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30 پیـام رسان باید مسدود شود

حکایت مردى که  باعث پیروزى ترامپ شدبخشودگى وجه التزام تسهیالت بانک مهر اقتصادحباب سکه ترکیداسباب کشى منزل چقدر تمام مى شود؟روایت باهنر از رابطه الریجانى و حسن روحانى بین المللاقتصاداقتصاداجتماعجهان نما

«گالب 2»
 اصفهان را نجات مى دهد
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درخواست فیلترینگ شبکه هاى اجتماعى در ایران

رئیس دانشــگاه غیر انتفاعى سپهر اصفهان خبر ریزش 
دیوار یکى از کالس هاى دانشگاه را تأیید کرد.

حســن على بختیار نصرآبادى به ایســنا گفت: دیوارى 
که ریزش کرد یک تیغه (دیــوار گچى غیر مقاوم) براى 
جداسازى کالس بوده اســت که مسئله مهمى نیست و 

خوشبختانه هیچگونه آسیب یا خســارت جانى نداشته 
است.

وى افزود: ساختمان دانشگاه نوســاز و در برابر زلزله و 
حوادث احتمالى مقاوم است اکنون نیز در حال بازسازى و 

مقاوم سازى دیوار هستیم.

پرچمداران فعلى سامسونگ را بشناسید

توضیح رئیس دانشگاه سپهر درباره ریزش دیوار یک کالس 
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سود یک  شبه دالالن 
آجیل براى یکسال

9 روز تا رسیدن بلندترین شــب سال (یلدا) باقى 
مانده و بازار انواع آجیل و خشکبار نیز هر روز داغ تر 
از دیروز مى شود، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل 
فروشان معتقد است که وزارت کشاورزى مجوز 
واردات برخى از محصوالت خشکبارى که مانند 

بادام هندى ...
6

رابطه مان با 
رئیس جمهور 
قبًال بهتر بود

پاسخ پورمحمدى 
به موضوع یک 

ممنوع التصویرى 

حال فوتبال اصفهان 
فعًال خوب است
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هدیه 20 میلیون متر مکعبى آسمان به اصفهان 

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

پایان دوستى خسرو و شیما رنگ خون گرفتهوا از فردا آلوده مى شود
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: وزش باد در استان هاى شمالى 
مى تواند سقف خانه ها را با خود ببرد.امیر حسین نقشینه در گفتگو با 
میزان، با اشاره به  آخرین وضعیت جوى کشور گفت: پدیده قالبى که در 
چند روز گذشته احساس شد کاهش دما و سرماى هوا بود. البته میزان 
سرما همانند موج قبلى نبود. کارشناس ســازمان هواشناسى با بیان 

اینکه طول امواج ...

مزاحمت  هاى پســر جوان براى دختر مورد عالقه اش با درگیرى 
مرگبار پایان گرفت.ســاعت12و45دقیقه 16 مهر ماه سال گذشته 
مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران در جریان مرگ پسر جوانى به 
نام «هوشنگ» در بیمارستان قرار گرفتند و کارآگاهان با حضور در 
بیمارستان پى بردند که مقتول در یک درگیرى خونین هدف ضربات 

چاقو قرار گرفته است.

حال فوتبال اصفهان 
فعًال خوب است
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با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/211 مورخه 
95/5/30 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس 
TU5 مشــکى رنگ مدل 1393 از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت سه روز جهت دریافت اسناد و مدارك، به 

شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
* ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

* تاریخ چاپ نوبت اول آگهى : 95/9/14 
* آخرین مهلت تحویل اسناد: 95/9/28 

* محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى 
شماره تماس: 8- 55722207- 031

آگهى مزایده عمومى  (مرحله دوم)

سبحان نظرى- شهردار نیاسر سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 943 مورخ 95/06/18 شوراى اسالمى شهر نسبت به مزایده 3 باب مغازه 
واقع در بلوار جانبازان، جنب اشیان مغازه هاى پالك 911، 912 و 903 با رعایت صرفه و صالح شهردارى از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت  ادارى 95/10/09 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 

شرایط: 
الف) شرکت  کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 

ب) متقاضیان مى بایست این برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى و یا واریز نقدى 
به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/13 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود 

را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ج) پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 95/10/14 در حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى 

تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده 
برنده مزایده خواهد بود. 

ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

شماره تماس شهردارى: 52251030 

آگهى تجدید مزایده

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواست  جالل ربیعى- شهردار ورنامخواست  

نوبت اول

بارش هاى هفته پیش، ذخیره سد زاینده رود را افزایش داد
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به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا باهنر 
پیرامون روابــط مجلس و دولت اظهار داشــت: رابطه 
هیئت رئیسه مجلس و رؤساى مجلس با رؤساى جمهور 
عمومًا باید مثبت، ســازنده، هم افزا و همگرا باشد البته 
هیئت رئیسه و رؤســاى مجلس باید از کارهاى دولت 

مواظبت کنند.
وى افزود: ارتباط الریجانى و روحانى دقیقاً در این تعادل 
قرار دارد یعنى الریجانى تالش مى کند از کارهاى مثبت 
دولت حمایت کند و نمایندگان مجلس را به آن ســمت 

مدیریت کند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى با بیان اینکه 

در حال حاضر الریجانى و روحانى تالششان بر این است 
که در مورد کارهایى که در جهت منافع ملى قرار دارد به 
یکدیگر کمک کنند، ادامه داد: طبیعى است توقعاتى را 
مجلس از دولت داشته باشد و دولت باید فشار بیشترى 
بر انجام بعضى از کارها بیاورد اما نباید منافع ملى فداى 
رفاقت هاى تشکیالتى و حزبى شود، البته این موضوع را 

در حال حاضر حس نمى کنم.
رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى اظهار داشت: 
رابطه کف قوا با رابطه رأس قوا کامًال متفاوت است اما 
سه قوه، تعبیه شده اند که امور کشور را مدیریت کنند و به 

سمت اهداف کّمى و کیفى نظام حرکت کنند.

وزیر دادگســترى ضمــن تأکید بــر اینکــه موضوع 
ممنوع التصویرى رئیس دولت اصالحــات ارتباطى به 
وزارت دادگســترى ندارد، گفت: این موضوع در حیطه 
اختیارات وزارت دادگسترى نیست و سخنگوى دولت و 

قوه قضائیه در این رابطه توضیح داده اند.
حجت االســالم والمســلمین مصطفى پورمحمدى در 
گفتگو با ایلنا در واکنش به سئوال یکى از نمایندگان عضو 
فراکســیون امید در رابطه با مداخله نهادهاى قضائى در 
نشریات دانشجویى و برخورد با این نشریات به دلیل نام 
بردن از سیدمحمد خاتمى، گفت: البته این مسئله در حیطه 
اختیارات بنده نبود اما به احترام مجلس در کمیســیون 

حاضر شــده و توضیحاتى ارائه کردم.عضو کابینه دولت 
یازدهم در پاسخ به انتقاد نماینده تهران در رابطه با اینکه 
وزیر دادگسترى جرأت ندارد از یک شــهروند نام ببرد، 
خاطرنشان کرد: این موضوع پیش از این روشن و مشخص 
شده و بارها از سخنگوى دولت و سخنگوى قوه قضائیه در 
این رابطه سئوال شده و توضیح داده اند. وى افزود: واقعیت 
این است که باید در حوزه مسئولیت هاى خود در وزارت 
دادگسترى پاسخگو باشم و سئوال اینجاست که اساساً چرا 
درباره موضوعى که ارتباطى به وزیر دادگسترى ندارد، از 
بنده سئوال شده. من تأکید کردم این مسئله باید از طریق 

کدام مجارى قانونى پیگیرى شود.

روایت باهنر از رابطه 
الریجانى و حسن روحانى

پاسخ پورمحمدى به موضوع 
یک ممنوع التصویرى 

بنده خدا احمدى نژاد 
دیگر کسى را ندارد

محسن کوهکن عضو فراکسیون    خبر آنالین|
والیت مجلس شـوراى اسـالمى در مـورد اینکه برخى 
معتقدند که طیف وابسـته به احمدى نـژاد در حال بهره 
بردارى از تفرقه و خألهاى موجود در جریان اصولگرایى 
براى معرفى کاندیدا هستند، گفت: آقاى احمدى نژاد دیگر 
مطرح نیست، بنده خدا دیگر طیفى و کسى را نیز ندارد که 

بخواهد در انتخابات شرکت کند.

کنار آمدن با آمریکا 
از نگاه امام جمعه شیراز

  فرارو| آیت ا... اسـدا... ایمانى امام جمعه شـیراز 
گفت: کنار آمدن بـا آمریـکا و انگلیس و آنهـا را یار خود 
معرفى کـردن و به عنـوان اینکـه مى توانند گره گشـاى 
زندگى ما باشـند و دل بسـتن به آنها گناهى اسـت که از 

تهمت، شرب خمر، بى عفتى و قمار و... نیز بدتر است.

کیهان همان کیهاِن 
25 سال پیش است

  ایلنا| اصغر همت هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون 
نیز به یادداشـت روزنامه کیهـان درباره بهـرام بیضایى 
واکنش نشان داد و گفت: «بهرام بیضایى جایگاهى دارد 
که روزنامه  کیهان نمى تواند هیچ خدشه اى در بزرگى اش 

به وجود بیاورد.»
همت گفت: «معتقدم بهرام بیضایى جایگاهى دارد که با 
این سم پاشـى ها از بین نمى رود.» وى  یادآور شد: «خود 
آقاى بیضایى چندین سـال پیش راجع بـه کیهان حرف 
زده اسـت و به نظر من کیهان هنوز همان است و فرقى 
نکرده است.» اشاره اصغر همت به نامه اى است که بهرام 
بیضایى در سال 1370 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نوشت چراکه فیلم «مسافران» او پس از مدت ها تعویق 

اکران، بازهم اصالحیه هاى تازه اى به آن خورده بود.
بیضایى در جایى از این نامه سرگشاده نوشته است: «اگر 
قرار است کیهان نشینان و سوره نویسان و موتورسواران 
براى سرنوشت نمایش فیلم ما تصمیم بگیرند، پس چرا 

ما فیلم هایمان را به شما ارائه مى کنیم؟»

یک میلیون جوان در نوبت 
اعزام به سوریه و عراق 

  میزان | نایب رئیس کمیسـیون امنیـت ملى و 
سیاسـت خارجى مجلس گفت: تنهـا در مقطع فعلى اگر 
مقام معظم رهبرى حکم جهاد در سوریه یا عراق را بدهند، 
حداقل بیش از یک میلیون جوان در نوبت اعزام هستند تا 

به حکم ولى فقیه خود، «لبیک» بگویند.
ابوالفضل حسـن بیکى ادامـه داد: در میـان خیل عظیم 
داوطلبـان براى اعـزام به سـوریه و عـراق، تعـداد قابل 
مالحظه و بسـیار زیادى از جوانان و نوجوانان کم سن و 
سـال وجود دارد؛ در این زمینه مقام معظم رهبرى از نظر 
فقهى فرمودند که افراد بالغ و داراى سـن بـاال در جبهه 

سوریه و عراق مشارکت داشته باشند.
مشاور سابق رئیس ستاد فرماندهى کل نیروهاى مسلح 
تصریح کرد: در حال حاضر همچون زمان هشـت سـال 
دفاع مقدس، تصمیم بر این شـده که فرزندان شـهداى 
مدافع حرم اولویتى براى حضور در جبهه ها نداشته باشند 
و در کشور بمانند و بیشتر به خانواده خود شهید رسیدگى 
کننـد. در زمان جنـگ تحمیلى عـراق علیـه جمهورى 
اسالمى، شاهد بودیم که حضرت امام (ره) اعالم کردند 
خانواده هایى که دو شهید یا بیشتر دارند، دیگر رزمنده به 

جبهه ها اعزام نکنند.

کنایه علم الهدى به رئیس جمهور
  تابناك | آیت  ا... احمد علم الهدى در خطبه هاى 
نماز جمعه مشـهد گفت: امروز که قضیه به اینجا رسیده 
مى خواهند پـاى مقام معظم رهبرى را وسـط بکشـند و 
بگویند این مذاکرات با راهبرى رهبرى صورت گرفته در 
صورتى که مواضع ایشـان درباره مذاکرات از ابتدا کامًال 
مشـخص بود. مقام معظم رهبرى فرمودند این مذاکره 
نتیجه ندارد و پایان آن شیطنت آمریکاست. از همان ابتدا 

فرمودند من به آمریکا بدبین هستم.  
علم الهدى گفت: حاال که به این نتیجه رسیده مى گویند 
این مسـئله با نظر مقام معظـم رهبرى بوده و ایشـان در 

جریان بوده اند.

توئیتر

  ایلنا| عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل 90 
مجلس شوراى اســالمى گفت: در زمان آیت ا... یزدى 
بخشى از اموال به منظور استفاده در بخش هاى عمرانى 
این قوه، با اذن در اختیار حجت االســالم والمســلمین 

رازینى رئیس کل وقت دادگسترى تهران قرار گرفت.
فرهاد تجرى با تأکید بر اینکه دیدار نمایندگان مجلس 
با رئیس و دیگر مســئوالن قوه قضائیــه امرى طبیعى 
و معمول اســت، ضمن ابراز بى اطالعى از اینکه کدام 
نمایندگان در این دیدار حضور داشتند، در رابطه با موضوع 
اموال و حساب هاى بانکى قوه قضائیه، اعالم کرد: باتوجه 
اینکه احتماًال برخى از مردم ابتــدا خبرهایى جهت دار 
در این رابطه شــنیده اند، ممکن است موضوع جالبى به 
نظرشان رسیده باشد و کنجکاوى شان برانگیخته باشد اما 
براى صدر تا ذیل قوه قضائیه از کارمندان جزو تا قضات و 

مقامات عالیرتبه امرى طبیعى است.
او گفت: باتوجه به اینکه از حدود 20 سال پیش، این روند 
وجود داشته و این حســاب ها به عنوان حامى و پشتیبان 
بخش عمرانى و توسعه اى قوه قضائیه استفاده مى شده، 

نکته جدیدى نیست و ابهامى در این رابطه وجود ندارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: درصورتى که این مسئله را داخل سیستم قوه قضائیه 
از مسئوالن پیگیرى کنید، کســى ابهامى ندارد؛ چراکه 
همه چیز شفاف است و قوه قضائیه، دستگاهى است که 

ناظر و مصلح امور است.
او با گالیه از انتشــار خبرهایى در برخى رسانه ها درباره 
انتســاب ظالمانه این حســاب ها به رئیس قوه قضائیه، 
خاطرنشان کرد: این حساب ها مربوط به قوه قضائیه است 
و این مباحث هیچ ارتباطى به رئیس قوه قضائیه و شخص 

آیت ا... الریجانى ندارد.
تجرى گفت: آنچه امروز به عنوان مبالغ در اختیار رئیس 
قوه قضائیه، مطرح شده از زمان ریاست آیت ا... یزدى در 
قوه قضائیه وجود داشته و بخشى از این مبالغ به منظور 
اســتفاده در بخش هاى عمرانى اســتان تهران که در 
آن زمان با محدودیت هایى مواجه شــده بود، به حسب 
درخواست رئیس قوه قضائیه و با اذنى که صورت گرفت، 
در اختیار حجت االســالم والمسلمین رازینى رئیس کل 

وقت دادگسترى تهران قرار گرفته است.
او گفت: در واقع این مبالغ با اذن، از محل وجوه سپرده که 
بخشى از آن مجهول المالک است، تأمین شده و درنهایت 
نیز مربوط بــه همان اذن بوده و ارتباطــى با دولت ها یا 
دســتگاه هایى همچون قوه قضائیه که از بودجه کشور 

ارتزاق مى کنند، ندارد.

نماینده اصولگراى قصرشــیرین در مجلس شــوراى 
اسالمى یادآور شد:  در صورتى که چنین تدبیرى از سوى 
قوه قضائیه اتخاذ نمى شد، قاعدتاً سود این سپرده در اختیار 
بانک ها قرار مى گرفت و شاید بخشى از آن، قابلیت واریز 

به حساب هاى دولت نداشت.
تجرى خاطرنشان کرد: در چنین شرایطى، بعدها در زمان 
آیت ا... شاهرودى و متعاقباً در زمان آیت ا...آملى الریجانى 
این حساب ها به نام قوه قضائیه است و ارتباطى به رئیس 

قوه قضائیه ندارد.
او در پاســخ به ســئوالى درباره تأکید یکى از اعضاى 
اصولگــراى کمیســیون قضائى و حقوقــى مجلس 
درخصــوص اینکه حســاب هاى موردبحــث از زمان 

آیت ا... شــاهرودى به نام رئیس قوه قضائیه بوده، گفت: 
چنین مسئله اى صحت ندارد و درواقع به نام قوه قضائیه 
جمهورى اسالمى است و ارتباطى به رئیس قوه ندارد و 
درصورتى که در گذشته نیز به حساب هر یک از بزرگان 
بوده، مربوط به جایگاه حقوقى آنها بــوده و ارتباطى به 

جایگاه شخصیت حقیقى آنها ندارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: در واقع 
هیچیک از بزرگان حق چنین کارى را نداشته و ندارند و 
اساسًا شأن آنها اینگونه نیست که بخواهند به جز آنچه 
اذن و اختیار دارند، در چنیــن حوزه هایى ورود یا دخل و 

تصرف کنند.
نماینده قصرشــیرین در مجلس شوراى اسالمى یادآور 

شد: این حســاب ها هم اکنون نیز موجود است و با حق 
امضاى مسئوالن قوه قضائیه، به نام این قوه است.

او در واکنش به علت عدم اطالع رسانى و شفاف سازى 
در رابطه با این حساب ها ازسوى قوه قضائیه، اعالم کرد: 
به نظر مى رسد این مســئله تاحدودى ناشى از ضعف در 
اطالع رسانى باشد و درصورتى که قوه قضائیه از همان 
ابتدا شفاف ســازى مى کرد، هیچکدام از این شــک و 
شبهه ها و سوءبرداشت ها صورت نمى گرفت؛ هر چند بنا 
نیست هر شبهه اى که ایجاد شد، قوه قضائیه در انفعال 

قرار گرفته و پاسخگو باشد.
نماینده مجلس شوراى اسالمى اعالم کرد: به اعتقاد من، 
روندى عادى طى شد و مشکلى وجود ندارد و باتوجه به 

تعامل خوبى که میان قــوه قضائیه ومجلس وجود دارد، 
اسناد مربوطه در دسترس اســت و برخى از نمایندگان 
مجلس نیز این اســناد را دیده و دیگــر نمایندگان نیز 
مى توانند با حضور در قوه قضائیه، اســناد را مالحظه و 

بررسى کنند.
او گفت: البته ما دقیقًا نسبت به مصالح دستگاه قضائیه 
آگاهى نداریم اما درصورتى که تصمیم گیرنده بودم اسناد 
مربوطه را در اختیار جراید و رسانه ها قرار مى دادم؛ چراکه 

این مسئله شفاف و روشن است.
تجرى در پایان در واکنش به تصمیم برخى نمایندگان 
براى مراجعه به قوه قضائیه به منظور بررســى دقیق تر 
موضوع، تصریح کرد: چنین دیدارهایى طبیعى اســت و 
احتمال دارد بخشى از همکاران ما به دنبال روشنگرى و 
بررسى دقیق تر موضوع باشند و از آنجا که دِر قوه قضائیه 
به روى نمایندگان مجلس باز اســت و احترام بسیارى 
براى جایگاه مجلس قائل است، نمایندگان قادر هستند با 
مراجعه به این اسناد، موضوع را مورد بررسى قرار دهند و 
قوه قضائیه نیز ممانعتى به عمل نمى آورد و درصورتى که 
ابهامى براى نمایندگان وجود داشته باشد، مسئوالن قوه 

قضائیه پاسخگو خواهند بود.

ظاهراً به این زودى ها قرار بــر تکمیل پازل انتخابات 
ریاســت جمهورى 96 اصولگرایان نیســت و تنها به 
اشاراتى در مورد ویژگى هاى کاندیداى انتخابى بسنده 
مى شود، در خالل همین ویژگى هاست که عضو جبهه 
پیروان از رمــز ورود جریان متبوعش بــه انتخابات 

رونمایى مى کند.
به گزارش خبرآنالین، اردوگاه اصولگرایان در سکوت 
نصفه و نیمه اى به سر مى برد، برخى از این سکوت تعبیر 
به سردرگمى و ابهام مى کنند و دیگرانى هم هستند که 
از رایزنى هاى پشــت پرده و حرکت با چراغ خاموش 
براى رو نشدن اســتراتژى انتخاباتى در مقابل رقیب 

روایت مى کنند.
در همین راســتا احمد کریمى اصفهانى عضو شوراى 
مرکزى جبهه پیروان خط امــام(ره) و رهبرى خبر از 
اجماع اصولگرایان مى دهد، اما نه اجماع بر روى کاندیدا 

یا مدل نهایى ورود به انتخابات سال 96.
 دبیرکل جامعه اصناف و بازار تنها از توافق اصولگرایان 
بر روى محور اصلى در انتخابــات 96 خبر مى دهد و 

مى گوید: اقتصــاد، رمز و کلیــد واژه اصولگرایان در 
انتخابات بعدى خواهد بود و به تبع آن، اقتصاددان بودن 
ویژگى اصلى فردى است که از اردوگاه اصولگرایان به 
عنوان کاندیداى نهایى رقابــت انتخاباتى 96 بیرون 

مى آید.
کریمى اصفهانى در مورد ویژگى اصلى و کلیدى کاندیداى 
احتمالى اصولگرایان مى گویــد: نامزد اصولگرایان حتمًا 
باید هم اقتصاددان بوده و هم دغدغه مســائل معیشتى 
مردم را داشته باشد. به تبع این ویژگى بقیه مسائل به طور 

اتوماتیک حل خواهد شد. 
دبیر کل جامعه اصناف درباره اصــرار و تأکید بر عدم 
تعیین مصداق تا جمع بندى نهایــى جامعه روحانیت 
دارد، گفت: جمع بندى واگذار شده به جامعه روحانیت، 
تا در مورد افراد، تشکل ها و مســائل مختلف بررسى 
کند. امیدواریم تا تقریبًا یک ماه آینده درباره این مسائل 
به یک نتیجه برسیم، شــاید این جمع بندى به تعیین 

مصداق هم بیانجامد.
در مورد سایر مدل ها از جمله مدل 11 نفره آل اسحاق، 

کریمى صراحتًا از رد آنها ســخن گفت و یادآورد شد: 
مدل هاى زیادى مطرح شد اما این بحث هاى اخیر ما 
را به سمتى برد تا تردید ما از افرادى که این ویژگى ها 
را ندارند برداشته شود و بتوانیم روى افرادى که داراى 

ذهن اقتصادى هستند تمرکز کنیم.
زمانى که از نام افــراد و کاندیداهاى گروه هاى خاص 
ســخن به میان مى آید عضو شــوراى مرکزى جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى تأکید مى کند که هیچ 
حرف و سخنى نمى شود از مصداق زد و باید تا یک ماه 

آینده منتظر ماند.
حال با تمام نشــانه هایى که از ســوى اصولگرایان 
براى کاندیــداى آتى دریافت مى شــود برداشــت 
مشخصى از نتیجه اجماع آنها نمى شود کرد. یک ماه 
زمانى اســت که یا این غبارها از چهــره اصولگرایى 
فرو مى نشــیند و چهــره کاندیداى نهایــى  نمایان 
مى شود، یا این ســردرگمى به اردیبهشت 96 خواهد 
رســید و روایت مشابه انتخابات پیشــین را براى آنها 

رقم خواهد زد.

فاضل الریجانــى با انتشــار نامه اى عالوه بــر ارائه 
توضیحاتى درباره جلســه خود با ســعید مرتضوى، از 
دادســتان تهران خواســت دارایى هاى خود و برخى 

مسئوالن بررسى شود.
به گــزارش ایلنا، در نامــه فاضل الریجانى با اشــاره 
اتفاقات یک شــنبه 15 بهمن مــاه 1391 و فیلمى که 
احمدى نژاد آن را در آن جلســه پخش کرد آمده است: 
«اکنون مجدداً در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم 
همزمان دارایى هاى نزدیکان آقاى محمود احمدى نژاد 
و دارایى هاى حاج على اکبر ناطق نورى و نزدیکانشان 
و سایر مســئوالن نظام که ممکن اســت شبهه اى در 

دارایى شان وجود داشته باشد، مورد بررسى قرار گیرد و 
اگر ریالى اضافه تر وجود دارد به نفع بیت المال ضبط و 
ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانه هاى عمومى به 

اطالع مردم برسد.» 
 روز یک شنبه 14 آذر، دبیر شوراى تبیین مواضع بسیج 
دانشــجویى کشــور به نقل از رئیس قوه قضائیه که 
دیدارى با تشــکل هاى دانشجویى داشــتند گفته بود: 
«عملکرد فاضل را تأیید نمى کنم و قبول هم ندارم و به 
نظر من کار او اشتباه است، این موضوع را از قول من نقل 
کنید؛ قضات در حال پیگیرى هستند و من هم بدون هیچ 

مالحظه اى پیگیر این پرونده خواهم بود.»

وزیر کشــور گفت: رابطه مان قبًال بــا رئیس جمهور 
بهتر بود و بیشتر توفیق داشتیم ایشــان را ببینیم ولى 
االن فرصت این کارها نیست و تنها براى کار مراجعه 

مى کنم و ایشان هم براى کار بنده را احضار مى کنند.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در 
برنامه «بدون تعارف» که در بخش خبرى 20:30شبکه 
دوم سیما پخش شد، گفت: من از نظر فکرى و سوابق 
سیاسى قطعًا گرایش و تمایلم به اصولگرایى است اما 
اصولگرایى نه به معناى عضویت در یک حزب سیاسى 
یا دارودسته خاصى، ولى تفکر و بینشم اصولگرایى است.
وى درخصوص حمایت جناح هاى سیاسى از خود گفت: 
به عنوان وزیر کشــور مى گویم از حمایت هیچکدام از 
گروه هاى سیاسى برخوردار نیستم بنابراین هر زمانى 

به مجلس مى روم کارت 
زرد را مى گیرم؛ چه 
در دوره قبــل که 
اصولگرایان لطف 
کردنــد و چــه در 

دوره فعلى که 

اصالح طلبان محبت کردند.وزیر کشور در پاسخ به این 
سئوال که رابطه تان با آقاى الریجانى رئیس قوه مقننه 
چگونه است؟ تأکید کرد: حدود 16 سال ارتباط کارى با 
ایشان داشتیم. وى در پاسخ به این سئوال که رابطه تان با 
آقاى روحانى خوب است؟ گفت: رابطه مان قبًال با رئیس 
جمهور بهتر بود و بیشتر توفیق داشتیم ایشان را ببینیم 
ولى االن فرصت این کارها نیست و تنها براى کار مراجعه 
مى کنم و ایشان هم براى کار بنده را احضار مى کنند.

رحمانى فضلى در پاسخ به این سئوال که نظرتان درباره 
گشت ارشاد چیست؟ گفت: بنده با گشت ارشاد کامًال 
موافقم اما با بى انضباطى، هرج و مرج و سوءاســتفاده 
و برخوردهاى نامناســب کامًال مخالفم. وزیر کشور در 
پاسخ به این سئوال که آیا گشت ارشاد فصل خاصى دارد؟ 
گفت: نه، اما برخى فصول اقتضا مى کند و به گونه اى 
است که تجلى برخى از ناهنجارى ها زیاد است و به تبع 

آن تذکرات هم بیشتر مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که قبًال گفته بودید سه بیکار 
فوق لیسانس در منزل دارید، آیا هنوز هم بیکارند و آیا پسر 
هستند یا دختر؟ گفت: بله، دختر هستند که کار ندارند ، 
پسرم شاغل است؛ بعد از اینکه این موضوع را مطرح کردم  
چندین نفر به من پیشنهاد کردند که حاضریم بچه هاى 
شما را استخدام کنیم که به آنها گفتم شما اگر حاضرید 
فرزندان من را استخدام کنید بروید و فرزندان دیگران 
استخدام کنید، بیکار زیاد است، من اگر قرار بود از رابطه 

استفاده کنم که تا االن استخدام مى شدند.
وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که چقدر حقوق 
مى گیرید، گفت: شش میلیون و 500 هزار 
تومــان به عنــوان عضو هیئت 
علمى دانشــگاه و 
دو میلیون و 800 
هزارتومان هم 
از دولت دریافت 

9میلیــون و500هزار مــى کنم کــه جمعــاً حدود 
تومان  مى شود.

روایت جدید عضو کمیسیون اصل 90 از حساب هاى قوه قضائیه

با اذن بوده...

,,
به نظر مى رسد این 
مسئله تاحدودى 
ناشى از ضعف 
در اطالع رسانى 
باشد و درصورتى 
که قوه قضائیه 
از همان ابتدا 
شفاف سازى مى کرد، 
هیچکدام از این 
شک و شبهه ها و 
سوءبرداشت ها 
صورت نمى گرفت

وزیر کشور: رابطه مان با رئیس جمهور قبالً بهتر بود رونمایى از «رمز» ورود اصولگرایان به انتخابات  96

نامه فاضل الریجانى به دادستان تهران:

دارایى هاى من، نزدیکان احمدى نژاد و ناطق نورى را همزمان بررسى کنید

به مجلس مى روم کارت 
مى گیرم؛ چه  زرد را
در دوره قبــل که 
اصولگرایان لطف 
کردنــد و چــه در 

دوره فعلى که 

گفت: نه، اما برخى فصول اقتضا مى
است که تجلى برخى از ناهنجارى ه

آن تذکرات هم بیشتر مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که قبًال گف
فوق لیسانس در منزل دارید، آیا هنوز ه
هستند یا دختر؟ گفت: بله، دختر هس
پسرم شاغل است؛ بعد از اینکه اینموض
چندین نفر به من پیشنهاد کردند که

شما را استخدام کنیم که به آنها گفتم
فرزندان من را استخدام کنید بروید
استخدام کنید، بیکار زیاد است، مناگ
استفاده کنم که تا االن استخدام مى
وزیر کشور در پاسخ به این سئو
مىگیرید، گفت: شش م
تومــان به عن
ع

9میلمــى کنم کــه جمعــاً حدود 
تومان  مى شود.
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معاون امور توانبخشى سازمان بهزیستى گفت:هشتگ 
به راه افتاده در فضاى مجازى مانند اینستاگرام و توئیتر 
با عنوان« # ایران11 »براى حمایت از 11 درصد جامعه 
معلول ایران، اذهان را به انحراف مى کشــاند چراکه در 
بیان آمار افراد داراى معلولیت، غلو کرده وبا احساســات 

مردم بازى مى کند.
حســین نحوى نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: ناتوان بودن 
11 درصد از افراد جامعه در هر کشورى از سوى سازمان 
جهانى بهداشت مطرح شــده که در این آمار تمام افراد 
داراى ناتوانــى مانند افراد داراى آســم نیز محاســبه 
شــده اند در حالى که براى ارائه خدمات به افراد داراى 

معلولیت باید به دنبال کسانى باشیم که واقعًا به خدمات 
تخصصى نیاز دارند.

وى خاطرنشان کرد: هم اکنون یک میلیون و 300 هزار 
نفر برابر با حدود 2 درصد از جامعه در ایران داراى معلولیت 

هستند که در سازمان بهزیستى نیز پرونده دارند.
نحوى نژاد تأکید کرد: باید به دنبال موارد واقعى معلولیت 
در جامعه باشــیم نه اینکه آمار 11 درصد جمعیت ایران 
معلول هستند را در ســطح وســیعى ترویج کنیم،اگر 
قرار باشــد تمام افــراد ناتوان را معلول حســاب آوریم 
آنگاه دولت در ارائه خدمات به آنان ورشکســت خواهد

 شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور از انجام مذاکرات با نهادهاى 
مختلف براى بیمه شدن 200هزار زندانى خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین، الهام امین زاده در خصوص 
احقاق حقوق شهروندى زندانیان گفت: یکى از این حقوق 
برخوردارى از حق بیمه اســت که در رابطه با احقاق این 

حق، تالش هایى در حال انجام است.
وى از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى خبر داد 
و افزود: با شــخص دکتر ربیعى در رابطه با بیمه شدن 
زندانیان مذاکرات متعددى داشتم و قرار شد در صورت 

تأمین منابع مالى، طرح بیمه شدن زندانیان اجرا شود.
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى 

در پاســخ به این ســئوال که چه تعداد از زندانیان بیمه 
مى شوند، گفت: طى صحبت هایى با وزیر مربوطه قرار 

شد 200هزار زندانى بیمه شوند.
امین زاده از پیگیرى ها براى اجراى این طرح ظرف یک 
الى دو ماه آینده خبر داد و افزود: متأسفانه بیمه بسیارى 
از زندانیان در بدو ورود قطع مى شود و این در حالى است 
که شرایط زندانیان و خانواده هایشان، به نحوى است که 

احتیاج به بیمه بسیار محسوس است.
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى 
تصریح کرد: ایده اولیه بیمه شــدن زندانیان، مربوط به 

سازمان زندان ها بود.

200هزار زندانى 
بیمه مى شوند

هشتگ «ایران11»
اذهان را به انحراف مى کشاند

تکاندن نوزاد در بیمارستان!
کارگر بخش زنان و زایمان، نوزاد یک روزه را همراه 

ملحفه تکان داد و سبب شکسته شدن سرش شد.
 هاشمى ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى بابل 
گفت: کارگر بیمارستان شهید یحیى نژاد بابل ملحفه 
روتختى را که نوزاد روى آن خوابیده بود جمع کرد و 
تکان داد. وى افزود: نــوزاد روى تخت داخل ملحفه 
پیچیده شــده بود و در آن لحظه مادرش داخل اتاق 
نبود. هاشــمى گفت: کارگر زمانى کــه نوزاد همراه 
تکاندن ملحفــه روى زمین پرت شــد، به وجودش 

پى برد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى بابل افزود: این 
خدمه زن که داراى 27 سال سابقه کار است، در حال 

حاضر از کار تعلیق شده است.
هاشمى افزود: این نوزاد یک روزه بعد از پرتاب شدن 
از تخت بیمارستان، سرش دچار خون ریزى شد که 

فورى به بخش مراقبت هاى ویژه انتقال یافت.
وى گفت: این نوزاد 95 درصد سالمتى اش را به دست 
آورد و اکنون از شیر مادر تغذیه مى کند و دیگر خطر 

جدى وى را تهدید نمى کند.

قورباغه ات را ببوس 
بعد از قورت دادن قورباغه نوبت به بوسیدن قورباغه 
رسیده اســت!  «قورباغه ات را ببوس» عنوان کتابى 
است از «برایان تریســى» که در ایران از سوى پنج 
ناشــر مختلف عرضه شده اســت؛ البته کتاب هاى 
زرد روان شناســى تنها به عناوین اینچنین محدود 

نمى شوند.
دکتر وحیده وطن خواه روان شــناس، مشاور خانواده 
و عضو انجمن روان شناســى ایــران در ادامه گفت: 
«حتی بعضى از این کتاب ها ادعا دارند که مى توانند 
اختالالت شــخصیتى را ظرف زمانى کوتاه درمان 
کنند. متأسفانه آمارى هم که از فروش این کتاب ها 
به گوش مى رسد، نگران کننده است. آخرین آمارى 
که از آن در ایران شــنیده ام، فروش باالى آنها بعد 

از کتاب هاى مذهبى است که باعث تأسف است.»

جا سوئیچى خواننده
احسان خواجه امیرى خواننده مشهور ایرانى با انتشار 
پستى در صفحه اینســتاگرام خود نسبت به اتفاقى 
جالب واکنش نشــان داد. وى با انتشار تصویرى از 
ساخت جاســوئیچى هایى با شــکل و شمایل خود 
نوشت: «ســالم. چند ماه ایران نبودیم جاسوئیچى 

مونم ساختن.»

امنیت فرهنگى 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى تأکید کرد: از نظارت 
بر شبکه هاى اجتماعى نباید به عنوان محدودیت یاد 
کرد؛ طالق، تهمت، فساد و ... محصول فضایى است 

که بر آن نظارت و امنیت فرهنگى وجود ندارد.
سیدرضا صالحى امیرى، اظهار داشت: پدیده اعتیاد، 
طالق، فساد و شکاف طبقاتى محصول فرآیند توسعه 
است، آمار طالق در دهه هشتاد، 17 درصد و در دهه 
90 به 27 درصد افزایش یافته که این مهم بیانگر آن 
است که توسعه جامعه با چالش هاى فرهنگى همراه 

بوده است.
این مسئول بیان کرد: حال باید فکر کنیم که چگونه 
باید در کنار توسعه کمترین آسیب اجتماعى را داشته 

باشیم.

اعتراض به تزئین کباب بره
هدیه تهرانى با انتشار عکس کباب بره مزین و متنى 
متفاوت صفحه شخصى اش را به روز کرد. این بازیگر 
44 ساله از گیاهخوار بودن خودش گفت و یک سئوال 

نیز مطرح کرد.
هدیه تهرانى نوشت: «با اینکه دلم مى خواهد اما واقعًا 
خیلى به کسى توصیه نمى کنم گوشت نخورید و فقط 
اگر سئوالى پرسیده بشه از فواید گیاهخوارى مى گم و 
اینکه چرا خودم گیاهخوار هستم و یا حداکثر توصیه ام 

به ساده خوارى و حداقل کمتر گوشتخوارى هست.
اینکه هیچ، اما فقط دوســت داشــتم بدونم پاسخ 
روانشــناختى به خالقیت هنرى بــراى تزئین روى 

اجساد پخته شده چه می تواند باشد؟»

چرك نویس

رئیس پلیس فتا به تازگى خواستار فیلترینگ 30 شبکه 
اجتماعى در ایران شده است.

به گزارش ایسنا، فعالیت شبکه هاى اجتماعى در ایران از 
سال ها پیش محلى براى بحث بوده و همچنان درباره 

فعالیت این شبکه ها در ایران اتفاق نظر وجود ندارد.
البته طى ماه هاى گذشته شورایعالى فضاى مجازى به 
عنوان تصمیم گیرنده و سیاستگذار کالن حوزه ارتباطات و 
فناورى اطالعات که باحضور اعضایى از تمام بخش هاى 
مرتبط فاواى کشــور و رئیس جمهورى جلسات خود را 
برگزار مى کند، فعالیت این شبکه ها را بالمانع دانسته و 
در نهایت در موارد متعدد فعالیت آنها را نیازمند طراحى و 

تدوین قوانین مختلف دانسته است.
به عنوان مثال در جلسه اخیر این شورا اینگونه مصوب 
شده اســت که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى براى 
کانال هایى که بیش از پنج هزار عضو دارند آیین نامه اى 
طراحى کرده و فعالیت ایــن کانال ها را ملزم به دریافت 

مجوز از مراجع مربوطه سازد.
با وجود این، رئیس پلیس فتا طى روزهاى گذشــته در 
نشســتى مطبوعاتى اینگونه اعالم کرده اســت که از  
152پیام رسان در دنیا 52 پیام رسان در کشور فعال است 
که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه 

باید 30 مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند.
این اظهارات هادیانفر در حالى مطرح مى شود که خود او 
در ادامه صحبت هایش گفته است: امروز در شبکه هاى 
اجتماعى فعال در موبایل، پایه 66 درصد جرائم در تلگرام 
اتفاق مى افتد، 20 درصد هم در اینســتاگرام و در واتس 

آپ کمتر از 2 درصد جرائم داریم.
حال با توجه به صحبت هاى رئیس پلیس فتا این سئوال 
پیش مى آید که اگــر از میان تمام 30 شــبکه فعال در 
ایران سومین رتبه جرائم به نرم افزارى چون واتس آپ 
اختصاص یافته و در مجموع درصد جرائم این نرم افزار 

حدود 2 درصد مى شود، سایر شبکه هایى که هادیانفر به 
آنها اشاره کرده چه مشکلى دارند که باید فیلتر شوند؟

رئیس پلیس فتا همچنین تأکید کرده است: باید سرِور این 
اپلیکیشن ها در اختیار ما باشد ولى تلگرام و واتس آپ و 
اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلى به دسترسى دادن 
به ایران ندارند که در شورایعالى فضاى مجازى به آنها 
فرصت داده ایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت هاى 

بومى خودمان استفاده کنیم.
هادیانفر در عین حال یادآور شــده اســت: امسال 60 
درصد جرائم فضاى مجازى به برداشت هاى غیر مجاز 
برمى گردد و بیش از 86 درصد از این پرونده ها به نتیجه 
رســیده اســت. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر، 
اطالعات بانکى 800 مشــترى یک بانک خصوصى را 

هک کرده بود  و فعًال در حال بررســى هســتیم  که آیا 
کارمندان بانک با آنها همکارى داشتند.

قطعاً در اینکه دسترسى به شبکه هاى اجتماعى با شرایط 
مطلوب مى تواند آرامش خاطر بیشــترى براى کشــور 
به همراه داشــته باشد شکى نیســت اما به هر صورت 
طى تمام ســالیان گذشــته برخى تجربه ها نشان داده 
سیاستگذارى هاى سلبى در نهایت موجب عدم دسترسى 
کاربران به شبکه هایى مانند فیسبوك، توئیتر یا یوتیوب 
نشده و بعضًا آمار فروش و استفاده فیلترشکن ها را باال 
برده است ازسوى دیگر طرح چنین موضوعاتى و انتساب 
آنها به کمیته فیلترینگ در حالى انجام شده که مسئوالن 
در شورایعالى فضاى مجازى بر قطع کامل دسترسى به 

این شبکه ها اصرار نداشته اند.

رئیس سازمان حج و زیارت از فراهم شدن بسته هاى 
ســفر هوایى به عتبات عالیات بعد از مراسم اربعین 

حسینى خبر داد.
سعید اوحدى با اشاره به فراهم شدن بسته هاى سفر 
هوایى به عتبات عالیات گفت: این بسته ها بنا بر نیاز 
و درخواست زائران، ســه، پنج، هفت، ده و 14 روزه 
اســت و داوطلبان مى توانند در سامانه این سازمان 

نام نویسى کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: کسانى که براى 
حج عمره یا تمتع ودیعه گذارى کــرده اند؛ به دلیل 
امضاى تفاهمنامه با بانک هاى ملى و ملت با انتخاب 
گزینه استفاده از تسهیالت در سامانه سازمان حج، از 

تسهیالت مد نظر در سفر خود بهره مند شوند.
وى افزود: روزانه به طور میانگین 80 گروه رهسپار 
عتبات عالیات مى شــوند و هر هفته 55 پرواز انجام 

مى شود.

نایب رئیس اتحادیه  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
غیرانتفاعى گفت: زمان اتمام کالس هاى درســى ترم 
مهر، 16 دى ماه است و 21 دى ماه نیز شروع امتحانات 

ترم خواهد بود.
محمد حســین طیرانى اظهار داشــت: در کشور 360 
مؤسسه غیر انتفاعى با تعداد 400 هزار دانشجو در حال 
فعالیت هستند اما به هیچ دانشــگاه غیر انتفاعى مجوز 

ساخت داده نمى شود. 
وى با اشــاره به زمان اتمام کالس هاى درسى ترم مهر 
ماه بیان کرد: اتمام این دوره 16 دى ماه است و  21 دى 
ماه نیز شروع امتحانات ترم خواهد بود که 12 روز کارى 

این امتحانات به طول مى انجامد.
نایب رئیس اتحادیه  دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالى غیرانتفاعى در ادامه گفت: براى ثبت نام ترم جدید 
دانشگاه هاى غیرانتفاعى دانشجویان مى توانند از دوم 
تا دهم بهمن ماه انتخاب واحد خود را انجام دهند و 11 
بهمن نیز شروع کالس ها خواهد بود. طیرانى اضافه کرد: 
وزارت علوم هم براى دانشــجویانى که جهت پرداخت 
شهریه با مشکالت مالى مواجه هستند شرایطى را در نظر 
گرفته تا از دریافت وام بهره ببرند.همچنین یارانه سلف به  

دانشگاه هاى غیر انتفاعى ارائه مى دهد.
وى در پایان با اشــاره بــه فعالیت هاى پژوهشــى در 
دانشــگاه هاى غیــر انتفاعى خاطر نشــان کــرد: در 
دانشگاه هاى غیرانتفاعى  اقدامات و فعالیت هاى خوب 
پژوهشى صورت گرفته است و بودجه خوبى هم از طریق 

هیئت امنا در اختیار ما قرار مى گیرد.

دکتر بابــک مصباحى بــازرس هیئت مدیــره انجمن 
داروسازان ایران از شیوه نظارت بر داروخانه هاى کشور 
مى گوید. اینکه نهادهاى ناظر بر عملکرد داروخانه هاى 

کشور چگونه به وظیفه شان عمل مى کنند.
به گزارش جام جم آنالین، بســیارى از مواقع دیده شده 
اســت که داروخانه ها بــه جاى داروى ایرانى مشــابه 
خارجى اش را به بیمار مى دهند تا نه تنها ما به التفاوت 
قیمت دارو را به بیمار پرداخــت نکنند بلکه پول داروى 
ایرانى را از شرکت هاى بیمه دریافت کنند. بازرس هیئت 
مدیره انجمن داروســازان ایران در این باره مى گوید: از 
لحاظ قانونى باید داروخانه همان دارویى را که پزشــک 
تجویز مى کند تحویل بیمار بدهد البته یک اســتثناى 
قانونى در اینجا داریم که داروســاز بررسى مى کند اگر 
بخواهد دوز و اندازه یا حتى نوع دارو را تغییر بدهد طبق 
همان قانون به صورت تلفنى مى تواند با پزشک صحبت 
کند و دالیلش را بگوید و در کنارش جایگزین آن دارو را به 
بیمار تحویل بدهد؛ این قانونى است. خیلى وقت ها اتفاق 
افتاده است که برخى از پزشک ها بخاطر مشغله کارى 
شان ممکن است خطاهایى داشته باشند که داروساز آن 
خطا را مى بیند و بر اساس آن خطا پزشک را آگاه مى کند 

و دارو عوض مى شود .
بابک مصباحى با اشاره به تفاوت هاى داروهاى ایرانى 
و خارجى مى گوید: از ســوى دیگر یک نوع دارو ممکن 
است برند هاى مختلفى داشته باشد که از لحاظ کارآیى 
درمانى یکسان هســتند در اینجا داروساز یا داروخانه به 
طور کلى مى تواند اعالم بکند هم به بیمار و هم به پزشک 
نسبت به تعویض آن اقدام بکند گاهى وقت ها هم خود 

بیمار درخواســت مى کند که از یک برنــد خاصى به او 
تحویل بدهند که این جا به جایى هم باز امکانپذیر است 
و قانون به آن اجازه مى دهد.  خارج از این حیطه من فکر 
نمى کنم که همکاران ما وارد بشوند و تغییراتى را اعمال 
کنند و از آنجایى که برندهاى مختلف از یک محصول 
مى تواند وجود داشته باشد که قیمت هاى مختلفى دارد 
اگر بیمار درخواســت داروى مورد نظر خودش را داشته 
باشد که گران تر باشد یک قانون هم در بیمه داریم که 
بیمار کف قیمت را پرداخت مى کند ما به التفاوتش را در 

واقع باید بیمار بپردازد.
بازرس هیئت مدیره انجمن داروســازان ایران در رابطه 
با این ســئوال که چرا داروخانه ها فاکتور نمى دهند تا 
بیماران بتوانند نســبت به قیمت آن دارو مقایســه اى 

انجام دهند مى گوید: اگر نسخه آزاد وجود دارد این الزام 
قانونى هســت که قیمت و مهر داروخانه زده بشود که 
مى توانیم بگوییم نشــان دهنده همان فاکتور است اگر 
به شکلى باشــد که در مراکز بیمه دریافت پول بشود باز 
هم در آنجا قیمت مى خورد و مهر داروخانه و پزشک زده 
مى شــود و مراجع قانون آن را کنترل مى کنند ولى به 
شکلى که یک فاکتور جداگانه اى هم نوشته شود خیلى 
عرف نیســت. یک نکته دیگر هم وجود دارد که دارو به 
عنوان یک کاالى استراتژیک دیده مى شود و این کاال 
را در تمام ایران که بروید قیمت آن یکسان است و تفاوت 
قیمتى دیده نمى شود . اگر داروخانه اى روى نسخه آزاد 
قیمت نزند و البته مهرش را هم نزند این کار غیر قانونى

است .

رئیس سازمان تعزیرات حکومتى گفت: در ایام نوروز 
96 خدمات بهتر و فعال ترى را ارائه خواهیم داد.

علیرضا جمشــیدى در گفتگو با ایســنا افزود: سال 
گذشــته حــدود 139 درصد افزایش گشــت هاى 
مشترك در ایام نوروز را داشــتیم و حدود 30 هزار 
بازرســى انجام دادیم، ان شاءا... امســال با وسعت 

بیشترى این کار را دنبال مى کنیم.
وى افزود: ســامانه 135 مى تواند به ما کمک کند تا  
شکایت ها سریع تر طرح شده و با مساعدت بیشترى 
آنها را پیگیرى کنیم. تصورم این اســت که خدمات 
بهتر و فعال ترى را در ایام نوروز سال 96 ارائه خواهیم 
داد.جمشیدى تصریح کرد: ما درصددیم  بخش هایى 
که  به مردم آسیب مى رســاند را با سرعت بیشترى 
پیگیرى کنیم از جملــه تخلفات صنفى یا زمانى که 
مردم در مسافرت هستند و مسائلى موجب رنجش آنها 
مى شود؛ ان شاءا... سازمان تعزیرات با قوت بیشترى در 

این زمینه عمل خواهد کرد.
وى یادآور شد: گشت هاى تعزیرات براى ایام نوروز 
معموًال از 15 اســفندماه تــا 15 فروردین ماه فعال 

مى شوند.

کارشناس ســازمان هواشناسى گفت: وزش باد در 
اســتان هاى شمالى مى تواند ســقف خانه ها را با 

خود ببرد.
امیر حسین نقشــینه در گفتگو با میزان، با اشاره به  
آخرین وضعیت جوى کشور گفت: پدیده قالبى که 
در چند روز گذشته احساس شد کاهش دما و سرماى 

هوا بود. البته میزان سرما همانند موج قبلى نبود. 
کارشناس ســازمان هواشناسى با بیان اینکه طول 
امواج در خلیج فارس به 3 متر مى رسد، تأکید کرد: 
روز شنبه اوج فعالیت سامانه بارشى در جنوب شرق 
کشور بود و استان هاى کرمان و هرمزگان و خلیج 

فارس را تحت تأثیر قرار داد. 
وى بــا بیــان اینکــه از روز دوشــنبه هــواى 
شــهرهاى صنعتى آلــوده مى شــود،تأکید کرد: 
هواى تهران  و کالنشــهرها بــا افزایش آالینده 
ها،آلوده مى شــود. افراد آســیب پذیر بهتر است 
روزهاى دوشــنبه و ســه شــنبه از خانــه خارج

 نشوند. 
کارشناس سازمان هواشناسى از افزایش سرعت باد 
در شمال کشور خبر داد و گفت: براى استان هاى 
ساحلى خزر روزهاى دوشــنبه و سه شنبه افزایش 
باد پیش بینى مى کنیم که این باد مى تواند سقف 

خانه ها را جا به جا کند.

اسباب کشى وسایل منزل براى افراد به عنوان یکى از 
هزینه هاى تحمیلى محسوب مى شود و ممکن است 
از 200 هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان براى 

خانوار هزینه به همراه داشته باشد.
 حمل بار و اثاثیه منزل همواره ازجمله دغدغه هاى افراد 
در هنگام جابه جایى بوده و در کنارکرایه وســیله نقلیه 
جهت حمل اثاثیه، هزینه هاى دیگرى را نیز بر خانوار 

تحمیل مى کند.
یکى دیگر از نگرانى هاى افراد، حمل صحیح اثاثیه و 
جلوگیرى از واردشدن خسارت به وسایل است که در 
بعضى موارد تضمین این امر از سوى باربرى ها متحمل 
هزینه اضافى به خانواده ها بوده که در پى بسته  بندى 

مناسب وسایل امکانپذیر است.
خبرنگار «میزان» در گفتگو با یکــى از باربرى هاى 
معروف به این نتیجه رسیدکه براى جابه جایى وسایل 
در صورتى که اثاثیه حجم باالیى داشــته باشــد و یا 
بسته بندى احتیاج شود کارشناس هاى مربوطه قبل از 
شروع فرآیند جابه جایى جهت تعیین هزینه بسته بندى 
و تعیین تعداد خاور به محل مورد نظر مراجعه مى کنند 
که این اقدام حدود 50 هزار تومان هزینه اضافى به افراد 

تحمیل مى کند.
با اعالم مبدأ و مقصد جهت جابه جایى وسایل، مسئول 
مربوطه هزینه خاور حمل بار را براى ســه ساعت در 
روزهاى شنبه تا چهارشــنبه 180 هزار تومان تعیین و 
کرایه را در روزهاى پنج شنبه، جمعه و تعطیالت 200 

هزار تومان اعالم کرد.
وى افزود: در صورتى که در طى مسیر با ترافیک مواجه 
شده یا زمان بارگیرى وسایل به دلیل زیاد بودن بار از سه 
ساعت بیشتر شود به ازاى هر ساعت 40 هزار تومان به 

هزینه حمل بار اضافه مى شود.
مسئول مربوطه در خصوص تعداد و هزینه کارگرهاى 
آموزش دیده براى جابه جایى وسایل منزل اظهار داشت: 
براى حمل بار و اثاثیه به سه کارگر نیاز است و راننده نیز 

به عنوان تضمین حمل بار به صورت صحیح، مبلغى را 
دریافت مى کند.

وى هزینه هرکدام از کارگرها را اینطور بیان کرد: هزینه 
کارگرها به همراه یک راننده براى ســه ساعت براى 
هرنفر 36 هزار تومان است و هرساعت اضافه ده هزار 
تومان به ازاى هرنفر به هزینه دستمزد کارگرها اضافه 
مى شود.این مسئول در رابطه با حمل اثاثیه سنگین مانند 
یخچال ساید و گاوصندوق اظهار داشت: حمل یخچال 
ســاید طبقه اى پنج هزار تومان اســت که اگر راهرو 
آپارتمان براى جابه جایى یخچال تنگ باشد و کارگر 
به سختى آن را حمل کند هزینه حمل براى هرطبقه 

افزایش پیدا مى کند.
وى همچنین حمل گاوصندوق را توافقى اعالم کرد و 
گفت: حمل گاوصندوق بستگى به وزن آن دارد و اگر 
بیش از 200 کیلوگرم وزن آن باشد نیاز به چرخ حمل 

دارد که هزینه آن در زمان جابه جایى تعیین مى شود.
مسئول باربرى در خصوص بسته بندى اثاثیه و هزینه آن 
اظهار داشت: بسته بندى معمولى با 90 متر ضربه گیر، 
50 متر وکیوم و دو حلقه چســب 260 هــزار تومان 
هزینه بر بــوده که این میزان براى بســته بندى یک 
سرویس چوب کافى است و براى بسته بندى ویژه با 
ضربه گیر و وکیوم با جنس عالى 280 هزار تومان تمام 
مى شود.گفتنى است در صورتى که اسباب کشى براى 
مسیر طوالنى و خارج از شهر انجام شود باتوجه به مسیر، 
کرایه وســیله نقلیه حمل بار افزایش پیدا مى کند که 
ممکن است از 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان 
متغیر باشد.  با این تفاسیر براى افرادى که هرچند سال 
یک بار مجبور به جابه جایى وسایل منزل خود هستند 
این هزینه ها شاید سنگین باشــد و با بررسى حداقل و 
حداکثر هزینه یک اسباب کشى در داخل شهر، با داشتن 
وســایلى چون یخچال ســاید و گاوصندوق مى توان 
هزینه ها را بین 350 هزار تومان تا حدود یک میلیون 

تومان تخمین زد.

درخواست فیلترینگ شبکه هاى اجتماعى در ایران

30 پیام رسان باید مسدود شود
اسباب کشى منزل چقدر تمام مى شود؟

ماجراى یک کالهبردارى نسبتاً رایج در برخى داروخانه ها

تاریخ شروع امتحانات پایان ترم دانشگاه هاى غیرانتفاعى

هوا از فردا 
آلوده مى شود

گشت هاى نوروزى 
تعزیرات از 15 اسفند 

بسته هاى ویژه براى
 زائران عتبات 
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تعویض 200 کنتور خراب 
آب در دهاقان

رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان گفت: 
در هشت ماه گذشته 243 کنتور خراب آب در دهاقان 

و گلشن تعویض شده است.
مهـدى شـمس بگـى اظهـار داشـت: یکـى از 
معیارهـاى مدنظر قـرار گرفته در عملیـات تعویض 
کنتـور، اسـتاندارد کـردن وضعیت حوضچـه کنتور 

مى باشد.
وى باتوجه بـه اینکه ایـن کار با مشـارکت مردم در 
امر اسـتاندارد سـازى کنتور انجام مى شود، تصریح 
کرد: این روند باعث سـامان یافتن و استاندارد شدن 
وضعیـت بخشـى از کنتورهـاى دهاقـان و گلشـن 
و همچنیـن شـکیل و اسـتاندارد شـدن وضعیـت 

کنتورهاى مشترکان شده است. 

تمدید فراخوان 
جشنواره رسانه اى ابوذر 

بنابراعـالم دبیرخانه جشـنواره رسـانه اى ابـوذر، به 
دنبال تقاضـاى پى در پـى عالقه مندان به شـرکت 
در این جشـنواره، فراخـوان این دوره از جشـنواره تا 

28 آذر تمدید شد.
این فراخوان همزمان با سراسر کشور در چهار بخش 
مکتوب یادداشـت خبرى،تحلیلى،گزارش،مصاحبه 
و عکس خبـرى با موضـوع امر به معـروف و نهى از 
منکـر، اقتصـاد مقاومتى، ایثـار و شـهادت، گفتمان 
انقالب اسـالمى، رسـانه و فضـاى مجـازى برگزار 

مى شود. 
خبرگـزارى هـا و پایـگاه هاى خبـرى مـى توانند تا 
28 آذر آثـار خـود را از طریـق پایـگاه اینترنتـى 
j.abozar@chmail. یا b.resaneh@chmail.ir
ir و یا با شـماره تماس 36123989 به دبیرخانه این 

جشنواره ارسال کنند.  

طرح زمستانه 
پلیس راه استان آغاز شد

رئیس پلیس راه استان اصفهان از آغاز طرح زمستانه 
پلیس راه همزمان با فرا رسیدن فصل سرما در سطح 

جاده هاى استان خبر داد.
سرهنگ حسین پورقیصرى اظهار داشت: در راستاى 
اجراى این طرح نیرو هاى پلیس راه در 9 نقطه برفگیر 
اسـتان همچون گردنه قرقچى، مالاحمد، سمیرم و 

دامنه مستقر شدند.
وى در ادامـه افـزود: پلیـس  راه در قالـب تیـم هاى 
گشت محسوس و نامحسوس در محورهاى منتهى 
به اسـتان اصفهان حضور دارند و خدمات الزم را به 

رانندگان ارائه مى دهند. 
رئیس پلیس راه اسـتان اصفهان افزود: در راسـتاى 
اجـراى طـرح زمسـتانى دسـتگاه هاى اجرایـى 
اورژانـس، راه و شهرسـازى، سـازمان حمل ونقل و 
پایانه هـا، هالل احمـر و مدیریت بحران مشـارکت 

دارند. 

صدور  37 میلیون دالر کاال از 
آران و بیدگل

رئیس اداره صنعـت، معدن و تجـارت آران و بیدگل 
از صـادرات کاال در هفت ماهه امسـال به ارزش 37 
میلیون و 300 هزار دالر از طریق گمرك کاشـان به 

خارج از کشور خبر داد.
حسـین حاجى زاده اظهارداشـت: این کاالها شامل 
فرش ماشـینى، نخ، پرز قالى و میلگرد بوده است که 
فرش ماشینى بیش از 90 درصد این مقدار صادرات 

را تشکیل مى دهد.
وى در ادامـه بیـان داشـت: در حـدود نیمـى از این 
صادرات از گمرك شهرستان کاشان و بقیه آن توسط 
گمرکات سایر استان ها صادر شده که عمده صادرات 

به کشورهاى آسیاى میانه،عراق و افغانستان است.
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت آران 
و بیـدگل تصریـح کـرد: سـاالنه حـدود 45 میلیون 
متر مربع فـرش ماشـینى در ایـن شهرسـتان تولید 
مى شـود و این شهرسـتان با تولید 50 درصد فرش 
ماشـینى کشـور رتبه نخسـت تولید فرش کشـور را 

داراست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر استان اصفهان 11 درصد برق کشور را تولید و 

12 درصد برق کشور را نیز مصرف مى کند.
رســول موســى رضایى تأکید کرد: اســتان اصفهان در 
ســال هاى قبل عالوه بر تأمین برق خود، برق سه استان 
چهارمحال و بختیارى، یزد و بخشــى از استان مرکزى را 
هم تأمین مى کرد.وى ادامه داد: اســتان اصفهان در حال 
حاضر 11 درصد برق کشور را تولید و 12 درصد برق کشور 

را مصرف مى کند که عددهاى بسیار بزرگى هستند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر در استان اصفهان 11 نیروگاه وجود 

دارد که بزرگ ترین آن نیروگاه شهید منتظرى است، گفت: 
نیاز مردم به برق باعث شده تا این صنعت بسیار رشد کند 

چراکه انسان بدون برق نمى تواند زندگى کند.
وى خاطرنشان کرد: شرکت برق منطقه اى استان اصفهان 
در حال حاضر مسئولیت شبکه زیرساخت، خطوط، خطوط 
انتقال و ساخت نیروگاه ها را بر عهده دارد. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه اى استان اصفهان با بیان اینکه 80 درصد تولید 
برق در اصفهان خصوصى است، تصریح کرد: در راستاى 
اقتصاد مقاومتى بخش ســیکل ترکیبى نیروگاه جنوب 
اصفهان را ایجاد مى کنیم و تأمین اعتبار این بخش از محل 

اعتبارات اقتصاد مقاومتى استان اصفهان انجام مى گیرد.

استاندار اصفهان گفت: از سال 92 نرخ تورم استان حدود 
یک تا 2 درصد باالتر از میانگین کشور بود که با اقدامات 
صورت گرفته اخیراً نرخ تورم اصفهان حدود 0/5 درصد 

از متوسط کشور پایین تر است.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: اگر قبــول کنیم که 
مهمترین مشکل کشور اشتغال است باید در این جلسات 
بر این موضوع تأکید شود که از لحاظ محتوایى چگونه 
مى توانیم فرصت هاى شــغلى موجود را حفظ کنیم و 
فرصت جدید شغلى فراهم کنیم و موضوعات نیز باید با 
دیدگاه علمى و محتوایى مورد بررسى قرار گیرد تا به حل 

موضوع کمک نماید.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به طرح آیین نامه کارگروه 
ارتقاى اقتصادى و مشــارکت هاى مردمى بیان داشت: 
این کارگروه باید زیر نظر ستاد بازآفرینى و نوسازى بافت 
شــهرى فعالیت کند و دبیرخانه آن نیز باید در اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى مستقر شود.
وى با تأکید بر اینکه علل افزایــش نرخ بیکارى باید به 
صورت کامل مورد بررســى قرار گیرد، گفت: با توجه به 
تشکیل ستادها و کارگروه ها که نتایج مثبتى در افزایش 
نرخ اشتغال در بخش کشاورزى و گردشگرى و خدمات 
ایجاد کرده است باید دالیل افزایش نرخ بیکارى با این 

اقدامات صورت گرفته بررسى گردد.

اصفهان 12 درصد برق کشور 
را مصرف مى کند

نرخ تورم اصفهان پایین تر از 
متوسط کشور است

اوایل هفته گذشــته به دنبال بارندگى شدید در استان 
اصفهان، رودخانه زاینده رود همانند ســال گذشــته 
ســیالبى شــد و با باال رفتن کدورت آب به حدود 40 
درصد و گل آلود شدن آن، ظرفیت تولید آب در تصفیه 
خانه باباشیخعلى در حدود 60 درصد کاهش یافت به 
گونه اى به ناچار این سامانه آبرسانى از مدار خارج و در 
همان ساعات اولیه این اتفاق، تمام مخازن ذخیره آب 
شهر اصفهان خالى شد و بیشتر مناطق اصفهان و حتى 
برخى از شهرهاى کوچک اســتان درگیر افت فشار و 

قطعى آب شدند.

به گزارش ایمنا البته خروج تصفیه خانه باباشیخعلى از 
مدار تصفیه آب شرب اصفهان اتفاق تازه اى نیست. 28 
شهریور سال 94 نیز، با بارندگى شدید در منطقه غرب 
اصفهان، رودخانه زاینده رود سیالبى شد و  با کدورت 
و گل آلود شدن آب، ظرفیت تولید آب در تصفیه خانه 
آب باباشــیخعلى 80 درصد کاهش یافت به گونه اي 
که این سامانه از مدار خارج شــد و موجب افت فشار 
آب در بیشــتر مناطق و قطعــى آب در برخى مناطق 

اصفهان شد.
31 مرداد سال 93 نیز با نشت گازوئیل به آب زاینده رود 

بار دیگر تصفیه خانه باباشیخعلى از مدار خارج شده بود 
و تأمین آب چهار میلیون اصفهانى به مخاطره افتاد و 
مردم بیش از هشت ساعت در گرماى تابستان را بدون 
آب سپرى کردند. البته در آن زمان دلیل خروج تصفیه 
خانه باباشــیخعلى از مدار فعالیت از سوى مسئوالن 
اســتان بارها با تأیید و تکذبیه هایى همراه شد با این 
حال، هر چه بود اصفهانى ها یک روز دیگر آب نداشتند 
و قطعی آب چند روزه اصفهان در ســال 87 براي آنها 
تداعی شد که یک دستگاه بولدزر اداره راه و ترابرى با 
خط لوله انتقال نفت خام در منطقه سامان برخورد کرد 

و زاللى رودخانه زاینده رود آغشــته به صدها تن نفت 
خام شد و مسئوالن مجبور شدند براى رفع آلودگى آب 
اصفهان تا مدتى تصفیه خانه باباشــیخعلى را از مدار 
خارج کنند و در آن زمان بازار داغ داللى آب معدنى در 
شهر رونق چندانى به خود گرفت. اما به جایى نکشید 
که بختیارى اســتاندار وقت اصفهان و مسئوالن آب 
و فاضالب اســتان اعــالم کردند کــه آلودگى نفتى 
آب اصفهان مرتفع شــده با این حال شــهروندان تا 

مدت ها بعد بوى نفت را در 
آب آشامیدنى خود احساس 

مى کردند.
ایــن حادثــه مســئوالن 
وقــت را متوجه شــکننده و 
آسیب پذیر بودن شبکه تأمین 
آب شــرب اصفهان کرد. در 
ایــن راســتا طــرح تونل 
ســفر  در   «2 «گالب 

اســتانى هیئــت وزیران 
دولــت وقت در ســال 88 
مصوب شد و در 15 مرداد 
سال 93 صالح معاون امور 
هماهنگــى اســتان هاى 
معاونــت راهبردى و برنامه 
ریــزى رئیــس جمهــور، 
آبرســانى  دوم  ســامانه 
بــه اصفهــان بــزرگ یا 
گالب 2 را طرحــى درون 
اســتانى و نقــش پدافند 
غیرعامل بــراى اصفهان 
عنوان کرد و گفــت که با 
توجه به اینکه در ســال 87 
به مــدت دو هفته آب تمام 
شهرها و روستاهایى که از 
رودخانه زاینده رود مشروب 
مى شــدند قطع شــد تونل 
گالب 2 در دستور کار قرار 
گرفت تا در صورت هر گونه 

مشــکل بتوان آب حدود چهار میلیون نفر اصفهانى را 
تأمین کرد.

ســامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ بــه طول 17 

کیلومتــر و با هدف انتقــال آب از منطقه باالدســت 
زاینده رود در محدوده استان اصفهان به اجرا گذاشته 

شده است.
فرقى نمى کند نشت گازوئیل، نفت و یا شکسته شدن 
لوله و یا هر بالى طبیعى همچون ســیالبى شــدن 
رودخانه زاینده رود! تصفیه خانه باباشیخعلى با حوادثى 
اینگونه، متزلزل و آسیب پذیر است و حوادث مختلف 
در هفت سال گذشته هشــدارى بوده که سامانه دوم 
آبرســانى اصفهان بــزرگ تا چه 
انــدازه براى اصفهان اساســى و 

ضرورى است.
ســامانه دوم آبرســانى اصفهان 
بزرگ و یــا همــان تونل گالب 
2، مسیرى اســت که کمبود آب 
تصفیــه خانه را تأمیــن مى کند 
به دلیــل اینکه مســیر آب آن از 
منطقــه اى دیگر اســت در این 
گونه مواقع مى تواند بخشــى از 
مشکل تأمین آب اصفهان را حل 
کند. به طور قطــع حوادثی از این 
دســت، ضرورت اجراى ســریع 
ســامانه دوم آبرســانى اصفهان 
بزرگ را بیش از هر زمان بیشــتر 
کرده اســت. قطعى آب اصفهان 
امسال بر اثر یک اتفاق طبیعى رخ 
داد اما هر عاملى که زاینده رود را 
دچار شرایط بحرانى کند منجر به 
مشکالتى براى انتقال آب تصفیه 
خانه باباشــیخعلى مى شــود که 
مؤثرترین و بهترین راه عالج این 
مشکل تسریع ساخت سامانه دوم 

آبرسانى اصفهان است.
اگر به هر دلیل تأسیسات تصفیه 
خانه باباشــیخعلى از مدار خارج 
شود تأمین آب شرب چهار میلیون 
نفر از جمعیت اســتان اصفهان با 
تهدیدى جدى مواجه مى شود که 
این اتفاق توجه ویژه مســئوالن استان و به خصوص 
وزارت نیــرو را مى طلبــد چراکه این ســامانه براى 

اصفهانى ها نقش پدافند غیرعامل را ایفا خواهد کرد.

«گالب 2» 
اصفهان را نجات مى دهد

در انتظار سامانه دوم آبرسانی

مدیر روابط عمومى شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
نفت اصفهان در گفتگو با ایمنا در رابطه با شکســتگى 
لوله نفت مارون - اصفهان گفت: هــم اکنون محیط 
کامًال پاکســازى شــده و وضعیت به حالــت عادى 
بازگشته اســت و این واقعه کامًال از حوزه اصفهان جدا 

مى باشد.
نظرى گفت: این حادثه در منطقه سرخون چهار محال 
و بختیارى اتفــاق افتاده که هم اکنــون محیط کامًال 
پاکســازى شــده و وضعیت به حالت عادى بازگشته 
اســت و این واقعه کامــًال از حــوزه اصفهــان جدا 

مى باشد.
همچنین ظهرابــى مدیرکل محیط زیســت اصفهان 
در ایــن زمینــه تأکید کــرد: این موضــوع مربوط به 
اصفهان نمى باشد، مســئوالن چهارمحال و بختیارى 
در پى رفع مشــکل برآمــده اند و جاى هیــچ نگرانى 

نیست.
  وى درباره نشــت مواد نفتى به رودخانه سرخون و سد 
کارون هم گفت: موادنفتى نشتى بالفاصله جمع آورى 

شد اما متأســفانه مقدارى از آن در زمین فرو رفته و در 
مسیر آب منتشر شده که به دلیل ســبکى مواد نفتى و 
روى آب قرار گرفتن مواد نفتى به نظر مى رســد حجم 
آلودگى باالســت که بــا واکنش ســریع و تخلیه خط 
و جمع آورى مواد نفتى قبل از آلوده شــدن آب ســد 
کارون از بروز یک بحران زیســت محیطى جلوگیرى 

شد.
 معماریان اعالم کــرد: مواد نفتى  تا شــعاع 10 تا 15 
کیلومترى جلــو رفت و در حد قوس و قــزح در منطقه 
سرخون به چشمه هاى اطراف و حوضچه هاى پرورش 
ماهى نفــوذ کرد که با تمــام توان مواد نفتــى مهار و 
جمع آورى شــد و با تخلیه به موقع و 80 ساعت توقف 

انتقال نفت خام از سر گرفته شد.

آلودگى نفتى به
 اصفهان نرسید

ســازمان «دیده بان شــفافیت و عدالت» در اصفهان با 
حضور رئیس هیئت مدیره این سازمان آغاز به کار کرد.

مسئول سازمان مردمى دیده بان شــفافیت و عدالت در 
اصفهان در این مراسم اظهار داشــت: رویکرد سازمان 
براساس دو مبناى مهم است، نخست اینکه موضوعات 
را با استفاده از توان فنى جلو ببرد، دوم اینکه این سازمان 
توجه تمام به قوانین دارد، در این راستا سعى مى کنیم از 

توان سیاسى استفاده کنیم.
مهران نحوى با اشاره به نکته اى که سبب متفاوت شدن 
این سازمان با دیگر سازمان هاى مردم نهاد است، افزود: 
افراد زیادى در برابر عملکرد این ســازمان ایســتادگى 
مى کنند چراکه موضوع فعالیت این سازمان مبارزه با فساد 

است که دشمنان بسیار جدى دارد.

وى افزود: ما در ماه هاى گذشته دو موضوع را در اصفهان 
پیگیرى کردیم که شــامل بررسى مشکالت مالى یک 
مؤسسه اعتبارى و یک شرکت تعاونى بود و در این راستا 

فهرستى از مسائل را بررسى کرده ایم.
مسئول سازمان مردمى دیده بان شــفافیت و عدالت در 
اصفهان خاطرنشان کرد: در این زمینه مردم از حقوق خود 
بى خبر بودند و یکى از اهداف فعالیت دیده بان شفافیت و 
عدالت روشنگرى در ارتباط با حقوق مردم است، عالوه بر 
این ارتباط با حاکمیت مى تواند ما را در ایجاد این شفافیت 

کمک کند.
وى با بیان اینکه هدف این سازمان کمک به کاهش فساد 
است، گفت: یکى از دالیلى که سبب پدید آمدن انقالب 

اسالمى شد مبارزه با فساد بود. 

سازمان«دیده بان شفافیت و عدالت» 
در اصفهان آغاز به کار کرد

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
زمین هاى معارض اطراف پروژه شهید باالیى (اشکاوند) 
تا پایان سال جارى توسط شهردارى منطقه 6 اصفهان 
آزادسازى و براى تکمیل عملیات پروژه در اختیار سازمان 

عمران قرار مى گیرد.

ایرج مظفر اظهارداشــت: عملیات احداث پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهید باالیى(اشکاوند) در کمربندي شرق 
اصفهان و در مقابــل مجموعه مرکز همایش هاي بین 

المللی امام خامنه اى (مدظله العالى) در حال اجراست.
وى افزود: بخشى از این مسیر روگذر تقاطع احداث شد 
اما براى احداث گردش به چپ پروژه نیاز به آزادسازى 

زمین بود.
وى تصریح کــرد: با توجــه به اینکه در این قســمت 
تعدادى مالک وجود داشــت، اقدامات حقوقى و قانونى 
براى آزادســازى توسط شــهردارى منطقه 6 انجام و 

مالکیت ها مشخص شد.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان تأکید کرد: 
زمین هاى معارض اطراف پروژه شهید باالیى تا پایان 
سال آزادسازى و براى تکمیل عملیات پروژه در اختیار 

سازمان عمران قرار مى گیرد.

آزادسازى زمین هاى معارض
 پروژه شهید باالیى  

مرکز تخصصى- آموزشى فرش دستباف با هدف تبادل 
تجربیات مؤثر و فعال هنرآموزان، همکارى و هم فکرى 
با کارشناســان و برنامه ریزان نظام آمــوزش و پرورش 

افتتاح شد.
رئیس اداره آموزش فنی و حرفه اي و کاردانش اســتان 
اصفهان گفت: این مرکز با ایجاد زمینه مناسب براى تبادل 
تجربیات مؤثر و فعال هنرآموزان، همکارى و هم فکرى با 
کارشناسان و برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش از طریق 
تأثیر گذارى بر نهاده ها و فرآیند آموزشى افتتاح شده است.

شــاهپوري  اظهارداشــت: مرکــز تخصصــی آموزش 
هنرآموزان فرش دســتباف اســتان اصفهان در فضایی 
معادل 150مترمربع شامل سه کارگاه تخصصی در زمینه 
رنگرزي الیاف، طراحی نقشــه فــرش و بافت با امکانات 
پیشــرفته و علمی در زمینه آموزش فرش دســتباف، با 
اعتباري بالغ بر 200میلیون ریال از محل اعتبارات معاونت 
متوسطه استان تجهیز شده و آماده ارائه خدمات آموزشی 
- تخصصی به کلیه هنرآمــوزان و فعاالن در حوزه فرش 

دستباف کشور می باشد.

مدیر کل امور روستایى استاندارى اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 897 دهیار به فعالیت مشغول هستند که از امنیت 

شغلى و بیمه برخوردار نیستند.
عیسى بهمن با اشاره به مشــکالت روستاها، گفت: عدم 
هماهنگى، عدم نظارت و عدم آگاهى قانون از مشکالت 
روستاهاست. وى افزود: عدم اشتغال و ارزش افزوده دیگر 
مشکالت روستاهاســت، که در این زمینه ایجاد صنایع 
تبدیلى کوچک در روستا سبب اشتغالزایى و افزایش ارزش 

افزوده مى شود.
مدیر کل امور روستایى استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
صنایع بزرگ آالیندگى زیست محیطى به همراه دارد، گفت: 
مى توان با ایجاد طرح توسعه روستایى که طرحى موفق در 

استان بود روستاها را به تولید ثروت تبدیل کرد.
بهمنى خاطر نشان کرد: تحول و پیشرفت در روستاها منوط 
به تالش و جوامع محلى و حضور و مشارکت مردم در برنامه 

ریزى هاست. 
وى افزود: در استان اصفهان 897 دهیار به فعالیت مشغول 

هستند که از امنیت شغلى و بیمه برخوردار نیستند.  

افتتاح مرکز تخصصى
  فرش دستباف

فعالیت 897 دهیار در 
استان اصفهان

 مناسب سازى 
معابر بلوار آیینه خانه

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: مناسب سازى 
معابر بلوار آیینه خانه و چهارراه آبشار تکمیل شد.

منصور نجفى اظهار داشت: مناسب سازى معابر منطقه 
براى تـردد روان معلـوالن و جانبـازان در دسـت اجرا 
قرار گرفت. وى بااشـاره به اینکه مناسـب سازى معابر 
بلوارآیینه خانـه براى تـردد روان جانبـازان و معلوالن 
تکمیل شده است، افزود: مناسب سازى معابر چهارراه 

آبشار نیز به پایان رسید.

■■■
تولید 40 درصد بوقلمون 

کشور در استان  
مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: استان اصفهان با تولید 40 درصد گوشت بوقلمون 
کشـور، رتبه نخسـت این صنعت را به خود اختصاص 

داده است. 
زهرا فیضى بـا بیان اینکـه 95 واحد تولیـد بوقلمون با 
ظرفیت تولید و نگهدارى 630 هزار قطعه در این استان 
فعال است، اظهار داشت: امسال در حدود پنج هزار تن 

گوشت بوقلمون در این واحدها تولید شده است.
وى با بیان اینکه حدود 200 تن گوشـت از اصفهان به 
خارج از کشـور و کشـورهاى عربى صادر شـده است، 
افـزود: در ایـن مـدت 30 درصد گوشـت بوقلمـون به 

استان هاى جنوبى، فارس و تهران صادر مى شود.

■■■
توسعه مناسبات 2شهر

شـهردار نجف آباد گفت: بـا وجود رایزنـى هاى متعدد 
صورت گرفته و آشـنایى طـرف عراقى بـا توانمندى و 
پتانسیل هاى خاص شهرستان نجف آباد، در حال حاضر 
بستر بسیار خوبى براى توسعه همکارى هاى دو جانبه 
فراهم شـده که مسـئوالن و فعاالن بخش خصوصى 

حوزه هاى مختلف مى توانند از آن استفاده کنند.
مسعود منتظرى افزود: تقویت اعتماد مردم و مسئوالن 
نجف اشرف به نظام جمهورى اسـالمى ایران یکى از 
باالترین دستاوردهاى توسعه روابط نجف آباد با نجف 

اشرف در سال هاى اخیر مى باشد.

در 15 مرداد سال 
93 صالح معاون 
امور هماهنگى 
استان هاى معاونت 
راهبردى و برنامه 
ریزى رئیس 
جمهور، سامانه دوم 
آبرسانى به اصفهان 
بزرگ یا 
گالب 2 را طرحى 
درون استانى 
و نقش پدافند 
غیرعامل براى 
اصفهان عنوان کرد

,,
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معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان گفت: 
طبق توافق شهردارى با اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان، قانون پیش فروش و صدور شناسنامه ملکى در 

اصفهان اجرا مى شود. 
جمال الدین صمصام شــریعت اظهارداشــت: وزیر راه و 
شهرسازى فرم مربوط به صدور شناسنامه ملکى را ابالغ 
کرده و در اصفهان نیز به مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 

ابالغ شده است.
وى افزود: طبق قانون افرادى که قصد دارند آپارتمان پیش 
فروش کنند الزم است به دفاتر اسناد رسمى مراجعه کنند، 
همچنین دفاتر اسناد رسمى باید از شــهردارى مربوطه 

استعالم و سپس شناسنامه ملکى صادر شود.
صمصام شریعت گفت: در شناسنامه ملکى که به امضاى 
شــهردارى اصفهان و مهنــدس ناظر مى رســد، کلیه 
مشخصات ساختمان از نظر نوع اسکلت، استحکام بنا و از 
نظر اینکه آیا ساختمان تخلف دارد یا خیر، از نظر مساحت 
عرصه و اعیان و حتى نوع تأسیسات ساختمان ذکر مى شود. 
وى تأکید کرد: افرادى که قصد پیش خرید واحد مسکونى 
دارند باید به دفاتر اسناد رسمى مراجعه کنند تا ضمن اطالع 
کامل از ویژگى هاى ملک، پیش خرید آنها جنبه قانونى پیدا 
کند و مصداق کالهبردارى از آنها به وجود نیاید و یک واحد 

مسکونى به چند نفر پیش فروش نشود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
نیمى از گذرگاه هاى عابرپیاده و تقاطع هاى سطح شهر 
اصفهان از ابتداى سال جارى و با اعتبار 20 میلیارد تومانى 

ساماندهى شده است.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه ساماندهى گذرگاه هاى 
عابر پیاده همواره معضل شهرى شهر اصفهان بوده است، 
اظهار داشت: این موضوع بارها به عنوان مطالبه جدى 
شــهروندان مطرح و در حال حاضر رسیدگى به این امر 

در دستور کار ویژه شهردارى اصفهان قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه نهضت مناسب سازى گذرگاه هاى عابر 
پیاده از ابتداى سال جارى آغاز شده است، ابراز داشت: با 

برنامه ریزى صورت گرفته در تمام خیابان هاى شهر و به 
صورت عدالت محورى اصالح هندسى مکان هاى عابر 

پیاده و ساماندهى این امر در حال انجام است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
همچنین به اصالح هندســى تقاطع هاى خیابان ها در 
اصفهان اشاره کرد و افزود: از این رو این امر در محدوده 
پل فردوسى، خیابان گلزار، خیابان شریف واقفى، خیابان 
صغیر، خیابان ولیعصر (عج)، تقاطــع عالمه امینى و... 
اجرایى شده اســت. صلواتى بیان داشــت: تاکنون 20 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 20 میلیارد تومان نیز تا 

پایان سال هزینه خواهد شد.

نیمى از گذرگاه هاى اصفهان 
ساماندهى شد

اجراى قانون پیش فروش و 
صدور شناسنامه ملکى 

بررسى آثار آیت ا... مظاهرى 
نشسـت بررسـى شـخصیت علمى و فرهنگى آیت ا...
مظاهرى دیـروز(20 آذر ماه) در مدرسـه علمیه صاحب 
الزمان (عج) اصفهـان واقع در خیابان امـام خمینى(ره) 
برگزار شـد. این نشسـت با محوریت معرفى و بررسـى 
شـخصیت کم نظیر آیـت ا...مظاهـرى از حیث علمى، 

مذهبى و فرهنگى برگزارشد.

برگزارى پیش نشست 
کنگره آیت ا... مظاهرى

پیش نشست کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى با حضور 
حجت االسالم والمسلمین قطبى برگزار شد.

سلسله نشست هاى کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى 
با عنوان آثار و برکات علمـى، فرهنگى و اجتماعى آیت 
ا... مظاهرى تا 24 آذرماه در مدارس و حوزه هاى علمیه 

اصفهان برگزار مى شود.
تازه ترین این نشست ها با سـخنرانى حجت االسالم و 
المسلمین محمد قطبى، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
اصفهان در مدرسه امام صادق(ع) خوراسگان، با محوریت 

بررسى سیره و شخصیت آیت ا...  مظاهرى برگزار شد.

امروز؛ نشست خبرى کنگره 
آیت ا... مظاهرى

نشست خبرى کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى امروز 
یک شنبه 21 آذر ماه سـاعت 10 صبح برگزار مى شود. 
این نشست امروز در سالن صدا و سیماى مرکز اصفهان 
و به میزبانى اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى استان 
اصفهان تشکیل مى گردد و از همه خبرنگاران و عکاسان 
رسانه هاى خبرى براى پوشـش این برنامه دعوت شده 

است.

بزرگ ترین رویداد 
در پیوند با مفاخر

اسـتاندار اصفهان بـر برگزارى هرچـه بهتر و باشـکوه 
کنگره نکوداشـت آیت ا... حسـین مظاهـرى از مراجع 

تقلید تأکید کرد.
رسول زرگرپور افزود: برگزارى این کنگره، کارى بسیار 
بزرگ و ارزشمند است و بزرگ ترین رویدادى است که در 

پیوند با نکوداشت مفاخر استان برگزار مى شود.
وى با تأکید براینکه این کنگره باید در شـأن شخصیت 
بزرگ آیت ا... مظاهرى برگزار شـود، افزود: ایشان خود 
قائل به برگزارى مراسم نکوداشت نیستند و این کنگره 
در حقیقت تحت عنوان رونمایى از آثار این مرجع عالیقدر 

برگزار خواهد شد.
زرگرپور گفت: بـرکات وجودى ایشـان از ابعاد مختلف 
مادى و معنوى بر هیچکس پوشیده نیست و در جلساتى 
که با علماى اعالم و مراجع عظام تقلید قم انجام شد، آنان 
تعابیر بسیار بزرگى را در باره شخصیت آیت ا... مظاهرى 
بیان کردند که نشان دهنده شأن معنوى ایشان در حوزه 

علمیه قم است.
وى افـزود: آیـت ا...مظاهرى اثرگـذارى عمیقـى را در 
اصفهان داشتند و باید این نکوداشت در بهترین شرایط و 

در باالترین سطح برگزار شود.

آیت ا... مظاهرى 
حوزه علمیه را متحول ساخت

نماینده مجلس خبرگان رهبرى نقش آیت ا... مظاهرى 
در اصفهان را پررنگ دانسته و معتقد است این نقش تأثیر 

عظیمى بر کل کشور داشته است.
آیت ا...مهدوى ضمن اشاره به اینکه صحبت از فضائل 
و خصوصیـات اخالقى این عالـم بزرگوار زمـان زیادى 
مـى طلبـد افـزود: چنـدى پیـش در دیـدار بـا اعضاى 
برگزار کننده نکوداشت آیت ا... مظاهرى چند نکته را بیان 

کردم که به شما نیز مى گویم.
وى بیان داشـت: من بارها و اخیراً نیز به دوستان برگزار 
کننده نکوداشت آیت ا... مظاهرى گفته ام که کتاب هاى 
ایشان در حوزه اخالق بسیار کاربردى است و کتاب هاى 
اخالقى و اجتماعى این عالم بزرگوار براى نسل جوان و 

خانواده ها بسیار مفید و مؤثر است.
آیت  ا... مهدوى افزود: باید کتاب هاى ایشـان در اختیار 
مردم به ویژه خانواده ها قرار گیرد و در حرکتى مناسب به 

منازل وارد شود.

یادواره آیت ا... مظاهرى

نصف جهان  رئیس کمیسیون بررسى برجام در مجلس نهم در همایش جوانان 
انقالبى جهادگر با عنوان شکوه هجرت که در سالن گسترش دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان برگزار شــد گفت: امروز در این همایش در جمع جوانانى 
هستیم که جوانى خود را وقف خدمت به مردم کرده و سعى در تأمین عدالت و 

گسترش آن در کشور براى دستیابى به یک جامعه اسالمى دارند.
علیرضا زاکانى خطاب به این جوانان گفت: تالش هاى شــما بسیار باارزش 

بوده و در پرتو آن، هم خود را ساخته و هم به بندگان خدا خدمت مى کنید.
وى با تشریح عملکرد دولتمردان در دهه هاى گذشته و فهم نادرست آنان از 
عدالت گفت: مردمساالرى دینى ایجاد میدانى آزاد و بستر حضور و مشارکت 
مردم با به کارگیرى همه کارهاى کشور در تعیین سرنوشت آنهاست و امروز 
دولت، رقیب مردم در اقتصاد است که نباید اینگونه باشد و قرار بود رویه غلط 
دهه 60، بعد از دوران دفاع مقدس بهتر شود که نشد و در داخل کشور به بى 
عدالتى کمک کردیم.البته بخش هایى ســاخته شد اما بخش هاى بیشترى 

مورد تخریب واقع گردید. 
زاکانى افزود: اگر منطق عدالت در جریان عدالت خواهى در کشور دنبال شود 
مى توان با یک حرکت دقیق و مستمر، آنچه بایسته است را تحقق بخشید. 
این در حالى اســت که همه باید در یک فرصت برابــر بتوانند، آنچه دارند را 

ظهور و بروز دهند.
وى مى گوید: در یک جامعه عادالنه، ظرفیت ها باید در جهت کاســتى ها 
صرف شود که همه، وجوهى از عدالت هستند اما چرا مسئوالن کشور کمتر به 
عدالت مى پردازند چون صرفه و صالح نبوده و گوش شنوا هم نیست و ایجاد 

عدالت بسیار مشکل است.
رئیس کمیسیون بررسى برجام در مجلس نهم با بیان اینکه در قانون اساسى 
به خوبى مسیر عدالت بیان شده گفت: در قانون اساسى وظیفه مردم و دولت 

به خوبى مشخص بوده، اما مورد غفلت واقع شده است. 
زاکانى در ادامه سخنانش بار دیگر خطاب به جوانان انقالبى جهادگر گفت: 
کار شما جهادگران کارى الهى اســت و ما باید با هم در جهت احیاى قانون 
اساسى، مبارزه با زشتى ها، فساد، فقر و تبعیض به عنوان اصالحات واقعى در 

جامعه حرکت کرده و خود را وقف کرده و بایســتیم که این کار بسیار بزرگى 
اســت و امیدواریم بتوانیم در خدمت انقالب قرار گرفته و رسالتى دنبال شود 
که ماحصل آن بتواند ظرفیت هــا را ظهور، تا اصالحــات در جامعه فراهم 

گردد.
■■■

در همایش جوانان انقالبى جهادگر با عنوان شکوه هجرت، مسئول سازمان 
بسیج سازندگى استان اصفهان هم گفت: امسال 250 گروه جهادى از استان 
اصفهان به اســتان هاى محروم کشور اعزام شــدند که فعالیت هاى بسیار 

اثربخشى در سطح کشور انجام داده اند.
ســرهنگ انورى افزود: انصافًا با حضور جوانان بســیج دانشجویى از استان 
اصفهان در سیستان و بلوچستان و... اقداماتى انجام شد که باعث افتخار است.

وى ادامه داد: امســال ما برخى از نواحى را در قالــب جهادگران قرارگاهى 
اعزام کردیم که بســیار اثرگــذار مى تواند باشــد و بگونه اى اســت که با 
اســتقرار قرارگاه، گروه هاى جهادى اســکان یافته، برنامه ها هدفگذارى 
شــده و در یک بازه زمانى معیــن دوماهه، کار جهادى در روســتاها به ثمر 

مى نشیند. 
سرهنگ انورى تأکید کرد: باتوجه به تجربه ســازندگى، سال آینده تمامى 
نواحى و اقشار، حرکت خود را به صورت قرارگاهى صورت داده و حتى پیشنهاد 

ایجاد قرارگاه کشورى را هم داده ایم.
مسئول سازمان بسیج سازندگى اســتان اصفهان با بیان اینکه رهبر معظم 
انقالب به دولت گوشــزد مى کنند از توان بسیج اســتفاده کنندو  این نشان 
از روحیه جهادى جهادگران دارد گفت: اقتصــاد مقاومتى، مدیرى با روحیه 
انقالبى مى خواهد و گروه هاى جهادى از بهترین بچه هاى بسیجى، انقالبى 
و ارزشى تشکیل شــده و مى توانند اهداف انقالب در روســتاها را اجرایى 

کنند.
سرهنگ انورى اظهار داشت: کار جهادگران جوان در روستاها فقط نباید به 
تعمیرات و بازسازى چند مدرسه در روستا محدود شود بلکه باید یک خیزش 
و فراخوان بزرگ در کشــور براى خدمت جهادگران فراهم کنیم و بســیج 

سازندگى نیز بهترین الگو در اقتصاد مقاومتى است.
■■■

دبیر اجرایى همایش جوانان جهادگر انقالبى نیز گفت: ویژگى کار جهادى بر 
دو محور رضاى خدا و مقابله با دشمن استوار بوده، که اگر کارى این دو ویژگى 

را نداشته باشد کار جهادى نیست.
رضا غفورى اظهار داشت: ما در پى تضعیف دولت نیستیم ولى مطالبه گرى 
وظیفه ماست و ایستادن در مقابل دشــمن و کار براى رضاى خدا و تحلیل 

مدنظر ماست.
وى با بیان اینکه آینده با وجود جوانان جهادگر، آینده اى روشن است افزود: 
امید اســت همواره بتوانیم با مطالبه گرى و میثاق با شهدا و بیعت با والیت، 

مدافع نظام و والیت باشیم.

اعزام 250 گروه جهادى از اصفهان به استان هاى محروم 

معاون بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان اعالم 
کرد: در نتیجه بارش هاى یــک هفته اخیر 20 میلیون متر 
مکعب آب به ذخیره ســد زاینده رود افزوده شد اما شرایط 

همچنان در وضعیت هشدار است .
على بصیرپور  در گفتگو با ایرنا افزود: طبق آخرین آمار، میزان 
کنونى آب ذخیره شده در پشت ســد زاینده رود به عنوان
اصلى ترین سد و تأمین کننده آب اســتان اصفهان، 164 
میلیون متر مکعب است که این میزان تا قبل از بارندگى هاى 

اخیر حدود 144 میلیون متر مکعب برآورد شده بود. 
وى ادامه داد: با وجود این افزایش، حجم ذخیره پشــت سد 
زاینده رود نسبت مدت مشابه سال قبل 30 درصد کمتر است 
و نشان مى دهد که شرایط بحران آبى همچنان در استان 
اصفهان و استان هاى همجوار وجود دارد.  بصیرپور با بیان 
اینکه طبق پیش بینى ها، میزان بارش هاى دو ماه نخست 
پاییز( مهر و آبان) نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد 
کمتر بوده اضافه کرد: همین امر کاهش چشمگیر آب ذخیره 

شده سدهاى استان اصفهان را رقم زده است .

هدیه 20 میلیون متر مکعبى 
آسمان به اصفهان 

ساسان اکبرزاده
اولین همایش ملى جمعیت و خانواده به همت معاونت 
پژوهشى و مرکز پژوهشــى خانواده در جامعه اسالمى 
دانشگاه اصفهان در سالن پیامبر اعظم (ص) با حضور 
مسئوالن کشور، اســتان، اساتید، پژوهشــگران و... 

برگزار شد.
ابتدا رئیس شوراى سیاســتگذارى اولین همایش ملى 
جمعیت و خانواده بــا خیرمقدم به شــرکت کنندگان 
گفت: امــروز افزایــش بــارورى به همــراه اصالح 
سیاست هاى بازنشستگى، شهرنشینى، سالخوردگى، 
باید در سیاست هاى افزایش بارورى مدنظر قرار گرفته 

و به آن توجه شود.
دکتر هوشنگ طالبى با تشــریح وضعیت جمعیتى در 
جهان، ایران و اصفهان گفت: جمعیت جهان در ســال 
2005 میالدى، 6/5 میلیارد نفر بود که در سال 2015 به 
7/3 میلیارد نفر و در سال 2050 میالدى به 9/7 میلیارد 
نفر خواهد رسید. و این نشان مى دهد هر ده سال یک 
میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد شــد که از 
این میزان 60 درصد در آســیا، 16 درصد در آفریقا، 10 
درصد در اروپا، 5 درصد در آمریکاى شمالى و... زندگى 

مى کنند.
وى ادامه داد: 26 درصد جمعیت جهان زیر 15 ســال، 
62 درصد بین 15 تا 59 ســال و 12 درصد 60 سال به 

باال هستند.
رئیس دانشــگاه اصفهان اظهارداشــت: رشد جمعیت 
جهان در ده سال گذشته 1/24 درصد بود که این میزان 
امروز به 1/18 درصد رسیده و کاهش داشته  و واقعیت 

آن است که ما در جهان شاهد کاهش بارورى هستیم.
طالبى با بیان اینکه امروز امید به زندگى نیز افزایش یافته 
است گفت: در ســال 2015، امید به زندگى در آسیا 72 
سال و در کشورهاى اروپایى 77 سال بود. این در حالى 
است که امروز 12 درصد جمعیت جهان باالى 60 سال 

داشته و سالخورده هستند.
رئیس شوراى سیاســتگذارى این همایش با اشاره به 
اینکه در دهه 70 نرخ بارورى در ایران اسالمى به شدت 
کاهش یافت گفت: در دهه 60 بــه ازاى هر زن، 6/5 
فرزند متولد مى شد که این میزان در سال 90 به 1/75 
فرزند به ازاى هر زن رسید که نشان از کاهش بارورى 
است. وى نرخ رشد جمعیت در سال 1365 در کشور را 
3/2 درصد اعالم کرد و گفت: نرخ رشد جمعیت در سال 
1390 به 1/29 رسید و این نشان مى دهد ایران در آستانه 
سالخوردگى جمعیت است و این واقعیتى است که آن را 

باید سوغات دهه 70 و 80 دانسته و بپذیریم. 
طالبى گفت: در سال گذشته، 10 درصد جمعیت ایران 
باالى 60 سال داشــته و پیش بینى مى شود در سال 
1429 درصد سالخوردگى در ایران به 33 درصد افزایش 
یابد و امروز حتى بحث تک فرزندى در کشــور مطرح 
است و کاهش میزان بارورى به سوى تمایل به خانواده 

کوچک مى باشد.
رئیس دانشــگاه اصفهان از تغییر نگرش جامعه از تک 
فرزندى خبــر داد و گفت: امروز زوجیــن جوان، تک 
فرزندى را انتخاب کرده اند کــه مى تواند آثار منفى به 
ارمغان د اشته باشــد و روند کاهش بارورى را به دنبال 

دارد که باید این نگرش تغییر کند.

طالبى اعداد و آمارى هم در مورد جمعیت استان اصفهان 
ارائه داد و گفت: در ســال 76، میزان بارورى در استان 
اصفهان 1/78 درصد بود  که در سال 90 به 1/51 درصد 
کاهش یافت و استان اصفهان با 9/26 درصد جمعیت 
سالمند، رتبه هفتم کشور را داراست، که با این حال به 
نظر مى رسد سیاست هاى جمعیتى یک اصل مهم بوده 
که باید توسط دولتمردان و مســئوالن کشور بیش از 
پیش جدى گرفته شود. چرا که شاخص هاى جمعیتى 
در کشــور نگران کننده اســت و باید هرچه سریع تر 

سیاست هاى جمعیتى بررسى گردد.
وى اظهار امیدوارى کرد ارائه سخنرانى هاى تخصصى 
در این همایــش، تلنگرى به دولتمــردان براى جدى 
گرفتن سیاست هاى جمعیتى در کشور براى دستیابى به 
اهداف موردنظر باشد و این همایش دستاوردهاى مثبتى 

براى برنامه ریزان داشته باشد.
■■■

دبیر علمى اولین همایش ملــى جمعیت و خانواده هم 
رویکرد این همایش را رویکرد مســئله پردازانه و یک 
مسئله مهم اجتماعى خواند و گفت: خانواده هسته اصلى 
جامعه است که نشان از سالمت جامعه دارد و در حقیقت 
خانواده با جمعیت تالقى داشته و ما در این همایش سعى 

در پیوستگى آنها داریم.
دکتر على ربانى افزود: کاهش نرخ بارورى، سالمندى، 
تصمیم بر فرزندآورى و ازدواج و کاهش یا افزایش سن 
ازدواج نیز به تالقى خانواده و جمعیت بستگى دارد. و ما 
نیز در این همایش در این راستا مى خواهیم ابعاد آن را 

بررسى کرده و به یک توافق علمى دست یابیم.

وى با بیان اینکه درنظر داریم با برگزارى این همایش، 
گفتمان علمى را در این زمینــه در جامعه با همکارى 
متخصصان و دست اندرکاران ترویج دهیم افزود: براى 
اولین همایش ملى جمعیت و خانواده حدود 300 مقاله 
به دبیرخانه همایش رسید که در نهایت پس از داورى، 
50 مقاله به صورت سخنرانى و پوستر در این همایش 

پذیرفته شده و ارائه مى شود.
وى اظهار امیدوارى کرد فعالیت در گفتمان ســازى در 
زمینه جمعیت و خانواده بتواند منجر به اجرایى شــدن 

سیاست هاى مهم جمعیتى شود.
دبیر علمى همایش ملــى جمعیت و خانــواده از یک 
فرصت ده ساله طالیى براى حل مسئله جمعیت با انجام 
کار فرهنگى خبر داد و گفت: براى دستیابى به اهداف 
جمعیتى، همه باید کمک کنند تا ایرانى رو به رشد، بالنده 

و قدرتمند و با اقتدار داشته باشیم.
■■■

معاون طرح هاى آمارى، مرکز ملــى آمار ایران هم در 
این همایش گفت: مرکز آمار ایران پیش بینى کرده که 
اگر سطح بارورى پایین بیاید در سال 1420 تا 1425، 
نرخ رشد منفى جمعیت را در کشور تجربه خواهیم کرد.

على اکبر زاهدیان افزود: در سال هاى 1360 تا 1365، 
ســالیانه دو میلیون و 400 هزار نفر به جمعیت کشور 
افزوده مى شد در حالى که بعد از اجراى سیاست کنترل 
موالید و تا سال 80، میزان موالید سالیانه در کشور به یک 
میلیون نفر رسید. البته پس از آن هم تا سال 94، میزان 

موالید در کشور به یک میلیون و 570 هزار نفر رسید. 
زاهدیان از روند کاهــش ازدواج و افزایش طالق هم 

ســخن گفت و افزود: از سال 80، ســالیانه 890 هزار 
ازدواج صورت پذیرفته که این میزان تا سال گذشته به 
680 هزار ازدواج در سال رسید و همچنان روند کاهشى 
داشته، در حالى که طالق افزایش دارد. البته آمارها نشان 
مى دهد میزان موالید در ســال جارى در کشور کمتر از 

سال گذشته است.
معاون طرح هاى آمارى مرکز آمار ایران اظهار داشت: 
مادران باسواد کمتر از مادران بى ســواد فرزند به دنیا 
مى آورند و افرادى که از موقعیت مالى خوبى برخوردارند 

به دنبال فرزند کمترى هستند. 
زاهدیان گفت: در یک بررســى انجام شده، 60 درصد 
جوانان به داشتن دو فرزند، 14 درصد یک فرزند، یک 
درصد فرزند نمى خواهند و 25 درصد به بیشــتر از سه 
فرزند فکر مى کنند. بنابراین 75 درصد جوانان در آستانه 

ازدواج یک و دو فرزند را ترجیح مى دهند.
وى با تأکید بر توجه به سالمندى در کشور هم گفت: طى 
50 سال آینده 2/6 درصد جمعیت به تعداد سالخوردگان 
مى پیوندند و باید براى آن برنامه ریزى صورت پذیرد.  
وى تأکید کرد: تا سال 1405 باید شعار دو فرزند کافى 

نیست را با اقدامات فرهنگى در جامعه ترویج دهیم.

 در همایش ملى جمعیت و خانواده در اصفهان
 عنوان شد

زوجین جوان 
تک فرزندى را 
,,انتخاب کرده اند

 در سال گذشته، 
10 درصد 
جمعیت ایران 
باالى 60 سال 
داشته و 
پیش بینى 
مى شود در سال 
1429 درصد 
سالخوردگى در 
ایران به 33 
درصد افزایش 
یابد
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ویترین

حباب سکه ترکید
رئیس اتحادیه طال و جواهر به تشریح روند بازار سکه و 
طال در هفته گذشته پرداخت و عنوان کرد که بازار طال 
یکى از کم نوسان ترین هفته ها را در چند ماه اخیر پشت 
سرگذاشـته اسـت. در هفته هاى اخیر در زمینه قیمت 
سکه حبابى ایجاد شده بود که در حال حاضر این حباب 
بر طرف شـده و مى توان گفت هماهنگ بـا بازارهاى 
جهانى در نوسان است.محمد کشتى آراى گفت:  بازار 
سـکه و طال در هفته اى که گذشت بیشتر در وضعیت 

ثبات بود و با نوسان چندانى روبه رو نشد.

واردات 101 میلیون دالرى 
تلفن همراه

براســاس آمار گمرك در هفت ماهه نخســت سال 
95، بیش از 101 میلیــون دالر ارز، براى واردات انواع 
تلفن همراه از کشور خارج شده است.  همچنین ارزش 
ریالى این میزان واردات، بیش از 312 میلیارد تومان در 
آمار گمرك به ثبت رسیده است. الزم به ذکر است که 
این حجم تلفن همراه از کشورهاى چین، کره، امارات 

متحده عربى و هنگ کنگ وارد ایران شده است.
براساس آمار گمرك از این حجم واردات به کشور، بیش 
از 45 میلیون دالر گوشى از امارات متحده عربى، بیش 
از 25 میلیون دالر از کره، حدود هشت میلیون دالر از 
چین و نزدیک به دو میلیون دالر از کشور هنگ کنگ 
واردات داشته ایم.گفتنى است، آمارهاى اعالم شده تنها 

مربوط به واردات رسمى گوشى به کشور است.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد از بخشــودگى وجه التزاِم 
تسهیالِت مشتریانى که تا پایان سال اقدام به تعیین تکلیف 

و یا تسویه بدهى خود کنند، خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى بانک مهر اقتصاد، ســید ضیاء 
ایمانى در این رابطه گفت: مشــتریانى که از تسهیالت 
این بانک استفاده و در ســر رسید مقرر نسبت به پرداخت 
اقساط و تسویه اصل و فرع آن اقدام نکرده اند مى توانند با 
پرداخت کل بدهى و یا اقساط معوِق هر یک از قرار دادها 

از بخشودگى جرائم دیر کرد وجه التزام بهره مند شوند.
وى افزود: این طرح با عنوان «مهر ماندگار» در راســتاى 
تکریم مشتریان و افزایش توان تسهیالت دهى بانک به 

بخش هاى مختلف اقتصاد و آحــاد هموطنان گرامى از 
بیست و نهم آبان ماه تا بیست و نهم اسفند ماه مصادف با 

میالد حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه دارد.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد خاطر نشان کرد: بر اساس این 
طرح بانک مهر اقتصاد با استفاده از مشوق هایى همچون 
بخشــش وجه التزام و امهال، وجوه بلوکه شده و معوق را 
جمع آورى و در راستاى کمک به توسعه اقتصادى کشور، 
مجدداً ســرمایه گذارى مى کند، لذا افرادى که به دالیل 
مختلف نتوانسته اند اقساط تسهیالت خود را بازپرداخت 
نمایند، مى توانند تا پایان سال با مراجعه به شعب بانک از 

مزایاى بى نظیر این طرح استفاده کنند.

معاون وزیر نفت از مصوبه شــوراى اقتصاد براى تأمین 
منابع مالى مورد نیاز براى تأمیــن گاز صنایع کوچک تا 

240 میلیون تومان براى هر واحد خبر داد.
حمیدرضا عراقــى اظهار داشــت: براســاس مصوبه 
جدید شــوراى اقتصاد، اگــر صنایع کوچــک امکان
تأمیــن منابع مالى بــراى تأمین گاز مورد نیــاز خود را 
نداشــته باشــند، تا 240 میلیون تومان به آنها کمک

خواهیم کرد که حجم ایســتگاه گاز آنهــا تا 300 هزار 
مترمکعب است و بقیه مبلغ را نیز به صورت قسطى باید 

پرداخت کنند. 
وى ادامــه داد: با توجه به ضــرورت صرفه جویى جدى 

در مصرف گاز خانگى، قیمــت گاز در این بخش کم کم 
افزایش خواهد یافت اما در ارتباط با صنایع، هدف ما این 
است که توسعه قیمتى زیادى نداشته باشیم و قیمت گاز 

صنایع خیلى افزایش نداشته باشد. 
عراقــى افــزود: در حــال حاضر ســهم گاز در ســبد 
انرژى کشور به 72 درصد رسیده و نفت جاى خود را به 
گاز داده است، به طورى که کم کم باید نفت سفید را در 

موزه ها پیدا کنیم. 
معاون وزیر نفت گفت: ثبات تولید و حضور در بازارهاى 
جهانى با خط تولید از جمله مأموریت هاى ما بعد از تأمین 

گاز مورد نیاز کشور است.

بخشودگى وجه التزام 
تسهیالت بانک مهر اقتصاد

قیمت گاز خانگى
 به تدریج افزایش مى یابد

9 روز تا رسیدن بلندترین شب سال (یلدا) باقى مانده و بازار 
انواع آجیل و خشکبار نیز هر روز داغ تر از دیروز مى شود، 
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان معتقد است که 
وزارت کشــاورزى مجوز واردات برخــى از محصوالت 
خشکبارى مانند بادام هندى که در داخل تولید نمى شود یا 
فندق را که به دلیل سرمازدگى پارسال، تولیدش کاهش 
پیدا کرده است را نمى دهد و همین عامل افزایش قیمت 
این نوع از خشکبار در بازار شده و از 30 تا 60 درصد گران تر 

شده است.
وى افزود: انواع خشــکبار به غیراز دو محصول مذکور از 
وضعیت مناسبى از نظر تولید، عرضه و قیمت برخوردارند و 

هیچ مشکلى براى بازار شب یلدا وجود ندارد.
این در حالى است که مدیرکل دفتر میوه هاى سردسیرى 
و خشک وزارت جهاد کشاورزى گفت که در کشور حدود 
یک میلیون و 185 هزار تن انواع محصوالت خشکبارى 
تولید شده که سال گذشته که بالغ بر 400 هزار تن از آن به 
ارزش 2/2میلیارد دالر به بیش از 170 کشور جهان صادر 
شد؛ بنابراین هیچ کمبودى براى هیچیک از محصوالت 

خشکبارى نداریم.
رمضان رویین تن افزود: ســاالنه 260 هزار تن پســته، 
160 هزار تن بادام، 230 هزار تن گــردو، 230 هزار تن 
کشمش، 25 هزار تن فندق، 22 هزار تن توت، 44 هزار 
تن انجیر و 18 هزار تن بادام زمینى به عنوان مهمترین 
اقالم خشکبارى در کشور تولید مى شــود و با توجه به 

تنوع و باال بودن تولید، بازار این محصوالت در شــرایط 
مناسبى قرار دارد.

مدیرکل دفتر میوه هاى سردسیرى و خشک وزارت جهاد 
کشاورزى ادامه داد: قیمت انواع آجیل و خشکبار در سال 

جارى به مراتب بهتر و ارزان تر از پارســال است، چرا که 
فاصله قیمت محصول باغداران تا بازار مصرف، چندان 

زیاد نیست و همین عامل، سبب شده رقابت در بازار باتوجه 
به تنوع و تکثر محصول افزایش یابد که به عنوان مثال 
مى توان گفت هر کیلوگرم پســته و گردو حدود 25 هزار 
تومان از باغداران خریدارى و حدود 35 هزار تومان در بازار 

مصرف عرضه مى شود.
وى تصریح کــرد: برخى که شغل شــان فروش آجیل و 
خشکبار نیســت در چنین ایامى با خرید حجم زیادى از 
آجیل، خود را براى فروش این محصول در شــب یلدا با 
قیمت هاى گزاف آماده مى کنند تا با ســودى یک  شبه 

زندگى خود را تا یکسال بگذرانند.
رویین تن با بیان اینکــه بیش از 22 قلم انــواع آجیل و 
خشکبار در کشور تولید مى شــود، افزود: بر اساس آمار 
موجود از سال گذشته بالغ بر 785 هزار تن انواع خشکبار 
براى مصرف داخلى باقى ماند که حداقل به ازاى هر ایرانى 
10 کیلوگرم خشکبار در بازار وجود دارد که مصرف مى شود 
و این میزان حدود چهار برابر بیش از متوسط سرانه مصرف 
خشکبار در جهان است.وى با اشاره به اینکه اگر نیازى به 
واردات محصوالت کشاورزى مانند خشکبار وجود داشته 
باشد، ســتاد تنظیم بازار یا وزارت جهاد کشاورزى مجوز 
واردات آن را صادر خواهند کرد، گفت: در شرایطى که بیش 
از 22 قلم انواع آجیل و خشکبار در کشور تولید و عرضه 
مى شود نیازى به واردات بادام هندى نداریم اما متأسفانه 
در بازار آجیل و خشکبار، بادام هندى با وفور یافت مى شود 

که مجوزى ندارد و قاچاق محسوب مى شود.

در آستانه شب یلدا اعالم شد

سود یک  شبه دالالن آجیل براى یکسال

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغیه: 9510103759205941 شــماره پرونده: 9509983759200882 شماره 
بایگانى شعبه: 950898 خواهان سهند زمان زاده مغانى و شهاب زمان زاده مغانى دادخواستى 
به طرفیت خوانده محمد واحدیان و ســلماز واحدیان و نجات سلیمانى و منصور فاتحى و ناصر 
متقى زاده جزى و محمدرضا متقى زاده به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمى ملک تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شاهین شــهر و میمه ارجاع 
و به کالســه 9509983759200882 ثبت گردیــده که وقت رســیدگى آن 1395/12/15 
و ســاعت 12:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت 
خواهان و به تجویز مــاده 73  قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهت 
رســیدگى حاضــر گــردد.  م الــف: 1191 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

شاهین شهر و میمه/9/591
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 940309 له 
محمد اسفندیار فرزند خلیل علیه شــرکت آریا هیراد آرس ین جلسه مزایده اى به منظور فروش 
یک عدد کانکس و 40 عدد قالب ناودانى و یکصد تانکر آب و یکصد موتور آبکش و یکدستگاه 
هیلتى به منظور وصول مبلغ 56/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ یک 
میلیون ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 95/10/13 ساعت 10 الى 
11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید.اموال منقول مورد مزایده طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى عبارتند از:1- یک عدد کانکس به ابعاد 2*3 ساخت کارگاه میالد کارکرده و قابل 
استفاده داراى یک درب و پنجره آلومینیومى همگى ســالم کًال به ارزش 12/500/000 ریال 
(دوازده میلیون و پانصد هزار ریال) 2- 40 عدد قالب ناودانى مخصوص ســاخت تیرچه بطول 
6 متر و با دهنه 12 ســانتى متر با وزن تقریبى کلى 2/280 کیلوگرم کار کرده ولى سالم کًال به 
ارزش 23/940/000 ریال (بیست و سه میلیون و ششصد و چهل هزار ریال) 3- یک عدد تانکر 
آب گالوانیزه 20/000 تیرى کارکرده ولى ســالم و قابل استفاده به ارزش 26/000/000 ریال 
4- یک عدد موتور آبکش مارك pentax قدرت یک اسب با lcw 1/2 و 4/7 آمپر که در حال 
حاضــر روى تانکــر جهــت اســتفاده نصــب مــى باشــد بــه ارزش 2/100/000 ریال 
(دو میلیــون و یکصــد هــزار ریــال) 5- یــک دســتگاه هیلتــى 10 کیلویــى مــارك 
اونیــک 1700 وات کارکــرده و بــا توجــه بــه اعــالم نظــر خواهــان کامــًال ســالم 
و قابل اســتفاده به ارزش 5/200/000 ریــال (پنج میلیون و دویســت هــزار ریال) قیمت
 پایــه مزایــده نســبت به هــر کــدام از امــوال فــوق طبــق نظر کارشــناس رســمى 
دادگســترى از مبلــغ پایه هــر کــدام بصــورت جداگانــه شــروع و هرکــس باالترین 
قیمــت خریــد را پیشــنهاد و ده درصد مبلــغ آن را فــى المجلــس پرداخت نمایــد برنده 
مزایده خواهد بــود. طالبین خرید و شــرکت در مزایده ظــرف 5 روز قبل از جلســه مزایده 
مى توانند از اموال مــورد مزایده واقــع در آدرس فوالدشــهر محطه ســى 3 باالتر از پمپ 
گاز- مجتمــع مســکونى صالحــى بازدیــد نمــوده و جهــت شــرکت در مزایــده در 
شــعبه دوم اجراى حقوقى دادگســترى زرین شــهر حاضر شــوند. م الف: 807 شــعبه دوم

 اجراي احکام حقوقی دادگسترى زرین شهر/9/592
حصروراثت

آقـــاي محسن نفر داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 946 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
80/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا نفر ســفید دشــتى بشناســنامه 2017 در تاریخ 1395/07/07  اقامتــگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم نفر سفید دشتى 
فرزند رضا، ش.ش 306 ت.ت1353 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- محســن نفر فرزند 
رضا ، ش.ش 946 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- فاطمه نفر ســفید دشتى 
فرزند رضا ، ش.ش 204 ت.ت 1351 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 4- عاطفه نفر ســفید 
دشــتى فرزند رضا ، ش.ش 1473 ت.ت 1357 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) 5- اعظم 
نفر ســفید دشــتى فرزند رضا ، ش.ش 10946 ت.ت 1359 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 
6- سمیه نفر سفید دشــتى فرزند رضا ش.ش 18 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
7- صدیقه صفر زاده زفــره فرزند مصطفــى ش.ش 13 ت.ت 1336 صــادره از فالورجان
( همســر متوفــى)  و الغیر. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت  آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 756 توانگر رئیس شــعبه پنجــم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان

 (مجتمع شماره یک)/8/593

مزایده
اجراى احکام شعبه ســوم حقوقى دادگســترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرائى به شماره 
کالســه 950208 له خانم معصومه مرتضوى نژاد فرزند محمد و علیــه آقاى علیرضا ضیائى 
 GLXi 405 چمگردانى فرزند شکراله جلسه مزایده فروش یک دستگاه خودروى سوارى پژو
را به منظور وصول بخشى از محکوم به پرونده در حق محکوم له در تاریخ 1395/10/6 ساعت 
 GLXi 40510 الى 11 صبح در محل اجرا برگزار نماید. مورد مزایده خودروى ســوارى پژو
به رنگ نقره اى متالیک مدل 1389 به شماره انتظامى 368 ه 47 ایران 43 با وضعیت موتور و 
اتاق مستعمل که توسط کارشناس دادگسترى هجده میلیون و پانصد هزار تومان قیمت گذارى 
شده است و طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده از خودروى مذکور در پارکینگ انتظام 
واقع در پشت کالنترى زرین شهر دیدن نمایند.مزایده از قیمت پایه که همان نظر کارشناسى 
رسمى دادگسترى مى باشد شروع شــده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد آن را 
فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود.م الف:810   اجراى احکام شعبه سوم حقوقى 

دادگسترى لنجان/9/594
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اکبر ذوالفقارى دادخواســتى به خواسته فک پالك به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین  شــهر تقدیم نموده که به کالسه 640/95 ش 8 ح 
ثبت و براى مورخ 95/11/23 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1342 شعبه هشــتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/595
حصر وراثت

امین کوکبى همدانى به شناسنامه شــماره 5100105283 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 395/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان اسماعیل کوکبى همدانى به شناسنامه شماره 1591 در تاریخ 1395/3/22 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- فاطمه رفیعى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 308 نسبت با متوفى (مادر) 2- آذر کوکبى همدانى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
2368 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 3- آرش کوکبى همدانى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
2400 نسبت با متوفى (فرزند پسر) 4- نوشین کوکبى همدانى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
1704 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 5- نیلوفر کوکبى همدانى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
1705 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 6- امین کوکبى همدانى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
5100105283 نسبت با متوفى (فرزند پسر). 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: 
1336 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/596 /9
حصر وراثت

جعفر ابراهیمى درچه فرزند مصطفى بشــماره شناسنامه 15 و بشــرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1306/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن ابراهیمى درچه فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 860 به تاریخ 1395/07/23 
بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه ردیف هاى جدول ذیل: 
1- جعفر ابراهیمى درچه فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 15 نسبت به متوفى (پدر) 
2- شهربانو ابراهیمى درچه فرزند نوراله شماره شناسنامه یا کدملى 14 نسبت به متوفى (مادر) 
3- معصومه ابراهیمى درچه فرزند حشمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 32 نسبت به متوفى 
(همسر) 4- ســجاد ابراهیمى درچه فرزند حسن شماره شناســنامه یا کدملى 5410157877 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- مهشید ابراهیمى درچه فرزند حســن شماره شناسنامه یا کدملى 
5410043537 نسبت به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/580 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/597
حصر وراثت

روح انگیز شــهانیان به شناسنامه شماره 2291 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه، درخواستى به شــماره 501/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شــادروان رجبعلى شــهانیان به شناســنامه شــماره 32077 در تاریخ 94/12/26 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- روح انگیز شــهانیان فرزند رجبعلى 

شــماره شناســنامه 2291 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مهرانگیز شــهانیان فرزند رجبعلى 
شماره شناســنامه 575 نســبت با متوفى (فرزند) 3- مرجان شــهانیان فرزند رجبعلى شماره 
شناسنامه 4212 نسبت با متوفى (فرزند).اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1337 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/598 /9
حصر وراثت

احمد اصالنى فرزند رزاق بشماره شناسنامه 5 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1328  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رزاق اصالنى 
بیشه فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه 231 به تاریخ 1394/04/02 بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نوش آفرین غفارى 
فرزند یوسفعلى شماره شناســنامه یا کدملى 14 نســبت به متوفى (همسر) 2- احمد اصالنى 
فرزند رزاق شماره شناســنامه یا کدملى 5 نســبت به متوفى (فرزند) 3- جمیله اسالنى بیشه 
فرزند رزاق شــماره شناسنامه یا کدملى 294 نســبت به متوفى (فرزند) 4- زهرا اسالنى بیشه 
فرزند رزاق شماره شناســنامه یا کدملى 8 نســبت به متوفى (فرزند) 5- صفیه اسالنى بیشه 
فرزند رزاق شماره شناسنامه یا کدملى 16 نســبت به متوفى (فرزند) 6- محسن اسالنى بیشه 
فرزند رزاق شماره شناســنامه یا کدملى 5419775328 نسبت به متوفى (فرزند) 7- مصطفى 
اسالنى بیشه فرزند رزاق شماره شناسنامه یا کدملى 288 نسبت به متوفى (فرزند) 8- مرتضى 
اسالنى بیشه فرزند رزاق شماره شناسنامه یا کدملى 136 نسبت به متوفى (فرزند) 9- مجتبى 
اسالنى بیشه فرزند رزاق شماره شناســنامه یا کدملى 96 نســبت به متوفى (فرزند). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف مدت یک ماه به

 این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/579 علیرضائى 
رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /9/599

حصر وراثت
زاون طهماسیان سوارانى به شناسنامه شماره 924 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 495/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان آلن طهماسیان سوارانى به شناسنامه شماره 1271790114 در تاریخ 95/01/11 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- زاون طهماســیان سوارانى فرزند 
هاکوپ شماره شناسنامه 924 نسبت با متوفى (پدر) 2- مارینا شــاه میرزائیان فرزند کاستان 
شماره شناسنامه 555 نســبت با متوفى (مادر).اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1329 شــعبه اول  حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /9/600
حصر وراثت

محمدرضا رضائى به شناسنامه شــماره 1153 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 490/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان خاتون قاسمى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 8 در تاریخ 1395/8/24 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- غالمرضا رضائى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 
1582 نسبت با متوفى (فرزند) 2- علیرضا رضائى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 361 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- محمدرضا رضائى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 1153 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- منیج ه رضائى فرزند غالمعلى شــماره شناســنامه 624 نســبت با متوفى (فرزند) 
5- منیره رضائى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 11 نسبت با متوفى (فرزند) 6- میترا رضائى 
فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 231 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1324 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/601
حصر وراثت

فریده انصارى بشناســنامه شــماره 6098 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 482/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شــادروان مقامس انصارى بشناســنامه شــماره 147 در تاریخ 1394/6/20 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- عقیل انصارى فرزند مقامس شــماره شناسنامه 
974 نســبت با متوفى (فرزنــد) 2- عقیله انصارى فرزند مقامس شــماره شناســنامه 4095 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- ســعاد انصارى فرزند مقامس شماره شناســنامه 2009 نسبت با 
متوفى (فرزند) 4- مســعود انصارى فرزند مقامس شماره شناســنامه 3257 نسبت با متوفى 

(فرزند) 5- ســعید انصارى فرزند مقامس شــماره شناسنامه 970 نســبت با متوفى (فرزند) 
6- زهور انصارى فرزند مقامس شــماره شناسنامه 2842 نســبت با متوفى (فرزند) 7- فریده 
انصارى فرزند مقامس شــماره شناسنامه 6098 نســبت با متوفى (فرزند) 8- نصرت انصارى

 فرزند مقامس شماره شناســنامه 61 نســبت با متوفى (فرزند) 9- یاســمین انصارى فرزند 
مقامس شــماره شناســنامه 943 نســبت با متوفى (فرزند) 10- فواد انصارى فرزند مقامس 
شماره شناســنامه 1117 نســبت با متوفى (فرزند) 11- عارف انصارى فرزند مقامس شماره 
شناسنامه 884 نســبت با متوفى (فرزند) 12- صباح انصارى فرزند مقامس شماره شناسنامه 
1379 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مــدت یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهد 
گردید. م الف: 1327 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/60 9/2
حصر وراثت

منصــور ایــزدى جــزى بــه شناســنامه شــماره 88 باســتناد شــهادتنامه و گواهــى 
فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه، درخواســتى بــه شــماره 499/95 تقدیــم ایــن

 شــورا نموده چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان حســن ایزدى جزى به شناسنامه 
شــماره 6406 در تاریــخ 95/7/12 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند 
از:  1- منصور ایزدى جزى فرزند حســن شــماره شناســنامه 88 نســبت با متوفى (فرزند) 
2- مســعود ایزدى جزى فرزند حســن شــماره شناســنامه 152 نســبت با متوفى (فرزند) 
3- مهین ایزدى جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 265 نســبت با متوفى (فرزند) 4-  مهناز 
ایزدى جزى فرزند حسن شــماره شناســنامه 224 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی
 دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد گردیــد. م الــف: 1335 
شــعبه اول حقوقــی شــوراي حــل اختــالف شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 

(مجتمع شماره یک)/9/603
حصر وراثت

خانم طلعــت پرنــد بــه شناســنامه شــماره 82 باســتناد شــهادتنامه و گواهــى فوت و 
رونوشت شناســنامه ورثه، درخواســتى به شــماره 485/95 تقدیم این شــورا نموده چنین 
اشــعار داشــته اســت که شــادروان على جمعه پرند به شناســنامه شــماره 125 در تاریخ 
1395/8/9 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- هوشــنگ زراســوند 
فرزند على جمعه شــماره شناســنامه 1045 نســبت با متوفى (فرزند) 2- فرخنده پرند فرزند 
على جمعه شــماره شناســنامه 2 نســبت با متوفى (فرزند) 3- طلعت پرنــد فرزند على جمعه
 شــماره شناســنامه 82 نســبت با متوفــى (فرزنــد) 4- محمود پرنــد فرزنــد على جمعه 
شــماره شناســنامه 28 نســبت بــا متوفــى (فرزند) 5- شــهال پرنــد فرزنــد على جمعه 
شــماره شناســنامه 2 نســبت با متوفــى (فرزنــد) 6- فرشــته پرنــد فرزنــد على جمعه 
شــماره شناســنامه 337 نســبت با متوفى (فرزند) 7- شــیدا پرند فرزند على جمعه شماره 
شناســنامه 426 نســبت بــا متوفــى (فرزنــد) 8- عهدیــه پرنــد فرزنــد على جمعــه

 شــماره شناســنامه 293 نســبت با متوفى (فرزنــد) 9- هومــان پرند فرزنــد على جمعه 
شــماره شناســنامه 34 نســبت بــا متوفــى (فرزنــد). اینــک بــا انجــام تشــریفات

 مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کســى 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: 1332 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/604 /9

احضار
شماره درخواست: 9510463761900002 شــماره پرونده: 9509983761900703 
شماره بایگانى شــعبه: 950809 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 950809 ب 2، 
آقاى منوچهر محسنى فرزند على متهم اســت به تحصیل مال از طریق نامشروع، و از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وى ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شه ر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف: 1328 شعبه دوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/611
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 پوالدى در آستانه جدایى  
مهرداد پوالدى که بعد از جام جهانى برزیل به پیشنهاد 
باشگاه الشـحانیه قطر پاسـخ مثبت داد و از آن زمان در 
این تیم توپ مى زند، به احتمال زیـاد در نقل و انتقاالت 

زمستانى از این تیم جدا خواهد شد. 
پوالدى از جمله بازیکنانى بود که کارت پایان خدمتش 
مشـکل داشـت و از بعد از جـام جهانى برزیل بـه ایران 
بازنگشته است. پوالدى بخاطر همین مشکالت، تیم ملى 
فوتبال ایران را هم از دست داده بود. در روزهاى گذشته 
زمزمه بازگشت این بازیکن به ایران و حضور در یک تیم 
نظامى مطرح شده بود و باید دید آیا پوالدى با مشکالتى 

که دارد، راضى به بازگشت به ایران مى شود یا نه.

 بهترین گلزن سپاهان 
جالل الدین على محمدى با گلزنى به تیم سابقش صبا، 

عنوان بهترین گلزن فصل سپاهان را از آن خود کرد.
تـا پیـش از آغـاز رقابت هـاى هفته سـیزدهم احسـان 
حاج صفى بـا زدن سـه گل در لیگ برتر، فریـد بهزادى 
کریمى با به ثمر رسـاندن دو گل در لیگ برتر و یکى در 
جام حذفى و جالل الدین على محمدى با دو گل در جام 
حذفى و یکى در لیگ برتر بهترین گلزنان فصل سپاهان 

به حساب مى آمدند.
على محمدى در دیدار برابر صبا از هفته سـیزدهم لیگ 
برتر دومین گل خود در لیگ شانزدهم را به ثمر رساند تا 
مجموع گل هایش در فصل جارى را به عدد 4 برساند و با 
عبور از حاج صفى و کریمى عنوان بهترین گلزن سپاهان 

را از آن خود کند.
جالل، پیـش تر در جـام حذفى به تیم هاى غذاى سـبز 
نیشـابور و آلومینیـوم اراك گل زده بـود و اولیـن گلش 
در لیـگ شـانزدهم را هـم در هفتـه نهـم وارد دروازه 
سیاه جامگان مشهد کرده بود. جالب آنکه این هافبک- 
مهاجم 26 سـاله در نقل و انتقاالت تابسـتانى از صبا به 
سـپاهان آمـد و در این بازى بـه تیم فصل گذشـته اش

 گل زد.

بوسه بر پیشانى!
تفـاوت هـاى تراکتورسـازى و اسـتقالل فقـط در نوع 

بازى اى که دو تیم ارائه دادند، نبود! 
این تفاوت ها را مى توانستیم در شرایط روحى و روانى دو 

تیم هم متوجه شویم.
 تراکتورسازى بعد از اینکه روى اشتباه محمد رضا اخبارى 
گل خورد مهدى کیانى به ثانیه اى طول نکشید که دروازه 
بان تیمش را در آغوش گرفت و بر پیشانى او بوسه زد و در 

بین دو نیمه هم بازوبند کاپیتانى را به او داد. 
این اشـتباه فاحش را به شـکل دیگرى در تیم استقالل 
دیدیـم. در صحنـه اى کـه به چالـش مانکـن مدافعان 
استقالل شـهره پیدا کرده اسـت. مهدى رحمتى بعد از 
اشتباه مدافعان تیمش خطاب به همبازیانش گفت:  «خدا 

ازتون نگذره ...» 
این رفتارها نشان مى دهد شرایط روحى و روانى دو تیم 

هم متفاوت بود.

تقویت فوتسال سپاهان
سرمربى تیم فوتسال بانوان سپاهان گفت: هدف ما این 
است که در پایان لیگ بین هشت تیم باالى جدول قرار 
بگیریم تا از سـال آینده بتوانیم در مسابقات سوپر لیگ 
شـرکت کنیم. زینب شریفى در گفتگو با تسـنیم افزود: 
سعى مى کنیم در هفته هاى آینده و به ویژه در نیم فصل 
تیم را تقویت کنیم تا بتوانیم در ادامه مسـابقات به نتایج 

خوبى دست پیدا کنیم.
 

المپیکى هاى ذوب آهن در قطر  
در حالى که رقابت هـاى وزنه بردارى جام باشـگاه هاى 
آسیا از 23 آذرماه در دوحه قطر برگزار مى شود، قرار است 
کیانوش رستمى و سهراب مرادى دو وزنه بردار طالیى 
کشورمان در المپیک 2016 ریو ، براى باشگاه ذوب آهن 

روى تخته بروند. 
 هرچند نام کیانوش رستمى فعًال در لیسـت اولیه ذوب 
آهن وجود دارد اما پیش بینى مى شود که ستاره 85 کیلویى 
وزنه بردارى ایران با دوبنده ذوب آهن در قطر وزنه بزند. 
البته حضور قطعى این وزنه بردار در جام باشگاه هاى آسیا 
بستگى به شرایط آمادگى وى و تمایلش براى حضور در 

این میدان بین المللى دارد.

تایم اوت

29 دقیقه بعد از آغاز مســابقه خانگى سپاهان با صباى 
قم، مهرداد محمدى باالخره موفق شد اولین گلش را 
براى سپاهان به ثمر برساند. ستاره ســابق راه آهن با 
یک ضربه دیدنى روى پــا، دروازه حامد لک را باز کرد 
تا به روند کابوس وارش در خط حمله تیم جدید، پایان

 بدهد.  
مهرداد تا قبل از مسابقه سپاهان با تیم صمد مرفاوى، 
11 بار براى ســپاهان بازى کرده بود و هرگز نتوانسته 
بــود دروازه رقباى این تیــم را باز کند. ایــن بازیکن 
تا پایــان هفته دوازدهــم در مجمــوع 676 دقیقه در 
ترکیب ســپاهان حضور داشــت و تنها چند دقیقه بعد 

از رســیدن آمار گل نزنى اش به 700 دقیقه، سرانجام 
توپ را به تور دروازه صبا رســاند. این گل تماشــایى، 
شاید ســرآغاز درخشش محمدى در ســپاهان باشد. 
باشــگاه اصفهانى براى فاصله گرفتن از نتایج ضعیف 
هفته هاى گذشــته و دور شــدن از بحران گلزنى، به 
مهرداد آماده بیشــتر از هر بازیکن دیگرى نیاز خواهد 
داشت. پدیده اى که زودتر از برادر دوقلویش در فوتبال 
ایران چهره شــد اما در روزهاى درخشش خیره کننده 
میالد در لیگ روســیه، نشــانى از مهاجم گرســنه، 
پرانگیزه و گلزنى که در ترکیــب راه آهن دیده بودیم، 

نداشت.

تا قبل از بازشدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانى براى 
لیگ شانزدهم، سروش و بختیار دوقلوهاى جدانشدنى 
فوتبال ایران بودند. آنها تا قبل از ماجراى معافیت هاى 
باطل شده سربازى در فوالد مى درخشیدند و بعد از آن در 
تراکتورسازى کنار هم بازى کردند. پایان دوران سربازى 
بختیار، او را از تراکتور و البته از سروش جدا کرد. رحمانى 
به استقالل رفت و سروش حداقل براى یک نیم فصل در 
تراکتور ماندگار شد تا برادران دیروز، روز جمعه در آزادى 
روبه روى هم قرار بگیرند. نبردى جذاب که نتیجه اش، 

به  سوِد سروش رفیعى و هم تیمى ها بود. 
جدالى که ســروش رابه ســتایش ها و بختیــار را به 

سرزنش هاى اهالى فوتبال گره زد.
سروش رفیعى بهترین موقعیت ممکن را براى یکى از 
درخشان ترین نمایش هاى فصل اش انتخاب کرد.  بدون 
تردید این نمایش، همه مشتریان پروپاقرص جذب این 

بازیکن در نیم فصل را مصمم تر خواهد کرد. 
از پرســپولیس که مدت هاســت این بازیکن را تعقیب 
مى کند، تا اســتقالِل منصوریان که هنوز بازیکنى در 
قواره هاى او را کم دارد و از فوالد که با سروش مدعى 
قهرمانى خواهد شــد تا تراکتورى که ترجیح مى دهد 
همه تالشش را براى ازدست ندادن این بازیکن به کار 

ببندد. 

همه 
به دنبال سروش

پایان 
حسرت 700 دقیقه اى  

الهه مهرى دهنوى

این ذوب آهن ترسناك
حاال همه چیز حکایت از آن دارد که موج پیروزى خواهى هاى 

ذوب آهن قرار است که حاالحاالها ادامه داشته باشد.
 سبزپوشان در هفته سیزدهم با شکست ماشین سازى به 
چهارمین برد متوالى خود دست پیدا کردند تا نشان دهند 

براى رسیدن به صدر جدول چقدر بى تاب هستند.  
ذوب آهن به عنوان تیم چهــارم جدول رده بندى در حالى 
به دیدار ماشین سازى رفت که شــرایط دو تیم در جدول 
رده بندى کامًال متفاوت بود و شــاگردان مجتبى حسینى 
مى توانستند با کسب 3 امتیاز این بازى به پله سوم جدول 

لیگ برسند که البته این اتفاق هم افتاد.
شــاید اگر «مانوئل فرناندز» گلر ماشــین ســازى نبود، 
این تیم تبریزى با نتیجه اى عجیــب بازنده میدان لقب 
مى گرفت. فرناندز در چندین بازى توانایى ها و هنر خود 
را به اثبات رسانده و نشــان داده که با توجه به ضعف خط 
دفاعى ماشین سازى، کمترین تقصیر را در جایگاه فعلى 

ماشین سازان دارد.
واکنش هاى استثنایى او فرصت یک بردپرگل را از ذوبى ها

گرفت تا مجتبى حسینى در نشست خبرى اعالم کند که 
کمترین لیاقت ذوبى ها در این دیدار برد 2بر1 بوده است.

ذوب آهن به رده سوم جدول رســیده است و همانگونه 
که پیش تر نوشته بودیم، این فصل و با این انگیزه و موج 
پیروزى که بر اردوگاه سبزپوشان حاکم شده است مى تواند 
باالتر رود و فراى همه جام هاى حذفى که کســب کرده، 
این بار چنگال هاى خود را براى ربودن کاپ لیگ برتر تیز 
و آماده کند. باید مدیران باشگاه به تصمیمات و نیازهاى 
مجتبى حســینى براى تقویت تیم در نیــم فصل احترام 
بگذارند و شــرایط به گونه اى پیش رود تا در هفته پایانى 
لیگ، سبزهاى اصفهان یکى از مدعیان درجه یک قهرمانى 
باشند. این روزها دیگر کسى نمى تواند فقط از پرسپولیس و 
تراکتورسازى به عنوان مدعیان اصلى قهرمانى امسال نام 
ببرد. ذوب آهن با شکلى خاص به کارزار قهرمانى اضافه 
شده است. این ذوب آهن تیمى ترسناك است و قطعاً هفته 
پایانى لیگ بیش از پیش باعث خوف و ترس  رقبا و مدعیان 

تهرانى و تبریزى خواهد شد. منتظر آن روز باشید.

مهرداد، امان نداد!
دیدار با صباى قم  بهترین فرصت بود تا ســپاهانى ها از 

مخمصه بیرون بیایند و خودى نشان هند.
عبدا... ویسى قبل از این دیدار گفته بود که اگر نتوانیم این 
دیدار را با پیروزى پشت ســر بگذاریم به کما مى رویم و 

شرایط مان سخت و بحرانى مى شود.
زردپوشــان دیدار با صبا را با بیم و امیــد آغاز کرده بودند. 
سکوهاى ورزشــگاه تا بدین جاى رقابت ها، شعارهاى 
یکدست و متحدى را در اعتراض به نتایج ویسى تا قبل از 
هفته سیزدهم سر نداده بودند. اما فضاى مجازى ماالمال 

از انتقاد به ویسى و تیم او بود.
  آنچه احتمال مى رفت این بود که حتى در صورت کسب 
تساوى در دیدار با صبا، صداى سکوها در اعتراض به 
ویســى به در مى آمد که البته  خوشبختانه این اتفاق 
نیافتاد و پس از جلو افتادن سپاهان و اطمینان هواداران 

از پیروزى در این دیدار، شــعار ویسى با تعصب به آسمان 
رفت!

 دیدار با تیمى مثل صبا که این فصــل به خیلى از تیم ها 
نه نگفته و البته ســه بازیکن خود را هم در اختیار نداشت، 
بهترین فرصت بود تا ســپاهان خودى نشان دهد و یک 
پیروزى چهارتایى را به عنوان اولین برد لیگ برترى خود 
در نقش جهان جدید جشن بگیرد.هر چند سپاهان با این 
یپروزى در رده هشــتم جدول جاى گرفت اما با توجه به 
اختالف کم امتیاز با ســایر تیم هایى که باالى سر خود 
مى بیند مى تواند امید داشته باشــد که مجدداً روزهاى  

طالیى خود را از سر بگیرد.
یکى از نکات جالب توجه براى این دیــدار، تیتر روزنامه 
زردپوشان یک روز قبل از  این دیدار بود. روزنامه اینترنتى 
«صداى سپاهان» در روز پنج شنبه یعنى یک روز قبل از 
دیدار سپاهان- صبا تیتر یک خود را با این عنوان به مهرداد 

محمدى اختصاص داده بود: «مهرداد باید گل بزنه...»
و البته درخواست و آرزوى این رسانه سپاهانى ها در دیدار 
روز جمعه توسط مهرداد محمدى آن هم دوبار اجابت شد تا 

طلسم عدم گلزنى این بازیکن در این فصل شکسته شود.
پیــروزى و موفقیــت در دو دیــدار مهم و حســاس با 
تراکتورسازى و اســتقالل که البته دومى براى هواداران 
سپاهان از درجه اهمیت بسیار باالیى برخوردار است و جزو 
دیدارهاى حیثیتى محسوب مى شود، مى تواند هم جایگاه 
ویسى را در نزد هواداران مستحکم تر کند  و اینکه سپاهان 
را با وجود جوانى و خألهایى که در این فصل با آنها مواجه 
است به جمع مدعیان بازگرداند و دوباره زردپوشان همان 
سپاهان با شخصیتى باشند که در عمده سال هاى اخیر به 

نمایش گذاشته اند.

فوتبال  مــاه جهانى  شــدن 
باشگاهى ایران

آذرماه براى  فوتبالدوستان ایرانى و اصفهانى مى تواند ماه 
جهانى شدن فوتبال باشگاهى ایران لقب بگیرد.

16 آذر 86 سپاهان در ژاپن در جام باشگاه هاى جهان به 
میدان رفت و این افتخار براى فوتبال ایران و اصفهان به 
ثبت رسید و جاودانه شد. البته تیم اوراواردز قهرمان جام 
باشگاه هاى آسیا شده بود اما چون جام باشگاه هاى 
جهان را میزبانى مى کرد سپاهان به عنوان نماینده 

فوتبال آسیا در بازى ها شرکت کرد. 
در آن برهه از زمان هدایت تیم سپاهان بر عهده «لوکا 
بونانیچ» بود. نایب قهرمانى سپاهان و ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آسیا تنها اتفاق خوب فوتبال باشگاه 
هاى در سال هاى اخیر و شاید دهه هاى اخیر بعد از 

قهرمانى پاس بوده است. 
 به بهانه آذرماه 86 و رخــدادى که براى فوتبال 
باشــگاهى ایران یکبار و آن هم توسط یک تیم 
اصفهانى اتفاق افتاده است، نگاهى مى اندازیم 
به گزارش هاى سایت رســمى فیفا در آن ایام 
که براى اصفهانى ها شور و شعف زیادى را به 

ارمغان آورده بود.

گزارش فیفا از حضور سپاهان در رویدادى 
جهانى

حضور تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در رقابت هاى جام 
باشگاه هاى جهان قطعى شد. 

تیم فوتبال سپاهان که در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 
با پیروزى بر الوحده  امارات با نتیجــه 3 بر یک به فینال 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا راه یافت، جواز حضور 

در رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان را نیز دریافت کرد. 
بر اســاس  گزارش سایت رســمى فیفا، رقابت هاى جام 
باشگاه هاى جهان که همه ســاله با میزبانى ژاپن برگزار 
مى شود، این دوره نیز در ماه دسامبر 2007 با میزبانى این 
کشور برگزار خواهد شــد، این در حالى است که با توافق 
کشور ژاپن و مسئوالن فیفا مقرر شــده در این رقابت ها 
هر سال نماینده اى از کشــور میزبان به طور ثابت حضور 

داشته باشد. 
بر این اساس با توجه به حضور تیم سپاهان و  اوراواردز  ژاپن 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا، حضور تیم سپاهان به عنوان 
نماینده قاره  آســیا در جام باشگاه هاى جهان از هم اکنون 

قطعى است. 
در صورت پیروزى سپاهان در دو دیدار رفت و برگشت در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر نماینده ژاپن تیم زردپوش 
ایرانى به عنوان قهرمان آسیا در رقابت هاى جام باشگاه هاى 
جهان حضور خواهد داشــت و در صورت کسب عنوان 
نایب قهرمانى نیز به دلیل حضور مســتقیم  اوراواردز در 
رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان با 
سهمیه میزبانى ، سپاهان نیز در این 
رقابت هــا حضور 

خواهد داشت. 

جام باشگاه هاى جهان هر ساله با نمایندگان باشگاه هایى 
از قاره هاى آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آسیا، آمریکاى شمالى 
و جنوبى برگزار مى شود که بر این اساس نماینده  فوتبال 
ایران نیز باید با برترین هاى باشگاه هاى جهان مصاف کند. 
تاکنون حضور تیم هایــى مانند میالن(اروپــا)، االهلى 
مصر(آفریقــا) و آمریــکا کالپ(آمریکاى شــمالى) در 

این رقابت ها  نیز نهایى شده است...

فرصت انتقام از دست رفت
 پس از حضور سپاهان در این تورنمنت بزرگ و کسب یک 
پیروزى و یک شکست و مقام پنجمى این رقابت ها ، سایت 
فیفا گزارشى از خداحافظى سپاهان اصفهان با این تورنمنت 

را منتشر کرد.
سایت فدراسیون بین المللى فوتبال (فیفا)، اعالم کرد:  دیدار 
حذفى رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان برابر اوراوارز قرار 
بود فرصتى براى گرفتن انتقام سپاهان باشد اما در نهایت 
به شکست دیگرى منجر شد و ســرخوردگى بیشترى را 
به وجودآورد. دیدار حذفى رقابت هاى جام باشــگاه هاى 
جهان برابر اوراوارز قرار بــود فرصتى براى گرفتن انتقام 
سپاهان باشد اما در نهایت به شکست دیگرى منجر شد و 
سرخوردگى بیشترى را به وجودآورد. یک ماه بعد از باخت 
2بر صفر ســپاهان برابر اوراوارز در فینال رقابت هاى جام 
قهرمانان باشگاه هاى آسیا، این تیم ایرانى یک بار دیگر 
برابر حریف ژاپنــى، این بار در چارچوب مســابقات جام 
باشگاه هاى جهان، قرار گرفت اما «سرخ ها» (ردز) مورد 
تشویق هواداران هیجان زده شان قرار گرفتند و بازیکنان 
سپاهان، رقابت هاى مذکور را ترك کردند.  لوکا بوناچیچ  
بعد از باخت 1 -3 برابر اوراوارز گفت: «قطعاً امیدوار بودیم 
که ببریم اما پیش بینى مسابقه فوتبال بسیار سخت است. 
اوراوارز تیم به مراتب بهترى بود و سزاوار پیروزى بود. »
سرمربى کروات تیم ســپاهان معتقد است برغم باخت، 
تجربه هاى مثبتى از این رقابت ها به دســت آورده است. 
وى افزود: «حضــور در این پیکارها افتخــار بزرگى بود. 
جام باشــگاه هاى جهان رویداد مهمى اســت و شرکت 
در آن براى مــا اهمیت زیادى داشــت. مى خواســتیم 
عملکرد و وجهه مناســبى ارائه کنیم، امــا در دیدار آخر 
موفق به پیاده کردن برنامه هایمان نشــدیم. امیدواریم 
با قــدرت بیشــترى بــه ایــن رقابت هــا بازگردیم. »

ســایت فیفا در ادامه نوشــت: ایرانى ها پیش از حذف در 
مرحله یک چهــارم نهایى، با پیروزى 3 بــر 1 خود برابر 
وایتاکر یونایتد نیوزیلند ثابت کرده بودند که شایســتگى 
حضور در این رقابت ها را دارند. این تیــم در هر دو بازى 
به ویژه در حمالت بسیار قدرتمند بود. محمود کریمى و 
دو بازیکن عراقى به نام  عمــاد محمدرضا  و  عبدالوهاب 
ابوالهیــل  بازى هاى تکنیکى و مؤثرى انجــام دادند که 
توجــه و احتــرام هــواداران و حریفــان را برانگیخت. 
و باالخره اینکه یک نکته جالب توجه در این تورنمنت این 
بود که ستاره آن روزهاى ســپاهان در نظرسنجى سایت 
فیفا توانست عنوان پدیده جام باشگاه هاى جهان از نگاه 
مخاطبان را به خود اختصاص 

دهد.

صداى هواداران

   از قهرمانى ذوب آهن 
متعجب نشوید

گروه ورزشــى روزنامه نصــف جهان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ پیروزى ذوب آهن و سپاهان در هفته سیزدهم 
رقابت هاى لیگ برتر را تبریک مى گویم. به امید 
تداوم این پیروزى ها و حضور دو تیم شهرمان در 
رده هاى اول و دوم جدول رده بندى. ما اصفهانیم 

و حاال حاال قهرمانیم.

■ســپاهان و ذوب آهن در هفته سیزدهم گل 
کاشتند. ذوب آهن که از قبل روند خوبى داشت و 
سپاهان هم فرصتى پیدا شد تا دوباره همان تیم 
قدرتمند و باطراوت شــود. هفته سیزدهم عالى 

بود. این پیروزى ها را ادامه دهید.
درود بر مهرداد محمدى که نشان داد اگر بخواهد 
مى تواند همان مهردادى باشــد که پدیده لیگ 
برتر بود. مهرداد باید نشان دهد که بى جهت نبود 
که سپاهان به ســراغ او رفته بود و اینقدر خوب 
عمل کند کــه در پایان بهترین خرید ســپاهان 

لقب بگیرد.

■باور کنید بــا این روند فوق العــاده خوبى که 
ذوب آهن در پیش گرفته اســت اگــر در پایان 
لیگ امسال آنها قهرمان لیگ شدند نباید خیلى 
تعجب کرد. چه کیفى مى دهد که پرسپولیس و 

تراکتورسازى باز هم در حسرت جام بمانند!

■از شــکایت عقیلى از باشگاه ســپاهان خبر 
جدیدى منتشر نشده است؟ متأسفانه این بازیکن 
با همه ادعایى که در تعصب به سپاهان دارد و با 
توجه به اینکه هیچ تیمى هم او را نمى خواهد مى 
خواهد به هر شکلى شده طبق قرارداد ترکمنچاى 
که در زمان مدیر عامل اســبق ســپاهان منعقد 
شده،پولش را بگیرد. از پارسال بازى نکرده ولى 

باز هم پول مى خواهد. واقعًا که خنده دار است.

■روحیه تیمى و جنگندگــِى تراکتور واقعًا مثال 
زدنى و قابل تقدیر است. در تمام بازى با استقالل 
مى شد احســاس کرد آنها بیشــتر خواهاِن برد 
هســتند. محمد ابراهیمى در صحنــه گل دوم 
فداکارى مى کند تا حاتمى با خیال راحت دروازه را 
باز کند. بالفاصله بعد از گل اول استقالل، هادى 
محمدى به جاى سرزنش، اخبارى رو بغل مى کند 
و به او دلدارى مى دهــد. نیمه دوم بازیکن هاى 
تراکتور طورى اخبارى را تشــویق مى کنند که  
انگار به برادر کوچک ترشان مى خواهند روحیه 
بدهند. این تیم فوق العاده اســت. ولى  امیدوارم 

قهرمان نشوند!

■  استقالل در بازى با تراکتور واقعًا شاهکارکرد! 
برادرجان دعوا نداریم که! بازى در زمین خودتون 
اســت. گلر حریف همان اول بــازى کمر تیم را 
مى شکند داخل ســینى تحویلت مى دهد یه گل 
هم جلو مى افتى. چند دقیقه بعد یک سوتى دیگر 
هم مى دهد که اگر گل مى شــد ســتون فقرات 
تیم هم روى هوا بود. شــما بازى یک هیچ برده 
را در زمین خودت 2-1 مى بــازى! این دیگر چه 
ربطى بــه داور دارد؟ اینکه یعقوب کریمى افتخار 
نمى دهد به موقع از خط آفساید بیاید بیرون و تیم 
گل مى خورد تقصیر داور است؟ یه سئوال دیگر. 
از نظر انگیزیشى چطورى است که اخبارى نیمه 
اول اونطورى بود نیمه دوم شیر شد ولى استقالل 
نیمه اول شیر بود نیمه دوم تبدیل شد به بچه گربه 
ملوس؟ نه فقط برد را نگه نداشــتن بلکه شورى 
هم براى دقایق آخر از آنها ندیدیم.چرا؟ استقالل 
مرتبًا نیمه مربیان را باخته است. على منصور براى 
تیم هاى بزرگ این کاره نیست. در دو بازى آینده 

هم امیدى به این تیم نیست.

دیدیـم. در صحنـه اى
استقالل شـهره پیدا کر
اشتباه مدافعان تیمش خ

ازتون نگذره ...»
این رفتارها نشان مى د

هم متفاوت بود.

تقویت فو
سرمربى تیم فوتسال با
است که در پایان لیگب
بگیریم تا از سـال آینده
شـرکت کنیم. زینب ش
سعى مى کنیم در هفته
تیم را تقویت کنیم تا بتو

خوبى دست پیدا کنیم.

المپیکى هاى
در حالى که رقابت هـاى
3آسیا از 23 آذرماه در دوح
کیانوش رستمى و سهر
6کشورمان در المپیک6

روى تخته بروند. 
 هرچند نام کیانوش رس
آهن وجود دارد اما پیش بی
وزنه بردارى ایران با دوب
البته حضور قطعى اینو
بستگى به شرایط آمادگ
این میدان بین المللى دار

ول رســیده است و همانگونه 
ین فصل و با این انگیزه و موج 
وشان حاکم شده است مى تواند 
هاى حذفى که کســب کرده، 
براى ربودن کاپ لیگ برتر تیز 
شگاه به تصمیمات و نیازهاى 
ویتتیمدر نیــم فصل احترام

 اى پیش رود تا در هفته پایانى 
ى از مدعیان درجه یک قهرمانى 
ى نمى تواند فقط از پرسپولیس و 
عیان اصلى قهرمانى امسالنام

خاص به کارزار قهرمانى اضافه 
مى ترسناك است و قطعاً هفته 
عث خوف و ترس  رقبا و مدعیان 

د. منتظر آن روز باشید.

!
فرصت بود تا ســپاهانى ها از 

دى نشان هند.
نتوانیم این گفته بود که اگر دار

ــر بگذاریم به کما مى رویم و 
ى مىشود.

 با بیم و امیــد آغاز کرده بودند. 
ین جاى رقابت ها، شعارهاى 
تراض به نتایج ویسى تا قبل از 
ند. اما فضاى مجازى ماالمال 

د.
بود که حتىدر صورتکسب
داى سکوها در اعتراض به 
لبته  خوشبختانه این اتفاق 
سپاهان واطمینان هواداران

دیدارهاى حیثیتى محسوب مى شود، مى تواند هم جایگاه 
ویسى را در نزد هواداران مستحکم ترکند  و اینکه سپاهان

را با وجود جوانى و خألهایى که در این فصل با آنها مواجه 
است به جمع مدعیان بازگرداند و دوباره زردپوشان همان 
سپاهان با شخصیتى باشند که در عمده سال هاى اخیر به 

نمایش گذاشته اند.

فوتبال  مــاه جهانى  شــدن 
باشگاهى ایران

ایرانى به عنوان قهرمان آسیا در رقابت هاى جام باشگاه هاى 
جهان حضور خواهد داشــت و در صورت کسب عنوان 
نایب قهرمانى نیز به دلیل حضور مســتقیم  اوراواردز در 
رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان با 
سهمیه میزبانى ، سپاهان نیز در این 
رقابت هــا حضور 

خواهد داشت. 

حضور در این رقابت ها را دارند. این تیــم در هر دو بازى 
به ویژه در حمالت بسیار قدرتمند بود. محمود کریمى و 
دو بازیکن عراقى به نام  عمــاد محمدرضا  و  عبدالوهاب 
ابوالهیــل  بازى هاى تکنیکى و مؤثرى انجــام دادند که 
توجــه و احتــرام هــواداران و حریفــان را برانگیخت. 
و باالخره اینکه یک نکته جالب توجه در این تورنمنت این 
بود که ستاره آن روزهاى ســپاهان در نظرسنجى سایت 
فیفا توانست عنوان پدیده جام باشگاه هاى جهان از نگاه 
مخاطبان را به خود اختصاص 

دهد.

تاخت و تاز ذوب آهن تاخت و تاز ذوب آهن 
بیدارى سپاهان و آذرماه به یادماندنىبیدارى سپاهان و آذرماه به یادماندنى

حال فوتبال اصفهان فعًال خوب است
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گواهى مى دهم که محمد (ص) بنده و فرســتاده اوست، 
خدا پیامبرش را هنگامى فرســتاد که نشانه هاى هدایت 
از یــاد رفته و راه هاى دین ویران شــده بــود. او حق را 
آشکارو مردم را نصیحت فرمود، همه را به رستگارى 

موال على (ع)هدایت، و به میانه روى فرمان داد. 

هدف کلى در آموزش متوسطه فراهم آوردن شرایط، زمینه ها و امکانات  الزم و بسترهاى قانونى و حقوقى براى تقویت و نهادینه سازى فرآیند تعلیم و تربیت در ساحت هاى ششگانه تربیتى دانش آموزان،توسعه آموزش هاى این دوره و ارتقاى کیفیت،متناسب با نیازهاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى کشور، با توجه به مقتضیات جغرافیایى 
مناطق و رعایت تناسب بین محتواى آموزشى، نیازها و شرایط سنى و ویژگى هاى جنسیتى  دانش آموزان، بر اساس اصول زیر مى باشد:

الف) تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینى و تقویت آداب و مهارت هاى زندگى.
ب) توسعه مهارت آموزى  و اشتغال، برحسب نیازهاى کشور و عالقه و استعداد افراد و ادامه تحصیل در آموزش عالى، براساس شرایط و امکانات محیط،با توجه به پیشرفت هاى علمى و فنى.

ج) افزایش کّمیت ارتقاى سطح کیفى و منزلت آموزش هاى فنى و حرفه اى.
د) توسعه و تقویت آموزش هاى متوسطه و ساماندهى آموزش هاى خارج از مدرسه، با فراهم آوردن زمینه استفاده حداکثرى از مشارکت، امکانات و منابع سایر سازمان هاو دستگاه ها.

معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان این افتخار را دارد که با برنامه ریزى الزم گام هاى مؤثرى را در رســیدن به این اهداف برداشته و با هماهنگى و پشتکار کلیه عوامل در نواحى و مناطق توانسته است در شاخص هاى اصلى دوره متوســطه جایگاه مناسبى را براى خود در کشور لحاظ نماید که از جمله این 
شاخص ها مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:

گزارش عملکرد مناطق و نواحى استان اصفهان
 در شاخص هاى اصلى حوزه معاونت  آموزش متوسطه

سال تحصیلى سال تحصیلى 9595--9494

1-توسعه رشته هاى فنى و حرفه اى و کاردانش در پایه دهم
درصد عملکرد استان 38/57درصد مى باشد که رتبه  چهارم در بین کلیه استان هاى 
کشور و با لحاظ نسبت جمعیت دانش آموزى رتبه اول کشور در استان هاى همتراز 
را دارا مى باشد. در نواحى و مناطق استان پیربکران با 4/47درصد و ناحیه 2  اصفهان 
با2/95درصد توسعه رشته هاى فنى و حرفه اى و کاهش رشته هاى نظرى بهترین 

عملکرد را در سال تحصیلى 96-95 به خود اختصاص داده اند.

2-افزایش میانگین معدل دروس نهایى پایه سوم
استان اصفهان در خرداد 95 با میانگین نمرات نهایى 13/83 موفق گردید نسبت به 

خرداد 94 افزایش  0/13نمره در میانگین نمرات نهایى داشته باشد.
و شهرســتان هاى تیران و کرون  با افزایش 1/39  نمره،مهردشت 1/30  نمره  و 
بن رود 1/15 نمره به ترتیب بیشترین افزایش معدل را در بین نواحى و مناطق استان 

داشته اند.

3-باالترین میانگین نمرات نهایى 
امامزاده  با میانگین نمرات نهایى15/2درصد نمره خوانسار با میانگین نمرات 15/1 

نمره باالترین میانگین نمرات نهایى در استان را به خود اختصاص دادند.

4-توزیع متوازن رشته هاى نظرى و کاهش رشته تجربى
اســتان اصفهان در مهر 95 با ثبت نام39/62درصد دانش آموزان نظرى در رشته 
تجربى موفق به کنترل ثبت نام در رشــته تجربى گردید و با توجه به شرایط ویژه 
هدایت تحصیلى در سال تحصیلى 95-94 موفق به کسب رتبه چهارم کشورى در 

این جایگاه گردید.
در این میان خور و بیابانک با کاهش 10/29  نایین با کاهش 5/37 ثبت نام در رشته 

تجربى بهترین عملکرد را در شهرستان هاى کم جمعیت به خود اختصاص دادند.
و شاهین شهر با کاهش 2/56، ناحیه 6 با کاهش 1/80  وناحیه  4 با کاهش 1/21  
ثبت نام در رشته تجربى بهترین عملکرد را در شهرستان هاى پرجمعیت کشور به 

خود اختصاص داده اند.

5-اجراى برنامه تعالى مدیریت
از آنجا که هر نهاد یا سازمانى براى رشد و بهبود مستمر به یک الگو نیازمند است،نقش 
آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد عظیم اثرگذار در اجراى برنامه اى که بتواند 
مسیر تعالى مدیریت را تعریف، تسهیل،تسریع و دست یافتنى کند چند برابر مى شود 
و همچنین با توجه به سیماى مدرسه در افق چشم انداز 1404در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و ارتقاى سطح آگاهى عمومى جامعه و شکل گیرى انتظارات جدید 
والدین نسبت به ماهیت و کارکردهاى مدرســه ، مارا از برنامه ریزى براى استقرار 
مدیریت برنامه محور،کیفیت مدار و تعالى بخش که در شکل گیرى و هویت بخشى 
به مدارس نقش اساسى ایفا مى کند، ناگریز مى ســازد.لذا برنامه «تعالى مدیریت 

مدرسه» در راستاى پاسخگویى به این نیاز و ضرورت طراحى شده است.
این برنامه در سال تحصیلى 95-94 در 255 آموزشگاه در دوره متوسطه اول و دوم و 
فنى و حرفه اى و کاردانش اجرا شده است که در مجموع 45 آموزشگاه عنوان موفق 
و 71 آموزشگاه عنوان پویا را کسب نمودند، و ده آموزشگاه هم براى ارزیابى کشورى 

به دانشگاه فرهنگیان معرفى شده اند.

6- افزایش درصد قبولى دروس نهایى شاخه فنى و حرفه اى
میانگین نمرات دروس نهایى شــاخه فنى و حرفــه اى در خردادماه 95،به میزان 
0/33نمره نســبت به خردادماه  94رشد داشته اســت.همچنین  درصد قبولى در 
دروس نهایى شــاخه فنى و حرفه اى اســتان  با 73/01درصد قبولى  در خردادماه 

95 به میزان 2/66درصد نسبت به خردادماه 94 رشد داشته و بویین و میاندشت با 
افزایش29/59درصد بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است.

7 - جشنواره نوجوان خوارزمى
با اســتناد به راهکارهاى 7-5  ، 3-6  ، 1-16  و 6-6 سند تحول بنیادین آموزش 
پرورش و همچنین بندهاى 1 ،2 و 13 برنامه درس ملى  و همچنین از دانش هاى 
پژوهش محور و فناورى هاى نوین ، تحقیق و پژوهش و آموزش حل خالقانه مسائل 
در راستاى توسعه پایدار کشور از مؤثرترین اقدامات ضرورى در نهادینه کردن پژوهش 

و تحقیق در دوره اول متوسطه مى باشد.
در این  راستا اجراى برنامه هایى مانند جشنواره نوجوان خوارزمى براى این منظور 
طراحى شده است. در سال تحصیلى 95-94 در پنج محور فعالیت هاى آزمایشگاهى، 
دست سازه ها،پژوهش،زبان و ادبیات فارسى و زبان انگلیسى در سطح آموزشگاه 
بالغ بر 374074 نفر رشته و در سطح منطقه 46859 نفر رشته ، در سطح استان 635 
رشته و در مرحله کشورى پنج نفر شرکت نمودند که دانش آموزان استان اصفهان با 
کسب دو رتبه اول کشور و دو رتبه دوم کشور موفق شدند در مجموع  تیمى رتبه دوم 

کشور را به خود اختصاص دهند.
و در اجراى این جشنواره نواحى 2و3و4و5 بهترین عملکرد را در این  سال داشته اند.

 8-نظارت بر مدارس شبانه روزى
به منظور افزایش پوشــش تحصیلى مناطق  محروم و  در راســتاى  فرصت هاى 
تحصیلى مناســب  و جلوگیرى از ترك تحصیل دانش آمــوزان مناطق محروم 
وروستایى کم جمعیت وتوسعه عدالت آموزشى  وفراهم نمودن بستر مناسب جهت 
شکوفایى استعدادهاى دانش  آموزان در مناطق محروم  اقدامات ذیل  اجرایى گردید:

 1- تدوین  راهنماى  نظارت بر امور آموزشى ،پرورشى وبهداشت مدارس شبانه روزى 

2- تشکیل ستاد مدارس شبانه روزى  وکمیته کیفیت بخشى در مناطق  که در این 
راستا  مناطق تیران وکرون ،خوانسار  وچادگان فعالیت چشمگیرى داشته اند.

3- اســتفاده از فرصــت هاى مــدارس شــبانه روزى درتوســعه رشــته هاى 
فنى وحرفه اى مناطق محروم.

4- تجهیز 23 باب خوابگاه مدارس شبانه روزى.
5- غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان  با اجراى طرح خوداتکایى. 

6- اجراى طرح جهاد علمى ویژه مدارس  مناطق محروم استان.
7- توزیع ســبد کاالى مواد غذایى دانش آموزان  مدارس شبانه روزى دریافتى از 

دفتر ریاست جمهورى.

9-مسابقات و جشــنواره هاى هنرســتان هاى فنى و حرفه اى  و 
کاردانش

بهترین عملکرد مناطق و نواحى اســتان در بخش مســابقات و جشــنواره هاى 
هنرستان هاى فنى و حرفه اى  و کاردانش  سال تحصیلى 95-94  مربوط مى شود 
به نواحى 1 و 3 استان.همچنین استان اصفهان در سیزدهمین دوره مسابقات علمى 
عملى هنرستان هاى فنى و حرفه اى با کسب شش رتبه اول ،هشت رتبه دوم و پنج 
رتبه سوم کشورى در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.همچنین در هفدهمین جشنواره 
هنرهاى تجسمى هنرستان هاى فنى و حرفه اى ،استان اصفهان با کسب هشت رتبه 

اول، پنج رتبه دوم و 9 رتبه سوم کشورى  در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.
و در شــاخه کاردانــش در چهاردهمیــن دوره مســابقات علمــى- کاربردى 
هنرستان هاى کاردانش با کسب سه رتبه اول ،دو رتبه دوم و یک رتبه سوم کشورى 
و همچنین در دهمین جشــنواره مهارت هاى هنرى دو رتبه دوم،سه رتبه سوم و 
همچنین در جشنواره المپیاد فرش با کسب دو رتبه سوم براى استان اصفهان افتخار 

آفریدند. 

گزارش عملکرد مناطق و نواحى استان اصفهان گزارش عملکرد مناطق و نواحى استان اصفهان 
در شاخص هاى اصلى حوزه معاونت  آموزش متوسطهدر شاخص هاى اصلى حوزه معاونت  آموزش متوسطه                             سال تحصیلى سال تحصیلى 9595--9494

بهترین عملکرد در استانفعالیت ردیف
مالحظاتدر سال تحصیلى 94-95

رتبه استان در کشور چهارم مى باشد.پیربکران-ناحیه2توسعه رشته هاى فنى و حرفه اى وکاردانش1

توزیع متوازن رشته هاى نظرى  و 2
کاهش رشته تجربى

خورو بیابانک-نایین-شاهین شهر
رتبه استان در کشور چهارم مى باشد.ناحیه6- ناحیه 4

تیران و کرون-مهردشت-بن رودافزایش معدل دروس نهایى نظرى3
امامزاده-خوانسارباالترین میانگین نمرات نهایى نظرى4
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رانندگى 
با 10میلیون تومان خالفى

چهل تکه

عروس جوان که قصد داشــت با هلى    جام نیوز |
کوپتر خود را به داماد برساند قبل از رسیدن به محراب (محل 

عقد در کلیسا) بر اثر سقوط هلى کوپتر جان باخت.
قربانى «سیلوا ناسیمنتو »32 ساله قصد داشته تا با ورود خود 
با هلى کوپتر همســر آینده اش را شــوکه کند هرگز تصور 
نمى کرد که این شــیرینکارى مرگ وى را رقم بزند.  بنا بر 
گزارش هاى منتشــر شــده هلى کوپتر به سمت محراب و 
داماد در منطقه سائوپائولو در برزیل در حال حرکت بوده که در 

منطقه جنگلى سقوط کرده است. 
باد و بدى آب وهوا باعث سقوط هلى کوپتر و مرگ  عروس 

جوان شده است.

یک مرد چینى از یک    باشگاه خبرنگاران جوان|
روستاى کوچک در چین، لقب پادشاه فلفل تند قرمز را از آن 

خود کرده است. او تمایل شدیدى به خوردن فلفل تند دارد.
«لى یونگ چى» در روستاى چاولى چین زندگى مى کند. او 
هر روز دو کیلو و نیم فلفل تند مى خــورد و این کار به عادت 
غذایى او تبدیل شده است. او حتى هر روز صبح از فلفل تند 

براى شستن دندان هایش استفاده مى کند.
لى یونگ مى گوید: «بیشــتر مردم صبح ها براى شســتن 
دندان هایشان از مسواك و خمیر دندان استفاده مى کنند اما 
من از فلفل تند براى تمیز کردن دندان هایم استفاده مى کنم.»

ولع او به خوردن فلفل از ده سال پیش شــروع شد و او را به 
شهرت رساند.

ملکه بریتانیا اخیــراً به یکى از رســتوران هاى    فردا|
مورد عالقه اش در هتل گورینگ رفتــه بود اما ناگهان در زمان 
خروج از رستوران مزاحمى مســت قصد نزدیک شدن به او را 

داشت. 
تصاویر نشان مى دهند که محافظان و کارکنان ارشد، مرد مست 
را از هتل گورینگ دور کرده اند. روزنامه هاى بریتانیایى گزارش 
داده اند که «دیویــد مورگان» هویت مدیــر اجرایى این هتل 
مورد عالقه خانواده سلطنتى با پوشش مناسب وضعیت اطراف 

هتل ملکه را به سمت خودرویش راهنمایى کرد.
روزنامه هاى بریتانیایى اشــاره کرده اند که بــه ندرت حوادث 
اینچنینى براى ملکه به وجود آمده  است. انگیزه این مرد مست 

مشخص نشد. ملکه الیزابت اکنون 90 ساله است.

سقوط هلى کوپتر عروس 
قبل از عقد 

پادشاه فلفل تند 
از چین مى آید

محافظت مدیر هتل از 
ملکه الیزابت  030201

«زمانى که ازدواج کردم فقط 16 ســال ســن داشتم و 
همسرم در شب عروسى به من شیشه داد و با هم شیشه 
کشیدیم؛ از آن به بعد معتاد شیشه شدم و در نهایت سرقت 

کردم.»
به گزارش تســنیم، زن جوانى که چند روز قبل به اتهام 
سرقت خودرو بازداشت شده بود، هفته پیش به دادسراى 
ناحیه 34 تهران منتقل شد و در اظهاراتش جزئیات سرقت 
را براى على وســیله ایرد موسى بازپرس شعبه پنجم این 

دادسرا شرح داد.
وى همراه با ســه مرد جوان دیگر در جریان سرقت هاى 
خودرو بازداشت شده است؛ پس از اتمام جلسه بازپرسى، 

این متهم پاسخگوى سئواالت خبرگزارى تسنیم بود که 
در ادامه متن گفتگو با این متهم را مى خوانید.

خودت را معرفى کن؟
سارا هستم و 26 سال سن دارم؛ ده سال قبل ازدواج کردم 

و یک پسر هشت ساله دارم.
چطور به سرقت رو آوردى؟

زمانى که ازدواج کردم فقط 16 سال سن داشتم و همسرم 
در شب عروسى به من شیشه داد و با هم شیشه کشیدیم؛ 
از آن به بعد معتاد شیشه شــدم و در نهایت سرقت کردم، 
چند شب قبل نیز قصد داشتم شیشه بخرم که با دوستانم 

بازداشت شدم.

با همسرت چگونه آشنا شدى؟
در خیابان با او آشنا شــدم و مدتى با همسرم دوست بودم 
تا اینکه با اصرار از پدر و مادرم خواســتم ازدواج کنم و در 

نهایت ازدواج کردیم.
اکنون همسرت کجاست؟

یک روز براى رفتن به منزل دوستم سوار بر یک موتور شدم 
و ترك موتور نشســتم اما قبل از رسیدن به منزل دوستم 
تصادف کردیم و پاهایم شکست؛ اکنون در پاهایم پالتین 
است، پس از تصادف، همسرم به صورت غیابى از من جدا 

شد و پسرم با مادرشوهرم زندگى مى کند.
خرج زندگــى ات را چگونــه تأمین 

مى کنى؟
من طراح و نقاش هستم؛ ســفارش مى گیرم و نقاشى هایم

را تــا 70 هزار تومان به مشــترى مى فروشــم اما بیشــتر 
درآمدم، خرج خرید شیشه مى شود، بعد از تصادف نیز دیه ام

 96 میلیون تعیین شده است که به زودى دیه ام را مى گیرم.
96 میلیون تومــان را هم خرج خرید 

مواد خواهى کرد؟
خیر، چون قرار شــد که پــول دیه ام در حســاب دایى ام 

به صورت وکالتى ریخته شود.
حرف آخر؟

پشیمان هستم و مى خواهم به زندگى برگردم.

کارشناس حقوقى اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس از تبدیل حکم حبس یک مجرم به هزار    ایرنا |
ساعت فعالیت درپاکسازى محیط زیست، مراتع، جنگل ها و رودخانه ها خبر داد.  

آنه محمد متقى اظهار داشت: براساس رأى قاضى شعبه 102 کیفرى گنبدکاووس، این مجرم 25 ساله به حکم دادگاه 
به دلیل انجام بزه به تحمل یکسال حبس و پرداخت دیه به شاکى محکوم شده بود.

وى گفت: این مجرم پس از اخذ رضایت از شاکى و تحمل چهار ماه حبس با ابراز پشیمانى از انجام بزه، از دادگاه خواستار 
تجدید نظر درحکم صادره دادگاه و تبدیل باقیمانده حبس به انجام خدمات عمومى شده بود. متقى اضافه کرد: قاضى 
شعبه 102 کیفرى گنبدکاووس نیز پس از بررسى هاى انجام شده نسبت به صدور حکم جدید اقدام نمود که براساس 
آن این مجرم به انجام یکهزار ســاعت خدمات عمومى رایگان اعم از پاکســازى محیط زیست، مراتع، جنگل ها، 

رودخانه ها و موارد مشابه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست محکوم شده است.  
پیش از ایــن نیز یکى از قضات دادگســترى گنبــدکاووس حکم یک مجــرم را به خرید کتاب و اهــداى آن به 
کتابخانه هاى عمومى شهرستان تبدیل کرده بود. شهرستان گنبدکاووس با 360 هزار نفر جمعیت درشرق استان 

گلستان واقع است.

چندى پیش زن جوانى به نام «فرشته» با حضور در پلیس فتاى شهر آبادان ادعا کرد که فردى    تسنیم|
ناشناس با انتشار عکس هاى خصوصى و خانوادگى اش در شبکه هاى اجتماعى باعث بى آبرویى اش شده است.

 بدین ترتیب به دستور سرهنگ سیدمحسن تقى زاده فرمانده انتظامى شهر آبادان تیمى از مأموران پلیس فتا براى 
دستگیرى عامل انتشار این عکس هاى خصوصى وارد عمل شدند.

 در این مرحله مأموران پلیس فتا با اقدامات فنى و پلیسى موفق به شناسایى زن 45 ساله اى به نام «لیال» شدند که 
وى پس از دستگیرى با قرار گرفتن در برابر مدارك و شواهد پلیسى لب به اعتراف گشود.

 لیال گفت: «همسر فرشته و شوهرم با هم همکار هستند و بخاطر همین دوستى مدتى است که خانواده هایمان با 
هم رفت و آمد دارند و من با فرشته دوست هاى صمیمى هستیم ولى همیشه بخاطر پوشش مناسب و حجاب او از 
دوستان و آشنایان سرکوب مى شنیدم و از من مى خواستند که مثل فرشته باشم و همین موضوع باعث شد تا تحت 

فشار قرار بگیرم.»
وى افزود: «یک روز که داشتم عکس هاى فرشته را داخل گوشى اش مى دیدم نقشه اى شیطانى به ذهنم رسید 

تا با پخش عکس هاى بى حجاب فرشته باعث بى آبرویى اش شوم تا اطرافیانم دیگر به من زخم زبان نزنند.»
در این مرحله فرشــته وقتى فهمید دوست صمیمى اش باعث انتشار عکس هاى شــخصى اش شده گفت: «از 
کودکى چادر به سر کردم و حجاب اسالمى داشتم ولى لیال با انجام این کار باعث بى آبرویى ام شده و نمى توانم 

او را ببخشم.»
بنا به این گزارش، لیال با توجه به شکایت دوست صمیمى اش به دستور بازپرس پرونده روانه زندان شد.

دستگیرى عامل انتشار عکس هاى خصوصى 
دختر آبادانى

محکومیت یک جوان
 به 1000 ساعت کار در محیط زیست

دیوان عالى کشور حکم شالق هنرپیشه    جام نیوز |
جوانى را که به تعرض به همکارش متهم شده  بود، تأیید کرد.

این زن در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود، گفت: «من و همکارم 
در یک نمایش نقش زوجى را بازى مى کردیم و ارتباط نزدیک 
بین ما باعث شد همکارم به من عالقه مند شود و این موضوع 
را به من بگوید. اوایل ارتباط ما فقط تلفنى بود، مدتى بعد به 
من گفت قصد دارد با من ازدواج کند؛ چون فکر مى کند خوب 
مرا شناخته و مى توانیم زوج خوبى باشیم. بعد هم دعوتم کرد با 
هم به یک مسافرت برویم، من هم قبول کردم. از نظر من، ما 
نامزد بودیم، در مسافرت او به من تعرض کرد و بعد هم به من 
گفت ناراحت نباش، چون قصد دارم با تو ازدواج کنم اما چند 
روز بعد بى محلى  هایش را شروع کرد و بعد هم گفت پشیمان 
شده  است و من آن زنى نیستم که او مى خواهد.» هنرپیشه 
جوان گفت: «بعد از این ماجرا بود که تصمیم گرفتم شکایت 

کنم و موضوع را به دادگاه بکشانم.»
 مرد هنرپیشه با شکایت این زن بازداشت و تحقیقات از وى 
آغاز شد. پسر جوان گفت: «من قبول دارم با هم ارتباط داشتیم 
اما در این ارتباط هیچ زورى در کار نبود. من اصًال نمى خواستم 
همکارم را وادار به رابطه کنم و البته ارتباطى هم که ما داشتیم 

ارتباط تلفنى و در حد بیرون رفتن بود و من گفته هایش را قبول 
ندارم.»  او درباره وعده ازدواج به دختر جوان هم گفت: «این 
تصورى بود که اشتباهى براى این خانم به وجود آمد، البته 
من ابتدا به او ابراز عالقه کردم اما بعد متوجه شــدم این زن 
کسى نیست که من خیلى دوستش داشته  باشم و بخواهم 
با او زندگى کنم و خصوصیات اخالقى ما با هم یکى نیست؛ 
به همین خاطر هم به او گفتم که نمى خواهم با او ازدواج کنم 
و بهتر اســت به دنبال زندگى خودش باشد. این دختر براى 

انتقام گیرى از من دست به این کار زده  است.»
با تکمیل تحقیقات، شاکى و متهم در دادگاه حاضر شدند و 
گفته هاى خود را در جلسه رســیدگى مطرح کردند. با پایان 
جلسه هیئت قضات وارد شور شــدند و پسر هنرپیشه را در 
ارتباط نامشروع مجرم شناختند و به 99 ضربه شالق محکوم 
کردند. این رأى که از سوى دادگاه کیفرى استان تهران صادر 

شده  بود، در شعبه پنجم دیوان عالى کشور تأیید شد.

تأیید حکم شالق 
هنــرپیشه جــــوان

 به اتهام تعرض 
یک دستگاه سواري زانتیا که بیش از 104 میلیون ریال 
جریمه پرداخت نشده و 172 فقره تخلف در پرونده آن 

ثبت شده بود توقیف و به پارکینگ منتقل شد. 
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرستان اصفهان در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس گفــت : مأموران پلیس راهنمایــی و رانندگی 
شهرستان اصفهان حین کنترل خودروهاي عبوري 
یک دســتگاه ســواري زانتیا پر تخلف را شناسایی و 
متوقف کردند.  وي ادامه داد: در استعالم از سوابق این 
خودرو مشخص شــد داراي 104 میلیون و 500 هزار 
ریال جریمه پرداخت نشده و 172 فقره تخلف حادثه 

ساز می باشد که بالفاصله به پارکینگ منتقل شد. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: بیشترین تخلف ثبت 
شده براي این خودرو  تخطی از سرعت مجاز  می باشد 
که توسط دوربین هاي کنترل سرعت براي خودرو ثبت 
شده است.  سرهنگ چلمقانی در پایان خاطرنشان کرد: 
برابر تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
در صورتی که مبلغ جریمه خودرو به ده میلیون ریال 
برســد پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالک 
خودرو اعالم و چنانچه ظرف مــدت یک ماه از تاریخ 
ابالغ ، نســبت به پرداخت جریمه اقدام نشود، خودرو 

توقیف و از تردد آن جلوگیري خواهد شد.

مزاحمت  هاى پســر جوان براى دختر مورد     جام جم آنالین |
عالقه اش با درگیرى مرگبار پایان گرفت.

ساعت12و45دقیقه 16 مهر ماه سال گذشــته مأموران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهران در جریان مرگ پسر جوانى به نام «هوشنگ» در بیمارستان 
قرار گرفتند و کارآگاهان با حضور در بیمارســتان پى بردند که مقتول در 

یک درگیرى خونین هدف ضربات چاقو قرار گرفته است.
بدین ترتیب کارآگاهان به دستور بازپرس ویژه قتل براى دستگیرى عامل 
این جنایت وارد عمل شدند و برادر مقتول که از ناحیه دست مجروح شده 
بود افراد دیگر در این درگیرى را لو داد و مشــخص شد که مردى به نام 

«خسرو» دست به این قتل زده است.
در این مرحله خسرو بازداشت شد و مأموران پى بردند که وى چندى پیش 

با یکى از همکارانش به نام «شیما» طرح دوستى ریخته و زمانى که براى 
دیدن دختر جوان پاى در محل قرار گذاشته با چند پسر جوان درگیر شده 

و این جنایت خونین رقم خورده است.
در گام بعدى شــیما هدف تحقیق قرار گرفت و گفــت: «مدتى بود که 
با خسرو دوست شــده بودم اما خیلى زود تصمیم گرفتم دوستى مان را 
پایان دهم که از همان روز خسرو مرا تهدید مى کرد تا اینکه روز حادثه با

 من تماس گرفت و دوبــاره با عصبانیت مرا تهدید کرد و خواســت تا به 
دیدنش بروم.»

وى افزود: «از تهدیدهاى خسرو خسته شده بودم به همین خاطر ماجرا را 
با نامزد خاله ام در میان گذاشتم و قرار شد هوشنگ به جاى من در محل 
قرار حاضر شود و زمانى که هوشنگ با خسرو روبه رو مى شود با هم درگیر 

شده و هوشنگ در این ماجرا به قتل رسید.»
با اعترافات شیما و عامل جنایت به درگیرى مرگبار، بازسازى صحنه قتل 
صورت گرفت و بازپرس پرونده پس از صدور کیفرخواســت پرونده را به 
اظهار نظر ارجاع داد اما با توجه به ایراداتى که در پرونده وجود داشت بار 
دیگر پرونده درگیرى مرگبار مزاحم جوان به شــعبه پنجم دادسراى امور 

جنایى تهران منتقل شد.
بنا به این گزارش، نســرین مرادى دادیار شــعبه 5 بازپرسى دادسراى 
امورجنایــى پــس از بازجویى هــاى دقیق از شــیما و بــرادر قربانى 
دســتور بازســازى مجدد صحنه جرم را صــادر کرد و پرونــده با رفع 
ابهامات براى صدور کیفرخواســت به شــعبه اظهار نظر ارجاع شــده 

است.

پایان دوستى 
خسرو و شیما 
رنگ خون 
گرفت

شب عروسى با شوهرم «شیشه» کشیدیم
زن سارق: 

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: پروژه آماده سازى موزه صنایع دستى و خانه جهانگردى (ساختمان انقالب)

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى به مبلغ 301/845/480 ریال در وجه اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

4- برآورد اولیه: مبلغ 6/036/909/587 ریال از محل اعتبارات تملک داراییهاى سرمایه اى بر مبناى فهرست بهاى پایه رشته 
ابنیه 1395

5- مدت اجراء: شش ماه شمسى 
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 95/09/20 لغایت تاریخ 95/09/24 

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت ادارى 95/10/05
8- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 10 صبح مورخ 95/10/06

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایى پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان (ساختمان شماره 3  استاندارى) 

توضیحات: 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهى در مناقصه واصل شده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (یک مرحله اى)
نوبت اول

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

چاپ دوم 

م الف: 7766
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

 AMD اینتل از فناورى شرکت
بهره مى برد

نصف جهان شنیده ها حاکى از این است که اینتل دیگر 
تمایلى به تمدید قرارداد با انویدیا ندارد و قصد دارد تا 
از فناورى گرافیکى Radeon شرکت اى ام دى در 

ساخت تراشه هاى گرافیکى خود بهره گیرد.
 البته پیشینه این قراداد کمى پیچیده است و به اعتقاد 
بسیارى از کارشناسان، اینتل صرفًا این قرارداد را به 
منظور محافظت از خود در برابر شکایت کمپانى انویدیا 
منعقد کرد. اگر به یاد داشــته باشید انویدیا از اینتل به 
دلیل نقض قوانین مربوط به پتنت ها شکایت کرده بود 
و این قرارداد نیز بیشتر به منظور فروکش کردن تب 
شکایت انویدیا میان این دو کمپانى به امضا رسیده بود.

حال و با استناد به شنیده هاى اخیر، اگر این قراداد میان 
اینتل و AMD منعقد شود شــاهد استفاده از فناورى  

گرافیکى Radeon در چیپ هاى اینتل خواهیم بود.
 کمپانى AMD نیز همانند انویدیا، پتنت هاى متعددى 
را در این زمینه ثبت کرده است که اگر شرکتى همانند 
اینتل بخواهد فناورى گرافیکى جدیدى را طراحى کند، 
مى بایســت نمونه اى متفاوت به آن چه که AMD و 

انویدیا در این رابطه ثبت کرده اند، خلق کند.
 از این رو، منطق حکم مى کنــد که به جاى پیمودن 
چنین مســیر پر پیــچ و خمــى که ممکن اســت 
شکایت هایى را نیز به دنبال داشته باشد، با یکى از این 
دو کمپانى وارد مذاکره شــده و قراردادى را به منظور 

استفاده از فناورى هاى این دو منعقد کند.

اپلیکیشن ضبط با کیفیت فیلم 
از صفحه نمایش اندروید

 AZ Screen Recorder – نصف جهان  شاید بتوان
No Root را کامل ترین برنامه ضبط فیلم از صفحه 
نمایش دستگاه هاى اندرویدى اللى پاپ (اندروید 
5+) دانست که توسط Hecorat به صورت رایگان، 
همراه با پرداخت درون شبکه در مارکت بزرگ گوگل 
منتشر شده است. این اپلیکیشن بدون نیاز به هیچ 
گونه دسترســى روت مى تواند با کیفیتى باال بدون 
محدودیت زمانى از صفحه نمایش اسمارت فون شما 
فیلم بردارى کند. یکى از ویژگى هاى بى نظیر این 
برنامه قابلیت ضبط فیلم بدون هیچ گونه خطایى و 
با کیفیت هاى مختلف اســت! فیلم هاى آموزشى 
فول HD خود را به راحتــى ضبط کرده و در صورت 
ایجاد هر گونه مشــکلى آن را متوقــف کنید تا در 
زمانى دیگر به ضبط فیلم مورد نظرتان ادامه دهید. 
سیستم هوشمند ضبط صداى موجود مى تواند شما 
را در ضبط فیلم هایى آموزشــى یارى کند ؛ همانند 
یک برنامه حرفه اى مى توانیــد صدا هاى اطراف 
را با صداى فایــل در حال اجرا گوشــى اندرویدى 
میکس و مخلوط کنید ؛ سیستم ثبت لمس نیز جزء 
ابزار کارآمد AZ Screen Recorder به شمار مى 
رود و به وسیله آن کاربران نقاطى را که شما لمس 

مى کنید در فیلم هاى آموزشى مشاهده مى کنند. 

 «VR راه اندازى «اتحادیه جهانى
توسط غول هاى فناورى دنیا

نصف جهان  بزرگ ترین نام هاى حوزه واقعیت مجازى 
گردهم آمده اند تا با راه اندازى «اتحادیه جهانى واقعیت 
مجازى» در بهینه سازى و پیشرفت آن براى جهانیان 
تالش کنند. این ائتالف در حال حاضر از گوگل؛ فیسبوك 
با محصول خود به نام آکیلیس؛ اچ تى سى با محصول خود 
به نام وایو؛ ایسر با محصول خود به نام Starbbreeze؛ 
سامسونگ و سونى تشکیل شده است. این ها در اصل 
بازى گران فعلى در زمینه تولید هدســت هاى واقعیت 
مجازى هستند.به گفته وبسایت GVRA : «  هدف اصلى 
از تأســیس «اتحادیه جهانى واقعیت مجازى»  ارتقاء؛ 
ترویج؛ توســعه و به کارگیرى فناورى واقعیت مجازى 
در سراسر جهان است. همه اعضاى این اتحادیه بر آن 
هستند تا با توسعه و اشتراك گذارى بهترین پروژه ها و 
انجام تحقیقات مختلف؛ جامعه بین المللى VR را به هم 

نزدیک کنند تا باعث پیشرفت این فناورى شوند.»

نصف جهان   سایت کتابخانه مجازى الفبا، پایگاهى غیر انتفاعى ، غیر دولتى وعام المنفعه است که به صورت داوطلبانه فعالیت 
خود را درفضاى مجازى آغاز کرده است. هدف اصلى این پایگاه ، ارائه و اشاعه و توسعه فرهنگ اسالمى با محوریت مکتب 

اهل بیت(ع) مى باشد. مخاطبان پایگاه نخبگان فکرى و عموم عالقمندان حوزه فکر و اندیشه اند.
در گام اول ، این پایگاه، موضوع «کالم و عقاید»را در دستور کار خود قرارداده و بنا دارد با استفاده از کتب ، مقاالت ، مجالت 

وپایان نامه هاى علمى و تخصصى ، منابع معتبر را برگزیده و به صورت مجازى تولید و باز نشر نماید.
 در ارائه مطالب ، عالوه بر کیفیت محتوا ، دسته بندى مناسب و امکان جستجوى پیشرفته را به نحو مطلوب براى مخاطبان 

فراهم مى سازد.
دسترسى سریع ،آسان و آزاد عموم مخاطبان به مطالب فراهم آمده از اهداف اصلى این پایگاه است.زبان اصلى پایگاه در مرحله 

اول، زبان فارسى و زبان متون و مطالب پایگاه ، فارسى و عربى مى باشد.
کتابخانه مجازى الفبا را مى توان(پایگاه  تخصصى کالم و عقاید)دانست که تالش دارد ضمن استفاده از تجارب و امکانات 

پایگاههاى مشابه، فاقد اشکاالت و محدودیت هاى آنها باشد.
https://alefbalib.com :وب آدرس

نصف جهان  Xenowerk   بازى جدید و بسیار زیبا با طراحى منحصر به فرد در سبک بازى هاى اکشن و شوتر از استودیوى 
بازیسازى Pixelbite براى دستگاه هاى اندرویدى است. بازى با عنوان ”آخرین امید این دنیا هستید!“ عرضه شده و در آن 
شما در نقش شخصیت اصلى بازى با در دست گرفتن انواع سالح هاى قوى به مبارزه با دشمنان مى روید و براى نجات دنیا 
تالش مى کنید! با در دست گرفتن یک چراغ قوه به آزمایشگاه زیززمینى نفوذ کنید و به نبرد با دشمنان بپردازید و آن ها را 
یکى پس از دیگرى با شلیک هاى پشت سر هم نابود سازید! 50 ماموریت واقعا چالش برانگیز انتظار شما را مى کشند که در 

مأموریت هاى باال تجربه بهترین و چالش برانگیزترین بازى شوتر و تیراندازى را خواهید داشت! 
■ برخى از ویژگى هاى بازى اکشن Xenowerk اندروید:

سایه پردازى و نورپردازى خالقانه
طیف گسترده اى از سالح ها و چرخ دنده ها براى استفاده

سیستم ارتقاى سالح ها براى قوى کردن با آپدیت توسط شما
انواع قدرت هاى مختلف براى بدست آوردن و افزایش هیجان
گرافیک اچ دى + ویژگى هاى مربوط گوگل پلى و لیدربورد

راهنماى خرید

 «49K6965»نصف جهان  تلویزیون سامسونگ مدل
با صفحه اى خمیده، یکى از محصوالت بسیار جذاب و 
زیباى این برند است. کیفیت  تصویر Full HD است و 
تصویرى واضح و شــفاف را به نمایش مى گذارد. این 
تلویزیون به واسطه  قابلیت ارتقا تصاویر، امکان استفاده 
از فایل هاى کم کیفیت را فراهم مى کند. در کنار تصویر 
خوب، سیستم صوتى نیز متناســب با آن طراحى شده 
است. اسپیکرها در مجموع قادر به تولید 20 وات صدا 
هســتند که براى اندازه  این تلویزیون، از قدرت کافى 
 Dolby برخوردار اســت. پشــتیبانى آن از فرمت هاى
Digital و DTS باعث مى شود که بتوانید فیلم ها یا هر 
فایل دیگرى را که به این سیســتم هاى صوتى مجهز 
شده اند، در این تلویزیون به اجرا دربیاورد. این تلویزیون 
دو عدد پورت USB و ســه عدد پورت HDMI دارد که 
اتصاالت موردنیاز کاربران را ممکن مى سازد. مى توانید 

در فلش ممورى خود فیلم یا سریال مورد عالقه تان را 
ذخیره و پس از اتصالش به تلویزیــون، از آن بهره مند 
شوید. مى توانید سایر پخش کننده هاى دیجیتالى را از 
پورت HDMI به آن متصل کــرده و تصاویر باکیفیتى 
داشته باشید. براى اتصال به اینترنت هم مى توانید یکى 
از دو راه Wi-Fi و LAN را انتخاب کنید. براى افرادى 
که سیســتم صوتى خانگى دارند، خروجى اپتیکال در 
نظر گرفته شــده اســت که بتوانند از صدایى واضح تر 
بهره مند شوند.  49K6965 تلویزیونى هوشمند است 
که به  لطف سیستم عامل تایزن، امکانات بسیار متنوعى 
را براى کاربرانش فراهم مى کند. به  لطف آن جست وجو 
در اینترنت، دانلود و نصب اپلیکیشــن هاى فروشگاه 
سامسونگ میسر شده است، همچنین این مدل، مجهز 
به گیرنده   دیجیتال داخلى اســت که شــما را از تهیه  
یک دســتگاه جداگانه بى نیاز مى کند. درکنار امکانات 

نام برده شــده، کاربران مى توانند به واسطه  قابلیت هاى 
DLNA و Mirroring، تصویر درحال پخش از تلویزیون 
را با موبایل یا سایر دستگاه هاى دیجیتالى به  اشتراك 
بگذارند. طراحى منحصربه فــرد آن مى تواند نظر هر 
مخاطب خوش ســلیقه اى را به  خود جلب کند. پایه ى 
این تلویزیون به صورت متفاوتى طراحى شــده است و 
در قسمت مرکزى بدنه قرار دارد. صفحه نمایش خمیده 
است و ابعاد 49 اینچى اش براى سالن هاى متوسط کافى 
است. همچنین مى توانید این تلویزیون را با تهیه  یک 

پایه  دیوارى مجزا به دیوار متصل کنید.
تلویزیون ال اى دى هوشمند خمیده سامسونگ مدل 
49K6965   را هم اکنون مى توانید با قیمتى در حدود 
3200000 تومان و با گارانتى ســام سرویس (نماینده 
رسمى سامســونگ در ایران) از بازار داخلى خریدارى 
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پایگاه  تخصصى
 کالم و عقاید 

بازى اکشن زنوورك 
اندروید 

 
ارمغان هاى آپدیت جدید

 تلگرام
  ایسنا| تلگرام در نســخه 3.15 امکان پین 
کردن پیام هاى مهم را براى شما فراهم کرده است و 
براى کاربران اندروید نیز سه ویژگى از جمله چرخش 
چندین درجه تصاویر، تماشــاى فیلم هاى یوتیوب 
همزمان با چت کردن و فرســتادن پیام  گروه ها به 

چت مخفى به ارمغان آورده است.
تلگرام در آخرین به روزرسانى خود در نسخه 3.15، 
این امــکان را بــراى کاربران قرار داده اســت که 
مکالمات مهم را بــاالى پیام هــاى دریافتى خود 

پین   کنند.
براى پین کردن یک چت، چند ثانیه آن را نگه دارید 
(در سیســتم عامل iOS، آن را به سمت چپ بزنید) 
و پین را انتخاب کنید. شــما مى توانید تا 5 چت (به 

عالوه 5 چت مخفى) پین کنید.
درحال حاضر شما مى توانید حساب کاربرى تلگرام 
خود را با بیش از 360 ســرویس دیگر با راه اندازى 
«اگر این ســپس آن» لینک کنید. این کار مى تواند 
هر چیزى از شــبکه هاى اجتماعــى مانند توییتر و 
اینســتاگرام تا جیمیل، برنامه هاى ســرگرم کننده 
مانند اسپاتیفاى یا پینترســت، خدمات ابرى مانند 
دراپ باکس یا گوگل درایو و خدمات اینترنت مانند 

Nest و LIFX را شامل شود. 

خودروى هوشمندى که 
باغچه دارد

  مهر |  شــرکت سوئیســى رینس اســپید 
کانسپت جدیدى از خودروهاى خودران را خلق کرده 
که عالوه برآنکه یک دســتیار شخصى، شرح حال 
نویس آماتور، کار آفرین و دفتر کار موبایل اســت، 

باغچه هم دارد.
یکى از خصوصیات لوکس این خودرو اســتفاده از 
هوش مصنوعى براى خلق یک دســتیار شخصى 
اســت.  این خودرو عالوه برآنکه فــرد را به مقصد 
دلخواهش مى رســاند، به نیازهــاى روزمره او نیز 

مى پردازد.  
سیستمى شبیه همراه شخصى خودروى بى ام دبلیو 
و دستیار هوشمند جاگوار که شبکه هاى اجتماعى 
و برنامه هاى دیجیتال فرد را به خودروى او مرتبط 
مى کند. این خودرو براساس برنامه فرد زمان حرکت 
او به مقصد خاص، ترافیک و عوامل دیگر را بررسى 

مى کند.
 این دستیار شخصى همچنین قابلیت ارایه خدمات 
هوشــمند به خانه فرد را دارد. این خودرو مى تواند 
درآمدزایى کند. هنگامى که کاربر از خودرو استفاده 
نمى کند، به طــور خودکار وارد حالت «اشــتراك 
خودرو» مى شــود و براى افراد محلى وسیله نقلیه 
فراهم مى کند یا به وســیله یک پیغــام در توییتر 
اطالعات تماس صاحب خــودرو را در اختیار آنان 

قرار مى دهد.

کلیک

فناورانه

K6965 49 تلویزیون ال اى دى هوشمند خمیده سامسونگ مدل

 پرچمداران فعلى
سامسونگ را بشناسید

گلکسى اس 6 اج پالس سامسونگ
(+Samsung Galaxy S6 Edge)  

گوشى هوشمند گلکسى اس 6 اج پالس سامسونگ محصول 
سال 2015 این شرکت است اما بدون تردید همچنان یکى از 

قدرتمندترین گوشى هاى کنونى سامســونگ به شمار مى رود. این گوشى از 
صفحه نمایشى 5.7 اینچى و خمیده و محافظت شده توسط پنلى گوریالگلس 
 QHD 4 بهره مى برد. وضوح تصویر صفحه نمایش 5.7 اینچى این گوشى هم
است. تراشه اگزینوس 7420 در کنار رم 4 گیگابایتى در گوشى گلکسى اس 
6 اج پالس سامسونگ ارائه مى شوند. دســتگاه از نظر حافظه داخلى شامل 
دو نسخه 32 و 64 گیگابایتى مى شــود که هیچ یک از اتصال حافظه جانبى 

پشــتیبانى نمى کنند. دوربین اصلى این فبلت 
16 مگاپیکسلى اســت و دوربین سلفى آن از 
سنسورى 5 مگاپیکســلى تشکیل مى شود. 
سیستم عامل پیش فرض اندروید 5.1.1 آب 
نبات چوبى، باترى 300 میلى آمپر ساعتى و 
اسکنر اثر انگشت کاربر هم از دیگر ویژگى هاى 
فبلت گلکســى اس 6 اج پالس سامسونگ 

محسوب مى شوند.

گلکسى اس 7 اج سامسونگ 
 Samsung Galaxy S7)

(edge
گلکســى اس 7 اج بــدون تردید 
یکى از بهتریــن، قدرتمندترین و 
منحصر به فردترین گوشــى هاى 

اندرویدى کنونى موجود در بازار است. اگر طرفدار 
برند سامسونگ هستید و به دنبال خرید یک گوشى 
قدرتمند و مجهز به نمایشگر با لبه خمیده هستید، 
در خرید گوشى گلکســى اس 7 اج تردید نکنید. 
این گوشى محصول سال 2017 است و از صفحه 
نمایشى 5.5 اینچى با وضوح تصویر 2560 در 1440 
پیکسل یا به اصطالحا QHD بهره مى برد که توسط 
پنل گوریالگلــس 4 از آن محافظت به عمل آمده 
است. نسخه جهانى این گوشى از تراشه اگزینوس 
8890 سامســونگ بهره مى برد و رم آن ظرفیت 
4 گیگابایتى دارد. دســتگاه از نظر حافظه داخلى 
شامل دو نسخه 32 و 64 گیگابایتى مى شود که هر 
 (Micro SD) دو آن ها از اتصال رم میکرو اس دى
پشتیبانى مى کنند. دوربین اصلى 12 مگاپیکسلى، 
دوربین سلفى 5 مگاپیکســلى، باترى 3600 میلى 
آمپر ساعتى، سیســتم عامل پیش فرض اندروید 
6.0 مارشمالو، اسکنر اثر انگشت کاربر و بهره مندى 
از استاندارد ضد آب IP68 هم از دیگر خصوصیات 
اصلى گوشى هوشمند گلکسى اس 7 اج سامسونگ 

محسوب مى شوند.

گلکسى اس 7 اکتیو سامسونگ
(Samsung Galaxy S7 Active) 

گلکسى اس 7 اکتیو نسخه اى از گوشى گلکسى اس 7 است 
که از نظر مقاومت بدنه با دقت بیشترى طراحى شده و باترى 

آن هم نسبت به گلکسى اس 7 ظرفیت بیشترى دارد. گلکسى اس 7 اکتیو از 
صفحه نمایشى 5.1 اینچى با وضوح تصویر QHD بهره مى برد که توسط پنل 
گوریالگلس 4 از آن محافظت به عمل آمده است. این گوشى هوشمند ضد آب، 
ضد باران، ضد رطوبت، ضد شوك، ضد حرارت و ضد تشعشعات خورشیدى 
است و از استاندارد مقاومت MIL-STD-810G بهره مى برد. گلکسى اس 7 
اکتیو از تراشه اسنپدراگون 820 کوالکام بهره مى برد. رم آن 4 گیگابایتى است 
و حافظه داخلى محصول ظرفیت 32 گیگابایتى دارد و دســتگاه از اتصال رم 
میکرو اس دى پشتیبانى مى کند. دوربین اصلى 12 مگاپیکسلى، دوربین سلفى 
5 مگاپیکسلى، باترى 4000 میلى آمپر ساعتى، اسکنر اثر انگشت و سیستم 
عامل پیش فرض اندروید 6 مارشمالو هم سایر مشخصات فنى گلکسى اس 7 

اکتیو سامسونگ را تشکیل مى دهند.

گلکســى نوت 5 سامسونگ 
 Samsung Galaxy)

(Note 5
با توجه به مشــکالتى که براى 

فبلت گلکســى نوت 7 به وجود آمــد و فروش 
این محصول متوقف شــد، گلکســى نوت 5 
سامسونگ در لیست قدرتمندترین گوشى هاى 
سامسونگى ما جاى گرفته است. فبلت گلکسى 
نوت 5 براى افرادى مناســب است که به دنبال 
گوشى هوشــمندى با نمایشــگر بزرگ و قلم 
استایلوس اختصاصى هستند. این فبلت از صفحه 
نمایشــى 5.7 اینچى با وضوح تصویر 2560 در 
1440 پیکســل بهره مى برد که توســط پنل 
گوریالگلس 4 پوشانده شده است. نسخه اصلى 
فبلت گلکسى نوت 5 به تراشه اگزینوس 7420 
سامسونگ مجهز اســت. رم آن 4 گیگابایتى 
بوده و دســتگاه از نظر حافظه داخلى شامل سه 
نسخه با ظرفیت هاى 32، 64 و 128 گیگابایتى 
مى شــود. این فبلت از اتصــال حافظه جانبى 
پشتیبانى نمى کند. دوربین اصلى گلکسى نوت 5 
از سنسورى 16 مگاپیکسلى تشکل شده و دوربین 
سلفى آن به سنسورى 5 مگاپیکسلى مجهز است. 
باترى 300 میلى آمپر ساعتى، اسکنر اثر انگشت و 
قلم استایلوس اختصاصى هم از دیگر مشخصات 
فنى فبلت گلکسى نوت 5 محسوب مى شوند. 
ضمنا این فبلت به طور پیش فرض از سیســتم 

عامل اندروید 5.1 آب نبات چوبى بهره مى برد.

4

5

1
گلکسى اس 7 سامسونگ 

(Samsung Galaxy S7)
گلکســى اس 7 سامســونگ 
هــم یکــى از قدرتمندترین و 
پرفروش تریــن گوشــى هاى 

اندرویدى سال 2016 است. این گوشى هوشمند 
هم مى تواند یکى از بهترین انتخاب هاى شــما 
باشــد، چرا که در کنار گوشى گلکسى اس 7 اج، 
پرچمداران فعالى غول کره اى صنعت موبایل را 
تشکیل مى دهد. گلکسى اس 7 از صفحه نمایشى 
5.1 اینچى بــا وضوح تصویــر 2560 در 1440 
پیکسل و محافظت شــده با پنل گوریالگلس 4 
بهره مى برد. تراشــه بکار گرفته شده در نسخه 
اصلى و جهانى گوشى گلکسى اس 7 هم تراشه 
اگزینوس 8890 سامسونگ است. رم آن ظرفیت 
4 گیگابایتى دارد و حافظه داخلى دستگاه شامل 
دو نسخه 32 و 64 گیگابایتى با قابلیت پشتیبانى 
از رم میکرو اس دى مى شــود. دوربین اصلى آن 
12 مگاپیکسلى است و دوربین سلفى دستگاه از 
سنسورى 5مگاپیکسلى تشکیل مى شود. باترى 
300 میلى آمپر ساعتى، سیستم عامل پیش فرض 
اندروید 6.0 مارشمالو، اسکنر اثر انگشت کاربر و 
بهره مندى از اســتاندارد ضد آب IP68 هم سایر 
مشخصات اصلى گوشى هوشمند گلکسى اس 

7 سامسونگ را تشکیل مى دهند.

2

اگــر از طرفداران شــرکت سامســونگ 
هســتید و تمایــل دارید که نســبت بــه خرید 

یکى از بهترین گوشــى هاى رده بــاالى کنونى این 
غول کره اى اقــدام کنیــد، توصیه مى کنیــم که حتما 

این مقاله اختصاصــى را دنبال نمایید. در ایــن مقاله به 
معرفى قدرتمندترین گوشــى هاى کنونى سامســونگ 

مى پردازیم.
 بدون تردید بــا انتخاب هر یک از این گوشــى هاى 
نامبرده شــده از خرید خود کامــال راضى خواهید

 بود.

رامین مشکاه

3
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  08390 1395603020260   مورخ  1395/05/7  آقاي  مرتضی شجاعی به شناسنامه شماره 506 
کدملی 5499238820 صادره  تیران و کرون  فرزند ذبیح اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    140,15   مترمربع 
پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى سید حسن حسینى   
2- راى شــماره  07574 1395603020260 مورخ  23 /1395/04 آقاي مجتبی خجســته نیا به شناسنامه شماره 
1271406632 کدملی 1271406632 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  127,25  مترمربع پالك شماره 1 و 3   فرعی از     15154   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
3- راى شــماره  07573 1395603020260   مورخ   23 /1395/04خانم مریم مامن پوش به شناســنامه شماره 
43253 کدملی 1280858125 صادره اصفهان فرزند علی در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    
127,25     مترمربع پالك شماره  1 و 3  فرعی از 15154  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
4- راى شماره  01074 1395603020260   مورخ   01/26/ 1395  خانم سیده سوگلی دادور به شناسنامه شماره 5 
کدملی 5559771236 صادره کوهرنگ فرزند سیدجالل در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    151,10     مترمربع 
پالك شماره  37  فرعی از  15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى براتعلى مظاهرى ارزنانى           
5- راى شماره  35287 1394603020260   مورخ  1394/11/24 آقاي علیرضا یعقوبی کجانی به شناسنامه شماره 14 
کدملی 1249699479 صادره اردستان فرزند محمدتقی در ششدانگ  یک باب خانه و مغازه   به مساحت   130  مترمربع 
پالك شماره    106  فرعی از     14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى رضا على یعقوبى کمبانى
6- راى شماره  11235 1395603020260   مورخ  04 /1395/07 خانم زهره نجفی مرغملکی به شناسنامه شماره 
22 کدملی 4622075628 صادره شهرکرد فرزند آقا علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 112,55مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى علی مهاجر طادي
7- راى شماره  10629 1395603020260 مورخ 1395/06/25 آقاي  منصور صالحی به شناسنامه شماره 295 کدملی 
1249339553 صادره نائین فرزند رضاعلی در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  160,97  مترمربع پالك شماره 

128  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
8- راى شــماره   09174 1395603020260مورخ   1395/05/27 خانم معصومه شجاعی جشوقانی به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 5659532551 صادره حوزه 23 اصفهان فرزند ابراهیم در یک دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 143,42 مترمربع پالك شــماره  39 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
9- راى شــماره  09175 1395603020260   مورخ   1395/05/27  آقاي مرتضی شجاعی جشوقانی به شناسنامه 
شــماره 42 کدملی 5659525555 صادره کوهپایه فرزند رضا در در پنج دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 143,42 مترمربع پالك شماره  39 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
10- راى شماره  10016 1395603020260   مورخ   1395/06/11 آقاي مهدي خیري به شناسنامه شماره 74375 
کدملی 1281841595 صادره اصفهان فرزند یداله در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   87,45    مترمربع 

پالك شماره   1   فرعی از   14992  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
11- راي شماره 03962 1395603020260  مورخ   1395/02/31  خانم فاطمه زارعان ادرمنابادي به شناسنامه شماره 
41 کدملی 6609508755 صادره دولت آباد  فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     135,33    مترمربع 
پالك شماره  121  فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى ایران شهید اول
12- راى شماره  10374 1395603020260   مورخ   1395/06/18 آقاي  جواد امینی به شناسنامه شماره 2972 کدملی 
1292182547 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه تمام به مساحت 
444,20   مترمربع پالك شماره  8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى حسین سلیمانى دهنوى
13- راى شماره  10376 1395603020260   مورخ   1395/06/18 آقاي جالل امینی به شناسنامه شماره 15250 
کدملی 1292305193 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه تمام به 
مساحت 444,20   مترمربع پالك شماره  8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین سلیمانى دهنوى
14- راى شماره 10790 1395603020260   مورخ   06/29/ 1395 آقاي ابوطالب جعفري فشارکی به شناسنامه شماره 
2468 کدملی 1286795753 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 76,70 مترمربع 
پالك شماره   12 فرعی از  15187 اصلی که به پالك 15187,4696 تغییر یافته است  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بنام مصطفى جعفرى
15- راى شــماره  07018 1395603020260   مورخ   04/13/ 1395  آقاي  رحیم رحیمی به شناسنامه شماره 45 
کدملی 1129530299 صادره فریدونشــهر فرزند حاجی محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 226,42 
مترمربع پالك شماره - فرعی از309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى خانم مهناز اوحدى
16- راى شــماره   08381 139603020260   مورخ  05/07/ 1395  خانم فاطمه بهلولی زفره به شناسنامه شماره 
695 کدملی 1290489092 صادره اصفهان فرزند محمدباقر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
152,60       مترمربع پالك شماره   2  فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
17- راى شماره 08382  1395603020260   مورخ  05/07/ 1395 آقاي اکبر حدادي زفره اي به شناسنامه شماره 
1018 کدملی 1290973636 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در  چهار  دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  152,60  مترمربع پالك شماره  2  فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
18- راى شــماره  03345 139603020260   مورخ  02/27/ 1395   خانم طوبی نیک منش به شناســنامه شماره 
7291 کدملی 2490072900 صادره داراب فرزند خلیل در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134,55 مترمربع پالك 
شماره - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى رجبعلى جبارى باطانى
19- راى شــماره  06213 1395603020260   مورخ  03/25/ 1395  آقاي علیرضا نوروزي به شناســنامه شماره 
2337 کدملی 1286876532 صادره اصفهان فرزند رمضانعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت    304,78     
مترمربع پالك شــماره  457  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
20- راى شــماره 08391 1395603020260   مورخ  05/07/ 1395  آقاي  جواد عبدالوند به شناسنامه شماره 552 
کدملی 1286828090 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   233,04      مترمربع 
پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى صدرى  
21- راى شماره 08374 1395603020260   مورخ   05/07/ 1395  خانم اکرم کیوان داریان به شناسنامه شماره 69352 
کدملی 1281793442 صادره   اصفهان فرزند صفرعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  201,75 مترمربع 

پالك شماره     121    فرعی از  14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
22- راى شماره 10315 1395603020260    مورخ   1395/06/17  آقاي حسین بابائی به شناسنامه شماره 10 کدملی 
6219748212 صادره بوئین و میاندشت  فرزند یداله در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  135,19    مترمربع 

پالك شماره    986  فرعی از   15177    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
23- راى شماره 00594 1395603020260    مورخ   1395/01/16   خانم محبوبه شواخی زواره به شناسنامه شماره 
100 کدملی 1189583968 صادره  اردستان فرزند علی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   153      
مترمربع پالك شماره    2   فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
24- راى شماره  00595 1395603020260   مورخ  1395/01/16 آقاي حسینعلی سالمتی زاده زواره به شناسنامه 
شماره 52 کدملی 1189564386 صادره  اردستان فرزند محمد در سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   153      مترمربع پالك شــماره  2  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5   ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
25- راى شماره   01085 1395603020260   مورخ   1395/01/26 آقاي غالمحسین کثیري دزفولی به شناسنامه 
شماره 783 کدملی 2002459592 صادره دزفول فرزند رضا در   ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    273   مترمربع 
پالك شماره    18   فرعی از   14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى بنام زهرا مشهور به سوسن سرتیپى
26- راى شماره 07867 1395603020260   مورخ  30 /1395/04  آقاي مصطفی شیر محمدي زفره به شناسنامه 
شماره 537 کدملی 1287288162 صادره  اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    156,15  

مترمربع پالك شماره   15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
27- راى شماره  10314 1395603020260   مورخ   1395/06/17 قاي غضنفر گل محمدي هفشجانی به شناسنامه 
شماره 36 کدملی 4622392321 صادره  شهرکرد فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  98  مترمربع 

پالك شماره    15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
28- راى شماره 06994 1395603020260   مورخ   1395/04/12  خانم خدیجه احمدي به شناسنامه شماره 315 
کدملی 1287475590 صادره  اصفهان فرزند حاجی آقا نسبت به 40 سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 98,50 مترمربع پالك شماره 77 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
29- راي شماره  06995 1395603020260   مورخ  1395/04/12   آقاي  عباس پور محمدي به شناسنامه شماره 
41512 کدملی 1281512087 صادره اصفهان فرزند غالمعلی  نســبت به 60 سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 98,50 مترمربع پالك شماره 77 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
30- راى شماره  10320 1395603020260   مورخ   1395/06/17  آقاي  عبدالبصیر جعفري به شناسنامه شماره 
44 کدملی 4622765691 صادره شهرکرد فرزند عبدالواحد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  185  مترمربع 
پالك شــماره 293  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى خانم ربابه امینى
31- راى شماره  10310 1395603020260   مورخ  1395/06/17  آقاي عباسعلی کاظم برجی به شناسنامه شماره 
811 کدملی 1090632381 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  310,93  مترمربع 
پالك شماره  6 فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى خانم عفت حاجى زمانى
32- راى شماره  10613 1395603020260  مورخ   06/25/ 1395 آقاي مهدي زاهدي سهر فروزانی به شناسنامه 
شماره 29 کدملی 1111434115 صادره فالورجان فرزند نعمت اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   172,85 
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
33- راى شــماره  03871 1395603020260   مورخ   02/30/ 1395 خانم افسانه بهرامی قصرجمی به شناسنامه 
شماره 2288 کدملی 1819078116 صادره آبادان فرزند احمدعلی در ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   98,35   

مترمربع پالك شماره     15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
34- راى شماره 08894 1395603020260  مورخ  05/21/ 1395 آقاي ابراهیم صالحی به شناسنامه شماره 849 
کدملی 1289579441 صادره اصفهان فرزند خزعل در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    240,10 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
35- راى شــماره  08893 1395603020260  مورخ 1395/05/21 آقاي  اســماعیل صالحی به شناسنامه شماره 
3428 کدملی 1289718660 صادره اصفهان فرزند خزعلى در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت    240,10 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
36- راى شماره  10017 1395603020260   مورخ   1395/06/11  خانم شهناز هارونی به شناسنامه شماره 25 کدملی 
4622904225 صادره  فریدن فرزند محمدزمان در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت 115,10  مترمربع پالك 

شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
37- راى شماره 11935 1395603020260   مورخ   07/17/ 1395  خانم گلبانو شاه رضائی خیر آبادي به شناسنامه 
شماره 668 کدملی 1090603754 صادره نجف آباد فرزند شاه رضا در  44 سهم مشاع از 228 سهم ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   224,90 مترمربع پالك شماره 34  فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالم شیروانى فارسانى
38- راى شماره  11940 1395603020260   مورخ  07/17/ 1395  آقاي مهدي طحانی اردستانی به شناسنامه شماره 
5806 کدملی 1292450517 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  48 سهم مشاع از 228 سهم ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   224,90 مترمربع پالك شماره 34  فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالم شیروانى فارسانى
39- راى شماره  11941 1395603020260   مورخ   07/17/ 1395 آقاي یزدان بخش آقائی به شناسنامه شماره 1166 
کدملی 6299440724 صادره گندمان فرزند جهانبخش در  34 سهم مشاع از 228 سهم ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   224,90 مترمربع پالك شماره 34  فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالم شیروانى فارسانى
40- راى شماره 11942 1395603020260   مورخ   07/17/ 1395  خانم محبوبه احمدي به شناسنامه شماره 77836 
کدملی 1281874000 صادره اصفهان فرزند امیر در  68 سهم مشاع از 228 سهم ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
224,90 مترمربع پالك شماره 34  فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالم شیروانى فارسانى
41- راى شماره 11933 1395603020260   مورخ   07/17/ 1395  خانم شهرزاد عالیپور دستگردي به شناسنامه 
شماره 15324 کدملی 4620153907 صادره شهرکرد فرزند حشمت اله در  34 سهم مشاع از 228 سهم ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   224,90 مترمربع پالك شماره 34  فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالم شیروانى فارسانى
42- راى شماره 10432 1395603020260   مورخ   1395/06/18   آقاي  حسن هاشمی افوسی به شناسنامه شماره 
56655 کدملی 1280992255 صادره اصفهان فرزند محمدباقر در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  129,49  
مترمربع پالك شماره  893 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى خانم شهناز شیرانى فرزند محمد
43- راى شماره  06935 1395603020260   مورخ   1395/04/10 آقاي علی محمد حسن زارعی به شناسنامه شماره 
1895 کدملی 0558395562 صادره خمین فرزند غظنفر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   161,90   مترمربع 
پالك شماره     13934  اصلی واقع در در بخش 5 ثبت اصفهان که بموجب اظهارنامه بنام کوکب خانم شیرانى داراى 
سابقه ثبت مى باشد که نامبرده فوت  و حسن شیرانى یکى از وراث وى مى باشد  سپس مورد تقاضا با قولنامه عادى و 

استشهادیه محلى مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
44- راى شماره  10606 1395603020260   مورخ  1395/06/24 آقاي فرضعلی یزدانی قلعه تکی به شناسنامه شماره 
22 کدملی 6339662560 صادره  شهرکرد فرزند امید علی در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   217  مترمربع 

پالك شماره   15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
45- راى شماره  10352 1395603020260   مورخ  1395/06/17 آقاي محمد علی رضائی خیر آبادي به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 1092030761 صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   116,70  
مترمربع پالك شماره  4  فرعی از   15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمد پهلوانى خوابجونى   
46- راى شماره  11808 1395603020260   مورخ   1395/07/11 آقاي فرهاد صمدجانی فام به شناسنامه شماره 
2870 کدملی 1285968689 صادره اصفهان فرزند ودود در ششــدانگ  یک باب ســاختمان  به مساحت 194,25 
مترمربع پالك شماره 24  فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
47- راى شماره 10225 1395603020260   مورخ  15 /1395/06 خانم عصمت کشانی به شناسنامه شماره 1180 
کدملی 1286540283 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  98 مترمربع پالك شماره  

- فرعی از13407  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
48- راى شماره 10546 1395603020260   مورخ   1395/06/23 آقاي محمدرضا ایروانی محمد آبادي به شناسنامه 
شماره 63463 کدملی 1281731447 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 200   
مترمربع پالك شــماره 6114  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
49- راى شــماره  10014 1395603020260   مورخ   1395/06/11  آقاي احمد دهقانی پوده به شناسنامه شماره 
582 کدملی 1286554144 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    114,57  مترمربع 
پالك شماره     989   فرعی از     99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن شیران  
50- راى شــماره 28970 1394603020260   مورخ   1394/08/11 آقاي سهراب شیرانی بیدآبادي به شناسنامه 
شماره 52464 کدملی 1280412313 صادره اصفهان  فرزند شعبانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 60,50 مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس شیرانى بید آبادى
51- راى شــماره   28969 1394603020260   مورخ   1394/08/11  خانم زهره شیرانی به شناسنامه شماره 969 
کدملی 1286025400 صادره اصفهان  فرزند بخشعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 60,50 
مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباس شیرانى بید آبادى
52- راى شــماره  08380 1395603020260   مورخ   1395/05/07 آقاي عباس سیفی زاده هرندي به شناسنامه 
شماره 3096 کدملی 5659167985 صادره کوهپایه فرزند رضا در ســه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 174,80   مترمربع پالك شماره  128 و 245   فرعی از  14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
53- راى شماره  08379 1395603020260   مورخ   1395/05/07  خانم سکینه طاهرزاده قهدریجانی به شناسنامه 
شماره 11 کدملی 1111046581 صادره  فالورجان  فرزند محمدعلی در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  174,80  مترمربع پالك شماره  128 و 245   فرعی از  14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
54- راى شماره 10657 1395603020260   مورخ   1395/06/27 خانم اعظم اسدي کلبی بیگی به شناسنامه شماره 
647 کدملی 6299626534 صادره بروجن فرزند علی بابا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  137,05  مترمربع 
پالك شماره 24  فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقایان ارشاد و سعید و شهاب شهرت همگى شیرانى
55- راى شماره  10679 1395603020260   مورخ   1395/06/27 آقاي مرتضی قربانی به شناسنامه شماره 2370 
کدملی 5110207763 صادره شاهین شهر فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  253,60  مترمربع 
پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسن میرزائى دم آبى 
56- راى شماره 10633 1395603020260   مورخ 1395/06/25 آقاي  احمد قاسمی به شناسنامه شماره 9 کدملی 
5759753320 صادره چادگان فرزند عبدالغفار در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 194,25   مترمربع پالك 

شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
57- راى شماره  09068 1395603020260   مورخ 1395/05/25 خانم زهرا دوامی به شناسنامه شماره 56939 کدملی 
1281666424 صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 166,10مترمربع 

پالك شماره 187 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
58– راى شماره   10210 1395603020260   مورخ   1395/06/14  خانم عصمت مومنی به شناسنامه شماره 16 
کدملی 6609518191 صادره دولت آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185 
مترمربع پالك شماره 74 فرعی از31  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

59- راى شماره  11282 1395603020260   مورخ   1395/07/06   خانم بتول قربانی به شناسنامه شماره 53688 
کدملی 1281633852 صادره اصفهان فرزند محمد علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
185,08  مترمربع پالك شماره 230  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
60- راى شماره  11281 1395603020260   مورخ   1395/07/06  آقاي مرتضی شاهی سینی به شناسنامه شماره 1 
کدملی 5110431191 صادره برخوار فرزند جعفر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  185,08  
مترمربع پالك شماره 230  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
61- راى شماره 05765 1395603020260   مورخ   1395/03/18  خانم صغري منصوري حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 347 کدملی 1286445809 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   114,93      

مترمربع پالك شماره 15014   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
62- راى شــماره  09219 1395603020260   مورخ   1395/05/28 آقاى رســول عنایتى خرزوقى  به شناسنامه 
شماره 21410 کدملی 4722902569 صادره کنســولى نجف فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
151    مترمربع پالك شماره 309   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن رئوفى
63- راى شماره  10818 1395603020260   مورخ  1395/06/29  خانم عفت نظري لودریچه به شناسنامه شماره 
42088 کدملی 1815320699 صادره آبادان  فرزند حســن در 100 سهم مشــاع از 150 سهم  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت  151,50  مترمربع پالك شماره  15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
64- راى شــماره   10819 1395603020260   مورخ 1395/06/29 آقاي یداله بهرامی به شناسنامه شماره 1245 
کدملی 1819354512 صادره آبادان فرزند سیف اله در  50  سهم مشاع از 150 سهم  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت    151,50   مترمربع پالك شماره  15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
65- راى شماره   09281 1395603020260   مورخ 1395/05/29  آقاي سید مرتضی زارعی خوابجانی به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 1291269835 صادره اصفهان فرزند محمود در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت 247,70     
مترمربع پالك شماره   13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سید محمود زارعى  
66- راى شماره   10319 1395603020260   مورخ 1395/06/17   آقاي محمد سعادت سعادت آبادي به شناسنامه 
شماره 5 کدملی 5649599580 صادره جرقویه  فرزند عباس در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت   
161,05   مترمربع پالك شــماره   15 و 16   فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
67-راى شماره   10318 1395603020260   مورخ 1395/06/17   خانم ملیحه سعادت سعادت آبادي به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 5649635471 صادره  جرقویه فرزند محمد در   دو دانگ مشــاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت   161,05  مترمربع پالك شماره    15 و 16  فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
68- راى شماره   11302 1395603020260   مورخ 1395/07/06 آقاي صفر غالم پور به شناسنامه شماره 1 کدملی 
1881756793 صادره شوشتر فرزند محمدحسین در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  264,80  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
69-  راى شماره   12117 1395603020260   مورخ 1395/07/25 آقاي  احمدرضا بهرامیان به شناسنامه شماره 25 
کدملی 1199796824 صادره شهرضا فرزند فضل اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   58,76 مترمربع پالك 
شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمود و افتخار صرامى
70- راى شماره   04069 1395603020260   مورخ 1395/03/04 آقاي حجت اله بهرامی به شناسنامه شماره 111 
کدملی 1199787787 صادره شهرضا فرزند غالمرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  63  مترمربع پالك 
شماره     71  فرعی از    14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى سلطان واعظ زاده اشنى    
71- راى شماره  11583  1395603020260   مورخ    1395/07/10 آقاي  سیدعباس حسینی دهنوي به شناسنامه 
شماره 38 کدملی 1290335141 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  244,45  
مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى عباس کریمى دهنوى
72- راى شماره   09994 1395603020260   مورخ    1395/06/11 آقاي هادي حسینیان پور ده نوى به شناسنامه 
شماره 177 کدملی 1290737371 صادره فرزند محمد بصورت/ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,15 مترمربع 
پالك شماره 8 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى قیصر على حسینیان پور
73- راى شماره   11283 1395603020260   مورخ    1395/07/06 خانم معصومه ابراهیمی آفارانی به شناسنامه 
شماره 37 کدملی 1290082979 صادره اصفهان فرزند ید اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  193,25  مترمربع 
پالك شماره  108 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمد تنهائى آفارانى
74- راى شماره   10626 1395603020260   مورخ  1395/06/25 آقاي  ناصر نجاري به شناسنامه شماره 126 کدملی 
5759652559 صادره فریدن فرزند غالمعلی در ششدانگ  یک باب ساختمان   به مساحت  159,80  مترمربع پالك 
شماره   -فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقایان مرتضى و محمد صدرى و خانم اشرف مسعود
75- راى شماره   11300 1395603020260   مورخ    1395/07/06 آقاي رامین باطنی به شناسنامه شماره 285 کدملی 
3257582099 صادره کرمانشاه فرزند منوچهر در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  75  مترمربع پالك شماره   

268 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
76- راى شماره   12114 1395603020260   مورخ    1395/05/25 آقاي حیدر پرهیزکار به شناسنامه شماره 6910 
کدملی 1282852191 صادره اصفهان فرزند عبداله درششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  20,80  مترمربع پالك 
شماره  13 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى شیخ زین الدین نجفى
77- راى شماره   10768 1395603020260   مورخ  1395/06/29 آقاي محسن حاتمی قهساره به شناسنامه شماره 
986 کدملی 1286805910 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششــدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   153,66 

مترمربع پالك شماره   15182   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
-78 راى شماره   09102 1395603020260   مورخ    1395/05/26 آقاي  بهزاد رضائی به شناسنامه شماره 1145 
کدملی 1291044930 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 126,80   مترمربع پالك 

شماره  51 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
خانم معصومه کریمى دلیگانى

-79راى شماره   10780 1395603020260   مورخ    1395/06/29 آقاي مجتبی کبائریان اصفهانی به شناسنامه 
شــماره 1070 کدملی 1289657432 صادره اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت    
80,40     مترمربع پالك شماره 897    فرعی از     15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
-80 راى شماره   11886 1395603020260   مورخ    1395/07/13  آقاي غالمرضا حقیقی به شناسنامه شماره 77 
کدملی 1287941478 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  87,65  مترمربع پالك 

شماره   - فرعی از  13883 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
81- راى شماره   10608 1394603020260   مورخ    06/24/ 1394 خانم صفورا فروزنده جونقانی به شناسنامه شماره 
165 کدملی 4679670665 صادره فارسان فرزند نصراله در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 81  مترمربع پالك 

شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
82- راى شماره   10621 1395603020260   مورخ    1395/06/25 خانم مریم زاعی نژاد به شناسنامه شماره 52716 
کدملی 1280951001 صادره اصفهان فرزند شکراله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   137,65  مترمربع پالك 
شــماره  13992  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

مرتضى خدادادى     
83- راى شماره   09805 1395603020260   مورخ    1395/06/08   آقاي اصغر شیرانی بیدآبادي به شناسنامه شماره 
476 کدملی 1285536411 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
151,20   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدقلى شیرانى بید آبادى
84- راى شماره   09821 1395603020260   مورخ    1395/06/08 خانم زهره شیرانی بیدآبادي به شناسنامه شماره 
597 کدملی 1283555972 صادره اصفهان فرزند اسداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
151,20   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدقلى شیرانى بید آبادى
85- راى شماره   8400 1395603020260   مورخ    1395/05/07 آقاي رضا جهانگیري به شناسنامه شماره 1897 
کدملی 6219352076 صادره  فریدن فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     261,50    مترمربع پالك 
شماره    587  فرعی از  99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمود تابان مهر    
86- راى شماره   10812 1395603020260   مورخ    1395/06/29  آقاي حسین آقاتقی دلیگانی به شناسنامه شماره 
8 کدملی 5110500861 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  200  مترمربع 

پالك شماره  80  فرعی از      14874  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
87- راى شــماره   06844 1395603020260   مــورخ    1395/04/05 و راى اصالحــى شــماره 
139560302026011881 مورخ 95/07/13 آقاي بیک محمد حســینی ده کهنه به شناســنامه شماره 2 کدملی 
4689824061 صادره اردل فرزند نجفعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  165,30  مترمربع پالك شماره    
13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عزت اله سیرانى 

بید آبادى 
88-راى شماره   05558 1395603020260   مورخ    1395/03/16  خانم شهناز رنجکش به شناسنامه شماره 65129 
کدملی 1281749303 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119,65 مترمربع پالك شماره 
465 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى  

آقاى مهدى فرزادپور
89- راى شــماره   07603 1395603020260   مورخ    1395/04/24 آقاي احمدرضا اکبري نیسیانی به شناسنامه 
شماره 1473 کدملی 1286958547 صادره اصفهان فرزند محمد تقی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   175,75       
مترمربع پالك شماره   108    فرعی از  14458   اصلی واقع در  بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى نعمت اله کرمانى 
90- راى شماره   10743 1395603020260   مورخ 1395/06/28 خانم پروانه کریمی چرمهینه به شناسنامه شماره 
94 کدملی 6299525673 صادره بروجن فرزند علیمراد در 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
200 مترمربع پالك شماره  280 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى رضا زارعى سودانى
91- راى شماره   10744 1395603020260   مورخ 1395/06/28خانم اختر کریمی چرمهینه به شناسنامه شماره 
78 کدملی 6299525517 صادره بروجن فرزند علیمراد در 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
200 مترمربع پالك شماره   280 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى رضا زارعى سودانى
92- راى شماره   10746 1395603020260   مورخ 1395/06/28 آقاي الیاس کریمی چرمهینه به شناسنامه شماره 
1 کدملی 6299789417 صادره بروجن فرزند علیمراد در 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
200 مترمربع پالك شماره  280 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى رضا زارعى سودانى
93- راى شماره   10747 1395603020260   مورخ    1395/06/28 خانم پروین کریمی چرمهینه به شناسنامه شماره 
73 کدملی 6299525460 صادره بروجن فرزند علیمراد در 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
200 مترمربع پالك شماره  280 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى رضا زارعى سودانى
94- راى شماره   10749 1395603020260   مورخ    1395/06/28 خانم ناهید کریمی به شناسنامه شماره 1 کدملی 
6299773294 صادره بروجن فرزند علی مراد در 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   200 
مترمربع پالك شماره  280 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى  آقاى رضا زارعى سودانى
95- راى شماره  09626 1395603020260  مورخ  1395/04/10 آقاي مجتبی موسوي دستجردي به شناسنامه 
شماره 5878 کدملی 6609316880 صادره  برخوار فرزند آقاجالل در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 134,20  مترمربع پالك شماره   15182 و 15182,4   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
96- راى شماره 09625 1395603020260   مورخ  1395/04/10  آقاي رسول موسوي به شناسنامه شماره 5877 
کدملی 6609316872 صادره  برخوار فرزند آقاجالل در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  134,20     
مترمربع پالك شماره   15182 و 15182,4   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
97- راى شماره  10861 1395603020260   مورخ  31 /06/ 1395 آقاي نادعلی مظفري به شناسنامه شماره 7 کدملی 
5649616051 صادره اصفهان  فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  130,25  مترمربع پالك شماره   
-فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى 

عباسعلى زراعتى شمس آبادى
98- راى شماره 12037 1395603020260   مورخ  19 /07/  1395 آقاي امیررضا ذاکر اصفهانی به شناسنامه شماره 
12941 کدملی 1292056541 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  93,08  مترمربع 

پالك شماره 6  فرعی از 13928 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
99- راى شماره  06929 1395603020260   مورخ  10 /04/ 1395 خانم کبري گنجی به شناسنامه شماره 55 کدملی 
4621360442 صادره شهرکرد فرزند عزیزاله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  80,20   مترمربع پالك شماره     
41    فرعی از   14458   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  

آقاى نعمت اله حبیبیان جزى   
100- راى شماره  10312 1395603020260   مورخ  17 /06/ 1395 خانم پروانه زارع به شناسنامه شماره 47 کدملی 
6339656511 صادره  شهرکرد فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک باب  خانه به مساحت   105,93   مترمربع پالك 
شماره    13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  خانم 

معصومه امین الرعایائى  
101- راى شماره  10040 1395603020260   مورخ  05 /1395/04 آقاي آیت اله شامرادي سامانی به شناسنامه 
شماره 113 کدملی 4623022072 صادره شهرکرد فرزند الیاس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   254,65 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین زارعى خوابجانى
102- راى شــماره  04655 1394603020350   مــورخ  14 /08/ 1394 و راى شــماره اصالحــى 
139560302035000104 مورخ 95/02/28 آقاي  مصطفی قاسمی به شناسنامه شماره 3661 کدملی 1283106922 
صادره اصفهان فرزند قربانعلی به صورت ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 205,85مترمربع قسمتی از  پالك 
شماره 8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى نقى قاسمى دهنوى 
103- راى شماره  09164 1395603020260   مورخ  27 /05/ 1395 آقاي رمضان نم نبات به شناسنامه شماره 764 
کدملی 1286276500 صادره اصفهان فرزند اکبر در ســه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت  
75     مترمربع پالك شماره   268   فرعی از   452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
104- راى شماره  09165 1395603020260   مورخ  27 /05/ 1395 خانم ایران پاریاد به شناسنامه شماره 427 کدملی 
1755204541 صادره اهواز فرزند کرم  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  75 مترمربع 

پالك شماره  268  فرعی از   452   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
105- راى شماره  10229 1395603020260   مورخ  15 /06/ 1395  آقاي  حسین آقاجانی به شناسنامه شماره 9 
کدملی 5110492425 صادره شاهین شهر فرزند پرویز در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  117,46  مترمربع 
پالك شماره 25  فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى اکبر آتشى دلیگانى
106- راى شماره  07831 1395603020260   مورخ  29 /04/  1395 آقاي حسن حیدري رسول آبادي به شناسنامه 
شــماره 9 کدملی 5659568394 صادره کوهپایه فرزند عباس در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى  به 
مساحت 220,50 مترمربع پالك شــماره- فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
107- راى شماره  10868 1395603020260   مورخ  31 /06/ 1395  آقاي ابراهیم مصطفائی دهنوي به شناسنامه 
شماره 104 کدملی 1290301328 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در ششدانگ  یک باب   خانه  به مساحت  250,80       
مترمربع پالك شماره   8   فرعی از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین محمدى
108- راى شماره  06843 1395603020260   مورخ  05 /04/ 1395 آقاي  اکبر خورسندي به شناسنامه شماره 28 
کدملی 1289875782 صادره اصفهان فرزند محمود در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت   64,95 مترمربع پالك 

شماره 151  فرعی از 452 اصلی واقع در  بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
109- راى شماره  10197 1395603020260   مورخ  14 /06/ 1395 آقاي حسین رضائی به شناسنامه شماره 91 
کدملی 5659087094 صادره کوهپایه فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 150,70   مترمربع پالك 

شماره   -فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
110- راى شماره  09152 1395603020260   مورخ  26 /05/ 1395  خانم سرور سلیمانی پیکانی به شناسنامه شماره 
4 کدملی 5649656320 صادره اصفهان  فرزند غالمعلی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    208,20     مترمربع 

پالك شماره  46  فرعی از  14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
111- راى شماره  07919 1395603020260   مورخ  30 /04/ 139 آقاي مهدي اسداللهیان سیچانی به شناسنامه 
شماره 693 کدملی 1284886727 صادره اصفهان فرزند امین اهللا در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  24,16  
مترمربع پالك شماره  1387 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
112- راى شماره  07918 1395603020260   مورخ  30 /04/ 1395  خانم مریم قاسم زاده بارورز به شناسنامه شماره 
66880 کدملی 1281766801 صادره  اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    146,34  مترمربع 
پالك شماره     13879  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم   فاطمه شریف النسب      
113- راى شماره  08386 1395603020260   مورخ  07 /05/ 1395  خانم اعظم زارعی به شناسنامه شماره 73042 
کدملی 1281829722 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت     
98,70    مترمربع پالك شماره   4 فرعی از  15182   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى          
114- راى شماره  08387 1395603020260   مورخ  07 /05/ 1395  آقاي  بهروز نفري به شناسنامه شماره 1764 
کدملی 1287939597 صادره اصفهان فرزند نقدعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  98,70    
مترمربع پالك شماره   4  فرعی از     15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى          
115- راى شماره  05865 1395603020260   مورخ  19 /03/ 1395 آقاي غالمعلی صالحی رزوه به شناسنامه شماره 
3376 کدملی 5759241192 صادره  چادگان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  91,35  مترمربع 
پالك شماره  15189  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم طیبه سالم  
116- راى شماره  11586 1395603020260   مورخ  10 /07/ 1395  آقاي رضا ستوده نیا به شناسنامه شماره 4179 
کدملی 2410449751 صادره آباده فرزند حسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  90,75 مترمربع پالك شماره  
82 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

جواد مدرسى یزدى
117- راى شماره  09220 1395603020260   مورخ  28 /05/ 1395 خانم رقیه اسماعیلی کیانی به شناسنامه شماره 
56851 کدملی 1281665541 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  97  مترمربع 

پالك شماره  14 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
118- راى شماره  10007 1395603020260   مورخ  11 /06/ 1395آقاي علی اکبر ایروانی محمدآبادي به شناسنامه 
شماره 2150 کدملی 5649413371 صادره  جرقویه فرزند حیدر در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   153  مترمربع 

پالك شماره  2   فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
119- راى شماره  07716 1395603020260   مورخ  27 /04/ 1395  آقاي رسول فردوسی به شناسنامه شماره 727 
کدملی 1291055126 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66,45 مترمربع پالك شماره70 

فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
120- راى شماره  09992 1395603020260   مورخ  10 /06/ 1395 آقاي محمد محمودي دهنوي به شناسنامه 
شماره 46 کدملی 1290028036 صادره اصفهان  فرزند عباس در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 380,35 مترمربع 
پالك شماره 8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباس محمودى
121- راى شماره  09235 1395603020350   مورخ  28 /05/ 1395 آقاي اله رحم رئیسی فیل آبادي به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 4679495383 صادره فارسان  فرزند فرهاد در  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت    253  مترمربع 
پالك شماره   309   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

میرسعید بنى زاده نودهى       
122- راى شماره  09147 1395603020260   مورخ  26 /05/ 1395 آقاي  امیر حسین فالحتی به شناسنامه شماره 
781 کدملی 1291041291 صادره اصفهان فرزند اکبر درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,50 مترمربع پالك 

شماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
123- راى شماره  11927 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 خانم سهیال احمدي به شناسنامه شماره 7475 
کدملی 0579404889 صادره دلیجان فرزند خلیل در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 240,17   مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از 15189 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان خریدارى قولنامه عادى مع الواسطه از سهم االرث کریم 

فیضى احدى از ورثه ابراهیم فیضى موضوع اظهارنامه ثبتى
124- راى شماره  10392 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي غالمعباس سلیمانیان به شناسنامه شماره 
563 کدملی 1754524230 صادره اهواز فرزند جعفر درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  156,80  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
125- راى شماره  11959 1395603020260   مورخ  17 /07/ 1395 آقاي محمد نظري وانانی به شناسنامه شماره 134 
کدملی 4622211696 صادره الر فرزند نادعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  149,28 
مترمربع پالك شماره 140  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
126- راى شماره  11962 1395603020260   مورخ  17 /07/  1395 آقاي یوسف نظري وانانی به شناسنامه شماره 3 
کدملی 4622187078 صادره الر فرزند نادعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  149,28 
مترمربع پالك شماره 140  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
127- راى شــماره  11747 1395603020260   مورخ  10 /07/ 1395 آقاي علیرضا صادق براتی به شناســنامه 
شــماره 3237 کدملی 0052452050 صــادره تهران فرزند تقی درششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 275 
مترمربع پالك شــماره480   فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
128- راى شــماره  11910 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 آقاي  غالمرضا شجاعی ارانی به شناسنامه 
شماره 1521 کدملی 1817710435 صادره آبادان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت  30,60  مترمربع 
پالك شماره   13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى ملک محمد طیورپرواز
129- راى شــماره  10840 1395603020260   مورخ  31 /06/ 1395 آقاي مرتضی تسلیمی به شناسنامه شماره 
28075 کدملی 1280279990 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   209   مترمربع 
پالك شماره      15014  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى على امین الرعایائى خوابجانى   
130- راى شماره  12092 1395603020260   مورخ  25 /07/ 1395 آقاي  جمال جبلی به شناسنامه شماره 1869 
کدملی 1283588358 صادره اصفهان فرزند بحرالعطا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 144   مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از15002-15005  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى سهم االرث از مرحوم بحرالعطا جبلى رزوه
131- راى شماره  37083 1394603020260   مورخ  21 /12/ 1394 خانم ناهید ایران فر به شناسنامه شماره 841 
کدملی 1291173013 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  168  مترمربع پالك 
شماره      15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

اسماعیل سعادت نیا
132- راى شماره  11963 1395603020260   مورخ  17 /07/ 1395 آقاي عباس رضائی حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 26 کدملی 1091913791 صادره حوزه 2 نجف آباد فرزند محمد حسین در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت 153  مترمربع پالك شماره  59 فرعی از14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
133- راى شماره  11996 1395603020360   مورخ  18 /07/ 1395 آقاي  نوراهللا رضایی کلواري به شناسنامه شماره 2 
کدملی 6329917124 صادره فالرد فرزند نور محمد در  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  144  مترمربع پالك 

شماره 79  فرعی از31  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
134- راى شــماره  08914 1395603020260   مورخ  23 /05/ 1395 آقاي امان اله پناهی کالموئی به شناسنامه 
شماره 9 کدملی 4669559321 صادره لردگان فرزند گودرز در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  34,60  مترمربع 
پالك شماره  389 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى سیف اله غیاثى
135- راى شــماره  10209 1395603020260   مورخ  14 /06/ 1395 آقاي حسین شیرانی بیدآبادى به شناسنامه 
شماره 3949 کدملی 1290796920 صادره اصفهان فرزند محمد قلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  98,19  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى محمد و مرتضى صدرى
136- راى شــماره  10680 1395603020260   مورخ  27 /06/ 1395 آقاي پرویز رستمی به شناسنامه شماره 11 
کدملی 6219771133 صادره فریدن فرزند اکبر در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  92,50  مترمربع پالك 

شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
137- راى شــماره  09519 1395603020260   مورخ  03 /06/ 1395 خانم خدیجه کریمی به شناسنامه شماره 2 
کدملی 5759606743 صادره چادگان فرزند محمدعلی در ششدانگ  یک باب   خانه   به مساحت  132,95  مترمربع 
پالك شماره     45 و 109  فرعی از    14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى احمد حبیبیان جونى   
138- راى شماره  09311 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 خانم آمنه لطفی به شناسنامه شماره 289 کدملی 
1091526974 صادره نجف آباد فرزند مرتضی در  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت    169,08   مترمربع پالك شماره    

6114   فرعی از   14874    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
139- راى شماره  10586 1395603020260   مورخ  24 /06/ 1395 خانم بدري صالح نژاد به شناسنامه شماره 91262 
کدملی 1281907553 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  146,90  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13927 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
140- راى شماره  10593 1395603020260   مورخ  24 /06/ 1395 خانم ناهید منانی به شناسنامه شماره 1567 
کدملی 1286754712 صادره اصفهان فرزند رسول در در سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  146,90  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13927 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
141- راى شــماره  11854 1395603020260   مورخ  12 /1395/07 خانم فاطمه مقصودي گنجهء به شناسنامه 
شماره 3685 کدملی 0066835143 صادره تیران فرزند مجتبی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 194,70   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
142- راى شــماره  08887 1395603020260   مورخ  21 /1395/05 آقاي  احمد جعفري جاجائی به شناســنامه 
شماره 2015 کدملی 1286816203 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  167,30  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از13845  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
143- راى شماره  09182 1395603020260   مورخ  07 /1395/07آقاي محمدرضا کریمی به شناسنامه شماره 
1276186592 کدملی 1276186592 صادره اصفهان فرزند مسعود تاریخ تولد 12 بهمن 1389  در  یک و یک چهارم 
دانگ مشاع  از  ششدانگ  یک باب  ساختمان ( به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن ) به مساحت  202,20  مترمربع پالك 
شماره     89   فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مسعود کریمى دلیگانى 
144- راى شــماره  09183 1395603020260   مورخ  07 /1395/07 آقاي علیرضا کریمی به شناســنامه شماره 
1276186517 کدملی 1276186517 صادره اصفهان فرزند مسعود تاریخ تولد 12 بهمن 1389  در یک و یک چهارم 
دانگ مشاع  از   ششدانگ  یک باب  ساختمان ( به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن ) به مساحت 202,20  مترمربع پالك 
شماره     89   فرعی از   99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مسعود کریمى دلیگانى
145- راى شماره  09184 1395603020260   مورخ  07 /1395/07 خانم شهال ناظم دلیگانی به شناسنامه شماره 
233 کدملی 4323281293 صادره قزوین فرزند محمود در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان  به 
مساحت    202,20   مترمربع پالك شماره   89  فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
146- راى شماره  09185 1395603020260   مورخ  07 /1395/07 خانم زهره ملکی دلیگانی به شناسنامه شماره 
3056 کدملی 1287040020 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت    202,20 مترمربع پالك شماره   89 فرعی از 99   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد 
147- راى شــماره  11806 1395603020260   مورخ  11 /1395/07 آقاي  مهدي خسرویان به شناسنامه شماره 
1460 کدملی 1287241220 صادره اصفهان فرزند علی اصغر درسه انگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  200,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از13973  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
148- راى شماره  11807 1395603020260   مورخ  11 /1395/07 آقاي حسن فالمرز به شناسنامه شماره 4533 
کدملی 1285030745 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در سه انگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
200,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از13973  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
149- راى شماره  11274 1395603020260   مورخ  06 /1395/07آقاي احمد نیل فروش زاده به شناسنامه شماره 
6442 کدملی 1282847252 صادره اصفهان فرزند عباسعلی دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت 250 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
150- راى شماره  11273 1395603020260   مورخ   06 /1395/07آقاي  محمدعلی نادري درباغشاهی به شناسنامه 
شماره 58 کدملی 1290009961 صادره اصفهان فرزند نادعلی دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت 250 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
151- راى شماره  11272 1395603020260   مورخ   06 /1395/07خانم منا رهنماکلیشادي به شناسنامه شماره 
1271462354 کدملی 1271462354 صادره اصفهان فرزند عبداله دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت 250 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
152- راى شماره  10628 1395603020260   مورخ  25 /1395/06 خانم عزت شیرنشان اصفهانی به شناسنامه 
شماره 395 کدملی 1284449361 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  152  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
153- راى شماره  06787 1395603020260   مورخ  03 /1395/04 آقاي محمود حبیبی احمد آبادي به شناسنامه 
شماره 218 کدملی 4723534601 صادره  کنسولى کربال فرزند احمد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   396  مترمربع پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
154- راى شــماره  06788 1395603020260   مورخ  03 /1395/04 خانم مهري جان نثاري به شناسنامه شماره 
38 کدملی 1290233551 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   396      

مترمربع پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
155- راى شماره  10677 1395603020260   مورخ  27 /1395/06 آقاي عبدالرضا علی اکبري به شناسنامه شماره 
135 کدملی 5759628704 صادره فریدن فرزند حسنعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 114,62 مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
156- راى شماره  09152 1395603020260   مورخ  26 /1395/05 آقاي اکبر رفیعی به شناسنامه شماره 1 کدملی 
1189895978 صادره اردستان فرزند یداله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  204,64  مترمربع پالك شماره 
-  فرعی از15180  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

مصطفى هماگرانى
157- راى شماره  12034 1395603020260   مورخ  19 /1395/07 آقاي  رضا بهرامی به شناسنامه شماره 1099 
کدملی 1286941822 صادره اصفهان فرزند محمدحسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان در حال ساخت  به مساحت  
734,70  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى

 مى باشد     
158- راى شماره  23061 1394603020260   مورخ  22 /1394/05 وراى اصالحى 139560302026010472 
مورخ 95/6/21 آقاى على اکبر روان بخش به شناسنامه شماره 47 کدملی 6609710783 صادره دولت آباد فرزند حسن 
در چهار دانگ مشاع ازششدانگ خانه به مساحت 108,40 مترمربع پالك شماره 1  فرعی از 14955اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
159- راى شــماره  23062 1395603020260   مــورخ  22 /1394/05وراى اصالحــى شــماره 
139560302026010473 مورخ  خانم مژده غالمی آهنگران به شناسنامه شماره 262 کدملی 1249491940 صادره 
نائین فرزند محمد در دو دانگ مشاع ازششدانگ خانه به مساحت 108,40 مترمربع پالك شماره1 فرعی از  14955  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
160- راى شــماره  07946 1395603020260   مورخ  31 /1395/04 آقاي حمیدرضا سخائی به شناسنامه شماره 
3071 کدملی 0043977294 صادره تهران فرزند علی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت    
21,25     مترمربع پالك شماره   21 فرعی از   13658  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید جمال رنجبران. م الف: 26831  تاریخ انتشار نوبت:95/9/6 تاریخ انتشار نوبت 

95/9/21 ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /9/210
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«مایکل کوسینسکى» روانشــناس است. روانشناسى 
که بــا روان ســنجى (پســیکومتریک) و روان نگارى 
(پسیکوگرافى) سر و کار دارد. روان سنجى شاخه جدید 

روانشناسى است.
به گزارش جــام جم آنالین، به نقــل از «دویچه وله»، 
کوسینسکى و مؤسسه کمبریج آنالتیکا مدعى شده اند که 
از طریق کار هدفمند روى کاربران فیسبوك در آمریکا، بر 
روى انتخابات این کشور تأثیر نهاده و زمینه هاى پیروزى 

«دونالد ترامپ» را فراهم آورده اند.
در همان روز پیروزى ترامپ در انتخابات آمریکا، رئیس 
اجرایى کمبریج آنالتیکا، «الکســاندر جیمز آشــبورنر 
نیکس» از اینکه فعالیت هاى «انقالبى» این مؤسســه 
پیرامون اســتفاده هدفمند از اطالعات دیجیتال براى 
ارتباط با مردم آمریکا نتیجه داده و منجر به پیروزى دونالد 

ترامپ شده، ابراز خرسندى کرد.
روزنامه سوئیسى «زوریشر تاگس انتسایگر» مقاله اى در 
این باره منتشــر کرده که در فضاى آلمانى  زبان ها بسیار 
بحث انگیز شده اســت. مقاله اى که واکنش، تفسیر و 
تحلیل چشــمگیرى را در پى داشته اســت. از جمله در 

سایت اشپیگل آنالین.
این نشریه سوئیسى مى نویســد که منظور از کالن  داده 
مجموعه اطالعات دیجیتالى است که از ما و فعالیت هاى 
آنالین ما ثبت مى شــود. همه فعالیت هاى کاربران در 
فضاى مجازى از خود رد و آثارى به جاى مى نهند که در 

عمل مجموعه آنها کالن  داده  را ایجاد مى کنند.
هر خریدى که ما با کارت اعتبارى مان انجام مى دهیم، هر 
جستجوى گوگلى، هر حرکت تلفن  همراه و هوشمند ما در 
جیب و یا کیفمان و هر الیکى که زیر هر پست فیسبوکى 

مى زنیم، اطالعــات درباره ما را ثبــت مى کنند. به ویژه 
هر الیکى که زیر هر پست فیســبوکى مى زنیم. از این 
اطالعات هم شرکت ها استفاده مى کنند و هم مى توان 
از آنها در جهان سیاست استفاده کرد. پس جاى تعجبى 
ندارد اگر یکباره شاهد تبلیغى روى صفحه فیسبوکمان 
باشیم که دقیقاً به همان موضوعى برگردد که چندى قبل 
در گوگل جســتجو کرده ایم. این مجموعه به هم بافته 

یعنى کالن داده.
کوسینســکى و تیم او در کمبریج آنالتیکا مدلى را تهیه 
کرده اند که تحلیل و دســته بندى ســریع کالن  داده را 
ممکن مى سازد. سایت اشــپیگل آنالین به نقل از منبع 
یاد شده مى افزاید که مؤسســه کمبریج آنالتیکا مدعى 
است که از این شــیوه در مورد همه پرسى بریتانیا بر سر 
موضوع ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا اســتفاده کرده 

است. گفته مى شود که در انتخابات از کالن داده استفاده 
شده و شرکتى مأمور استفاده از این اطالعات براى پیشبرد 
پیروزى ترامپ شده اســت، این شرکت همان مؤسسه 
کمبریج آنالتیکاســت. موضوع بر ســر اهداف کوچک 
است، یعنى نشانه رفتن تک تک افراد و بازاریابى سیاسى. 
ضمیمه روزنامه سوئیســى در ادامه بــه همکارى بین 
الکساندر جیمز آشبورنر نیکس با ترامپ اشاره مى کند و 
اینکه تیم انتخاباتى ترامپ با استفاده از کالن داده ها دست 
به تبلیغات هدفمند روى تک تک صاحبان حق رأى در 
آمریکا زده اند. تبلیغات دقیق و متناسب با نیازها، نگرانى ها 
و رویکردهاى متفاوت تک تک کاربران فیسبوك ایاالت 
متحده آمریکا. به این ترتیب مؤسســه کمبریج آنالتیکا 
و کوسینســکى مدعى هســتند که پیروزى ترامپ نیز 
همچون موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با استفاده 
از مدل آنها براى روان نگارى دیجیتال اطالعات موجود 

در کالن داده به دست آمده است.

حکایت مردى که  باعث پیروزى ترامپ شد
 پایان مذاکرات خروج 

انگلیس در 2018 
ممکن نیست

 مشرق| وزیــر دارایى اتریش درخواســت 
اخیر کمیسیون اروپایى براى پایان مذاکرات خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا تا اکتبر سال 2018 را ممکن 

ندانست.
«هانس یورگ شلینگ» وزیر دارایى اتریش بر این 
باور نیســت که مذاکرات اتحادیه اروپا با انگلیس 
درباره خروج از اتحادیه اروپا در سال 2018 خاتمه 

یابد.
این در حالى اســت که مذاکره کننده ارشد اتحادیه 
اروپا درباره خروج انگلیس، در این باره گفت: براى 
مذاکرات واقعى درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
به دلیل ضرورت تصویب این توافق از طریق پارلمان 
ها تنها تا اکتبر ســال 2018 زمان باقى بوده و این 

مذاکرات باید تا این تاریخ مختومه شود.
«بارنیــه» در ایــن بــاره گفــت: اتحادیــه اروپا 
و انگلیــس بــا مذاکــرات خــروج از اتحادیــه 
اروپــا در جریــان آب ناشــناخته اى قــرار

 مى گیرنــد. براى مذاکــرات واقعــى در این باره 
کمتــر از 18 ماه زمان باقى اســت. ایــن کارى از 
لحاظ قانونى پیچیده و از نظر سیاســى حســاس 
بوده و پیامدهاى مهمى بــراى اقتصادهاى ملى ما

 دارد.

,,

کوسینسکى 
و تیم او در 
کمبریج آنالتیکا 
مدلى را تهیه 
کرده اند 
که تحلیل و 
دسته بندى 
سریع کالن  
داده را ممکن 
مى سازد

کره شمالى سایت 
فرماندهى سایبرى کره 

جنوبى را هک کرد
  فارس|  ارتش کــره جنوبى اذعــان کرد که 
سایت فرماندهى سایبرى اش توسط کره شمالى هک 

شده است.
وزارت دفاع ملى کره جنوبى اعالم کرده است: به نظر 
مى رسد که ســرِور داخلى فرماندهى سایبرى به یک 
ویروس آلوده شــده باشد. ما متوجه شــدیم که برخى 
از اطالعات نظامى شــامل اطالعــات محرمانه هک 

شده است.
درحالى که کره شــمالى اغلب در گذشــته دســت به 
حمالت ســایبرى و هک تلفن هاى مقام هاى ارشد 
همسایه جنوبى اش مى زد اما هکرها هرگز داده هاى 

نظامى را هک نکرده اند.
کره جنوبى در سال 2010 فرماندهى سایبرى را براى 
جلوگیرى و مقابله با حمالت سایبرى علیه ارتش خود 

ایجاد کرد.
شبکه خبرى بى.بى.ســى گزارش داده که هنوز کامًال 
مشخص نیســت که چه نوع اســناد و مدارکى توسط 
هکرها هک شده است. این شــبکه از قول مسئوالن 
ارتش کــره جنوبى گزارش داد که همزمان با کشــف 
حمله ســایبرى اقداماتى براى جلوگیرى از آن صورت 

گرفت.
کره شمالى هرگونه دخالت در حمالت سایبرى در سئول 
را رد کرده اما گزارش ها نشــان از این مسئله دارد که 
پیونگ یانگ هزاران متخصص را براى نفوذ به سیستم 

هاى امنیتى کره جنوبى به کار گرفته است.
در گــزارش بى.بى.ســى همچنین آمده کــه یکى از 
شــهروندان کره شمالى که از این کشــور فرار کرده و 
استاد علوم کامپیوترى اســت، گفته که کره شمالى از 
2010 بر برنامه نویسى کاربردى APIs متمرکز است 
که مى تواند براى انجام حمالت علیه زیرساخت هاى 

ملى به کار رود.

ابالغ راي
شماره پرونده: 613/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 995 تاریخ رسیدگى: 95/08/29 مرجع 
رسیدگى: شعبه چهارم شــوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: صدیقه واسکوت به 
نشانى: پردیس فرعى 26 پ 224، خوانده: سعید احمدى فرزند محمدعلى به نشانى: پردیس 
فاز یک فرعى 12، خواسته: مطالبه 110/000/000 ریال بابت چک شماره 150240/ عهده 
بانک کشاورزى با احتساب خسارات و هزینه دادرســى. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راي مینماید: رأي قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان صدیقه 
واسکوت- پردیس فرعى 26 پ 224 بطرفیت خوانده ســعید احمدى فرزند محمدعلى- 
پردیس فاز یک فرعى 12 به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال بابت چک شماره 
150240/ عهده بانک کشاورزى با احتساب خســارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد 
یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال را تقدیم 
نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک 
و اینکه خوانده صادرکننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان 
ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده است که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/400/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجرا از  تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را 
صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 
م الف: 1331 طباطبایى قاضى شــعبه چهارم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان 

شاهین شهر و میمه/9/605
مزایده

در پرونده 940024 ح4 و بــه موجب اجرائیــه 9510423759500028 مورخ 95/1/25 
صادره از شعبه چهارم دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیه حمید عرب بیگى به پرداخت 
940/750/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لــه و مبلغ 47/037/500 ریال 
بابت هزینه اجرا محکوم گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده نموده است.صورت 
اموال مورد مزایده: مقدار 2000 تن کود خشــک مرغوب گاوى بــه ارزش هر کیلو 500 
ریال برابر 1/000/000/000 ریال برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/10/08 چهارشــنبه ســاعت 11 
محل برگزارى مزایده: شــعبه چهارم دادگاه حقوقى شاهین شــهر محــل بازدید از اموال 
توقیفى: ابتداى جاده شاهین شهر به علویجه- جنب گاودارى شیر و گوشت مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 
به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایــره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیــب بازدید آنها از اموال
 داده شــود و در روز انجــام مزایــده درخواســت کتبــى خــود بــه همــراه قیمــت

 پیشــنهادى را بــه دایــره اجــراى احــکام مدنــى تحویــل، تــا در مزایده شــرکت 
داده شــوند. م الف: 1345  اجــراي احکام مدنى شــعبه چهــارم دادگاه عمومى حقوقی

 شاهین شهر و میمه/9/606
حصر وراثت

مرضیه فتوت به شناسنامه شــماره 1699 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 506/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
اســت که شــادروان غالمرضا فاتحى به شناســنامه شــماره 38 در تاریخ 1395/8/26 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- مرضیه فتوت فرزند حسن شماره 

شناسنامه 1699 نسبت با متوفى (همسر) 2- زهرا فاتحى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
5100249986 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فاطمه فاتحى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
5100267127 نسبت با متوفى (فرزند)  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1339 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/607 /9
حصر وراثت

مهناز زارعى به شناســنامه شــماره 2461 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 465/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان مهین حیدرى به شناسنامه شــماره 11 در تاریخ 95/07/11 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- حمید زارعى شمس آبادى فرزند على شماره 
شناسنامه 50983 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مهناز زارعى شمس آبادى فرزند على شماره 
شناسنامه 2461 نسبت با متوفى (فرزند) 3- قنبرعلى کریمى فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
812 نسبت با متوفى (شوهر).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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید.  م الف: 
1330 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/9/608
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حســین علیزاده دادخواستى به خواسته فک پالك 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 597/95 
ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/11/24 ساعت 6  عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1334 شعبه هشتم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/609
حصر وراثت

فرشید آهنگرزاده بشناسنامه شماره 1203 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 505/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان غالمرضا آهنگرزاده بشناسنامه شماره 167 در تاریخ 95/8/27 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهریار آهنگرزاده نفت شاه فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 1671 نسبت با متوفى (فرزند) 2- محمد آهنگرزاده هفت شاحیان فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 447 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فرشید آهنگرزاده فرزند غالمرضا شماره 
شناســنامه 1203 نســبت با متوفى (فرزند) 4- مهدى آهنگرزاده هفت شاهیجان فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 8277 نسبت با متوفى (فرزند) 5- جواد آهنگرزاده هفت شاحیان 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 4210044709 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1338 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/610
فقدان سند مالکیت

103/95/1776/26- 95/6/13 خانم فاطمه آگاهى کشــه فرزند رجبعلى به اســتناد دو 
برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است سند 
مالکیت موکل خود بشــماره 435086 را که بمیزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 
409/7339 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شــاهین شهر) که در صفحه 269 
دفتر 541 ذیل ثبت 119421 بنام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب ســند 
قطعى 152565 مورخ 1385/6/6 دفتر 33 شــاهین شــهر به او انتقال یافته و معامله ى 
دیگرى هم انجام نشــده و داراى رهنى 185262 مورخ 1392/7/16 بانک مســکن دفتر 
33  شاهین شــهر بوده و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور 
المثنى گردیده، طبق تبصره یــک اصالحى  ماده 120 آیین نامــه ى قانون ثبت، مراتب 

آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده  مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 1323 صیادى صومعه رئیس ثبت اســناد و امالك شهرستان

 شاهین شهر/9/612
حصر وراثت

ایرج اســدى اورگانى بشناسنامه شماره 27 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 491/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان خانم خاور زوبین بشناسنامه شماره 88 در تاریخ 1395/8/5 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پرویز اسدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 
2 نسبت با متوفى (فرزند) 2- قربانعلى اسدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 383 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- ایرج اسدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 27 نسبت 
با متوفى (فرزند) 4- پروانه اســدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 220 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- افســانه اسدى اورگانى فرزند رمضان شــماره شناسنامه 309 نسبت با 
متوفى (فرزند) 6- منوچهر اســدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 209 نسبت با 
متوفى (فرزند) 7- افشین اسدى اورگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 104 نسبت با متوفى 
(فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1325 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/613 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده:9204002003001104/1 شماره بایگانى شــعبه: 9201867/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139503802003000066 بدین وسیله به آقاى امیر جان نثارى فرزند اکبر 
شناسنامه شماره 1734 صادره از خمینى شهر ساکن کهندژ خ ا... اکبر پالك 11 ابالغ مى 
شود که بانک قوامین شــعبه زینبیه جهت وصول مبلغ 148500000 ریال به استناد چک 
شــماره 062933 مورخ 1391/7/8 بر عهده بانک ملى خیابان کهندژ اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9201867 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش اداره پست اصفهان مورخ 1392/10/22 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز  از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پراخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت.م الف: 27794  اسدى رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/9/616

ابالغ افراز
نظر به اینکه معصومه شریف زاده دهقى فرزند محمد هاشم مالک دو و هفت پانزدهم دانگ 
مشاع و خانم سکینه حاج قاسمى دهقى فرزند شکرا... مالک دو و یک چهارم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 2056 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان طى درخواست 
وارده 3064 مورخ 1395/04/10 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك ثبتى فوق را 
نموده اند و به علت مشخص نبودن اقامتگاه بعضى از خواندگان به شرح: غالمعلى عباسى 
دهقى فرزند حسن- هاجیه خانم عباسى دهقى فرزند حسن- حیدرعلى عباسى دهقى فرزند 
حسن- کرمعلى عباسى دهقى فرزند حسن- لطفعلى عباسى دهقى فرزند حسن – نرجس 
خاتون عباسى دهقى فرزند حســن – ربابه عباسى دهقى فرزند حســن تقاضاى افراز، از 
طریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ، را نموده اند. لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر 
ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذر ماه 1357 از نامبردگان باال 
و کلیه افراد ذى نفع دعوت به عمل مى آید جهت افراز ســهم مشاعى خواهان فوق الذکر 
در محل وقوع ملک مذکور حضور به هم رســانند.متذکر میگردد برابر نظریه مشــورتى 
اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/6/7 اصوًال حضور شرکاء و مالکیت 
هاى مشــاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین 
شرکاء و مالکین مشــاعى محجور (صغیر، مجنون غیررشید) و یا غائب یا مفقود االثر وج ود 
دارد به استناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه به شماره 3530 مورخ 
60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توســط نمایندگان آنان به اداره ثبت 
محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این 

آگهى فقط یک نوبت منتشــر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار درساعت 10 صبح مورخ 
1395/10/02 عملیات افرازى انجام خواهد شد.م الف:2726 ثبت اسناد و امالك شهرستان

 مهردشت/9/690
مزایده

بنا به دســتور فروش صادره یکباب منزل مســکونى به شــماره ثبتــى 410/6 مورخه 
95/1/14  از شــعبه پنــج حقوقــى 950075 ح 5 و بنــا به درخواســت خانم درســتى 
و بطرفیت آقــاى محمد خانــى و خانم طاهــره رحیمى از اینــرو منزل فــوق واقع در 
نجف آباد خ رضایــى جنوبى بعد از بلوار بهارســتان کدپســتى 75391- 85188 و داراى 
عرصــه 143 مترمربع و اعیانــى 240 مترمربع از نــوع تیرچه بلوك و داراى انشــعابات
 آب، بــرق، گاز و تلفن کــه بــارزش کل 2/300/000/000 ریال توســط کارشــناس 
رســمى دادگســترى مهندس حیدرى برآورد و تعیین گردیــده که با توجــه به مراتب 
فوق و عدم اعتــراض طرفین نســبت به نظریــه کارشناســى، اموال توقیف شــده از 
طریق اجراي احــکام حقوقی نجف آبــاد و در تاریــخ 95/10/4 ســاعت 12 صبح و در 
همان محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شــخصی اســت که از قیمت

 کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حســاب 
2171290354001 واریــز و چنانچــه ظــرف مهلت مقرر نســبت به واریــز مابقی آن 
اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صنــدوق دولت ضبــط و مزایده مجدداً 
تکرار می گــردد. ضمناً  خریــدار می تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مــال/ اموال/ 
ملک مورد نظــر بازدید بعمــل آورد. م الــف: 2758  اجراي احکام حقوقی دادگســترى

 نجف آباد/9/699
مزایده

در پرونده کالســه 940266 ح 5  اجرایى و به موجب دادنامه 0830-940 صادره از شعبه 
پنجم حقوقی نجف آباد محکوم علیــه اجرایى خانم مریم طاهــرى فرزند اصغر محکوم 
اســت به پرداخت 106/781/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولت که 
از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس 
رســمى دادگســتري منتخب آقاي مجید کیان ارثى به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. 
یکدستگاه سوارى پژو به شــماره انتظامى 451 ج 51  ایران 53 مدل 82 رنگ بژ که بعلت 
توقف طوالنى خودرو نیاز به باطرى و الســتیکهاى عقب و جلو فرسوده که جمعًا با ارزش 
95/000/000 ریال ارزیابى تعیین گردیده اســت. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شــده از طریق اجراي احکام حقوقی 
نجف آباد و در تاریخ 95/10/4 ســاعت 9 صبح و در همان محل اجــراى احکام به فروش 
میرسد، برنده مزایده شخصی اســت که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریــدار می تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از اموال/ ملک مورد نظــر بازدید بعمل آورد. م الــف: 2725  اجراي احکام حقوقی 

دادگسترى نجف آباد/9/707
ابالغ وقت رسیدگى 

1395 آگهــى ابــالغ وقــت دادرســى  /09 243 ش 3 ح - 16/ شــماره: 95/
خواهان: بهــزاد ادریســى دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده مرتضى شــریفى 
فرزانه بــه طرفیــت خوانده مرتضى شــریفى به شــوراى حل اختالف شــعبه ســوم
 شهرســتان نجف آبــاد تســلیم نموده کــه پــس از ارجاع بــه شــماره 243/95 ثبت 
گردیــده و وقــت دادرســى بــه تاریــخ 95/10/22 ســاعت 3/40 تعییــن گردیده ، 
علیهذا چــون خوانــده مجهــول المــکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 
به تقاضاى خواهان به دســتور شــورا برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب
 یک بار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار 
میگردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شــورا به خواســته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 2773 شعبه ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد
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