صادره از کاشان به شماره ملى 1260572587- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 مترمربع 
بشماره 22147  فرعى مجزا از شــماره5830 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.

(خریدارى از آقاى محمد غفارى)
78)  راى شماره 139560302034020644هیات اول. حمید مصلحى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 4069 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263353215- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/80 مترمربع 

بشماره 22149 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان 
79) راى شماره 139560302034020645هیات اول. محدثه سیفى کار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250106672- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/80 مترمربع 

بشماره 22149 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان 
80) راى شماره 139560302034020646هیأت اول0 ابوالفضل مه آبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
43067 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1260420736- سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشماره 22150 فرعى مجزا از شماره 990 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان

81) راى شــماره 139560302034020647هیأت اول0 منیره شیر خورشــیدى فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 285 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261840461- سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100 مترمربع بشــماره 22150  فرعى مجزا از شــماره 990 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش  

کاشان
 82) راى شماره 139560302034020626هیأت اول0 حســن خدابنده فرزند على  بشماره شناسنامه 0 

صادره از کاشان
بشماره ملى 1250002532- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/18 مترمربع بشماره 22150  فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
83) راى شماره 139560302034023817هیأت اول0 محمد ستاره فرزند جواد  بشماره شناسنامه 1912  
صادره از کاشان بشماره ملى 1262090792- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع بشماره 22151  

فرعى مجزا از شماره  4624 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
84) راى شماره 139560302034023638هیأت دوم . محمد رضا بیدگلیان فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
2946 صادره از کاشان بشماره ملى 1262057825- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 63/05 مترمربع بشماره 

22154  فرعى مجزا از شماره 3431  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
85) راى شماره 139560302034023075هیأت دوم. زهرا جهان دیده فرزند على محمد  بشماره شناسنامه 
45866 صادره از کاشان بشماره ملى 1260448746- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 50 مترمربع 
بشماره 22158  فرعى مجزا از شماره 3409 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.

86) راى شماره 139560302034024066هیأت دوم. عظما نیکخواه فینى فرزند امیر شاهرخ خان  بشماره 
شناسنامه 1283 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261726286- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 190/20 

مترمربع بشماره 22160 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان. 
87)راى شماره 139560302034024008هیأت دوم. فاطمه قسمت کننده فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
62 صادره از کاشان بشماره ملى 1262351782- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 262/47 

مترمربع بشماره 22161  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان. 
88)راى شماره 139560302034024010هیأت دوم. محسن چام فرزند اسمعیل  بشماره شناسنامه 742 
صادره از تهران  بشماره ملى 0057652023- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 262/47 مترمربع 

بشماره 22161  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
89)راى شماره 139560302034026474هیأت اول. رضا حجت پناه فرزند عباس بشماره شناسنامه 3507 
صادره از کاشان   بشماره ملى 1261011351- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 251/3 مترمربع بشماره 

22163  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان. 
90)راى شــماره 139560302034012048هیأت دوم. امیرحسین شــبانى ارمکى فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 49739 صادره از کاشان بشماره ملى 1260487441- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از 
یکبابخانه بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 4177  فرعى مجرا از شماره 345 فرعى از پالك 23- اصلى 

واقع در درب فین بخش 2 کاشان
 91)راى شماره 139560302034012049هیأت دوم. سیما سادات صبیحى فرزند سعید  بشماره شناسنامه 
1675 صادره از کاشان بشماره ملى 1263494846- ســه دانگ مشاع  از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 4177  فرعى مجرا از شــماره 345 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در 

درب فین بخش 2 کاشان. 
92) راى شماره 139560302034020630هیأت اول.ماشااله معصومى فرزند على  بشماره شناسنامه 516 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261507169- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 
233/90 مترمربع بشماره 6435  فرعى مجرا از شماره 249 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در  درب فین 

بخش 2 کاشان.
93)راى شماره 139560302034023503 هیأت اول . محمد طیبه فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250229782- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/90 مترمربع بشماره 
6437 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از ورثه سید حسین رضوى)
94)راى شماره 139560302034023502 هیأت اول. مریم گلستانئى فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه - 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250258200- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/90 مترمربع 
بشــماره 6437 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 2 کاشان.

(خریدارى از ورثه سید حسین رضوى)
95)راى شماره 139560302034023803 هیأت اول. طاهره عسگرى فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
5355 صادره از کاشان بشماره ملى 1263366066- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 60/25 مترمربع 

بشماره 6438  فرعى مجزا ازشماره 81 فرعى از شماره 23- اصلى واقع در درب  فین بخش 2 کاشان.
96)راى شماره 139560302034022099 هیأت دوم. الهه سخنگو حسن ابادى فرزند رمضانعلى بشماره 
شناسنامه 5465 صادره از تهران بشــماره ملى 0052604861- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/34 
مترمربع بشــماره 6439  فرعى مجزا ازشماره 244 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع در درب فین بخش 

2 کاشان.
97)راى شــماره 139560302034025109 هیأت اول. معصومه خدابخشى مجرد فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 44 صادره از کاشان بشماره ملى 1262885401- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 328/11 
مترمربع بشماره 6440  فرعى مجزا ازشماره 4036 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع در درب فین  بخش 

2 کاشان.
 98)راى شــماره 139460302034025282 هیأت اول. مصطفى جعفرزاده فرزند عباســعلى بشــماره 
شناسنامه 1250711835 صادره از کاشان بشماره ملى 125711835- ششدانگ یکباب باغچه مشتمل 
براعیان بمساحت 755 مترمربع بشماره 6441  فرعى مجزا از شماره351 فرعى  ازپالك23 - اصلى واقع 

در درب فین بخش2 کاشان.
99) راى شماره 139560302034025295 هیأت اول0 زهرا جعفرزاده فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 
1250231779 صادره از کاشان بشــماره ملى 1250231779- ششــدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 
283/9 مترمربع بشــماره 6442 فرعى مجزا از شــماره 351 فرعى  ازپالك23 - اصلى واقع دردرب فین 

بخش2 کاشان.
100)راى شــماره  139560302034025298 هیأت اول0 نصراله بخشــى فرزند على محمد بشــماره 
شناسنامه 1859 صادره از کاشان بشماره ملى 1261394739- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 48/35 
مترمربع بشماره 6443 فرعى مجزا از شماره33 فرعى از پالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان
 101) راى شماره 139560302034025299 هیأت اول0 اعظم رحیم زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 

479 صادره از کاشان
بشماره ملى 1262258863- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 288/4 مترمربع بشماره 6444 فرعى مجزا 
از شــماره249 فرعى ازپالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان.(خریدارى از آقاى محمدجواد 

توالئى)
102) راى شماره 139560302034025935 هیأت دوم0 على نارنجى فرزند جواد بشماره شناسنامه 1609 
صادره از تهران به شماره ملى 0051856344- قسمتى از یکبابخانه بمساحت 1012/50 مترمربع بشماره 

6446 فرعى مجزا از شماره 435 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان.
103) راى شماره 139560302034020637 هیأت اول0 داودعلى نقى نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2 صادره از نطنز به شماره ملى 1239843526- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 163/12 مترمربع بشماره 

6449  فرعى مجزا از شماره 361 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین  بخش2 کاشان.
104) راى شماره 139560302034027738 هیأت دوم0 نیره شبانى ارمکى فرزند جواد بشماره شناسنامه 
2206 صادره از کاشان به شماره ملى 1261874791- قسمتى از یکبابخانه بمساحت103 مترمربع بشماره 

6492  فرعى مجزا از شماره 345 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان.
105 ) راى شماره 139560302034027710 هیأت دوم0 ســیدمحمود مومنى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 40 صادره از کاشان به شماره ملى 1262801443- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل به اطاق 
بمساحت 303/43 مترمربع بشماره 6723 فرعى مجزا از شماره هاى295و294  فرعى از پالك 34- اصلى 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان
106) راى شــماره 139560302034022831 هیأت دوم0 محمد چشــمه ئى فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 10534 صادره از کاشان بشماره ملى 1260611698- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
167/50 مترمربع بشماره 1401  فرعى مجزا از شماره 176 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان.(خریدارى از حسینعلى چشمه ئى) 
107) راى شماره 139560302034022833 هیأت دوم0 محبوبه خوبى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1475 صادره ازآران وبیدگل به شماره ملى 6199928857- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
167/50 مترمربع بشماره 1401  فرعى مجزا از شماره 176 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان.(خریدارى از آقاى حسینعلى چشمه ئى) 
108) راى شماره 139560302034018121 هیأت اول0 ســعید فینى دیزچه فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 356 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260699641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/75 
مترمربع بشــماره 1403 فرعى مجزا از شــماره 1242 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان(خریدارى از غالمحسین فینى)
109) راى شماره 139560302034004943 هیأت دوم0 مهدى فالحیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2197 صادره از کاشان به شماره ملى 1261874706- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 78/55 مترمربع 

بشماره 10528  فرعى مجزا از شماره 1219 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش2 کاشان
 110) راى شماره 139560302034024086 هیأت دوم0 اسداله فالحیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250212537- قسمتى ازیکبابخانه بمساحت 77/44 مترمربع بشماره 10749 

فرعى مجزا از شماره 1219 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 کاشان
111) راى شماره 139560302034025490 هیأت دوم0 حســن گندمى فینى فرزند آقانصراله  بشماره 
شناسنامه 125 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262796636- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/25 
مترمربع بشماره 10752 فرعى مجزا از شماره 494 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان( خریدارى از وراث نصراله گندمى فینى)
112) راى شــماره 139560302034023570 هیأت دوم0 رضا حداد کاشــانى فرزند حبیب اله بشماره 
شناسنامه 6782 صادره از کاشان به شماره ملى 1260574271- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/70 
مترمربع بشماره 10753  فرعى مجزا از شماره 871 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان.( خریدارى مع الواسطه از اسداله پهلوان فینى)
113) راى شــماره 139560302034028621 هیأت اول0 حســین قهرودى فینى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 618 صادره از دزفول به شماره ملى 5269431718- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 116/25 مترمربع بشماره 6455  فرعى مجزا از شــماره 1883 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع 

درفین بزرگ بخش2 کاشان.
114) راى شماره 139560302034028623 هیأت اول0 ام البنین چهارباغ فینى فرزند محمد هاشم بشماره 
شناســنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262997178-ســه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 116/25 مترمربع بشماره 6455  فرعى مجزا از شماره 1883 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در 

فین بزرگ بخش2 کاشان.
115) راى شماره 139560302034023533 هیأت دوم0 محمد حســینعلى زاده فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 33 صادره از کاشان به شماره ملى 1262962791- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
255/47 مترمربع بشماره 6687  فرعى مجزا از شماره 5628 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.
116) راى شــماره 139460302034030607 هیأت دوم0 معصومه دشتبانى فینى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 4635 صادره از کاشان به شماره ملى 1261022718- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
255/47 مترمربع بشماره 6687 فرعى مجزا از شماره 5628 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان
117) راى شــماره 139560302034024089هیأت دوم0 امید ابوالقاسمى کاشانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2263 صادره از تهران بشماره ملى 0064019721- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
155/60 مترمربع بشماره 6696 فرعى مجزا از شماره 2293 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از على اکبر دارابى)
118) راى شــماره 139560302034024088هیأت دوم0 محمد ابوالقاسمى کاشانى فرزندعلى بشماره 
شناسنامه 32675 صادره ازکاشــان بشــماره ملى 1261306406- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت155/60 مترمربع بشماره 6696 فرعى مجزا ازشماره 2293 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع درفین 

بزرگ بخش2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از على اکبر دارابى)
119) راى شــماره 139560302034022488 هیأت دوم0 الهه عظیمى حســن ابادى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملى 1262996988- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/25 
مترمربع بشماره 6697 فرعى مجزا از شماره 1093 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از عزیزاله برهمن)
 120) راى شــماره 139560302034023907 هیأت دوم0 احمد محمدى سرواله فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 470 صادره از کاشان به شماره ملى 1261900863- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144/5 
مترمربع بشماره 6698 فرعى مجزا از شــماره 845 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.
121) راى شــماره 139560302034023785 هیأت دوم0 عباســعلى احمدیان فرد فینى فرزند على اقا 
بشماره شناسنامه 38 صادره از کاشــان به شماره ملى 1262801427- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
202/45 مترمربع بشماره 6700 فرعى مجزا از شماره 611 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.
122) راى شــماره 139560302034023505 هیأت اول. محمدرضا عبدلیان فینى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 4506 صادره از کاشان به شماره ملى 1261021411- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
222/71 مترمربع بشماره 6702 فرعى مجزا از شماره 1085 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از عباس عبدلیان)
123) راى شــماره 139560302034023504 هیأت اول. سمیه رهبردوســت فرزند حیدرعلى بشماره 
شناسنامه 69 صادره از کاشان به شماره ملى 6199899911- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
222/71 مترمربع بشماره 6702 فرعى مجزا از شماره 1085 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از عباس عبدلیان)
124) راى شــماره 139560302034025774هیأت اول. امیرحسین مهندس پورفرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 531 صادره ازکاشان بشماره ملى 1261094011- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
245/10 مترمربع بشماره 6704 فرعى مجزا از شماره 222 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از ورثه شکراله همایونفال)
125) راى شماره 139560302034025772 هیأت اول. محمدرضا مهندس پور فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 45981 صادره از کاشان بشماره ملى 1260449882- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
245/10 مترمربع بشماره 6704 فرعى از شماره 222 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.(خریدارى از ورثه شکراله همایونفال)
126) راى شماره 139560302034003793 هیأت دوم. ملیحه خیرخواه حسن ابادى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 1179 صادره از کاشان بشماره ملى 1260954234- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
315/62 مترمربع بشماره 1444 فرعى مجزا از شــماره 297 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد 

بخش2 کاشان.(خریدارى از وراث حسن اشرف)
127) راى شــماره 139560302034003792 هیأت دوم. مجید اشرف حسن آبادى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 955 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1260951987- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
315/62 مترمربع بشماره1444 فرعى ازشماره 297 فرعى ازپالك 40- اصلى واقع درحسن آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از وراث حسن اشرف حسن ابادى)
128) راى شــماره 139560302034018114 هیأت اول. فرزانه غفارزاده قمصرى فرزند نعمت بشماره 
شناسنامه 14786 صادره از کاشان به شماره ملى 1263460348- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
133/44 مترمربع بشماره 1467 فرعى مجزا از شماره 453 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد 

بخش2 کاشان.(خریدارى از ورثه محمداقا ارجمندى)
 129) راى شماره 139560302034026232 هیأت دوم.مهدى حاجى زاده حسن آبادى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 1099 صادره از کاشان به شماره ملى 1260953432- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 236/56 
مترمربع بشماره 1468 فرعى مجزا از شماره 1161 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از رضا حاجى زاده)
130) راى شماره 139560302034018111 هیأت اول. سعید عباسى حســن ابادى فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 206 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263553265- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247/45 
مترمربع بشماره 1469 فرعى مجزا از شــماره 676 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از حسین چلوئى)
131) راى شماره 139560302034005738 هیأت اول. طاهره حسین پور مقدم لتحرى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 49 صادره از کاشان به شماره ملى 1262966872- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 130/14 
مترمربع بشماره 6730 فرعى مجزا از شماره 443 فرعى  از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2 کاشان.

(خریدارى از جعفر شالچى)
132)راى شماره 139560302034017708 هیأت دوم. مهدى منصورى فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1250224306-یک دهم دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/15 
مترمربع بشماره 6795  فرعى ازشماره 363 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از حاج حسین فیضى خادم)
133)راى شــماره 139560302034017710هیأت دوم. فاطمه منصورى ارمکى فرزندحســن بشماره 
شناسنامه 661 صادره از کاشان بشماره ملى 1261953770-پنج دانگ و نه دهم دانگمشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 90/15 مترمربع بشــماره 6795  فرعــى از 363 فرعى ازپــالك 45- اصلى واقع 

درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حسین فیضى خادم)
134)راى شماره 139560302034025527 هیأت دوم. مریم طحان زاده فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 
68 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262945291-سه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 203/80 
مترمربع بشماره 6802  فرعى مجزا ازشماره 1447 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از حسین شعبانى)
135)راى شماره 139560302034025526هیأت دوم. اسماعیل صفائى راد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
40 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262945011-سه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 203/80 
مترمربع بشماره 6802 فرعى مجزا ازشماره 1447 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از حسین شعبانى)
136)راى شماره 139560302034025975 هیأت دوم. عباس سلمانى لتحرى فرزند حبیب واحد العین  
بشماره شناسنامه 25 صادره از کاشان بشماره ملى 1262880254- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 287/40 
مترمربع بشماره 6803 فرعى ازشــماره 3518 و قسمتى مفروز از شــماره 1279 و 1282 فرعى ازپالك 

45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه ازسید عبداله امام و محمود توتستانى)
137)راى شــماره 139560302034025787 هیأت اول. فاطمه صحراگرد قزاانى فرزند رسول بشماره 
شناسنامه 887 صادره از کاشان  بشماره ملى 1260772942- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 103/55 
مترمربع بشماره 6804 فرعى مجزا ازشماره 1326 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از حسین کاظمى)
 138)راى شــماره 139560302034025115 هیأت اول.داود مهدى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
1574 صادره از تهران  بشماره ملى 0048079383- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 198/71 مترمربع 

بشماره 6806 فرعى مجزا ازشماره 3484 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
139)راى شماره 139560302034025773 هیأت اول0 مریم غالمحســینى قزاان فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 39 صادره از کاشــان   بشماره ملى 1263539467- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 119/30 
مترمربع بشماره 6807 فرعى مجزا ازشماره 1542 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از سید حسن مسعودى)
140)راى شــماره 139560302034025776 هیأت اول0 صغرى الوچه لتحرى فرزند مصطفى بشماره 
شناسنامه 43 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262757983- ششدانگ انبار مشتمل بر اعیان بمساحت 304 
مترمربع بشماره 6808 فرعى مجزا ازشماره 1435 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان

141)راى شــماره 139560302034025988 هیأت دوم. زهرا رحیمیان لتحرى فرزند شــعبان بشماره 
شناسنامه 46 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262921961- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/87 مترمربع 
بشماره 6809 فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از سید عبداله امام)
142)راى شــماره 139560302034025294 هیأت اول. محســن فالح لتحرى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 1704 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261043626- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
184/68 مترمربع بشماره 6810 فرعى مجزا ازشماره 1348 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 

2 کاشان(خریدارى از ربابه سبزى فروش)
143)راى شماره 139560302034025297 هیأت اول. احسان فالح لتحرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1754 صادره از کاشان بشماره ملى 1261044126- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 83/81 مترمربع 

بشماره 6811 فرعى مجزا ازشماره 1340 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان
144)راى شماره139560302034023496 هیأت اول. رضا رجب زاده زارع فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1238 صادره ازکاشان بشماره ملى 1261959469- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/25 
مترمربع بشماره 6814 فرعى مجزا ازشماره 3640 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از نعمت اله اسکندرى)
145)راى شــماره 139560302034023497 هیأت اول. زهرا ابراهیمى قزاانى فرزند حســین بشماره 
شناسنامه 27 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262629354- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
122/25 مترمربع بشماره 6814 فرعى مجزا ازشماره 3640 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 

2 کاشان. .(خریدارى از نعمت اله اسکندرى)
146)راى شماره 139560302034020621 هیأت اول. حسین منوچهریان فرزند على بشماره شناسنامه 
49850 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260488551- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 62/70 مترمربع 
بشماره 6821  فرعى مجزا ازشماره 1378 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

از اشرف غیاثى)
147)راى شــماره 139560302034017700 هیــأت دوم0 محمــد نجفى فرزند اکرم على بشــماره 
شناســنامه 524 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1260659380- ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 111/13 مترمربــع بشــماره 14197 فرعــى مجــزا ازشــماره 1427 فرعــى ازپــالك 
49- اصلــى واقــع در صفــى ابــاد بخــش 2 کاشــان.(خریدارى مــع الواســطه از محمدامیــن

 گیالسى)
  148)راى شــماره 139560302034017701 هیــأت دوم0 مولود فالحى فرزند رمضانعلى بشــماره 
شناسنامه 579 صادره از کاشان  بشماره ملى 1260659933- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
111/13مترمربع بشماره 14197 فرعى مجزا از شماره 1427 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از محمدامین گیالسى)  
149)راى شماره 139560302034023797 هیأت اول. مهدى ابراهیم ابادى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
929 صادره از کاشان بشماره ملى 1261997018- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/95 
مترمربع بشماره 14211 فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد  بخش 2 

کاشان.(خریدارى از محمد باغ چائى)
150)راى شــماره 139560302034023796هیأت اول. زینب شــیرین فرزند داود بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250231957- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/95 مترمربع 
بشماره 14211 فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى اباد  بخش 2 کاشان.

(خریدارى از محمد باغ چائى)
151)راى شــماره 139560302034023602 هیأت دوم. جعفر فرسا فرزند حسن بشماره شناسنامه 365 
صادره ازکاشان بشــماره ملى 1261675762- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 93/11 مترمربع بشماره 

14212 فرعى مجزا ازشماره 8206 و 8226 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد بخش 2 کاشان.
152)راى شماره 139560302034025799 هیأت اول. رضا ســقازاده پوالدى فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 654 صادره از کاشان به شماره ملى 1262339431- ششدانگ یکباب انبارمکانیکى بمساحت 
57/36 مترمربع بشماره 14234 فرعى مجزا ازشماره 10848 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از  طاهره فارسى)
153)راى شماره139560302034025764  هیأت اول. محمدعلى ظهیر زاهدى فرزند غالمعلى بشماره 
شناسنامه 197 صادره از کاشان به شماره ملى 1262234786- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 66/38 
مترمربع بشماره 14235 فرعى مجزا از شــماره 1872 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.
154)راى شماره 139560302034025303 هیأت اول0 محمد نجاریان فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 
9 صادره از کاشان  بشماره ملى 6199912624- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/35مترمربع 

بشماره 14237 فرعى مجزا از شماره 9325 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
155)راى شماره 139560302034025302 هیأت اول0 زهرا فاکر فرزند على  بشماره شناسنامه 14770 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263460186- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/35 مترمربع 

بشماره 14237 فرعى مجزا ازشماره 9325 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
156)راى شــماره 139560302034025240 هیأت اول. فاطمه اکبرى فرزند احمد بشــماره شناسنامه 
1194 صادره ازکاشان به شماره ملى 1262386225- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 95/31 مترمربع 
بشماره 14238 فرعى مجزا ازشماره 11892 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان

 157)راى شــماره 139560302034025719 هیأت اول. الهام تقى زاده شعرباف فرزند امیررضا بشماره 
شناسنامه 14886 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263461344- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/10 
مترمربع بشماره 14240 فرعى مجزا ازشماره 4320 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از محمد فالحتى نژاد)
158)راى شماره 139560302034026246 هیأت دوم0 على رستگاردباغى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
46061 صادره از کاشان به شماره ملى 1260450686- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 404 
مترمربع بشماره 14242 فرعى مجزا از شــماره 492 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.
159)راى شــماره 139560302034026245 هیأت دوم0 ســهیال ارفعى فرزند مصطفى خان بشماره 
شناسنامه 9221 صادره از کاشان به شماره ملى 1260598561- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
404 مترمربع بشــماره 14242 فرعى مجزا از شــماره 492 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.
160)راى شماره 139560302034020620 هیأت اول. حسین انصارى فرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
128 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262119421- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 93/35 مترمربع 
بشماره 14248 فرعى مجزا ازشــماره 1479 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از قدسى پشت مشهدى)
161)راى شماره 139560302034020617 هیأت اول. غالمحسین مهتابى فرزند حبیب بشماره شناسنامه 
6257 صادره از کاشان به شماره ملى 6199224752- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 15/65 مترمربع 
بشماره 14249 فرعى مجزا از شماره 5767 و 7560 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از احمد و عباسعلى باغبانى)
162)راى شماره 139560302034018115 هیأت اول. محمد زارع فرزند على بشماره شناسنامه 4892 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263361439- ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى بمساحت 110/64 
مترمربع بشماره 14252 فرعى مجزا از شماره 372 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
163)راى شماره 139560302034023542 هیأت اول. مصطفى شریف راد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
6939 صادره از کاشان به شماره ملى 1263381901- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 137/32 
مترمربع بشماره 14254 فرعى مجزا از شماره 6879 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از اصغر شریف راد)
164)راى شماره 139560302034023539 هیأت اول. مهدى امین نصر ابادى فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 6229 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263374808- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/33 
مترمربع بشماره 14255 فرعى مجزا  ازشــماره 9720 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.
165)راى شماره 139560302034020650 هیأت اول. محمود مال امینى نصرابادى فرزند کریم بشماره 
شناسنامه 295 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1260701931- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/45 مترمربع بشماره 14256 فرعى مجزا ازشماره 1331 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى خورشید ماجدى)
166)راى شــماره 139560302034020651 هیأت اول. زهرا برخور فرزند حسینعلى  بشماره شناسنامه 
644 صادره از کاشان بشماره ملى 1261859170- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 150/45 
مترمربع بشماره 14256 فرعى مجزا از شماره 1331 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان(خریدارى از خورشید ماجدى)
 167)راى شــماره 139560302034023818 هیأت اول. احمد ژاله خواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
5918 صادره از کاشان به شماره ملى 1260565572- ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 173/62 
مترمربع بشماره 14257 فرعى مجزا از شــماره 717 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از پریدخت خرمى)
168)راى شماره 139560302034023493 هیأت اول. اصغر هاشمى خواه فرزند حسن بشماره شناسنامه 
404 صادره از اران وبیدگل  به شماره ملى 6199518705- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 
مترمربع بشماره 14258 فرعى مجزا ازشــماره 372 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
169)راى شماره 139560302034023494 هیأت اول. کبرى محدث فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
298 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملى 6199574346- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 
مترمربع بشماره 14258 فرعى مجزا از شــماره 372 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
170)راى شماره 139560302034023590 هیأت دوم. عباس جوینانى فرزند مسیب بشماره شناسنامه 3 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262472857- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 111/44 مترمربع 
بشماره 14261 فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از محمد باغچائى)
171)راى شــماره 139560302034022113 هیأت اول. نجمه حدادى فرزند على نقى شناسنامه 327 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262358019- ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 914 مترمربع بشماره 

268 فرعى ازپالك 52 - اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش2کاشان
172)راى شماره 139560302034002433 هیأت اول. احمد سلیمانى نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2742 صادره از کاشان بشماره ملى 1261974506- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع 

بشماره 284 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
173)راى شماره 139560302034002434 هیأت اول. مرضیه بذرکار فرزند حسین بشماره شناسنامه0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250130034- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 

284 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
174)راى شماره 139560302034020634 هیأت اول0 حسین عطابخشیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 
12 صادره از کاشان بشماره ملى 1261947207- ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 191/75 مترمربع 
بشماره 2953 فرعى مجزى از شماره 1909 فرعى از پالك53 - اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان.

(خریدارى از فاطمه عباس زاده)
175)راى شــماره 139560302034009044هیــأت دوم. حســین خیرخــواه راونــدى فرزند عباس 
بشــماره شناســنامه 1678 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261205898- ششــدانگ دوباب مغازه 
و انبار بمســاحت257/20 مترمربع بشــماره 5238 فرعــى از 1826 ازپالك 1- اصلى واقــع در راوند 
بخش4کاشان(خریدارى مع الواسطه از میرزا اقا ارباب ســرنجى وعلى همایونى مقدم) 176)راى شماره 
139560302034023816 هیأت اول0 سعیدرضا طوقانى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 3651 صادره از

تهران بشماره ملى 0056438958- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان و باغچه بمساحت 
232/66 متر مربع بشــماره 5271 فرعى از 2199 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.

(خریدارى از عبدالرحیم عیار)
177)راى شماره 139560302034025530 هیأت دوم. ابوالفضل هنرمند فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1999 صادره از کاشان بشماره ملى 1261209095- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 214/62 مترمربع 
بشماره 5275 فرعى مجزا از شماره 2232 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان(خریدارى 

از اقا حسین هنرمند).
178)راى شماره 139560302034025945 هیأت دوم. حســین هنرمند فرزند عباس بشماره شناسنامه 
19 صادره از کاشان بشماره ملى 1263138322- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 373/15 مترمربع 
بشماره 5276 فرعى مجزا از شماره 1846 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از بانو ایران عامرى)
179)راى شماره 139560302034023992 هیأت دوم0 حســین هنرمند فرزند على بشماره شناسنامه 
1513 صادره از کاشان بشماره ملى 1261204239-سه دانگ از ششدانگ یکباب چهار دیوارى مشتمل 
بر مغازه بمساحت 251/12 مترمربع بشــماره 5282 فرعى از 1826 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند 

بخش4کاشان.(خریدارى مع الواسطه از میرزااقا ارباب سرنجى)
180)راى شماره 139560302034023993 هیأت دوم0 سیدرضا حسینى راوندى فرزند سیدخلیل بشماره 
شناسنامه 326 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1262218411-سه دانگ ازششدانگ یکباب چهاردیوارى 
مشتمل برمغازه بمساحت 251/12 متر مربع بشماره 5282 فرعى از 1826 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در 

راوند بخش4کاشان.(خریدارى از میرزااقا ارباب سرنجى)
181)راى شماره 139560302034008844 هیأت اول0 حامد خرم ابادى فرزند صادق بشماره شناسنامه 
104 صادره از کاشان بشماره ملى 1263313701- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 189/5 
مترمربع بشــماره 3380 فرعى مجزا از شــماره 2333 و 17 فرعى ازپالك 3- اصلى واقــع در طاهراباد 

بخش4کاشان(خریدارى از ابراهیم حاجى ابراهیمى )
182)راى شماره 139560302034008845 هیأت اول0 ندا چترنور فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250276217- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/5 مترمربع بشماره 
3380 فرعى مجزا از شماره 2333 و 17 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان( خریدارى 

از ابراهیم حاجى ابراهیمى )
183)راى شماره 139560302034023403 هیأت دوم0 سیدحسن ســاداتى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 291 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261186990- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1004/01 
مترمربع بشــماره 1751 فرعى مجزا از شــماره 171 و 172 فرعــى ازپالك 4- اصلــى واقع در خزاق 

بخش4کاشان(خریدارى از حاج حسین ارشدى خزاقى و رشیدى خزاقى)
184)راى شــماره 139560302034026111 هیأت دوم0 اعظم اســحق ابادى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 9 صادره از کاشــان بشماره ملى 1262882291- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
416/51 مترمربع بشماره 3849 فرعى مجزا از شماره 360 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از سکینه جمالى )
185)راى شماره 139560302034026114 هیأت دوم0 حسین على دوست فرزند قنبر بشماره شناسنامه 
3540 صادره از تهران بشماره ملى 0048746797- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 416/51 
مترمربع بشــماره 3849 فرعى مجزا از شــماره 360 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاســر بخش6 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از سکینه جمالى )
 186)راى شماره 139560302034009045 هیأت دوم0 مهین ثابتى نیاسر فرزند حسین بشماره شناسنامه 
30 صادره از کاشان بشماره ملى 1262844878- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/60 مترمربع بشماره 
3860 فرعى مجزا از شــماره 782 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از بانو جواهر مهرابى)
187)راى شــماره 139560302034020618 هیــأت اول. طاهــره دبــاغ کلهرى فرزنــد مانده على 
بشماره شناسنامه 746 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261632451- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
179/73 مترمربع بشــماره 3864 فرعى مجزا از شــماره 143 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاســر 

بخش6کاشان(خریدارى از مجتبى خرم گاه)
188)راى شماره 139560302034026013 هیأت دوم. محمد مهراجى فرزند عباس بشماره شناسنامه 87 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262726859- ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 305/92 مترمربع 

بشماره 3866 فرعى مجزا از شماره 1780 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 کاشان.
189)راى شماره 139560302034024092 هیأت دوم. محمدرضاپیرانى زاده کاشانى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 459 صادره از کاشان بشماره ملى 1261814290- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 354/85 
مترمربع بشماره 204 فرعى مجزا از شماره 135 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع دردولت آباد نیاسر بخش6 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از نصرت اله رضایى)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد 

شد0
م الف: 2117 تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/12/5  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1395/12/21  سلمانى  رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/12/153
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201655 شــماره پرونده: 9409983759200351 شماره بایگانی شعبه: 
940361 خواهان: آقاى ابراهیم عارفیان فرزند حسن به نشانى: شاهین شهر خ مخابرات فرعى 2 شرقى نیم 
فرعى 1 جنوبى پالك 22، خواندگان: 1- سازمان مسکن و شهرسازى استان اصفهان به نمایندگى آقاى 

محمدحسین برخوردارى به نشــانى: اصفهان خ هزار جریب 2- آقاى مصطفى حق شناس فرزند رضاقلى 
به نشانى: مجهول المکان 3- آقاى تقى فرهادى فرزند غالمرضا به نشانى: شاهین شهر خ مخابرات نبش 
3 غربى مجتمع فرهادى طبقه دوم بیمه ایران 4- آقاى حسن متقى زاده فرزند اکبر به نشانى: شاهین شهر 
خ مخابرات بین فرعى 1 و 2 غربى مشــاور امالك متقى زاده، خواسته : 1- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
2- ابطال سند، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى على اکبر ضیایى به وکالت از آقاى ابراهیم عارفیان 
فرزند حسن به طرفیت 1- سازمان مسکن و شهرسازى استان اصفهان 2- آقاى مصطفى حق شناس مسجد 
حکیمى فرزند رضاقلى 3- آقاى تقى فرهادیه فرزند غالمرضا 4- آقاى حسن متقى زاده فرزند اکبر به خواسته 
ابطال سند رسمى مالکیت دولت جمهورى اسالمى ایران نســبت به پالك ثبتى 301/16696 بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى پالك 301/16696 بخش 16 حوزه ثبت اصفهان 
بدین توضیح از سوى وکیل خواهان به شرح دادخواست «موکل به موجب بیع نامه عادى مورخ 1381/12/7 
تنظیمى در مشاور امالك کیمیا اقدام به خرید زمین به شماره پالك ثبتى 301/16696 بخش 16  اصفهان از 
مالک اصلى آن خوانده ردیف دوم توسط وکالت نامه هاى تفویضى پیوست دادخواست نموده است قبًال پالك 
ثبتى فوق به موجب رأى شماره 451 کمیسیون تشــخیص ماده 12 قانون زمین شهرى موات اعالم شده 
بود و سند مالکیت مالک آن (خوانده ردیف دوم) ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت جمهورى اسالمى 
ایران صادر شــده بود اما پس از آن در تاریخ 1386/12/7 دیوان عالى کشور طى دادنامه شماره 5/1921 
حکم به ابطال رأى شماره 451 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرى صادر نموده و پالك ثبتى فوق الذکر 
را بایر اعالم کرده اســت حال با عنایت به اعاده مالکیت اولیه ى خوانده ردیف دوم صدور حکم شایسته به 
شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با عنایت به محتویات نظر به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى 
به شماره 103/95/2580/26 مورخ 95/8/8 تمامت شــش دانگ پالك 301/16696 واقع در بخش 16 
اصفهان در صفحه 460 دفتر 95 ذیل ثبت 115/21 به نام آقاى مصطفى حق شناس مسجد حکیمى سابقه 
ثبت و صدور سند مالکیت دارد که به موجب راى کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرى پالك مزبور موات 
اعالم شده که به نام دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى اداره کل زمین شهرى استان اصفهان به 
شماره چاپى 459663 سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و از طرفى مطابق دادنامه شماره 5/1921 مورخ 
86/12/7 صادره در پرونده کالسه 1221/5/84 شعبه پنجم تشخیص دیوان عالى کشور حکم به ابطال راى 
کمیسیون ماده 12 زمین شهرى نسبت به پالك هاى مورد مالکیت خواهان دعوى که در نظریه کارشناس 
مشخص گردیده و بایر بودن اراضى مذکور صادر شده اســت و در نتیجه پالك هاى ثبتى مذکور در نظریه 
کارشناسى که رونوشت آن پیوست پرونده مى باشد که پالك ثبتى موضوع دعوى از جمله پالك هاى مذکور 
مى باشد مجددا به اعاده مالکیت مالک اولیه درآمده اســت و از طرفى مطابق رونوشت مبایعه نامه ى مورخ 
1381/12/7 آقاى حسن متقى مع الواسطه از طرف مالکین اصلى به موجب وکالت نامه هاى رسمى ابرازى 
شش دانگ پالك ثبتى 301/16696 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان را به نام خواهان منتقل نموده است 
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 211 و 220 قانون 
مدنى و مواد 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به ابطال سند رسمى 
مالکیت دولت جمهورى اسالمى ایران با نمایندگى اداره کل زمین شهرى استان اصفهان به شماره چاپى 
459663 نسبت به پالك ثبتى 301/16696 بخش 16 حوزه ثبت اصفهان و الزام خوانده ردیف دوم (آقاى 
مصطفى حق شناس مسجد حکیمى) به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و تنظیم سند رسمى پالك 
فوق الذکر به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنى بر الزام سایر 
خواندگان به تنظیم سند رسمى نظر به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى سند مالکیت رقبه موضوع دعوى 
به نام خوانده ردیف دوم مى باشد لذا دعوى مطروحه متوجه نامبردگان نمى باشد و مستنداً به بند 4 ماده 84 
و ماده 89 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. رأى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مدت پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت و همچنین نســبت به سایر خواندگان قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2054  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر/12/704
حصر وراثت

حشمت اله درویشیان فرزند عباس داراي شناسنامه شماره 14 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1749/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرحمزه 
درویشیان فرزند حشمت اله به شناسنامه شماره 1647 در تاریخ 1395/9/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حشمت اله درویشیان 
فرزند عباس شماره شناســنامه یا کدملى 14 نســبت به متوفى (فرزند) 2- رضوان طایى سمیرمى فرزند 
على قربان شماره شناسنامه یا کدملى 49 نســبت به متوفى (زوجه) 3- اقدس سعیدى مبارکه فرزند جعفر 
شماره شناسنامه یا کدملى 33 نسبت به متوفى (مادر) 4- امیرحســین درویشیان مبارکه فرزند امیرحمزه 
شماره شناسنامه یا کدملى 5410397886 نسبت به متوفى (فرزند) 5- امیرعباس درویشیان مبارکه فرزند 
امیرحمزه شماره شناســنامه یا کدملى 5410312139 نســبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/807 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/705
حصر وراثت

عبداله نعمت اللهى فرزند حیدرقلى داراي شناسنامه شماره 18 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1789/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرقلى 
عشورى مهرنجانى فرزند حاجى قلى به شناســنامه 226 در تاریخ 1395/10/21 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عبداله نعمت 
اللهى فرزند حیدرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 18 نسبت به متوفى (فرزند) 2- سودابه عشورى مهرنجانى 
فرزند حیدرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 6 نســبت به متوفى (فرزند) 3- بى بى ناز قاراگوزلو ده سرخى 
فرزند رضاقلى شماره شناسنامه یا کدملى 1033 نســبت به متوفى (همسر) 4- پروانه عشورى مهرنجانى 
فرزند حیدرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 29 نسبت به متوفى (فرزند) 5- افسانه عشورى مهرنجانى فرزند 
حیدرقلى شماره شناســنامه یا کدملى 1475 نســبت به متوفى (فرزند) 6- حجت اله عشورى مهرنجانى 
فرزند حیدرقلى شماره شناســنامه یا کدملى 37 نســبت به متوفى (فرزند) 7- حسین عشورى مهرنجانى 
فرزند حیدرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 1199 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/803 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/12/706
حصر وراثت

زیبنده فرهمند فرزند عبدالعلى داراي شماره شناسنامه 2 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 1788/95 
این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسکندر اصغرى فرزند 
محمد به شناسنامه شــماره 24 در تاریخ 1395/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زیبنده فرهمند فرزند عبدالعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (همسر) 2- خدیجه اصغرى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 
22 نسبت به متوفى (خواهر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/804 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/707
حصر وراثت

اسداله احمدى ســیاه بومى فرزند محمود داراي شماره شناسنامه 25 ملى به شــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1786/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود احمدى ســیاه 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 اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اسداله 
احمدى ســیاه بومى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 25 نســبت به متوفى (فرزند) 2- حمیدرضا 
احمدى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 9 نســبت به متوفى (فرزند) 3- عبدالرضا احمدى فرزند 
محمود شــماره شناســنامه یا کدملى 1 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مصطفى احمدى سیاه بومى فرزند 
محمود شماره شناســنامه یا کدملى 591 نســبت به متوفى (فرزند) 5- همدم احمدى سیاه بومى فرزند 
محمود شــماره شناســنامه یا کدملى 277 نســبت به متوفى (فرزند) 6- طوبى احمدى سیاه بومى فرزند 
محمود شماره شناسنامه یا کدملى 6 نســبت به متوفى (فرزند) 7- صدیقه احمدى سیاه بومى فرزند نمعت 
اله شماره شناســنامه یا کدملى 2 نســبت به متوفى (همســر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/801 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/12/711
اصالحیه حصر وراثت

پیرو آگهى با کالسه: 736/95  چاپ مورخ 95/12/11 به شــماره روزنامه 2891 ، م الف، 2003 و پیگیرى 
12/715 در سطر 4 اشتباهًا امید نعامى چاپ گردید که به امیر نعامى اصالح مى گردد. م الف: 2003 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/12/715
حصر وراثت

اصغر غالمى دیزیچه فرزند على داراي شــماره شناســنامه 2489 ملى بشرح دادخواســت مطروحه به 
کالســه 1793/95 این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على غالمى دیزیچه فرزند مرتضى به شناســنامه شــماره 458 در تاریــخ 1394/3/6 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه ردیف هاى جدول ذیل: 1- اصغر 
غالمى دیزیچه فرزند على شماره شناســنامه یا کدملى 2489 نسبت به متوفى (فرزند) 2- رضوان غالمى 
دیزیچه فرزند على شماره شناســنامه یا کدملى 87 نســبت به متوفى (فرزند) 3- اقدس غالمى دیزیچه 
فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 7 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/808 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/12/716
حصر وراثت

رقیه قاراخانى ده سرخى فرزند محمد داراي شماره شناسنامه 4 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1787/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجفقلى مرادى 
ده سرخى فرزند على محمد به شناسنامه شــماره 22 در تاریخ 1395/11/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رقیه قاراخانى ده 
سرخى فرزند محمد شماره شناســنامه یا کدملى 4 نسبت به متوفى (همســر) 2- بیگم مرادى ده سرخى 
فرزند على محمد شماره شناسنامه یا کدملى 40 نسبت به متوفى (خواهر) 3- توران مرادى ده سرخى فرزند 
على محمد شماره شناسنامه یا کدملى 4 نسبت به متوفى (خواهر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/806 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/12/717
حصر وراثت

میثم فرامرزى فرزند على جان داراي شــماره شناســنامه 5410106490 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1796/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیجان فرامرزى فرزند الیاس به شناسنامه شماره 160 در تاریخ 1395/12/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- میثم فرامرزى فرزند 
على جان شماره شناسنامه یا کدملى 5410106490 نسبت به متوفى (فرزند) 2- مهناز باقریان سرارودى 
فرزند لطف اله شماره شناسنامه یک کدملى 56 نســبت به متوفى (همسر) 3- بیگم خدر قله مزعلى فرزند 
على رضا شماره شناسنامه یا کدملى 64 نسبت به متوفى (مادر) 4- پرى ناز فرامرزى فرزند على جان شماره 
شناسنامه یا کدملى 5410185021 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/802 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/12/718

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره: 808/95 ش ح 12-95/12/11 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان محمودفاضل دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده سیداکبرموسوى به شــوراى حل اختالف شعبه ... شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 530/95 ثبــت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/02/09 ســاعت 5:15 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3685  شــعبه 12 حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/719
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 322/95 ش ح 11 -1395/12/11آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان سیدمجتبى حسینى با وکالت 
مجیدمحمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خواندگان 1-فرود مهرکى 2- کامبیز 
روستا به شوراى حل اختالف شعبه 11 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
322/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/26 ســاعت 10:00 صبح تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3692  شعبه 11 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/720
اجراییه

شــماره: 1218/95 ش5-95/11/24 بــه موجب راي شــماره 1577 تاریخ 95/9/23 حوزه 5 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- مصطفى کارگر به نشانى: 
امیرآباد-خ ســاحل کوچه مهرداد پــالك 11 کدپســتى: 8516618931 ،  2- احمدرضــا تقى خانى به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به:  محکوم علیه ردیف دوم محکوم اســت به حضور در دفترخانه 
و انتقال سند اتومبیل پراید 132 مدل 1390 رنگ مشــکى روغنى به پالك 53-794 ن 26 بنام محکوم 
له، محمد خواجه على اشــترى به والیت آزاده خواجه على اشترى به نشــانى:امیرآباد-خ مفتح روبروى 
دانشگاه ســما کوى اعرابى ســامانى پالك 1 8523935367 اجرایى و محکوم علیه ردیف دوم محکوم 
است به پرداخت هزینه هاى انتقال ســند و دویست و بیســت هزار و پانصد تومان هزینه دادرسى در حق 
محکوم له اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 3691 شــعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (امیرآباد)/12/722
حصر وراثت

محمدحسین موســى عرب نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080072081 به شرح دادخواست به 
کالســه 376/95 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود موســى عرب نجف آبادى بشناســنامه 185 در تاریخ 1395/10/23 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدحســین موســى عرب نجف آبادى 
ش ملى 1080072081، 2- مریم موســى عــرب نجف آبادى ش ش 3107 ، 3- وجیهه موســى عرب 
نجف آبادى ش ش 2356 (فرزندان متوفــى) 4- مهرى حاجى بابائى نجف آبادى ش ش 476 (همســر 
متوفى) 5- معصومه عرشــى نجف آبادى ش ش 185 (مــادر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3697 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره ی ک)/12/723
حصر وراثت

محمد نظرى داراى شناسنامه شماره 633 به شرح دادخواست به کالسه 374/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان زهرا احمدیان نجف آبادى بشناســنامه 
1657 در تاریــخ 1387/06/30 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- پویا نظرى ش ملى 1080806075 (فرزند متوفى) 2- محمد نظرى ش ش 633 
(همسر متوفى) 3- نازنین دهســتانى ش ش 572 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3693 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/724
حصر وراثت

امین ابدالى پبدنى داراى شناسنامه شماره 2-002306-110 به شرح دادخواست به کالسه 368/95 ش 
ح 10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صیدال ابدالى 
پبدنى بشناسنامه 25 در تاریخ 1372/09/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1- رامین ابدالى پبدنى ش ش 15006، 2- شهریار ابدالى پبدنى ش ش 762، 
3- مهدى ابدالى پبدنى ش ش 1356، 4-هادى ابدالى پبدنى ش ش 1208،  5-امین ابدالى پبدنى ش ش 
2-002306-110 (پسران متوفى) 6- حمیرا ابدالى پبدنى ش ش 576، 7- مرضیه ابدالى ش ش 3568 
(دختران متوفى) 8- صغرى ناصرى پبدنى ش ش 368 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3677 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/12/725
اجراییه

شماره: 202/95 ش ح6-1395/12/02 به موجب راي شماره 443/95 تاریخ 95/9/22 حوزه 6 ویالشهر 
شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا صداقت به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســى میلیون و دویســت هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دویست و سى هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/08/22 و 94/08/18 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق 
محکوم له: احمدرضا محمودى با وکالت سعید قیصرى به نشانى: نجف آباد خ امام جنب شهردارى منطقه 
1-ساختمان پارسیان طبقه اول دفتر وکالت  و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال بابت نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى . 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 صریحًا اعالم نماید. م الف: 3671 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /12/726
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640700772 شــماره پرونده: 9409983640700661 شماره بایگانی شعبه: 
940682 خواهان: آقاى حسین معظم باباشیخعلى فرزند محمدرضا به نشانى: زرین شهر خ شریعتى جنب 
دفتر خدمات ارتباطى، خوانده: آقاى بهرام محمودى برام به نشانى، خواسته ها : 1- اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى 2- استرداد الشه چک، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى حسین معظم فرزند 
محمدرضا به طرفیت بهرام محمودى برام به خواســته صدور حکم به استرداد 9 فقره چک به شماره هاى 
989588- 221590- 501213- 101207- 151215- 151208- 501210- 501209- 501215 و 
هزینه دادرسى نظر به اینکه خواهان به شهادت شهود اســتناد نموده و در جلسه رسیدگى دادگاه به تاریخ 
95/07/18 که به منظور استماع شهادت شهود تشکیل گردیده حاضر نشده و شهودى معرفى ننموده و ادله 
دیگرى نیز که حکایت از صحت ادعاى وى باشــد اقامه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت 
ندانسته و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بطالن دعوى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. رأى صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 1177 شمس رئیس شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/12/727 
احضار

بدینوسیله به استناد ماده 174 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى به نوراله 
امینى فرزند نصراله مجهول المکان که متهم به ســرقت مى باشد ابالغ مى گردد که در ساعت 9/30 مورخ 
1396/2/10 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردد نتیجه 
عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 1168 عرب ســعیدى دادرس دادگاه عمومى 

باغبهادران/12/728
حصروراثت

ابراهیم معظم باباشیخعلى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 34 بـه شـرح دادخواست به کالسه 211/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه معظم باباشیخعلى 
بشناســنامه 15 در تاریخ 95/05/02  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مهدى معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 9 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- مرتضى معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 33 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
3- جمیله معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 5 ت.ت 1342 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مریم 
معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 144 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 5- عبدالخالق 
معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 15 ت.ت 1344 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- محمد معظم 
فرزند على ش.ش 38 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پســر متوفى) 7- قربانعلى معظم باباشیخعلى فرزند 
على ش.ش 80 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پســر متوفى) 8- قنبرعلى معظم باباشــیخعلى فرزند على 
ش.ش 40 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پســر متوفى) 9- اکبر معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 
1136 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) 10- على اصغر معظم فرزند على ش.ش 2 ت.ت 1355 
صادره از لنجان (پســر متوفى) 11- روح اله معظم باباشــیخعلى فرزند على ش.ش 1347 ت.ت 1358 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 12- رضا معظم فرزند على ش.ش 705 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1176 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف

 شهرستان لنجان/12/729
ابالغ راي

شماره پرونده: 296/93 شــماره دادنامه: 133-95/9/24 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف باغبادران، 
خواهان: حسن نوروزى فرزند على- چم یوسفعلى، خواندگان: 1- على مورى خداوردى- مجهول المکان 
2- امیر رسولى فرزند یارعلى- شهرکرد هفشجان بلوار مظلوم ك 33 پ 12، خواسته: الزام به انتقال سند 
رسمى.گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم این شورا داشته که پس 
از ثبت به کالسه فوق شــورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوى 
حسن نوروزى فرزند على به طرفیت على مورى خداوردى و امیر رســولى فرزند یارعلى به خواسته انتقال 
سند رسمى و قانونى یک دستگاه سوارى پراید به شماره انتظامى 155 ص 33  ایران 24 با احتساب هزینه 
دادرسى به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و به اســتناد کپى قولنامه هاى پیوستى در دادخواست تقدیمى، 
شورا با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعالم از اداره راهنمایى و رانندگى که آخرین مالک 
خودرو را آقاى على مورى خداوردى فرزند صحنعلى معرفى نموده و نظر به اینکه رابطه حقوقى فى مابین 
طرفین و مالک اصلى وجود دارد و نظر به اینکه خواندگان على رغم ابالغ و آگهى روزنامه مورخ 94/1/19 
در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارســال ننموده و با عنایت به احراز معامله مابین طرفین 

دعوى خواهان را ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 210 و 220 و 237 و 362 قانون مدنی رأى بر محکومیت 
خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه ســوارى پراید به شماره انتظامى 
155 ص 33  ایران 24 به نام خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از انقضــاى مهلت واخواهى قابــل تجدیدنظر در دادگاه 
عمومى باغبادران مى باشــد. م الف: 1181 عرب سعیدى قاضى شعبه ســوم حقوقی شوراي حل اختالف

 باغبادران/12/733
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حامد قدیرى- احسان طایفه فاضل خلخالى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 1311/95 ش 4 ح 
ثبت و براى مورخ 96/01/23 ســاعت 5/45 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب یک نوبــت آگهى در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابــالغ میگردد جهت 
دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2042 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/734
ابالغ راي

شماره پرونده: 395/95 شماره دادنامه: 839-95/12/7 خواهان: محمد برات پور شاهین شهر خ عطار فرعى 
10 شرقى پالك 3. خوانده: تاج گل دودانگه و عیدى شیاســى هر دو به نشانى مجهول المکان. موضوع: 
مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تصادف مورخه 94/9/24 با هزینه دادرسى و هزینه 
کارشناسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاکنندگان زیر تشــکیل است و باتوجه به محتویات 
پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دادخواست آقاى محمد برات پور به طرفیت تاج گل دو دانگه و عیدى 
شیاسى به خواسته مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال بابت خسارات ناشى از تصادف مورخه 94/9/24 با هزینه 
دادرسى و هزینه کارشناسى، بدین شــرح که خواهان اظهار مى دارد خودرو پراید متعلق به مرحومه اکرم 
شیاسى با خودرو خواهان در اثر بى احتیاطى تصادف نموده است و طبق نظریه کارشناسى خساراتى به خودرو 
ایشان وارد گردیده است که تصادف منجر به فوت راننده گردیده است و خواهان درخواست مطالبه خسارات 
وارده را از وراث دارد. نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حاضر نگردیده و 
الیحه اى نیز ضمیمه ننموده اند. شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجود با عنایت به استعالم صورت 
گرفته مورخه 95/11/25  به شماره 1261 از واحد خسارت بیمه البرز که اعالم داشته هزینه خسارات وارده 
به خواهان پرداخت گردیده لذا به استناد نظریه کارشناسى مورخه 94/10/1 و گواهى حصر وراثت مورخه 
94/10/14 که وراث را خواندگان اعالم داشته است. با عنایت به خواسته خواهان به استناد ماده 198 و 519 
و 520 آیین دادرسى مدنى و ماده 331 قانون مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال خواب خودرو و مبلغ ســه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 
هزینه دادرسى نسبت به خواندگان 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 میباشد. م الف: 2064 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/735
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759301855 شــماره پرونده: 9509983759300161 شماره بایگانى شعبه: 
950167 خواهان: خانم زهرا کشانى فرزند حسن با وکالت آقاى حیدرعلى عارفیان فرزند فتح اله به نشانى 
شاهین شهر خیابان عطار نیم فرعى 3 و 4 شرقى طبقه همکف پالك 17. خوانده: آقاى رضا کشانى فرزند 
على به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شــهر- خ نبوت خهمت فرعى 6 شرقى پ 74 
واحد 4. خواسته: طالق به درخواست زوجه. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم زهرا کشانى فرزند حسن 
با وکالت آقاى عارفیان به طرفیت آقاى رضا کشانى فرزند على به خواسته صدور حکم طالق و گواهى عدم 
امکان سازش و اجراى صیغه طالق دادگاه ازت وجه به متن دادخواست تقدیمى و مستندات ابرازى شامل 
کپى مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 5961 مورخ 93/6/29 که مبین عقد ازدواج دایم فى مابین طرفین 
مى باشد و سپس وکیل خواهان اظهار داشته موکل در عسر و حرج بسر مى برد و خوانده نفقه را پرداخت نمى 
کند و موکله را مورد ضرب وجرح قرار مى دهد و خانه را ترك کرده و رفته اســت و در خصوص این ادعاى 
خود به دادنامه هاى صادره در خصوص نفقه و ایراد ضرب و جــرح و همچنین فروش و انتقال مال خود به 
جهت فرار از اداى دین استناد نموده و کپى مصدق آن را ضمیمه دادخواست نموده و خوانده دعوى علیرغم 
دعوت حضور نیافته و ایرادى و دفاعى بعمل نیاورده است و مســاعى دادگاه و داوران منتخب جهت صلح 
و ســازش موثر نیفتاده لذا دادگاه خواهان را باتوجه به مراتب مذکور و همچنین گزارش مرجع انتظامى در 
خصوص عدم خصوص زوج واقع در عسر و حرج دانسته و مستنداً به مواد 1102 و 1206 و 1115 و 1129 و 
1130 قانون مدنى زوج را ملزم به طالق زوجه در احد از دفاتر طالق با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونى 
محکوم مى نماید و نوع طالق خلعى نوبت اول مى باشــد و وکیل خواهان طى الیحه اى اظهار داشته در 
خصوص حقوق مالى زوجه جداگانه اقدام مى نماید و گواهى عــدم باردارى در هنگام اجراى صیغه طالق 
بایستى به دفتر طالق ارایه گردد و حضانت از فرزندان مشــترك وفق قانون باشد. راى صادره شده غیابى 
بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 2061 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/736
حصر وراثت

شاهرخ نیکو بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 72 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 308/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان نازنین نــوروزى گهروئى 
بشناســنامه 544 در تاریخ 95/04/03  اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- شــاهرخ نیکو فرزند اســفندیار ش.ش 72 ت.ت 1346 صادره از بهبهان 
(پسر متوفى) 2- شــهرام نیکو فرزند اســفندیار ش.ش 21 ت.ت 1349 صادره از بهبهان (پسر متوفى) 
3- شــعله نیکو فرزند اســفندیار ش.ش 131 ت.ت 1352 صــادره از اصفهان (دختــر متوفى) 4- ماه 
ســلطان محمودى گهروئى فرزند على ش.ش 447 ت.ت 1299 صادره از کیار (مــادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یــا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الــف: 1185 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/748
حصروراثت

زینب عرب زاده چمگردانى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 115 بـه شـرح دادخواست به کالسه 307/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه ملکى چمگردانى 
بشناســنامه 12 در تاریخ 95/11/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- زینب عرب زاده چمگردانى فرزند خیراله ش.ش 115 ت.ت 1352 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 2- فریبا عرب زاده چمگردانى فرزند خیراله ش.ش 218 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1186 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/12/749
حصر وراثت

عمران آریا بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1846 بـه شـرح دادخواست به کالسه 305/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز آریا بشناسنامه 2766 در تاریخ 95/11/16  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عمران آریا فرزند 
پرویز ش.ش 1846 ت.ت 1358 صادره از آبادان (پسر متوفى) 2- سلمان آریا فرزند پرویز ش.ش 1381 
ت.ت 1360 صادره از بوشهر (پسر متوفى) 3- نسترن آریا فرزند پرویز ش.ش 2242 ت.ت 1361 صادره از 
بوشهر (دختر متوفى) 4- الدن عوضیان دوره فرزند پرویز ش.ش 971 ت.ت 1354 صادره از آبادان (دختر 
متوفى) 5- زلیخا پور عیوض برازجانى فرزند جمعه ش.ش 3219 ت.ت 1333 صادره از آبادان (همســر 
متوفى) 6- خانم همتى بروجنى فرزند نادعلــى ش.ش 4843 ت.ت 1308 صادره از بروجن (مادر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1191 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/12/750
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم مهوش کرمى دادخواســتى به مبلغ بیست و پنج 
میلیون 25/000/000 ریال به طرفیت افشــین ساالرى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 436/95 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 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 در روز دوشنبه 
مورخ 96/1/22 ساعت 5 بعدازظهر 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 رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1178 شعبه هشــتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/12/764
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3992/26- 95/12/15 آقاي عبدالحسین محققیان گورتانى فرزند محمدعلى (احدى از 
ورثه مرحوم قاسمعلى محققیان گورتانى (مالک) باستناد یکبرگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 217091  را که به میزان - از ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتى 301/23115 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که  در ص 
469 دفتر 204  ذیل ثبت 31100 بنام قاسمعلى محققیان گورتانى فرزند محمدعلى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب ســند قطعى 26645 مورخ 62/11/19 دفترخانه 33 اصفهان به او انتقال قطعى یافته 
و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند شــماره - مورخ - در رهن - قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور ســند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. توضیحًا بموجب گواهى حصر 
وراثت شــماره 26-74/2/27 دادگاه عمومى اصفهان قاسمعلى محققیان گورتانى فوت شده و وراث حین 
الفوتش عبارتند از یک نفر عیال بنام طیبه مستاجران گورتانى و دو برادر ابوینى بنام عبدالحسین و صفرعلى 
و دو خواهر ابوینى بنام طاهره و ربابه همگى محققیان گورتانى و نیز بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 
6098- 95/11/19 شوراى حل اختالف شعبه دهم اصفهان طاهره فوت شده که ورثه وى عبارتند از فاطمه 
و مصطفى و حســن همگى مهرعلیان گورتانى و الغیر مى باشند. م الف: 39465 صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/12/776
فقدان سند مالکیت

آقاى على ناصحى نجف آبادى فرزند غالمحســین به اســتناد یکبرگ استشــهاد محلــى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 122 واقع در قطعه 8 بخــش 11 ثبت اصفهان کــه در صفحه 398 دفتــر 56  امالك ذیل ثبت 
7133 بنام جعفر کرباســى نجف آبادى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند انتقال شــماره 
24662 دفترخانه 16 به متقاضى انتقال قطعى گردیده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبیــن رفتن: به علت 
جابه جایى از بین رفته است. چون درخواســت صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعــى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 3709 حســین زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

نجف آباد/12/787 
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مطالعات نشــان مى دهد که فلفل تند حاوى خواص ضد التهاب و ضد باکترى اســت و مــى تواند از خیلى از 
بیمارى ها جلوگیرى کند.

مجله علمى «پالس وان»، نتایج تازه اى از پژوهش هاى اخیر چین به روى غذاهاى تند را منتشــر کرده که این 
نظر را تأیید مى کند.

در این بررسى از داده هاى یک مطالعه گسترده که بر روى 16,179 زن و مرد آمریکایى انجام 
شده، استفاده شده است.

در طول این مطالعه که 23 سال طول کشید،4,946 نفر فوت کردند. پس از بررسى سن، جنسیت، 
فشار خون، کلسترول، دیابت، سیگار کشیدن، و دیگر خصوصیات بهداشتى و رفتارى این افراد، 
پژوهشگران متوجه شدند که خطر مرگ زودرس در آنهایى که ادعا کرده بودند که فلفل تند 

مى خورند تا 13 درصد کاهش داشته است.
نویسندگان این نشــریه مى گویند از مقدار و تعداد فلفل تندى که توسط این افراد مصرف 
مى شده اطالعى ندارند. این پژوهش بیشتر نگرشى بوده، پس در نتیجه نمى توان این ارتباط 

مصرف فلفل تند و طول عمر را ثابت کرد.
 با این وجود، در این نتایج نوشته شده است که همان چیزى که به فلفل تندى مى دهد، 
خاصیت و فواید ضد التهاب و ضد باکترى 
دارد و مى تواند از خیلى از بیمارى ها 

جلوگیرى کند.

بر اساس یافته ها، شروع کار و فعالیت روزانه، قبل از ساعت 10 صبح 
هر روز، از نظر علمى، نوعى شکنجه بدن است زیرا این روش کار، به 

صورت غیرطبیعى در ریتم شبانه روزى بدن تداخل ایجاد مى کند.
بدن ما براساس یک تایمر بیولوژیکى فعالیت مى کند که به عنوان 
ریتم شبانه روزى شناخته شده است؛ این ساعت بدنى، یک چرخه 
ژنتیکى از پیش برنامه ریزى شده است که در تنظیم فعالیت مغز ما، 

سطح انرژى، تولید هورمون و ادراك زمان تاثیر مى گذارد.
براساس یافته ها، شروع کار و فعالیت روزانه، قبل از ساعت 10 صبح 
هر روز، از نظر علمى، نوعى شکنجه بدن است زیرا این روش کار، 
به صورت غیرطبیعى در ریتم شبانه روزى ما تداخل ایجاد مى کند، 
در نتیجه بسیارى از جنبه هاى سالمت بدن را تحت تاثیر قرار داده و 

بدن را از حالت تعادل خارج مى کند.
پائول کلى، در سخنرانى خود در جشنواره علوم بریتانیا مى گوید: در 
اوایل قرن بیستم، 8 ساعت کار در روز، در اکثر کارخانجات طراحى 
شد و این برنامه ریزى بدون در نظر گرفتن ساعت طبیعى بدن انسان 
بوده است؛ با این حال، بدن انسان از قدیم از طریق چرخه روزانه نور 
خورشید تکامل یافته است، نه از طریق کسب و کار و تجارت ُمدرن.
وى ادامه داد: امروزه، ما با یک جامعه محروم از خواب روبه رو هستیم 
و این یک مسئله بین المللى اســت؛ اکنون همه از کم خوابى رنج 

مى برند درحالى که لزومى وجود ندارد.
براساس این یافته هاى علمى، ایده زمان شروع مدارس در بریتانیا 
از 08:30 به ساعت 10:00 مطرح شده است؛ این طرح به صورت 
پایلوت در یکى از مدارس انگلیس اجرا شــد و پس از آزمایش این 
نظریه، سطح حضور دانش آموزان همراه با بهره ورى و نمرات آن ها 

به طور چشمگیرى بهبود یافت.
حال به این بیاندیشــید که اگر این ایده به دیگر بخش هاى جامعه 
انتقال یابد، چه پیشرفت هایى حاصل مى شود؛ به جاى خستگى زیاد، 
ُپرکارى افراد و تبدیل شدن آن ها به زامبى هاى قهوه و مشغول به کار 
شدن در ساعاتى از روز که در واقع افراد باید خواب باشند، جامعه اى 
ُپر از انسان هایى که به طور طبیعى مولد، کامل و تمام عیار، متمرکز، 

مفید و مردمى خوشحال خواهیم داشت.
شرکت هایى که کارگران و کارمندان خود را مجبور مى کنند، قبل 
از ساعت 10 صبح، آغاز به کار کنند، به افزایش استرس و مشکالت 
جسمى آن ها، دامن مى زنند که در درازمدت، الگوهاى ناسالم کارى 

منجر به مضراتى براى سالمتى مى شود.
این الگوهاى ناسالم مهم ترین دلیل، مصرف بیش از 3 فنجان قهوه 
در روز توسط آمریکایى ها است که ساالنه 40 میلیارد دالر هزینه 

قهوه در آمریکا را منجر شده است.

پشــت میز کار نشســته اید یا در حال بازگشت به خانه 
هستید که دائما خمیازه مى کشــید؟ شاید فقط به یک 

لیوان آب نیاز داشته باشید.
یکى از شایع ترین مشکالت بین مردم، همین احساس 
خســتگى اســت اما گاهى پیدا کردن علتش دشــوار 
مى شود. برنامه غذایى ناســالم، استرس مزمن و خواب 

ضعیف شایع ترین عوامل خستگى هستند.
اما اگر برنامه غذایى سالم و کاملى داشته باشید، به خوبى 
استرس خود را مدیریت کنید و مرتب ورزش کنید ولى 
هنوز با صبح از خواب بیدار شدن یا چرت هاى عصرانه 
مشکل داشته باشید چه؟ ممکن است از کم آبى مزمن 

بدن رنج ببرید.
این موضوع معموًال توســط متخصصان نادیده گرفته 
مى شــود، در صورتى کــه یکى از مواردى اســت که 
به سادگى حل مى شــود. تحقیقات نشــان داده حتى 
مقدارى کم آب شدن بدن مى تواند باعث بروز خستگى

 شود.
 تحقیقاتى که روى 25 خانم انجام شــدن نشــان داد 
آنهایى که نمى توانستند درســت تمرکز کنند و یا دچار
 تغییرات خلقى مى شدند بدنشــان به خوبى آب رسانى 

نشده بود.

براى تأمین آب بدن دقیقاً به چه مقدار آب 
نیاز داریم؟

بدن ما تقریبًا 75 درصد آب است و به آن براى بسیارى 
از عملکردهاى حیاتى نیاز دارد. باید نیمى از وزن بدنتان 
آب بنوشید. براى مثال اگر وزنتان 58 کیلو باشد باید 64 
اونس یا 8 لیوان آب بنوشید. افراد معموًال فکر مى کنند با 
نوشیدن چاى، قهوه و آب میوه به اندازه کافى آب دریافت 
مى کنند اما این نوع نوشیدنى ها به علت اسیدیته و مقدار 
باالى قندى که در خود دارند در واقع کم آبى بدن را بدتر 

مى کنند.
بســته به وزن، ســطح فعالیت و اینکه چه مقدار عرق 
مى کنید تقریبًا به 8 لیوان یا بیشتر آب در طول روز نیاز 
دارید. جایگزین نکردن الکترولیت ها پس از یک تمرین 
شدید ورزشى نیز مى تواند شما را آماده خستگى مزمن یا 

کمبود انرژى کند.
باید به همان اندازه که بــه تمیزى خارج بدنمان اهمیت 

مى دهیم به تمیزى داخل آن نیز برسیم. وقتى بدنمان 
کم آب مى شود سیستم تمیز کننده داخلى مان به سادگى 

متوقف مى شود.
 تقریبًا تمام عملکردهاى بدن ما نیازمند مایعات است تا 

بتواند روى سطح انرژى مان تاثیر بگذارد.
اگر مقدار مایعــات در بدنمان کاهش پیــدا کند حجم 

خونمان نیز افت خواهد کرد.
 این باعث مى شود قلب براى رساندن اکسیژن به پوست و 
عضالت سخت تر کار کند. اگر کمبود آب همچنان ادامه 
پیدا کند، بدن ارسال خون به عضالت را کاهش مى دهد 
که باعث ایجاد نقص در تنظیم حرارت بدن مى شــود. 
وقتى دماسنج داخلى تان کاهش پیدا مى کند احساس 

خستگى خواهید کرد.

 به جز آب با چه چیزهایى مى توانم به تأمین 
آب بدنم کمک کنم؟

ســلول هاى خــود را از داخل پــر کنید. مــى توانید
 به اسموتى صبح خود پودر کالژن هیدرولیز شده اضافه 

نمایید.
ســبزیجات بیشــترى با مقدار آب باال میل کنید. این 

سبزیجات عبارتند از خیار، کدو سبز، کرفس و ترب.
آب آناناس یا عصاره اســتخوان بنوشید. این مایعات به 
متعادل ساختن الکترولیت ها و هچنین متعادل ساختن 

مایعات و آمینو اسیدها کمک مى کند.

توت فرنگى آناناســى با ظاهرى شــبیه توت فرنگى نارس، خواص 
شگفت انگیزو منحصر به فرد داشــته و طعم و مزه ان بسیار خاص و 

دوست داشتنى است.
این  میوه به تازگى وارد بازار نشــده بلکه عرضه جهانى آن از آلمان 
آغاز شــده و در برخى نقاط جهان از قبل وجود داشته است و حاصل 
ترکیب توت فرنگى ساحلى آمریکاى جنوبى و توت فرنگى ویرجینیاى 

آمریکاى شمالى بوده  و معموال بیشتر سال در دسترس است.
توت فرنگى آناناسى غنى از مواد مغذى بوده و یک آنتى اکسیدان قوى 
محسوب مى شــود. 60 گرم توت فرنگى آناناسى 557 واحد انرژى و 

138 کالرى دارد و فاقد سدیم، کربوهیدرات و قند است.
 برخى از فواید توت فرنگى آناناسى عبارتند از:

بهبود سیستم ایمنى بدن
این میوه سرشار از ویتامین C و آنتى اکسیدان بوده و با تقویت سیستم 
ایمنى بدن  موجب مى شــود که بدن در برابر برخى ویروس ها مانند 

آنفوالنزا خوب مقاومت کند.

تقویت استخوان ها و دندان
این میوه  سرشار از ویتامین A است که در استخوان ها و حفاظت از 

دندان بسیار نقش دارد.

بهبود سالمت قلب
توت فرنگى آناناســى غنى از پتاســیم بوده ودر کنترل فشــار خون 

اثرگذار است که در نتیجه مانع از نارسایى قلبى، سکته مغزى، حمله 
و بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود.

آنتى اکسیدان قوى
این میوه با کاهش اکسیداسیون در بدن از بروز  بیمارى ها به خصوص 

مشکالت قلبى و سرطان جلوگیرى مى کند.

جلوگیرى از مشکالت دستگاه گوارش
توت فرنگى آناناســى  سرشــار از فیبر بوده و به اجابت مزاج کمک 
مى کند، همچنین فیبر با  تنظیم سطح کلسترول ار بروز بیمارى هاى 
قلبى جلوگیرى کرده ویک احساس ســیرى براى مدت طوالنى به 

وجود مى آورد.

افزایش سطح انرژى
 این میوه کربوهیدرات باالیى دارد که به نگه داشتن انرژى بدن شما 

کمک مى کند.

میوه اى ایده آل براى زنان باردار
این میوه هاى خوشمزه غنى از فوالت اســت که براى رشد مناسب 
جنین حیاتى بوده کــه از ناهنجارى هاى تولد یا نقــص در نوزادى 

پیشگیرى مى کند.
توت فرنگى آناناســى را  مى توان در خانه پــرورش داد و از فواید آن 

بهره برد.

یک کارشناس طب ســنتى گفت: اصوًال پنیر غذاى 
خوبى براى صبحانه نیســت؛ مزاج پنیر تازه سرد و 
تر بوده و مانــع فعالیت مغزى کامل کــه معموًال در 
صبحگاه براى کار و تالش مورد نیاز اســت مى شود 
و توصیه به مصرف گردو، سیاهدانه، آویشن و زنیان 

همراه پنیر به همین دلیل است.
سید جواد علوى درباره وعده هاى غذایى روزانه اظهار 
کرد: انسان در شــرایط مختلف به تعداد وعده هاى 
غذایى متفاوتى نیاز دارد, در گذشته با توجه به شرایط 
تغذیه و زندگى، توصیه پزشکان به افراد سالم، مصرف 
ســه وعده غذا در دو روز بود به گونه اى که یک روز، 

صبحانه و شام و روز دیگر، ناهار مصرف شود.
وى افزود: اما با در نظر گرفتن قواى بدنى و هضمى 
این توصیه، امروزه براى همه مردم کاربرد ندارد، در 
نتیجه بیشترین توصیه داشتن ساعات منّظم غذایى 
است؛ این ســاعات براى هر فرد به شــکلى تعریف 
مى شود، به عنوان مثال ممکن است در فردى ساعت 

هشت صبح وقت مناسبى براى صبحانه باشد و براى 
دیگرى 6 صبح.

این کارشناس طب ســنتى ادامه داد: اما به طور کلى 
بهترین وقت براى صبحانه در فصول سرد سه ساعت 
بعد از طلوع آفتاب و در فصول گرم یک الى دو ساعت 
بعد از طلوع آفتاب است؛ در مورد ناهار بنا به وضعیت 
هضمى فرد ساعت 12 الى 14 مناسب بوده و اما وعده 
شام نباید از ساعت 18 تا 19 به تأخیر بیفتد زیرا بین 
خواب و مصرف شام باید دو تا سه ساعت فاصله باشد.

بهترین صبحانه کدام است
این کارشــناس طب ســنتى یادآور شــد: بهترین 
صبحانه ها شــامل مرباى بالنگ، مرباى به، مرباى 
هویج و مرباى پوست پســته براى معده هاى سرد یا 
ضعیف و مرباى آلبالو و مربّاى زرشک براى معده هاى 
گــرم و حریره بادام، شــیربرنج با کمــى دارچین یا 

زعفران، عسل و شیره انگور است. 

شروع کار قبل از ساعت «شروع کار قبل از ساعت «1010 صبح» صبح»
 شکنجه بدن است شکنجه بدن است

 خواص توت فرنگى آناناسى

بهترین صبحانه  از دیدگاه طب سنتى

زعفران، عسل و شیره انگور است. مى شود، به عنوان مثال ممکن است در فردى ساعت 

فلفل تند بخورید، بیشتر عمر کنید 

 مى
در این بر

شده، استفادهشد
ل 3در طول این مطالعه که 23 س

فشار خون، کلسترول، دیابت، سیگار کش
پژوهشگران متوجه شدند که خطر مرگ زودرس

3مى خورند تا 13 درصد کاهش داشته است.
نویسندگان این نشــریه مى گویند از مقدار و تعداد فلفل تندىک
مى شده اطالعى ندارند. این پژوهش بیشتر نگرشى بوده، پس در

مصرف فلفل تند و طول عمر را ثابت کرد.
 با این وجود، در این نتایج نوشته شده است که همانچ

خاصی

چرا تمام مدت خسته اید؟
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