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بازار صنایع دستى قاچاق در دست 7 نفر

جنگ جهانى خودروسازانتخلف گمرکى 336 میلیارد تومانى سامسونگ در ایرانبه یاد آن ذوب آهنکتیبه شاپور یکم در معرض نابودى استاستفاده ترکیه از سالح «آب» علیه ایران بین المللاقتصادورزشاجتماعجهان نما

نوروز در ترکیه منفجر مى  شوید!
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در صفحه سالمت بخوانید در صفحه اقتصاد بخوانید

فایده مکمل ژالتین در تقویت مفاصل490 میلیارد تومان براى گذر از بحران تابستان
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: بر اســاس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفتــه 490 میلیارد تومــان بودجه به منظــور گذر از پیک 
تابستانى ســال جارى تصویب شــده اســت تا بتوان با این بودجه 
پروژه هاى اضطرارى را اجرایــى کرد.رحیم میدانى بــا بیان اینکه 
سیالب هاى اخیر بندرعباس نگرانى ما را براى این شهر برطرف کرد، 

اظهار داشت: در حال حاضر منابع آبى    ...

تحقیق جدید نشــان مى دهد مصرف مکمل هــاى ژالتین نظیر 
دســرهاى ژله اى و پاستیل مى تواند براى ســالمت استخوان ها 
مفید باشد.به گفته محققان مصرف مکمل ژالتین به همراه ورزش

مى تواند به ســاخت رباط، تاندون و اســتخوان ها کمک کند.این 
تحقیق نشــان مى دهد مکمــل ژالتین موجــب افزایش میزان 

اسیدهاى آمینه خون و ...
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انتقال ویروس
 آنفلوآنزاى پرندگان
 از سبزه میدان به خور

مدیرکل دامپزشکى اســتان  اصفهان گفت: مردم از 
خرید هرگونه پرنده تا اطــالع ثانوى به جد خوددارى 
کنند.شهرام موحدى تأکید کرد: پرورش دهندگان از 
هرگونه جابه جایى طیور خود بدون اجازه دامپزشکى 

4خوددارى کنند ...

7 کار باورنکردنى که مى توانید با  5G انجام دهید

1800 کانون فرهنگى و هنرى در مساجد استان فعال است

بازار داغ مواد غذایى تقلبى در ایام نوروز

نتانیاهو
 تاریخ ایران را 
تحریف 
کرد 

هیچ نرم افزارى 
جایگزین تلگرام 
نمى شود
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کاله قرمزى
 قطعاً   
نمى آید
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یک سوم تولید ماهى هاى زینتى در کشوریک سوم تولید ماهى هاى زینتى در کشور
 متعلق  به اصفهان است متعلق  به اصفهان است
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کاله قرمزى
 قطعاً
نمى آید

مدیر بازرسى اصناف استان اصفهان مى گوید این 7 نفر، بهمن ماه تعهد داده بودند دست از توزیع اجناس قاچاق بردارند اما دو نفر از آنها به تعهدشان پایبند نبودند

این مطلب را بخوانید شاید قید سفر به کشور همسایه را بزنید
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رئیس مجلس شوراى اسالمى به سخنان اخیر «بنیامین 
نتانیاهو» اشــاره کرد و گفت:  اگر برخــى از رهبرهاى 
کشورهاى منطقه تاکنون تردید داشــتند که جنگ در 
سوریه در راستاى منافع مســلمانان به ویژه اهل سنت 
نیســت، با این ســخنان نتانیاهو باید موضوع از ابهام 
درآمده باشد که مســئله اصلى ماجراجویى هاى منطقه 
از پاى در آوردن مقاومت و کشــورهاى حامى آن است 
تا راه براى ســلطه کامل رژیم صهیونیستى در منطقه 

هموار گردد.
به گزارش انتخاب، على الریجانى در ابتداى جلسه علنى 
مجلس شوراى اســالمى طى نطقى اظهار داشت: در 

روزهاى اخیر رئیس رژیم صهیونیستى در دیدار با رئیس 
جمهور روسیه حرف هاى بسیار عجیب و غریبى گفته که 
الزم است به دو نکته آن اشاره شود، یکى اینکه تاریخ قبل 
از اسالم ایرانیان را تحریف کرد و حوادث را وارونه جلوه 
داد. ظاهراً ایشان نه با تاریخ آشناست و نه تورات خوانده 
است. البته از یک صهیونیســت نابکار جز این انتظارى 

نیست که اینگونه دروغ پردازى هایى  را ارائه کند. 
الریجانى ادامه داد: دوم اینکه به روشــنى بیان کرد که 
پشت جنگ در ســوریه، رژیم صهیونیســتى است. او 
آشکار ساخت که جنگ در ســوریه جنگ علیه مقاومت 

ضدصهیونیستى است. 

«کرار»، نخســتین تانک پیشــرفته بومى کشور که در 
سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع طراحى و ساخته شده 
است با حضور ســردار سرتیپ پاســدار حسین دهقان 
وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح،رونمایى و به 
طور همزمان خط تولید انبــوه آن در صنایع زرهى بنى  
هاشــم(ع) دورود افتتاح شــد. به گزارش ایرنا، سردار 
دهقان در مراسم رونمایى از تانک «کرار» گفت: تانک 
پیشرفته بومى «کرار» که شاهد رونمایى آن هستیم با 
قابلیت و توانمندى هاى فراوانــى که به خود اختصاص 
داده اســت مى تواند نقش مهمى در اجراى این راهبرد 
ایفا کنــد و به جرأت مــى توان گفت ایــن تانک، نماد 

برجسته  اى از هوش باال، خالقیت مثالزدنى، توانمندى 
فوق العــاده صنعتگران وزارت دفــاع و از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتى و بى اثرسازى تحریم هاست.وزیر دفاع 
و پشتیبانى نیروهاى مسلح اظهار داشت: تانک «کرار» 
با توجه به ویژگى هاى خاصى که بــراى آن پیش بینى 
شده است در زمره پیشرفته  ترین تانک هاى دنیا به شمار 
مى  رود و قادر است نیازمندى هاى نیروهاى مسلح را در 

این حوزه به نحو مطلوبى تأمین کند.
وى افزود: این تانک در ســه حوزه اصلى قدرت و دقت 
آتش، تحرك، حفاظت و ماندگارى در صحنه نبرد؛ قابل 

رقابت با پیشرفته ترین تانک هاى دنیاست.

 نتانیاهو 
تاریخ ایران را تحریف کرد 

نخستین تانک پیشرفته 
بومى کشور رونمایى شد

کارگردان ِجم برمى گردد؟
مهدى مظلومى کارگردان سریال هایى    فارس|
نظیر «تهران پالك یک»، «کمربندها را ببندیم»، «بدون 
شرح»، «بانکى ها» و ...که مدتى است به ترکیه مهاجرت 
کرده و با شبکه ِجم همکارى مى کند، در یکى از جدیدترین 
اظهارنظرهاى اینستاگرامى خود براى بازگشت به ایران 
ابراز عالقه کرده است. مهدى مظلومى با انتشار ویدئویى 
از اســتقبال صورت گرفته از اکران فیلم سینمایى «سه 
بیگانه» که به کارگردانى او و پیش از ترك از ایران ساخته 
شده، نوشت: «مراســم افتتاحیه فیلم "سه بیگانه". خدا 
مى دونه چقدر دوست داشتم االن ایران بودم، توى همین 
مدت کم فهمیدم که چقدر عاشق ایرانم،جام خالیه، خدارو 

چه دیدین، یهو دیدین خودم پرش کردم.» 

شکایت از سخنگوى احمدى نژاد
یک منبــع نزدیک بــه منوچهر متکى    مهر |
وزیر اسبق امور خارجه کشورمان با اشاره به ادعاى اخیر 
غالمحسین الهام درباره علت برکنارى وزیر پیشین امور 
خارجه کشورمان اظهار داشــت: آقاى متکى ضمن ابراز 
تأسف از سخنان خالف واقع و کذب آقاى الهام، بنا دارد از 
نامبرده در محاکم ذیصالح قضائى شکایت کرده و موارد 

ادعا شده را پیگیرى حقوقى کند.  
گفتنى است؛ غالمحســین الهام سخنگوى دولت دهم 
اخیراً درباره عزل متکى از ســمت وزارت خارجه گفت: 
«وزیرى که مى داند رئیس جمهور او را عزل کرده و دیگر 
وزیر نیست، چه اصرارى به انجام سفر دارد. وقتى او متوجه 
شد که رئیس جمهور اعتقادى یا اعتمادى به او ندارد، باید 

استعفا مى کرد.»

یک هاشمى دیگر مى آید؟
«به زودى رئیــس و اعضاى جدید مجمع    بهار|
تشخیص مصلحت نظام (دوره هفتم) معرفى مى شوند. بر 
اساس اعالم منبعى آگاه در قم، قرار است ریاست مجمع 
برعهده آیت ا... سید محمود هاشمى شاهرودى باشد.» 
فرید مدرسى روزنامه نگار قمى در خبرى تلگرامى با اعالم 
این خبر نوشت: «این انتصاب مى تواند جایگاه مجمع را 
همچون دوره پیشین در نظام سیاسى ایران حفظ کند و 
با توجه به جایگاه فقاهتى رئیس جدید، بر نفوذ این نهاد 
بیافزاید. در دوره جدید نیز مجمع همچون گذشــته قوه  
چهارم به حساب خواهد آمد و رئیس در کنار رؤساى سه قوا 
قرار مى گیرد. البته با توجه به عضویت هاشمى شاهرودى 
در شوراى نگهبان، هم میزان نفوذ او در شورا باال مى رود 
و همچنین در اختالف میان قوه مقننه و شوراى نگهبان، 
سوى نظر مجمع تاحدودى به سوى شوراى نگهبان خواهد 
بود. البته حضور سید محمود هاشمى شاهرودى در این 
جایگاه، از تأثیرگذارى حوزوى اش مى کاهد؛ چراکه باید 
تدریس و جایگاه فقاهتى خود را در قم کاسته و بیشتر در 

تهران حضور یابد.»

آخرین جزئیات 
پرونده همسر خانم بازیگر

  فارس| رئیــس جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به آخرین جزئیات پرونده شــکایت هال ل احمر از یاسین 
رامین همسر مهنار افشار و فرزند معاون مطبوعاتى وزارت 
ارشاد دولت احمدى نژاد گفت: این فرد با وثیقه 8/5 میلیارد 
تومانى آزاد شده است.امیرمحســن ضیایى در ارتباط با 
آخرین جزئیات پرونده یاسین رامین که هالل احمر در این 
زمینه به دلیل تخلفات انجام شده در حوزه شرکت رشد از 
آن شکایت داشت، گفت: در حال حاضر این فرد با وثیقه 
8/5 میلیارد تومانى آزاد شده و پرونده سیر قضائى را طى 
مى کند البته اینکه چقدر وثیقه تعیین شده است برعهده 
بازپرس بوده و ما نیز پیگیرى هاى الزم در ارتباط با این 

پرونده را انجام داده ایم.

9 آلترناتیو در کنار روحانى 
  تابناك |  جبهه اعتدالگرایان از 9 آلترناتیو در کنار 
حجت االسالم روحانى در انتخابات ریاست جمهورى 96 
حمایت کرد. جبهه اعتدالگرایان در بیانیه اى از هشت چهره 
سیاســى همچون محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان، 
موسوى الرى، على مطهرى، على الریجانى، على اکبر 
ناطق نورى، محمدجواد حق شناس و شهاب الدین صدر 
در صورت کاندیداتورى در انتخابات سال 96 حمایت کرد.

توئیتر

پایدارى هــا از ســازوکار وحدت     نامه نیوز |
اصولگرایان بیرون مانده اند. به نظر مى رسد آنها از شرایط 
به وجود آمده ناراضى هستند. در انتخابات مجلس دهم 
جبهه پایدارى یکه تاز داستان وحدت اصولگرایان بود. 
حتى اکثریت لیست تهران راســت گرایان به این جبهه 
اختصاص داشــت اما حاال اصولگرایان به راحتى از کنار 

پایدارى ها عبور کرده اند.
بعد از مؤتلفه اى ها حاال پایدارى هــا هم علیه «جمنا» 
شوریده اند. مرتضى آقاتهرانى معلم اخالق دولت محمود 
احمدى نــژاد و دبیرکل جبهه پایــدارى در مورد جبهه 
مردمى نیروهاى انقالب مى گوید: «بعد از پنج ماه تلفن 
زدند که بیایید اما ما که نبودیم خیلى کارها شــده است، 

گفتیم بروید کار خود را بکنید؛ به ما چه کار دارید؟»
او همچنین با کنایه در مورد نامزدهاى «جمنا» مى گوید: 
«ما که دعا مى کنیم موفق باشــند اما صرف اینکه ده 
نفر بنشــینند و کنار هم بگویند مردمى هستیم، مردمى 
مى شوند؟ اینهایى که ایراد دارند و چند بار آمدند و مردم 
هم رأى ندادند باز مى رویم همان ها را مى آوریم، پس 
تجربه چه مى شود؟ مگر نگفتند که مؤمن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمى شــود؟ ما ده بار انگشت در سوراخ مى 
کنیم دستمان گزیده مى شود و دوباره همان کار را تکرار 

مى کنیم.»
آنگونه که از شواهد پیداست به نظر مى رسد اصولگرایان 
به این نتیجه رســیده اند تندروى هاى پایدارى ها در این 
ســال ها به ویژه در مجلس نهم، مهمترین عامل اقبال 
مردم به اصالح طلبان و روى برگرداندن از اصولگرایان 

بود.
رفتار تنــد پایدارى هــا حتى باعث شــد بســیارى از 
اصولگرایان شناخته شده از جمله الریجانى مسیر خود را 
از راست گرایان جدا کنند. دو دستگى در تفکر اصولگرایى 
مهمترین سوغات پایدارى براى جریان راست ایران بود.

به نظر مى رســد همین رفتارها باعث شــده اســت تا 
اصولگرایان به این نتیجه برسند که براى رستگارى باید 

دست از دامن پایدارى بکشند.
پایدارى ها اما به همین راحتى ها از بازى انتخابات خارج 
نخواهند شد. در این سال ها آنها نشان داده اند استاد برهم 
زدن بازى شــطرنج اصولگرایان براى وحدت هستند. 
انتخابات ریاســت جمهورى 92 و حضور سعید جلیلى 

نمونه بارز این معناست.
حرف هاى آقاتهرانى نشــان مى دهد آنها هیچ اقبالى به 
نامزدهاى اصولگرا ندارند، نــه قالیباف و نه جلیلى هیچ 
جایى در اســتراتژى پایدارى ها بــراى انتخابات آینده 
ندارند. پایدارى ها مى خواهند با یــک چهره جدید وارد 

صحنه انتخابات شوند.
شــاید تنها نامزدى که میان اصولگرایان و پایدارى ها 
یکسان باشد سید ابراهیم رئیسى است. اگر تولیت آستان 
قدس رضوى وارد صحنه انتخابات شود شاید شاهد هم 
کالمى پایدارى و «جمنا» باشیم و در غیر اینصورت قطعًا 
باید منتظر حضور یک نامزد مرتبط با پایدارى در انتخابات 

در برابر نامزدهاى اصول گرا باشیم.

بازى انتخاباتى جبهه پایدارى با اصولگرایان 

رستگارى اصولگرایانه در «دقیقه آخر»  روز ترور حجاریان در «کیهان» چه گذشت؟
پایگاه اطالع رســانى خبرآنالین دیروز خاطره اى از 
محمد مهاجرى از اعضاى شوراى سردبیرى کیهان 
در ســال هاى حســاس بعد از دوم خرداد 76 منتشر 
کرده که مربوط اســت به روز ترور ســعید حجاریان 
در 22 اسفند ســال 1378. بخش هایى از این خاطره 
که به رفاقت حسین شریعتمدارى و سعید حجاریان

مى پردازد را بخوانید.
کیهان، روزنامه چــاپ عصر بود و بــه همین دلیل

صبح ها سر اعضاى تحریریه و ســردبیرى روزنامه 
شلوغ بود. جلسه شوراى ســردبیرى کیهان، هر روز 
نزدیک 8 صبح و با آمدن آقاى شــریعتمدارى شروع 
مى شد. معموًال جلســات بانشــاطى بود و حتى در 
سخت ترین شرایط سیاسى هم طنز حاکم بر آن (که 
معموًال با لطیفه ها و خاطره هاى حاج حسین آقا همراه 

بود) از بین نمى رفت.
این جلسات حداکثر یک ســاعت و نیم و گاهى تا دو 
ساعت ادامه مى یافت و معموًال موضوع سرمقاله، دست 
فرمان سیاست هاى خبرى هر روز و گاهى تیترهاى 

اصلى در آنجا پخت و پز مى شد.
آن روز (22اسفند1378)ســاعتى بعد از اتمام جلسه 
شوراى سردبیرى، آقاى شریعتمدارى سراسیمه به اتاق 
سردبیرى برگشت. آقاى ملکیان رفته بود اتاق تیتر، اما 
 آقاى صفارهرندى و من هنوز نرفته بودیم. سراسیمگى 
آقاى شریعتمدارى نشان مى داد اتفاق مهمى افتاده. با 

حالتى پریشان گفت «حجاریان ترور شده».
خبر شوك آور بود. حتى در شرایط آن دوران که شنیدن 

خبرهاى داغ، کامًال طبیعى بود این خبر تکان دهنده 
بود. براى لحظاتى سکوت کامل بر اتاق حاکم شد. البد 
دو نفر دیگر هم  مانند من زیر آوار ده ها ســئوال قرار 

گرفتند که نخستینش این بود: حاال باید چه کنیم؟
خبر را سردار نقدى داده بود. او فرمانده اطالعات ناجا 
بود و طبیعى است که از اولین مطلعان حادثه باشد و باز 
هم طبیعى بود که خبر را به روزنامه اى که تا ساعتى 

بعد زیرچاپ مى رود، برساند.
باید ذهنمــان را جمع وجــور مى کردیــم. خاطرم 
نیست آقاى صفارهرندى پیشــنهاد کرد و من تأیید 
و تأکید کردم یا برعکس. پیشــنهاد این بود که آقاى 

شریعتمدارى یادداشتى درباره ترور بنویسد.
مى دانســتیم پذیرش این پیشــنهاد بــراى آقاى 
شریعتمدارى سخت است اما او یادداشت خوبى نوشت 
و عبارت «آقاسعید ما» در آن، گویاى رفاقتى دیرین بین 

او و  حجاریان بود.
حجاریان و شــریعتمدارى رفیق و همــکار بودند و 
در مقطعى هم، همســایه. هــردوى آنهــا در یک 
مجتمع مســکونى زندگى مى کردند و فرزندانشان 
«هم مدرســه اى» بودند. در مقطعى هم هر دو پدر، 
به نوبت، نقش ســرویس مدرســه را ایفا مى کردند. 
امروز حاج حســین بچه ها را به مدرسه مى رساند و 
فردا،آقاسعید. همسران آن دو نیز رفاقتشان طوالنى 
بود و به قبل از انقالب بر مى گشــت؛ دو دانشجوى 
پزشکى ضد رژیم پهلوى که پاى هردوشان به مبارزه 

و زندان هم باز شد.

نقش «پــروژه گاپ ترکیه» در آینده محیط زیســت 
ایران و بهره بردارى این کشــور از آب به عنوان سالح 
جدید، بحران ریزگردهاى داخلــى و خارجى، نابودى 
مراتع و کشــاورزى، خشک شــدن هورها، عدم توجه 
به دیپلماسى آب، مورد بررســى کارشناسان در برنامه 

«ثریا» قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، در آخرین قسمت از برنامه «ثریا» در 
سال 95 موضوع «ریزگردهاى استان خوزستان» مورد 
بررسى قرار گرفت. حجت ا... میان آبادى استاد دانشگاه 
و دکتراى مدیریت منابع آب از هلند، در این برنامه درباره 
عوامل خارجى گردوغبارها در کشــور، گفت: نخست 
اینکه مسئله گردوغبارها فقط مربوط به کشور ما نیست 

بلکه دنیا هم با این چالش روبه رو است.
این کارشناس مســائل آب تصریح کرد: نگاه کلى به 
مسئله ریزگردها باید داشته باشیم؛ کشور ما در عوامل 
خارجى ریزگردها از سه نقطه مورد هجمه قرار مى گیرد؛ 
یکى عوامل غربى است که منشأ آن سوریه، عراق، اردن 

و عربستان است.
میان آبادى افزود: کانون دیگر شــمال شــرق کشور 
اســت که این کانون در حال جدى شــدن است، البته 
کانون هاى ریزگردها در سیســتان و بلوچســتان هم 
سال هاى طوالنى اســت که این منطقه را تحت تأثیر 

قرار داده است.
وى با اشــاره به عوامل خارجــى گردوغبارها گفت: ما 
بین دو حوضه پرتنش دنیا یعنى آمو دریا و دجله و فرات 
هســتیم و دیگر اینکه با افغانســتان نیز در حوضه آبى 

مشترك هستیم که مشکالتى را ایجاد کرده است.
این کارشناس مسائل آب تصریح کرد: مسئله ریزگردها 
در سیستان و بلوچستان ناشــى از کانون تاالب هاى 
هامون اســت و علت اصلى آن نیز به عدم تأمین حقابه 
هامون باز مى گردد که باید مورد توجه دیپلماســى ما 

قرار گیرد.
میان آبادى به کانون دیگرى که کشــورمان را تهدید 
مى کند اشــاره کرد و گفت: کانون دیگر کانون دریاى 
آرال است؛ دریاچه آرال یکى از بزرگ ترین دریاچه هاى 
دنیاست که به علت ســوءمدیریت، سدسازى و انتقال 
آب، دچار بحران خشکى شــده و از آن به عنوان فاجعه 

زیست محیطى نام مى برند.
وى ادامه داد: در حال حاضر این دریاچه کامًال خشک 
شــده  و دســتکارى هاى طبیعى انسان ســاز یکى از 

علت هاى چالش هاى  پیش  آمده بوده است.
این کارشناس مسائل آب اظهار داشــت: منبع کانون 
دریاچه آرال مى تواند بســیار خطرناك باشد؛ مساحت 
آرال در سال  1960 حدود 68 هزار کیلومتر مربع بوده و 
مساحت آذربایجان شــرقى نیز حدود 46 هزار کیلومتر 

مربع است که نشان دهنده وســعت باالى این دریاچه 
است و خشک شدن آن زنگ خطر جدى براى گردوغبار 

و حرکت آن به سمت شمال شرق محسوب مى شود.
میان آبادى با بیان اینکه تاالب بین النهرین بین ایران 
و عراق مشــترك است و ســه قســمت هور الحمار، 
هور المرکــزى و هورالهویــزه یا هورالعظیــم در زیر 
مجموعه آن قرار دارند، گفت: هورالهویزه یا هورالعظیم 
بین دو کشور مشترك اســت و 30 درصد آن در ایران 

قرار دارد.
وى خاطرنشــان کرد: متأســفانه به دلیل سد سازى و 
اقداماتى که در دجله و فرات تا ســال 2000  انجام شد 
هورالحمار و هورالمرکزى خشک شــد، البته اقدامات 
باالدستى تأثیرگذارى بسزایى در خشک شدن هورها 

داشته است. 
این کارشــناس مســائل آب تصریح کرد: متأســفانه 
هورالهویزه یــا هورالعظیم از 1973 تا 2000 خشــک 
شــده و بسیار اثر گذاشــته اســت؛ دلیل اصلى آن نیز 
ســوءمدیریت در داخل و برخى مســائل سیاسى بوده 

است.
میان آبادى افزود: یکى از اصلى ترین علت خشک شدن 
تاالب هورالعظیم، پروژه «آناتولى جنوبى» یا «گاپ» 
ترکیه بــوده و این پروژه هاى سدســازى  موجب بروز 

مشکالتى شده است.
وى حوضه دجلــه و فــرات را یکــى از پرتنش ترین 

حوضه هاى دنیا دانست و گفت: این تنش و مشکالت 
ایجاد شــده بخاطر اقدامات غیر منصفانــه ترکیه در 
باالدســت بوده و حتى در گذشته شــاهد تنش هاى 
نظامى میان این کشــور و ســوریه بوده ایم البته این 

تنش ها همچنان نیز ادامه دارد.
این کارشناس مسائل آب خاطرنشان کرد: پروژه آناتولى 
جنوبى یا گاپ یکى از پروژه هایى اســت که 22 سد را 
شامل مى شــود و ترکیه این فعالیت را به بهانه توسعه 
مناطق کردنشــین مدنظر قرار داده و در اصل به دنبال 
این است که به استفاده سیاسى از این کار بپردازد؛ آنها 
مى خواهند از آب به عنوان سالح درمقابل کشورهاى 
پایین دســت همچون ســوریه، عراق، ایران و حتى 

کشورهاى عربى استفاده کند.
میان آبادى افزود: ترکیه از این پروژه هاى سدســازى 
هدف هــاى سیاســى و امنیتــى را دنبــال مى کند و 

مى خواهد علیه کشورهاى پایین دست استفاده کند.
وى تصریح کرد: تا کنون 21 درصد از پروژه آبیارى و 74 
درصد از طرح هاى برق آبى ترکیه در این حوضه آناتولى 

جنوبى یا گاپ تکمیل شده است.
این کارشناس مســائل آب با بیان اینکه یکى از علل 
خشــک شــدن هورها موضوعات عدم توجه به پایین 
دست بوده اســت، گفت: تبعات خشک شدن هورها را 
شاهد هستیم که باید مســئوالن ذیربط به پروژه گاپ 

توجه کنند.

میان آبادى تصریح کرد:  مطالعات نشان مى دهد میزان 
ذخیره ســدهاى ترکیه در حوضه دجله در حال حاضر 
معادل کل آورد ســالیانه رودخانه دجله است و ترکیه 
اگر اراده کند مى تواند کل دجله را پشــت ســدهایش 

ذخیره کند.
وى افزود: ترکیه دنبال این اســت که با استفاده از آب، 
سالح جدیدى داشته باشد؛ هنوز پروژه ترکیه، سوریه و 
عراق روى دجله تمام نشده است و ما باید اینها را به طور 
جدى مدنظر قرار دهیم؛ اگر اقدامــات ترکیه را جدى 

نبینیم، تبدیل به تهدید مى شود.
این کارشناس مسائل آب درباره سد پرتنش «ایلیسو» 
و مشــکالت ناشــى از آن اظهار داشــت: این سد نیز 
بســیار چالش برانگیز بوده است؛ این سد را ترکیه روى 
دجله احداث مى کند و تبعات جدى براى مردم ترکیه، 
ســوریه، عراق و حتى ایران در بحث زیست محیطى 

به دنبال دارد.
میان آبادى افزود: سد ایلیسو یک پروژه برق آبى است 
و در ســال 2007 زمانى که سه کشــور اروپایى قصد 
همکارى در ساخت آن را داشتند با اعتراضات مردمى 
خود روبه رو شدند و از ادامه فعالیت انصراف دادند چراکه 
مردم این کشــورهاى اروپایى این ســد را عامل بروز 
مشکالت زیست محیطى براى کشورهاى پایین دست 

عنوان مى کردند.
وى خاطرنشان کرد: مردم کشورهاى اروپایى مشارکت 

کننده در سد ایلیسو از معضالت پیش روى این سد باخبر 
بودند اما مسئوالن و کارشناســان زیست محیطى در 

کشورمان هیچگونه توجهى به این معضل نداشتند.
این کارشناس مســائل آبى تصریح کرد: متأسفانه در 
حال حاضر به محیط زیست ظلم مى شود و آن را در حد 
و اندازه هاى سگ کشى یا توجه به خرس قهوه اى نزول 
مى دهند در صورتى که باید به این مسائل نیز توجه شود.
میان آبادى گفت: روى دیپلماســى حــوزه آب مغفول 
مانده ایم؛ مسئله دیپلماســى مغفول بوده و امیدواریم 
جدى پرداخته شــود؛ متأســفانه ترکیه اقداماتى هم 
در افغانســتان علیه ما انجام مى دهــد و باید از طریق 

دیپلماسى پیگیرى شود.
وى درباره این پرسش که آیا ترکیه حق دارد که بگوید 
آب هم همانند نفت اســت؟ اظهار داشــت: در حقوق 
بین المللى این موضوع کامًال رد شده و این اشکال است 
که برخى متخصصین آب را به شــکل کاال مى بینند؛ 
حقابه پایین دست طبق کنوانسیون ها باید رعایت شود؛ 
کشورهاى باال دست و پایین دست باید از منابع آبى به 
گونه اى اســتفاده کنند که مانع آســیب به کشورهاى 

پایین دست شود.

استفاده ترکیه از سالح «آب» علیه ایران
پروژه «گاپ»، محیط  زیست ایران را تهدید مى کند

,,
پروژه آناتولى 
جنوبى یا گاپ یکى 
از پروژه هایى است 
که 22 سد را شامل 
مى شود و ترکیه 
این فعالیت را به 
بهانه توسعه مناطق 
کردنشین مدنظر 
قرار داده و در 
اصل به دنبال این 
است که به استفاده 
سیاسى از این کار 
بپردازد
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پایگاه اطالع رســانى انتخاب به نقل از منابع مطلع، از 
«پیشرفت مذاکرات با عربستان در مورد حج» و تالش 
این کشور براي تسریع حضور ایرانیان در این سفر معنوي، 

خبر داد.
در آخرین سفر هیئت اعزامى ســازمان حج به ریاست 
سرپرست این سازمان، سه دور مذاکره مستقیم با «محمد 
صالح بن طاهر بنتن» وزیر حج و عمره عربستان صورت 
پذیرفته است. در این مذاکرات که با استقبال کم سابقه 
وزیر حج عربستان همراه بوده، ایران شروط مختلفى را 

براى برقرارى مجدد حج اعالم کرده است.
از جمله این شروط، برخورد با خاطیان ماجراى جنجالى 

فرودگاه عربستان بوده که وزیر حج عربستان ادعا کرده 
است: «شخص امیر، نظرش اعدام بوده است اما به دلیل 
اینکه هیچ عملى انجام نشده بود و تنها لفظاً تهدید به این 
عمل صورت گرفته بود، افراد خاطى به تحمل چهار سال 

زندان و هزار ضربه شالق محکوم شدند.»
 براســاس اظهارات این منبع مطلع، وزیر حج عربستان 
تقریبًا تمامى شــروط ایران را پذیرفتــه و حتى عبارت 
«تکریم زائران ایرانى» را اضافه کرده و تأکید کرده که 
«اصرار داریم حج امسال با حضور ایرانیان برگزار شود».

به نظر مى رســد در صورت تداوم وضعیت فعلى، سفر 
عمره براى ایرانیان در سال آینده محقق شود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت که جمهورى اسالمى ایران 
در سرشمارى اینترنتى نفوس و مسکن سال جارى با ثبت 
اطالعات 48/4 درصد جمعیت کشور به صورت اینترنتى، 

رکورددار جهان شد.
به گزارش ایرنا، امیدعلى پارسا شــنبه شب در اردوگاه 
شــهید عظیمى بابلســر اظهار داشــت: جایــگاه دوم 
سرشــمارى اینترنتى در جهان را کشــور ژاپن با ثبت 

اطالعات 37 درصدى جمعیت کشورش در اختیار دارد.
وى ادامه داد: ناظران بین المللى باور نمى کردند که ایران 
بتواند این آمار را ثبت کند و در همین راســتا بسیارى از 
کشورهاى جهان از ما خواســته اند تا تجارب خود را در 

اختیارشان قرار دهیم.
رئیس مرکز آمار ایــران اعالم کرد کــه نتیجه قطعى 
سرشــمارى نفــوس و مســکن روز یــک شــنبه 
(دیــروز) به هیئــت دولت ارائــه شــد. وى همچنین 
گفت کــه نتیجــه سرشــمارى ظــرف دو روز آینده 

رسانه اى مى شود.
پارســا گفت: تا پیش از ارائه آمار سرشــمارى به هیئت 

دولت ، نمى توانیم نتایج سرشمارى را رسانه اى کنیم.
مرکز آمار ایران در پایان سرشمارى امسال اعالم کرده 
بود که بیش از 23 میلیون و 400 هزار خانوار با جمعیتى 

برابر با 77 میلیون و 400 هزار نفر سرشمارى شدند.

نتیجه سرشمارى به 
هیئت دولت رفت

پیشرفت مذاکرات با عربستان 
در مورد حج

ایران خالى 
کارشناس سازمان حفاظت محیط زیسـت با تأکید بر 
اینکه مسئله کم آبى در ایران جدى است، گفت: بحران 
آب در جامعه ایران به مسـئله اى اجتماعـى و امنیتى 
تبدیل شده است و بسیارى از روستاهاى کشور به این 
دلیل خالى از سکنه شده و برخى استان ها نیز همواره 
درگیرى و چالش دارند، بنابراین اگر فکرى در این زمینه 
نشود تا 20 سال آینده بسیارى از مناطق ایران خالى از 

سکنه خواهند شد.
على بابازاده با تأکید بر اینکه ایران اولین کشور دنیا از 
نظر نابودى آب هاى زیرزمینى به شمار مى رود، گفت: 
ایران در بین کشـورهاى دنیا از نظر نشست زمین که 
ناشـى از نابودى منابع آب هاى زیرزمینى اسـت رتبه 
اول را دارد کـه علـت اصلـى آن اسـتفاده بـى رویه از 
چاه هاى عمیق است. به گفته وى یکى از دالیل دیگر 
معضل کم آبى در کشور ساخت بسیار زیاد تعداد سدها 

در کشور است.

آمادگى براى 
راه اندازى کلینیک جنسى 

معاون فنى اداره سـالمت خانواده، جمعیت و مدارس 
وزارت بهداشت از آمادگى زیرساخت ها براى راه اندازى 

«کلینیک هاى سالمت جنسى و خانواده» خبر داد. 
محمـد اسـالمى دربـاره آخریـن وضعیـت راه اندازى 
کلینیک هاى سالمت جنسى و خانواده گفت: در حال 
حاضر کلینیک هایى در این زمینه در برخى شـهرهاى 
کشور فعالیت مى کنند اما با یکدیگر تفاوت هایى دارند. 
هدف ما رسـیدن بـه چارچوبى یک شـکل و داشـتن 
جامعیتى از متخصصان مربوطه است که بعضى از آنها 

پزشک و بعضى غیر پزشک هستند.   
وى ادامـه داد: مـا در ایـن کلینیک هـا بـه متخصص 
زنان، اورولوژیست، غدد، عفونى، داخلى، روانپزشک، 
روانشناس، روحانى و وکیل آشنا به مسائل زناشویى نیاز 
داریم و در واقع باید گفت که این منطق کلینیک هاى 
سـالمت جنسـى و خانواده اسـت. ما مى خواهیم این 
تخصص هـا در کنـار یکدیگـر باشـند کـه خانواده ها 

سردرگم نشوند.

دستفروشى با درآمد نجومى
چیذرى مدیرعامل شرکت شهربان شهردارى تهران 
با اشـاره به اینکه در پشـت پرده دستفروشى بسیارى 
از اتفاقـات دیگر هـم رخ مى دهـد، اظهار داشـت: ما 
دستفروشى داشته ایم که 75 نفر فروشنده و روزى 15 
میلیون تومان درآمد داشته است و به فروشنده هایش 
حقوق مى دهد و این درآمد باال را هـم از راه قاچاق به 

دست مى آورد.

زنان سالمند 
یک آسیب شناس مسائل اجتماعى معتقد است: پدیده 
زنان سـالمند نیازمند توجه بیشـتر اسـت چراکه طبق 
آمارها در سال هاى آینده با شـمار زیاد زنان سالمندى 

که فاقد سواد،همسر و شغل هستند مواجه مى شویم.
پرویـن اسـالمى اظهـار داشـت: توجـه بـه برخـى 
شـاخص هـا در سرشـمارى سـال 1390 بیانگـر این 
واقعیت اسـت که پدیـده سـالمندى زنان بـه دالیلى 
اهمیت بیشترى دارد به عنوان مثال بیش از 80 درصد 
زنان سالمند بى سواد هستند که این نسبت براى مردان 

سالمند 61 درصد است.
این آسیب شناس مسائل اجتماعى افزود: 88درصد از 
مردان باالى 65 سال داراى همسر هستند درحالى که 
فقط 41 درصد از زنان باالى 65 سـال داراى همسـر 

هستند.

صدور 20 میلیون قطعه 
کارت هوشمند ملى

سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون 20میلیون 
قطعه کارت هوشـمند ملى صادر شـده و قرار است تا 
پایان سال 1397 این کارت براى تمام ایرانیان باالى 
15 سال صادر شود. سـیف ا... ابوترابى افزود: در سال 
جارى، 98درصد والدت ها و مرگ هاى ثبت شـده در 
فاصله کمتر از یکسال از وقوع، در مهلت قانونى 15 و 

ده روزه به ثبت رسیده اند.

چرك نویس

کتیبه شاپور یکم در تنگه براق که به دو خط و زبان پهلوى 
و پارتى (اشکانى) به شرح تیراندازى شاپور دراین تنگه 

مى پردازد در معرض نابودى قرار گرفته است.
به گزارش ایلنــا، فرهاد صولت پژوهشــگر فرهنگ و 
زبان هاى باستانى پژوهشــکده زبان شناسى، متون و 
کتیبه ها گفت: کتیبه شــاپور یکم در تنگ براق در سال 
1335 کشف شده است. این ســنگ نبشته به دو خط و 
زبان پهلوى و پارتى (اشــکانى) نوشته شده و محتواى 
آن شرح تیراندازى شــاپور در این تنگه است که از نظر 
نگارش و مضمون بسیار شــبیه کتیبه شاپور در حاجى 

آباد فارس است.
وى با اشاره به اینکه در ســال هاى اخیر گزارش هاى 
نگران کننده اى از وضعیت وخیم این کتیبه منتشر شده 
است خاطرنشان ساخت: براى بررســى از نزدیک اثر و 
تهیه گزارش از چگونگى اوضاع فعلى کتیبه کارشناسانى 

به محل اعزام شدند.
صولت با توصیف وضعیت کتیبه گفت: هیچگونه عالیم 
راهنما و حفاظتى در اطراف آن وجود نداشــت واطراف 
ســنگ حاوى کتیبه مملو از زباله بود و نشــانه هایى از 

حفارى هاى غیر مجاز دیده مى شد.
او افزود: پیش تر، گزارش هایى مبنى بر اقدام به تخریب 
کتیبه منتشر شــده بود که با صدماتى که در گوشه هاى 
سنگ نبشته مشــاهده شــد این گزارش ها مورد تأیید 

قرار گرفت.
صولت با اشاره به ثبت این سنگ نبشته در تاریخ 23 مهر 
1376 با شماره ثبت 1929 به عنوان یکى از آثار ملى ایران 
افزود: با این حال ظاهراً در بین سال هاى 86-87 افرادى 
به بهانه یافتن گنج، قسمت پایین سنگ نبشته  را منفجر 
کرده اند که خوشبختانه آسیب زیادى به آن وارد نشده اما 
با بازدیدى که از آن داشــتیم و طبق گفته هاى ساکنان 

محلى، خطرات مشابه این اثر را تهدید خواهد کرد.
این پژوهشــگر در پایان افزود: با توجه بــه موارد فوق، 
رسیدگى و اقدامات حفاظتى و مرمتى فورى و برگزارى 
جلسات و مذاکرات مسئوالن ذیربط درباره این کتیبه، که 
جزو سنگ نبشته هاى بسیار مهم از اوایل دوره ساسانى 

است، ضرورى به نظر مى رسد.
 تنگ براق ناحیه اى کوهســتانى در شمال غربى استان 
فارس و  در کنار روستایى به همین نام از توابع بخش سده 

شهرستان اقلید است.

کتیبه شاپور یکم 
در معرض 
نابودى است
به بهانه یافتن گنج، قسمت پایین 
این کتیبه باقیمانده از دوران 
ساسانى را منفجر کرده اند

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در پاسخ به این 
سئوال که شنیده شده قرار است، نرم افزار سروش 
جایگزین تلگرام در شــبکه هاى اجتماعى فضاى 
مجازى شــود، گفت: هیچ نرم افــزارى جایگزین 

تلگرام نمى شود.
محمود واعظى در گفتگو با ایســنا، اظهار داشت: 
هرکدام از این نرم افزارها مشترى خاص خودش 
را دارد، هم اینــک عــده اى در حال اســتفاده از 
نرم افزار ســروش هســتند،  همچنان که عده اى

 دیگر نیــز از بیســفون و الین و واتــس آپ و... 
بهره مى برند.

وى درباره وضعیت فعالیت یا فیلترینگ شبکه هاى 
اجتماعــى در ایام انتخابــات آتى عنــوان کرد: 
شبکه هاى اجتماعى نقش افزایش اطالع رسانى 
به مردم را دارند تــا بدانند که برنامــه هرکدام از 

کاندیداها چیست.
واعظى تأکیــد کرد: تــا جایى که شــبکه هاى 

اجتماعــى در کارشــان تخلفى صــورت نگیرد، 
فعالیت آنها ادامه پیدا مى کند و قوه قضائیه، وزارت
 کشــور، شــوراى نگهبان و شــورای عالى فضاى 
مجازى براى تبلیغــات انتخابات داراى چارچوبى 
مشخص هســتند و همه موظفند این چارچوب را 
رعایت کننــد و تا زمانى که چارچــوب و مقررات 
کشور از سوى شبکه هاى اجتماعى رعایت شود، 
چرا باید فیلترینگ شبکه هاى مجازى اعمال شود.

هیچ نرم افزارى، جایگزین تلگرام نمى شود

کودتا، دســتگیرى، انفجار،    جام جم آنالین |
بدرفتارى و دزدى. هر کدام از اینها به تنهایى دلیلى است 
تا شما را از سفر به منطقه اى با این مشخصات منع کند 
اما تورهاى ترکیه همچنان پر رونق اســت و همچنان 
ایرانى ها چمدان نوروز را بسته اند تا راهى کشورى شوند 

که همه این مختصات را یکجا در خود دارد.
روزگارى شمال ایران مقصد همیشگى سفرهاى نوروزى 
بود اما حاال در ایام نوروز در پیاده روهاى کشــور ترکیه 
همگى فارســى حرف مى زنند چرا که ترکیه همچنان 
مقصد اول سفرهاى خارجى ایرانیان است. نه هشدار هاى 
سرکنسولگرى ایران در ترکیه، نه بدرفتارى هاى زننده 
مأموران مرزى این کشور با تبعه هاى ایرانى و نه انفجار و 
دزدى و... نتوانسته است ترکیه را از صدر فهرست مقصد 

سفرهاى خارجى ایرانى ها پایین بیاورد.

چه تعداد ایرانى به ترکیه مى روند؟
ترکیه سال هاســت که مقصد اول ســفرهاى خارجى 
ایرانیان اســت و البته در این میان نباید همه تقصیرها 
را متوجه مســافران ایرانى دانســت که اگر همین حاال 
هم نگاهى به قیمت برخــى از تورهاى داخلى بیاندازید 
با همه این اوصاف شــما هم ترجیح مــى دهید که به 
جاى سفر به کیش یا شیراز به ترکیه سفر کنید. چرا که 
بسیارى از تورهاى این دو شهر گران تر از تورهاى سفر 
به شهرهاى ترکیه اســت. اما همین چند روز پیش على 
نجفى خوشرودى عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس 
از ســفر «30 هزار ایرانى به ترکیه در ایام نوروز با وجود 
ناامنى» سخن گفت. اگر میانگین هزینه سفر به ترکیه در 
ایام نوروز را به ازاى هر نفر یک میلیون و800 هزار تومان 
لحاظ کنیم رقمى نزدیک به 54 میلیارد تومان تنها در ده 

روز به دست مى آید.

قیمت تورهاى ترکیه چقدر است؟
به دلیل درخواست باالى مسافران ایرانى، قیمت هاى 
متنوعى براى سفر به این کشور وجود دارد. این قیمت ها 
معموًال از یک میلیون و 700 هزار تومان آغاز و بسته به 
تعداد روزهاى اقامت تا چهار میلیون و 500 هزار تومان 
ادامه دارد. به عنوان مثال تور 6 شــب «کوش آداسى» 
با پرواز زاگرس یک میلیــون و 745 هزار تومان قیمت 
خورده اســت و جالب اینکه براى مشــخصات این تور 
«بلیت رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهى و لیدر فارسى 
زبان» به عنوان ویژگى هاى این تور عنوان شده است! 
همین تور با پرواز ماهان یک میلیون و 955 هزار تومان 
قیمت دارد. براى اقامت سه شب در استانبول قیمت یک 
میلیون و 870 هزار تومان باید بپردازید و اگر مى خواهید 
اقامتى طوالنى تر داشته باشید تورهاى 13 روزه ترکیبى 
به شهرهاى مختلف ترکیه به ازاى هر نفر بزرگسال رقم 

چهارمیلیون و 550 هزار تومان از شما دریافت مى کنند.

بیمه مى شوید و غرامت نمى گیرید!
قیمت تورهاى ترکیه هر چه باشد اغلب شامل بیمه هم 
مى شوند. در تماســى که با برخى از دفاتر آژانس هاى 
معتبر گرفتیم عنوان شــد که رقمى حدود ده هزار یورو 
( حدود 40 میلیون تومان) بیمه هر مسافر است هر چند 
دولت ترکیــه در این مورد هیچگونه مســئولیتى قبول

 نمى کند چرا که بختیار اســدزاده سرکنسول ایران در 
استانبول گفته است « دولت ترکیه تاکنون بابت کسانى 
که در اینجا کشته شده اند به خانواده هاى کشته شدگان 

هیچ غرامتى نداده است.»

وقتى انفجارها قیمت ها را شکست 
ایران سومین کشورى است که بیشترین گردشگر را به 
کشور ترکیه مى فرستند، روســیه در مکان اول و آلمان 
در رده دوم مسافران ترکیه قرار دارند. اما با تنش رابطه 

میان ترکیه و روســیه در پى سقوط هواپیماى روسى در 
خاك ترکیه یکى از اولین تصمیم هاى مسکو قطع سفر 
گردشگران روسى به این کشور بود. تصمیمى که خیلى 
زود زنگ خطر را براى توریســم و اقتصاد این کشور به 
صدا درآورد. جالب اینکه در همان روزهاى تحریم سفر 
روس هــا، ایرانــى هــا ترغیــب بیشــترى بــراى 
ســفر به ترکیــه داشــتند چــرا کــه قیمت هــا به 
دلیــل ایــن تحریم بســیار پاییــن آمده بــود. بهروز 
صفــرى یکــى از فروشــندگان تورهــاى ترکیــه
 مى گوید «هتل هایى که هر شب 110 یورو به سختى 
مى توانستیم رزرو کنیم به قیمت 70 دالر به راحتى رزرو 
مى کردیم». اما این تحریم خیلى زود برداشــته شد و

 قیمت ها هم همینطور. تحریم به ایران هم کشیده شد، 
پویشى به راه افتاد به نام «تحریم سفر به ترکیه» که اتفاقًا 
از طرف چند نهاد و سازمان هم حمایت مى شد اما خیلى 
زود شکست خورد تا بسیارى آن را به دلیل مردمى نبودن 

محکوم به شکست بدانند.

اما براى ایرانى ها همه چیز از ناآرامى هاى تیرماه ترکیه 
آغاز شد، وقتى کودتاى یک روزه علیه دولت «اردوغان» 
نافرجام ماند موج ناآرامى سراســر شــهرهاى ترکیه را 
فراگرفت. یک گردشــگر ایرانى در انفجارى در خیابان 
استقالل استانبول کشته شد و چند نفر در حمله تروریستى 
فرودگاه استانبول زخمى شدند. همان روزها «رضا هاکان 
تکین» سفیر ترکیه در تهران به خبرگزارى ایسنا اعتراف 
کرد « که سفر ایرانى ها به کشــورش به دنبال کودتاى 

نافرجام تیرماه، 30 درصد کاهش داشته است».

شاهدانى براى خطر رفتن به ترکیه
شاید منبعى موثق تر از سرکنسول ایران در ترکیه وجود 
نداشته باشد براى بیان وضعیت کنونى شهروندان ایرانى 
در ترکیه. در حالى که او هم به شدت توصیه مى کند که 
مردم به ســفر ترکیه نروند! بختیار اسدزاده سرکنسول 
ایران در اســتانبول مى گوید «ترکیه ناامن است و جان 

ایرانیان در خطر».

وى کشته و مجروح شدن بیش از 20 نفر از ایرانیان طى 
عملیات هاى تروریستى، حمله به کامیون هاى ایرانى و 
کشتن رانندگان آن و برخورد تبعیض آمیز دستگاه هاى 
دولتى و قضائى ترکیه با مالباختگان ایرانى را نمونه هایى 
از خطراتى خواند که ایرانیان را در ترکیه تهدید مى کند. 
بختیار اسدزاده سرکنسول جمهورى اسالمى ایران در 
استانبول درباره افرادى که به منظور گردشگرى به ترکیه 
سفر مى کنند، اظهار داشت: این دســته از افراد نیز باید 
هوشیار باشند زیرا بعد از کودتا، ناامنى در ترکیه زیاد شده 
و گروه هاى تروریستى در اینجا فعال هستند و هر لحظه 

امکان انفجار وجود دارد و خشک و  تر با هم مى سوزند.

توصیه مسافرتى وزارت خارجه ایران 
وزارت خارجه ایــران هم با آگاهى از میزان ســفرهاى 
نوروزى ایرانیان به کشور همسایه، دیروز توصیه مسافرتى 
را در وبسایت خود منتشــر کرد تا مسافران ایرانى از هر 
جهت درباره سفر به این کشــور و ناامنى هاى آنجا آگاه 
باشند. در این توصیه آمده اســت : « با توجه به در پیش 
بودن تعطیالت نوروز و برنامه تعدادى از هموطنان جهت 
سفر گردشگرى به خارج از کشور و نظر به شرایط امنیتى 
ترکیه در ماه هاى گذشته و نگرانى براى امنیت و سالمت 
شهروندان ایرانى در این کشور، به کلیه هموطنانى که 
قصد مســافرت به ترکیه را دارند، توصیه اکید مى گردد 
در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر به انجام سفر، احتیاط 

الزم را بنمایند.»

این مطلب را بخوانید شاید قید سفر به کشور همسایه را بزنید

نوروز در ترکیه منفجر مى  شوید! 

,,
ایران سومین 
کشورى است که 
بیشترین گردشگر 
را به کشور ترکیه 
مى فرستند، روسیه 
در مکان اول و 
آلمان در رده دوم 
مسافران ترکیه 
قرار دارند
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 تماشاى آثار نقاشى آبرنگ در 
«طلوع شرق»

نمایشـگاه آثار نقاشى آبرنگ «در آسـتان جانان» در 
گالرى «طلوع شرق» فرهنگسراى کوثر مورد بازدید 

عالقه مندان قرار مى گیرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، نمایشـگاه انفرادى «در آستان 
جانان» به کارهاى هنرمند اصفهانى جوانى اختصاص 
داشته که هم هنر و هم شـهامت در کارهایش حس 

مى شود.
 این نمایشگاه به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) 
در گالرى طلوع شـرق فرهنگسـراى کوثر سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان افتتاح شده که 

مجموعه اى زیبا و ستودنى از آثار زهرا زارعى است.
گفتنى اسـت؛ نمایشـگاه «در آسـتان جانان» تا 28 
اسـفند ماه در گالـرى طلوع شـرق در فرهنگسـراى 
کوثر واقع در خیابان جى، خیابان مسجد على برپاست 
کـه عالقه مندان از سـاعت 9 تا 19 مى تواننـد از آثار 

نمایشگاه بازدید کنند.

 برپایى نمایشگاه 
سفره هاى نوروزى 

نمایشـگاه و فروشـگاه سـفره هاى نوروزى «بانوى 
بهار» تا 26 اسـفندماه در باغ بانـوان پردیس میزبان 
شـهروندان اسـت. رئیس باغ بانـوان پردیـس بیان 
کـرد: نمایشـگاهى از اقـالم مورد نیـاز عید بـه ویژه 
سـفره هاى هفت سـین نوروزى بـا عنـوان «بانوى 
بهـار» میزبـان عمـوم بانـوان هنرمنـد و عالقه مند 
به ایـن مقولـه اسـت. اخالقیان اظهـار داشـت: این 
نمایشـگاه از سـوى باغ بانوان پردیس یکى از مراکز 
تفریحـى سـازمان فرهنگـى- تفریحى شـهردارى 
اصفهان تا 26 اسـفندماه روزانه میزبان حضور بانوان 
و سفره هاى نوروزى در قالب نمایشـگاه و فروشگاه 

مى باشد.
وى گفت: نمایشگاه «بانوى بهار» هر روز از ساعت 9 
صبح تا 16 بعدازظهر در محل باغ بانوان پردیس واقع 
در میدان سـهروردى، 700 متر بعد از ورودى ناژوان 
میزبان بانوان اسـت. وى تصریح کرد: عالقه مندان 
براى شـرکت در این برنامه و کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص ارائه سفره هاى نوروزى خود مى توانند با 

شماره 37752333 تماس حاصل کنند.

برگزارى جشنواره 
«صداى بهار» در باغ تجربه 

اختتامیـه برنامه هاى بـاغ تجربه سـازمان فرهنگى 
تفریحـى شـهردارى اصفهـان در قالـب جشـنواره 

«صداى بهار»، امروز 23 اسفندماه برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، رئیس بـاغ تجربه با بیـان این 
مطلب گفـت: مسـابقه در دو موضوع شـیرینى هاى 
نـوروزى و هفت سـین سـنتى از جمله بخـش هاى 
این جشنواره اسـت که از سـوى باغ تجربه به عنوان 
دفتر تخصصى سـالمند سـازمان فرهنگى تفریحى 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
فریبا زارعـان تصریح کرد: جشـنواره «صداى بهار» 
از سـاعت 9 تا 12 در محل باغ تجربه واقع در خیابان 
عالمـه امینى، بـاغ غدیر، جنـب پارکینگ شـماره 4 

برگزار مى شود.

سالیانه 50 تن مواد مخدر در 
استان اصفهان معدوم مى شود

دبیر شـوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اسـتان 
اصفهان گفت: سـالیانه بیش از 650 تـن مواد مخدر 
در کشور کشـف و معدوم مى شود که 50 تن از آن در 

استان اصفهان است.
مصطفى هادى زاده اظهار داشت:  با توجه به کاهش 
سـن اعتیاد به 22 سال،  سـمن ها در حوزه پیشگیرى 
از اعتیـاد، توانمندسـازى و افزایش آگاهـى در حوزه 
خطـرات مـواد مخـدر در جامعه فعـال تـر و حمایت 

مى شوند .
وى افزود: سـالیانه بیـش از 650 تن مـواد مخدر در 
کشـور کشـف و معدوم مى شـود که 50 تن از آن در 

استان اصفهان است.

مدیرکل دامپزشکى استان  اصفهان گفت: مردم از خرید 
هرگونه پرنده تا اطالع ثانوى به جد خوددارى کنند.

شهرام موحدى تأکید کرد: پرورش دهندگان از هرگونه 
جابه جایى طیور خود بدون اجازه دامپزشکى خوددارى 
کنند، همچنین بدون اجازه دامپزشکى از حمل تخم مرغ 
و کود مرغى خود باید جلوگیرى کنند و هرگونه جابه جایى 
باید به اطالع دامپزشکى برسد. وى با بیان اینکه از مردم 
خواهش کردیم که از خرید پرنده از پرنده فروشى هاى 
ثابت و دوره گرد به جد خوددارى کنند، افزود: امروز شاهد 
هستیم که آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به«خور»رسیده 
است، یعنى شهرستانى با فاصه 500 کیلومترى از مرکز 

استان، متأسفانه یکى از هم استانى هاى ما در «خور»دو 
قطعه مرغ از یک پرنده فروشى در سبزه میدان اصفهان 
خریده و این مرغ هاى آلوده را با خود به «خور»برده و به 
نوعى ویروس را از مرکز استان به شهرى در 500 کیلومتر 
دورتر برده و شهر دیگرى را آلوده کرده است. مدیرکل 
دامپزشکى استان اصفهان تصریح کرد: تأکید مى کنیم 
مردم از خرید هرگونه پرنده تا اطالع ثانوى چه از پرنده 
فروشى هاى دوره گرد و چه ثابت به جد خوددارى کنند، 
چون عالوه بر انتقال ویروس، خطرات بهداشتى خاص 
خود را دارد البته ساماندهى پرنده فروشى هاى سطح شهر 

برعهده شهردارى هاى شهرستان هاست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: کمک هــاى مردمى، بــه دســت خانواده هاى 

نیازمندان زیرپوشش این نهاد رسید.
حمیدرضا شیران با اشــاره به اینکه خّیران نیک اندیش 
استان با مراجعه به ســه هزار پایگاه ثابت و سیار جشن 
نیکوکارى بیش از26 میلیارد ریال کمک کردند، افزود: 
این کمک ها به منظور تأمین معیشت نیازمندان استان 
اصفهان جمع آورى شــد. وى با بیان اینکه در حدود 19 
میلیارد ریال از کمک هاى مردمى در هفته نیکوکارى، غیر 
نقدى و شامل پوشاك و سبدغذایى بوده است، خاطرنشان 
کرد: شهرستان هاى اصفهان، گلپایگان، کاشان، شاهین 

شــهرومیمه، نطنز و فریدن به ترتیب بیشترین میزان 
مشارکت خیران را در جشن نیکوکارى امسال داشتند. 
شــیران گفت: دو هزار و 853 پایــگاه در مدارس، 136 
پایگاه در مراکز بسیج، 163پایگاه در مساجد و 48 پایگاه 
در مراکز نیکوکارى از 18 تا 20 اسفند کمک هاى انسان 
دوســتانه خیران و نیکــوکاران اصفهانى را در جشــن 
نیکوکارى دریافت کردند. وى با اشــاره به اینکه جمع 
آورى کمک هاى مردمى در قالب جشــن نیکوکارى و 
طرح سین ســخاوت از بهمن امسال به طور غیررسمى 
در استان آغاز شد، افزود: در این مدت بیش از 15میلیارد 

ریال براى کمک به نیازمندان جمع آورى شده است.

انتقال ویروس آنفلوآنزاى 
پرندگان از سبزه میدان به خور

26 میلیارد ریال، هدیه 
مردم اصفهان به نیازمندان 

سرپرست هیئت گمانه زنى، شناســایى و احیاى کف 
فرش چهار باغ عباسى اصفهان، از کشف راه آب سنگى 
و بقایاى مختصرى از حوض نماى دورتا دور سنگى و 
حجارى شده در محدوده چهار باغ روبه روى کاخ خیمه 

گاه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید شهباز با اشاره به گمانه زنى روبه 
روى شــیخ بهایى براى حوض نما گفت: در این محل 
بقایایى از ســنگ چین با قطعات بزرگ یافت شد که 
مستندات آن در سفرنامه ها و پى نوشته هاى کتاب ها و 

عکس هاى قدیم وجود دارد.
این باستان شناس همچنین با اشــاره به ادامه کاوش 

از چهارباغ به ســمت بقایاى معمارى جهان نما، اظهار 
داشت: در این محدوده ترانشه 10 در 10 و گمانه 5 در 
5 زده شد که در این کاوش کف فرش آجرى قاجارى و 

قسمت اندکى صفوى یافت شد.
شهباز ســاخت خیابان چهار باغ را به اســتناد «تاریخ 
عالم آراى عباسى» ســال 1006 هجرى قمرى اعالم 
کرد و افزود: هر یک از بــاغ هاى اطراف چهارباغ نامى 

مخصوص داشته است.
او اظهار داشت: مشــهورترین این باغ ها بنا به نوشته 
«شاردن» جهانگرد فرانسوى باغ تخت، باغ چهلستون، 
باغ کاج، باغ بابا امیر،باغ توپخانه، باغ نسترن، باغ فتح 
آباد، باغ پهلوان حســین، باغ بلبل،باغ مرغداران، باغ 
خانه شیران، باغ هزار جریب، باغ دراویش حیدرى و باغ 

دراویش نعمت اللهى هستند.
به گفته ســعید شــهباز، چهارباغ یکى از خیابان هاى 
تاریخى و اصلِى اصفهان اســت که بین دروازه دولت 
و سى و ســه پل قرار دارد و به دو بخِش چهارباِغ باال و 

چهارباغ عباسى تقسیم مى شود.
طرح شناســایى و احیاى کف فرش چهار باغ عباسى 
اصفهان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگى و 

گردشگرى انجام شد.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: با کاهش 
تقاضا و افت قدرت خرید مردم، هیچگونه کمبودى در 
عرضه گوشت قرمز در آستانه نوروز امسال در اصفهان 

نداریم.
رضا انصارى با تأکید بر اینکه ســعى مى کنیم  قیمت 
گوشت قرمز شب عید در اصفهان افزایش نداشته باشد، 
اظهار داشت: در حال حاضر گوشت گوسفندى کیلویى 

36 هزار تومان و گوســاله مخلوط 33 هــزار تومان در 
اصفهان عرضه مى شود.

وى افزود: گوشــت قرمز امســال پنج تا هشت هزار 
تومان افزایش قیمت داشته و از یک ماه گذشته تاکنون 
همچنان قیمت ها ثابت اســت و در آســتانه شب عید 

همانند ماه ها و روزهاى قبل ثابت مى ماند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه نوروز 

امســال هیچگونه کمبودى در عرضه گوشت قرمز در 
اصفهان نداریم، از شهروندان خواست که خرید خود را به 
دقیقه 90 موکول نکنند و از هم اکنون گوشت مصرفى را 
خریدارى و در فریزرهاى خود نگهدارى کنند، زیرا امکان 

دارد شب عید عرضه و تقاضا افزایش یابد.
وى بیان داشــت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت 
گوسفند درجه یک با استخوان 36 هزار تومان، گوساله 
مخلوط 33 هزار تومان، مغز ران گوساله 35 هزار تومان، 
گوشــت شــتر مخلوط بدون کوهان 38 هزار تومان و 

شترمرغ 44 هزار تومان است.
به گفته انصارى، نرخ هرکیلو گوشت گوسفند درجه 2 با 
استخوان 32 هزار تومان و گوساله درجه 2 مخلوط 27 

هزار تومان است.
وى با بیان اینکه روزانه هشت هزار رأس دام سبک در 
استان اصفهان کشتار مى شود، خاطرنشان کرد: از این 
میزان 30 درصد نیاز از داخل اســتان تأمین و در حدود 
70 درصد از شــهرهاى آذربایجان غربى، آذربایجان 
شــرقى، مرکزى، ماکو، خرم آباد، بروجرد وارد استان 

اصفهان مى شود.

اصفهان در آستانه نوروز، کمبود گوشت قرمز ندارد

یک باستان شناس خبر داد
کشف راه آب سنگى در چهار باغ عباسى اصفهان

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
براى ارتقاى خدمات به مسافران نوروزى و کاهش 
ترافیک مرکز شهر 20 دستگاه اتوبوس گردشگرى در 

باغ فدك مستقر مى شود.
محمد على احمــدى اظهار داشــت: در ایام نوروز 
حداکثر ســرویس دهى را به شهروندان و مسافران 

خواهیم داشت.
وى ادامه داد: گردشگران پس از ثبت نام مى توانند به 
وسیله اتوبوس هاى گردشگرى از اماکن دیدنى شهر 

اصفهان بازدید کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
با اشاره به اینکه در روزهاى پایانى سال زمان سرویس 
دهى ناوگان اتوبوسرانى افزایش یافته است، گفت: 
اتوبوس ها در میدان هاى اصلى شهر همچون میدان 
انقالب، میدان امام حسین(ع)، میدان امام على(ع) و 

میدان آزادى تا ساعت 24 فعالیت مى کند.
احمدى بیان کرد: براى دسترسى آسان تر مسافران 
به شهربازى رؤیاها نیز اتوبوس و تاکسى هاى ویژه 

در نظر گرفته شده است.

استقرار 20 دستگاه 
اتوبوس گردشگرى در 

باغ فدك

مدیر بازرسى اصناف اســتان اصفهان با اشاره به نقش 
چند نفر خاص در توزیع اجناس قاچاق صنایع دستى در 
میدان امام(ره) گفت: در اصفهان، فروش صنایع دستى 
قاچاق در دست هفت نفر است و با وجود اخذ تعهد، بازهم 

دو محموله دیگر در میدان امام(ره) کشف شد.
جواد محمدى فشــارکى در گفتگو با فارس در رابطه 
با طرح فورى جمع آورى اجناس قاچاق صنایع دســتى 
از میدان امام(ره) و بازارهاى اطراف آن اظهار داشــت: 
ضرب العجل بازرســى اصناف به فروشندگان اجناس 
قاچاق تا 14 اسفندماه ســال جارى مهلت داشت و از 
فرداى آن روز، بازرسان اتاق اصناف در محل حاضر شده 

و بازرسى خود را انجام دادند.
وى در ادامه افزود: در همین رابطه دو محموله قاچاق به 
ارزش هاى 40 و 17 میلیون تومان کشف و ضبط شد و 
پیگیرى تشکیل پرونده و ارسال آن به سازمان تعزیرات 

حکومتى نیز صورت گرفت.
مدیرکل بازرسى اصناف استان اصفهان با اشاره به نقش 
چند نفر خاص در توزیع اجناس قاچاق صنایع دستى در 
میدان امام(ره) گفت: در شهر اصفهان، هفت نفر کلیه 
عرضه صنایع دستى قاچاق را در اختیار دارند و بر همین 
اساس در بهمن  ماه، در جلســه اى در اتاق اصناف همه 
این افراد را با حضور رئیس اداره اماکن استان اصفهان، 

معاون صنایع دستى ســازمان میراث فرهنگى استان و 
نایب رئیس اتحادیه صنایع دستى استان دعوت کردیم و 
در جلسه مذکور تعهد به جمع آورى و عدم عرضه مجدد 

اجناس قاچاق از این هفت نفر گرفته شد.
محمدى همچنین تصریح کرد: با این حال بار دیگر در 
بازرسى ها این اجناس مشــاهده شد و طبق اطالعات 
موجود، دو نفر از هفت نفر مذکور به تعهد خویش پایبند 

نبوده اند.
وى در رابطه با نحوه برخورد با این افراد اذعان داشت: 
وظیفه بازرسى اصناف، کشف و ضبط اجناس و ارسال 
پرونده به تعزیرات حکومتى است و در تعزیرات نیز طبق 

قانون، ســه تا هفت برابر مبلغ تخلــف، جریمه اعمال 
مى شود و مضاف بر این، جرائم کیفرى بر اساس حکم 

دادگاه قابل اجراست.
مدیر کل بازرسى اصناف استان اصفهان در ادامه افزود: 
برخى واحدهــاى صنفى از قاچاق بــودن این اجناس 
باخبر نبودند اما پیش تر، به این واحدها نیز ابالغ کردیم 
که اجناس این افراد قاچاق است و در صورت مشاهده 

واحدهاى مذکور تا شش ماه پلمب خواهند شد.
محمدى همچنین تأکید کرد: در حال حاضر میدان امام 
خمینى(ره) به طور کامل از اجناس قاچاق پاك شده و 
بازرسان اصناف نیز از ابتداى صبح هر روز تا ساعت 10 

شب در این میدان مستقر هستند.
مدیر کل بازرســى اصناف اســتان اصفهان در پایان 
در رابطه با نحوه نظارت بر ســایر بازارها نیز گفت: در 
برنامه ریزى صورت گرفته، سعى شــده تمرکز نیروها 
بر بازارهاى پر مخاطب در ایام عید باشــد و بر همین 
اساس، تا شب عید، تمرکز بازرســان بر کیف، کفش، 
پوشاك، میوه، آجیل و ملزومات عید خواهد بود، شب عید 
بیشترین بررســى ها بر گل، ماهى، برنج، گز و شیرینى 
متمرکز مى شود و در ایام عید نیز بازار کاالهاى مصرفى 
همچون گوشت سفید، گوشت قرمز، میوه، شیرینى، گز 

و برنج زیر ذره بین بازرسان خواهند بود.

بازار
 صنایع دستى قاچاق در 

دست 7 نفر

رئیس درمانگاه تأمیــن اجتماعى آران و بیدگل از حذف 
دفترچه هاى کاغذى بیمه از سیستم خدمات درمانى این 

درمانگاه خبر داد.
على محمد غیاث پور گفت: طــرح حذف دفترچه هاى 
کاغذى بیمه در ارائه خدمــات درمانى در حال حاضر در 

درمانگاه تأمین اجتماعى این شهرستان اجرا شده است.
وى ادامه داد: پزشــک پس از ویزیت بیمار، با استفاده از 
زیرســاخت الکترونیکى موجود در درمانگاه، براى بیمار 
نسخه الکترونیکى صادر و به داروخانه ارجاع مى  کند و 
یا بیمار را براى انجام خدمات پاراکلینیکى به بخش هاى 

مربوطه ارجاع مى دهد.
غیاث پور، سرعت، سهولت و ابزار کنترلى را از مزایاى این 
طرح خواند و افزود: با این روش، دسترســى پزشکان به 
سوابق نسخ تجویزى بیماران تسهیل و تعداد مراجعات، 
میزان دارو، تعداد، نوع و کیفیت ویزیت بیمار در دوره هاى 

مختلف کنترل و وضعیت گذشته بیمار بررسى مى شود.
رئیس درمانگاه تأمین اجتماعى آران و بیدگل سهولت 
ارائه خدمات به بیمه شدگان را از جمله اهداف اجراى این 
طرح خواند و اظهار داشت: کاهش مصرف برگ دفترچه 
و صرفه جویى در هزینه و کاغذ، تسهیل در پاسخگویى و 
افزایش رضایتمندى بیماران و امکان تولید بانک متمرکز 

خدمات درمانى ارائه شده از دیگر فواید این طرح است.

وى افزود: اجراى طرح حذف دفترچه کاغذى بیمه قدمى 
به سمت کارت هوشمند سالمت اســت که بسیارى از 
مشکالت بیمه اى در سطح کشــور از جمله تعدد دفاتر 
بیمه اى و همچنین ســوابق بیمه شــدگان را برطرف 

خواهد کرد.
غیاث پور با اشــاره به ابراز رضایت بیمه شــدگان از راه 
اندازى ســامانه نوبت دهى تلفنى این درمانگاه گفت: 
این سامانه با شــماره تلفن گویاى 54755380 و پیش 
شماره 031 این امکان را براى بیماران فراهم کرده است 
که بدون مراجعه حضورى، نسبت به دریافت نوبت اقدام 
و در ســاعت مقرر براى انجام ویزیت بــه این درمانگاه 

مراجعه کنند.
غیاث پور خاطر نشــان کرد: روزانه 300 بیمار عمومى، 
20 متقاضى خدمات دندانپزشکى، 30 متقاضى خدمات 
مامایى و 30 نفر در آزمایشــگاه ایــن درمانگاه پذیرش 
مى شوند که در مجموع با احتساب مراجعین داروخانه، 
ماهانــه بالغ بر 11 هــزار و 800  بیمــار از خدمات این 

درمانگاه بهره مند مى شوند.
یادآور مى شود؛ هم اکنون 73 هزار نفر در شهرستان آران 
و بیدگل تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند که 
قریب  به 70 درصد جمعیت این شهرســتان را تشکیل 

مى دهند.

اکبر مهدیزاده 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى تیران و کرون در جلسه 
آموزشى مسئوالن روابط عمومى اداره هاى این شهرستان 
اظهار داشــت: مســئوالن روابط عمومى نقشى مهم و 
تأثیرگذارى در فعالیت هاى ســازمان مربوطه و انعکاس 
عملکردها دارند در صورتى که در حال حاضر این افراد چند 

مسئولیت را در اداره ها بر عهده دارند.
حجت االسالم والمسلمین صادق صالحى با بیان اینکه 
انسان ها با روابط به هم پیوند داده مى شوند گفت: ارتباط، 
جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک کرده و کســى که در 
ارتباط گیرى با دیگران موفق تر باشد زندگى بهترى هم 
خواهد داشت. وى با اشاره به ویژگى هاى یک مدیر موفق 
روابط عمومى، تصریح کرد: خالقیت، فکر صحیح، مطالعه، 
استفاده از قدرت ذهن، بررسى تمام راه هاى موجود براى 
انجام یک کار، امیدوارى به موفقیت، تفکر نو و جدید و حفظ 
همیشگى نشاط و آرامش از جمله ویژگى هایى است که 

مسئوالن روابط عمومى باید در خود به وجود آورند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى یادآور شد: مدیران 
موفق روابط عمومى براى گسترش ارتباط ها و فعالیت خود 

باید با پیشرفت هاى تکنولوژى و علم روز پیش بروند تا تأثیر 
بیشترى در جامعه هدف خود داشته باشند.

فرماندار تیران و کرون نیز با اشــاره بــه اهمیت فعالیت 
مسئوالن روابط عمومى اداره ها، اظهار داشت: مسئوالن 
روابط عمومى با عملکرد فعال و به روز خود ضمن معرفى 
شهرستان زمینه پیشــرفت و افزایش فعالیت خود را مهیا 

مى کنند. 
على رحمانى، خودنگرى در مســئوالن روابط عمومى را 
امرى مهم دانست و گفت: ادبیات گفتارى، ظاهر آراسته 
و منظم و مواردى از این قبیل در ارتباط هاى روزمره مؤثر 
است و نداشتن خودنگرى باعث ایجاد ضعف در ارتباط ها 
خواهد شد. وى تصریح کرد: وظایف سازمانى، نوع برخورد 
با افراد را مشخص مى کند که هر مسئول باید با توجه به 
وظایف و نوع فعالیت اداره خود، برخوردى در شأن با مراجعه 
کنندگان داشته باشد. فرماندار تیران و کرون خاطرنشان 
کرد: سنجش افکار عمومى به حدى اهمیت دارد که اگر 
حکومت ها به آن بها ندهند زمینه سقوط خود را فراهم کرده 
اند و مسئوالن روابط عمومى هم باید افکار مردم را راجع 

به عملکرد و فعالیت سازمان مربوطه خود بررسى کنند.

حذف دفترچه هاى بیمه در آران و بیدگل

 سنجش افکار را در دستور کار قرار دهید



استاناستان 2900دوشنبه  23 اسفند ماه 0505

برنامه هاى روز 
گرامیداشت شهدا در اردستان

ریاست اداره بنیاد شـهید و امور ایثارگران شهرستان 
اردستان اهم فعالیت هاى 22 اسفند روز گرامیداشت 

شهدا در شهرستان اردستان را تشریح کرد.
ماشـاءا... حمامیـان بازدیـد از خانـواده هاى شـهدا، 
غبار روبـى مزار شـهیدان، تجلیل از فرزندان شـهدا، 
گردهمایى مادران و همسران شـهدا، نصب تصاویر 
شـهدا در میادیـن شـهر، اختصـاص قسـمتى از 
خطبه هاى نماز جمعه 20 اسـفند شهرسـتان در این 
زمینه، ارسال پیامک به جامعه هدف و کاشت درخت 
و نهال به یاد شـهدا را از برنامه هاى شاخص این روز 
اعالم کرد و افزود: شهرسـتان اردسـتان 320 شهید 

تقدیم انقالب و دفاع مقدس نموده است.

2 طرح آبى در اردستان به 
بهره بردارى رسید

مدیر آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان اردسـتان 
گفت: دو طرح آبرسانى با صرف اعتبارى بالغ بر یک 
میلیارد و400 میلیون ریال در این شهرستان به بهره 

بردارى رسید.
رضـا دهقانى اظهـار داشـت: عملیـات آبرسـانى به 
روسـتاى تلک آباد در بخش زواره شامل اجراى خط 
انتقال به طول چهار هزار و 100متر با صرف اعتبارى 
بالغ بر900 میلیون ریال از شهر زواره تا روستاى تلک 

آباد اجرا شده است.
وى افـزود: با اجـراى ایـن طـرح 800 خانـوار از آب 
آشامیدنى سالم، بهداشتى و شیرین برخوردار شده اند.

وى با بیان اینکه عملیات توسعه آبرسانى به شهرك 
بنیـاد مسـکن روسـتاى دربـاغ اجرایى شـده اسـت 
خاطرنشـان کرد: با اجراى این طرح تعداد 25 خانوار 
از آب آشـامیدنى سالم، شـیرین و بهداشتى بهره مند 

شدند.

لباس هاى خارجى قاچاق به 
بازار شب عید نرسید

فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهـان از توقیف یک 
دسـتگاه وانـت نیسـان بـا 600 میلیون ریـال لباس 

خارجی قاچاق خبر داد.
سرهنگ حسـن یاردوسـتی گفت: مأموران انتظامی 
شهرستان اصفهان حین گشـتزنی در یکی از مناطق 
این شهر به یک دستگاه وانت نیسان مشکوك شده و 

آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرسـی از این خودرو هـزار و 611 
ثوب انواع لباس خارجی فاقد هـر گونه مدارك مثبته 

گمرکی کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش محموله کشف 
شده توسـط کارشناسـان مربوطه 600 میلیون ریال 

اعالم شده است.
سرهنگ یاردوسـتی افزود: در این خصوص یک نفر 
دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

هشتمین روزنامه محلى 
اصفهان روى دکه ها آمد

روزنامه «سیماى شهر» با انتشار نخستین شماره، به 
جمع هفت روزنامه دیگر اصفهان پیوست.

این روزنامه پیش از این به مدت 9 سال به عنوان هفته 
نامه منتشر شده است.

هفته نامه «سیماى شهر» از شهریور سال 86 با مجوز 
هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى انتشار خود را آغاز کرد.
دیگـر روزنامه هـاى محلـى اصفهـان، نسـل فردا، 
نصف جهان، اصفهان امـروز، اصفهان زیبا، کیمیاى 

وطن، زاینده رود و عصر اصفهان است.
بر پایه آمار منتشرشـده، اسـتان اصفهان داراى 212 
عنوان نشریه است که از این تعداد 178 عنوان فعال و 

بقیه غیر فعال است. 
اسـتان اصفهان داراى 21 هفتـه نامـه، 13 دو هفته 
نامـه، 39 ماهنامـه، 9 دو ماهنامـه، 74 فصـل نامه، 
22  دوفصل نامه اسـت کـه در کنـار 17 خبرگزارى 
در فضاى روزنامـه نگارى محلى و کشـورى فعالیت 

مى کنند. 

خبر

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
راه اندازى اولین مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین در 

آینده اى نزدیک خبر داد.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: شــهر اصفهان با وجود 
زیرســاخت هاى کافى، 9 مرکز مکانیــزه معاینه فنى 
خودرو هاى سبک با 14 خط مجهز دارد و آماده خدمت 

رسانى به شهروندان است.
وى تأکید کرد: شــهر اصفهان به لحاظ ســرانه مراکز 

معاینه فنى جزو کالنشهرهاى مطرح کشور است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به افزایش میزان مراجعات راننــدگان به مراکز معاینه 

فنى خودرو در ایام پایانى سال، گفت: افزایش مراجعات 
باعث ایجاد صف مى شــود به خصوص اینکه امسال 
مراکز معاینه فنى به سامانه یکپارچه کشورى «سیمفا» 
مجهز شده اند اما به دلیل وجود بعضى از مشکالت در 
سامانه ، مراکز با تأخیر مواجه مى شوند که گالیه مندى 

شهروندان را به همراه داشته است.
وى افزود: سامانه «سیمفا» (سامانه یکپارچه معاینه فنى) 
هنگام صدور مجوز معاینه فنى خودروها کاربرد دارد اما 
قطع فنى این سامانه و بروز مشــکل در روند انجام کار 
مراکز معاینه فنى خودرو، موجب ازدحام و شلوغ شدن 

این مراکز در سطح شهر اصفهان شده است.

رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
اقدامات شــبانه روزى کارگران اداره خدمات شــهرى 
شــهردارى اصفهان، باعث شده که در آســتانه نوروز 

نازیبایى هاى شهر یکى پس از دیگرى حذف شوند.
غالمرضا ساکتى، رنگ آمیزى جداول، نرده ها، پل هاى 
هوایى، عالیم ترافیکى و المان هاى شهرى را از جمله 
اقدامات انجام شده خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
در آســتانه نوروز برشمرد و اظهار داشــت: ساماندهى 
ورودى هاى شهر اصفهان از سمت شمال، جنوب، شرق 

و غرب در حال انجام است.
وى با اشــاره به امحاى کلیه برچســب هاى تبلیغاتى، 

پوسترها و برخورد با متخلفان طبق ماده 92 شهردارى 
اصفهان، افزود: رنگ آمیزى دیوارهاى شــهر با هدف 

زیباسازى نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ساکتى با اشاره به افزایش میزان جمع آورى بازیافت در 
ایام خانه تکانى منازل، گفت: این روزها سرویس دهى 
ایستگاه هاى ثابت و ســیار بازیافت افزایش یافته و به 

ساعات کارى آنها اضافه شده است.
رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان یادآور شد: 
در حال حاضر روزانه در ایستگاه هاى ثابت و درب منازل 
بیش از 140 تن بازیافت بارگیــرى و به مرکز پردازش 

بازیافت تحویل داده مى شود.

نازیبایى هاى شهر یکى پس از 
دیگرى حذف مى شوند

خودروهاى سنگین هم 
معاینه فنى مى شوند

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: امسال نیز همانند سال گذشته آیین 
نوروزگاه براى دومین بار در کاخ موزه چهلستون و میدان 

امام(ره) به صورت متمرکز برگزار مى شود.
فریدون اللهیارى افزود: در اصفهان بســیارى از آداب 
وجود دارد که شــاید نتوانند به دلیل مســائل مختلف 
امروزى در کالنشهر بروز پیدا کنند و هدف این بود که 
با برگزارى این برنامه ها بتوان آداب اصفهان را معرفى 
کرد تا نسل جوان ما بتوانند زمینه تعامل بیشتر را با این 

آداب پیدا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اساس سیاست هاى در 
نظر گرفته شده، امسال براى دومین سال متوالى میزبان 
برگزارى آیین نوروزگاه در اصفهان خواهیم بود، تصریح 
کرد: عالوه بر اصفهان، 13 شهرســتان آمادگى خود را 
براى برگزارى این آیین اعالم کردند که شهرستان هاى 
کاشان، نایین، خمینى شهر و مبارکه تا کنون پیشتاز بودند.

وى با بیان اینکه در آیین نوروزگاه سعى بر توجه ویژه به 
محتواى کیفى و فرهنگى و ایجاد شورونشاط اجتماعى 
شــده اســت، گفت: نوروزگاه فرصتى بــراى معرفى 
آداب ورسوم محلى است که امســال آیین میر نوروزى، 
نقالى، موسیقى عشایر و شاهنامه خوانى اجرا مى شود که 
البته هنوز برنامه هاى آن نهایى نشده و به زودى اعالم 

مى شود.
اللهیارى با بیان اینکه امسال به طور متمرکز آیین نوروزگاه 
در میدان امام(ره) و کاخ موزه چهلستون برگزار مى شود، 
خاطرنشان کرد: قرار است این برنامه از (فردا)24 تا 28 
اسفندماه امسال برگزار شود که عالوه بر میدان امام(ره) 
و چهلستون، این رویداد در دیگر مکان هاى تاریخى شهر 

اصفهان از جمله آتشگاه برگزار مى شود.

نامزدهاى شوراى شهر 
اصولگرایان معرفى شدند 

پانزدهمین نشســت مجمع اصولگرایــان اصفهان با 
موضوع اجراى فرآیند انتخابات شــوراى اسالمى شهر 

اصفهان برگزار شد.
در این نشســت افراد پیشــنهادى (که از طریق فرآیند 
نخبگانى انتخاب اولیه شده بودند) براى بررسى نهایى به 
منظور حضور در لیست انتخاباتى شوراى اسالمى شهر 

اصفهان مشخص شدند.
منتخبان اولیه مجمع اصولگرایان اصفهان براى حضور 
در لیست واحد مجمع در انتخابات شوراى اسالمى شهر 

به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا مشخص شدند: 
راضیه امام جمعــه، احمدامین پــور، رضاامینى، زینب 
ایزدیان، حبیب ا...بهرامى، محمدبیگ، مصطفى بهبهانى، 
حبیب ا...تحویل پور، عبدالرســول جانثــارى، عباس 
حاج رســولیها، کیومرث حاج رحیمیان، ســید مرتضى 
حسام نژاد، بابک حیدرى، عدنان زادهوش، رحیم زهتاب، 
غالمحسین صادقیان، نورا... صلواتى، محمد رضافالح، 
وحیــد فوالدگر، ابوالفضــل قربانى، منصور کاشــانى، 
فضــل ا... محلوجــى، محمودمحمــود زاده، منوچهر 

مهروى پور، رسول میر باقرى و کریم نصر اصفهانى.

اختصاص 700 میلیارد تومان 
بودجه به شهردارى هاى استان  

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: در سال  
جــارى از طریق ردیف هاى ارزش افــزوده و همچنین 
ردیف هاى مندرج در بودجه بالغ بر 700 میلیارد تومان در 

شهردارى هاى استان تأمین اعتبار شده است.
محمدعلى طرفه با اشــاره به اینکه طرح هاى عمرانى 
توسط بخش دولتى و با تأمین اعتبار از طریق اعتبارات 
تملک دارایى و توسط شهردارى ها از طریق منابع مردمى 
و بخش خصوصى انجام مى شود، افزود: در سه سال اخیر 
بالغ بر 55 هزار میلیارد ریال اعتبار صرف اتمام پروژه هاى 
عمرانى شده که عمده ترین آنها توسط بخش خصوصى 

انجام شده است.

بیشترین بارندگى در سطح استان اصفهان، در شهرستان 
چادگان با 20 میلیمتر ثبت و گزارش شد.

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
روز یک شــنبه به ایرنا گفت: از بعدازظهر روز شنبه تا 
صبح روز یک شنبه در نقاط مختلف استان شاهد بارش 
باران و در برخى ارتفاعات در غرب استان شاهد بارش 
برف بودیم که بیشــترین بارندگى در چادگان گزارش

 شد.
ســاناز جعفرى افزود: پس از چادگان، ســمیرم با 16 
میلیمتر باران، فریدونشــهر با 14میلیمتــر باران و 3 
ســانتیمتر برف و شــهرضا با 13میلیمتر باران داراى 

بیشترین بارندگى بودند.

وى بیان اینکه در کالنشــهر اصفهان هم 1/5میلیمتر 
بارش باران گزارش شــد،افزود: میزان بــارش باران 
شنبه شب در شــهرهاى بویین و میاندشت، خوانسار، 
داران،مبارکه، زرین شــهر، مورچه خورت، نجف آباد، 
فــرودگاه ، ورزنــه، کبوترآباد، اردســتان،میمه،نایین، 
کاشــان و گلپایگان نیز به ترتیــب 7 ، 5/5، 4/5، 3/5، 
 0/1 ،0/1 ، 0/2 ، 0/3 ،0/6 ،0/8 ،0/8 ،2/5 ، 3/5 ،3/5

و 0/1میلیمتر بود.
کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: موج جدیدى از دوشنبه (امروز) وارد استان اصفهان 
مى شود و بارش هایى را همانند روز شنبه  در استان درپى 

خواهد داشت.

در آستانه بیست و چهارمین ســالروز تأسیس کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد، از جمعى از فعاالن این عرصه در 

بخش هاى مختلف با حضور مسئوالن تجلیل شد.
معاون اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان اصفهان و 
رئیس کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان به عنوان 

میزبان، خیر مقدم گفت.
حجــت االســالم و المســلمین رمضانعلــى معتمدى 
با بیان اینکه تا 25 اســفند ماه ســال جــارى در تمامى 
شهرستان هاى استان، از مسئوالن و فعاالن کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مســاجد با برگــزارى همایش تجلیل 
مى شود، افزود: مســجد یک پایگاه براى هر انسانى است 
و امروز با حمایت مسئوالن، در استان اصفهان هزار و 800 
کانون فرهنگى و هنرى در مساجد فعال است و در نظر داریم 
تعداد این کانون هاى فرهنگى و هنرى در مساجد استان را 

در برنامه ششم توسعه به بیش از دو هزار کانون برسانیم.
وى ادامه داد: براى دستیابى به این هدف، از اعضاى هیئت 
امناى مساجد مى خواهیم تا در سال آینده ما را یارى دهند. 
این در حالى اســت که در برنامه ششم موظف هستیم در 
روســتاهاى باالى هزار نفر هم، این کانون ها را تشکیل 

دهیم.
رئیس کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان 
اظهار داشت: ســهم اســتان اصفهان از 22 هزار کانون 
فرهنگى و هنرى مساجد کشور، هزار و 800 کانون و از 13 
هزار کتابخانه در کشور، هزار و 300 کتابخانه است که استان 
اصفهان را همچون دیگر زمینه ها، پیشتاز در کشور نموده 
است. البته طرح تالوت قرآن نیز در سه هزار مسجد استان 
اجرا مى شــود که یک طرح فراگیر ملى است و بدین سان 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان، استانى 

پیشرو در این زمینه در کشور به حساب مى آید.
حجت االســالم و المسلمین معتمدى ســپس پیام سید 
رضا صالحــى امیرى وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
را قرائت کرد که در بخشــى از آن آمده اســت: «مسجد، 
خانه خدا و مأمن عاشــقان دلباخته و مشــهد شــاهدان 
جمال و جالل الهى است. مســجد، معراج بندگان آزاد و 
وارسته اى اســت که جز وصال دوست هیچ نمى خواهند 
و غم و شادى خود را به رضاى دوســت گره زده اند، از این 
مکان انســان به مرتبه واالتر اعتال یافته و جســم و جان 

خویش را به رایحه سعادت و رســتگارى معطر مى کند. 
مسجد نه فقط محفل عبادت و مجلس انس و عاشقى، که 
پایگاه فرهنگ و انسان سازى است، بارقه هاى نخستین 
انقالب اسالمى از مســجد قوام یافت و تاریخ ساز شد، از 
همین مسجد است که مى توان در جهان پرآشوب امروز و 
تزلزل هاى روحى و فکرى و آشفتگى هاى فرهنگى، نداى 
رهایى بخش، کالم انسان ســاز، نوید تعالى بخش و قول 
امیدآفرین اســالم را به تمامى دل هاى رنجور و خسته از 
مادى گرایى طنین انداز کرد. به لطف پروردگار و تالش هاى

دلســوزانه خادمان فرهنگ غنى ایران اســالمى، امروز 
مسجد کانون فعالیت هاى انســان ساز فرهنگى، هنرى، 
علمى، عرفانى و عبادى گردیده و جایــگاه آن در عرصه 
گسترده فرهنگى کشــور بازیابى شده اســت. اگرچه تا 
رسیدن به جایگاه حقیقى مســجد و نقش متعالى آن راه 
درازى در پیش اســت اما فعالیت هــاى گوناگونى را که 

با کوشــش انســان هاى خّیر و مؤمن در مساجد صورت 
مى گیرد، شایسته ارج و تقدیر مى دانم. برکات اقداماتى که 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد در این سال ها به آن 
همت گمارده اند، دســتاوردهاى معنوى روحیه و فرهنگ 
مسجدى را در سراسر کشور عمق دو چندان بخشیده است. 
کارنامه درخشان کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد نشان 
از آن دارد که توانایى و ظرفیت باالیى در فرهنگســازى 
و ترویج فرهنگ ایثار و عبــادت و معنویت در این عرصه 

وجود دارد.»
■■■ 

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان هم 
گفت: هیــچ مکانى باالتر از مســجد بــراى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى نیســت و کســانى که ایمــان دارند، 
مســاجد را آباد مى کنند و مســجد بدون حضور آنان آباد 

نیست.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد اظهار داشت: مسجد 
بدون حضور افراد با ایمان ومؤمن، آباد نبوده و حضور افراد با 
ایمان گامى براى عمران مسجد به شمار مى رود. بنابراین 
وظیفه همه ماست که مساجد را با حضور با ایمان خود آباد 
کنیم و با طرح مسائل دینى و جذب جوانان، انگیزه آنان را 

افزایش دهیم.
وى با بیان روایتى در خصوص مســجد، افزود: امروز باید 
کیفیت فعالیت کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد افزایش 
یافته و در مساجد، جوانان با نهج البالغه، اشعار مذهبى و ... 

آشنا شده و قرآن را حفظ کنند.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه 
کانون هاى فرهنگى و هنرى بودجه اى براى هزینه کردن 
ندارند، گفت: مردم باید بــه کانون هاى فرهنگى و هنرى 
مساجد کمک کنند و امید اســت به لطف خدا، مساجد روز 

به روز آبادتر گردد.

■■■ 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز با بیان 
اینکه امام راحل (ره) فرمودند: انقالب اسالمى ما از مساجد 
آغاز شد، گفت: مساجد پایگاه و جایگاه حاکمیت در کشور 
بوده و مرکز تربیت نیروهاى وارسته، عارف، عالم، با معنویت 
و نورانیت است که این قدرت تربیتى در کمترمراکز آموزشى، 
که بر اساس آمیزه هاى دینى، انسان ها را همه جانبه تربیت 

کند، وجود دارد.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک اظهار داشت: ثمره 
این تربیت در پایگاهى چون مســجد شکل گرفته که به 
تعبیرى بصیرت است. بنابراین مسجد در جامعه اسالمى، 

مرکز ارتقاى بصیرت به شمار مى رود.
رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى گفت: از 
70 هزار مسجد در کشور، نیمى از آنها امام جماعت ندارند 
که این اشکال مهمى است و ِصرف گسترش کانون هاى 
فرهنگى و هنرى در مساجد، نقش آفرینى نیست بلکه ما باید 
در همه این مساجد، کانون فرهنگى و هنرى داشته باشیم. 
این در حالى است که فلسفه وجودى کانون ها در مساجد، 
تربیت منطبق با اسالم بوده که این امر نیازمند برنامه ریزى، 

بودجه و... است.
حجت االسالم و المسلمین سالک اذعان داشت: با کمال 
تأسف در دولت هاى مختلف و دولت یازدهم، کمترین بودجه 
براى مسائل فرهنگى کشــور در نظر گرفته شده و نسبت 
بودجه فرهنگى کشور به کل بودجه،1/2  درصد است و این 
نشان مى دهد نگاه کارشناسان فرهنگى در دولت یازدهم به 
مقوله فرهنگ و هنر، حداقلى و نه حداکثرى است که خود 

جاى بحث دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
افزود: ماهواره هاى جهانى با هزینه هاى سنگین، علیه ما کار 
مى کنند و در حقیقت دشمن در بطن خانه ماست و میلیارد ها 

دالر علیه اسالم، هزینه مى کند.
وى تأکید کرد: نقش کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد، 
نقش کادرسازى بر مبناى اسالم ناب است و نیازمند برنامه و 

حمایت همه جانبه مى باشد.
در این آیین عالوه بر تجلیل از فعاالن و دســت اندرکاران 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد استان از مجموعه 
کتاب هاى «حرکت و برکت» در خصوص اقتصاد مقاومتى 

و نرم افزار مدهامتان رونمایى شد.

1800 کانون فرهنگى و هنرى در مساجد استان فعال است

کاخ چهلستون میزبان آیین نوروزگاه مى شود

یک سوم تولید ماهى هاى زینتى در کشور 
متعلق به اصفهان است

بیشترین بارندگى هفته جارى در چادگان ثبت شد

مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: با توجه به خشکســالى، تولید ماهــى زینتى در 

اصفهان با کمترین میزان آب انجام مى شود.
محمدرضا عباسى در گفتگو با تسنیم به تولید ماهى هاى 
زینتى در استان اشــاره کرد و اظهار داشت: بالغ بر 60 
میلیون قطعــه ماهى زینتى در اســتان اصفهان تولید 
مى شود که براساس آمار و اطالعات سازمان شیالت، 

رتبه نخست کشورى را در اختیار داریم.
وى افزود: بین صد تا 120 نوع ماهى زینتى در اســتان 
اصفهان تولید مى شود که بر این اساس یک سوم تولید 
ماهى هاى زینتى در کشــور متعلق به اصفهان است و 
این تولیدات ما به ســایر استان ها همچنین کشورهاى 

همسایه از جمله ترکیه و عراق نیز صادر مى شود.
مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه ظرفیت استان اصفهان در تولید ماهى هاى 
زینتى باالست، گفت: بر این اساس احداث شهرك تولید 
و عرضه ماهى هاى زینتى را در سه نقطه استان درنظر 
داریم.  وى ادامه داد: با توجه به اینکه کاشان رتبه نخست 
تولید ماهى هاى زینتى در استان را در اختیار دارد کلنگ 
ساخت این شهرك هفته گذشته با حضور معاون وزیر 

جهاد کشاورزى و رئیس سازمان شیالت به زمین زده 
شد، همچنین ساخت این شهرك در نجف آباد و اصفهان 

نیز در دستور کار قرار دارد.
عباسى با اشاره به انواع ماهى هاى زینتى اظهار داشت: 
ماهى زینتى صرفاً ماهى قرمز شب عید نیست، در حالى 
که 120 گونه انواع ماهى هاى زینتى در اصفهان تولید 
مى شود که این ظرفیت مى تواند به عنوان یک فرصت 

سرمایه گذارى درنظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه در طول ســال دو هزار نفر در استان 
مشغول به این فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: با توجه 
به خشکسالى، تولید ماهى زینتى در اصفهان با کمترین 

میزان آب انجام مى شود.
مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
درباره تسهیالت این ســازمان براى سرمایه گذارى در 
زمینه تولید ماهى زینتى بیان کرد: در بُعد آموزشــى و 
تســهیالتى در طرح هاى مختلف کوچک، متوسط و 
بزرگ از سوى ما خدماتى ارائه مى شود، براى طرح هاى 
کوچک خانگى با تولید پنج هزار قطعه و در فضایى به 
مســاحت 100 متر مربع بین 15 تا 20 میلیون سرمایه  

نیاز است.

ساسان اکبرزاده



٠٦اقتصاد ٢٩٠٠دوشنبه  ٢٣ اسفند ماه 

ويترين

تردد ١٣/٥ ميليون خودرو
 در ايران 

انجمن بين المللى سازندگان وسايل نقليه موتورى از 
تردد ١٣ ميليون و ٣٦٠ هزار خودرو در ايران خبر داد و 
برخوردارى ايرانى ها از خودروهاى شخصى و تجارى 
را چهار برابر آفريقايى ها و در حدود يك سوم اروپايى 

ها اعالم كرد.
١١ ميليون و ٩٨٠ هزار دســتگاه از اين رقم مربوط 
به خودروهاى شــخصى و يك ميليون و ٣٨٠ هزار 
دســتگاه مربوط به خودروهاى تجــارى موجود در 

ايران بوده است.
بر اســاس اين گزارش، ايران از نظر سرانه خودرو در 
جهان رتبه ٧٨ را به خود اختصاص داده و  به عبارتى 
٦٢ كشور در جهان سرانه خودروى كمترى نسبت به 
ايران دارند و ســرانه خودرو در مولداوى نيز با ايران 

برابر است.
به ازاى هر هزار نفر ١٧٠ خودرو در ايران وجود دارد.

كدام عابربانك ها روزانه 
٥٠٠ هزار تومان پول مى دهند؟

 با مجوز بانك مركــزى، بانك هاى عامل مى توانند 
در صورت تمايل تا ١٥ فروردين ماه سقف برداشت 
از عابربانك هاى خود را به ٥٠٠ هزار تومان افزايش 

دهند.
بنابراين در ســال جارى به بانك هايى كه متقاضى 
استفاده از اين تمهيد هســتند اجازه داده شده تا ١٥ 
فروردين ١٣٩٦ ســقف برداشــت از خودپردازهاى 
خــود را بــه ميــزان ٥٠٠ هــزار تومــان افزايش

 دهند.
تعدادى از بانك ها از جمله ملت، ملى و سامان از اين 
اختيار اســتفاده كرده و همزمان با فرارسيدن سال 
جديد، سقف برداشت پول نقد ازخودپردازهاى خود را 

تا پنج ميليون ريال در روز افزايش دادند.

آغاز طرح امداد از ٢٥ اسفند
مديرعامل خدمات پس از فروش سايپا از آغاز طرح 
امداد نوروزى گروه سايپا از ٢٥ اسفند تا ١٤ فروردين 

ماه خبر داد.
عليشــاهى اظهارداشــت: در طرح خدمات و امداد 
نوروزى ســال ١٣٩٦، بالغ بر ٤٥٠ نمايندگى با بيش 
از چهار هزار و ٥٠٠ نفر نيرو در سراسر كشور به ارائه 

خدمات تعميرگاهى خواهند پرداخت.
وى ادامــه داد: در تعيين نمايندگى هاى كشــيك 
به گونه اى برنامه ريزى شده است كه كليه خودروهاى 
توليدى گروه سايپا در تمام شهرهاى كشور در طول 
تعطيالت نوروزى تحت پوشــش خدمات امدادى 

قرار گيرند.

 جزئيات سبد غذايى دولت
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: بسته حمايت 
تغذيه اى با اعتبارى بالغ بر ٢٠٠ ميليارد تومان ميان 
نيازمندان توزيع مى شــود و ســهم هر خانوار هم  

درحدود ١٢٠ هزار تومان است.
على ربيعى گفت: مشــموالن اين طرح براى خريد 
اين بســته در حدود دو ماه فرصت دارند تا با مراجعه 
به فروشــگاه هاى تعيين شده، ســبد غذايى خود را 

دريافت كنند.
وى اضافه كرد: اين چهارمين بسته حمايتى غذايى 
است كه در دولت يازدهم براى حمايت از افراد تحت 
پوشــش توزيع مى شــود و يكى از اين بسته ها به 
صورت خاص، براى زنان و كودكان دچار سوءتغذيه 

خواهد بود. 

استفاده ٤ ميليون ايرانى از 
شركت هاى هوايى خارجى  

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: ساليانه چهار 
ميليون مسافر ايرانى به علت نبود هواپيماهاى نو در كشور 
با استفاده از هواپيماهاى شركت هاى خارجى در منطقه 
سفر مى كنند.على عابدزاده افزود: نوسازى ناوگان هوايى 
بسيار ضرورى است تا بتوانيم اقتدار صنعت هوانوردى 

ايران را به جهانيان نشان دهيم. 

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان 
اينكه دغدغه جايگاهــداران بنزين در خصوص اجراى 
طرح برندينگ برطرف شــده، گفت: به هيچ وجه بحث 
توقف يا كاهش ظرفيت عرضه سوخت در كشور مطرح 

نيست و توزيع سوخت در بهار ٩٦ متوقف نمى شود.
منصور رياحى اظهار داشت: امســال ميانگين مصرف 
روزانه بنزين كشور به ٧٤ ميليون و ٢٠٠ هزار ليتر رسيد 

كه نسبت به سال ٩٤ رشدى ٥/١درصدى داشت.
وى ورود شركت هاى صاحب صالحيت به عرضه توزيع 
سوخت و اجراى طرح برندينگ را از اقدامات استراتژيك 
و مطلوب وزارت نفت دانست و گفت: با اجراى اين طرح 

مى توانيم انحصار توزيع سوخت كشور را از شركت ملى 
پخش خارج كنيم.

رياحى دربــاره اينكه جايگاهداران اعــالم كرده اند در 
صورت عدم توقف برندينگ، عرضه ســوخت را در بهار 
٩٦ متوقف مى كنند، گفت: چنين چيزى مطرح نيست، 
جايگاهداران هم خود را سربازان نظام مى دانند و درست 
است كه تاكنون مقاومت هايى در خصوص اجراى اين 
طرح بوده اما با برگزارى جلسات بيشتر اين مقاومت ها 
هم برطرف مى شــود.وى ادامه داد: به هيچ وجه بحث 
توقف يا كاهش ظرفيت عرضه سوخت در كشور مطرح 

نيست و  توزيع سوخت در بهار ٩٦ متوقف نمى شود.

معاون وزيــر نيرو در امــور آب و آبفا گفت: بر اســاس 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفتــه ٤٩٠ ميليارد تومان 
بودجه به منظور گذر از پيك تابستانى سال جارى تصويب 
شده است تا بتوان با اين بودجه پروژه هاى اضطرارى را 

اجرايى كرد.
رحيم ميدانى با بيان اينكه سيالب هاى اخير بندرعباس 
نگرانى ما را براى اين شهر برطرف كرد، اظهار داشت: در 
حال حاضر منابع آبى كل ايران محدود است و به همين 
منظور پروژه هايى در دســت اجرا قرار گرفته اما با توجه 
به اينكه بســيارى از اين پروژه ها طوالنى مدت هستند، 
نمى توان گفت كه در تمام شهرها مشكلى از نظر تأمين 

منابع آب وجود ندارد.
به گفته وى در استان زاهدان مشكل شبكه توزيع وجود 
دارد كه بايد براى اين مســئله پروژه هايى تعريف شود و 
گرچه در حال حاضر اين پروژه ها تعريف شده و در دست 
اجرا قرار گرفته اما مشكل بحران آب همچنان در سراسر 

كشور خودنمايى مى كند.
معاون وزير نيرو  افزود: با توجه به اينكه هنوز پشت سد 
درودزن آب قابل توجهى جمع نشده است، براى شيراز  
نگرانى هايى براى تأمين آب وجــود دارد اما براى بقيه 
شهرهاى كشــور همچون تهران، بندرعباس و بوشهر 

نگرانى جدى اى وجود ندارد.

توزيع سوخت در بهار ٩٦ 
متوقف نمى شود

٤٩٠ ميليارد تومان براى 
گذر از بحران تابستان

مدير كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي از ذخيره 
سازي گوشت قطعه بندي شــده مرغ براي اولين بار در 
كشــور خبر داد و گفت: به منظور جلوگيري از افزايش 
قيمت گوشت مرغ شــب عيد در كشور هزار تن گوشت 

قطعه بندي شده آماده توزيع در بازار است.
شــاهرخ رمضان نژاد ضمــن بيان ايــن مطلب اظهار 
داشــت: هم اكنون مرغ گرم در ميادين هر كيلو شش 
هزار و٧٥٠تومان و مرغ منجمد شده هر كيلو  پنج هزار 

و٧٠٠تومان عرضه مي شود.
وي بيان داشــت: عليرغم تلفات ســنگين آنفلوآنزاي 
پرندگان خوشبختانه هيچگونه كمبودي در بازار مرغ و 
تخم مرغ وجود ندارد و مردم نگران تأمين گوشت مرغ 

براي شب عيد نباشند.
مدير كل روابط عمومي وزارت جهادكشــاورزي از رشد 
٧٦درصدي خود اتكايي برنج خبر داد و گفت: در ســال 
جاري به دليل عدم واردات برنج در فصل برداشت شاهد 

افزايش توليد اين محصول در استان هاي شمال كشور 
بوديم و اين در حالي است كه استان هاي غير شمالي از 
چرخه كاشــت و توليد برنج با توجه به كاهش منابع آبي 

خارج شدند.
رمضان نژاد ميزان توليدات محصوالت كشاورزي كشور 
را افزون بر ١١٨ تن اعالم كرد و گفت: تا قبل از ســال 
٩٣ اين ميزان توليدات بخش كشــاورزي كشور ٩٧ تن 

برآورد شده بود.
مشاور وزير جهادكشاورزي از افزايش سطح گلخانه هاي 
كشــور خبر داد و بيان كرد: به منظور افزايش راندمان و 
صرفه جوي در مصرف آب امسال ١٥٠٠ هكتار به سطح 

گلخانه هاي كشور اضافه شده است.
مدير كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي در ادامه 
خاطر نشان كرد: هيچگونه كمبودي در بحث ميوه شب 
عيد وجود ندارد و با توجه به تمهيدات اتخاذ شــده ستاد 
تنظيم بازار، ميوه شب عيد در مراكز معرفي شده عرضه  

خواهد شد.
وي يادآور شد: با توجه به سرمازدگي باغات شمال و به 
منظور سوء استفاده دالالن و افزايش قيمت، كمبود ميوه 
شب عيد از طريق واردات تأمين شده است تا در صورت 

نياز به بازار مصرف عرضه شود.
 

با نزديك شدن به پايان سال و آغاز تعطيالت نوروزى، 
ضريب عرضه، توليد و فروش مواد غذايى تقلبى و ناسالم 

نيز با شدت هر چه بيشترى همراه مى شود.
به واقع، با باال رفتن ميزان خريد مواد غذايى، عرصه براى 
متقلبان، متخلفان و سود جويان نيز بازتر مى شود و در اين 
ميان، عده اى براى كسب سود هر چه بيشتر بدون توجه 
به امنيت و سالمت غذايى مى تازند تا بلكه از اين بستر 
و شايد برخى خألهاى نظارتى، منفعت هر چه بيشترى 

را به جيب بزنند.
بر اساس آمار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جرايد 
هزار كيلوگرم مواد غذايى فاسد و ناسالم طى مدت گذشته 

معدوم شده است.
اگرچه اين حجم از معدوم ســازى مــواد خوراكى مؤيد 
تالش دستگاه ها و نهادهاى ذيربط براى حفظ و ارتقاى 
امنيت غذايى مصرف كنندگان است اما با وجود اين سود 
توليد و عرضه مواد غذايى غير استاندارد و غير بهداشتى 
آنقدر جذاب و قابل توجه است كه عده اى ناجوانمردانه 
براى كسب منافع مالى و مادى هر چه بيشتر، با سالمت 

و جان مردم بازى و معامله مى كنند.

 آجيل هاى خــوش آب و رنگ اما آلوده به 
سموم آلوده

يكــى از موادغذايى و خوراكى هاى پــر مصرف در اين 
ايام، به آجيل شــب عيد معطوف مى شود، در اين ميان، 
با افزايش ضريب تقاضا، برخى با عرضه تقلبى و ناسالم 
آجيل، سالمت مصرف كنندگان را به مخاطره مى اندازند.

مسعود عليشاهى كارشــناس صنايع غذايى با اشاره به 
لزوم دقت نظــر مضاعف مصرف كننــدگان در تهيه و 
خريد محصوالت غذايى اظهار داشــت: تجارب سنوات 
گذشته مؤيد اين واقعيت تلخ است كه متأسفانه با افزايش 

تقاضا براى تهيه و خريد محصول يا محصوالتى خاص،
 انگيزه ها و وسوسه توليد و عرضه مواد غذايى ناسالم نيز 

تشديد مى شود.
وى افــزود: از لحاظ ظاهــرى، تفــاوت چندانى ميان

 آجيل هاى مرغوب و تقلبى وجود ندارد اما در خصوص 
كيفيت آنها، فاصله اى جدى ميان خشكبار سالم و ناسالم 

وجود دارد.

عليشــاهى عنوان كرد: تحقيقات و پژوهش هاى انجام 
شده مؤيد اين واقعيت است كه آجيل هاى ناسالم آلوده 
به سمى موسوم به «آفال توكســين» هستند كه براى 

سالمت انسان بسيار مخاطره آميز است.
اين كارشناس صنايع غذايى گفت: مصرف چنين آجيل 
هايى در ميان مدت و بلند مدت خطر ابتال به سرطان را نيز 
تشديد مى كند و اين موضوع نشان دهنده عمق عوارض 

و پيامدهاى آجيل هاى آلوده و ناسالم است.

توليد شــيرينى هاى ناســالم به صورت 
زير زمينى

سعيد مصورى منش كارشناس تغذيه با اشاره به افزايش 
ضريب تقاضا براى خريد شــيرينى در ايام نوروز، گفت: 
در طول سال هاى گذشته شــاهد بوده ايم كه متأسفانه 

برخى از شــيرينى هاى توليدى به صورت زيرزمينى و 
با اســتفاده از مواد خوراكى و روغن هاى ناسالم طبخ و 

عرضه مى شوند.
وى افزود: استفاده از روغن هاى ســوخته، پالم و خامه 
هاى آنالوگ كــه از چربى هاى گياهى تهيه شــده اند 
بخش ديگرى از واقعيت توليد شــيرينى هاى ناســالم

 است.
اين كارشناس تغذيه گفت: متأســفانه در طول هفته ها 
و ماه هاى گذشته، شــيوع آنفلوآنزاى مرغى، نگرانى ها 
درخصوص احتمال ابتال به اين عارضه را تشــديد كرده 
كه بهترين و مؤثرترين راهكار بــراى جلوگيرى از آن، 
خريد و تهيه مواد غذايى، پروتئينى از اماكن و مراكز مورد 

اطمينان و مجوزدار است.

لزوم تشديد برخوردها با متخلفان غذايى 
احساس مى شود

فرشاد هاشمى كارشناس بهداشــت عمومى و يكى از 
فعاالن حوزه توليد موادغذايى با اشــاره به لزوم تشديد 
و تعميق برخوردها براى مقابله و افزايش ريسك توليد، 
فروش و عرضه محصــوالت غذايى ناســالم، عنوان 
كرد: با وجود بازرســى ها و اعمال قانونى كه با متخلفان 
مى شــود، نبايد ايــن واقعيت را از نظر دور داشــت كه 
ســطح و ميزان برخوردها با متخلفان با ميزان آســيب 
هايى  كه از زاويه عرضه محصوالت غذايى ناســالم به 
مصرف كنندگان تحميل مى شــود، همخــوان به نظر

 نمى رسد.
وى گفت: بر اساس اعداد، ارقام و گزارشات منتشر شده 
در رسانه ها، در نيمه نخست اسفند سال جارى، ٢٨٥ هزار 
و ٩٣٦ مورد بازرسى از اماكن توليد و عرضه محصوالت، 

اجرايى و عملياتى شده است.

بازار داغ مواد غذايى تقلبى در ايام نوروز

١٠٠٠ تن مرغ قطعه بندي شده براي شب عيد ذخيره شده است

٥ شركت اصلى و وابسته به لوازم خانگى سامسونگ 
با دور زدن قانون، مرتكب تخلف ٣٣٦ ميليارد تومانى 
شدند كه با جريمه نزديك به ١٥٠٠ ميليارد تومان رو 

به رو خواهند شد.
به گزارش فارس، گمرك جمهورى اسالمى ايران پنج 
شركت اصلى و وابسته به يك برند لوازم خانگى و برقى 
كره اى را با توجه به دور زدن قانون، متخلف اعالم كرد.
براســاس گزارش هاى كارشناسى و نظارتى گمرك، 
اين برند معروف كره اى كه در زمينه لوازم خانگى فعال 

است، مرتكب تخلف گمركى شده است.
براساس اين اطالعات، پنج شركت اصلى و وابسته برند 
لوازم خانگى سامسونگ كره اى با دور زدن قانون امور 
گمركى و واردات كاال با پرداخت تعرفه پايين تر از اصل 

آن، تخلف داشته اند.
در بررسى هاى انجام شــده از حدود ٥٠٠ اظهارنامه 
شركت هاى وابســته درب، كابين، بدنه، كمپرسور، 
كندانسور، اجزا و قطعات پالستيكى و غيرپالستيكى 
وارد شــده كه با تجميع اين موارد مشمول پرداخت 

تعرفه كامل مى شود.
 گفته مى شــود مبلغ تفاوت كاالهاى اظهار شــده با 
رعايت مأخذ تعرفه گروه كااليى دهم براى يخچال 
و فريزر بالغ بر سه هزار و ٣٦٢ ميليارد و ٢٩١ ميليون 

ريال بوده است.
طبق ماده ١٤٣ قانون امور گمركى از ٣٠ درصد تا هفت 

برابر مابه التفاوت ثبت شده، يعنى ١٠ تا ٢٣٥٣ ميليارد 
تومان شركت سامسونگ بايد جريمه بپردازد. ميانگين 
اصل و جريمه اين تخلف گمركى حدود ١٥٠٠ ميليارد 

تومان است.
براســاس اين گزارش، بخشــى از اين اظهارنامه ها 
مربوط به سال هاى ٩٣، ٩٤ و ٩٥ بوده كه از گمركات 
شــهيد رجايى، چابهار، فرودگاه امــام خمينى(ره) به 

كشور وارد شده است.
در اين شگرد متقلبانه، يخچال و فريزر كامل به صورت 
قطعات منفصله از گمركات متعدد به كشور وارد شده 
است، در حالى كه اين شركت وارد كننده كره اى بايد 
حقوق ورودى كامــل كاال را پرداخت مى كرد. بدين 
ترتيب حقوق بيت المــال در اخذ عــوارض تضييع
 شده اســت.همچنين حقوق ورودى اجزا و قطعات 
منفصله يخچال از ٣٢ تــا ٤٥ درصد بوده كه با لحاظ 
اولويت گروه كااليى دهم بايد تعرفه ٧٦ درصد پرداخت 
مى شد.طبق قاعده ٢ الف كه جزيى از مقررات واردات 
و صادرات است، در صورتى كه مجموع اقالم منفصله، 
كاالى كامل را تشكيل دهد، مشمول تعرفه كامل بوده 
و عالوه بر پرداخت ما به التفاوت، جريمه نيز خواهد شد.
به گزارش فارس، پيش تر نيز ديگر شركت كره اى (ال 
جى) فعال در بازار لوازم خانگى با همين شگرد سه هزار 
ميليارد تومان كاال با اصل و جريمه وارد كشور كرده بود 

كه پرونده آن در جريان رسيدگى است.

در جريان معامالت روز يك شنبه بازار آزاد تهران، قيمت 
انواع سكه تمام بهار آزادى از دو تا ٩ هزار تومان گران 
شده اســت. همچنين نرخ دالر هم به سه هزار و٧٤٩ 

تومان رسيد.
در جريان معامالت روز يك شــنبه قيمت انواع سكه با 
افزايش مواجه بود؛ به نحوى كه نرخ هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادى طرح قديم با حدود ٩ هزار تومان افزايش به 
يك ميليون و ١٨٤ هزار و ٥٠٠ تومان رســيده اســت. 
همچنين ســكه طرح جديد با چهارهــزار وصد تومان 
افزايش نرخ يك ميليــون و ١٩٣ هزار و ٢٠٠ تومانى را 

تجربه مى كند.
قيمت نيم سكه با افزايش هفت هزار تومانى ٦٩٥ هزار 
و ٥٠٠ تومان، ربع سكه با افزايش سه هزار تومانى ٣٨٢ 
هزار تومان و سكه يك گرمى با افزايش دو هزار تومانى 

٢٤٨ هزار تومان شد.
هر اونس طال در بازارهاى جهانــى هزار و٢٠٥ دالر و 
٥٠ ســنت و هر گرم طالى ١٨ عيار ١١٢ هزار و ٩١٦ 

تومان است.
هر دالر آمريكا سه هزار و٧٤٩ تومان، يورو چهار هزار 
و٨٨ تومان، پوند چهار هزارو٧١٠ تومان، لير تركيه هزار 

و٣٩ تومان و درهم امارات هزار و٣٩ تومان است.

خودرويــى كه از نظــر طراحــى و فنى با بســيارى از 
خودروهاى سوپراســپرت دنيا رقابت بسيار تنگاتنگى 

خواهد داشت. نام اين خودرو «فينيكس» است.
به گزارش ايلنا، به تازگــى تصاويرى نه چندان واضح از 
يك خودروى سوپراسپرت در شبكه هاى مجازى منتشر 
شده است. خودرويى كه گفته مى شود اولين سوپراسپرت 
ساخته شده در ايران است. خودرويى كه از نظر طراحى 
و فنى با بسيارى از خودروهاى سوپراسپرت دنيا رقابت 
بسيار تنگاتنگى خواهد داشت. نام اين خودرو «فينيكس» 
است. «فينيكس» به معناى ســيمرغ  و توسط شركت 
«سيروان موتورز» طراحى و ساخته شده است. خودرويى 
كه تمام مراحل ساخت آن به دست مهندسين شايسته و 

تالشگر ايرانى ساخته شده است.
 توليد «فينيكس» محدود به چند دستگاه در سال براى 
بازار داخلى و خارجى است و بعد از آن «سيروان موتورز» 
خودروى سوپر اسپرت ديگرى طراحى و در دست ساخت 
قرار خواهد داد. نام اين خودرو الهام گرفته از پرنده شاهين 
است. اين پرنده در ايران باستان نماد قدرت و تعالى است 
همچنين از آيرو ديناميك خوب اين پرنده در طراحى بدنه 
اين خودرو الگوبردارى شده است تا عالوه بر استفاده از 
نماد ايران كهن به جهت بيان قدمت اين كشور، طراحى 
فنى بدنه نيز تهى از ابتكار و خالقيت نباشــد. «سيروان 
موتورز» از شش سال قبل زيرساخت هاى الزم را براى 
توليد «فينيكس» آماده كرده و از ســال گذشته پروژه 

سوپراسپرت در حال تكميل مراحل خود است و تا زمان 
رونمايى رسمى امكان انتشار عكس هاى كامل از اين 
محصول وجود نــدارد، در غير اينصورت بعد از انتشــار 
عكس، رونمايى رســمى معنايى نخواهد داشت ولى به 
تدريج تصاويرى از قسمت هاى مختلف براى پاسخ به 
كنجكاوى هموطنان عزيز در آينده اى نزديك منتشــر 

خواهد شد.
به دليل دشوارى هاى پروژه با توجه به تمام محدوديت ها 
و سياست شركت براى حفظ كيفيت، در حال حاضر تاريخ 
دقيق رونمايى مشخص نشده، اما تالش شرك اين است 
كه با سه شيفت تايم كارى هر چه زودتر محصول را به 

صورت رسمى در سال جديد رونمايى كند.

تخلف گمركى ٣٣٦ ميليارد تومانى
 سامسونگ در ايران

اولين خودروى سوپر اسپرت ايرانى
 رونمايى مى شود

انواع سكه ٢تا ٩ هزار تومان 
گران شد
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فاصله  دو رقمى    به یاد آن ذوب آهن
فصل پیش پرسـپولیس و برانکو، فقط بخاطر تفاضل 
گل قهرمانـى لیگ برتـر را از دسـت دادند. سـرمربى 
پرسـپولیس، بخاطـر گل هاى خـورده زیاد، جـام را از 
دسـت داد امـا بـر خـالف نایـب قهرمانـى، قهرمانى 
تیم هاى برانکو همیشـه با اختالف دو رقمى به دست 
آمده اند. پرسپولیس در حال حاضر، با 10 امتیاز اختالف 
صدرنشـین لیـگ اسـت و در آسـتانه مقتدرانه تریـن 
قهرمانى ادوار لیگ قرار دارد اما سرمربى این تیم، سابقه 

قهرمانى هاى مقتدرانه تر را هم دارد.
برانکـو اولیـن قهرمانـى در سـطح باشـگاهى را بـا 
دیناموزاگـرب کرواسـى به دسـت آورد. سـال 2007 
فاصله او با تیم دوم جدول 20 امتیاز بود. سـال 2008، 
برانکو و دینامـو با اختالف عجیـب 28 امتیاز قهرمان 
شدند. برانکو در چین هم شاندونگ لیونگ را با فاصله 

13 امتیازى قهرمان سوپرلیگ این کشور کرد.

   تا فینال حمایت کنید
مدافع تیم تراکتورسـازى اعتقاد دارد تیمش با حمایت 

هواداران مى تواند امسال یک جام به دست بیاورد.
سـعید آقایـى دربـاره تسـاوى تیمـش مقابـل فوالد 
خوزستان اظهار داشت:  ما بازى را خوب شروع کردیم 
و مى توانسـتیم در همان اوایل مسـابقه به گل برسیم 
اما واقعیت این است که نتوانستیم موقعیت خطرناکى 
روى دروازه فوالد ایجاد کنیم. بازى ما نیز کیفیت خوب 
قبل را نداشت و در نهایت هم به تساوى بسنده کردیم. 

بازگشت گوران
باز هم بازگشـت «گوران یرکوویچ» همراه با گل بود. 
مهاجم سـابق اسـتقالل بعد از بـاز کـردن دروازه تیم 
سابقش، در بازى این هفته هم پاس گل داد. در مجموع 
347 دقیقه اى که گوران براى سیاه جامگان به میدان 
رفت، دو گل زد و یک پاس گل داد. در این پنج مسابقه، 
تیم هاى گسترش فوالد و استقالل از گوران گل دریافت 
کردند و سـپاهان هم روى پـاس گل او دروازه اش باز 
شـد. فقط صباى قم و تراکتورسـازى از دست او سالم 

فرار کردند.
جالب است که در این پنج مسابقه، سیاه جامگان فقط 
پنج گل زد که سه تاى آن روى تأثیر مستقیم گوران بود. 
در همین پنج دیدار در دور رفت، سیاه جامگان مجموعًا 
چهار گل زده بـود و یرکوویـچ، عالوه بـر اینکه روى 
سه گل تأثیر داشـت، در مجموع یک گل نیز به تعداد 

گل هاى تیمش افزود.

سوژه جدید براى انتقاد  
منتقدان «کارلوس کى روش» سوژه خوبى براى گیر 
دادن به سـرمربى تیم ملـى پیدا کرده اند. یک پسـت 
اینستاگرام حاال مى تواند به آنها براى انتقاد از مرد خوش 
تیپ پرتغالى کمک کند. داستان مربوط به عکسى است 
که سرمربى تیم ملى والیبال در اینستاگرامش گذاشته 
و از یک پژو 405 به عنوان خودروى جدیدش در ایران 

نام برده است.
انتشار این عکس باعث شده تا  سایت تابناك تحلیلى 
عجیـب ارائـه کنـد و بنویسـد:«" ایگورکوالکوویچ" 
سرمربى تیم ملى والیبال از ماشینش در ایران به عنوان 
یک سـوژه در صفحـه اجتماعـی اش اسـتفاده کرد تا 
رسانه ها إمکانات این مربی را با امتیازات کی روش در 
فوتبال ایران مقایسه کنند.در حالی که سرمربی پرتغالی 
فوتبال ایران خودروي شاسی بلند نیسان مورنو را طی 
چندسـال حضورش در ایران زیرپایش دیـده، والیبال 
ایران که وجهه اي جهانـی پیداکرده با اختصاص یک 

پژوي 405 براي حریفانش سوژه ساخت.»

واکنش سپاهان
 به مذاکره شجاع   

در یکى دو روز گذشته برخى رسـانه ها از آغاز مذاکرات 
شجاع خلیل زاده با باشـگاه پرسـپولیس و انجام توافق 
نهایى میان دوطرف خبر دادند اما این خبر از سوى هیچ 

منبع رسمى تأیید نشده است. 
 مهدى اخوان سرپرست تیم سـپاهان در این باره گفت:  
این مسائل شایعه اسـت. شـجاع خلیل زاده در روزهاى 
گذشته مدام در کنار سـپاهان بوده و به عنوان بازیکن ما 
تمام تالشش را براى موفقیت سپاهان به کار گرفته است. 

تایم اوت

2 بازیکن پیشین ذوب آهن در دیدارهاى رفت و برگشت 
این تیم برابر نفت تهران در مجموع سه گل زدند تا سهم 
تیم اصفهانــى از امتیازات دو مســابقه تنها یک امتیاز

 باشد.
در دیــدار رفت تیم هــاى نفت و ذوب آهــن، میهمان 
اصفهانى تا ســه دقیقه مانده به پایان وقت هاى قانونى 
بازى از میزبان تهرانى پیش بود اما درخشــش محمد 
قاضى باعث شــد تا ذوب آهن دســت خالى ورزشگاه 
تختى را ترك کند. قاضى که شاید بتوان گفت بهترین 
دوران فوتبالش را در ذوب آهن سپرى کرده است ظرف 
هفت دقیقه دو گل بــراى نفت تهران به ثمر رســاند 

تا تیم اصفهانى شکســتى تلخ و دراماتیــک را تجربه 
کند.

در دیدار برگشت دو تیم هم این یکى از بازیکنان سابق 
ذوب آهن بود که براى نفت گلزنى کرد. اکبر صادقى که 
فصل گذشــته تنها به مدت نیم فصل در عضویت تیم 
اصفهانى بود با گلى که وارد دروازه تیم ســابقش کرد 
میهمان تهرانى را در ورزشگاه فوالدشهر پیش انداخت. 
این گل البته در ادامه توسط جرى بنگستون پاسخ داده 
شد تا ذوب آهن برابر رقیب مســتقیمش بر سر کسب 
سهمیه پلى آف آســیایى بازنده نشود و جایگاه چهارمى 

خود را به نفع این حریف از دست ندهد.

پرســپولیس براى فصل آینده به هچ عنوان قصد خرید 
بازیکن خارجى ندارد. به نظر مى آید این تصمیم به دو 
علت گرفته شــده: اول اینکه خارجــى هاى این فصل 
پرســپولیس به حد بســیار زیادى ناامید کننده ظاهر 
شدند. «پل یانســکى» و «پریموف» فقط روى دست 
باشگاه هزینه گذاشــتند  به گونه اى که تیم پرسپولیس 
در مجموع براى این دو بازیکن حــدود یک میلیارد و 
700 میلیون تومان هزینه کــرد در حالى که آنها حتى 
موفق نشدند فصل را با پرســپولیس به پایان برسانند 
و در میانــه راه قراردادهــاى خود را با این تیم فســخ 

کردند.

اما مــورد دوم که شــاید مهمتر باشــد بحــث ثبت 
قــرارداد بازیکنان خارجى در سیســتم TMS اســت. 
پرسپولیســى ها از ترس اینکــه مبادا توســط فیفا با 
محرومیت از نقل و انتقال بازیکنان مواجه شده باشند، 
قصد ندارند بازیکنى بگیرند که در خارج از ایران فعالیت 
مى کند. زیرا مثًال باشگاه استقالل زمانى به محرومیت 
خود پى برد که خواست قرارداد «سرور جباروف» ازبک 
را در سیستم جهانى نقل و انتقاالت فیفا به ثبت برساند یا 
باشگاه تراکتور هم هنگام ثبت قرارداد سجاد شهباززاده 
که از لیگ ترکیه به ایران برگشــته بود متوجه شد که 

پنجره اش بسته شده است.

پرسپولیس 
بازیکن خارجى نمى گیرد

ذوبى هاى سابق
 علیه ذوب آهن

از میان چهار تیــم ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آســیا، 
ذوب آهن شرایط خوبى ندارد و روزهاى سختى را در آسیا و 
لیگ برتر ایران سپرى مى کند. ذوب آهن پس از کنار رفتن 
یحیى گل محمدى و آمدن مجتبى حسینى چند برد پپاپى 
کسب کرد و پرســپولیس را هم شکســت داد، اما از هفته 
نوزدهم تاکنون رنگ پیروزى را ندیده اســت. ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آسیا هم صاحب یک تساوى و یک شکست 
شده است. شاگردان حسینى با یک امتیاز در رده سوم گروه 
C قرار دارند و اگر مى خواهند امیدشان را براى صعود پر رنگ 
کنند، نیاز مبرم به برترى در خانه بنیادکار ازبکستان دارند. اگر 
شاگردان حسینى در برابر نماینده ازبکستان نتیجه نگیرند، 

شانس صعودشان کمرنگ خواهد شد.

پایان 95 با امید یا تلخکامى؟
سبزپوشــان اصفهانى امیدوارند تا در آخریــن دیدار خود 
در ســال 95 و مصادف با اتمام دور رفــت مرحله گروهى 

لیگ قهرمانان آســیا با امتیاز از تاشــکند به نصف جهان
 بازگردند.

پرونده ســال 95 براى ذوب آهن با یک دیدار آســیایى در 
ازبکستان بسته مى شود. سبزپوشــان اصفهانى در سومین 
دیدار خود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان امشب ساعت20 
در تاشکند به مصاف بنیادکار مى روند. با اینکه پس از اتمام 
رقابت هاى این هفتــه، دور گروهى لیگ قهرمانان به نیمه 
مى رسد اما ذوب آهن هنوز هیچ دیدار آسیایى را در ورزشگاه 

فوالدشهر تجربه نکرده است. 
به عبارت دیگر، تیم اصفهانى در حالى با پشت سر گذاشتن 
دور رفت لیگ قهرمانان وارد سال جدید شمسى مى شود که 
در فصل تازه این رقابت ها هنوز در هیچ مسابقه اى به معناى 
واقعى میزبان نبوده اســت. تنها دیدار به اصطالح خانگى 
ذوب آهن برابر االهلى در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط 
برگزار شد که در آن بازى جو استادیوم آشکارا به سود حریف 

عربستانى بود.

درســت عکس این حالت درباره بنیادکار صادق اســت و 
نماینده ازبکســتان براى دومین بار ظرف سه هفته آغازین 
لیگ قهرمانان در ورزشگاه اختصاصى خود به میدان مى رود. 
مصاف با ذوب آهن همچنین دومین میزبانى پیاپى بنیادکار 

در این مسابقات محسوب مى شود.
این قرعه بد باعث شــده تــا نماینده ایران کــه از قضا در 
هفته هاى اخیر با افولى نابهنگام دسته و پنجه نرم مى کرده 
در همین ابتداى راه به شــرایط دشوارى در لیگ قهرمانان 
دچار شــود. به این ترتیب، تیم اصفهانى که در شش هفته 
اخیر لیگ برتر رنگ برد را به خود ندیده اکنون در آسیا نیز به 

چالش گرفتار آمده است.
برخالف لیگ برتر ایــران که مقطع پایانى خود را پشــت 
ســرمى گذارد از لیگ تازه بــه راه افتاده ازبکســتان که با 
تقویم AFC هماهنگ اســت تنها دو هفته ســپرى شده 
است. بنیادکار فصل جدید را با یک برد و یک تساوى آغاز 

کرده است.
 C دیدار بنیادکار و ذوب آهن مصاف تیم هاى قعرنشین گروه
به حساب مى آید. نمایندگان ایران و ازبکستان که دیدارهاى 
قبلى خود را در این مســابقات با باخت پشت سر گذاشته و 
هنوز در دوره جارى این رقابت ها بردى را تجربه نکرده اند 
در حال حاضر پایین تر از االهلى عربستان و العین امارات در 

رده هاى سوم و چهارم جدول قرار دارند.
البتــه دســتکم در قیاس بــا بنیــادکار که هــر دو دیدار 
آغازین خود در لیگ قهرمانان را با شکســت پشــت ســر 
گذاشــته ذوب آهن وضعیــت به نســبت بهتــرى دارد 
و تاکنون یــک امتیاز به حســاب خود واریز کرده اســت.
سبزپوشــان اصفهانى امیدوارند تا از تاشــکند با امتیاز به 
نصف جهــان بازگردند تا در دور برگشــت مرحله گروهى 
لیــگ قهرمانان و با اتکا بــه دو دیدارى که در ورزشــگاه 
فوالدشــهر در پیش دارند جبران مافات نمایند و در پایان 
دور مقدماتى بــه یکى از دو رده ابتدایى جــدول این گروه

 برسند.
 یکــى ازبهتریــن خاطــرات ذوب آهنى هــا از مصاف با 
بنیادکار  دو دیدارى اســت که رقیب ازبکستانى با هدایت 
«اســکوالرى» مربى نامدار برزیلى خود و داشتن بازیکنى 
همچون «ریوالــدو» در دو دیدار رفت و برگشــت مغلوب 
اصفهانى ها شــد. حاال باید دید که اصفهانى ها مى توانند 

خاطره آن دو دیدار به یاد ماندنى را تکرار کنند.

در حالى که به روزهــاى پایانى فرصت پرداخت مطالبات «مانوئل ژوزه» نزدیک مى شــویم، باشــگاه 
پرسپولیس به دنبال تأمین منابع این پول و فرار از کسر 6 امتیاز قرار دارد.

سرمربى فصل دوازدهم پرسپولیس در لیگ برتر اکنون به دردسر بزرگى براى مدیران این باشگاه تبدیل 
شده و قرارداد میلیاردى او باید خارج از بودجه تعریف شــده تأمین و پرداخت شود تا از کسر امتیاز و البته 

خطرات بعدى علیه این تیم جلوگیرى شود.
مدیران پرســپولیس در اولین گام براى تأمین منابع مالى 

این مطالبات سراغ هواداران خود رفته و توانسته اند طى 
72 ساعت  بیش از 350 میلیون تأمین کنند. با این حال 
این مبلغ خیلى کمتر از چیزى است که باشگاه باید در 
اختیار مانوئــل ژوزه و همکارانش قرار دهد. در صورتى 
که پرسپولیس موفق نشود طى تاریخ اعالمى از سوى 

دادگاه CAS این مبلغ را تأمین کند، در مرحله اول با کسر 
6 امتیاز جریمه خواهد شد و در وهله دوم و در صورت عدم 

پرداخت در موعد مجددى که در اختیارشان قرار خواهد گرفت 
با تهدید سقوط به دسته پایین تر همراه خواهند شد.

در حالى که طى روزهاى اخیر صحبت هایى در خصوص 
کسر امتیاز و شانس باالى قهرمانى این تیم در صورت 
رقم خوردن این اتفاق صحبت مى شود، اما مسئله مهم 
این است که این کســر امتیاز هم خطر اتفاقات بعدى 
علیه این باشــگاه را کاهش نخواهــد داد و همچنان 
پرسپولیس باید مطالبات این مربى پرتغالى را پرداخت 
کند و این اتفاق تنها جریمه بى توجهى به هشدار فیفا 
محسوب مى شــود که در مرحله بعدى حتى با سقوط 
به رده پایین تر لیگ همراه خواهد شــد. مسئله اى که 
مسئوالن پرســپولیس و هواداران این تیم را به تکاپو 
انداخته تا از اتفاقات تلخ آتى جلوگیرى کنند و کم کارى 

مدیران قبلى را جبران کنند.

در آمادگى خوبى به ســر مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: بچه هاى ما 
مى برند و هدف برد این بازى و خوشحالى هواداران است.

رقیب ازبکســتانى خود   ســعید آذرى در گفتگویى با اشــاره به بازى ایــن تیم با 
کردند که امیدوارم  از این گفت: بچه ها پارســال هم با تیم بنیادکار بازى خوبى  را ارائه 
کنیم.بازى امتیاز خوبى کســب 

بنیادکار یــک تیم قوى و وى ادامــه داد: تیم 
در خانه خود امکانات خیلى منسجم است و 

خوبى دارد.
ى  ر ذ با اشــاره به اینکه بازى با تیم آ

ازبکستان همیشه براى تیم ذوب 
آهن ســخت بود، افزود: یازیکنان 
تیم بنیــادکار فوتبــال  را خیلى خوب 
مى شناســند، قدرت بدنى بســیار باالى 
دارند و قدرت فیزیکى آنها کار را براى ما سخت 

مى کند.
وى یادآور شــد: بچه هاى ما در آمادگى خوبى به ســر 
مى برند و هدف برد این بازى و خوشــحالى هواداران 

است.
مدیر عامل  ذوب آهن خاطرنشان کرد: از بدو ورود 
مورد استقبال کادر تیم بنیادکار و سفارت جمهورى 
اسالمى قرار گرفتیم و صمیمانه از همه این افراد 

تشکر مى کنم.
بازى تیم ذوب آهن اصفهــان در مقابل تیم 
بنیادکار  دوشــنبه 23 اســفند (13 مارس) 
ساعت 20 در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند 

برگزار مى شود.

مصاف ذوب آهن- بنیادکار در هفته سوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا «اخبارى» را جذب کنید
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان و 
ایــران مى پردازد. شــما مــى توانیــد دیدگاه 
ها و تحلیل هــاى خــود در رابطه با مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک

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

صفحات مجازى دارد.
 

■ 4 سال قبل و همان روزهایى که مانوئل ژوزه 
با تهدید به شــکایت از ایران رفت، همه نگران 
سرنوشت پرونده او بودند. قرارداد گرانقیمتى که 
مدیران باشگاه بستند و پرداختش نکردند. با این 
ادعا که هیچ خطرى، باشگاه را تهدید نمى کند. 
خطرى که طبق ادعاى مدیران، باشگاه را تهدید 
نمى کرد، حــاال به جاهاى خطرناکى رســیده و 
مى تواند پرسپولیس را از نقل و انتقاالت محروم، 
به کســر امتیاز محکوم یا حتى به دسته پایین تر 
بفرستد. اینها دستپخت همان رویانیانى است که 
وعده پرسپولیسى رؤیایى ، کهکشانى و مجهز در 
همه ابعاد را مى داد. یکى از   مدیرانى که اشتباهى  

به ورزش آمده بودند.

■ بعد از برد پرسپولیس برابر استقالل خوزستان، 
تنها شــانس تراکتور براى نگهداشتن کورسوى 
امیــد قهرمانى، به دســت آوردن 3 امتیاز کامل 
در خوزســتان بود. بازى با فوالد در ورزشــگاه 
غدیر اهواز. اما از همان ابتداى بازى هم مى شد 
بى انگیزگى و ناتوانى را در ســاق هاى بازیکنان 
تراکتور دیــد. تراکتورى ها که هفته هاى متوالى 
به برگزارى بازى هایشــان قبل از پرســپولیس 
اعتراض داشتند، با برد پنج شــنبه پرسپولیس، 
جمعه پرفشارى را تجربه کردند و نتوانستند آنطور 
که باید و شــاید توانایى هایشان را نشان بدهند . 
بى برنامگى قلعه نویى براى حمله به دروازه فوالد، 
امید تبریزى ها را به پرتاب اوت هاى شــفیعى و 
ضربات ایستگاهى کرار محدود کرده بود. اما این 
شانس هاى اتفاقى هم به تراکتور رو نکرد تا با یک 
تساوى عادالنه، شانس هاى تیم سرخپوش تبریز 
براى قهرمانى کمرنگ تر از قبل شود.  حاال دیگر 
مسیر قهرمانى پرسپولیس بدون هیچ رقیبى به 
پیش مى رود و تراکتور ســازى هم در این مسیر 
کامًال پنچر شده است. اى کاش سپاهان در قدرت 

بود و جلوى قهرمانى آنها را مى گرفت.

■ با وجود حضور اســتقالل و پرســپولیس در 
این فصل از لیــگ قهرمانان آســیا در دو هفته 
ابتدایى مرحله گروهى هیچ کدام از این تیم هاى 
پرطرفدار پایتخت ایران فرصت میزبانى از رقباى 
خود در ورزشگاه خانگى شان را پیدا نکرده بودند 
که در این بین مشــکالت با تیم هاى عربستانى 
مهمترین دلیل آن بود.این طلسم دوشنبه شب با 
میزبانى استقالل از لوکوموتیو تاشکند در هفته 
سوم شکســته مى شود تا ورزشــگاه آزادى هم 
طعم حضور پرشمار طرفداران ایرانى در مهمترین 

تورنمنت باشگاهى قاره کهن را بچشد.  

■ منصورابراهیم زاده به خوبــى در مورد افت و 
بى انگیزگى بازیکنــان ذوب آهن صحبت کرد. 
او گفت یکــى از دالیل این افت سبزپوشــان 
مى تواند افسردگِى بازى بازیکنان تیم ذوب آهن 
باشد. وقتى بازیکنان مدام بازى مى کنند از نظر 
روحى خسته مى شــوند و شــاید بهتر باشد که 
جابه جایى هایى در ترکیــب تیم صورت بگیرد. 
کارى که پرسپولیس آن را انجام مى دهد، گاهى 
اوقات حتى تغییر پســت بازیکن مى تواند براى 
او احساس مسئولیت جدیدى بیاورد. افسردگى 
بــازى بازیکنان در فوتبال پیــش مى آید. وجود 
یک روانشناس در کنار تیم مى تواند در این مورد 

کمک کننده باشد.

■ ســپاهان باید براى فصل آینده اخبارى گلر 
تراکتورسازى را جذب کند. ما امسال از نبود یک 
دروازه بان ششدانگ خیلى ضربه خوردیم و فکر 

مى کنم اخبارى بهترین گزینه است.

صداى هواداران

سعید آذرى: سعید آذرى:  مشکل فقط کسر امتیاز نیست مشکل فقط کسر امتیاز نیست
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همانا انسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ، و ثروتى است دستخوش تاراج 
مصیبت ها؛ با هر جرعه نوشیدنى، گلو رفتنى، و در هر لقمه اى، گلوگیرشدنى 
است، و بنده نعمتى به دســت نیاورد جز آنکه نعمتى از دست بدهد، و روزى به 
عمرش افزوده نمى گردد جز با کم شدن روزى دیگر! پس ما یاران مرگیم، و 
جان هاى ما هدف نابودى ها، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشــیم؟ در 
حالى که گذشت شب و روز بنایى را باال نبرده جز آنکه آن را ویران کرده، و 

موال على (ع)به اطراف پراکند!

بــه همــت رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش 
کارگران اســتان  و رســول جزینى عضو شــوراى 
شــهر اصفهــان و با حضور مســئوالن،  از هاشــم 
قنبرى پیشکســوت کشــتى اصفهــان در زورخانه 

صاحب الزمان (عج) تجلیل شد.
رئیس هیئــت و اداره امور ورزش کارگران اســتان 
اصفهان در خصوص تجلیل از این پیشکسوت کشتى 
اصفهان به نصف جهان گفت: ورزش کارگران استان 
اصفهــان در نظر داشــته و دارد، تا از پیشکســوتان 
رشته هاى مختلف ورزشى که عمر خود را در ورزش 
سپرى کرده و فعالیت هاى اثربخشى داشته اند تجلیل 

و آنان را تکریم کند.
جــواد شــیرانى افــزود: امروز بــر آن شــدیم تا از 
هاشــم قنبرى پیشکســوت شــاخص در کشــتى 
کشــور و اســتان که ســوابق بسیار درخشــانى در

دوران هاى مختلف در قالب کشــتى گیر، سرمربى، 
قهرمان کشور و جهان داشــته و سال هاى متمادى 
عضو تیم ملى کشــتى بود قدردانــى کنیم تا جوانان 
نیز بدانند که از تالش هاى صــورت گرفته قدردانى 
مى شود و انگیزه بیشــترى براى پرداختن به ورزش 

پیدا کنند.
وى ادامــه داد: این یک ســنت حســنه و دلگرمى 
براى پیشکسوتان اســت و البته بزرگان دین هم بر 
صله رحم تأکید دارند که ما نیز همچنان این روش را 

ادامه مى دهیم.
شیرانى مى گوید: در سال آینده نیز روند بازدید، عیادت 
و دیدار از پیشکسوتان در رشته هاى مختلف ورزشى 
را دربرنامه داریم و از پیشکسوتان هرچند وقت یک بار 

تجلیل خواهیم نمود.
رئیس هیئــت و اداره امور ورزش کارگران اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: اکثر پیشکسوتان رشته هاى 

ورزشى استان در کارخانجات مختلف فعالیت کرده و 
کارگر هستند و پیام ما در این دیدارها، توجه و اعتالى 
ورزش براى دستیابى به سالمت در جامعه مى باشد 
و در حقیقت بزرگان گفته اند روح سالم در بدن سالم 
است و سالمت از طریق پرداختن به ورزش به دست 

مى آید.
شیرانى که در آستانه ســال نو با نصف جهان سخن
مى گفت پیشاپیش فرا رسیدن ســال 96 را به همه 
مردم اســتان به ویژه کارگران شــریف و زحمتکش 

استان اصفهان تبریک گفت.
***

مربى سابق تیم ملى کشــتى فرنگى نیز در خصوص 
تجلیل از هاشــم قنبرى به نصف جهان گفت: هاشم 
قنبرى یک اسطوره در کشــتى اصفهان و در دوران 
مربیگرى بوده و اوج کشــتى فرنگى در اصفهان در 

دوران او بوده است.
رســول جزینى افزود: این پیشکســوت همه مراحل 
ورزشکارى، مربیگرى، ریاست هیئت و... را داشته و 
بسیار هم موفق بوده و داراى کوله بارى از افتخارات 
استانى، کشورى و بین المللى در میادین مختلف است 
و تبلور این افتخارات در بازى هاى آسیایى 1974 در 

تهران بوده است.
وى هاشــم قنبرى را چکیده کشتى و از نظر اخالقى 
در زمره ســالم ترین ها دانست و گفت: هاشم قنبرى 

مى تواند یک الگوى اخالقى براى جوانان باشد.
عضو شوراى شهر اصفهان، احترام به پیشکسوتان را 
رهاورد ورزش خواند و افزود: دولتمردان باید به فکر 
ورزش و پیشکسوتانى باشند که متأسفانه بخاطر عدم 
حمایت از معیشت خود باز مانده اند و این امر واقعًا با 
هدف ورزش و الگوســازى براى جوانان که همواره 

مورد تأکید است مغایرت دارد.
جزینى اظهار داشــت : نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى باید طرحى را در مجلــس تصویب کنند تا 

ورزشکاران اسوه و پیشکســوت، درگیر معیشت خود 
نبوده و این موضوع تبلیغ ســوء براى ورزش نشود. 
همچنین مالیــات 10 درصدى حــوزه ورزش را لغو 
کنند که اینها از مطالبات ورزشکاران و پیشکسوتان 

ورزش مى باشد.
***

نماینده مردم کرمان در مجلس شــوراى اسالمى و 
عضو فراکســیون ورزش مجلس کــه میهمان ویژه 
این مراســم تقدیر بود هم در سخنان کوتاهى گفت: 
زورخانــه صاحب الزمان(عــج)، یکــى از زیباترین 
زورخانه هاى کشــور است و من بســیار خوشحالم 
که در جمع پیشکسوتان رشــته هاى ورزشى حضور 

دارم.
محمــد مهــدى زاهــدى اظهار داشــت: مــا در 
مجلس شوراى اســالمى طرح هاى بسیار خوبى را 
براى حمایت از ورزشــکاران و پیشکسوتان تصویب 
کردیم و آمادگى داریم چارچوب ها را پیگیرى کنیم 
تا ما هم در مرکز پروژه هاى مجلــس آنها را مطرح 

کنیم.
وى اظهار امیدوارى کرد پیشکسوتان ورزش، چراغ 
راه و الگو در ورزش کشور باشند و روحیه جوانمردى 

را در جوانان بیش از پیش زنده کنند.
***

هاشم قنبرى پیشکسوت ورزش کشتى فرنگى استان 
و کشــور که این مراســم به پاس تقدیر از او برگزار 
شــده بود هم به نصف جهان گفت: از سال 45 و در 
21 سالگى کشــتى را در باشــگاه ایزد فردوسى زیر 
نظر استاد منصور رازى شــریف تبریزى شروع کردم 
و سپس با تمرینات مداوم در ســال 48 در مسابقات 

قهرمانى کشور شرکت کرده و سوم شدم.
وى افزود: به تدریج در ســال هاى متمادى توانستم 
مقام هاى قهرمانى را به دســت آورده و در لیســت 
و عضویت تیم ملى کشــتى درآیم و در مســابقات 

جهانى بلغارستان، المپیک مونیخ و... شرکت کرده و 
مقام کسب نمایم.

هاشــم قنبرى اظهار داشت : ســال 58 نیز از دنیاى 
کشتى بزرگساالن خداحافظى کردم اما در مسابقات 
پیشکسوتان در کشــورهاى سوئیس، رومانى و دیگر 

کشورها، مقام هاى اول تا سوم را کسب کردم.
وى با بیان اینکــه امروز کشــتى در اصفهان از بین 
رفته و من نیــز ناراحتم که کارى نمــى توانم بکنم، 
افزود: تا امروز هیچ مســئولى به سراغم نیامده و این 
تا بدان حد اســت که حتى از زمــان مدیر کل جدید 
نمى دانم محــل اداره ورزش و جوانــان در اصفهان

 کجاست.
هاشم قنبرى مى گوید: در کشتى به حقم که الیق آن 
بودم نرسیدم و از مدیر زورخانه على بن ابیطالب (ع)

گله کــردم که چــرا عکــس قهرمانان کشــتى را 
زده اند ولى عکس مرادعلى شیرانى  و محمد طالیى 

کشتى گیران بنام اصفهان که افتخار آفرین بودند در 
بین آنها نیست.

هاشم قنبرى 71 ســاله که بازنشسته بخش آبرسانى 
ذوب آهن بوده و در ورزش کشتى اصفهان درخشش 
داشته گفت: در دورانى که تصدى مربیگرى تیم ملى را 
داشتم هشت کشتى گیر که مقام هم نداشتند را براى 
ایجاد انگیزه بیشتر به اردوى تیم ملى دعوت کردم و 

اتفاقًا ترقى کردند.
وى ادامــه داد: مدتــى بیمــار و در منزل بســترى 
بودم ولى مســئوالن اداره ورزش و جوانان اســتان 
باخبر نشــدند و اصــوًال عیادت از پیشکســوتان در 
برنامه هاى آنهــا نیســت البته من هــم توقعى از 

مسئوالن ندارم.
هاشم قنبرى از اینکه رئیس هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان این مراسم تجلیل را برگزار 

کردند از  آنها تشکر و قدردانى نمود.

تجلیل از پیشکسوت کشتى اصفهـــان

 
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر در نشست خبرى خود با 
اصحاب رسانه از آمادگى کامل پرسنل این سازمان براى مقابله با حوادث احتمالى شب چهارشنبه 
آخر سال خبر داد و گفت: عالوه بر ایســتگاه هاى چهارگانه سازمان آتش نشانى شاهین شهر، 
خودروهاى اطفاى حریق به همراه تعدادى از پرسنل این سازمان به مدت سه شب در چهار نقطه 
حساس شهر مستقر و در آماده باش کامل هستند تا در صورت وقوع حادثه به کمک شهروندان 

بشتابند.
سعید اکرم خانى از همدردى و همراهى شهروندان در به شهادت رسیدن تعدادى از همکاران آتش 
نشان در حادثه پالسکو افزود: موضوع چهارشنبه آخر سال بدلیل حساسیتى که دارد مورد توجه 
مسئوالن قرار دارد که به لطف خدا و همکارى شهروندان در دو، سه سال اخیر حادثه ناگوارى در 
شاهین شهر رخ نداده است که امیدواریم امسال نیز با رعایت ایمنى و دورى از رفتارهاى خطرساز 

در روزهاى پایانى سال بدون حادثه به استقبال سال جدید برویم.
وى با تاکید و توصیه به شهروندان براى رعایت موارد ایمنى گفت: سازمان آتش نشانى شاهین 
شهر در سال جارى به منظور کاهش و پیشگیرى از حوادث بیش از پنج هزار از دانش آموزان را 
با موارد خطرساز آشنا و نکات ایمنى را آموزش داده است که قریب به سه هزارو 150 نفر از این 

تعداد دانش آموزان دبستانى و پیش دبستانى بودند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر با بیان اینکه امکانات و 
تجهیزات سازمان آتش نشانى شاهین شهر در حد مطلوبى قرار دارد تصریح کرد: در سال جارى 

کارکنان و آتش نشانان سازمان به کلیه امکانات ایمنى فردى نیز مجهز شده اند.
وى از نوسازى خودروهاى قدیمى این سازمان خبر داد و افزود: با حمایت هیئت مدیره سازمان و 
شهردار شاهین شهر موفق شدیم در سال جارى عالوه بر نوسازى خودروهاى قدیمى و مستعمل 
شده سازمان، یک دستگاه خودرو اطفائیه و یک دستگاه خودرو پیشرو با قابلیت هاى فنى پیشرفته 

نیز خریدارى و به ناوگان اضافه کنیم.

اکرم خانى با بیان اینکه سازمان آتش نشانى شاهین شهر، سازمان پایلوت استان است خاطرنشان 
کرد: این سازمان با همکارى ســازمان شهردارى هاى اســتان به آتش نشانان استخدام شده 
جدیدالورود آموزش هاى الزم آتش نشــانى را آموزش داده و شرکت کنندگان پس از دریافت 

مدارج الزم به ایستگاه هاى آتش نشانى شهرهاى استان معرفى و بکارگیرى مى شوند.
وى به برگزارى جشنواره برترین هاى آتش نشانى اشاره کرد و افزود: این جشنواره که با حضور 
مدیر عامل سازمان آتش نشانى تهران و برترین هاى آتش نشانى سراسر کشور برگزار شده بود 
به همراه تعدادى از کارکنان به عنوان مهمان افتخارى شرکت کرده و از خانواده شهداى آتش 

نشان تجلیل بعمل آمد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى شاهین شــهر به افتتاح و بهره بردارى از ایستگاه چهارم آتش 
نشانى در مجموعه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: متاســفانه بدلیل رعایت نشدن برخى موارد 
ایمنى در مجموعه مسکن مهر، ایستگاه چهارم آتش نشــانى در این مجموعه تاسیس و آماده 

خدمات رسانى شد.
وى از آسانسورها به عنوان عمده مشکل حادثه ساز در شاهین شهر بویژه مجموعه مسکن مهر 
نام برد و افزود: بدلیل استفاده از تجهیزات نامرغوب در ساختمان ها بیشترین حوادث که منجر 

به اعزام ماموران آتش نشانى مى شود مربوط به آسانسورها است..
وى میانگین ماموریت هاى واحد عملیات سازمان آتش نشانى شاهین شهر را 68٫3 دهم مورد 
عملیات در ماه عنوان کرد و افزود: در سال جارى حدود 609 مورد حادثه به واحد عملیات اعالم 
شده که از این تعداد حادثه 317 مورد حریق، 35 مورد منجر به جراحت،  12 مورد منجر به فوت 

و 345 مورد نیز منجر به نجات یافتگان شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى شــاهین شهر با بیان اینکه متاســفانه ایمنى منازل مسکونى 
کمتر مورد توجه شهروندان است گفت: شهروندان در زمان احداث ساختمان مسکونى بر اساس 
دستورالعمل هاى ابالغى واحد ایمنى شهردارى ملزم به رعایت موارد ایمنى شده و گواهى پایان 
کار دریافت مى کنند اما بعد از اتمام کار سیســتم هاى هشدار دهنده که در صورت وقوع حادثه 

حریق بسیار کمک کننده است را غیر فعال مى کنند.
مدیران ساختمان ها از فعال و بودن سیستم هاى هشدار دهنده در 24 ساعت شبانه روز اطمینان 

حاصل کنند.
وى از مدیــران ســاختمان هــا درخواســت کــرد تــا از فعــال و آمــاده بــه کار بــودن 
سیستم هاى هشدار دهنده در همه 24 ساعت شبانه روز اطمینان حاصل کنند و افزود: از ابتداى 
سال تاکنون 784 گواهى ایمنى براى ســاختمان هاى در حال احداث صادر و بنا به درخواست 
شهروندان 60 مورد بازدید ایمنى متفرقه نیز انجام و 553 دستورالعمل ایمنى، 291 مورد بررسى 
نقشه سیستم اعالم و اطفاى حریق، 115 مورد بازدید و شناســایى مناطق پر تردد و خطر ساز 

شهر انجام گرفته است.
وى پیشگیرى را مهمترین سرمایه گذارى براى جلوگیرى از حوادث تلخ بیان و خاطرنشان کرد: 
بسیار دیده شده که چند ده میلیون هزینه براى پیشگیرى مى تواند سبب حفظ میلیاردها تومان 

سرمایه از خطر نابودى شود.
اکرم خانى اضافه کرد: بر اســاس بازدیدهاى صورت گرفته برخى مراکز تجارى قدیمى شهر 
بدلیل نداشــتن ایمنى الزم اخطار دریافت کردند و همچنین با توجه به حساسیت ایمنى مراکز 
آموزشى، مدارس سطح شهر مورد بازدید و بازرســى قرار گرفتند که دستورالعمل رعایت موارد 

ایمنى دریافت کردند.
وى در ادامه با اعالم آمادگى براى بازدید ایمنى از مراکز صنعتى و منازل مســکونى سطح شهر 
افزود: شهروندان و صاحبان مراکز تجارى و صنعتى مى توانند در صورت نیاز درخواست بازدید 
داشته باشند واحد ایمنى و پیشگیرى با توجه به قدمت سال ساخت منازل و مراکز موارد و نکات 

ایمنى الزم را اعالم مى کنند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى افزود: اداره آموزش و پرورش شاهین شهر در ستاد استقبال از 
مسافران نوروزى 41 باب مدرسه را براى اقامت مسافران نوروزى اعالم کردند که در بازدید از 

این مدارس نکات ایمنى در خصوص دو باب از این مدارس اعالم شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهرخبر داد

آمادگى کامل سازمان آتش نشانى شاهین شهر 
براى مقابله با حوادث احتمالى چهارشنبه آخر سال

,,زینب زمانى

اکرم خانى به قرارداد خرید 
یک دستگاه نردبان 44 مترى 
اشاره کرد و افزود: با اعتبارى 
بالغ بر 45 میلیارد ریال 
قرارداد خرید یک دستگاه 
نردبان 44 مترى با شرکت 
معتبر خارجى براى 
ساختمان هاى بلند از جمله 
مجموعه مسکن مهر امضاء 
شده است که بزودى به 
ناوگان سازمان  آتش نشانى 
شاهین شهر به عنوان دومین 
سازمان در سطح استان اضافه 
خواهد شد

ساسان اکبرزاده
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حمید جبلى در پست اینستاگرامى خود از پخش نشدن 
کاله قرمزى در ایام نوروز خبــر داد و آن را نتیجه تعلق 

و ســیما بــه بودجــه صدا 

برنامه هایى دانست که مردم به آنها عالقه اى ندارند.
پس از آنکه حمید رضا مدرسى تهیه کننده از عدم پخش 
این مجموعه در ایام نوروز به خاطر مشــکالت مالى خبر 
داد،  حمید جبلى از صدا پیشه گان مجموعه کاله قرمزى و 
دوست قدیمى ایرج طهماسب در صفحه اینستاگرام خود با 
انتقاد از نوع مدیریت بودجه در رسانه ملى از اینکه هنوز بعد 
از سه سال دستمزد برنامه هاى کاله قرمزى پرداخت نشده 

ابراز تاسف کرد. متن پست جبلى به این شرح است:
وقتى بودجه هاى رسانه ملى به برنامه هایى که مردم چندان 
به آنها عالقه اى ندارند تعلق میگیرد، مسلم است که براى 
برنامه هایى همچون کاله قرمزى، بودجه اى باقى نمى ماند. 
هنوز دستمزد برنامه هاى سه سال قبل هم پرداخت نشده اما 
گروه کاله قرمزى، آمدند بار دیگر براى خاطر مردمانشان. 
اما حاال دیگــر واقعا ادامــه دادن غیر ممکن اســت. 

بى بودجه...
بى حمایت...

و صرفاً براى پر کردن آنتن سیما...
با این حــال، کاله قرمزى در نــوروز 96 
نمى تواند مهمان خانه هاى مردمانش باشد.

با وجود اینکــه زمان زیــادى تا آغاز نــوروز و پخش 
برنامه هاى نــوروزى باقى نمانــده، پخش مجموعه 

”دورهمى“ همچنان در هاله اى از ابهام قرار دارد.
امین اعتمادى مشاور رســانه اى مجموعه تلویزیونى 
”دورهمــى“ در گفتگو با  میزان، گفــت: براى تصمیم 
گیرى در خصوص مجموعه“ دورهمى“ ویژه نوروز قرار 

است یک جلسه با حضور مهران مدیرى برگزار شود.
وى ادامه داد: در این جلســه وضعیت برنامه مشخص 
مى شــود و اینکه آیا ”دورهمى“ براى نوروز روى آنتن 

مى رود یا خیر نیز مشخص مى شود.
اعتمادى تصریح کرد: براســاس آنچه پیش تر اعالم 
شــده، از بین بازیگران مجموعه ”دورهمى“ قرار است 
تنها دو نفر باقى بمانند و بر همین اســاس، ســیامک 
انصارى و سروش جمشیدى در سرى جدید ”دورهمى“ 

حضور دارند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: البته مشخص 
نیست که در ســرى جدید بازیگر جدیدى به مجموعه 

اضافه مى شود یا خیر.
مشاور رسانه اى مجموعه تلویزیونى ”دورهمى“ یادآور 

شد: در خصوص حاشیه هایى که در خصوص سروش 
جمشیدى پیش آمد، مى توان گفت که این حاشیه ها را 

خود سروش جمشیدى درست کرد.
وى خاطرنشان کرد: سروش جمشیدى در برنامه ”سه 
ســتاره“ گفت که این نوید را به مــردم مى دهم که ما 
امسال ”دورهمى“ داریم و اینگونه حاشیه هاى بسیارى 
رقم خورد چرا کــه هنوز هیچ چیز در مــورد دورهمى 

مشخص نیست.
گفتنى است، مشــخص نبودن وضعیت ساخت سرى 
جدید مجموعه ”دورهمى“ در حالى اســت که معاون 
سیما چند روز قبل در نشســت خبرى خود که با محور 
اعالم برنامه هاى نوروزى شــبکه هاى مختلف سیما 
برگزار شد، از مجموعه ”دورهمى“ به عنوان یکى از ویژه 
برنامه هاى شبکه نسیم براى نوروز 1396 سخن گفت.

در ســرى قبل مجموعه ” دورهمى“ مهران مدیرى به 
عنوان کارگردان و مجرى، الیکا عبدالرزاقى، ســیامک 
انصارى، ســروش جمشــیدى، محمد نادرى، رامین 
ناصرنصیر و مهران رنجبر به عنــوان بازیگر به ایفاى 

نقش مى پرداختند.

خواننده  موسیقى پاپ با اشــاره به حضور خود در سرى 
جدید برنامه ”شب کوك“، گفت: بعید مى دانم جدیدترین 

آلبومم در نیمه اول سال 1396 منتشر شود.
فریدون آسرایى گفت: در سرى جدید برنامه ”شب کوك“ 
به عنوان داور حضور دارم. وى ادامه داد: به احتمال زیاد 
ضبط سرى جدید این برنامه به زمان خرداد به بعد برمى 

گردد.
خواننده آلبوم ”عشق یعنى“ تصریح کرد: ”شب کوك“ 
برنامه اى است که مدت ها روى آنتن شبکه نسیم بود و 
طرفداران ویژه اى را در حوزه موسیقى و خوانندگى دارد.

وى در ادامه صحبت هاى خود اظهــار کرد: گویا گروه 
ســازنده ”شــب کوك“ برنامه جدیدى با عنوان ”گپ 
کوك“ را براى نوروز تدارك دیده اند که بنده در مورد این 
برنامه اطالعى نــدارم و در خصوص حضور در این اثر با 

من صحبتى نشده است.
آسرایى توضیح داد: ما در سرى جدید برنامه ”شب کوك“ 
ویژه خرداد ماه همان ترکیب سابق هستیم به این معنا که 
همراه با مهدى یغمایى و پوریا حیدرى به عنوان داوران 

حضور داریم.
وى یادآور شــد: در این میان ممکن است به جاى فرد 
چهارم ما یعنى به جاى فرهاد برنجان فرد دیگرى به ما 

اضافه شود و در میان داوران حضور پیدا کند. 
خواننده آلبوم ”خاطرات گمشــده“ همچنین گفت: در 
خصوص سرى جدید برنامه ”شب کوك“ باید بگویم که 
این موضوع تنها به من اعالم شده است اما هنوز اتفاقى 

نیفتاده است.
وى خاطرنشــان کرد: قطعه هاى آلبوم جدیدم انتخاب 
شده و تهیه کننده باید شــروع به تهیه آثار کند و از این 
جهت بعید مى دانم که این آلبوم در نیمه اول سال 1396 

منتشر شود.

ساخت« دورهمى» نوروزى همچنان در هاله اى از ابهام

مهران مدیرى باز هم به شبکه نسیم مى آید؟
حمید جبلى هم تأیید کردسرى جدید« شب کوك»، خرداد 96 تولید مى شود

کاله قرمزى قطعاً   نمى آید
قققققققققققققلقعلق یتتت نتتتننتتت نت نت نتیجه ت رررررر راااا رراان را رار ررا وووونونو نوروز خبــر داد و آ کاله قرمزى در ایام

ـههـهـهــهــهبودجــه صدا  و سسسسـســیما ب
پس از آنکه حمید رضا مدر
این مجموعه در ایام نوروز
داد،  حمید جبلى از صدا پیش
دووستقدیمى ایرج طهماس
انانتقاد از نوع مدیریت بودجه
ازززس سهسال دستمزد برنامه ه
ابراز تاسف کرد. متن پست
وقتى بودجه هاى رسانه ملى
به آنها عالقه اى ندارند تعلق
برنامه هایى همچون کالهق
هنوزدستمزد برنامه هاى سه
گروه کاله قرمزى، آمدند با
اما حاال دیگــر واقعا ادا

بىبودجه...
بى حمایت...

و صرفاً براى
با این حــال
نمى تواند مه

حوزه هنرهاى تجســمى ایران در ســال 1395 روزهاى 
پرحاشیه اى را پشت سر گذاشت و بیشــتر این حواشى به 

مهم ترین گنجینه هنرى کشور مربوط مى شد.
به گزارش ایســنا، هنوز چند روزى از تعطیالت نوروز 95 
نگذشته بود که بحث واگذارى موزه هنرهاى معاصر تهران 
به بنیاد رودکى مطرح شد. اهمیت گنجینه ارزشمند متعلق 
به موزه و واگذارى این مرکز هنرى به یک نهاد دیگر باعث 
به وجود آمدن اعتراض هاى گسترده اى از سوى هنرمندان، 
انجمن ها و جامعه هنرى شــد. تا جایى که قرار یک تجمع 
اعتراضى مقابل موزه هنرهاى معاصر در فضاى مجازى و 
شبکه هاى اجتماعى گذاشته شد و معترضان 21 فروردین ماه 

در مقابل موزه تجمع کردند.
مجید مالنوروزى - مدیرکل دفتر هنرهاى تجسمى - که 
آن زمان هنوز سرپرست موزه هنرهاى معاصر بود، در تجمع 
معترضان اعالم کرد که بحث واگذارى این موزه به طور کامل 

از دستور کار خارج و منتفى شده است.
شــایعه ها و اعتراض ها آن قدر باال گرفت که معاونت امور 
هنرى وزارت ارشاد 19 فروردین ماه متنى را منتشر و در آن 
اعالم کرد که شــایعه انتقال موزه هنرهاى معاصر به بنیاد 

فرهنگى - هنرى رودکى صحت ندارد.
همچنین 21 فروردین ماه معاونت توسعه مدیریت و منابع 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى با انتشــار اطالعیه اى 
«واگذارى مدیریت موزه هنرهاى معاصر به بنیاد فرهنگى - 

هنرى رودکى» را تکذیب کرد.
در همان روزهایى که این اتفاق به بحث داغ محافل هنرى و 
تجسمى تبدیل شده بود، یک بحث قدیمى بار دیگر تازه شد 
و آن لزوم ارائه آمار درستى از گنجینه موزه هنرهاى معاصر به 
جامعه بود. یکى از درخواست هاى معترضان در روز تجمع این 
بود که مسئوالن موزه درباره آثار گنجینه شفاف سازى کنند، 
چون پیش از این، شایعه هایى مبنى بر خروج و معاوضه برخى 

آثار گنجینه و انتقال آن ها به خارج از کشور مطرح شده بود.
این نگرانى ها باعث شد اردیبهشت ماه 95 على جنتى که آن 
زمان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى بود در جلسه اى با حضور 
اعضاى شوراى عالى خانه هنرمندان بگوید که باید امسال 
همت کنیم تا آمار و اطالعــات آثار موجود در گنجینه موزه 
هنرهاى معاصر تهران با عکس و مشخصات آن ها در اختیار 

عموم مردم قرار گیرد.
همین اظهار نظر وزیر باعث شــد که مالنوروزى خردادماه 
در گفتگو با ایسنا اعالم کند که کتاب گنجینه موزه هنرهاى 
معاصر به طور حتم در سال 1395 منتشر مى شود. او همچنین 
قول داد که آثار گنجینه به مرور روى سایت موزه قرار گیرد 
تا عالقه مندان بتوانند از محتویات گنجینه موزه اطالعات 
دقیق ترى در اختیار داشته باشند. سرانجام اوایل مردادماه 

تصویر تعدادى از آثار روى سایت قرار گرفت.
همچنین مســئوالن موزه هنرهاى معاصــر تهران درپى 
حاشــیه ها و ابهام هاى به وجود آمده درباره  آثار گنجینه و 
نحوه   نگهدارى از آن ها، اواسط مرداد 95 نمایندگانى را از چند 
رسانه دعوت کردند. البته در این بازدید دو ساعته، فرصتى 
براى دیدن حدود چهارهزار اثر هنرى گنجینه فراهم نبود 
و خبرنگاران فقط توانستند تعدادى از نقاشى هاى هنرمندان 

شاخص ایرانى و خارجى را ببینند.
مهم ترین خبر تجسمى ها در سال 95، بحث نمایش تعدادى 
از آثار گنجینه موزه هنرهاى معاصر در اروپا بود. على جنتى در 
همان نشست خانه هنرمندان گفته بود که یکسرى تابلو در 
موزه هنرهاى معاصر وجود دارد که در خارج از کشور طالب 
زیادى دارد. مــا با آلمان براى ســال 2016 و با ایتالیا براى 
سال 2017 صحبت کرده ایم تا آثار گنجینه در این کشورها 

نمایش داده شود.
مالنوروزى هم در مصاحبه اى اعالم کرد که نمایشــگاه 
بخشى از گنجینه موزه هنرهاى معاصر (شامل 30 اثر ایرانى 
و 30 اثر خارجى) اول دى ماه در برلین برپا مى شود و سه ماه 
در این شهر ادامه خواهد داشت. سپس نمایشگاه به رم انتقال 

پیدا مى کند و چهارماه نیز در آنجا برپا خواهد بود.
همین صحبت ها کافى بود تا بار دیگــر جرقه اعتراض ها 
زده شود و هنرمندان به تصمیم جدید مسئوالن درباره آثار 
گنجینه موزه اعتراض کنند. گروه مخالف بر این عقیده بود 
که خروج این تعداد از اثر گنجینه از ایران و نمایش آن ها در 
اروپا به صالح نیست و ممکن است اتفاقى براى آثار ارزشمند 
گنجینه بیفتد. با این که سرپرســت موزه ضمانت کرد آثار 
در هر شــرایطى به ایران بازمى گردد، اعتراض ها همچنان 

ادامه داشت.
مسئوالن همچنان بر تصمیم خود براى نمایش آثار پافشارى 
مى کردند تا این که با روى کار آمدن سیدرضا صالحى امیرى 
به جاى على جنتى، یک باره ورق برگشت. وزیر جدید ارشاد 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد که موضوع ارسال آثار گنجینه 
به اروپا فعال متوقف شده است. على مرادخانى - معاون هنرى 
وزارت ارشاد - هم گفت که موضوع این تابلوها به دلیل مهم 
بودن، امرى است که باید در دولت درباره ى آن ها تصمیم 
گرفته شود، یعنى مستندات و موارد به دولت ارسال مى شود و 

ان شاءا... تصمیم اعالم خواهد شد.
با وجود ارســال نامه اى از سوى وزیر امور خارجه جمهورى 
فدرال آلمان به محمدجواد ظریف - وزیر خارجه ایران - مبنى 
بر ضمانت بازگشت سالم آثار گنجینه، این پروژه متوقف شد و 
در آخرین اظهار نظر مالنوروزى، نمایش آثار در اروپا به سال 

1396 موکول شده است.
با منتفى شدن نمایش آثار موزه در اروپا در سال 95، مسئوالن 
در آخرین روزهاى امســال نمایشگاهى را شامل آثارى که 
قرار بود به اروپا برود، در محل موزه هنرهاى معاصر تدارك 
دیدند. در افتتاحیه این نمایشگاه اعالم شد که ارسال آثار به 
اروپا به سال آینده موکول شده و کتاب گنجینه هم به خاطر 

مشکالت صحافى سال 96 رونمایى مى شود.
موزه هنرهاى معاصر به عنوان مهم ترین مرکز هنرى کشور 
و یکــى از معروف ترین موزه هاى دنیا از نظر ارزشــمندى 
آثار گنجینه اش، روزهاى پرحاشیه اى را در سال 95 پشت 
سر گذاشت. موزه اى که باید با وجود این گنجینه ارزشمند 
به جایگاه و شأن خود برگردد و انتظارهاى جامعه هنرى را 
برآورده کند، مدت هاست دچار این حواشى و پس لرزه هاى 
آن شده است.باید دید موزه هنرهاى معاصر در سال 96 چه 
روزهایى را پشت سر مى گذارد و آیا مسئوالن فکرى به حال 

گنج پنهان پایتخت مى کنند؟

 رئیس جدید سازمان سینمایى گفت:  اجازه بدهید ما یک 
مدتى را به جمع بندى برنامه هــاى حوزه هاى مختلف 
بپردازیم و اینکه ببینیم هر کسى و هر موسسه و بنیاد، 
معاونتى چه تغییراتى الزم دارد تا در آن حوزه رخ بدهد و 
آن را نهایى کنیم. پس از آن خواهیم گفت که تغییرات 
چه زمانى انجام مى شــود اما ایــن کار فرصت زیادى 

نخواهد برد.
محمدمهــدى حیدریان که در اولین برنامه  ســینمایى 
پس از انتصاب اش در سازمان سینمایى در نمایش فیلم 
«ویالیى ها» حاضر شــده بود، در پاسخ به سوال ایسنا 

مبنى بر اینکه چه زمانى تغییراتى در مدیران ســازمان 
ســینمایى رخ خواهد داد؟ اظهار کرد: تغییر اساسا چیز 
خوبى که خبرنگاران اساسا بیش از دیگران به آن عالقه 
دارند! اعتقاد بنده این است که هر تغییر و انتخابى زمانى 
مى تواند مفید باشد که ما بگوییم چه مى خواهیم انجام 
بدهیم و براى این کار بهترین کسى که مى تواند کمک 

کند که به هدف برسیم چه کسى است؟!
رئیس سازمان سینمایى که او را در این برنامه علیرضا 
تابــش، مدیرعامل بنیاد ســینمایى فارابــى همراهى 
مى کرد، یادآور شــد: اجازه بدهید ما یــک مدتى را به 

جمع بندى برنامه هاى حوزه هــاى مختلف بپردازیم و 
اینکه ببینیم هر کسى و هر موسســه، بنیاد و معاونتى 
چه تغییرى الزم دارد تــا در آن حــوزه رخ بدهد و آن 
را نهایــى کنیــم، پــس از آن بگوییم تغییــرات کى 
انجام مى شــود؟! اما این کار فرصت زیــادى نخواهد

 برد.
حیدریان ادامه داد: ما باید با بررسى هاى الزم ببینیم که 
اگر جابه جایى یا تغییر نیــاز دارد این کار را انجام بدهیم 
اما قاعدتا اگر قرار باشد تغییر رخ بدهد بعد از عید است 
و ما از این فرصت تعطیالت استفاده کرده و برنامه ها را 

نهایى مى کنیم. البته خیلى نگران این موضوع نیستیم 
چرا که هدف همه این است که برنامه هاى متناسبى که 
منفعت مشترك همه در آن هست را اجرا کنیم و بر این 
اساس به اتفاق نظر مى رسیم و اگر الزم باشد، تغییرى 

انجام مى شود.
رییس سازمان ســینمایى در پاســخ به این سئوال که 
آیا براى مراســم تقدیــر و تجلیل از حجــت ا... ایوبى 
حضور خواهد داشــت؟ اظهــار کرد: قطعا در مراســم 
حضور خواهم داشــت و ایــن حضور کامــال طبیعى

 است.

ویژه برنامه هاى تحویل سال از جمله ساختارهاى نوروزى 
تلویزیون است که به واسطه  نمایش چهره هاى محبوب و 
شناخته شده اى که در طول سال کمتر فرصت حضور مقابل 
دوربین هاى صداوسیما را پیدا مى کنند، اغلب هم پرحاشیه 

مى شوند و هم پربیننده.
 تلویزیون امســال پخش ویژه برنامه هاى تحویل سالش 
را تنها به چند شبکه سراسرى سپرده اســت تا با پرهیز از 
هم پوشــانى برنامه ها، بینندگان از امکان بیشترى براى 
تماشا برخوردار باشند. در همین راســتا شبکه هاى یک، 
دو، ســه، چهار، قرآن و افق ویژه برنامه هاى چند ســاعته 

پخش مى کنند.

تحویل سال در شبکه1 سیما
ویژه برنامه تحویل ســال 96 با عنوان «بوى عیدى» به  
تهیه کنندگى احسان ارغوانى از ساعت 8 صبح (30 اسفند 
ماه) آغاز مى شود و تا حوالى ســاعت 16 و به مدت هشت 

ساعت ادامه خواهد داشت.
مرور اتفاقات ســال 95 محور اصلى ایــن برنامه خواهد 

بود. همچنین مرور رسم و رســوم نوروز در بین ایرانیان و 
اقوام کشور و ایران در ســالى که گذشت از دیگر آیتم هاى 
«بوى عیدى» اســت. حضور بازیگران و عوامل ســریال 
منتخب مردم در جشنواره انتخاب مردمى بهترین مجموعه 
تلویزیونى سال 1395 شبکه هاى سیما در برنامه «سین مثل 
سریال»، حضور ورزشــکاران، هنرمندان و عوامل سریال 
«على البدل» از دیگر بخش هاى ویژه برنامه تحویل سال 
96 شبکه یک خواهد بود. در این برنامه همچنین عوامل و 
بازیگران فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز» که در سى و 
پنجمین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم جشنواره شد، به استودیوى «بوى عیدى» مى آیند.

تحویل سال در شبکه2 سیما
ویژه برنامه تحویل سال 96 در شــبکه دو سیما با اجراى 
پژمان بازغى - بازیگر ســینما و تلویزیــون - روى آنتن 
مى رود. شبکه دو امســال همزمان با تحویل سال 1396، 

میزبان جمعى از چهره هاى ایرانى مى شود.
برنامه سال تحویل شبکه دو از ساعت 21 روز یکشنبه، 29 

اسفند آغاز مى شود و تا بامداد دوشنبه ادامه خواهد داشت. 
بخش دوم و اصلى این برنامه ساعت هشت صبح روز بعد 
(دوشنبه 30 اسفند) آغاز مى شــود و تا پس از سال تحویل 

ادامه خواهد یافت.
همچنین برنامــه «محله گل وبلبل» با اجــراى داریوش 
فرضیایى (عمــو پورنگ) در ایام نوروز از 27 اســفندماه تا 
پایان 13 فروردین ماه به شکل سریالى و داستانى پخش هر 

روزى خواهد داشت. 

تحویل سال در شبکه 3 سیما
«سه ستاره» به عنوان برنامه تحویل سال شبکه سه در نظر 
گرفته شده است. «سه ســتاره» به تهیه کنندگى و اجراى 
احســان علیخانى میزبان برگزیدگان برنامه «سه ستاره» 

خواهد بود.

 تحویل سال درشبکه4سیما
 برنامه ویژه «تحویل ســال» در شبکه چهار از ساعت 11 
صبح تا 15 روى آنتن مى رود. در ایــن برنامه صالح عال، 

علیرضا بدیع، مهدوى و امیرى اسفندقه اجرا خواهند داشت 
و از آیتم هاى مختلفى چون قصه خوانى، ترانه هاى بهارى و 

شعرخوانى برخوردار است.
این برنامه با حضور مهمانى چون مجید انتظامى، جمعى از 
شاعران طنزپرداز تاجیکستان و افغانستان و فارسى گویان 
لهســتان و گرجســتان، بهاالدین خرمشــاهى، عثمان 

خداپرست، علیرضا قربانى پخش مى شود.

تحویل سال قرآنى 
تحویل سال قرآنى» به عنوان برنامه تحویل سال شبکه 
قرآن در نظر گرفته شــده اســت که با فضایى معنوى به 
استقبال ســال جدید خواهد رفت. تهیه کننده این برنامه 
رحمان حاصلى و بــا اجراى ســیدوحید مرتضوى و مونا 

انصارى فرد به آنتن شبکه قران و معارف سیما خواهد آمد.
همچنین «ویژه برنامه تحویل ســال نو» به تهیه کنندگى 
پیام ابراهیم پور به مدت زمان 300 دقیقه از دوشــنبه (30 
اسفند)  و از ساعت10:30 به صورت زنده از شبکه افق پخش

 مى شود.

با برنامه هاى تحویل سال تلویزیون آشنا شوید

گذرى برآنچه در سال 1395 بر هنرهاى تجسمى رفت

این همه حاشیه براى یکسال!

تغییر مدیران در سازمان سینمایى چه زمانى اتفاق مى افتد؟



١٠فناورى ٢٩٠٠دوشنبه  ٢٣ اسفند ماه 

سخت افزار

اندرويد

رصد آنالين

طراحى چاپگرهاى سه بعدى 
آزمايشگاه روى تراشه

كافى اســت به واژگان آزمايشــگاه روى تراشه و 
چاپ ســه بعدى كه در تيتر به آن ها اشاره شد دقت 
كنيد. هر يك از اين واژگان سرشــار از ظرافت ها و 
پيچيدگى هاى خاص خود هستند. اما به تازگى يك 
تيم از پژوهشــگران موفق شــده اند اين دو فناورى 
را با يكديگر تركيب كرده و در نهايت دســتگاهى را 
طراحى كند كه قادر است ميزان نيترات موجود در آب 

را تشخيص دهد.
اين پژوهشگران اســتراليايى پس از سه سال موفق 
شــدند از طريق فرآيند چاپ ســه بعدى آزمايشگاه 
روى تراشه را به منظور بررسى ميزان نيترات موجود 
در آب يا ديگر مواد شيميايى (كودها) در آب طراحى 
كنند. اين تيم همچنين به دنبال طراحى كيت هاى 
خانگى اســت. كيت هايى كه مى تواننــد باردارى را 

تشخيص دهند.
نكته جالب توجهى كه در ارتباط با اين دستگاه وجود 
دارد اين است كه كاربران به ســادگى قادر هستند 
آن را به گوشى هوشــمند خود متصل كنند. در حالى 
كه دســتگاه فوق به منظور تعيين ميزان نيترات در 
آب (حتا به ميزان ناچيز) طراحى شــده اســت، اما 
توسعه دهندگان اين دستگاه ابراز اميدوارى كرده اند با 
توسعه آن امكان اندازه گيرى مواد مختلفى همچون 
تعيين ميزان قند خون در بيماران ديابتى يا بررســى 

نشانگرهاى زيستى نيز امكان پذير خواهد بود. 

اپليكيشن مديريت ايميل اندرويد
 Email TypeApp – Best Mail App عنوان يكى 

از برترين برنامه هاى مديريت ايميل در سيستم عامل 
هوشــمند و محبوب اندرويد مى باشد كه به وسيله 
آن خواهيد توانســت در محيطى گرافيكى همراه با 
امكانات بــاال، نامه هاى دريافتى خــود را مديريت 
كنيد. طراحى زيبا و پشتيبانى از پروتكل هاى مختلف 
ارتباطى ايميل، يك حس مديريتى جديد را به كاربران 
القاء كرده و آن ها را قادر مى سازد تا در زمانى بسيار 
كوتاه ليســتى جديد از ايميل هاى دريافتى را بدون 
تامل دريافــت كنند. ده ها حســاب كاربرى خود را 
به برنامه اضافه كرده و بدون هيچ مشــكلى آن ها 
را هماهنگ با يكديگر مديريــت كنيد. يكى از مهم 
ترين مسائل در كالينت هاى مختلف مسئله امنيت 
مى باشد كه در صورت بروز هر گونه مشكلى در اين 
زمينه اطالعات كاربران به خطر افتاده كه ممكن است 
 Email هكر ها از اين اطالعات سو استفاده كنند اما
TypeApp با يهره گيرى از سيستمى پيشرو در زمينه 

امنيت هر گونه نگرانى كاربــران را برطرف كرده و 
اطمينان مى دهد كه ايميل هاى ارسالى و دريافتى 
در امنيت كاملى هستند. عالوه بر اين مى توانيد يك 
گروه مشترك از همكاران و يا دوستان خود را ايجاد 
كرده و به صورت كامال گروهى نامه هاى خود را براى 

آن ها ارسال كنيد. 

از اين پس فايرفاكس به شما 
هشدار خواهد داد

جديدترين نسخه فايرفاكس در هفته جارى منتشر شد 
و همان گونه كه انتظار مى رفــت از اين پس هر زمان 
كاربران در صفحات غير ايمن گــذرواژه و نام كاربرى 
مربوط به خود را وارد كنند، فايرفاكس به آن ها هشدار 
خواهد داد.  در جديدترين نســخه فايرفاكس يا همان 
نسخه ٥٢ زمانى كه كاربران از پروتكل انتقال ابرمتن 
(HTTP) براى وارد كردن اطالعات خود در فيلدهاى 
ورودى استفاده كنند به آن ها هشدارى نشان داده خواهد 
شد. در مكانيزم جديد اگر سايت ها از پروتكل انتقال ايمن 
(HTTPS) استفاده نكرده باشند و در همان زمان كاربر 
تصميم بگيرد اطالعات حســاس خود را در فيلدهاى 
گذرواژه و نام كاربرى وارد كند با كليك كردن روى هر 
يك از اين فيلدها پيغام «شــما از يك ارتباط غير ايمن 
استفاده مى كنيد» را مشاهده خواهند كرد.  فايرفاكس ٥٢ 
از تمامى پلتفرم هاى دسكتاپى بزرگ پشتيبانى مى كند.  

مبناى كار در گروه گردشگرى گاندو، توريسم بر پايه  طبيعت استدر واقع، فرهنگ هاى محلى (بومى)، كليه  گياهان و جانوران 
و تمامى پديده هاى زمين شناختى جزو جاذبه هاى اصلى در سفرهاى گاندو است. اين مجموعه از همان ابتداى فعاليت خود با 
راه اندازى واحد پژوهشى، پروژه هايى را در زمينه ى جاذبه هاى خاص اكولوژيكى و فرهنگ هاى بومى ايران زمين به انجام 
رسانده است، به عبارت ديگر پژوهش هايى در رابطه با مكان هايى كه ميراث طبيعى (گياهى و جانورى) و فرهنگى آن ها 
به عنوان جاذبه هاى اول مطرح باشند را در رأس كار خود قرار داده است. گروه گردشگردى گاندو با بهره گيرى از امكانات 
گسترده و منابع انسانى كارآزموده يكى از مجموعه هاى پيشــرو و مبتكر در زمينه  فعاليت هاى طبيعت گردى و خدمات 
وابسته آن به اين نتيجه رسيده است كه قشر جوان، پُر انرژى و پُر ذوق احتياج به سفرهايى متفاوت دارد.  اين مجموعه با 
بهره گيرى از نيروهاى متخصص و با تجربه (مربيان فدراسيون كوهنوردى، مربيان فدراسيون دوچرخه سوارى، متخصصين 
علوم زيستى و راهنمايان طبيعت گردى سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى و...)، جهت برگزارى تورهاى 

طبيعت گردى در تمام نقاط ايران، ويژه  سازمان هاى دولتى و غير دولتى، گروه هاى دوستانه و خانوادگى آمادگى دارد.
http://www.gandotours.com :وب آدرس

 Ubisoft Entertainment يك بازى فوق العاده زيبا با گرافيك خيره كننده اچ دى از كمپامى معروف Trials Frontier 
مخصوص سيستم عامل اندرويد مى باشد. در اين بازى شما مى توانيد از ميان شخصيت هاى مختلف و موتور سيكلت 
هاى متعدد به دلخواه انتخاب كرده و وارد مكان هايى واقعا چالش برانگيز شــويد و ساعت ها خود را سرگرم سازيد! 
پخش موسيقى هاى هيجان انگيز، امكان رقابت در برابر دوستان و كاربران جهانى، مسابقه موتور سيكلت ها  از طريق 
جهانى پر از ماجراجويى و شخصيت هاى ديوانه همگى دست به دست هم داده اند و بازى Trials Frontier را ساخته 

اند و آن را به همه شما پيشنهاد مى دهيم! 
برخى از ويژگى هاى بازى موتور سوارى Trials Frontier اندرويد :

■ دارا بودن گيم پلى منحصر به فرد و بى نظير مبتنى بر فيزيك  ■ انواع ماموريت هاى مختلف و بسيار هيجان انگيز 
براى پيش بردن  ■انواع دستاوردهاى مختلف براى جمع آورى و ارتقاى موتور خود  ■داراى انواع موتورسيكلت هاى 
مختلف و شخصيت هاى متعدد براى انتخاب  ■ امكان بازى و رقابت با دوستان با امكان دعوت از دوستان فيسبوكى

گرافيك خيره كننده  اچ دى به همراه صداگذارى بسيار هيجان انگيز

معرفى محصول

محصول D303 شــركت تندا يك مودم/روتر بى ســيم 
N300 اســت كه براى كاربران خانگى طراحى شده است. 

اين دستگاه يك مودم +ADSL/ADSL2 در دل خود جاى 
داده و با اســتفاده از درگاه USB 2.0 از مودم هاى  3G نيز 
پشتيبانى مى كند. بنابراين، كاربران مى توانند هم اينترنت 
كابلى و هم اينترنت موبايل را روى يك شبكه واى فاى به 

اشتراك بگذارند.
روتــر بى ســيم ايــن دســتگاه روى فركانــس ٢.٤ 
گيگاهرتز(پهناى باند ٢٠ و ٤٠ مگاهرتز) و حداكثر سرعت 
٣٠٠ مگابيت بر ثانيه كار مى كند و دو آنتن خارجى ٥ دسى بلى 
نيز كمك مى كنند تا يــك واى فاى پايــدار و مطمئن در 
دسترس باشــد. در پنل پشتى اين دســتگاه به ترتيب و از 
چپ به راست شــاهد يك درگاه RJ11 براى اتصال مودم 
 USB چهار درگاه اترنت صدمگابيتى و يك درگاه ،ADSL

2.0 هستيم. طراحى اين دستگاه شــيك و ظريف است و 
نازك تر از مودم/روترهاى معمول بازار نشــان مى دهد كه 

مى تواند زيبايى ميزكار يا خانه را دوچندان كند. از كليدهاى 
 WPS روشن/خاموش دستگاه، واى فاى، ريست و قابليت
ســود مى برند و ١١ چراغ  LED سبز رنگ براى نشان دادن 
وضعيت روتر، درگاه هاى اترنت، مودم و واى فاى روى پنل 

جلويى دستگاه رديف شده اند. 
از نظر امنيتى به رمزنــگارى WEP با كليدهاى ٦٤ و ١٢٨ 
بيتى، رمزنــگارى WPA-PSK و WPA2-PSK مجهز 
شده است و البته از قابليت WPS پشتيبانى مى كند. به صورت 
نرم افــزارى و روى پنل مديريتى نيز قابليت فيلترســازى 
ترافيك ورودى براساس آدرس هاى MAC، URL و پورت را 
دارد. روى اين پنل امكانات ديگرى مانند كنترل و مديريت 

پهناى باند و ترافيك شبكه نيز فراهم شده است. 
به عالوه، به قابليت هاى فعال/غيرفعال سازى امواج راديويى 
بى ســيم و SSID فراگير مجهز اســت. قابليت ديگر اين 
دستگاه همه كاره، پشتيبانى از IPTV است. اگر D303 به 
يك دستگاه ست تاپ باكس متصل شود، مى تواند اطالعات 

سرويس هاى IPTV را استريم و پخش كند. همچنين، به 
 VLAN سرور و Virtual ،سرور WDS، DHCP قابليت هاى

مجهز شده است. 
حرف آخر

اگر قصد به روزرســانى مودم/روتر يا خريد يك مودم/روتر 
جديد را داريد و البته به دنبــال محصولى فراتر از يك مودم 
يا روتر هســتيد، D303 مى تواند گزينه انتخابى شما باشد؛ 
چون با اســتفاده از درگاه USB 2.0 امكان اشتراك گذارى 
اطالعات يا اتصال مــودم  3G را فراهم كرده و درگاه هاى 
اترنــت صدمگابيتى نيز قابليت اتصال چندين دســتگاه با 
كابل هاى شبكه رايج را مهيا مى كنند. امكانات عرضه شده 
روى فريم وير و پنل مديريتى تحت وب اين دستگاه نيز براى 
 D303 كاربران خانگى سودمند و كاربردى هستند. دستگاه
از نظر قيمتى نيز يك محصول اقتصادى است و با احتساب 
اينكه ديگر نيازى به خريد مودم ADSL جداگانه نيست؛ يك 

خريد مقرون به  صرفه نشان مى دهد.

گر وه گردشگرى 
گاندو

بازى فوق العاده 
موتور تريل اندرويد  

قابليت ترجمه همزمان به 
Google Gboard افزوده شد

گوگل مجموعه قابليت هاى جديدى را به نســخه 
اندرويدى صفحه كليــد Gboard خود اضافه كرده 
 Gboard است. در ميان قابليت هاى افزوده شده به
ويژگى ترجمه همزمــان از اهميت خاصى برخوردار 

است. 
ويژگى جديد به كاربران اجازه مى دهد متن موردنظر 
خود را به زبان مادرى تايپ كــرده و در ادامه آيكون 
Translate را لمس كرده تا متن آن ها به طور خودكار 

به زبان مخاطب آن ها ترجمه شود. اين ويژگى جديد 
كه به صفحه كليد Gboard اضافه شــده اســت با 
سرويس مترجم گوگل ادغام شده و قادر است متونى 
كه تايپ مى كنيد را به صورت بالدرنگ به زبانى كه 
دوست داريد خروجى آن را مشاهده كنيد ترجمه كند. 
بدون شك اين قابليت جديد فرصت هاى جديدى را 
براى برقرارى ارتباط ميان كاربران سراسر جهان به 
وجود خواهد آورد. در نتيجه بدون آن كه نيازى به يك 
زبان ميانى باشــد به راحتى قادر خواهيد بود مفهوم 
مخاطب خــود را درك كنيد. البته هنوز به درســتى 
مشخص نيســت قابليت جديد اين توانايى را دارد تا 
همه ١٠٠ زبان موجــود در Google Translate را 
پشــتيبانى كند يا تنها محدود به زبان هاى رايج و پر 

كاربرد است.  

پيش از رانندگى 
اين تى شرت را بپوشيد

شــركت ژاپنى Toyobo با    آى تى ايران 
همكارى Union Tool، تى شرت كوكومى را طراحى 
و توليد كرده اند كه ميزان خستگى شخص را از طريق 
دريافت ســيگنال هاى الكتريكى قلب تشــخيص 
مى دهد و درجه خــواب آلودگى وى را مشــخص 

مى كند.
طبق گزارش The Japan Times، نرخ مرگ و مير 
جاده اى در كشور ژاپن به شدت پايين است و نسبت 
به سال گذشته ٥.٢ درصد نيز كاهش داشته است كه 
به دليل تعبيه ترمزهاى با كيفيت تــر در خودروها و 
اعمال اقدامات مختلف امنيتى گزارش شــده است. 
اما شــركت Toyobo اعالم كرده است كه تصميم 
دارد آمار تصادفات مربوط به خستگى راننده را تا حد 

ممكن كم كند.
 طبق گزارش ژاپن تايمز، تيشــرت كوكومى نيز به 
همين دليل طراحى شده اســت و درحال حاضر در 
بخش هايى از ژاپن به صورت آزمايشى توسط افرادى 
كه ســاعات كارى طوالنى دارند مورد استفاده قرار 
گرفته اســت. اين تى شرت، با بررســى تغييرات در 
عالئم بيومتريك كاربر، با صداى زنگ به خصوصى 
به وى هشــدار مى دهد كه هوشــيارى كافى براى 
رانندگى ندارد. اين تى شرت قرار است تا اواخر امسال 

به بازار دنيا معرفى شود.

كليك

فناورانه

معرفى مودم روتر D303 تندا

٧ كار باورنكردنى 

كه مى توانيد با  5G انجام دهيد
شايد بتوان بازگشــت دوباره تلفن ١٧ ســاله نوكيا ٣٣١٠ را يكى از 
پديده هاى شــگفت انگيز كنگره جهانى موبايل امســال دانســت، اما 
بدون شك نســل آينده فناورى ارتباطات موبايل  (5G) را مى توان پر 
سرو صداترين موضوع اين رويداد ســاليانه دانست. تحوالت  5G بسيار 
فراتر از افزايش سرعت اتصال اســت. تلفيقى از سرعت، پاسخ دهى و 
انتقال، بسترى الزم براى پيشرفت ســاير فناورى هاى مطرح از قبيل 
خودروهاى خودران، روبات هاى پرنده، واقعيت مجازى و اينترنت اشيا 

را فراهم مى كند.
گفتگو پيرامون فناورى  5G يك ســالى اســت كه آغاز شــده است و 

حاال ســرانجام نتايج اين تحقيقات و توســعه به بار نشسته است. اين 
فناورى بــا اتصال همه چيز اطــراف ما به يك ديگر تحت شــبكه اى 
كه بيشــتر از ١٠٠ برابر ســريع تر از ارتباطات مخابراتــى حال حاضر 
ما و ١٠ برابر ســريع تر از پرســرعت ترين خدمات پهنــاى باند خانگى 
فعلى اســت، وعده تغيير زندگى مى دهد. اما تنها ســرعت نيســت كه 
 4G  3 به ســمتG  در اين فناورى مطرح مى شــود. اگر چه حركت از
LTE با موضوع اتصال ســريع تر همراه بود، اما تحوالت  5G بســيار 

فراتر از اين است. تلفيقى از سرعت، پاســخ دهى و انتقال، بسترى الزم 
براى پيشرفت ســاير فناورى هاى مطرح از قبيل خودروهاى خودران، 

روبات هاى پرنده، واقعيت مجازى و اينترنت اشــيا را فراهم مى كند. 
جفرســون ونگ از IBB Consulting مى گويد: « اگر شما تنها به فكر 
سرعت باشــيد، ســاير توانايى هاى فوق العاده اين فناورى را نخواهيد 

ديد.»
خبر بد اين كه  5G هنوز تا رسيدن به دست مصرف كننده فاصله دارد و 
خود اين صنعت نيز در حال رفع موانع پيرامون جزئيات اين فناورى است. 
اما خبر خوب اين است كه اين احتمال وجود دارد كه زودتر از آنچه ما تصور 

مى كنيم شاهد عرضه آن باشيم.
در ادامه مواردى از كاربردهاى فناورى 5G را بررسى خواهيم كرد:

جراحى از راه دور
عالوه بر موضوع ســرعت، بزرگترين مزيت  5G زمان 
تاخير كم يا وقفه كوتاه بين ارسال درخواست به شبكه 
از طرف يك دستگاه و دريافت پاسخ از آن است. اگرچه 
چندان قابل مالحظه نيست اما يك وقفه در شبكه هاى  
4G LTE وجود دارد كه  5G عمال آن را حذف مى كند. 

اين به اين معنا است كه در آينده ديگر الزم نيست يك 
جراح با بيمار خود در يك اتاق عمل باشد.

NeuroDig- شركت اريكسون با همكارى با استارت آپ
ital Technologies و جمعى از پزشكان كالج سلطنتى 

لندن از يك بيمار ســاختگى براى نمايش دادن نحوه 
انجام يك جراحى با استفاده از هدست واقعيت مجازى و 
دستكش هاى مخصوص براى كنترل بازوى يك روبات 
كه كار جراحى واقعى را در مكان ديگرى انجام مى دهد، 
استفاده كردند. اين دستكش به چند موتور بازخورد لمسى 
مجهز است كه وقتى شما به اندام هاى اين بيمار ساختگى 
دست مى زنيد به لرزه در مى آيد و اين حس را در شما ايجاد 

مى كند كه گويى واقعا آن را لمس كرده ايد.
اين شركت ها نام اين ايده را «اينترنت مهارت» گذاشته اند 
زيرا شما را قادر مى سازد تا مهارت و توانايى خود را از راه 
دور و به صورت بالدرنگ با استفاده از روبات و بازخورد 
لمســى منتقل كنيد. بدون يك اتصال  5G بالدرنگ 

امكان انجام چنين كارى ميسر نخواهد شد.

اينترنت قابل لمس
امكان جراحى از راه دور تنها نمونــه اى از امكان لمس از راه دور تحت 
شبكه  5G است. با قابليت بازخورد لمسى، شما قادر خواهيد بود حس 
المسه را منتقل كرده و تجربه حس ديدن ويديو و شنيدن صدا را ارتقا 
بخشيد. يكى ديگر از شبيه سازى هاى اريكسون شما را روى صندلى 
راننده اتومبيلى مى نشاند كه ٥٠ كيلومتر دور از شما قرار دارد. به لطف 
سيستم بازخورد تعبيه شده در اين صندلى شما مى توانيد سرعت گرفتن 
خودرو و دست اندازهاى موجود در جاده را حس كنيد. نماينده شركت 
Sprint Chief Technology، جان ساو در يك مصاحبه خبرى گفت: 

«به منظور لمس و حس كردن اشيايى كه كيلومترها از شما دور هستند، 
به تاخير كوتاه نياز داريد.» چنين قابليتى كاربردهاى زيادى از جمله، 
نظارت هاى انسانى و مونتاژ روباتيك را براى اين صنعت به همراه خواهد 
داشت. مدير ارشد فناورى اريكسون مى گويد :«براى اولين بار است كه 

اين شبكه به چنين سرعت باورنكردنى دست پيدا مى كند.»

خودروهاى خودران
در حالى كه شــركت هايى مثل گوگل و اووبر مشغول تحقيقات در 
مورد فناورى خودروهاى خودران هســتند، خيلى هاى ديگر در اين 
صنعت معتقدند بدون در اختيار داشتن يك شبكه 5G نمى توان به 
يك وسيله نقليه خودكفا دســت پيدا كرد. تنها يك شبكه با قابليت 
پاســخ گويى فورى با پوشــش فراگير قادر خواهد بود اين امكان را 
براى اتومبيل ها فراهم كند تا بتوانند با يك ديگر و سنسورهاى تعبيه 
شده در گوشه و كنار شهر (از المپ هاى نصب شده در خيابان ها تا 
ايستگاه هاى سوخت رسانى) ارتباط برقرار كنند.معاون واحد برنامه 
ريزى شبكه شركت ورايزون، آدام كوپر در يك مصاحبه خبرى گفت: 
«تنها اتومبيل ها نيستند كه از اين شبكه بهره مند خواهند شد، طراحى 
شهرى و فناورى هاى مرتبط با آن نيز از اين مزايا سود خواهند برد.»

پهناى باند خانگى
مطمئنــا كاربردى ترين جنبه اســتفاده از  5G جايگزينى آن 
با خدمات اينترنت خانگى فعلى اســت. خدمات جديدى كه 
قرار است در آينده اى بســيار نزديك اجرايى شود. همين حاال 
هم شــركت هاى ورايزون و  AT&T مشغول انجام آزمايشات 
تحقيقاتى در اين زمينه هستند. مســلما تلفن ها نيز به نشان 
تجارى  5G مجهز خواهند شد. مدير ارشد اطالعات و معمارى 
فناورى شــركت ورايزون، راجر گارننى با كنايه اعالم كرد كه 
سال آينده با يك تلفن  5G به بارســلونا بازمى گردد. اگر چه 
ممكن اســت چنين حرفى كمى  بلندپروازانه به نظر برسد، اما 
گارننى و باقى دســت اندركاران اين صن عت سخت در تالش 

هستند تا آن را عملى كنند.

واقعيت مجازى
اغلب جنبه هاى پرداخته شده به واقعيت مجازى در 
كنگره جهانى موبايل امسال مربوط به قابليت هاى 
5G  در راه ارتقــاى كيفى واقعيــت مجازى بود. 

امكاناتى كه شما در آن قادر خواهيد بود به طور زنده 
با دنياى مجازى در ارتباط بوده و به گفتگو بپردازيد. 
مدير ارشــد عملياتى Sprint، گانتــر اوتندورفر 
مى گويد انتظار دارد در آينده اى نه چندان دور سبك 
بازى هاى قديمى  را در محيط واقعيت مجازى ببيند.

تضمين كيفيت
آيا مى خواهيد مطمئن باشيد كه هميشــه از يك اتصال با ثبات برخوردار 
هســتيد؟ احتماال  5G مى تواند اين خواسته شــما را برآورده كند. خيلى 
از شــركت هاى مخابراتى از قبل هم در قراردادهــاى ارائه خدمات خود 
گزينه اى براى تضمين ارائه يك اتصال پايدار براى مصارف تجارى حياتى 
و كاربردهاى خاص را لحاظ كرده اند. اما در يك شبكه  5G ارتباطات به 
اندازه اى هوشمند خواهد بود تا يك اتصال قابل اطمينان را براى كاربران 

تضمين كند.

روبات هاى پرنده
فناورى  5G توانايى روبات هــاى پرنده را نيز ارتقا 
خواهد داد. مدير توســعه بازار شــركت اينتل، لين 
كامپ، پرواز يك روبات پرنــده مجهز به دوربين 
فيلمبردارى بر فراز يك چاه حفــارى نفت را مثال 
مى زند. چنين شــبكه اى امكان كنترل كامل اين 
روبات پرنده در حالى كه مشغول ارسال ويديوى با 

كيفيت هم هست را فراهم مى كند.
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یک مقام چین مى گوید که جدایى طلبان منطقه «سین کیانگ» در شمال غرب این کشور،    ایرنا |
بزرگ ترین چالش و خطر امنیتى محسوب مى شوند و براى مقابله با آنها باید همه دستگاه ها و نهادهاى 

دولتى متحد شوند.
چین بر این باور اســت این جدایى طلبان که عمدتاً وابسته به گروه تروریستى «جنبش ترکستان شرقى» 

هستند، مى کوشند تا منطقه سین کیانگ را از خاك چین جدا کنند.
«چنگ گوا پینگ» کمیسر امنیتى و مبارزه با تروریسم چین در حاشیه اجالس ساالنه کنگره ملى خلق چین 

در پکن تصریح کرد که این جدایى طلبان ثبات اجتماعى، اقتصادى و امنیت کشور را به خطر مى اندازند.
چین در سال هاى گذشته و در جریان حمالت این افراد در استان سین کیانگ متحمل لطمات زیادى شده 
و بر اثر فعالیت هاى این گروه تاکنون صدها نفر از مردم و نیروهاى دولتى این کشور جان خود را از دست 

داده اند.
«ترکستان شرقى» که چین آن را به همراه ســازمان ملل متحد یک گروه تروریستى مى داند، فعال ترین 

جنبشى است که هدف خود را جدا کردن «سین کیانگ» از خاك چین عنوان کرده است.
هشدار کمیسر امنیتى و مبارزه با تروریسم چین پس از آن اعالم مى شود که یک هفته پیش گروه تروریستى 
داعش با انتشار ویدئویى که تعدادى از اویغورهاى جدایى طلب چین را در حال آموزش نشان مى داد، تهدید 

کرد در چین حمام خون به راه خواهد انداخت.
در منطقه وسیع و خودمختار سین کیانگ، اویغورها بزرگ ترین اقلیت قومى چین محسوب مى شوند.

چین نگران است اویغورهاى جدایى طلبى که توسط شورشیان و تروریست ها در عراق و سوریه آموزش دیده 
اند در بازگشت به این کشور از طریق ترکیه و یا کشورهاى آسیاى جنوب شرقى دست به اقدامات مخرب و 

تروریستى در سین کیانگ بزنند.
مقام چینى همچنین گفت که چین باید اطمینان حاصل کند افغانستان نیز به بهشتى براى افراطیون و جدایى 

طلبان تبدیل نخواهد شد و گروه هاى تروریست از طریق این کشور مرزهاى چین را تهدید نمى کنند.
تارنماى «چانل» نیز به تازگى در گزارشى از قول مرکز تحقیقات آسیا- قفقاز آورده است که نیروهاى چین 
چندى قبل در افغانستان با نیروهاى افغان تمرینات مشترکى انجام داده اند که البته چین بعداً این گزارش 

را تکذیب کرد.
موضوع سین کیانگ به قدرى براى چین اهمیت دارد که «شى جین پینگ» رئیس جمهورى این کشور در 

نشست هیئتى از نمایندگان این منطقه در پکن حضور یافت.
رهبر عالى جمهورى خلق چین در سخنان خود گفت که باید دیوار بزرگ پوالدین براى ثبات سین کیانگ، 

امنیت ملى و وحدت قومیت ها ایجاد شود.
وى همچنین از همه واحدهاى نظامى، سازمان ها و بخش هاى دولتى خواست که همه تالش خود را براى 

حراست از ثبات، وحدت و امنیت سین کیانگ به کار گیرند.
رئیس جمهورى خلق چین همچنین تأکید کرد که امنیت این منطقه براى چین از اهمیت باالیى برخوردار 

است.
منطقه سین کیانگ با مرکزیت شهر «ارومچى» در منطقه شمال غرب چین واقع شده و یک ششم از وسعت 

خاك این کشور را در برگرفته است.
پکن معتقد است؛ «جنبش ترکستان شرقى نه تنها در داخل چین دست به اقدامات تروریستى زده و تأ ثیرات 
منفى بر امنیت ملى و ثبات اجتماعى گذاشته، بلکه با تروریست هاى بین المللى همکارى کرده و امنیت و 

ثبات منطقه و جهان را هم تهدید مى کند».
«فرانســوا فیون» در حالــى عمًال    تسنیم|
به رقابت هــاى انتخابــات ریاســت جمهورى 
فرانسه بازگشته اســت که وضعیت خوبى در 

نظرسنجى ها ندارد.
ســرانجام حزب محافظه کار فرانســه 
تصمیم گرفت تــا از فرانســوا فیون 
نخســت وزیر ســابق این کشور در 
رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى 
امســال حمایت کند. ایــن حمایت در 
حالــى صــورت مــى گیرد کــه طى 
هفته هاى اخیر، فشار افکار عمومى بر روى 
فیون جهت کنار گیرى از ادامه رقابت هاى 
انتخاباتى افزایش یافته اســت. در این خصوص 
نکاتى وجود دارد که نمى توان به ســادگى از کنار آن 

گذشت:
نخست اینکه اقدام حزب محافظه کار فرانسه در حمایت 
از استمرار حضور فیون در رقابت هاى انتخاباتى امسال، 
نوعى قمار سیاسى بزرگ از ســوى جریان راست میانه 
محسوب مى شود. بدون شک، در صورتى که فیون در 
این رقابت ها شکست بخورد، حزب محافظه کار براى 
پنج ســال دیگر فرصت حضور در کاخ الیزه را از دست 
خواهد داد، این در حالى اســت که حزب محافظه کار 
در جریان رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى سال 
2012 نیز رقابت را به سوسیالیست ها و «فرانسوا اوالند» 
واگذار کرد. از این رو شکست فیون در انتخابات ریاست 
جمهورى امسال، وداع محافظه کاران با کاخ الیزه را ده 

ساله خواهد کرد.
دومین نکتــه، به شــکاف موجود در حــزب محافظه 
کار بــاز مــى گــردد. در حالى کــه مطابــق آخرین 
نظرســنجى هاى صورت گرفته در فرانسه، حداقل 70 
درصد از رأى دهندگان خواســتار کناره گیرى فیون از
 رقابت هاى انتخاباتى هستند، در درون حزب محافظه 
کار نیــز تعداد زیــادى از اعضاى این حزب خواســتار

کناره گیــرى وى بوده انــد. با این حال ســران حزب 
محافظه کار حمایت تمام عیارى را از فیون کرده و حتى 

با جایگزینى «آلن ژوپه» به جاى وى مخالفت کردند.
در نهایت، آلن ژوپه نیز حمایت خود را از استمرار حضور 
فیون در رقابت هاى انتخاباتى ابراز کرد تا جاى هیچگونه 
شبهه اى در این خصوص باقى نماند. با این حال، سران 
حزب محافظه کار با این تصمیم عمًال خود را در مقابل 
افکار عمومى و حتى برخى از اعضاى خود قرار داده اند. از 
این رو در صورت شکست حزب محافظه کار و فیون در 
انتخابات ریاست جمهورى امسال در فرانسه، شاهد شکل 
گیرى اختالفات عدیده اى در جریان راست میانه خواهیم 
بود. این اختالفات مى تواند در آینده حزب محافظه کار 

نیز تأثیرگذار باشد.
ســومین موضوع، به شــرایط حاکــم در رقابت هاى 
انتخاباتى فرانســه باز مى گردد. فیون در حالى عمًال به

رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه بازگشته 
اســت که وضعیت خوبى در نظرســنجى هــا ندارد.
 حدود یک ماه قبل، فیون نسبت به «امانوئل ماکرون» 
نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهورى فرانسه وضعیت 

بهترى داشــت و حتى بســیارى از تحلیلگران مسائل 
سیاسى فرانســه از وى به عنوان رئیس جمهور بعدى 
فرانســه یاد مى کردند اما هم اکنــون وضعیت با قبل 

متفاوت است!
 ماکــرون در حــال حاضــر وضعیــت خوبــى در 
نظرسنجى ها دارد. حتى مطابق برخى نظرسنجى ها، وى 
در دور نخست رقابت هاى انتخاباتى نیز قادر خواهد بود 
بر «مارین لوپن» رقیب سرسخت خود غلبه پیدا کرده و 

به همراه وى به دور نهایى راه یابد.
در دور نهایــى نیز ماکرون با حمایت احزاب ســنتى در 
فرانسه خواهد توانســت بر لوپن غلبه پیدا کرده و راهى 
کاخ الیزه شــود. از این رو هم اکنون شــانس موفقیت 
ماکرون در انتخابات ریاست جمهورى فرانسه به مراتب 
نسبت به فیون بیشتر است مگر اینکه چنین معادله اى در 
ماه هاى باقیمانــده تا انتخابات تغییر کنــد. با این حال 

بسیارى از تحلیلگران مسائل داخلى فرانسه معتقدند 
که وقوع چنین تغییر عمده اى بعید به نظر مى رسد.
ضمن اینکه مخالفت شــهروندان فرانسوى با 
ابقاى فیون در رقابت هاى انتخاباتى همچنان 
به قوت خود باقى اســت. حال سئوال اصلى 
اینجاست که آیا نخست وزیر سابق فرانسه 
قادر خواهد بود چهره مخــدوش خود را در 
فاصله اندك باقیمانده تا زمــان برگزارى 
انتخابات ریاست جمهورى ترمیم کند؟ آیا 
فیون در این خصوص قــادر به اقناع افکار 

عمومى خواهد بود؟

صدراعظــم آلمان مى گوید ســران    فارس|
کشورهاى اروپایى باید از تصمیم مردم انگلیس براى 
خروج از اتحادیه اروپا درس بگیرند و تالش بیشترى 
براى ایجاد اتحاد و یکپارچگى در داخل اتحادیه به کار 
ببندند.«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در سخنانى نسبت 
به عواقب تصمیم مردم انگلیس براى خروج از اتحادیه اروپا 

براى دیگر کشورهاى عضو این بلوك، هشدار داد.
2 تیر ماه ســال جارى بود که 17 میلیون از مردم انگلیس به 
خروج از اتحادیه اروپــا رأى دادند؛ این البته پیروزى قاطعى 
نبود و در مقابل،  16 میلیون نفر خواهان ماندن در قالب این 
بلوك سیاسى-اقتصادى بودند. دولت انگلیس مى گوید 

خروج از اتحادیه در حال که روند طوالنى ادارى 
طى شدن است.

بــر اســاس گــزارش 
«رویترز»، صدر اعظم آلمان 
در سخنان خود، گفت که تصمیم 
مردم انگلیس باید سران دیگر کشورهاى 
عضو اتحادیه اروپا را از خواب غفلت بیدار کند 
و اعضا باید تالش بیشــترى در مسیر انسجام 
بــه کار ببندند.مرکل در این خصوص گفته: «درســت 
است که بســیارى از فاکتورهاى مؤثر بر رأى دهندگان 
بریتانیایى، مختص خودشان بود ولى به هرحال ما باید 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا را یک بیدارباش تلقى 
کنیم.»آلمان البته تاکنون در برابــر خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، ابراز نارضایتى نکرده و در کنار یکى دیگر از 
غول هاى اقتصادى اتحادیه یعنى فرانسه، تسریع خروج 
انگلیسى ها از این بلوك را خواستار شده است.مرکل در 
سخنرانى خود هم این موضع را کنار نگذاشت و با یادآورى 
روند قانونى خروج یک کشور از اتحادیه اروپا، خاطرنشان 
کرد که انگلیس باید براى خروج از این بلوك، اجراى ماده 

50 توافق «لیسبون» را شروع کند.

ســناتور «لیــال دلیمــا» وزیر ســابق    آریا |
دادگستري فیلیپین و منتقد سرسخت سیاست دولت 
«رودریگو دوترته» رئیس جمهوري این کشور در امر 
مبارزه با مواد مخدر توسط مأموران اجراي قانون در 

محل «سنا» دستگیر شد.
این بازداشــت پس از آن صورت گرفت که دادگاه، 
اتهامات و ادعاهایی را در مورد دریافت پول توسط این 
مقام از فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در داخل 

زندان ها وارد پرونده کرد.
براساس دســتور دادگاه محلی، ســناتور لیال دلیما، 
راننده سابق وي، نیروي محافظش و یک مقام سابق 

زندان باید دستگیر و محاکمه شوند.
ایــن نماینده ســناي فیلیپین پس از دســتگیري و 
هنگامی که بــه خودروى پلیس منتقل می شــد به 
خبرنگاران گفت که افتخار می  کنم به دلیل اصولی 

که برایشان می جنگم، به زندان می روم.
رئیس جمهوري فیلیپین نیز اخیراً گفته بود شواهدي 
علیه ســناتور  دلیما در اختیار دارد کــه براي زندانی 

کردن این منتقد جنجالی کافی است.
وي تاکنون چند بار وزیر دادگســتري دولت «بنیگنو 
آکینو» رئیس جمهوري ســابق فیلیپین را متهم به 
همکاري با باندهاي قاچاق مواد مخدر کرده بود که با 

واکنش تند وي مواجه شد.

  ایسنا| یــک روز پــس از برکنــارى «پارك 
گئون هائه» رئیس جمهور کره جنوبى توســط دادگاه 
قانون اساســى، مخالفان وى خواستار بازداشت گئون 

هائه شدند.
در حالى که طرفداران محافظــه کار پارك گئون هائه 
رئیس جمهــور برکنار شــده کره جنوبــى، برگزارى 
اعتراضاتــى گســترده را برنامه ریــزى کرده انــد، 
منتقدان وى گفتند که در مرکز ســئول یعنى جایى که 
ماه هاســت در آنجا تجمع کرده اند دست به راهپیمایى 
خواهند زد؛ مســئله اى که افزایش خطر رویارویى را به 

همراه دارد.
حکم دادگاه قانون اساسى کره جنوبى براى تأیید رأى 
پارلمان به اســتیضاح پارك گئون هائه باعث خشــم 

صدها تن از طرفداران وى شــد که دو تــن از آنها در 
حالى که بــراى عبور از صف پلیس تــالش مى کردند 
کشــته شــدند. به گفته یکى از بیمارستان ها شخص 
سوم که یک مرد 74 ساله است بر اثر حمله قلبى جان

 باخت.
معترضان در یکى از خیابان هاى اصلى مرکز ســئول 
تجمعى را برگزار کردنــد و گروه هاى پلیس نیز در این 

خیابان حضور یافتند اما بعد جو آرام تر شد.
«چویى این ســوك» یکى از ســخنگویان معترضان 
مخالف با پارك گئون هائه گفت: «ما خواستار بازداشت 
پارك گئون هائه و استعفاى «هوآنگ کیوآهن» رئیس 

جمهور موقت کره جنوبى هستیم.»
هوآنــگ کیواهن نخســت وزیر کره جنوبــى یکى از 

افراد وفادار به پارك گئون هائه محســوب مى شــود
 و از زمان استیضاح وى در 9 دســامبر سال گذشته به 
عنوان رئیس جمهور موقت این کشــور خدمت کرده 

است.
وى خواســتار آرامــش مــردم شــده و متعهد شــد
کــه انتخابــات ریاســت جمهــورى زودهنــگام
که باید ظرف 60 روز آینده برگزار شــود انتخاباتى آرام 

خواهد بود.
پارك گئون هائه نخســتین رئیس جمهور کره جنوبى 
است که استیضاح شده است. اســتیضاح وى به دنبال 
ماه ها آشــوب و ناآرامى در پى رســوایى فساد صورت 

گرفت.
درهمین حال «کیم یونگ دئوك» رئیس کمیســیون 

انتخابات ملى دریک سخنرانى تلویزیونى گفت: 
«انتخابات ریاست جمهورى زودهنگام انتخاباتى 
آزاد و عادالنه خواهد بود و تا 9 ِمى برگزار خواهد 

شد.»
وى افــزود: «مــا نگرانیــم کــه اختالفات 
منجر به یک جو متشــنج شــود و به همین
 خاطر از مردم مى خواهیم تا بر این اختالفات 

غلبه کنند.»
طرفــداران پــارك گئــون هائــه خواســتار 

مانــدن وى در رأس قــدرت هســتند و برخى 
از آنهــا مى خواهنــد حکــم دادگاه تغییــر یافته

و پرونده وى مجدداً  توسط قضات جدید رسیدگى 
شود.

توکیو اعالم کرد که درخواست رئیس جمهورى آمریکا 
براى دسترسى بیشتر آن کشــور به بازار خودروى ژاپن 
پذیرفتنى نیست و چنین درخواستى مخالف توافقاتى است 

که دو کشور پیش تر با یکدیگر داشته اند.
به گزارش ایرنــا، از زمانى که «دونالــد ترامپ» رئیس 
جمهور آمریکا شد فشارهاى اقتصادى این کشور به ژاپن 

نسبت به قبل افزایش بیشترى یافته است.
واشــنگتن که پیش تر خواســتار کنترل نــرخ «ین»، 
پول ملى ژاپن شــده بود حاال مى گوید، شــرکت هاى 
خودروساز آمریکا باید سهل تر و گسترده تر از قبل وارد 

بازار خودروى این کشور شوند.
دولت آمریکا با طرح این مسئله در سازمان تجارت جهانى 
خواستار آن شده که در این زمینه فشار بر توکیو افزایش 
یابد اما«یوشیهیدا سوگا» به شدت با این اقدام مخالفت 
کرده است.دولت آمریکا در کنار بازار خودرو ژاپن، مدعى 
شده است که دولت این کشــور یارانه هایى را در بخش 
کشاورزى اختصاص مى دهد که این باعث مى شود تا 
ژاپن از قدرت برترى در صادرات محصوالت کشاورزى 
برخوردار شود و باید در این زمینه نیز کنترل صورت گیرد.

بر اساس گزارش روز شنبه روزنامه «ژاپن تودى» سوگا 
گفت که بر خالف اظهــارات مقام هــاى آمریکایى و 

شکایت این کشور به سازمان تجارت جهانى، ژاپن روى 
خودروهاى وارداتى آن کشور مالیاتى در نظر نمى گیرد 
و پیش از این بازارش را به روى خودروسازان آمریکا باز 

کرده است و تکرار دوباره این درخواست معقول نیست.
وى طرح این مسئله در سازمان تجارت جهانى را تلویحًا 
نادرست دانست و تأکید کرد که موضوع باید بین دو کشور 

مورد رایزنى قرار گیرد و حل و فصل شود.
آمریکا در ســال 2015 میالدى هم در خصوص مالیات 
و تعرفه هاى بازار ژاپن،  موضوع را در ســازمان تجارت 

جهانى طرح کرد اما این بار فشارها را بیشتر کرده است.
قرار اســت به زودى «تارو آســو» معاون نخست وزیر 
و «مایک پنــس» معاون رئیس جمهــورى آمریکا در 
اجالس مشترك اقتصادى دو کشــور در این باره بحث 

و تبادل نظر کنند.
طرح هاى زیربنایى، انرژى، خــودرو،  مالیات بر فرآورده ها، 
صادرات و محصوالت کشــاورزى و ســرمایه گذارى 
خارجى از جمله محورهایى است که دو کشور در اجالس 

اوایل ماه آینده میالدى درباره آن گفت گو خواهند کرد.
ترامپ مى گوید که شــمار خودروهایى که از آمریکا به 
ژاپن صادر مى شود بسیار محدود و کم است و ژاپن باید با 

باز کردن بازار خود به این شرکت ها کمک کند.

ژاپن به درخواست ترامپ پاسخ منفى داد

جنگ جهانى خودروسازان

جدایى طلبان سین کیانگ
 بزرگ ترین خطر امنیتى کشور چین

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
یک هشدار است

بازداشت منتقد 
سرسخت 

دولت فیلیپین

درخواست  براى بازداشت رئیس جمهور برکنار شده کره جنوبى

ه پیدا کرده و 

ب ســنتى در 
کرده و راهى 
س موفقیت 
سه به مراتب 
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صدراعظــم فارس|
کشورهاى اروپایى باید از تص
خروج از اتحادیه اروپا درس
براى ایجاد اتحاد و یکپارچگ
ببندند.«آنگال مرکل» صدراعظم
به عواقب تصمیم مردم انگلیس بر
براى دیگر کشورهاى عضواین بلوك
7 تیر ماه ســالجارى بود که 17 م 2
خروج از اتحادیه اروپــا رأى دادند
6نبود و در مقابل، 16 میلیون نفر خ
بلوك سیاسى-اقتصادى بودند

که روند طوالنى ادارى 

ب
«رو
در سخنا
مردم انگلیسب
اروپا ر اتحادیه عضو
و اعضا باید تالش بیش
بــه کار ببندند.مرکل در این خ
است که بســیارى از فاکتوره
بریتانیایى، مختصخودشان
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپ
کنیم.»آلمان البته تاکنون در
اتحادیه اروپا، ابراز نارضایتىنک
غول هاى اقتصادى اتحادیه ی
انگلیسى ها از اینبلوك را خو
سخنرانى خود هم این موضعر
روند قانونى خروج یک کشوراز
کرد که انگلیس باید براى خروج
50 توافق «لیسبون» را شروع ک

 گفت: 
خاباتى 
خواهد 
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ت 

ســتار
و برخى 
ـر یافته

سیدگى 

یک هش

قمار بزرگ 
محافظه کاران 

فرانسه

,,

آمریکا در سال 
2015 میالدى هم 
در خصوص مالیات 
و تعرفه هاى بازار 
ژاپن،  موضوع را 
در سازمان تجارت 
جهانى طرح کرد اما 
این بار فشارها را 
بیشتر کرده است
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ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1168/95 مرجع رسیدگى: شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: علیرضا 
زمانى (اقتصاد مهر) به نشانى: نجف آباد- خ شــریعتى- روبروى کوى بهمن با وکالت ژاله رمضانى به نشانى: 
نجف آباد- خ امام- بعد از چهارراه شــهردارى- مجتمع نگار- طبقه4 خواندگان: 1- اسماعیل ببرى صحنه 
2-مهدى بهرامى 3- علیرضا حفیظى همگى به نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 9151-95/02/13 جمعا به مبلغ 177/937/000 ریال. گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعواى آقاى علیرضا زمانى با وکالت 
ژاله رمضانى به طرفیت آقاى 1-اسماعیل ببرى صحنه 2-مهدى بهرامى 3- علیرضا حفیظى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
177/937/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 93/08/30 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى  نجف آباد مى باشد. م الف: 3716 حسین گرامى قاضى شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/712
ابالغ راى

کالسه پرونده 569/95 شــماره دادنامه 1053- 95/12/03 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد خواهان: علیرضا دهقانى به نشانى: نجف آباد-خ بزرگمهر- کوى شهید مهدیه-کوچه اول 
سمت چپ-پالك 53، خوانده: محمد یزدانى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: تقاضاى صدور حکم الزام خوانده 
به فک پالك یک دستگاه پژو 405 به ش انتظامى 772 ج 21 ایران 23 مقوم به چهار میلیون تومان به انضمام 
هزینه هاى دادرسى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا: در خصوص دعوى خواهان علیرضا دهقانى به طرفیت خوانده محمد یزدانى به خواسته فک پالك 
شورا نظر به اینکه حسب مقررات جاریه پالك متعلق به شخص مالک است نه خودرو و درصورت انتقال مالکیت 
پالك بایســتى فک و یا انتقال گردد و درصورت فک، پالك جدیدى به نام مالک صادر گردد و عدم فک آن 
موجب ضرر به شخصى مى گردد که پالك به نام آن شخص است. لذا دعوى را محرز و ثابت تشخیص مستندا 
به ماده 219 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به فک پالك اتومبیل پژو 405 به شماره انتظامى 772/23 ج 21 
مدل 1381 رنگ یشمى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد: راى صادره غیابى ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. در ضمن خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى 
و نیز مبلغ 815/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان مى باشد. م الف: 3690  آقاى خانى قاضى شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/714 
ابالغ افراز

پیرو آگهى شماره 95121864968624  مورخه 1395/05/31 نظربه اینکه آقاى على شاهمرادى فرزند اسداله 
مالک شصت و یک و هفده چهلم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 187 واقع در قطعه یک بخش 
یازده ثبت اصفهان، ساکن نجف آباد درخواست افراز ســهم و مالکیت مشاعى خود را از مالکیت سایر مالکین 
تا میزان ششدانگ پالك مذکور را نموده و به موجب دستور وارده 95121864968624 مورخ 1395/10/30 
طبق نامه شهردارى تصمیم به رد درخواست افراز گردیده شماره 95121864968624 مورخ 1395/10/30 
صورت مجلس افرازى قرار رد دادخواست افراز تهیه و تنظیم گردید، لذا به خواندگان (مجهول المکان) ابالغ مى 
گردد چنانچه به نظر فوق اعتراضى داشته باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهى که فقط یکبار منتشر 
میشود به دادگاه صالحه محل وقوع ملک مراجعه و اعتراض خود را تقدیم و گواهى آن را اخذ و جهت انعکاس 
در پرونده ثبتى ارائه نماید. درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 3698 زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/798
حصر وراثت

محسن شجاعى داراى شناسنامه شماره 517 به شرح دادخواست به کالسه 385/95  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه شــجاعى ارانى بشناسنامه 12694 در 
تاریخ 1393/08/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محسن شجاعى ش ش 517 ، 2- مسلم شجاعى ش ملى 1080037721، 3- مرضیه شجاعى ش ش 
2066، 4-زهرا شجاعى ش ش 450 (فرزندان متوفى) 5- فاطمه شیاسى ارانى ش ش 6 (مادر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواه ى صادر خواهد شد. م الف: 3711 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/799
حصر وراثت

عبدالعلى معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 256 به شرح دادخواست به کالسه 391/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا معینى نجف آبادى بشناسنامه 492 
در تاریخ 1395/11/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1- ملیکا معینى نجف آبادى ش ملى 1081079304، 2- على معینى نجف آبادى ش ملى 1080965602 
(فرزندان متوفى) 3- زهرا اسمعیل زاده قهدریجانى ش ش 57 (همسر متوفى) 4-صدیقه کارشناس ش ش 367 
(مادر متوفى)  5-عبدالعلى معینى نجف آبادى ش ش 256 (پدر 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: 3713 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/800
حصر وراثت

رسول عقیلى فرزند قربانعلى و به شماره شناسنامه/ملى 22 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1735  این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران درخش مبارکه فرزند عباسعلى 
به شماره شناسنامه/ ملى 23 در تاریخ 1395/10/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- قربانعلى عقیلى فرزند حیدر شماره شناسنامه / ملى 55 
نسبت به متوفى (همسر) 2- مجید عقیلى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه/ ملى 26 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- رسول عقیلى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه / ملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محمد عقیلى فرزند 
قربانعلى شماره شناسنامه / ملى 413 نسبت به متوفى (فرزند) 5- زهرا عقیلى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 
/ ملى 562 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 شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/816 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/801
حصر وراثت

محمد صالحى مبارکه فرزند صفرعلى به شــماره شناسنامه 4651 و بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1407  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى صالحى 
مبارکه فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 955 به تاریخ 1395/3/24 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمد صالحى مبارکه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 4651 نسبت به متوفى (فرزند) 2- نعمت اله صالحى مبارکه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
106 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا بیگم صالحى مبارکه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 160 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- سکینه صالحى مبارکه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 155 نسبت به 
متوفى (فرزند) 5- زهرا صالحى مبارکه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 123 نسبت به متوفى (فرزند) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/817 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/802
حصر وراثت

اکبر جوادى اسدآبادى فرزند محمود داراي شناسنامه شــماره 2 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1811/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزامحمود جوادى 
اسدآبادى فرزند عبدالعلى به شناسنامه شماره 94 در تاریخ 1379/9/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اکبر جوادى اسدآبادى فرزند 
محمود شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 2- جمیله جوادى اسدآبادى فرزند محمود شماره 
شناسنامه یا کدملى 3 نســبت به متوفى (فرزند) 3- صغرا جوادى اسدآبادى فرزند محمود شماره شناسنامه یا 
کدملى 3 نسبت به متوفى (فرزند) 4- سکینه جوادى اسدآبادى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت 
به متوفى (فرزند) 5- ربابه جوادى اســدآبادى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 135 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 شورا تقدیم 
دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/815 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/803
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201624 شماره پرونده: 9509983640200701 شماره بایگانى شعبه: 950726 
جناب آقاى رضا کریمى فرزند بهرام بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى خانم زهرا بیگى ریزى فرزند حبیب اله به طرفیت شما مبنى بر ابطال 
مبایعه نامه به کالسه بایگانى 950726ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/1/27 ساعت 8/15 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن 
اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1183 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/806

ابالغ راي
شماره پرونده: 626/95 شماره دادنامه: 957-95/9/30 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقى شوراي حل اختالف 
لنجان، خواهان: جواد دانشمند فرزند قدرت اله به نشانی: فوالدشهر سایت صنعتى امالك کندو مجتمع تجارى 
دانشمند، خوانده: مجید شریف فرزند محمدعلى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه چک، گردشکار: شورا 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با  توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى جواد دانشمند فرزند قدرت اله 
به طرفیت آقاى مجید شریف فرزند محمدعلى خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان وجه یک 
فقره چک به شماره 59305935 عهده بانک ملت و سررسید مورخ 1394/2/14 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
خسارت دادرسى،شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده 
است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده فوق دارد و اینکه خوانده در قبال دعوى خواهان 
دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و 
با اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنی و ماده 2 واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و مبلغ 3/355/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
تمبر ضمائم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى دادگاه 
لنجان مى باشد. م الف: 1197 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/12/807

ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 1277/95 ش 3 ح آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى پژمان موسى یى 
هاردنگى فرزند محمدقلى، فرشته باقرزاده فرزند کریم دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 7 فقره سفته به مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بطرفیت آقاى پژمان موسى ئى فرزند محمدقلى که اعالم شده است مجهول المکان است 
تقدیم که به کالسه 1277/95 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/2/4 ساعت 5 عصر در شعبه سوم 
حقوقى زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

1196 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر)(مجتمع شماره یک)/12/808

حصروراثت
آقـاي حبیب اله حیدریان ریزى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 171 بـه شـرح دادخواست به کالسه 297/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى حیدریان ریزى 
بشناســنامه 6282 در تاریخ 91/05/08  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حبیب اله حیدریان ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 171 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- عباس حیدریان ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 699 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
3- اسداله حیدریان ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 1718 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- رقیه 
حیدریان ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 223 ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- کبرى حیدریان 
ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 320 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- خدیجه حیدریان ریزى 
فرزند محمدعلــى ش.ش 442 ت.ت 1343 صادره از لنجان (دختر متوفــى) 7- لیلى حیدریان ریزى فرزند 
محمدعلى ش.ش 578 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- عذرا حیدریان ریزى فرزند محمدعلى 
ش.ش 1417 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- عزت حیدریان ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 
1735 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- خاور مهدى زاده ریزى فرزند محمد ش.ش 218 ت.ت 
1321 صادره از لنجان (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی 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: 1189 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/12/809
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759100029 شــماره پرونده: 9509983759101556 شماره بایگانى شعبه: 
951570 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده: مریم جاللى مقدم فرزند رضا دادخواستى 
به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام زوجه به تمکین به طرفیت خواهان میثم بهارلویى به این شعبه تقدیم که به 
کالسه 951570 ح1 ثبت، و براى روز مورخ 95/2/13 ساعت 09:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده مریم جاللى مقدم به درخواســت خواهان و به دستور دادگاه به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ 
مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

2081 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/12/811
حصر وراثت

زهره جهاندیده بشناسنامه شماره 3 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 764/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فریدون پورموسى بشناسنامه شماره 
187 در تاریخ 95/12/8 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهره جهاندیده فرزند سهراب 
شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (همسر) 2- پویان پورموسى فرزند فریدون شماره شناسنامه 392 نسبت 
با متوفى (پسر) 3- پیمان پورموسى فرزند فریدون شماره شناســنامه 1679 نسبت با متوفى (پسر) 4- پانته آ 
پورموسى فرزند فریدون شــماره شناسنامه 833 نســبت با متوفى (دختر). 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: 2080 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/812
حصر وراثت

فاطمه طالبى هاشم آبادى به شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کالسه 561/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان چراغعلى قاسمى بشماره شناسنامه  3 در تاریخ 
1391/9/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه 
طالبى هاشم آبادى به شماره شناســنامه 5659692230 نسبت: (همسر متوفى) 2- اشرف قاسمى به شماره 
شناسنامه 5659929494 نسبت: (دختر متوفى) 3- پروانه قاسمى به شماره شناسنامه 1270597231 نسبت: 
(دختر متوفى) 4- علیرضا قاسمى به شماره شناسنامه 5650107610 نسبت: (پسر متوفى) 5- ابراهیم قاسمى به 
شماره شناسنامه 5650036047 نسبت (پسر متوفى) 6- امیرحسین قاسمى به شماره شناسنامه 1292416319 
نسبت: (پسر متوفى) و بجز 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. شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش جلگه (بن 

رود)(مجتمع شماره یک)/12/814
حصر وراثت

شماره نامه: 1897/95 مجتبى محسنى ابوالخیرى داراي شناسنامه شماره 959 به شرح دادخواست به کالسه 
569/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین محسنى 
ابوالخیرى فرزند على بشناسنامه 22 در تاریخ 95/8/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مجتبى محسنى ابوالخیرى به شماره شناسنامه 959 (فرزند متوفى) 2- مرتضى 
محسنى ابوالخیرى به شماره شناسنامه 6 (فرزند متوفى) 3- اکبر محسنى ابوالخیرى به شماره شناسنامه 32 
(فرزند متوفى) 4- اصغر محسنى ابوالخیرى به شماره شناسنامه 4 (فرزند متوفى) 5- على محسنى ابوالخیرى 
به شماره شناسنامه 25 (فرزند متوفى) 6- فاطمه محسنى ابوالخیرى به شماره شناسنامه 20 (فرزند متوفى) 
7- عصمت محسنى ابوالخیرى به شماره شناســنامه 124 (فرزند متوفى) 8- فاطمه حسینى کمال آبادى به 
شماره شناسنامه 7 (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش جلگه/12/815
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103764806027 شــماره پرونده: 9509983764800819 شماره بایگانی شعبه: 
950853 در خصوص شکایت آقاى ناصر منتظرى شاتورى فرزند عباس علیه آقاى سهراب جمشیدى فرزند 
یداله دائر بر توهین و مزاحمت که پرونده تحت شماره 9509983764800819 و کالسه 950853 در این دادگاه 
ثبت گردیده و وقت رسیدگى براى روز دو شــنبه مورخ 1396/01/28 ساعت 9 صبح تعیین شده است؛ لذا به 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم در وقت رسیدگى 
فوق در این شعبه واقع در بخش جلگه- شهر هرند- میدان سردار آقابابائى- دادگاه عمومى بخش جلگه حاضر 
گردد؛ در غیر اینصورت دادگاه در این خصوص غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول دادگاه عمومی بخش 

جلگه استان اصفهان/12/816
ابالغ راي

شماره درخواست: 9510463737100011 شــماره پرونده: 9509983737100789 شماره بایگانى شعبه: 
951450 خواهان: آقاى قاسم مختارى عادگانى فرزند عباس به نشــانى داران روستاى عادگان. خواندگان: 
1- آقاى مهدى مهرابى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان 2- آقاى اسداله صالحى فرزند یداله با وکالت 
خانم صدیقه میالنى نژاد فرزند فیروز به نشانى: اصفهان- چادگان- چادگان- روبروى دادگسترى. راى دادگاه: 
درخصوص دعوى خواهان آقاى قاسم مختارى عادگانى فرزند عباس به طرفیت خواندگان آقایان 1- مهدى 
مهرابى فرزند حسین 2- اسداله صالحى فرزند یداله با وکالت خانم صدیقه میالنى نژاد به خواسته (محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ ششــصد میلیون ریال وجه به صورت تضامنى موضوع یک فقره چک به شماره 
121869 مورخ 95/08/20 با احتساب کلیه خسارات مطلق قانونى و تاخیر در تادیه دین) نظر به اینکه وجود اصل 
چک و گواهینامه و عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید و تصرف خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و امضا خوانده ردیف اول (به عنوان صادرکننده) در ذیل چک مستند دعوى مصون از هر گونه تعرض مشارالیه 
مانده است و مطابقت امضاى خوانده ردیف اول با نمونه امضاى خوانده ردیف اول با نمونه امضا موجود در بانک 
مورد تایید بانک محال علیه در گواهینامه عدم پرداخت مذکور قرار گرفته است و باتوجه به اینکه وکیل خوانده 
ردیف دوم مدعى جعلى بودن امضا موکل خود در ظهر چک فوق الذکر گردیده است و متعاقب صدور قرار رسیدگى 
به صحت و اصالت سند آقاى جهانگیر جمشیدى به عنوان شاهد تعرفه شده خواهان بر صحت و اصالت امضا 
خوانده ردیف دوم در ظهر آن چک گواهى نموده است و خواهان نیز متعاقب درخواست وکیل خوانده موصوف در 
جهت تاکید بر صحت اصالت و امضاى خوانده ردیف دوم در ظهر چک استنادى مبادرت به اداى سوگند شرعى 
نموده است و از طرفى باتوجه به اصل استقالل امضا در اسناد تجارى و نیز اصل عدم توجه به ایرادات در مقابل 
دارنده با حسن نیت در اینگونه اسناد هرکدام از امضا کننده و ظهرنویس به صورت تضامنى متعهد به پرداخت وجه 
چک مى باشند و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى 
را نیز در جهت بى اعتبارى خواهان و مستندات وى با بالطبع برائت ما فى الذمه خود ارائه و تقدیم ننموده است لذا 
دعوى خواهان را وارد و مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 248، 249، 310، 313 و 320 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى ازقانون صدور چک مصوب 77/09/21 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین محکومیت 
بالسویه نامبردگان به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک (95/8/20) لغایت زمان اجراى کامل حکم بر مبناى نرخ شاخص تورم 
بهاى کاالها و خدمات اعالمى از طرف بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى و ظرف مدت 20 روز بعد از ابــالغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد و نســبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل اعتراض 
واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 108 ناظمى هرندى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان چادگان/12/817

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابــالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى محســن ابراهیمى- آقاى پوریا تشــکرى دادخواســتى به 
خواســته مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 1313/95 ش 
4 ح ثبت و براى مورخ 96/1/30 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابــالغ میگردد جهت دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهــارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2083 شــعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/820
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى صدرا مردانى راد- خواهان آقاى عباس مختارى کرچگانى دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 63/95 ش 10 
ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/2/9 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2079 شــعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/821
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759305091 شــماره پرونده: 9509983759300753 شماره بایگانی شعبه: 
950771 با توجه به اینکه خواهان بشیر کریمى فرزند اردشیر دادخواستی بطرفیت خوانده سارا اکبرى فرزند 
اکبر به خواسته اعســار ازپرداخت مهریه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نمود که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983759300753 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/30 و ساعت 11/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از نشــر 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: 2084 شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/822
حصر وراثت

محمود پریشانى به شناسنامه شــماره 1217 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 759/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان احمد پریشانى فروشانى 
به شناسنامه شماره 379 در تاریخ 95/08/26 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمود 
پریشانى فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 1217 نسبت با متوفى (برادر) 2- توران پاك نهاد فرزند على شماره 
شناسنامه 67 نسبت با متوفى (خواهر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2085 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/823
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730105608 شــماره پرونده: 9509983730101027 شماره بایگانى شعبه: 
951040 خواهان: محمدرضا خطیبى دادخواستى به طرفیت خواندگان مجتبى امیرى زاده و محمد عزیزیان 

به خواسته اعتراض ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951040 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/02/12 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مجتبى 
امیرى زاده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده مجتبى امیرى زاده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.  م الف: 3724 شعبه اول دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد /12/826 
ابالغ رأى 

کالسه پرونده 1100/95 شماره دادنامه: 1312-95/12/15 تاریخ رسیدگى 95/12/03 مرجع رسیدگى: شعبه 
دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: روح اله على نقى بیگى نشانى: نجف آباد - خ دانش- کوى 
شهید امینى، خوانده: 1-کسرى کشاورز 2- حسین الچینانى هر دو به نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمى انتقال و انتقال یکدستگاه اتومبیل پراید نوك مدادى مدل 1384به 
شماره انتظامى ایران 11- 928هـ 29 به همراه هزینه هاى دادرسى و خسارات ناشى از عدم انتقال سند به شرح 
دادخواست تقدیمى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى روح اله على نقى بیگى به طرفیت خواندگان آقایان 1-کسرى 
کشاورز 2-حسین الچینانى مبنى بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى انتقال و انتقال یکدستگاه 
اتومبیل پراید نوك مدادى مدل 1384 به شماره انتظامى ایران 11- 928هـ 29 به همراه هزینه هاى دادرسى و 
خسارات ناشى از عدم انتقال سند به شرح دادخواست تقدیمى مقوم به 4/100/000 تومان، نظر به اینکه خواهان 
طبق قولنامه مورخ 88/06/30 یک دستگاه خودروسوارى پراید مدل 1384 از خوانده ردیف دوم آقاى حسین 
الچینانى خریدارى نموده و قولنامه به امضاء طرفین رسیده و با توجه به جوابیه استعالم راهور به مورخ 95/09/30 
و اینکه خواندگان على  رغم نشر آگهى در جلسه حاضر نشدند و دفاعى ننموده اند، لذا باتوجه به جوابیه استعالم 
راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقاى کسرى کشاورز به حضور در دفترخانه و انتقال سند خودروپراید 
مدل 1384 به شماره انتظامى ایران 11- 928هـ 29 بنام خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص خوانده 
ردیف دوم باتوجه به بند1 قولنامه امضاءشده  مابین طرفین مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى هزینه هاى دادرسى به میزان پانصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال به 
عهده ای شان مى باشد. راى صادره ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى درکلیه شعب شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3723 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/827
حصر وراثت

بهناز مرادى خولنجانى داراى شناسنامه شماره 4781 به شرح دادخواست به کالسه 400/95 ش ح 10  از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد موسى عرب نجف آبادى 
بشناسنامه 1223 در تاریخ 1395/11/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- یلدا موســى عرب نجف آبادى ش ملى 1080934707 (دختر متوفى) 2- بهناز مرادى 
خولنجانى ش ش 4781 (همسر متوفى) 3- شفاعلى موسى عرب نجف آبادى ش ش 288 (پدر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى  صادر خواهد شد. م الف: 3719 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /12/828
اجراییه

شماره: 95/95 ش ح12 به موجب راي شــماره 1245 تاریخ 95/9/29 حوزه 12 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه احسان جهانگردى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به:  حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 1) به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند خودرو بى ام و 
به شماره انتظامى 21- 437 ق18، 2) پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
در حق خواهان محسن اشرفیان به نشانى اصفهان خ سروش کوى نوبهار پ 19، صادر و نیم عشر دولتى. 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: 3720 شعبه 12 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/829
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان بابک داودى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى محمدحسین رضائى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 2023/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/02/04 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 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 دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3722 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/830
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به خانم مرضیه فروغى فرزند عباس- آقاى محمدعلى 
ادیبى فرزند عباس دادخواستى به خواسته انتقال سند خودروى پراید به شماره انتظامى 469 ن 37  ایران 13 
بطرفیت خانم مرضیه فروغى فرزند عباس که اعالم شده اســت مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 
1274/95 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/2/4 ساعت 4/15 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت 
دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1198 شعبه سوم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/832
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113641002791 شماره پرونده: 9509983641900296 شماره بایگانى شعبه: 950623 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى رحمان احمدى بابادى حسب محتویات پرونده کالسه 950623 ك102 
آقاى رحمان احمدى بابادى متهم به بزه بارفروشى، باتوجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى 
شود در جلسه مورخ 1396/03/27 ساعت 10:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از 
خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 

1195 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/12/833
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113641002790 شماره پرونده: 9109983641900990 شماره بایگانى شعبه: 950965 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى محمد بخشى و اکرم فرهادى. حسب محتویات پرونده کالسه 950965 
ك 102 آقاى محمد بخشى و اکرم فرهادى متهم به بزه ضرب و جرح عمدى، باتوجه به مجهول المکان بودن 
نامبرده و با استناد ماده 115 قانون کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 
1396/05/07 ساعت 11:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى 
حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 1194  عابدى 

لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/12/834
حصر وراثت

تاجماه عزیزى همامى داراي شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 214/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى عزیزى همامى بشناسنامه 260 درتاریخ 
91/3/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- تاجماه عزیزى 
همامى به ش.ش 10 فرزند متوفى 2- نصرت عزیزى همامى به ش.ش 6 فرزند متوفى 3- بتول عزیزى همامى 
به ش.ش 7 فرزند متوفى 4- بلقیس عزیزى همامى بــه ش.ش 3 فرزند متوفى 5- بهروز عزیزى همامى به 
ش.ش 6209859275 فرزند متوفى 6- ســیروس عزیزى همامى به ش.ش 6209870589 فرزند متوفى 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1192 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/12/835

ابالغ رأى
شماره ابالغنامه: 9510103764806002 شــماره پرونده: 9509983764800639 شماره بایگانی شعبه: 
950663 شعبه دادگاه عمومى بخش جلگه اســتان اصفهان تصمیم نهایى شماره 9509973761801599 
خواهان: آقاى حسن ملکى کلیرى فرزند بمانعلى به نشانى: هرند، روستاى کلیل، خ  امام حسن عسکرى، پ 
40، خواندگان: 1-آقاى مجید بنگاله فرزند مرتضى 2- آقاى حسین شهبازى فرزند شمسعلى هر دو به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست حسن ملکى فرزند 
بمانعلى طرفیت 1- مجید بنگاله فرزند مرتضى 2- حسین شهبازى فرزند ... على مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى در دعواى مطالبه وجه یک فقره چک بانک ایران زمین به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال به تاریخ 
95/6/3، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمى، استشهادیه تنظیمى و اظهارات شهود 
تعرفه شده از ناحیه خواهان و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى، ادعاى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 504 و 513 قانون آئین دادرسى مدنى، حکم به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى 
در دعواى فوق الذکر صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در دادگاه تجدیدنظر است. رضایى دادرس دادگاه عمومی بخش جلگه استان اصفهان/12/839
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9510103764806011 شــماره پرونده: 9509983764800637 شماره بایگانی شعبه: 
950661 شعبه دادگاه عمومى بخش جلگه اســتان اصفهان تصمیم نهایى شماره 9509973764801598 
خواهان: آقاى ایرج دهقانى فرزند شیرعلى به نشانى: بخش جلگه، روستاى قمشان، خواندگان: 1-آقاى مجید 
بنگاله فرزند مرتضى مجهول المکان 2- آقاى سعید شعبانى فرزند جواد هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته : 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى ایرج دهقانى فرزند شیرعلى بطرفیت 1- مجید 
بنگاله 2- سعید شعبانى فرزندان مرتضى و جواد مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در دعواى مطالبه وجه 
یک فقره چک بانک ملت به مبلغ هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال به تاریخ 95/5/30، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمى، اظهارات شــهود تعرفه شده از ناحیه خواهان که موید عدم توان 
پرداخت هزینه دادرسى مى باشــد و همچنین عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى علیرغم ابالغ قانونى، 
ادعاى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 513 قانون آئین دادرسى مدنى، حکم به معافیت موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در دعواى فوق الذکر صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رضایى دادرس دادگاه عمومی بخش جلگه 

استان اصفهان/12/840
ابالغ قرار رد افراز 

شــماره صادره: 1395/09/353661- 1395/12/16 خانمها مریم رســتمى برغشــى فرزند محمدرضا و 
فاطمه رستمى برغشى فرزند محمدرضا پیرو آگهى شــماره 1395/09/319076- 95/10/18 در مورد افراز 
سهام مشاعى خانم نسرین السادات میرمحمدى فرزند حبیب اله از ششدانگ پالك 1442 فرعى از دو اصلى 
واقع در فضل اباد بخش یک ثبتى شــهرضا، با توجه به گزارش نماینده و نقشــه بردار این اداره وارده بشماره 
1395/09/340953 مورخ 95/12/09 خواهان مالک تمامت 14 سهم مشاع از 2300 سهم ششدانگ پالك 
1442 فرعى از 2 اصلى بوده که در ازاء مالکیت مشاعى خود قسمتى از یک باب مغازه را در تصرف داشته و امکان 
افراز به دلیل مالکیت مشاعى از کل پالك که در محل شامل چندین باب خانه و همچنین مغازه بوده و همچنین 
با توجه به اینکه افراز باعث نقصان و ضرر به کل پالك میگردد مقدور نمى باشــد لذا قرار رد افراز در خصوص 
درخواست افراز نامبردگان صادر شده است که مراتب بدینوسیله به شما ابالغ میگردد مقتضى است ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشــار آگهى چنانچه اعتراضى دارید، وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع به دادگاه 

شهرستان شهرضا مراجعه نمایید. م الف: 769 موسوى رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا/12/841
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم ایران باقرنیا فرزند حسین با ارایه دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهى شده است مدعى مفقود شدن سند مالکیت چهار- دهم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى یک- دهم 
حبه آن از یکهزار و ششصد سهم ششدانگ قنوات ثالثه فضل اباد دو اصلى بخش یک شهرضا گردیده که سند 
مالکیت مذکور ذیل ثبت 17272 صفحه 7 دفتر 35 آب بنام وى ثبت گردیده که اینک نامبرده درخواست سند 
المثنى نموده اند که در اجراى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هرکس نسبت 

به ملک مورد آگهى معامله کرده که در فوق به آن اشــاره نشده و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
میبایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهى اعتراض خود را با مدارك مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراض نرسد یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثنى را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد نمود و اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبنى بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن به متقاضى المثنى و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. م الف: 766   اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/12/842
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/345039- 1395/12/19 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت یک و دو هزار و نهصد و 
بیست و سه- ده هزارم سهم مشاع از چهار و نوزده هزار و سیصد و نود و هشت- یکصد هزارم سهم ششدانگ 
قطعه زمین پالك ثبتى شماره: 1472 فرعى از 50- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که ذیل ثبت 98757 
در صفحه 458 دفتر امالك جلد 561 به نام احمد پورشریف ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 9509187112638984 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 363296 به گواهى دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 767  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/12/843

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه آقاى محمدرضا مرادى فرزند بهرام به طرفیت مجید ایروانى محمدآبادى فرزند باقر دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 919894 بانک سپه شعبه چهارباغ به این شعبه ارائه نموده است و 
با توجه به اینکه تاریخ رسیدگى پرونده فوق به شماره 791/95 مورخ 96/2/20 میباشد خواهشمند است تاریخ 
رسیدگى به طور کامل در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى و نتیجه ظرف یک هفته به این مرجع ارسال شود. م 

الف: 95/292 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان/12/844
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730105378 شــماره پرونده: 9509983730101083 شماره بایگانى شعبه: 
951096 خواهان: محمدعلى ادریس ارانى دادخواستى به طرفیت خوانده ایمان آصفى نژاد و احمد تاجمیرى 
و شرکت برین کاران فردوس و جلیل شعبانیان به خواســته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951096 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/1/27 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جلیل 
شعبانیان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده جلیل شعبانیان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم ددخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3729  شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/12/845
حصر وراثت

فتح اله کرمى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 2281 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 625/95 اند از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم سلطان عباسى 
بشناســنامه 1463 در تاریخ 94/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- فتح اله کرمى بــه ش.ش 2281،  2- یدالــه کرمى بــه ش.ش 7، 3- عبداله کرمى 
به ش.ش 74 (پســران متوفــى) 4- زهرا خاتــون کرمى بــه ش.ش 2446، 5- پروانــه کرمى به ش.ش 
39،  6- گل بهار کرمى به ش.ش 37،  7- تاجمــاه کریمى به ش.ش 82 (دختران متوفــى). 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 باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد.

م الف: 109 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/12/846
ابالغ وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 451/95 شعبه سوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز دو شنبه 96/1/28 
ساعت 4 عصر خواهان: آقاى کامران قاسمى فرزند قربانعلى خوانده: آقاى محسن گودرزى فرزند على یار محل 
حضور: شعبه سوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان واقع در رزوه، ساختمان اداره گاز قدیم خواسته: الزام به 
تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 165 د 42 ایران 77 به نام خواهان با 
احتساب مطلق خسارات قانونى مقوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه سوم مجتمع شوراهاى حل 
اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز 
ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت 
رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى 
حضور به هم رساند چنان که بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد 

بود. م الف: 107 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/12/847
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى: خواهان محمدعلى ادریس ارانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
آقاى خالدکاکه چوکل به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 2036/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/09 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده 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 دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3730 شعبه 5 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/848
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950756 خواهان محمود بهرامى دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه 
به طرفیت حسن قاسمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/2/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى 
مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  طى فیش بانکى به شماره 459022 مبلغ 12 هزار 
تومان جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى 
مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 39663 

شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/849
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 272/95 خواهان حســینعلى اعرابى با وکالت هلنا عقیلى زاده دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت سام قورچیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/30 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه روي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه اول شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39665 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/850
حصر وراثت

احسان احمدى مزرعچه فرزند محمد داراي شماره شناسنامه/ ملى 1160126887 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1821/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
احمدى مزرعچه فرزند خیراله به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1394/03/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- احسان احمدى مزرعچه فرزند 
محمد شماره شناسنامه یا کدملى 1160126887 نسبت به متوفى (فرزند) 2- علیرضا احمدى مزرعچه فرزند 
محمد شماره شناسنامه یا کدملى 55 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 شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/819 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/868
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730200536 شــماره پرونده: 9409983730201141 شــماره بایگانی شعبه: 
941153 خواهان: آقاى مرتضى عربیان نجف آبادى فرزند عزیزا... با وکالت آقاى على مومن فرزند عبداالمیر به 
نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان- بلوار کشاورز- سه راه سیمین- روبروى مسجد انبیا- ساختمان دى- ط 
6- واحد 44 و خانم زهره قیصرى نجف آبادى فرزند حســین به نشــانى: اصفهان- نجف آباد- نجف آباد- خ 
ریاضى ك بهــار آزادى پ 55، خوانده: آقاى ایرج محمدى فرزند بهمن به نشــانى، خواســته ها : 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسى 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت 
بصدور رأى مى نماید: رأى دادگاه: در خصوص دعــوى خواهان مرتضى عربیان فرزند عزیزاله با وکالت آقاى 
على مؤمن و زهره قیصرى بطرفیت خوانده ایرج محمدى بخواســته مطالبه مبلغ ششصد میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شرح دادخواست به انضمام مطلق خســارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله 
وکیل دادگاه نظر به بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده 
خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشــته و نظر به اینکه وى دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز 
نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز ننموده و دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد 
و انکار و اعتراضى از سوى خوانده باقیمانده مانده است و با تمســک به اصل استصحاب لذا دعوى مطروحه 
را محرز و ثابت تشــخیص مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى در امور 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششــصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
18/500/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان پرداخت محکوم به کــه در هنگام اجراى حکم محاســبه میگردد و پرداخــت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رأى صادره نســبت به خوانده غیابى ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و ســپس ظرف همان مدت قابــل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى 
تجدیدنظر استان و نسبت به سایرین حضورى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه هاى تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 39807 خانى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 

نجف آباد/12/869

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802073 شــماره پرونده: 9509983761801231 
شماره بایگانی شعبه: 951321 در پرونده کالسه 951321 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى اســدا... خزاعى فرزند حسین به 
نشــانى متوارى متهم فروش و انتقال مال غیر به تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق شاکى قابل پرداخت مى باشد. م الف: 2082 شعبه 
اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/12/819



آگهىآگهى 2900دوشنبه  23 اسفند ماه 1313

آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 9 و 
10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

          بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل که قبًال به علل 
مختلف به عمل نیامده ، از ساعت 8/30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب این آگهى به 
صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر 
یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک 
آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل شده) و 
فرعی ذیل :

128 فرعى - محمد حسن شیر محمدى باباشیخعلى فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
304,82 مترمربع .

129 فرعى - خدارحم رحیمى باباشیخعلى فرزند على مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,26 
مترمربع

130 فرعى - خدارحم رحیمى باباشیخعلى فرزند على مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 277,90 
مترمربع.

براى روز  شنبه مورخ 1396/01/19
2 - ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد زرین شهر به شماره 105 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

62 فرعى – نعمت اله رنجبر ریزى فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1008,42 
مترمربع .

63 فرعى - شهال حیدر پور گل سفیدى فرزند خانعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125,77 
مترمربع .

براى روز یک شنبه مورخ 1396/01/20
3 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

4206 فرعى – سید رضا موسوى زاده فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216 مترمربع .
4207 فرعى – سهیال سلیمیان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,68 مترمربع.

4214 فرعى - محمد على سلیمیان و مریم ســلیمیان فرزندان نادعلى بالسویه نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 87,51 مترمربع .

4215 فرعى - مریم جعفرى ریزى فرزند حسین و رضا عباس زاده فرزند حسن بالسویه هریک نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,31  مترمربع .

4216 فرعى - زهرا طاهرى ریزى فرزند احمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41,91 
مترمربع .

براى روز  دو شنبه مورخ 1396/01/21
4217 فرعى - عبدالمجید سلیمى ریزى فرزند حسنعلى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

132,54  مترمربع .
4218 فرعى - فاطمه طغیانى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,04  مترمربع .

4219 فرعى - امیر زانیانى ریزى فرزند عباسعلى نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105,79  
مترمربع .

4220 فرعى - یداله طغیانى ریزى فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 47,05  مترمربع .
4221 فرعى - محمود خادمى ریزى فرزند ذوالفقار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع .

براى روز  چهار شنبه مورخ 1396/01/23
4222 فرعى - محمود صالحى ریزى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,13  مترمربع .

4223 فرعى - صدیقه محمدى بداغ آبادى فرزند رضا نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135,87 
مترمربع .

4224 فرعى - مصطفى محمدى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,19 مترمربع.
4225 فرعى - مهرى شلتوکى ریزى فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96,92 مترمربع .
4229 فرعى - مهرى سلیمیان ریزى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 61,07 مترمربع .

براى روز  پنج شنبه مورخ 1396/01/24
4230 فرعى - ابراهیم مبشرى ریزى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,76 مترمربع .
4231 فرعى - معصومه صفرى ریزى فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 140 مترمربع .
4232 فرعى - على سلیمیان ریزى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور جهت الحاق 

با پالك 107/1248 به مساحت 9,58 مترمربع .
4233 فرعى - حمید رضا طغیانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,09 مترمربع .

براى روز  شنبه مورخ 1396/01/26
4 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

2500 فرعى – مهراب هاشمى شهرکى فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82,11 
مترمربع مفروز از 772 فرعى .

2501 فرعى -  جمشید عباسى باغبادرانى فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 480,19  
مترمربع مفروز از 588 فرعى .

براى روز  یک شنبه مورخ 1396/01/27
5 - ابنیه و امالك واقع در دورباط به شماره 321 – اصلى و فرعی هاى ذیل :

39 فرعى – بختیار اسکندرى دورباطى فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,80 
مترمربع .

40 فرعى - نعمت اله رفیعى دورباطى فرزند ابوالقاسم نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279,42 
مترمربع .

م الف: 1200 براى روز دوشنبه مورخ 1396/01/28 تاریخ انتشار : روز  دوشنبه مورخ  1395/12/23 محمد رضا 
رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/12/738

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و 
نسل فردا چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شماره فرعى از یک ابنیه 
1- راى شماره 139560302008007186- 95/12/02- آقاى سید محمد بحرینى فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 
611 شهرضا و شماره ملى 1198768452 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى 

آن مفروزى از پالك 8721 که قبًال 1353,1 بوده است به مساحت ششدانگ 30,25 مترمربع. 
2- راى شماره 139560302008007186- 95/12/02- خانم اشرف الهامى فرزند محمدعلى به شناسنامه 
340 شهرضا و شماره ملى 1198837691 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثى بر 
روى آن مفروزى از پالك 8721 که قبًال 1353,1 بوه است به مساحت ششدانگ 30,25 مترمربع .تاریخ انتشار 
نوبت اول: 95/12/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23    م الف: 730 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

شهرضا/12/241
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی 
و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي را به این اداره ارائه نمایند 

بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 79  اصلى مدرس آباد 

1- راي شــماره 139560302008006439- 95/10/27- محمدحسن افشارى ســمیرمى فرزند فتح اله 
ششدانگ یکباب انبارى از 79  اصلى مدرس آباد به مساحت 13900 مترمربع .تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23 م الف: 672 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/12/281
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم
   شماره1395/17/338406—1395/12/03 برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد اسناد 
رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده است . لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى 
آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه 
نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند ، بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
   ردیف الف :

1-برابر راى شماره 139560302014002911 مورخه 1395/08/19 آقاى نعمت اهللا محسنى دهاقانى فرزند 
حســین به ش.م 5129585119 موازى5/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 8329  متر مربع پالك شماره 214 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کزن  اقداش به موجب مبایعه نامه 

عادى از مالکیت موسى آقایى .
2-برابر راى شماره 139560302014002912 مورخه 1395/08/19 خانم زهرا محسنى دهاقانى فرزند حسین 
به ش.م 5129607491 موازى نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
8329  متر مربع پالك شماره 214 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه کزن  اقداش به موجب مبایعه نامه عادى از 

مالکیت ورثه موسى آقایى .
3-برابر راى شماره 139560302014002923 مورخه 1395/08/19 آقاى ابوذر محمدى جانباز لو فرزند امیر 
حسین به ش.م 1199849448 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 11000  متر مربع پالك شماره 

206 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه محمد قلى به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت لهراسب یزدانى .
4-برابر راى شماره 139560302014002924 مورخه 1395/08/19 آقاى چنگیز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 2293679268 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع 

در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
5-برابر راى شــماره 139560302014002925 مورخه 1395/08/19 آقاى پرویز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 1209411253 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5 متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى تبدیل شده واقع 

در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
6-برابر راى شماره 139560302014002926 مورخه 1395/08/19 آقاى پرویز قربانى فرزند درویشعلى به 
ش.م 1209411253 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 28423  
متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع در سمیرم مزرعه 

چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
7-برابر راى شماره 139560302014002927 مورخه 1395/08/19 آقاى فیروز قربانى فرزند درویشعلى به 
ش.م 1209412675 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 28423  
متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع در سمیرم مزرعه 

چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
8-برابر راى شماره 139560302014002928 مورخه 1395/08/19 آقاى چنگیز قربانى فرزند درویشعلى به 
ش.م 2293679268 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 28423  
متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده  واقع در سمیرم مزرعه 

چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
9-برابر راى شماره 139560302014002929 مورخه 1395/08/19 آقاى فیروز قربانى فرزند درویشعلى به 
ش.م 1209412675 موازى دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع 

در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند  به شماره30807 دفتر 6 سمیرم .
10-برابر راى شــماره 139560302014002930مورخه 1395/08/20 آقاى ســید عباس موسوى فرزند 
سید محمد به ش.م 1200063767 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 6482  متر مربع پالك شماره  5 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف محمد موسوى.
11-برابر راى شــماره 139560302014002931 مورخه 1395/08/20 آقاى سید جبار موسوى فرزند سید 
محمد به ش.م 1209911418 موازى ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 6482  متر مربع پالك شماره 5 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
12-برابر راى شــماره 139560302014002932 مورخه 1395/08/20 آقاى سید جبار موسوى فرزند سید 
محمد به ش.م 1209911418 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 23075  
متر مربع پالك شماره 305 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید 

محمد موسوى.
13-برابر راى شــماره 139560302014002933 مورخه 1395/08/20 آقاى ســید عباس موسوى فرزند 
سید محمد به ش.م 1200063767 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
23075  متر مربع پالك شماره 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

محمد موسوى.
14-برابر راى شماره 139560302014002934 مورخه 1395/08/20 خانم سیده ربابه موسوى چهار راهى 
فرزند سید هاشم به ش.م 1209166836 موازى سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 9303  متر مربع پالك شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
15-برابر راى شــماره 139560302014002935 مورخه 1395/08/20 خانم سیده مهر بانو موسوى چهار 
راهى فرزند سید هاشم به ش.م 1209165732 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 9303  متر مربع پالك شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
16-برابر راى شماره 139560302014002938 مورخه 1395/08/20 خانم سکینه آهنگ فرزند مظفر به ش 
. م 1209165961 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1163  متر مربع پالك شماره4 فرعى از 305 

اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
17-برابر راى شماره برابر راى شماره 139560302014002939 مورخه 1395/08/20 خانم سکینه آهنگ 
فرزند مظفر به ش.م 1209165961 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3754  متر مربع پالك 
شماره4 فرعى از 305 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه چهار راه به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد 

موسوى.
18-برابر راى شماره 139560302014002940 مورخه 1395/08/20 آقاى رحمن قره قانى فرزند غالمحسین 
به ش.م 2293813711 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 12505  متر مربع پالك شماره71 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه تنگ تیر  به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت غالمحسن قره قانى.
19-برابر راى شماره 139560302014002946  مورخه 1395/08/22 آقاى سید محمد موسوى چهارراهى 
فرزند سید هاشم به ش.م 1209165716 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 9854  متر مربع پالك شماره 3 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف سید هاشم موسوى.
20-برابر راى شماره 139560302014002954  مورخه 1395/08/22 خانم قمربیگم موسوى چهارراهى فرزند 
سید هاشم به ش.م 1209166283 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 9854  متر مربع پالك شماره 3 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف سید هاشم موسوى.
21-برابر راى شماره 139560302014002955  مورخه 1395/08/22 آقاى سید محمد موسوى چهارراهى 
فرزند سید هاشم به ش.م 1209165716 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 8033  متر مربع پالك 
شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید هاشم موسوى.

22-برابر راى شماره 139560302014002958 مورخه 23/08/1395 آقاى احمد حاجى دولو فرزند ایلچى 
به ش. م 1209818231 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 21615   متر مربع پالك شماره74 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه قره داش  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ایلچى حاجى دو لو.
23-برابر راى شماره 139560302014002961 مورخه 1395/08/23 آقاى امیر امیرى فرزند ویس  به ش.م 
1209932652 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ و  زمین متصله به مساحت ششدانگ 9958  
متر مربع پالك شماره 307 اصلى واقع در سمیرم مزرعه آب گرمک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه 

محمد حسین خسروانى. 
24-برابر راى شماره 139560302014002977 مورخه 23/08/1395 خانم زهرا هاشمپور فرزند محمد حسن 
به ش. م 1209703866 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3687   متر 
مربع پالك شماره387  اصلى واقع در سمیرم مزرعه خلیفه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نصراله رامشگر.
25-برابر راى شماره 139560302014002978 مورخه 24/08/1395 خانم زهرا هاشمپور فرزنn محمدحسن 
به ش.م 1209703866 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2347 متر مربع 

پالك شماره374 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نصراله رامشگر.
26-برابر راى شماره 139560302014002979 مورخه 24/08/1395 آقاى صادق رامشگر فرزند نصراله به 
ش.م 1209275491 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2347   متر مربع 

پالك شماره374 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نصراله رامشگر.
27-برابر راى شــماره 139560302014002980 مورخه 24/08/1395 آقاى صادق رامشگر فرزند نصراله 
به ش.م 1209275491 موازى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3687 متر 
مربع پالك شماره387 اصلى واقع در سمیرم مزرعه خلیفه از توابع کلبعلى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

نصراله رامشگر.
28-برابر راى شماره 139560302014002981 مورخه 24/08/1395 آقاى سامان رامشگر فرزند صادق به 
ش.م 1200266420 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4868   متر مربع 

پالك شماره374 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نصراله رامشگر.
29-برابر راى شــماره 139560302014002982 مورخه 24/08/1395 آقاى سینا رامشگر فرزند صادق به 
ش.م 1200343603 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4868   متر مربع 

پالك شماره374 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نصراله رامشگر.
30-برابر راى شــماره 139560302014003088 مورخه 1395/09/6 آقــاى على ضامن ابراهیمى فرزند 
اسماعیل به ش.م 1209817020 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 16000  مترمربع پالك شماره 11 فرعى 
از 170 اصلى واقع در سمیرم مزرعه جسور ونک معروف به دشتک  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف آقاى 

اله وردى انصارى فرزند عباس.
31-برابر راى شماره 1395603020143129 مورخه 14/09/1395خانم بتول اولیائى  فرزند بهروز به ش.م 
1282891731ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240 مترمربع پالك شماره 2855 فرعى از 1 اصلى واقع در 

سمیرم بلوار شهید داوودى (بلوار 30مترى آبشار)به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف نصرت اله طائى.
32-برابر راى شماره 139560302014003142 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان مسجد امام 
حسین به مساحت 2270,40متر مربع پالك 336اصلى واقع در سمیرم قریه کیفته شهید حسینى پادنا به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
33-   برابر راى شــماره 139560302014003143 مورخه 1395/09/15 بــه مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب مغازه تجارى 
به مســاحت 31,15متر مربع پالك 312 اصلى واقع در سمیرم شهر کمه به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

مالکیت مالکین اولیه. 
34-برابر راى شماره 1395603020140031474 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان مسجد قمربنى 
هاشم به مساحت 1155,20 متر مربع پالك 332 اصلى واقع در سمیرم شهر کمه به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف مالکیت مالکین اولیه. 
35-  برابر راى شــماره 139560302014003145 مورخه 1395/09/15 به مالکیــت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششــدانگ یک باب ساختمان 
مسجدامیرالمؤمنین به مساحت 695,55متر مربع پالك 42 اصلى واقع در سمیرم مزرعه شیخ على به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه. 
36- برابر راى شماره 139560302014003146 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان مسجد امام 
رضا (ع) به مساحت 321,5 متر مربع پالك 48 اصلى واقع در سمیرم مزرعه گرموك به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف مالکیت مالکین اولیه.
37- برابر راى شماره 139560302014003147 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان مسجد امام 
حسن(ع) به مساحت 149,45 متر مربع پالك 326 اصلى واقع در سمیرم مزرعه بابا زرنگ به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
38-   برابر راى شــماره 139560302014003148 مورخه 1395/09/15 بــه مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان مسجد 
ابوالفضل(ع) به مساحت 921,15 متر مربع پالك 333 اصلى واقع در سمیرم قریه بیده پادنا به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
39-برابر راى شماره 139560302014003303 مورخه 1395/10/06 خانم فریده انصارى فرزند عوضعلى به 
ش.م 1200048180 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 347 مترمربع پالك شماره 1289 فرعى از 1 اصلى واقع 

در سمیرم خیابان شیخ مفید کوچه الدن به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف مریم قاسمى. 
40-برابر راى شماره 139560302014003304 مورخه 1395/10/06 آقاى فرهاد بهرامیان فرزند حیدر به 
ش.م 1209638088ششدانگ یکباب خانه به مساحت 439 مترمربع پالك شماره 1323 فرعى از 1 اصلى واقع 

در سمیرم خیابان بیست و دوم بهمن جنب پارك به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف ورثه میرزا محمود راجى.
41-برابر راى شماره 139560302014003305 مورخه 1395/10/06 آقاى بهرام قاسمى فرزند حسین به 
ش . م 1209071118 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 69015  متر مربع پالك 17 اصلى واقع در سمیرم 

مزرعه اوچه به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین قاسمى.
42-برابر راى شماره 139560302014003308 مورخه 1395/10/06 آقاى ولى اله رضائى فرزند جواد به ش.م 
1209539527 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,75 مترمربع پالك شماره 68 فرعى از 145  اصلى واقع 

در سمیرم شهر ونک به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف ورثه جوادرضائى.
43-برابر راى شــماره 139560302014003309 مورخه 1395/10/06 آقاى محمد حسین رشیدى فرزند 
غالمحسین به ش.م 1209702304  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255,65 مترمربع پالك شماره 1360 
فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان آیت اله غفارى کوچه مصال به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از یداله سامى.
44-برابر راى شــماره 139560302014003356 مورخه 1395/10/08 آقاى محمد خندان فرزند رضا به 
ش.م 1209643979 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه و مغازه متصله به مساحت 266,5 مترمربع پالك شماره 
1276 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید به موجب  مبایعه نامه عادى مع الواسطه از عبدالمعبود.

45-برابر راى شماره 139560302014003401 مورخه 1395/10/11 آقاى سید علیرضا قائم مقامى فرزند 
سید محمود به ش.م 1209657831  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267,10 مترمربع پالك شماره 2260 
فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف حاج شکراله پیرمرادیان.
46-برابر راى شــماره 139560302014003622 مورخه 1395/10/25 آقاى ویس امیرى فرزند على بابا 
به ش . م 1209290472موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 9958  
متر مربع پالك 307 اصلى واقع در سمیرم مزرعه آب گرمک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه محمد 

حسین خسروانى.
47-برابر راى شماره 139560302014003646 مورخه 1395/10/26 خانم حلیمه سلمانیان فرزند محمد 
رضا به ش.م 1209763923 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,61 مترمربع پالك شماره 1982 فرعى 
از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب  مبایعه نامه عادى  از مالکیت على اکبر افشارى و مهدى 

افشارى مالکین اولیه.
48- برابر راى شماره 139560302014003735 مورخه 1395/11/03 خانم آفتاب شامحمدى فرزند ملک 
حسین به ش . م 2539323170موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 
4284  متر مربع پالك 343 اصلى واقع در سمیرم مزرعه ولدخانى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نجیم 

اخبارى.
49- برابر راى شماره 139560302014003736 مورخه 1395/11/03 خانم لیال اخبارى حقیقى فرزند خدر 
به ش . م 1209953919 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 4284  

متر مربع پالك 343 اصلى واقع در سمیرم مزرعه ولدخانى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف نجیم اخبارى.

50-  برابر راى شماره 139560302014003737 مورخه 1395/11/03 آقاى ایمان صدرى فرزند عباسعلى 
به ش . م 1199269115 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 60591,8  متر مربع پالك 194 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه صولک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شهرام رحمتى. 
51-  برابر راى شماره 139560302014004018 مورخه 1395/11/18 شهرام مختارى فرزند غضنفر به ش . 
م 1753591791 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 340  متر مربع پالك 370 اصلى واقع در سمیرم روستاى 

نقل پادناى علیا به موجب مبایعه نامه عادى از طرف کریم مختارى فرزندمظفر.
52-برابــر راى شــماره 139560302014004254 مورخــه 1395/11/28 آقــاى محمــد 
حســن افشــارى ســمیرمى فرزنــد فتــح اهللا بــه ش . م 1209878275 در ششــدانگ یــک قطعــه 
بــاغ و زمیــن متصله بــه مســاحت 4769  متــر مربع پــالك شــماره1411 فرعــى از 1 اصلــى واقع 
در ســمیرم خیابان مطهــرى خیابان ســى ان جــى به موجــب مبایعــه نامه عــادى از طــرف الیاس

 ساعدى.
53-برابر راى شماره 139560302014004331 مورخه 1395/12/03 آقاى على محمد رحیمى فرزند قباد به 
ش.م 1209607808 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39,75مترمربع پالك شماره 1265 فرعى از 1 اصلى 

واقع در سمیرم میدان شهدابه موجب  مبایعه نامه عادى ورثه اسداله سامى. 
54-برابر راى شــماره 139560302014007610 مورخــه 1395/12/18 آقاى غالمحســین بهرامیان 
فرزند حسینعلى به ش.م 1209681031 ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221,22 مترمربع پالك شماره 
1347 فرعى از 1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان کشــاورز محله دلگربه موجب  مبایعــه نامه عادى ازطرف

 حسینعلى بهرامیان. 
م الف: 1014تاریخ انتشار نوبت اول  : 1395/12/08 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1395/12/23 محمد زمانى کفیل 

ثبت اسناد و امالك سمیرم/12/296 

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 ثبت 
اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل 
واقع در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شــود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاي ذیل :
2139 فرعى – مراد على عیدى عبداللهى فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 314,98 مترمربع .
2140 فرعى – محسن ادیبى سده فرزند عبدالرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 48,48 مترمربع .
2144 فرعى – غارت کهن دل فرزند رحیم على و محمد میراحمد زاده فرزند رحیم بالسویه 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 660,16 مترمربع .
2145 فرعى – غالمعلى نقدى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

166,08 مترمربع .
2146 فرعى – محمد رضا عسگرى سده فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 194,65 مترمربع مجزى شده از 355 فرعى .
2147 فرعى – محمد لهرابى گله فرزند بید على و حسن لهرابى گله فرزند بیدعلى بالسویه 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280 مترمربع .
براى روز شنبه مورخ  1396/01/19

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی ذیل :

1819 فرعى – مهدى خدادادى فرزند ســیف اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 232,62 مترمربع.

براى روز یکشنبه مورخ  1396/01/20
3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :

418 فرعى – حبیب اله طایرى باغبادرانى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 205,54 مترمربع .

592 فرعى – افروز احمدیان باغبادرانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه و باغ 
متصله به مساحت 716,63 مترمربع که مقدار 26,61 مترمربع آن مساحت جوى مى باشد .

2492 فرعى – علیرضا رحیمى باباشیخ على فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 121 مترمربع .

2498 فرعى – هدى ســلمانى دورباطى فرزند محمد اسماعیل نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 122,60 مترمربع .

براى روز دوشنبه مورخ  1396/01/21
4 – ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی و فرعی هاى ذیل :

33 فرعى – على رحیمى چرمهینى فرزند صفرعلى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 323,12 مترمربع .

34 فرعى – پروین قادرى چرمهینى فرزند خدایار نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 513,12 مترمربع .

35 فرعى – بیگم صیدال پور فرزند عوض نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
306,74 مترمربع .

براى روز چهارشنبه مورخ  1396/01/23
5- امالك واقع در همام به شماره 158- اصلی و فرعى ذیل :

538 فرعى - حســنعلى عزیزى همامى فرزند اکبر على نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 333,82 مترمربع . 

براى روز پنج شنبه مورخ  1396/01/24
6- امالك واقع در مزرعه وشمندجان به شماره 168- اصلی و فرعى ذیل :

117 فرعى – حســناء پناهى فرزند محمد باقر و غیره نسبت به ششدانگ یک درب باغ 
مشجر . 

7- امالك واقع در دولت آباد باغبهادران به شماره 180- اصلی و فرعى ذیل :

47 فرعى - على بخش سمائى باغبدرانى فرزند عوضعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 255,01 مترمربع . 

براى روز شنبه مورخ  1396/01/26
8- امالك واقع در سعید آباد به شماره 255- اصلی و فرعى ذیل :

126 فرعى -  دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى اداره آموزش و پرورش استان 
اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 653,05 مترمربع .

156 فرعى – عاصفه بدر فرزند مرتضى نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 94 
مترمربع . 

براى روز یکشنبه مورخ  1396/01/27
9- امالك واقع در مدیسه به شماره 332- اصلی و فرعى ذیل :

667 فرعى – محسن قربانى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به 
مساحت 87,66 مترمربع جهت الحاق با پالك 246 فرعى .

براى روز دو شنبه مورخ  1396/01/28
10- امالك واقع در دره دراز باغبادران به شماره 562- اصلی و فرعى ذیل :

53 فرعى – رجبعلى باقرى باغبادرانى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین .

براى روز سه شنبه مورخ  1396/01/29
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :
463 فرعى – جعفرقلى جعفریان چرمهینى فرزند سبزعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 610,38 مترمربع مجزى شده از 383 فرعى .
براى روز چهارشنبه مورخ  1396/01/30

2 - امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شماره 370- اصلی و فرعی ذیل :
132 فرعى – على لطفى چرمهینى فرزند گرج على نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 1647,92 مترمربع  .
براى روز پنج شنبه مورخ  1396/01/31

3 - امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :
140 فرعى – مهرداد قدیمى چرمهینى فرزند مهدى نسبت به 4 دانگ مشاع و معصومه 
جعفرى چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

534,92 مترمربع مجزى شده از 6 فرعى .
براى روز شنبه مورخ  1396/02/02

4 - امالك واقع در جنوب چرمهین به شماره 1428- اصلی:
1428 اصلى : خدابخش پرگر چرمهینى فرزند کریم نســبت به 198 سهم مشاع و قاسم 
طالبیان فرزند حسین نسبت به 132 سهم مشاع و یداله طاهرى فرزند بمونعلى نسبت به 
132 سهم مشاع و محمد رضا داودى نبى فرزند مهرداد نسبت به 132 سهم مشاع و محمد 
رضا پرگر چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 94 سهم مشاع و سهیال پرگر چرمهینى فرزند 
خداداد نسبت به 11 سهم مشــاع و ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 11 سهم 
مشاع و پریا پرگر فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و ســیما پارسازاد فرزند خداداد 
نسبت به 11 سهم مشاع و بهزاد پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و على پرگر 
فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع 
و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع  و بهرام پرگر فرزند خداداد نسبت به 
22 سهم مشاع و کریم پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به مساحت 21490 مترمربع  .
براى روز یکشنبه مورخ  1396/02/03

5 - امالك واقع در جنوب چرمهین به شماره 1429- اصلی:
1429 اصلى : خدابخش پرگر چرمهینى فرزند کریم نســبت به 198 سهم مشاع و قاسم 
طالبیان فرزند حسین نسبت به 132 سهم مشاع و یداله طاهرى فرزند بمونعلى نسبت به 
132 سهم مشاع و محمد رضا داودى نبى فرزند مهرداد نسبت به 132 سهم مشاع و محمد 
رضا پرگر چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 94 سهم مشاع و سهیال پرگر چرمهینى فرزند 
خداداد نسبت به 11 سهم مشــاع و ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد نسبت به 11 سهم 
مشاع و پریا پرگر فرزند خداداد نسبت به 11 سهم مشاع و ســیما پارسازاد فرزند خداداد 
نسبت به 11 سهم مشاع و بهزاد پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و على پرگر 
فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع 
و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع  و بهرام پرگر فرزند خداداد نسبت به 
22 سهم مشاع و کریم پرگر فرزند خداداد نسبت به 22 سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به مساحت 40510 مترمربع  .
م الف: 1199 براى روز دوشــنبه مورخ  1396/02/04 تاریخ انتشار : روز دوشنبه  مورخ  

95/12/23 . محمد رضا رئیسى زاده رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/12/739

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509973723803610 شماره پرونده: 9009983725100728 
شماره بایگانى شــعبه: 911982 شــاکى: آقاى ابوذر نجفى فرزند فیض اله به 
نشــانى: مبارکه بلوار نیکبخت- جنب پل هوایى محمدیه- نبش کوچه اعتماد. 
متهمین: 1- خانم مریم صادقى شــاهپورى فرزند على به نشانى: اصفهان – خ 
گلستان – کوى کوثر – پ 19، 2- آقاى مهدى ساالرى تیغ سیاه فرزند درویش 
به نشانى: استان کرمان شهرســتان عنبرآباد روستاى گرم ساالر رضا (کدپستى 
7876141353) اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. گردشکار: شاکى شکایتى تحت 
عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررســى مجموع اوراق و محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صــدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مهدى ســاالرى تیغ ســیاه 2- خانم 
مریم صادقى شــاهپوردى هر دو فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى بودن 
به ترتیب دایر بر 1- سرقت یک دستگاه گوشــى تلفن همراه به شماره سریال 
357394044701312 ، 2- سرقت یک دســتگاه تلفن همراه به شماره هاى 
35701204900895 موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان مبارکه باتوجه به شکایت شاکى خصوصى آقاى ابوذر نجفى 
فرزند فیض الــه، گزارش مرجع انتظامى مورخــه 90/3/29 مضبوط در صفحه 
یک پرونده، نتیجه استعالم به عمل آمده از شــرکت خدمات ارتباط ایرانسل در 
راستاى ردیابى سریال گوشى هاى مسروقه به شرح مضبوط در صفحه پنجاه و 
یک پرونده و عدم حضور متهمین در همه مراحل دادرسى جهت دفاع از خود بزه 
کارى مشارالیهم به شرح موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به 
استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 حکم به محکومیت 
هریک از آنان به نحو جداگانه به تحمل یک ســال حبس و ســى ضربه شالق 
تعزیرى و رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان عین رد مثل یا پرداخت آن 
به شاکى خصوصى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 95/826  راستى رئیس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه/12/882

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973723702797 شماره پرونده: 9509983724600047 
شماره بایگانى شــعبه: 951061 شــاکى: آقاى قاســمعلى داتلى بگى فرزند 
محمدعلى به نشانى: مبارکه مجلسى بلوار دکتر حســابى محله گلستان بلوك 
نیلوفر واحد 24. متهم: آقاى محســن برهان فرزند حســین به نشانى مجهول 
المکان. اتهام: خیانت در امانت. گردشکار: باسمه تعالى- باتوجه به اتهام محسن 
برهان فرزند حسین دائر بر خیانت در امانت، لذا دادگاه با عنایت به بررسى اوراق 
و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام محسن برهان فرزند حسین دائر بر 
خیانت در امانت نســبت به اموال امانى منزل استیجارى قاسم على داتلى بیگى 
شامل دوتخته فرش و تلویزیون و اجاق گاز و بخارى و موتورسیکلت باتوجه به 
کیفرخواست صادره و سوابق متهم در سیستم کامپیوتر دادگسترى و عدم حضور 
متهم در دادســرا و دادگاه و گواهى گواه و گزارش مرجع انتظامى، اتهام نامبرده 
محرز است مستند به ماده 674 قانون مجازات اسالمى 1370 حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل سه ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع 
و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 95/827  اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهرستان مبارکه/12/877



1414آگهىآگهى 2900دوشنبه  23 اسفند ماه 

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 کاشــان 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 انتشار 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 139560302034025103 هیأت اول0 حسین حسنى فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 583 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261826493 سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 128/34 مترمربع 

بشماره2 فرعى از پالك 3716  - اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034025104 هیأت اول0 فاطمه حسینى فرزند رضا بشماره شناسنامه 41605 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260406131 سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 128/34مترمربع 

بشماره 2 فرعى از پالك3716- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
3) راى شماره 139560302034027128  هیأت اول0 سید سعید ناظم رضوى فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1121 صادره از کاشان بشماره ملى 1261713052- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82/70 مترمربع بشماره 
13 فرعى مجزا از  شــماره10 فرعى ازپالك5799- اصلى واقع در بخش 1 کاشــان.(خریدارى از ورثه سید 

عبداله ناظم)
4) راى شماره 139560302034023806هیأت اول0 حسن محبوبى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 92 
صادره ازآران و بیدگل بشماره ملى 6199493982-  ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 8/75 مترمربع بشماره1 

فرعى از پالك8103- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.(خریدارى از میرزا حسین یوسف زاده)
5) راى شماره 139560302034020624هیأت اول0 هادى مقدم فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 2317 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261970251 –  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 76/65 مترمربع ( که قبًال 
7068 – اصلى مکرر بوده ) بشماره 1 فرعى ازپالك 8545- اصلى واقع در بخش 1 کاشان(خریدارى از وراث 

حسین پاسبانى پور)
 6) راى شماره 139560302034028534 هیأت دوم0 مهدى هادى زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 560 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261661303 –  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 15/90 مترمربع بشماره3283 

فرعى مجزا از شماره555 فرعى از پالك1- اصلى واقع درچهارباغ بخش 2 کاشان.
7)راى شــماره 139560302034029694هیأت دوم0 محمد زکارى فرزند غالم  بشماره شناسنامه 544 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1261646479 – سه دانگ از ششــدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
بمساحت 222/45 مترمربع بشماره 11344 مجزا از شــماره807 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح آباد 

بخش 2 کاشان
8)راى شماره 139560302034029693هیأت دوم0زهرا توحیدى نیا فرزند عباس بشماره شناسنامه 362 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1262266904 – سه دانگ از ششــدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
بمساحت 222/45 مترمربع بشماره 11344  فرعى مجزى از شــماره 807 فرعى از پالك2- اصلى واقع در 

صالح اباد بخش 2 کاشان.
9)راى شماره 139560302034017646هیأت دوم0 راضیه عمرانى رهقى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
3328 صادره از کاشان بشماره ملى 1263345808 –ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 79/90 مترمربع بشماره 
611  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى 

غیاث آباد)
10) راى شــماره 139560302034020628 هیأت اول0 ابراهیم ابراهیمى فرزند محمدیوســف بشماره 
شناسنامه 11 صادره  از ســنندج به کدملى 3732838641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت101/3 مترمربع 
به شماره 621 فرعى ازپالك3و18 اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى از مالکین مشاعى 

غیاث آباد).
11) راى شماره 139560302034026487  هیأت اول0 على اصغر نوبخت اسدآبادى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 8865 صادره از کاشــان به کدملى 1250594998- سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
117/34 مترمربع به شماره 637 فرعى از پالك 3و18 - اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از ابو الفضل نهادى)
12) راى شماره 139560302034026486هیأت اول0 لعیا واحدزاده زارع فرزند على بشماره شناسنامه 347 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262362105 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 117/34 مترمربع 

بشماره 637  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از ابو الفضل نهادى)
13) راى شــماره 139560302034026305هیأت دوم0صغرى رحمتى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 324 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1260724875 – دودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 59/85 
مترمربع بشماره 546  فرعى  از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى اراضى غیاث آباد)
14) راى شماره 139560302034026304هیأت دوم0جواد سلمانى فرزندحسن بشماره شناسنامه 52 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261900911 – چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 59/85 مترمربع 
بشماره546 فرعى از  پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى اراضى غیاث آباد)
15) راى شــماره 139560302034030557هیأت دوم0 اعظم دیم کار فرزند احمد بشماره شناسنامه 911 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261591755 –  ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 269/40 مترمربع بشماره 
9091  فرعى مجزا از باقیمانده شماره320 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان (خریدارى 

از على میراب زیدى)
16) راى شــماره 139560302034017394هیأت اول0مصطفى صالحى زارعى فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250255112 –ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت162 مترمربع 
بشماره 9261  فرعى مجزى از شماره 405 فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از عباس صالحى)
17) راى شــماره 139560302034025788هیأت اول0 جهانبخش احمدى زاد فرزند حســینعلى بشماره 
شناسنامه 25 صادره از کاشان بشماره ملى 1263176992 –  چهاردانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
111/82 مترمربع بشماره 9313 فرعى  مجزى از شماره 7851 فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 

2 کاشان.(خریدارى از سیدتقى محمدى)
 18)راى شــماره 139560302034025791هیأت اول0 اعظم بزرى قمصرى فرزند رحمت اله بشــماره 
شناسنامه 89 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261740092 – دودانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
111/82 مترمربع بشماره 9313 فرعى مجزا از شماره7851 فرعى از پالك11- اصلى واقع زیدى بخش 2 

کاشان. (خریدارى از سیدتقى محمدى)
19) راى شماره 139560302034025670هیأت دوم0 مهدى ترابى حسنارودى فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 381 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262344832-  ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 166/64 
مترمربع بشماره 9315  فرعى مجزى از  شماره566 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.

20) راى شماره 139560302034023551 هیأت دوم0 مجتبى ظهیرى علوى فرزند على بشماره شناسنامه 
24 صادره از کاشان به شماره ملى 1263035639 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/76 مترمربع بشماره 

9319 فرعى مجزا از شماره4414 فرعى از پالك 11- اصلى واقع درزیدى بخش2 کاشان
21) راى شماره 139560302034023649 هیأت دوم0 محسن برمکى فرزند على بشماره شناسنامه 41070 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260400786 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 279/65 مترمربع 

بشماره9323 فرعى مجزى از شماره8403فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى  بخش2 کاشان
22) راى شماره 139560302034023646 هیأت دوم0 اکرم برمکى فرزند محمود بشماره شناسنامه 40958 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260399664 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 279/65 مترمربع 

بشماره 9323 فرعى مجزى ازشماره8403 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش2 کاشان
23) راى شــماره 139560302034023659 هیأت دوم0 زهرا تخم قندکار فرزند حسین بشماره شناسنامه 
33444 صادره ازکاشان به شماره ملى 1260324559 -  ششدانگ چهاردیوار مشتمل به ساختمان بمساحت 
132/45مترمربع بشماره 9324  از شــماره 8403 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش2 کاشان 

(خریدارى از محسن و اکرم برمکى)
24) راى شماره 139560302034027826 هیأت دوم0 رضا جوزق کار فرزند عباس بشماره شناسنامه 392 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261550692 -  ششــدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان بمساحت 
338/72 مترمربع بشماره 9344  فرعى مجزا از شماره3588 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش2 

کاشان.
25)راى شماره 139560302034027828 هیأت دوم0 على جوزق کار فرزند عباس بشماره شناسنامه 1015 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261592794 -  ششــدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان بمساحت 
243/97 مترمربع بشــماره 9345  فرعى مجزى از شــماره 3588 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى 

بخش2 کاشان.
26) راى شماره 139560302034036047 هیأت دوم0 محمد شب خوان فرزند صادق بشماره شناسنامه 912 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261500423 -  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 215/54 مترمربع 

بشماره 5602  فرعى مجزى از شماره 363 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش2 کاشان.
27)راى شــماره 139560302034036044 هیأت دوم0 طاهره علیزاده مخملى فرزند ســیداحمد بشماره 
شناسنامه 3757 صادره از کاشان بشماره ملى 1260553957 -  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
215/54 مترمربع بشماره 5602 فرعى مجزى از شماره363 فرعى ازپالك 13 - اصلى واقع در دشت حکیم 

بخش2 کاشان.
28) راى شــماره 139560302034007629 هیأت دوم. امین اغا مشــتاقیان فرزند ســید منصور بشماره 
شناسنامه 260 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملى 6199673980 - ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 72 
مترمربع بشماره 21777  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
29) راى شماره 139560302034005767 هیأت اول0 عباس عقالئى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 405 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262177685 –دو و نیم دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 95/61  
مترمربع  بشماره 21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
30) راى شماره 139560302034005768 هیأت اول0 طاهره عطارى فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262933153 –دو و نیم دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 95/61 
مترمربع  بشماره 21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
31) راى شماره 139560302034005768 هیأت اول0 مبینا عقالئى فرزند عباس بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان به شماره ملى 1250970581 –یک دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/61 مترمربع  بشماره 
21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى 

ناجى آباد)
32) راى شماره 139560302034012044 هیأت دوم0 زهرا فخره فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 185 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260686620 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21893 
فرعى مجزى از 9423 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان (خریدارى از محسن بهجت)

33) راى شــماره 139560302034026498 هیأت اول. احمدعلى کهکشانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
1313 صادره از کاشان به شماره ملى 1261865863 -  سه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 83/30 

مترمربع بشماره 21936  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034026498 هیأت اول. امیر کهکشــانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 555 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261993276 -  سه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 83/30 مترمربع 

بشماره 21936  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
35) راى شماره 139560302034026404 هیأت اول. حجت اله ارتا فرزند محمد بشماره شناسنامه 74 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262138868 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180/73 مترمربع بشماره 21938 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى ازحسین دیوارکش)
36)راى شــماره 139560302034027111 هیأت اول. حمید زراعتکار کاشانى فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 2435 صادره از کاشان به شماره ملى 1261971434 -  ششدانگ قطعه زمین مشتمل برساختمان 

بمساحت 201/45 مترمربع بشماره 21946  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
37)راى شماره 139560302034026412 هیأت اول0 سیدعلى فاطمى تکیه فرزند سیدمحمدعلى بشماره 
شناسنامه 339 صادره از کاشان بشــماره ملى 1239235690 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 مترمربع 

بشماره 21950 فرعى مجزى از7977  ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
38)راى شــماره  1395603020340225737 هیأت اول0 حمزه دشــت حکیمانى فرزند محمد شــماره 
شناسنامه - صادره از کاشان بشــماره ملى 1250011401 - سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
189/90 مترمربع بشــماره 22122 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از 

نعمت اله دشت حکیمى)
39)راى شــماره 1395603020340225740 هیأت اول0 مرضیه رضازاده فرزند جواد شماره شناسنامه - 

صادره از کاشان بشماره ملى 1250254231 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/90 مترمربع 
بشــماره 22122 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشــان(خریدارى از نعمت اله دشت 

حکیمى)
40)راى شماره 139560302034025300 هیأت اول0 حسین اسحق آبادى فرزند محسن بشماره شناسنامه 
7 صادره از کاشان به شماره ملى 1262889677 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162 مترمربع 

بشماره 22124  فرعى مجزى از 6740 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
41)راى شماره 139560302034025301 هیأت اول0 کبرى کاظمى قه فرزند حسن بشماره شناسنامه 392 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260879895 –ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162 مترمربع 

بشماره 22124  فرعى مجزى از 6740 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
42) راى شماره 1395603020340278536064 هیأت دوم0 معصومه حسین زاده کاشى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 169 صادره از کاشان به شماره ملى 1262119839- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
115 مترمربع بشــماره 22140 فرعى مجزى از 5749 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از احمد محمدرضائى)
43) راى شماره 1395603020340278536064 هیأت دوم0 احمد محمدرضائى بیدگلى فرزند على اکبر 
بشماره شناسنامه 664 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 6199737806- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 115 مترمربع بشــماره 22140 فرعى مجزى از 5749 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان.
44) راى شماره 139560302034020639 هیأت اول. مجید شبانى نیاسرى فرزند نصراله شماره شناسنامه 
1016 صادره از کاشان بشماره ملى 1252253731 - ششدانگ چهار دیوارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 
233/20 مترمربع بشــماره 22141 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشــان(خریدارى 

ازمحمد گوشت نخودى)
45) راى شماره 139560302034020636 هیأت اول. سیدجواد حسینیان فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 
63 صادره از کاشان به شماره ملى 1262802926 -  ششدانگ چهار دیوارى مشتمل براعیان بمساحت 233/6 
مترمربع بشــماره 22142 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشــان(خریدارى ازمحمد 

گوشت نخودى).
 46) راى شماره 139560302034023792 هیأت اول0 جواد فالح زاده فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 12 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261302400 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/3 مترمربع 

بشماره 22144 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
47) راى شماره 139560302034023793 هیأت اول0 مریم مالئى فرد طاهرى فرزند على  بشماره شناسنامه 
2106 صادره از کاشان به شماره ملى 1261897471 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/3 

مترمربع بشماره 22144 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
48) راى شماره 139560302034018119 هیأت اول0 محمدحامد خیامى پور فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
1171 صادره از کاشان به شماره ملى 1261942043 -  ششدانگ ساختمان مسکونى و تجارى بمساحت 192 

مترمربع بشماره 22146 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان 
49) راى شماره 139560302034022594 هیأت دوم. حامد حمیدى فرزند حسن بشماره شناسنامه 5411 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263366627 – سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت 
107/54 مترمربع بشماره 22153 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى)
50) راى شماره 139560302034022594 هیأت دوم. زهرا سقا زاده فرزند محمود بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان به شماره ملى 1250010421 – سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت 107/54 
مترمربع بشماره 22153 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى)
 51) راى شماره 139560302034023608 هیأت دوم. الهه حســین زاده فرد فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشان به شماره ملى 1250140110 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

105 مترمربع بشماره 22155 فرعى مجزى از 6615  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان 
52) راى شــماره 139560302034023617 هیأت دوم. محمدحســین گل زاده فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 10310 صادره از کاشان به شماره ملى 1263415598 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

105 مترمربع بشماره 22155 فرعى مجزى از 6615 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان 
53) راى شماره 139560302034023566 هیأت دوم. وحیدرضا جهانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 
3376 صادره از کاشان به شماره ملى 1262021472 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 

22157 فرعى مجزى از 11740  از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
54) راى شماره 139560302034026972 هیأت دوم. حسین درب جوشقانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
139 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261839005-  ششدانگ یکدرب باغ مشــتمل بر اطاق بمساحت 

1071/91 مترمربع بشماره 22164 از فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
55) راى شماره 139560302034027119 هیأت اول. یاسر قندى فرزند محمدحسین  بشماره شناسنامه 21 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262485843 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع بشماره 22165 

فرعى مجزى از 5183 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
56) راى شــماره 139560302034027815 هیأت دوم0 احمد ابوالفضلى قمصرى فرزند عباس  بشــماره 
شناسنامه 83 صادره از کاشان به شماره ملى 1262580978 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 
مترمربع بشماره 22173 فرعى مجزى از 6798 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان

57) راى شــماره  139560302034027817هیأت دوم0 مولود ابوالفضلى قمصرى فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 81 صادره از کاشان به شماره ملى 1262580951 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 
مترمربع بشماره 22173 فرعى مجزى از 6798 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان

58) راى شماره 139560302034029253 هیأت دوم0 اکبر ارشدى پناه فرزند حسن بشماره شناسنامه 614 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261695712 -  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 
886/50 مترمربع بشماره 22182 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه از ورثه على نقى فضل )
59) راى شماره 139560302034029229 هیأت دوم0 فاطمه رضائى محمودابادى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 43 صادره از کاشان به شماره ملى 1263613349 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشماره 22183  فرعى مجزى از 5792 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.

60) راى شماره 139560302034029227 هیأت دوم0 محسن چمن فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 259 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262092264 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع 

بشماره 22183  فرعى مجزى از 5792 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
61) راى شماره 139560302034028543  هیأت دوم0 اکرم بابااحمدى فرد فرزند رضا بشماره شناسنامه 
237 صادره از کاشان به شماره ملى 1261691954 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117 مترمربع بشماره 

22184  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان .
62) راى شــماره 139560302034029689 هیأت دوم0 فاطمه امین نصرابادى فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 714 صادره از کاشان به شماره ملى 1261925300 - ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 184/70 
مترمربع بشماره 22191  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
63) راى شماره 139560302034028889 هیأت دوم0 زهراسادات میرحسینى آرانى فرزند سیدحسن بشماره 
شناسنامه 297 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 6199697790 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 42/10 
مترمربع بشماره 22194 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
64) راى شــماره 139560302034030241 هیأت دوم0 محمد غیاثى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1349 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261851129 - ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان 
بمساحت 1767 مترمربع بشماره 22195  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

از اکبر غیاثى)
65) راى شــماره 139560302034025102 هیأت اول0 مریم باقرپور زارع  فرزند محمد بشماره شناسنامه 
42946 صادره از کاشان به شماره ملى 1260419525-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 85/85 مترمربع 

بشماره 6445 فرعى مجزى از 398 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان
66) راى شــماره 139560302034030207 هیأت دوم. على بلبلى مقدم فرزند محمداقا بشماره شناسنامه 
47043 صادره از کاشان بشماره ملى 1260460533- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل براطاق بمساحت 
288/85 مترمربع بشــماره 6500 فرعى مجزى از 244 فرعى ازپالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 

کاشان (خریدارى مع الواسطه از عبدالحمید سالمى)
67)راى شماره 139560302034029083 هیأت اول. صفرعلى برجى فرزند رحمت اله  بشماره شناسنامه 
41 صادره از کاشان به شماره ملى 1261629094 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 222/20 مترمربع بشماره 

6590  فرعى مجزى از 81 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان
68) راى شــماره 139560302034027114 هیأت اول0 مریم شبانى ورکانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
109 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263529963 -  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 137/15 مترمربع 
بشماره 6593  فرعى مجزى از 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان.(خریدارى 

از وراث حسین رضوى)
69)راى شماره 139560302034027052 هیأت اول0 محمد احتساب فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 1225 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261581415 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 26/57  مترمربع بشماره 6594  

فرعى مجزى از 67 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان
 70) راى شماره 139560302034025787 هیأت اول0 مجید نعمت زاده  فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 
44  صادره از کاشان به شماره ملى 1262971209-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/5 مترمربع بشماره 
10748  فرعى مجزى از 955 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان(خریدارى از حسین 

نعمت زاده)
71) راى شــماره 139560302034027712 هیأت دوم. احســان حمامى فرزند على اقا بشماره شناسنامه 
-  صادره ازکاشان به شماره ملى 1263566197-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171/50 مترمربع بشماره 
10770  فرعى مجزى از 695 فرعى از پــالك 33- اصلى واقع درفین علیا بخش2کاشــان (خریدارى مع 

الواسطه از جواد احمدیان )
72) راى شماره 139560302034027888 هیأت اول. محمد قارى فینى فرزند مندعلى  بشماره شناسنامه 
63 صادره از کاشان به شماره ملى 1263936314-  ششدانگ یکبابخانه  و باغ بمساحت 787/04 مترمربع 
بشماره 6460  فرعى مجزى از 452 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى 

از مندعلى قارى فینى)
73) راى شماره 139560302034029319 هیأت دوم0حســین زارع مقدم  فینى فرزند رمضانعلى بشماره 
شناسنامه 64  صادره از کاشان به شــماره ملى 1262906253- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
205/58 مترمربع بشماره 6497  فرعى مجزى از 2721 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان(خریدارى از خانم فاطمه خیرخواه)
74) راى شــماره 139560302034029318 هیــأت دوم0 امنه احمدیان فرد فینى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 4486  صادره از کاشان به شماره ملى 1261021215- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
205/58 مترمربع بشماره 6497  فرعى مجزى از 2721 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان(خریدارى از خانم فاطمه خیرخواه)
75) راى شــماره 139560302034020654 هیأت اول0 فاطمه گلى فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
-  صادره از کاشان به شماره ملى 1250179831-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157 مترمربع 
بشماره 6701  فرعى مجزى از 1093 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى 

از ورثه عزیزاله برهمن)
76) راى شماره 139560302034020655 هیأت اول0 روح اله خوشاب فرزند حسین بشماره شناسنامه 265  
صادره از کاشان به شماره ملى 1261920821-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 157 مترمربع 
بشماره 6701  فرعى مجزى از 1093 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى 

از ورثه عزیزاله برهمن)
77) راى شماره 139560302034029878 هیأت اول. داریوش میرانى قراچلو فرزند کریم بشماره شناسنامه 
15698  صادره از کرمان به شماره ملى 2990569286- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 330/95 
مترمربع بشــماره 6744 فرعى مجزى از 6372 فرعــى از پالك 34- اصلى واقــع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان(خریدارى از فاطمه ترکیان)
78) راى شماره 139560302034029879هیأت اول. لیال جعفریان فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 1643 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262088100-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 330/95 مترمربع 
بشماره 6744 فرعى مجزى از 6372 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى 

از فاطمه ترکیان)
79)راى شماره 139560302034027823 هیأت دوم. زهرا قربانى درب عمله فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
860  صادره از کاشان به شــماره ملى 1261926765 –ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 187/80 مترمربع 
بشماره 1473  فرعى مجزى از 247 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از محمد اقافقیهى)

 80)راى شماره 139560302034028470 هیأت دوم. على صاحبى لتحرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
66 صادره ازکاشان به کدملى 1262887062 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 397/55 مترمربع 

بشماره 6594  فرعى مجزى  از 1334 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.
81)راى شماره 139560302034028471 هیأت دوم. اکرم کریمى لتحرى فرزند رضا بشماره شناسنامه 31 
صادره از کاشان به کدملى 1262906814 – ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 397/55 مترمربع 

بشماره 6594 فرعى مجزى از 1334  فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.
82)راى شــماره 139560302034001355  هیأت اول0 ابوالفضل داودى مرقى نیا فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 586 صادره از کاشان به شــماره  ملى 1261113115 - ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 
171/10 مترمربع بشماره 6690 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان.

83) راى شماره 139560302034001917  هیأت اول0 رضا مهران پور فرزند خداداد  بشماره شناسنامه 108 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262967465 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/5 مترمربع 

بشماره 6698 فرعى مجزى از 2161 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان .
84) راى شــماره 139560302034001918  هیأت اول0 طاهره شاطرى فرزند على  بشماره شناسنامه 33 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1263010407 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/5 مترمربع 

بشماره 6698 فرعى مجزى از 2161 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان .
85)راى شــماره 139560302034005454 هیات اول0 سید احمد ســیدباقرى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 202 صادره از کاشان به شماره ملى 1262199905- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
158/5 مترمربع بشماره  6720 فرعى مجزى از 5194 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.

86)راى شــماره 139560302034005455 هیات اول0 فاطمه اسماعیل زاده زارعى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 5713 صادره از کاشان و شماره ملى 1260563510- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
158/5 مترمربع بشماره 6720 فرعى مجزى از 5194 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.

87) راى شــماره 139560302034007046 هیأت اول0 على محمد داودى مرقى فرزند حســین بشماره 
شناسنامه 743 صادره از کاشان به شماره ملى 1261124707 - ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 111/20 
مترمربع بشــماره 6724 فرعى مجزى از 373 فرعــى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشــان 

(خریدارى از على وزوانى)
 88) راى شــماره 139560302034009160 هیأت دوم. محمدرضا بارفروش فرزند على اصغر بشــماره 
شناسنامه 1680 صادره از کاشان بشماره  ملى 1262004537-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
79/95 مترمربع بشماره 6743 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 

(خریدارى مع الواسطه از ورثه حسینعلى حاجى ابراهیمى)
89) راى شماره 139560302034009160  هیأت دوم. خدیجه حاج ابراهیمى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
4304 صادره از کاشــان بشماره ملى 1262113679- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 79/95 
مترمربع بشماره 6743 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى 

مع الواسطه از ورثه حسینعلى حاجى ابراهیمى)
90) راى شماره 139560302034023931  هیأت دوم. احســان صفرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 30 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262899745 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/11 مترمربع 

بشماره 6800 فرعى مجزى از 4620 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان.
91) راى شماره 139560302034023936  هیأت دوم. منیره لبافیان بیدگلى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 
7015 صادره از آران وبیدگل به شــماره ملى 619232348 – سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
131/11 مترمربع بشــماره 6800 فرعى مجزى از 4620 فرعى از پــالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان.
92) راى شماره 139560302034025533  هیأت دوم. مرتضى مرتضائى راد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1839 صادره از کاشان به شماره  ملى 1261044975 - ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 106/36 مترمربع 
بشــماره 6801 فرعى مجزى از 375 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى از 

محمد اصغرزاده لتحرى)
93) راى شــماره 139560302034026019 هیأت اول0 رمضانعلى حســینى قزآان فرزند على اقا بشماره 
شناسنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262509483- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 92/38 
مترمربع بشــماره 6813 فرعى مجزى از 1383 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشــان 

(خریدارى از حبیب اله کریم)
94) راى شماره 139560302034023789 هیات اول0 رمضان شعبانى زاده فرد لتحرى فرزند محمدحسین 
بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262751373 – چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 93/7 مترمربع بشــماره 6815 فرعى مجزى از 1297 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر 

بخش2 کاشان 
95) راى شماره 139560302034023791 هیات اول0 فهیمه شعبانى زاده فرد لتحرى فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 21 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262988772 – دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
93/7 مترمربع بشماره 6815 فرعى مجزى از 1297 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان 
96) راى شماره 139560302034018117 هیات اول0 حسین ساسانى قمصرى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
127 صادره از کاشان و شماره ملى 1262623553 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/98 مترمربع بشماره 

6818 فرعى مجزى از 5456 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.
 97) راى شماره 139560302034005052  هیأت دوم. علیرضا شیخ زاده فرزند محسن بشماره شناسنامه 
276 صادره ازکاشان به شــماره  ملى 1262074436 –چهار دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 100  
مترمربع بشماره 14068 فرعى مجزى از 5833 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.

 98) راى شماره 139560302034005053  هیأت دوم. اسماء صفارى خوزانى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
13935 صادره ازکاشان به شــماره  ملى 1263451837 –دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100  
مترمربع بشماره 14068 فرعى مجزى از 5833 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان

 99) راى شــماره 139560302034018128 هیــأت اول0 اصغر حســن پورشــبان فرزند حســینعلى 
بشماره شناسنامه 77 صادره  ازکاشان بشــماره  ملى 1262206472 – ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت151/85  مترمربع بشماره 14219 فرعى مجزى از 2195 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2  کاشان  (خریدارى از محمد شیر قربانى)
100) راى شــماره 139560302034018127 هیــأت اول0 فاطمه حســن پورشــبان فرزند ماشــااله 
بشماره شناســنامه 101 صادره ازکاشان بشماره  ملى 1262282561 – ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت151/85  مترمربع بشماره 14219 فرعى مجزى از 2195 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2  کاشان  (خریدارى از محمد شیر قربانى)
101) راى شماره 139560302034025105  هیأت اول. طاهره عابدى فرزند میرزا اقا بشماره شناسنامه 570 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262249279 –ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 126/8  مترمربع بشماره 
14232 فرعى مجــزى از 1271 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشــان(خریدارى از 

على خاکباز)
102) راى شــماره 139560302034025770  هیأت اول. احمد بالل زاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262885061- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 77/30  مترمربع بشماره 

14236 فرعى مجزى از 10312 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان. 
103) راى شماره 139560302034025725 هیأت اول0 مهدى ظهیرى قالیباف فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 937 صادره از کاشان شماره ملى 1261956451 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت50/10 مترمربع 
بشماره 14241 فرعى مجزى از 9513 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى 

از ابراهیم ابراهیمى)
104) راى شــماره 139560302034023526 هیأت دوم. على فالح فرزند حســن اقا بشماره شناسنامه 6 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262463637- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 215/40 مترمربع بشماره 
14262 فرعى مجزى از 11482 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى مع 

الواسطه از جعفر تفضلى)
105) راى شماره 139560302034026421هیأت اول. رضا راعى فرزند على اقا بشماره شناسنامه 32 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262614211- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 183/34  مترمربع بشماره 
14274 فرعى مجــزى از 372 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشــان . (خریدارى از 

على اکبر ابوالحسنى)
106) راى شماره139560302034028366 هیأت دوم0 کبرى مرادیان فرزند نصراله بشماره شناسنامه 1724 
صادره از تهران بشماره ملى 0048017108- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/27  مترمربع بشماره 14285 

فرعى مجزى از 3397 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان .
107) راى شــماره 139560302034029249 هیأت دوم0 مهدى حالج فرزند رضا بشماره شناسنامه 748 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261937813- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/70 مترمربع 

بشماره 14290 فرعى مجزى از 9036 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.
108) راى شماره 139560302034029251 هیأت دوم0 لیال شیرین فرزند اسداله بشماره شناسنامه 390 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261922077- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/70 مترمربع 

بشماره 14290 فرعى مجزى از 9036 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.
109)راى شــماره 139560302034027072 هیات اول0 حســین نورمهر فرزند حسن بشماره شناسنامه 
863 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261809025 –ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 296/3 مترمربع 

بشماره940 فرعى مجزا از شماره 15 فرعى  ازپالك 50 – اصلى واقع درفتح المبین بخش 2 کاشان.
110) راى شماره 139560302034025279 هیات اول0 مصطفى معمارى فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به کدملى 1250090784- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/35 مترمربع بشماره330 فرعى 

ازپالك52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از حسن معمارى)
111) راى شماره 139560302034025472هیات دوم 0حسن حسین زاده زارعى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 35 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262072026- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 106/70 
مترمربع بشــماره 2950 فرعى مجزا ازشــماره1849 فرعى ازپالك 53 - اصلى واقع دریحیى آباد بخش 2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از علیرضا بیشه).
112) راى شماره 139560302034025469 هیات دوم0 حسین حسین زاده زارعى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 316 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262121302- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
106/70 مترمربع بشماره 2950 فرعى مجزى از 1849 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى آباد بخش 

2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از علیرضا بیشه)
113)راى شماره 139560302034025462هیات دوم0 حامدکلباسى خرمدشتى فرزندجواد بشماره شناسنامه 
1250286735 صادره از کاشان بشماره ملى 1250286735- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/30 مترمربع 
بشماره  2951 فرعى مجزى از 1849 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع دریحیى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از علیرضا بیشه).
114) راى شماره 139560302034025779 هیات اول0 مرتضى بابائى کاشانى فرزند محمدتقى  بشماره 
شناسنامه 794 صادره از کاشان بشماره ملى 1261995661- ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى بمساحت 
73/08 مترمربع بشــماره 2952 فرعى مجزى از 24 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى آباد بخش 2 

کاشان.( خریدارى از مهرى جهانگیرى)
115) راى شــماره 139560302034032774 هیات اول0 اکبر ســقائى محمدى فرزند حسینعلى  بشماره 
شناسنامه 582 صادره  از کاشان  به شــماره ملى 1261454722- ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 
112/45 مترمربع بشماره 2956 فرعى مجزى از 783 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى آباد بخش 

2 کاشان.
116) راى شماره 139560302034026208 هیات دوم0 محمود تراشى فرزند تقى  بشماره شناسنامه 469 
صادره از کاشان بشماره ملى1262202574- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/23 مترمربع بشماره 5279 
فرعى مجزى از شــماره 74 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 کاشان. (خریدارى مع الواسطه 

از حسین آلوچه اى )
117) راى شماره 139560302034023623 هیات دوم0 مریم ترکمانى فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
1292 صادره از شهررى به کدملى 0491227140 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 318/30 مترمربع بشماره 
5283 فرعى مجزى از شــماره 2521 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه از آقاى حسام شریف )
 118) راى شــماره 139560302034026405 هیات اول0 جمیله اکبرى راوندى فرزند محمد  بشــماره 
شناسنامه 31107 صادره  از قم  به شماره ملى 0381776719- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع 
بشــماره  5290 فرعى مجزا از 1769 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 کاشان.(خریدارى از 

محمد اکبرى) 
119) راى شــماره 139560302034030067 هیات دوم0 مرتضى طحانى راوندى فرزند احمد بشــماره 
شناســنامه 119 صادره از کاشان به شماره ملى 1263238531 –ششــدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 
2020 مترمربع بشماره 5295 فرعى مجزى از 1815 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 کاشان. 

(خریدارى از حسن مصلحى)
120) راى شماره 139560302034009187 هیات دوم0 اســداله رزبانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
29 صادره از کاشان بشماره ملى 1263134939 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 461/90 مترمربع بشماره 
3376 فرعى مجزى از شماره 493 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه از آقاى اکبر اردهالى)
121) راى شماره 139560302034009030 هیات دوم0 اســداله رزبانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
29 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263134939- ششدانگ یکباب دامدارى بمساحت 242/20 مترمربع 
بشماره  3377 فرعى مجزى از 493 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه از آقاى اکبر اردهالى)
122) راى شماره 139560302034015320 هیات دوم0 حسن سراجى نیاسر فرزند على آقا  بشماره شناسنامه 
1 صادره از کاشان به شماره ملى 1262928281- ششدانگ خانه و باغچه بمساحت 1059/50 مترمربع بشماره  
3387 فرعى مجزا از 72 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان(خریدارى مع الواسطه  از 

عباس و حسین حجازى)
123) راى شــماره 139560302034028883 هیات دوم0 محمود عظیمى طاهرى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 47 صادره ازکاشان به شماره ملى 1263209041- ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 176/25 
مترمربع بشماره 3396فرعى مجزا از 575 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان.( خریدارى 

مع الواسطه از وراث حسینعلى سعیدى)
124) راى شــماره 139560302034027811 هیات دوم0 مهدى مومنى طاهرى فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 62 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263298729- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر 
ساختمان بمساحت 85/87 مترمربع بشماره  3397 فرعى از 575 فرعى ازپالك 3 - اصلى  واقع در طاهرآباد 

بخش 4 کاشان(خریدارى از ورثه میرزا حسینعلى سعیدى)
125) راى شــماره 139560302034031489 هیات اول0 احســان نوروزى خزاقى فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 476 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261188845- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 181 مترمربع 
بشماره1737 فرعى  مجزا از 940 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع در خزاق بخش 4 کاشان (خریدارى از عطیه 

و نجمه احمدى)
126) راى شماره 139560302034026090 هیات اول0 فاطمه ساداتى فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 
376 صادره از کاشان بشماره ملى1261187849- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 256/21 مترمربع بشماره 
1750 فرعى مجزا از 1166 فرعى از پالك 4 - اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان.( خریدارى از حسین سیدى)

127) راى شــماره 139560302034029647 هیات اول0 ســلمان نوروزى خزاقى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 117 صادره از کاشان بشماره ملى  1263594565- ششدانگ یکبابخانه بمساحت  214 مترمربع 
بشماره 820 فرعى مجزا از 22 فرعى  از پالك 6 - اصلى واقع در خلف آباد بخش 4 کاشان.(خریدارى از عباس 

نوروزى و فاطمه حسین زاده)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد0    

م الف: 2144  تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/12/08  تاریخ انتشارنوبت دوم :  1395/12/23  
محمد سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/12/297

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 773/95 خواهان مجتبى خانلر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت داریوش 
امیرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/2/4 ساعت 6/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 39905 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/12/959
حصر وراثت

حبیب اله ادیبى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 897 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 320/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس ادیبى سده بشناسنامه 55 
در تاریخ 95/12/03  اقامتگاه دائمــی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- حبیب اله ادیبــى فرزند عبــاس ش.ش 897 ت.ت 1344 صادره از آبادان (پســر متوفى) 2- رامین 
ادیبى فرزند عبــاس ش.ش 633 ت.ت 1350 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 3- محســن ادیبى فرزند 
عباس ش.ش 63 ت.ت 1352 صادره از آبادان (پســر متوفى) 4- ثریا ادیبى فرزنــد عباس ش.ش 1205 
ت.ت 1343 صادره از آبادان (دختر متوفى) 5- فریبا ادیبى فرزند عبــاس ش.ش 70 ت.ت 1347 صادره از 
خرمشهر (دختر متوفى) 6- پریوش ادیبى سده فرزند عباس ش.ش 13 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1203 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان/12/988

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509973723802430 شماره پرونده: 9509983724600715 
شماره بایگانى شعبه: 951399 شاکى: خانم الهه بهرامى الوى فرزند حیدر به نشانى: 
مبارکه خیابان بسیج شمالى کوچه شهید نادر کاویان پالك 22. متهم: آقاى مسعود 
موردوان فرزند رمضان به نشانى: مبارکه خیابان بسیج شمالى کوچه شهید محمد 
على ایرانپور. اتهام ها: 1- تخریب 2- ترك انفــاق 3- تهدید 4- ضرب و جرح 
عمدى. گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت 
به بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مسعود 
موردوان فرزند رمضان فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى بودن دایر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدى و تخریب شیشه منزل موضوع کیفرخواست صادره از سوى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه باتوجه به شکایت شاکى خصوصى 
خانم الهه بهرامى فرزند حیدر، گزارش تحقیقات مجلسى مرجع انتظامى مورخه 
95/4/14 مضبوط در صفحه نه پرونده، گواهى گواهان، گزارش مرجع انتظامى 
مورخه 95/4/28 مضبوط در صفحه شانزده پرونده، گواهى پزشکى قانونى و عدم 
حضور متهم در مراحل مختلف دادرسى جهت دفاع جهت دفاع از خود بزه کارى 
مشارالیه به شرح موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به استناد مواد 
448 و 714 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم به 
پرداخت 1- سه دینار بابت سیاه شدگى خلف ران چپ 2- شش دینار بابت کبودى 
جانبى فوقانى ران راست، سرین راست، پهلوى راست و فوقانى ساعد دست چپ 
در حق شــاکى به جهت ایراد ضرب و جرح عمدى صادر و اعالم مى گردد. لکن 
در خصوص اتهام تخریب صرف نظر از صحت و ســقم موضوع باتوجه به شرح 
اظهارات شاکى که داللت بر آن داشته منزل استیجارى بوده است و وى مالکیتى 
نسبت به موضوع تخریب نداشــته بنابراین به جهت ذى نفع نبودن مشارالیها به 
استناد بند پ ماده 386 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 قرار موقوفى 
تعقیب صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 95/825  راستى رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه (102 جزایى سابق)/12/883

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره نامه: 9510113723802956 شــماره پرونده: 9509983725200352 
شماره بایگانى شــعبه: 951390 آگهى ابالغ وقت دادرســى بدینوسیله به آقاى 
مرتضى عطایى و على خاکسار مجهول المکان که در پرونده 930806 متهم است 
به اخالل در نظم عمومى و فحاشى ابالغ مى شــود در تاریخ 96/2/16  ساعت 
9/30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم 
مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/823 راســتى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/12/887

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره نامه: 9510113723802955 شــماره پرونده: 8909983725100425 
شماره بایگانى شعبه: 930806 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى ایمان 
قربانى مجهول المکان که در پرونده 930806 متهم است به سرقت ابالغ مى شود 
در تاریخ 96/2/16  ساعت 9/30 جهت رســیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در 
دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/824 راستى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/12/885

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره نامه: 9510113723802960 شــماره پرونده: 9509983724900582 
شماره بایگانى شعبه: 951773 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى محمد 
مومنى مجهول المکان که در پرونده 951773 متهم اســت به جعل سند عادى 
ابالغ مى شود در تاریخ 96/2/16 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در 
دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور با ارســال الیحه دادگاه بصورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 95/822 راستى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/12/893
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محمد انصارى پور درباره اینکه آیا خواب صبح باعث 
یبوست مى شــود، اظهار کرد: یکى از مواقعى که باید 
روده ها را تخلیه کرد، صبح زود اســت که بر اساس 
ســاعت بیولوژیک بدن روده ها و دســتگاه گوارش 

فعال مى شوند.
وى افــزود: بنابرایــن نبایــد در ایــن ســاعات 
در خواب به ســر برد زیرا با کاهش حساســیت روده 
یبوست و تجمع سموم در بدن عارض مى شود؛ بیدار 
شدن صبح زود و خوردن صبحانه به دفع بهتر کمک 

مى کند.

نقش خواب در جلوگیرى از یبوست
دســتیار تخصصى طب ســنتى ایران خاطرنشــان 
کــرد: خــواب خوب و درســت بــا تقویــت هضم 
غــذا و نضج فضــوالت به پیشــگیرى از یبوســت 
کمــک مى کنــد؛ هرچــه غــذا بهتر هضم شــود 
بهتر و ســریعتر از روده هــا خارج مى شــود و نضج 
فضــوالت به معنــى آماده کــردن آنها بــراى دفع 

است.

افزایش سّمیت و دفع سخت تر
انصارى پور متذکر شــد: ماندن مدفوع در راست روده 
پس از احســاس دفع باعث بازجــذب آب مدفوع و 
ســموم آن مى شود که عالوه بر ســمیت براى بدن، 
مدفوع خشک تر و دفع آن ســخت تر مى شود عالوه 
بر این پس از مدتى حساســیت روده بزرگ به حضور 
مدفوع کم شده و به موقع باعث هشدار به دفع مدفوع

 نمى شود که این هم به خشکى مدفوع منجر مى شود 
بنابراین در زمان احســاس به دفع باید تخلیه مدفوع 

صورت گیرد. 

محققــان در جدیدترین تحقیقات خود توانســتند از 
خواص بى نظیــر چغندر به خصوص براى ســالمت 

قلب پرده بردارند.
چغنــدر داراى خواص درمانى فراوان اســت و به جز 
تولید شکر مى توان از آن استفاده هاى درمانى بسیار 

زیادى کرد.
اغلب افــراد چغندر را به صورت خام یــا پخته تنها یا 
به همراه غذا و در سوپ استفاده مى کنند. این ریشه 
پرخاصیــت داراى مقادیر فراوان نیترات اســت که
مى تواند بــراى مقابله با ابتال به انــواع بیمارى ها از 
جمله بیمارى هاى قلبى عروقى مورد اســتفاده قرار 

گیرد.
همچنین چغنــدر منبع خوبى از آهــن، منگنز، مس، 
ویتامین B وپتاســیم بوده و مى توانــد باعث بهبود 
گردش خون، درمان اختالالت گوارشى، افزایش توان 
بدنى براى انجام کارى هاى استقامتى چون ورزش و 

نیز افزایش ظرفیت ذهنى شود.
کارشناســان در تحقیقات خود دریافتند افرادى که از 
چغندر در رژیم غذایى خود استفاده کرده اند به دلیل 
خاصیت گشاد کردن عروق خونى توسط مواد تشکیل 
دهنده این ماده خوراکى اکســیژن بیشترى دریافت 
مى کنند و به طور کلى از سالمت مطلوبى برخوردار 

مى شوند.
بســیارى از ورزشــکاران از لبو به عنوان یک مکمل 
تقویتى و انرژى زا قبل از انجام تمرینات و مسابقات 
ورزشى اســتفاده مى کنند تا توان بدنى آنها افزایش 

پیدا کند.
تنهــا مــوردى کــه چغنــدر در بــدن ایجــاد
مى کند، تغییــر رنــگ ادرار و مدفوع بــراى مدت 
زمانى تا 48 ســاعت پــس از مصرف آن اســت که 
البته جاى نگرانى ندارد زیرا این امــر به دلیل وجود 
رنگدانه هاى فراوان در این خوراکى و دفع آن از بدن 

صورت مى گیرد.

محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند.این عضو جدید در یک ناحیه در معرض دید و در سیستم گوارشى انسان پنهان شده است.
 محققان این پژوهش اظهار کردند، اگر چه ما در حال حاضر در مورد ساختار این عضو جدید مطمئن هستیم اما هنوز درك کاملى از عملکرد آن نداریم و انجام مطالعات بیشتر در مورد آن مى تواند کلیدى براى 

درك و درمان بیمارى هاى شکم و گوارش باشد.
 این اندام جدید که «مزانتر» نام گرفته، یک عضو جدید است که در سیستم گوارش ما یافت شده و سالیان سال تصور دانشمندان بر این بود که این اندام از قسمت هاى تکه تکه و جداگانه تشکیل شده است.
اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این عضو در واقع یک عضو واحد و ادامه دار است. دانشجویان پزشکى از سال گذشته تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و دریافتند که «مزانتر» یک عضو متمایز است.

بهترین کتاب درسى پزشکى شناخته شده در جهان به نام «آناتومى گرى» نیز در نسخه به روز رسانى شده خود داراى تعریف جدیدى از این اندام است.
”مزانتر“ عبارت است از پوشش حفره شکمى که روده را به دیوار شکم متصل کرده و همه چیز را به صورت محفوظ در محل نگه مى دارد.

این کشف جدید به دانشمندان نشان مى دهد که مهم نیست که در زمینه علم تا چه حد پیشرفت داشته اند، بلکه مسئله این است که همیشه چیزهاى بیشترى براى کشف و یادگیرى حتى در بدن انسان وجود دارد.
  شواهد به دست آمده از وجود این اندام جدید در The Lancet Gastroenterology & Hepatology منتشر شده است.

یک فنجان قهوه گــرم مى تواند صبــح دل انگیزى را 
براى شما شکل دهد. یک فنجان چاى مى تواند پس از 
یک روز پر استرس به کسب آرامش کمک کند. و نتایج 
جدیدترین پژوهش ها درباره فواید سالمت هر یک از این 
نوشیدنى ها ممکن است حس بهترى در شما ایجاد کند.

چاى و قهوه دو نوشــیدنى محبوب در جهان هســتند. 
آژانــس بیــن المللــى پژوهش دربــاره ســرطان از

مجموعه هاى وابسته به سازمان جهانى بهداشت اخیراً 
قهوه را از فهرست مواد مشکوك به سرطان زا بودن خارج 
کرده و برخى پژوهش ها نشــان داده اند این نوشیدنى 
مى تواند به پیشگیرى از عود سرطان روده بزرگ پس از 
درمان کمک کند. همچنین، مطالعات دیگر نشان داده اند 
نوشیدن قهوه ممکن است در پیشگیرى از بیمارى هاى 

آلزایمر و پارکینسون مؤثر باشد.
از ســوى دیگر، مطالعات مختلف به این نکته اشــاره 
داشته اند، افرادى که چاى مى نوشند، احتمال کمترى 
دارد به سرطان هاى پوســت، پستان، و پروستات مبتال 
شــوند. پژوهشــگران همچنان در تالش هستند تا به 
ارتباط دقیق این شرایط پى ببرند، اما چاى، به ویژه چاى 
سبز، سرشار از ترکیباتى مانند آنتى اکسیدان هاست که 

مى توانند آسیب سلولى را محدود کرده و سیستم 
ایمنى بدن را تقویت کنند. 

آیا یکى از این دو نوشیدنى براى شما بهتر و مفیدتر 
است؟

به گفته پژوهشگران پاسخ به این پرسش دشوار است 
زیرا جداسازى مواد تشکیل دهنده متفاوت چاى و قهوه، 
نقش آنها در رژیم غذایى شما، و آثار آنها بر سیستم هاى 

مختلف بدن دشوار است.
الیوت میلر، متخصص مراقبت هاى پزشکى در مؤسسه 
ملى سالمت و تیم وى به تازگى نشــانه هاى بیمارى 
قلبى در بیش از 6,800 نفر بــا پس زمینه هاى مختلف 
را در آمریکا مورد بررسى قرار داده اند. حدود 75 درصد 
این افراد قهوه مصرف مى کردند، در شرایطى که حدود 
40 درصد مصرف چاى را گزارش کردند. در همین راستا، 
مشخص شد نوشیدن بیش از یک فنجان چاى به طور 
مرتب با تجمع کمتر کلسیم در شریان هایى که خون را 
به قلب مى رسانند، مرتبط بود. تجمع کلسیم مى تواند 
به بیمارى قلبى منجر شود. نوشــیدن قهوه نیز اثرى بر 

بیمارى قلبى نداشت.
به گفته پژوهشگران اشاره به اینکه قهوه و چاى چگونه 

بر سالمت انسان تأثیرگذار هســتند، دشوار است. هر 
دو نوشــیدنى حاوى انــواع مختلفى از مواد تشــکیل 
دهنده هســتند. آنها حاوى کافئین، پلــى فنول ها، و 
آنتى اکســیدان هــا – ترکیباتــى کــه ویژگى هاى
ضد سرطان آنها مورد مطالعه قرار گرفته است – هستند.
نوشــیدن چاى بــا خطــر کمتــر ابتال به ســرطان

و بیمارى قلبــى، کاهش وزن بهبود یافته، و سیســتم 
امینى قوى تــر پیوند خــورده اســت. در همین حال، 
مطالعات مختلف نوشیدن قهوه را به عنوان یک روش
بالقوه نه تنها براى مقابله با بیمارى پارکینســون، بلکه 
دیابت نوع 2، بیمارى کبدى، و مشکالت قلبى معرفى 

کرده اند.
مطالعه اى جدید که به رهبرى چارلز فوکس، مدیر مرکز 
سرطان دستگاه گوارش در مؤسســه سرطان دانا فاربر 

بوستون، انجام شد، نشــان داد که نوشیدن منظم قهوه 
ممکن است به پیشگیرى از بازگشت سرطان روده پس 

از طى شدن روند درمان کمک کند.
در این مطالعه، تقریباً یک هزار بیمار مورد بررســى قرار 
گرفتند و ارتباطى قابل توجه بین نوشیدن قهوه و خطر 
کمتر عود سرطان روده بزرگ پس از درمان در افرادى 
که روزانه چهار فنجان یا بیشتر قهوه مصرف مى کردند، 
مشاهده شد. هر چه آنها قهوه بیشترى مصرف مى کردند 
خطر عود سرطان کمتر مى شد. اما پژوهشگران به این 
نکته اشاره نداشته اند که چه عنصرى در این نوشیدنى 

موجب شکل گیرى این نتایج شده است.
پژوهش هایى دیگر نقش ژنتیک و ســبک زندگى در 
آثارى که نوشــیدن چاى و قهوه به همراه دارند را هم 

بررسى کرده اند. 

شما بهتر است
کدامیک براى سالمت 

    قهوه    قهوه       یـا 
چاى؟چاى؟

خواب صبحگاهى 
باعث یبوست مى شود

 خوردن لبو راز 
جوان ماندن قلب است

تحقیــق جدیــد نشــان مى دهــد مصرف
مکمل هاى ژالتین نظیر دسرهاى ژله اى و 
پاســتیل مى تواند براى سالمت استخوان ها 

مفید باشد.
به گفته محققان مصــرف مکمل ژالتین به 
همراه ورزش مى تواند به ساخت رباط، تاندون 

و استخوان ها کمک کند.
این تحقیق نشــان مى دهــد مکمل ژالتین 
موجب افزایش میزان اســیدهاى آمینه خون 
و نشانگرهاى مرتبط با سنتز کالژن در افراد 
تحت آزمایش شــد و مکانیــک رباط هاى 
مهندسى شده رشدیافته در محیط آزمایشگاه 

را بهبود بخشید.
تیم تحقیق توانســت با این نتایج تعیین کند 
که مکمل هاى ژالتینى براى ورزشــکاران،

 افراد مسن و افراد دیگرى که نیاز به انعطاف 
پذیرى و حمایت مفصلى بیشــتر دارند، مفید 

است.
تیــم تحقیــق در ایــن بــاره مى نویســد:
«این داده هــا بیانگر این مطلب اســت که 
افــزودن ژالتیــن و ویتامین C بــه برنامه 
ورزشى متناوب مى تواند نقش سودمندى در 
پیشگیرى از اسیب و تسریع روند ترمیم بافت 

داشته باشد.»
 به گفته محققــان، عالوه بــر مکمل هاى 
ژالتین، ســوپ اســتخوان که تهیه شــده 
از اســتخوان هاى ماهى یا حیوانات اســت 
نیز حــاوى مقادیر زیادى ژالتیــن به همراه

 ویتامین ها و مواد مغذى مهم است.

فایده مکمل ژالتین
 در تقویت مفاصل

سید جواد علوى درباره غذاى مناسب و سالم اظهار داشت: غذاى مناسب، غذایى است که بعد از خوردن آن 
فرد به حاالتى مانند خمودگى، بى حالى، نفخ و قراقر(صداى شکم)، یبوست، اسهال و نظایر آن مبتال نشود.

 وى افزود: انسان از خوردن غذا لذت مى برد  و به این لحاظ اگر در انتخاب یا نحوه استفاده غذاها دچار خطا 
شود, تاوان آن را نخستین مرحله معده و بعد تمام دستگاه گوارش مى پردازد.

این کارشناس طب سنتى خاطرنشان کرد: خوردن دوغ و ماست همراه با غذا به ویژه غذاهاى گوشتى مانند 
کباب، موجب بروز دردهاى مفصلى و سوء هاضمه مى شود.

علوى اضافه کرد: بیدار ماندن زیاد باعث از بین رفتن رطوبات اصلى بدن ، اختالل در هضم غذا ، خشکى مغز 
و در نهایت سبب جنون مى  شود.

وى متذکر شد: خوردن باید در هنگام اشتهاى راستین باشد چرا که در هنگام سیرى و پر بودن معده و بدن، 
خوردن بیشتر باعث تداخل و فساد غذا، اسهال و بیمارى مى شود.

 این کارشناس طب سنتى یادآور شد: عالئم اشتهاى واقعى عبارتند از: ایجاد سبکى در معده و زیر آن، عدم 
آروغ با بوى غذاى قبلى و بدبو، احساس سبکى در حرکات و افزایش حواس پنج گانه چون بویایى و شنوایى 

است. همه شــما از فواید نوشــیدن مایعات و به ویژه آب آگاه 
هستید. این امر در باردارى از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است تا جایى که تحقیقات نوشیدن کم مایعات را از علل 

اصلى زایمان زودرس دانسته اند.
نتایج تحقیقاتى که شرکت آب هاى دماوند با همکارى 
انستیتو تحقیقات تغذیه ایران انجام داده، نشان مى دهد 
25 درصد زنان تهرانــى در روز کمتر از 1,2 لیتر مایعات 
مصرف مى کنند، در حالى که بر اســاس اعالم سازمان 
بهداشت جهانى، سرانه مصرف مایعات براى مردان 2,9 
لیتر در روز و براى زنان 2,2 لیتر است این رقم براى زنان 
باردار به 2,5 لیتر در روز و براى زنان شــیرده به 2,8 لیتر 

افزایش مى یابد.

نقش نوشیدن آب در سالمت مادر و جنین
دکتر احمد مرتضــوى، متخصص زنــان و زایمان، در 
خصوص اثرات کمبــود آب در زنان بــاردار مى گوید: 
«نوشیدن مایعات سالم  باعث دفع سموم بدن مى شود و 
درنتیجه از بروز هرگونه عفونتى در بدن مادر جلوگیرى 

مى کند.
از عوارض کم نوشیدن آب، مى توان به احساس خستگى، 
گرفتگى عضالت، سردرد، بى حوصلگى و احساس تهوع 

اشاره کرد.
باید توجه داشــت که زنان باردار بسیار بیشتر از سایرین 

در معرض یبوســت و عفونت مجارى ادرار قرار دارند، و 
مصرف کم مایعات و درنتیجــه کم ادرار کردن، عواملى 

هستند که باعث عفونت مجارى ادرار مى شوند.
عفونت مجــارى ادرار مخصوصًا در ســه ماهه ســوم 
حاملگى مى تواند موجب زایمان زودرس شــود. از این 
رو نوشیدن حداقل هشــت لیوان آب در روز به مادران 

توصیه مى شود.»
دکتر مرتضوى درباره رابطه مصرف آب و سالمت جنین 
ادامه داد: «در دوران باردارى، میزان خون مادر حدود یک 
لیتر افزایش مى یابد تا جنین بتواند غذا و اکسیژن کافى 

دریافت کند.
این میزان افزایش با نوشیدن مایعات سالم و آب تأمین 
مى شود. مادر با نوشیدن آب مى تواند مایعات بیشترى را 
ذخیره کند که این امر به ســالمت جنین کمک خواهد 

کرد.»
از دست دادن میزان بیشتر آب بدن در دوران شیردهى

بر اساس پژوهش هاى کارشناسان تغذیه شرکت دنون، 
یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان صنایع غذایى و پیشرو 
در تولید آب هاى بســته بندى در جهان، زنان در دوران 
شیردهى به طور متوســط روزانه 750 میلى لیتر شیر به 
نوزادان خود مى دهند که حــدود 87 درصد این میزان را 

آب تشکیل مى دهد.
از این رو بــه مادران به ویژه در شــش ماهه اول دوران 

شیردهى توصیه مى شــود که حتمًا یک لیتر آب بیشتر 
بنوشند تا بتوانند میزان آب ازدســت رفته بدن را جبران 

کنند.
راحت ترین راهکار براى مــادران، در دوران باردارى و 
شیردهى، همراه داشتن یک بطرى آب است تا بتوانند در 

طول روز این میزان کمبود آب را جبران کنند.
زنانى که در زمان باردارى نمى توانند مزه طبیعى آب را 
تحمل کنند، بهتر است با افزودن چند قطره مرکبات مانند 
پرتقال یا لیمو در آب، آن  را مــزه دار کنند تا در طول  روز 
میزان آب بیشترى بنوشند و به این ترتیب از کم آب شدن 

بدن خود جلوگیرى کنند.

کشف یک اندام جدید در بدن

عوارض کم نوشیدن آب در باردارى

,,

 بر اساس اعالم 
سازمان بهداشت 
جهانى، سرانه 
مصرف مایعات براى 
مردان 2,9 لیتر در 
روز و براى زنان 
2,2 لیتر است این 
رقم براى زنان 
باردار به 2,5 لیتر 
در روز و براى زنان 
شیرده به 2,8 لیتر 
افزایش مى یابد

همراه غذا، دوغ و ماست نخورید



١٦دريچه ٢٩٠٠دوشنبه  ٢٣ اسفند ماه 

با ارسال تصاوير، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دريچـه
شما هم مى توانيد خبرنگار شويد

       ٠٩١٣٢٠٠٨٦٤٠      :شماره تلگرام
 :               

منبع: ميزان       : 

اين روزها...


