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آگهى مناقصه 96/2

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد نگهدارى سالن توزیع شبکه (MDF) مراکز شهرستان 
شهرضا با برآورد 1/418/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 57/000/000 ریال را 

از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون 

کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آید. 
از تاریخ 96/1/19 لغایت 96/1/29 جهت دریافت استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 300/000 ریال به 
حساب جارى شماره 1640740762 بانک ملت (شناسه واریزى 13000801127192) به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان 
شماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR  مراجعه نمایند. 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید به آدرس سایت اینترنتى شــرکت WWW.TCE.ir   و WWW.TCI.ir  مراجعه و یا با 

شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایید. 
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکتهاى تکمیل  شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات اصفهان 

واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد. 

3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف 
ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى میشود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم راکسب کرده باشند. 
تاریخ انتشار نوبت اول:96/1/19

تاریخ انتشار نو بت دوم:96/1/23

نوبت دوم

961141

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شــماره 
95/100/1517 مورخ 95/12/9 شــوراى اســالمى شهر نسبت به 
واگذارى قسمت فنس کشیده شده پارك آزادگان جهت راه اندازى 
پارك بادى و ترامپولین با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/2/10 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

نوبت اول 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق
 مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.  

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/3

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

(داخلى 388)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات اجرائى بهره بردارى از شبکه و انشعابات 10- 1- 96
6/589/157/936330/000/000جارى فاضالب منطقه پنج شهر اصفهان

1/346/240/00068/000/000جارى شستشوى شبکه فاضالب منطقه سه شهر اصفهان 11- 1- 96

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/1/23

نوبت دوم
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آغاز برخورد با عرضه طالى خارجى 

وحشت فرانسوى ها از لوپنسارقان مسلح طالفروشی هاي اصفهان دستگیر شدنددر مؤسسه آرمان سپرده گذارى نکنید ماجراى تهیه آدامس از نفت!تشکیل کمیته مشترك الریجانى و عارف براى «گفتگوى ملى» بین المللحوادثاقتصاداجتماعجهان نما

همزمان با کشف بیش از 5 کیلو طالى قاچاق در اصفهان اعالم شد
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33 در برابر صفر!

گردش «عقاب طالیى»
 در سرزمین پارسى

5

برخى رفتارهاى غیر اخالقى
 مانع ایفاى وظایف اصلى روحانیت است

«ترین»هاى 11 انتخابات 
ریاست جمهورى در ایران

باالخره یارانه چه کسانى
 قطع مى شود؟

نمایشگاه خودرو و 
موتورسیکلت تا جمعه برپاست

15

صداى کلیک و جویدن 
آدامس اذیت تان مى کند؟!

دروغ گفتن در انتخابات 
بزرگ ترین خیانت است

«خفه گى» مهر ماه 
به سینما مى آید

2

حسن روحانى در نشســت خبرى روز 
دوشنبه خود گفت: ما احساس

 مى کنیم با رهنمودهاى مقام معظم 
رهبرى و حمایت هــاى مردم، 

دولت در برخــى از اهدافش 
موفق بوده است.

کارگردان فیلم «ســاالد فصل» گفت: 
فیلم «خفه گى» در اکران دوم نوروز قرار 
نخواهد داشت و از همان ابتدا براى اکران 
پاییز برنامه ریزى کرده بودیم. «خفه گى» 
به احتمال فراوان اواخر شهریور یا اوایل 

مهر اکران خواهد شد.

ل» گفت: 
 نوروز قرار 
راى اکران
«خفه گى»

ور یا اوایل 

9

آیت ا... مظاهرى در دیدار با مسئوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان:

7

اصالح طلبان مى گویند شوراى نگهبان همه 
نامزدهاى آنها در اصفهان را رد صالحیت کرده است

هدفم بازگشتهدفم بازگشت
 سپاهان سپاهان
 به دوران اقتدار به دوران اقتدار
 است است

سیستم هاى فیبرنورى؛
10 اکنون در منازل

آگهى مزایده عمومى

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان 
نسبت به واگذارى موارد زیر از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

قیمت پایه موضوع مزایده 
مدت اجاره مبلغ تضمین (ماهیانه) ریال

1 سال 3/100/0001/860/000اجاره یک واحد تجارى طبقه اول مجتمع تجارى نوروزى 

3 ساله 5/000/0006/000/000اجاره واحد تجارى شماره 4 واقع در محتشم کاشانى بلوك c (نوبت دوم)

3 ساله 3/000/00010/000/000اجاره اتاق تایپ وتکثیر طبقه همکف شهردارى (نوبت دوم)

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 
96/01/30 به جز روزهاى تعطیل مى باشد. 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان روز یکشنبه مورخ 96/02/03 
زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/02/04 

هزینه چاپ آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
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رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: بسیارى از اسرار و 
واقعیت هاى دفاع مقدس در سینه فرماندهان و مسئولین 

جنگ نهفته است.
سرلشکر محمد باقرى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار داشت: مرکز تحقیقات دفاع مقدس که ریشه در دفاع 
مقدس داشته و اسناد صوتى، تصویرى و مکتوب بى نظیرى 
را در اختیار دارد با داشــتن راویان دوران دفاع مقدس، کار 
بزرگى را شروع کردند و هرچه زمان مى گذرد کارهایشان از 

عمق بیشترى برخوردار مى شود. 
سرلشکر باقرى تصریح کرد: بسیارى از اسرار و واقعیت هاى 
دفاع مقدس در سینه فرماندهان و مسئولین جنگ نهفته 

اســت و خیلى از موضوعات بوده که امــکان بیان و درج 
مکتوب آن فراهم نبــوده یا علل و اســرارى که موجب 
تصمیم گیرى در آن زمان شده قابل بیان نبوده است.  اینها 
باید از طریق تاریخ شفاهى بیان و با اسناد و مدارك تطبیق 
داده شود. رئیس ســتادکل نیروهاى مسلح افزود: اسناد و 
مدارك مکتوب با تاریخ شفاهى مى تواند مکمل هم باشد؛ 
چرا که برخى رخدادهاى دفاع مقدس ممکن است از اذهان 
فرماندهان قدرى پاك شده باشد و در اسناد بتوان آن را پیدا 
کرد. وى ادامه داد: باید فرماندهان و برخى مسئولین همت 
کرده و براى درج بســیارى از اســرار و واقعیت هاى دفاع 

مقدس وقت بگذارند.

حسن روحانى در نشست خبرى روز دوشنبه خود گفت: 
ما احساس مى کنیم با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى 
و حمایت هاى مردم، دولت در برخى از اهدافش موفق 

بوده است.
به گزارش انتخاب، رئیس جمهور در این نشست افزود: 
این دولت شاید اولین دولت باشــد که همه ساله اضافه 
حقوق کارگران و کارمندان را بیش از میزان تورم در نظر 

گرفته است.
به گفته روحانى یکى از افتخارات دولت این اســت که 
فضاى کشور، خیابان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و... کمتر 
امنیتى شده است. همه تالش دولت این بوده که فضاها، 

فضاهاى محبت و دوستانه و برادرى شود.
رئیس جمهور افزود: در دو انتخابات پیش رو حواسمان 
باشد که انتخابات براى نزدیک تر شدن ماست و جناح ها، 
احزاب و گروه ها باید حرف هایشــان را بزنند اما دروغ به 
مردم گفته نشود. این بزرگ ترین خیانت است. مخصوصًا 

دروغى که باعث ناامیدى و یأس در مردم شود.
روحانى در بخش دیگرى از این نشســت خبرى گفت: 
برخى ماشین دودى هستند و فقط فضا را تیره و دودآلود 
مى کنند و مردم را به تردید مى اندازنــد. هواپیما نو وارد 
کشــور شــد به برخى برخورد. آنهایى که مى خواهند 

هواپیماى کهنه سوار شوند، بروند سوار شوند.

اسرار دفاع مقدس در سینه 
فرماندهان جنگ نهفته است

دروغ گفتن در انتخابات 
بزرگ ترین خیانت است 

بوئینگ هم در راه ایران
قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در امور    میزان |
بین الملل از ورود یک فروند «بوئینگ 777» به ناوگان 
هوایى کشور خبر داد. اصغر فخریه کاشان اظهار داشت: 
پس از اخـذ مجـوز اداره کنتـرل دارایى هـاى خارجى 
آمریکا (اوفک)، نخسـتین هواپیماى «بوئینگ 777» 
در آینده وارد ناوگان هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
«هما» مى شـود. گفتنى اسـت، هواپیمایى جمهورى 
اسـالمى ایران در قـرارداد خریـد هواپیمـا از بوئینگ، 
تعداد 30 فروند هواپیماى «بوئینگ 777» را سـفارش 

داده است.

احتمال کناره گیرى 
سعید جلیلى از انتخابات

یکى از اعضـاى «جمنا» عنوان     خبر آنالین |
کرد: ممکن است ما در «جمنا» بپذیریم آقاى جلیلى نیز 
بیاید و در آن ساز وکار قرار گیرد و بر مبناى اقبال مردم 
براى انتخاب قرار گیرد. محمدعلى پورمختار گفت: طبق 
خبر موثقى که دارم جبهه  پایـدارى آمادگى خود براى 
همراهى با جبهـه نیروهاى انقالب اسـالمى را اعالم 
کرده اسـت، این اعالم آمادگى یعنـى اینکه این جبهه 
سازوکار «جمنا» را پذیرفته اسـت. وى تصریح کرد: با 
پیوسـتن پایدارى ها به «جمنا» احتمـاًال آقاى جلیلى 

دیگر کاندیدا نمى شود.
این فعال سیاسـى اصولگرا گفت: پیوستن به «جمنا»، 

موضع جبهه پایدارى است نه موضع آیت ا... مصباح.
پورمختار در مورد اینکه آیا پذیرفتن سـازوکار «جمنا» 
توسط پایدارى ها با شرط قرار گرفتن جلیلى در بین پنج 
کاندیداى معرفى شـده اسـت، گفت: آنهـا هنوز چنین 
شرطى را مطرح نکرده اند ولى امکان مطرح شدن چنین 

چیزى از طرف پایدارى ها هست.

کنایه تند به رئیس جمهور
نماینده مردم قم گفت: اگـر به اندازه    تابناك |
رنگ ریش و  سـت لباس براى اقتصـاد مقاومتى وقت 
مى گذاشـتند وضعیت بهترى داشـتیم. ذوالنـور درباره 
دسـتور روحانى به صالحـى در تخریب سـانترفیوژها 
گفت: در فـردو 2 هزار و 700 سـانتریفیوژ داشـتیم که 
معموًال نسل هاى باالتر در آن قرار داشت، این تعداد به 
هزار و 44 سانتریفیوژ رسید، وقتى این دستگاه ها جمع 
مى شد رئیس سـازمان انرژى اتمى در فردو بود، آقاى 
رئیس جمهور با او تماس مى گیـرد که چرا زودتر جمع 
نمى کنید، او اعالم کرده بود که هر کدام از سانتریفیوژ 
فردو براى ما 600 هزار یورو خرج برده است اجازه دهید 
آنها را به گونه اى جمع کنیم که کمتر آسیب ببیند، آقاى 
رئیس جمهور گفته بود «بکن بریز دور، اگر کارگر ندارید 

از تهران بفرستم».

حمله به مهران مدیرى
روزنامـه جمهورى اسـالمى از     خبر آنالین |
مجرى و طنزپـرداز تلویزیون، انتقاد کـرد. این روزنامه 
نوشـت: یک مجرى طنزپرداز تلویزیونى که مغضوب 
واقع شده بود، مدتى اسـت چند برنامه تلویزیونى به او 
سپرده شده و مورد حمایت شدید رسانه ملى قرار گرفته 
است. وى در قبال این امتیازات که دریافت کرده، حمله 
به دولت یازدهم در آسـتانه انتخابات را در دسـتور کار 
برنامه هاى تلویزیونى خود قرار داده و به همین دلیل این 
روزها مورد ستایش رسانه هاى افراطى قرار گرفته است.

سر کار آمدن آدم هاى خاص
  فارس| دبیر سـتاد مبارزه با مفاسـد اقتصادى 
گفت: 95 هـزار میلیارد تومـان معوقات بانکـى داریم. 
هزار و300 میلیارد از هشت هزار میلیارد تومان معوقات 
بانک سرمایه وصول شده است. از بدهکار بزرگ بانکى 
که هشت هزار و 500 میلیارد تومان بدهى به بانک ها

داشـت ما بیـش از سـه هـزار میلیـارد تومـان وصول 
کردیم. فسـاد کالن توسـط یقه سـفیدهاى متصل به 
احزاب سیاسـى و جناح هاى قدرت صـورت مى گیرد. 
در بررسى ها مشخص شـد که بدهکاران کالن بانکى 
در بانک ها آدم هاى خودشان را سرکار آورده اند و بانک 
را تقسیم بندى کرده بودند. تجمعات در پرونده پدیده و 

ثامن الحجج(ع)  و کاسپین سازماندهى شده هستند.

فصل انتخابات ریاست جمهورى توئیتر    خبر آنالین |
که مى شود از هر گوشه و کنارى خبرى درباره آمدن و 
نیامدن کاندیداها به گوش مى رســد؛ کاندیداهایى با 
سوداى ریاست بر پاستور و چهار سال زمامدارى بازوى 
اجرایى کشور. از هر حزب و گروه و تشکلى خبرهایى 
منتشــر مى شــود که همگى با معرفى کردن کاندیدا 
سعى در خودنمایى سیاســى براى یکى از مهمترین 

انتخابات هاى کشور دارند.
غالبًا عده کمى از چهره هاى مطرح شده در هر دوره به 
مرحله نهایى یعنى قرار گرفتن در معرض رأى مردم، 
می رســند اما هر 11 دوره انتخابات ریاست جمهورى 

گذشته اتفاقات و آمار و ارقامى را رقم زده اند.
در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى، 
از آمار 11 دوره پیشــین انتخابات در مى یابیم حسن 
غفورى فــرد که براى اولیــن بار در ســومین دوره از 
انتخابات ریاســت جمهورى که در سال 1360 برگزار 
شد با داشتن 38 سال ســن جوان ترین کاندیدا و سید 
محمد غرضى که در 72 سالگى کاندیداي یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى شد، مسن ترین نامزد 

در این عرصه بوده است.
در میان انتخابات هاى گذشــته ریاســت جمهورى، 
انتخابات دوره ششــم یعنى خرداد 72 با مشــارکت 
50/5 درصدى مــردم کمترین میزان مشــارکت را 
داشــته و انتخابات دهمین دوره ریاســت جمهوري 
در خرداد سال 88 با مشــارکت 85 درصدى مردم در 
صدر میزان مشــارکت در میان انتخابات هاى ریاست 

جمهورى است.
داده ها نشــان مى دهد که دولــت دوم یعنى دولت 
محمدعلى رجایى با عمــرى دو ماهه (از مرداد 1360 
تا مهر ماه همان ســال) کوتــاه ترین دولــت بعد از 
انقالب بــوده و دولت اول به ریاســت بنى صدر هم با 
عمرى دو ســاله (58 تا 60) بعد از دولت شهید رجایى

کوتاه مدت ترین دولــت از میان دولت هــاى بعد از 
انقالب بوده اســت. دیگر دولت هاي شکل گرفته، بر 

اساس قانون اساسی عمر چهارساله داشته  اند.
بیشــترین تعداد نامزدهاي نهایى وارد شده به صحنه 
انتخابات، 96 نفــر در اولین دوره بوده کــه بعد از آن 
انتخابات ســال 80 با ده نامزد در رتبه دوم بیشــترین 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى را داشته است. 
در مقابل، کمتریــن نامزدهاى نهایــى در انتخابات 
ریاست جمهورى رخ داد که پنجمین دوره با دو نامزد 

برگزار شد.
در میــان هفت رئیــس جمهــور منتخب گذشــته 
جمهــوري، ریاســت  نتخابــات  ا دوره   11 در 

 حضــرت آیــت ا... خامنــه اي با کســب 95درصد 
از آراء مأخــوذه بیشــترین میــزان آراء را در دوره 
سوم و حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى 
در یازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهورى 
بــا 51 درصد از آراء مأخــوذه کمترین میــزان آراء را 
نســبت به ســایر رؤســاي جمهوري ایران کســب
کرده اند. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهورى گذشته، 

از میان نامزدهاى نهایى (به استثناي اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري که با حضور 96 کاندیدا برگزار شد) هفت 
نامزد روحانى بوده اند و حزب مؤتلفه اســالمى فعال ترین 
حزب در عرصــه معرفى کاندیدا براى انتخابات ریاســت 
جمهورى بوده اســت. به غیر از رؤساى جمهورى که دوره 
ریاســت جمهــورى شــان تمدیــد شــد، علــى اکبر 
پــرورش، عبــاس شــیبانى، ســیدرضا زواره اى، 

احمــد توکلى، محمــد باقر قالیبــاف، عبدا... جاســبى، 
حســن غفورى فرد، محمود کاشــانى و محسن رضایى 
چهره هایى هســتند که هر کدام دوبار در انتخابات هاى

ریاســت جمهــورى نامــزد شــده و مغلوب شــده اند. 
آیت ا... هاشمى تنها چهره اى است که ســه دوره در این 
انتخابات شــرکت کرده و دوبار پیروز میدان انتخابات بوده 

است.

از کوتاه ترین دولت تا مسن ترین نامزد

«ترین»هاى 11 انتخابات 
ریاست جمهورى در ایران

رئیس کمیته فناورى اطالعات ستاد انتخابات کشور 
در گفتگو با میزان، با تشــریح فرآیندهاى انتخابات 
الکترونیک و تمهیدات در نظر گرفته شــده در این 
رابطه، اظهار داشــت: در انتخابــات پنجمین دوره 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در حدود ده هزار شعبه، 
فرآیند رأى گیرى به صورت تمام الکترونیکى صورت 
خواهد پذیرفت که در این رابطه تمامى تمهیدات الزم 

اندیشیده شده است.
امیر شجاعان در ادامه به روند سیستماتیک رأى گیرى 
تمام الکترونیک اشــاره کرد و بیان داشت: دستگاه 
مرتبط با برگزارى انتخابات الکترونیک، یک مانیتور 
و صفحه کلید دارد که رأى دهنده باید کد سه رقمى 
داوطلــب را روى آن وارد کند؛ ســپس تصویر و نام 
داوطلب روى مانیتور درج مى شود؛ اگر شهرى داراى 
هفت کرسى شوراها باشــد، رأى دهنده مى تواند کد 
هفت داوطلب را وارد سیستم کند و چنانچه تمایلى به 
انتخاب هیچکدام از داوطلبان را نداشت مى تواند دکمه 
رأى سفید که در صفحه کلید تعبیه شده را فشار دهد.  
وى ادامه داد: سپس رأى دهنده، کلید اتمام رأى گیرى 
را فشار مى دهد و پرینت رأى نیز از طریق یک محفظه 
که قابل دسترسى نیست به نمایش در مى آید و پس 
از کات شدن در داخل یک صندوق پالستیکى که در 

زیر دستگاه قرار دارد، جاى مى گیرد.  
شــجاعان تصریح کرد: این پرینت هــا نگهدارى 
مى شوند و مورد شمارش قرار نمى گیرند؛ تا چنانچه 
داوطلبى تردیدى در فرآیند انتخابات داشــت امکان 
شمارش رأى کاغذى و مقایسه آن با آنچه در حافظه 

دستگاه است، فراهم باشد.
رئیس کمیته فناورى ستاد انتخابات کشور در ادامه 
تشریح فرآیند برگزارى انتخابات تمام الکترونیکى، 
گفت: آراء اخذ شــده در انتخابــات الکترونیکى در 
حافظه دستگاه ذخیره مى شود و با پایان مهلت رأى 
گیرى، مانند شــعب معمولى پلمب دستگاه شکسته 
و حافظه دستگاه تخلیه و داده ها استخراج  مى شود و 
بدین ترتیب نتایج آراء شعبه مزبور مشخص مى گردد.

وى ادامه داد: ســپس آراء شــمارش شــده شعبه 
الکترونیکى براى تجمیع ارســال مى شود و پرینت 
آنها نیز نگهدارى مى شود تا مشخص شود که در یک 

شعبه یک داوطلب چه مقدار رأى آورده است. 
شــجاعان با بیان اینکه در انتخابــات الکترونیکى 
عملیات شمارش را دستگاه انجام مى دهد، تأکید کرد: 
همه پرینت ها و حافظه دستگاه ها تا زمان رسیدگى 
به شکایت ها نگهدارى مى شود؛ همچنین در جریان 
رأى گیرى نیز هیچکس هیچگونه اطالعى از میزان 

آراء کاندیداها ندارد.  

چگونه
 الکترونیکى 
رأى بدهیم؟

مشــاور رئیس جمهور در مــورد اینکه چنــد روز پیش 
احمدى نژاد مدعى شــد دولت یازدهم براى دولت هاى 
نهم و دهم و آقاى بقایى پرونده ســازى کرده و چیزى 
اثبات نشده است گفت: پرونده آقاى بقایى در قوه قضائیه 
مطرح شده بود. این ادعاى احمدى نژاد که دولت یازدهم 
کارى انجام داده درســت نیســت. فکر مى کردیم اگر 
آقاى احمدى نژاد و تیمشــان بیاینــد برخى حرف هاى 
حســابى مى زنند و موضوعاتى را مطــرح مى کنند که 
جامعه به هیجــان بیاید، رقابت ها افزایــش پیدا کند و 
شرکت کننده ها بیشتر شوند اما ایشان حضور کم فروغى 
داشتند و حرف هاى خیلى ســبکى زدند که انتظار ما را 

برآورده نکرد. 
به گزارش آفتاب نیوز، اکبر ترکان افزود: دوست داشتم 
آقاى احمدى نژاد با یــک برنامه براى کشــور بیاید و 
حرف هاى جدى درباره راهکارهاى اقتصادى داشــته 
باشد. تیمشان در این چهار سال در دفترى که دارند رفت  

و آمد کردند و جلسه گذاشتند، انتظارم این بود که اینها با 
یک برنامه قوى و حضور خوب بیایند و فضاى انتخابات را 
گرم کنند اما دست خالى آمدند و این انتظار برآورده نشد. 

خیلى کم فروغ و خارج از انتظار بودند. 
وى درباره بازداشت بقایى در دولت فعلى توضیح داد: مگر 
وزارت اطالعات مى تواند فردى را دستگیر کند و او را پنج 
ماه در زندان نگه دارد؟ طرف این مسئله قوه قضائیه است. 
در قوه قضائیه پرونده دارد، آنها دارند رسیدگى مى کنند 
و در زمان خودش مسیر قضائى آن طى خواهد شد. قوه 
قضائیه که با فرمایشات آقاى احمدى نژاد مسیر خود را 
تغییر نمى دهد. ارزیابى خود را مى گوییم. ایشان یک دفتر 
دارد؛ در آن ساختمانى که در ولنجک است ایشان اکنون 
حضور دارد، آن  ساختمان متعلق به دولت است. چهار سال 
در آنجا بوده، هشت سال هم رئیس جمهور بوده ولى ما 
نباید وارد این حرف هاى جزئى شویم بلکه باید بگوییم 
تو آنقدر بضاعت نداشتى که چهارتا حرف حسابى بزنى. 

روزنامه انگلیسى «اکســپرس» نوشت پس از حمله 
آمریکا به سوریه و هشدار تهران و مسکو به واشنگتن 
درباره هرگونه تهاجم نظامى به دمشــق، نگرانى ها 
دربــاره وقوع جنــگ جهانى ســوم افزایــش یافته 

است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، «اکسپرس» با 
انتشــار مطلبى در پایگاه اینترنتى خود نوشت: پس از 
حمله موشکى آمریکا به سوریه، ایران و روسیه تهدید 
کردند تهاجم نظامى آتى واشــنگتن علیه دمشق را 

بى پاسخ نخواهند گذاشت.
در ادامه گزارش آمده است: این دو کشور و متحدانشان 
با صدور بیانیه اى مشترك، اعالم کردند حمله موشکى 
آمریکا به (پایگاه الشعیرات) سوریه عبور از خط قرمز 

بود و افزودند: ما تهاجم [علیه ســوریه] را بى پاســخ 
نخواهیم گذاشت. 

نگارنده مطلب پس از اشــاره بــه افزایش تنش هاى 
میان واشنگتن و مســکو بر ســر منطقه خاورمیانه، 
مى افزاید: حســن روحانــى رئیس جمهــور ایران، با 
محکومیت حمله هوایى آمریکا به ســوریه، خواستار 
تحقیقــات بین المللى درخصوص حمله شــیمیایى 
اخیر در سوریه شد که به کشته شدن دستکم 70 نفر 

انجامید. 
وى هشــدار داد حمــالت موشــکى آمریــکا خطر 
تشــدید افراط گرایــى در منطقــه خاورمیانــه را 
افزایــش داده اســت.  در ادامه گزارش با اشــاره به 
تماس تلفنى روحانى با «بشار اســد» رئیس جمهور 

ســوریه، آمده اســت: روحانى در این تماس، اظهار 
داشت ادعاها درباره حمله شــیمیایى در سوریه تنها 

بهانه اى بــراى برهم زدن روند صلح در این کشــور 
بود.

نگرانى ها درباره وقوع جنگ جهانى سوم 

محمدرضا عارف به سیاق گذشته بعد از سال جدید به دیدار 
نوروزى با شخصیت هاى سیاسى کشور رفت. به گزارش 
خبرآنالین روز یک شنبه در بهارستان، رئیس فراکسیون 
امید با على الریجانــى دیدار کرد؛ دیدارى که ســایت 
شخصى رئیس مجلس آن را با انتشار عکسى خبرى کرد.

بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس در سال گذشته، على 
الریجانى به منزل محمدرضا عــارف رفت تا از رویکرد 

اخالقى وى تقدیر و تشکر کند.
یک شنبه اما عارف در دفتر الریجانى با او مالقات کردکه 
در فضایى دوستانه و صمیمى برگزار شد. عمده سخنان رد 

و بدل شــده در این دیدار حول محور فعالیت هاى درون 
پارلمانى بود.

اما یکى از موضوعات مهمى که در ایــن دیدار نوروزى 
مطرح شــد، طرح «گفتگوى ملى» است که مدتى است 
فراکســیون امید به دنبال عملیاتى کردن آن اســت. با 
استقبال الریجانى از این طرح، تصمیم گرفته شد کمیته اى 
مشترك از سوى عارف و الریجانى براى موضوع گفتگوى 
ملى تشکیل شود. هدف اولیه طرح گفتگوى ملى نزدیکى 
جریانات مختلف داخل پارلمان اعالم شده بود. حل برخى 
از چالش هاى سیاســى نیز یکى دیگر از اهداف گفتگوى 

ملى است.
با تشکیل کمیته اى مشترك بین عارف و الریجانى براى 
موضوع گفتگوى ملى مى توان امیدوار بود که این طرح در 

نهایت منجر به تحوالتى در فضاى سیاسى کشور شود .

تشکیل کمیته مشترك 
الریجانى و عارف براى 

«گفتگوى ملى»
   احمدى نژاد دست خالى آمده است          

                                           واکنش ترکان به حضور رئیس دولت هاى نهم و دهم در انتخابات:         
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مدیرکل مدارس غیردولتى آموزش وپرورش با اشــاره 
به اینکه پیش ثبت نام در مــدارس غیردولتى در صورت 
دریافت هزینه ممنوع است، گفت: تمام هزینه هایى که 
خانواده ها به مدارس غیردولتى مى پردازند، شهریه نیست.

حسن مسعودى اظهار داشت: معتقدیم پیش ثبت نام در 
مدارس غیردولتى انجام نشود اما در این بحث باید نگران 
مسئله پیش  ثبت نام یا نگران مردم باشیم؟ وقتى مردم به 
این نتیجه رســیده اند که فرزندان خود را در یک مدرسه 
موفق ثبت نام کنند، در چنین شرایطى آیا ما حق داریم به 
جاى آنها نگران باشیم؟مدیرکل مدارس غیردولتى وزارت 
آموزش وپرورش گفت: زمانى که مردم تقاضا دارند تکلیف 

ثبت نام فرزند خود در مدرســه را زودتر مشخص کنند، 
پیش ثبت نام انجام مى شود و در این رابطه ما باید نگران 
هزینه هایى باشیم که آنها باید براى ثبت نام پرداخت کنند.
مسعودى با اشــاره به اینکه اجازه نداریم بار مالى اضافه 
به خانواده ها تحمیل کنیم، ادامــه داد: در میان 14 هزار 
مدرسه غیردولتى ممکن است برخى مدارس از هم اکنون 
با اخذ شهریه سال آینده براى ثبت نام اقدام کنند که این 
کار تخلف است.وى عنوان کرد:  موضوع پیش ثبت نام را 
نمى توان تأیید یا رد کرد در حقیقت ما وظیفه داریم از حقوق 
مردم در تمام موضوعات دفاع کنیم و تمام تصمیمات باید 

در جهت منافع آنها باشد.  

446 شىء تاریخى ایران با نظارت سازمان میراث فرهنگى، 
گمرك و وزارت اقتصــاد با یک پــرواز اختصاصى براى 
نمایش به آلمان ارسال شــد، به طورى که در خیابان هاى 
آلمان بیلبوردهایى با عنوان «ایران، تمدنى کهن» نصب 

شده است.
محمدرضا کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخى 
اظهار داشت: نمایشگاه اشیاى تاریخى ایران، 24 فروردین 

96 (فردا)، در شهر «بن» آلمان برگزار خواهد شد.
وى گفت: در این نمایشگاه 446 شــىء تاریخى از ایران 
به نمایش گذاشته مى شــود که متعلق به هزاره هفتم قبل  
از میالد تا دوره هخامنشیان است و مى تواند انتقال دهنده 

فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران  زمین باشد.
کارگر با بیان اینکه برگزارى این نمایشــگاه از ســه سال 
پیش برنامه ریزى شــده اســت، ادامه داد: بعد از سه سال 
تالش ها نتیجه داده و این اشیاى تاریخى در استاندارد ترین 
بسته بندى ها و با برخوردارى از بیمه به آلمان ارسال شده 
است.کارگر در بخش دیگرى از صحبت هاى خود به البى ها 
و فشارهاى مختلف براى برگزار کردن این نمایشگاه اشاره 
کرد و افزود: متأســفانه از زمان اعالم خبــر برگزارى این 
نمایشگاه در آلمان، فشارهاى مختلفى براى برگزار نشدن 
این نمایشگاه صورت گرفت و البى هاى مختلفى انجام شد 

که این فشارها از سوى مجامع و افراد مختلف بود. 

نشانه تمدن ایران 
در خیابان هاى آلمان 

پیش ثبت نام به شرط پول 
ممنوع

دروغ 
افسردگى مى آورد

وزیر بهداشت گفت: ما باید اطالعات مردم را در زمینه 
افســردگى افزایش دهیم و اجازه دهیم مردم بیشتر 

راجع به عالئم افسردگى بدانند.
سید حسن قاضى زاده هاشمى اظهار داشت: تهمت، 
دروغ، غیبت و امورى که در دین ما جزو گناهان کبیره 
است همگى افسردگى را به وجود مى آورند. متأسفانه 

ما در زمینه کاهش افسردگى تالش زیادى نکردیم.
وى افزود: کاهش افسردگى نیاز به یک عزم ملى دارد، 
کل ارکان حاکمیت و مردم باید با همکارى یکدیگر 
در زمینه کاهش افسردگى قدم بردارند این یک حوزه 
فرهنگى و البته بخشى از آن اقتصادى است. بیکارى، 

افسردگى را به وجود آورده و آن را تشدید مى کند.

حفظ کرامت 
تحویل گرفتن گوشى تلفن همراه افراد هنگام مراجعه 
به برخى نهادها و سازمان ها گاه دلخورى و مشکالتى 
را به وجود مى آورد. حاال دولت طى بخشنامه اى تأکید 
کرده که باید دالیل این امر براى ارباب رجوع توضیح 
داده و محل مناســبى براى امانت گرفتن موبایل ها 

تعبیه شود.
بر اساس بخشــنامه جدیدى که از سوى یک نهاد 
مســئول اجرایى به تعدادى از ســازمان ها و ادارات 
دولتى ارســال شــده، با اشــاره به ضرورت رعایت 
کرامت و حقوق شــهروندان، متذکر شــده اســت 
دســتگاه هاى دولتى باید دالیل منع همراه داشتن 
وســایلى مانند موبایل هنــگام ورود به دســتگاه 
مربوطه را حَسب ضرورت هاى قانونى اطالع رسانى

 کنند.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که براى 
امانت سپارى این وسایل باید مکان مطمئنى در نظر 

گرفته شود تا مراجعان دچار مشقت یا هزینه نشوند.

کیفیت فروش نوزادان 
قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر در 
تازه ترین اظهار نظر هاى خود خرید و فروش نوزادان 
توسط زنان معتاد را تأیید کرده است. موضوع خرید 
و فروش نوزادان از جمله موضوعات حاشیه ســاز و 
جنجالى در یکى دو سال اخیر بوده است. این موضوع 
ابتدا توسط یکى از اعضاى شوراى شهر تهران مطرح 
شد و به دنبال آن مسئوالن پلیس، استاندارى تهران 
و آسیب شناسان اجتماعى به آن واکنش نشان دادند.

به گفته فاطمه دانشور، گزارشات نشان مى  دهد که 
بانوان کارتن خواب و زنان روسپى به هنگام زایمان به 
برخى از بیمارستان هاى جنوب و مرکز شهر مراجعه 
مى کنند و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت صد تا 
200 هزار تومان بچه خود را مى  فروشند اما ماجرا به 
اینجا ختم نمى شود، چرا که بیشتر نوزادان متولد شده 

مبتال به ویروس ایدز هستند.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعالم 
کرده است: ما از قبل اخبارى را در این زمینه داشتیم. 

اما به آن کیفیتى که در گزارش ها مطرح شد، نبود.

 افزایش نابارورى در کشور 
رئیس اداره ســالمت گفت: در ســال 95 حدود سه 
میلیون زوج نابارور در کشور وجود داشت و به نظر مى 

رسد در بررسى امسال به این عدد اضافه شود. 
دکتر اسالمى براى کاهش سقط القایى و تبیین علل 
ادراك طالق، اظهار داشــت: طبق سرشمارى سال 
گذشته، 15 میلیون خانوار داشتیم که سن زنان بین 15 
تا 49 سال بود و 20 درصد این خانواده ها نابارور بودند. 
وى ادامه داد: در بررسى امسال نتیجه گیرى در رابطه 
با اینکه این میزان کم و زیاد شــده است تغییر کند 
چراکه تعداد ازدواج ها در این مقطع به تعداد خانواده ها
اضافه مى کنــد و تقریبًا به این عــدد اضافه خواهد 
شد.اســالمى بیان کرد: ضمن اینکه هنوز همه این 
زوج ها شناســایى نشــده اند و برخى فکر مى کنند 
بخاطر پیشــگیرى از بارورى چار مشکل نابارورى 
شــده اند درحالى که شــاید اگر این کار را نیز نکنند 
بچه دارنمى شــوند و این مشــکل نیاز به بررســى 

دارد.

چرك نویس

«عقاب طالیى» این بار با تغییر مســیر حرکتش، از مرز 
ســرخس وارد ایران شــد و تا جنوب غرب کشور پیش 
خواهد رفــت، قطار لوکس گردشــگرى کــه با وجود 
سیاست هاى خصمانه آمریکا علیه ســفر اتباع ایرانى و 
شش کشور مسلمان دیگر، میزبان گردشگرانى از ایالت 

متحده آمریکا نیز است.
به گزارش ایسنا، قطار گردشگرى «عقاب طالیى» که 
به «هتل 5 ستاره چرخ دار» شهره است، از حدود سه سال 
پیش ایران را وارد سفرنامه هایش کرده و با تعریف مسیر 
ویژه «جواهران پارسى»، این کشور را به باشگاه مقاصد 

قطارهاى 5 ستاره وارد کرد.
هزینه ســفر به ایران با این قطار کــه داراى واگن هاى 
مجلل و معمولــى با طراحى دهه 50 میالدى اســت و 
کوپه هاى لوکس آن به حمام و ســرویس  بهداشــتى 
خصوصى مجهز اســت و در تمام مســیر یک آشــپز 
بین المللى مهمانان را همراهى مى کند و برخى مسافران 
نیز پیش خدمت هایى اختصاصى دارند، بین 9 تا 15 هزار 

دالر است.
اولین بار سفر این قطار از دانوب مجارستان آغاز شد که با 
پیشروى در مسیر رومانى، بلغارستان و ترکیه در نهایت 
وارد ایران شــد و 15 روز را در این کشــور با مسافرانى 
از ملیت هاى اروپایى آمریکایى، آســیایى و استرالیایى 

سپرى کرد.
اوایل سال گذشته تنش هاى داخلى ترکیه تغییر وضعیتى 
را در برنامه سفر این قطار ایجاد کرد. «عقاب طالیى» 
یک بار خالى از ترکیه وارد ایران شد و در اواسط سال پیش 
هم مرز ورودى را از شمال غرب (رازى) به شمال شرق 
(سرخس) تغییر داد و بخاطر وضعیت ریل ها، مسیر را به 

ناچار با قطارى ایرانى (نورالرضا) ادامه داد.

ابراهیم پورفرج مجرى سفرنامه هاى این قطار در ایران به 
ایسنا مى گوید: مسیر قطار از اواسط سال پیش تغییر کرد، 
اگر قبًال از مجارستان راِه ایران را پیش مى گرفت، حاال 
از روسیه راهى کشورمان مى شود و همچنان با استقبال 

زیادى روبه رو است.

«عقاب طالیى» در دور جدید ســفرهایش از روســیه، 
قزاقستان، ازبکستان و ترکمستان گذر مى کند و از مرز 
سرخس وارد ایران مى شود. در اولین سفر بهاره اش که 
جمعه گذشته (18 فروردین ماه) به پایان رسید، 74 مسافر 
با ملیت هاى آمریکایى، انگلیســى، آلمانى، استرالیایى، 

هلندى، روسى، فرانسوى، بلژیکى، هنگ کنگى، ایرلندى 
و لهستانى داشت که 27 مســافر آن همچنان در ایران 
مانده اند تا با 25 مسافر جدید مسیر دیگرى را ادامه دهند.

این قطار در سفر اول از شــهرهاى مشهد، کرمان، یزد، 
اصفهان و شیراز گذر کرده و در تهران متوقف شده و در 

سفر دوم که از تهران آغاز شده، شهرهاى مشهد، کرمان، 
یزد، اصفهان، شــیراز، کاشــان، درود، شوش، سمنان، 
فیروزکوه (پل ورسک) و تهران را طى مى کند و مسافران 
آن هوایى ایران را ترك خواهند کرد و قطار خالى از مرز 

ترکمنستان خارج مى شود.
ســوت «عقاب طالیى» در سه سال گذشــته با وجود 
ناامنى هاى منطقه و ناهمخوانى و نامتناسب بودن ریل ها 
و زیرساخت راه آهن هیچگاه قطع نشده و در این مدت هر 
سال بین دو تا چهار سفر داشته و به گفته پورفرج، یکى از 
تورهاى محبوب اروپایى ها و آمریکایى هاى مشتاق سفر 
به ایران به شمار مى آید. حتى همین حاال که آمریکا سعى 
در تهدید سفر اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایرانى ها 
دارد، همچنان با اقبال آمریکایى مواجه است، به طورى 
که در سفر اول این قطار، هفت تبعه آمریکایى و در مسیر 

دوم شش تن دیگر همراه سایر مسافران هستند.
مجــرى این تور ریلــى در ایــران مى گوید: بــا وجود 
مشقت هایى که این قطار هنگام گذر از مرز ترکمستان 

دارد، تالش مى شود قطار بدون مسئله وارد کشور شود.
«عقاب طالیى» در اولین سفر بهاره همراه با صد مسافر 

18 روز در ایران است .
به گفتــه مدیــرکل برنامه ریزى و نظــارت بر خدمات 
مســافرى راه آهن، از سه ســال گذشــته تاکنون، 13 
قطار گردشــگرى بین المللى با امنیــت و ایمنى کامل 
در داخل کشــور تــردد کرده انــد که به جــز «عقاب 
طالیــى»، قطار «هــزار و یــک شــب» از ترکیه نیز 
چندین ســفر به ایران داشته و در یکســال گذشته نیز 
اقداماتــى براى اختصاص برخى مســیرها در شــمال 
و جنوب غــرب بــه قطارهــاى گردشــگرى انجام

 شده است.

جاده سنگفرش باستانِى «تنگ ابوالحیات» از بقایایى است که 
معمارى و مهندسى راه هاى کهن ایران را نشان مى دهد، این 
جاده سنگفرش باستانى روى دامنه جنوب غربى کوه«پَهن» 

با استفاده از الشه و تخته سنگ ساخته شده است.
اسماعیل یغمایى سرپرست فصل سوم برنامه شناخت راه 
شاهى هخامنشى شوش-تخت جمشید و مطالعات تطبیقى 
آن با راه دوران ساسانى و اسالمى این مسیر با اعالم این خبر 
افزود: این برنامه که اسفند ماه سال گذشته آغاز شده بود به 

مراحل پایانى خود رسید.
وى گفت: این جاده سنگفرش که امروزه بقایاى آن بیش از 
یک کیلومتر درازا دارد دشت «ارژن» در استان فارس را در 

محدوده کوه پَهن به گذرگاه ابوالحیات پیوند مى داده است.
این باستان شناس گفت: جاده ســنگفرش باستانِى تنگ 
ابوالحیات از بقایایى است که معمارى و مهندسى راه هاى 

کهن ایران را نشان مى دهد و به سبب آنکه هنوز درباره این 
راه ها مطالعات درخورى انجام نشده ضرورت حفاظت از آن 

دوچندان مى شود.
به گفته وى گذرگاه ابوالحیات، معبرى باستانى است که طى 
دوران ساسانى و اسالمى همواره مورد توجه و استفاده بوده اما 

بقایاى باستان شناختى راه در آن به دست نیامده بود.
یغمایى با اشاره به اینکه این جاده سنگفرش باستانى روى 
دامنه جنوب غربى کوه پَهن با استفاده از الشه و تخته سنگ 
ساخته شده است، تصریح کرد: پهناى راه در طول مسیر کم 

و بیش حدود 2 متر است.
وى در تشــریح ویژگى هاى ایــن جاده اظهار داشــت: 
قســمت هاى زیادى از این جاده باستانى ســالم مانده، اما 
بخش  هایى از آن نیز در اثر فرسایش ناشى از عوامل طبیعى 
نابود شده و در حاشیه یا لبه بیرونى آن سنگفرش بقایاى جان 

پناهى به ارتفاع نیم متر ایجاد شده بوده است.
وى افزود: به منظور مهار شیب طبیعى کوه در فواصل معینى 
پله هایى ساخته شده بود که موجب آسانى رفت وآمد در آن 

مى شده است.

یک طراح لباس بعد از اجراى طرح هایى از شاهنامه، 
گل و مرغ و چوگان روى شــال و تى شرت، تصمیم 
گرفته است طرح کاشى هاى کاخ هاى ایران را روى 

لباس ثبت کند.
مهدى نورى در گفتگو با ایســنا، درباره این طرح ها 
اظهار داشت: بعد از طراحى چوگان روى لباس، از کاخ 
«هشت بهشت» در اصفهان، «گلستان»، «نیاوران» 
و «سلطنت آباد» در تهران الهام گرفتم و طرح کاشى 
آنها را روى لباس پیاده کردم. تاکنون نیز این طرح ها 
به ویژه روى شال ها با استقبال نسبتاً خوبى مواجه شد.
او ادامه داد: دوست داشــتم طرح  کاشى را هم روى 
لباس کار کنــم، به همین دلیل تصمیــم گرفتم این 
طرح ها را روى کاشــى  کاخ ها متمرکز کنم و به آنها 
جهت بدهم زیرا نمى خواستم آنها فقط به چند طرح 

کاشى محدود باشند.
این طراح لباس درباره هدفش از این کار توضیح داد: 
تصمیم داشــتم از طرح  کاشــى هایى که کمتر دیده 
شده اند استفاده کنم و چون قبل از اینکه طراحى لباس 
را شروع کنم، عکاسى مى کردم معموًال از عکس هایى 
که خودم گرفته ام، در طراحى ها استفاده مى کنم. مثًال 
کمتر کسى کاخ «مرمر»  را دیده است، به همین دلیل 
طرح کاشى این کاخ را روى شــال و تى شرت پیاده 
کردم، البته در حال ثبت ایــن طرح ها روى کیف نیز 

هستم.
این طراح لباس ادامه داد: من در مجموعه کارهایى که 
چوگان را روى آنها طراحى کردم، براى مدت کوتاهى 
از بروشورهایى اســتفاده کردم که داستان چوگان در 

آنها آمده بود.  
وى درباره بازخورد طرح هایى که روى لباس ها پیاده 
مى کند، گفت:  یکى از خبرنگاران شبکه «الجزیره» 

که به ایران ســفر کرده بود،  نمونــه کارهایم را دید، 
چون طرح ها برایش جذابیت داشــت، در شبکه هاى 
اجتماعى به من پیام داد که در سفر بعدى که به ایران 
خواهد داشت، مى خواهد درباره طراحى هاى لباس ها 

با هم گفتگو کنیم.  
نورى درباره اینکه چرا به طرح هایى مثل شاهنامه، گل 
و مرغ، چوگان و کاخ هاى ایرانى که هر کدام به نحوى 
به فرهنگ ایران مربوط مى شوند،  مى پردازد، توضیح 
داد: بعد از آنکه طرح چوگان را روى لباس پیاده کردم، 
متوجه شدم بسیارى خبر نداشــتند که چوگان یک 
ورزش ایرانى اســت و از اینکه توانســته بودم، آن را 
معرفى کنم بسیار خوشــحالم. به همین دلیل، انتظار 
داشــتم این طرح ها از سوى فدراســیون چوگان با 
استقبال روبه رو شود و حداقل در مسابقات ورزشى از 
آن اســتفاده کنند اما این اتفاق نیافتاد و کمتر به این 

موضوع توجه شد.  

رئیس اداره نظارت بر موادغذایى و آشامیدنى با منشأ گیاهى 
سازمان غذا و دارو اظهار داشــت: آدامس از جمله تنقالت 
جویدنى مى باشد که مصرف آن سابقه طوالنى در سراسر 
جهان دارد و مواد متشکله اصلى آن صمغ پایه از انواع طبیعى 
و مصنوعى، شکر، گلوکز، شیرین کننده هاى مجاز است بنابر 
این مردم نباید بر این گفتــه هاى غیر علمى که پایه اصلى 
آدامس یکى از 70 هزار مشتقات نفت خام است وقعى بنهند.

نسترن محمدى افزود: متأسفانه عده اى براى دیده شدن هر 
چیزى را بیان مى کنند لذا بهترین کار براى مقابله با چنین 

گفته هاى خنده دارى رجوع به منابع معتبر است.

محمدى اظهار داشــت: گرچه آدامس ها در شــکل ها و 
 Gum»اندازه هاى مختلف تولید مى شود اما ماده اصلى آن
base» یا همان پایه آدامس اســت که به صورت طبیعى 
یا مصنوعى مشاهده مى شــود.وى ادامه داد: پایه طبیعى 
شــامل صمغ هاى طبیعى اولئورزینى هستند که عموماً از 
تنه درخت به دست آمده و سپس فرآورى مى شوند که در 
ایران معروف ترین صمغ طبیعى تحت نام ســقز شناخته 
مى شــود.محمدى گفت: صمغ هاى پایه مصنوعى نیز به 
صورت منتتیک در صنعت تهیه مى شود و متشکل از برخى 
افزودنى هاى مجاز هســتند که براساس مقررات کدکس 

بین المللى مــواد غذایى افزودنى هاى مجــاز براى تهیه 
صمغ مصنوعى به طور کامل مشخص شده است و همواره 
پایش و کنترل ایــن پایه هاى آدامس بر اســاس ضوابط 
بین المللى مطرح شــده انجام مى شود.رئیس اداره نظارت 
بر موادغذایى و آشــامیدنى با منشــأ گیاهى سازمان غذا و 
دارو خاطر نشان کرد: پایه آدامس یک ترکیب غیرمغذى، 
غیرقابل هضم و نامحلول در آب اســت کــه براى انتقال 
شــیرینى و طعم در آدامس استفاده مى شــود. غیرمغذى 
و غیرقابل هضم بودن به این منظور نیســت کــه از مواد 
غیرخوراکى تشــکیل شده است بلکه منشــأ آنها گیاهى 

بوده و انواع رزین ها، روغن هاى خوراکى مثل گلیســرول 
ها، کربنات کلسیم، امولسیفایرها و... را شامل مى شود که 
طبیعتاً بنا بر کیفیت و نوع کاربرد و محصول نهایى متفاوت 
اســت.وى در پایان گفت: اما آنچه بیانش ضرورى به نظر

 مى رسد اینکه آدامس نیز مانند دیگر فرآورده هاى غذایى 
در هنگام تولید به طور ناگهانى و سرزده مورد پایش و کنترل 
کارشناسان سازمان غذا و دارو و معاونت هاى غذا و داروى 
دانشــگاه ها قرار گرفته و بر مواد اولیه مصرفى آنها نظارت 
کامل اعمال مى شــود کما اینکه محصول نهایى نیز حتماً  

مورد آزمایش واقع  مى شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور در مجلس، 
از ارسال طرح تعطیالت رسمى کشور با امضاى 15 نفر 

از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
ابوالفضــل ابوترابى با یادآورى آخریــن وضعیت طرح 
ساماندهى تعطیالت رسمى کشور، گفت: این طرح در 
کمیسیون اجتماعى مورد تأیید نمایندگان واقع نشد اما 
طبق آیین نامه مجلس اگر طرحى در کمیسیون رد شود 
ظرف مدت شــش ماه پس از رد آن این فرصت وجود 
دارد تا در صحن علنى مجلس مطرح شود. وى افزود: با 
توجه به رد طرح تعطیالت رسمى کشور در کمیسیون 
اجتماعى، 15 نفر از نمایندگان با امضاى خود خواستار 

بررسى این طرح در صحن علنى مجلس هستند.
ابوترابى تصریح کرد: در گــزارش مرکز پژوهش هاى 
مجلس، 11 مورد از موانع کسب و کار در ایران معرفى 

شدند که یکى از آن اختصاص به تعطیالت زیاد در کشور 
دارد زیرا امروزه تعداد تعطیالت به ویژه تعطیالت عید 
براى تولید مملکت به ســم مهلکى تبدیل شده که باید 

براى آن چاره اندیشى شود.
وى یادآور شــد: واقعیت آن اســت که تعطیالت عید 
خسارت هاى مادى و معنوى زیادى به جامعه وارد کرده 
است و باید اصالح و ساماندهى شود موضوعى که مقام 

معظم رهبرى نیز تاکنون دو بار آن را مطرح کرده اند.
ابوترابى با بیان اینکه اختالف تعطیالت کشور ما با سایر 
کشورها بسیار زیاد است، تأکید کرد: کشورهاى اسالمى 
در کنفرانس 2008 ریاض روزهاى جمعه و شنبه را به 
عنوان تعطیالت رسمى خود انتخاب کردند این درحالى 
است که در کشور ما روزهاى پنج شــنبه و جمعه جزو 
تعطیالت آخر هفته محسوب مى شــود لذا همین امر 

سبب شده اختالف تعطیالت در ایران با سایر کشورها 
چهار روز شود.

وى تصریح کرد: این اختالف تعطیالت چهار روزه سبب 
شده زوارى که به کشور عراق سفر مى کنند اگر نیازمند 
فعالیت هاى ادارى باشند در هماهنگى ها دچار مشکل 
شوند لذا نیاز اســت ســاماندهى در این عرصه شکل

 گیرد.
عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلى کشــور در 
مجلس، گفــت: قــرار اســت در این طــرح روز 12 
فروردین از تعطیالت برداشــته شــود و یــک روز به 
روزهاى تعطیلى رســمى نوروز اضافه گردد تا روزهاى 
تعطیلى نوروز به پنج روز برســد؛ حال این طرح تقدیم 
هیئ ت رئیســه مجلس شــده و به زودى اعالم وصول 

خواهد شد.

«هتل 5 ستاره چرخ دار» با مسافرانى تازه در ایران

گردش «عقاب طالیى» در سرزمین پارسى

کشف سنگفرش 1800 ساله یک کیلومترىنقش کاخ هاى ایرانى روى لباس

واقعیت هاى تعطیالت رسمى در ایران
■ کشورهاى اسالمى به جز ایران روزهاى جمعه و شنبه را به عنوان تعطیالت رسمى خود انتخاب کرده اند

ماجراى تهیه آدامس 
از نفت!
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2300 دانش آموز استثنایى 
در طرح تلفیقى استان

رئیس اداره مدارس استثنایى آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: آمار فعلى دانش آموزان استثنایى طرح 
تلفیقى در حدود دو هزار و 300 دانش آموز است که 
از فیلترهاى سازمان عبور کرده اند و به عنوان دانش 
آموز عادى در مدارس عادى با معلولیت مشــغول به 

تحصیل مى شوند.
محسن الماســى گفت: طرح تلفیقى دانش آموزان 
اســتثنایى و عادى در سطح کشــورى مطرح بود و 
اجراى این طرح در استان اصفهان هم همانند همه 
کشور اجرا شد. خوشــبختانه اجراى طرح تلفیقى در 
اســتان اصفهان موفقیت آمیز بوده است و برمبناى 
بازخوردهاى انجام شده حدود چهار هزار و 834  نفر 
دانش آموز در مدارس خاص وجود داردکه از این تعداد 

90 نفر دانش آموزان اوتیسم هستند.

برپایى نمایشگاه 
پوسترهاى «درد مشترك» 

خانه گرافیک حوزه هنرى استان اصفهان نمایشگاه 
پوسترهاى «درد مشترك» را به مناسبت هفته هنر 

انقالب اسالمى برگزار مى کند.
نمایشگاه پوسترهاى «درد مشترك» در ساعت 17 
بعدازظهر روز پنج شنبه 24 فروردین 96 (در هفته هنر 
انقالب اسالمى) در گالرى نقش خانه اصفهان واقع 

در خیابان آمادگاه افتتاح مى شود.
این نمایشگاه به مدت یک هفته، تا 31 فروردین ماه 
جهت بازدید عموم، همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 17 

تا20 دایر است.

همایش اپتیک و لیزر در
 شاهین شهر برگزار مى شود

پنجمین همایش ملى مهندسى اپتیک و لیزر ایران، 
25 و 26 مرداد امسال در دانشگاه صنعتى مالک اشتر 

در شاهین شهر برگزار مى شود.
محورهاى این همایش، لیزرهاى پــر توان، بیناب 
نمایى لیزرى، حســگرهاى نورى و اپتیک اســت و 
همچنین در کنار آن کارگاه هاى آموزشى و نمایشگاه 
تخصصى با حضور نخبگان، اعضاى هیئت علمى، 
صنعتگران، محققان و دانشجویان حوزه اپتیک و لیزر 

برگزار مى شود.

کرایه اتوبوس 
افزایش نیافته است

بر اساس اعالم شرکت اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
کرایه اتوبوس در شهر اصفهان هنوز هیچ افزایشى 
نداشته است.نرخ اتوبوس در شهر اصفهان هنوز هیچ 
افزایشى نداشته و قیمت ها طبق سال گذشته محاسبه 
مى شود.گفتنى است؛ پیشنهاد افزایش کرایه اتوبوس 
در شوراى شهر بررسى و به فرماندارى ارسال شد که 

مورد قبول قرار نگرفت.

ورودى زرین شهر 
به تمثال شهدا مزین شد

شهردار زرین شهر گفت: ورودى زرین شهر به تمثال 
سردار شهید ابراهیم خلیلى نوگورانى مزّین شد.

جــواد جمالــى اظهــار داشــت: مــا موظفیــم 
یاد و خاطره شــهدا را در اذهان مردم زنده نگه داریم 
و بر همین اساس مجموعه شــهردارى زرین شهر

 تصمیــم گرفــت با نصــب تمثــال ســرداران 
شهید شهرســتان لنجان به عنوان ســمبل ایثار و 
شهادت در ورودى شــهر گام کوچکى در این راستا 

بردارد.
وى با اشاره به هزینه یک میلیارد ریالى ساخت المان 
سرداران شهید اضافه کرد: مجموعه شهردارى این 
طرح را در اولویت کارى خود قرار داد و با پیگیرى هاى 
انجام شده ساخت و نصب تمثال این شهید واال مقام 

نیز در دستور کار قرار گرفت.
جمالى ادامه داد: ساخت المان سردار شهید ابراهیم 
خلیلى نوگورانى با اعتبارى بالغ بر 250 میلیون ریال 

اجرایى شد.

رئیس کمیســیون عمــران، معمارى و شهرســازى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
در بحث معمارى دچار چالش اســت، گفت: این بحث 
بیشتر در بخش سیما و منظر شــهرى است که باید در 

برنامه ریزى ها مورد توجه قرار گیرد.
عبدالرســول جان نثارى اظهار داشت: بر اساس ضوابط 
ثبت شــده در این دفترچه باید حدود 60 درصد معمارى 
ساختمان ها از آجر باشــد در حالى که امروزه در بیشتر 
نماى ساختمان ها از سنگ استفاده مى شود و این با قانون 
مغایرت دارد.وى با تأکید بر شناسایى معماران اصفهانى 
و ترویج سبک معمارى ایرانى – اســالمى، گفت: این 

کار موجب ترویج فرهنگ معمارى ایرانى – اسالمى و 
همچنین استفاده از آجر در ساختمان ها به منظور دستیابى 

به سیما و منظر شهرى مى شود.
رئیس کمیسیون عمران شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر باور اســتفاده از آجر توسط 
معماران و طراحان در شهر شــکل گرفته، تصریح کرد: 
امید است در آینده شاهد کارهاى فاخر و استفاده بیشتر از 

آجر  در نماى ساختمان ها باشیم.
جان نثاري به شعار « اصفهان نصف جهان» ادامه داد: 
اصفهان باید دوباره نصف جهان باشد و این باید به عنوان 

یک شعار و الگو در نظر گرفته شود.

مدیر بهداشت مرکز شماره یک اصفهان گفت: اجرایى 
شدن طرح واکسیناسیون فلج اطفال مهاجرین خارجى 
طى دو مرحله مطابق سال گذشته انجام مى شود و مرحله 

اول این طرح آغاز شده است.
حمید ترك زاد در خصوص اجراى طرح واکسیناسیون 
فلج اطفال اظهار داشت: این طرح به صورت گسترده در 
تمام مناطق استان براى کودکان زیر شش سال مهاجران 
خارجى اجرا شده اســت. وى افزود: سال گذشته هزار و 
400 کودك واکسینه شدند و امسال براى بى اثر نشدن 
واکسینه کردن کودکان در سال گذشته این روند ادامه 
پیدا کرده است. ترکزاد با اشاره به دو مرحله اى بودن این 

طرح گفت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال در 
اردیبهشت ماه اجرایى مى شود و کلیه مناطق اصفهان 
مانند زینبیه، دارك، سودان، سگزى، خوراسگان و حتى 

آجر پزى ها و... تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.
مدیر مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان خاطر نشان 
کرد: با توجه به اطالعات جمعیتى که در اختیار داریم و 
همچنین اطالعات طرح تحول سالمت، کلیه مهاجران 
خارجى در منطقه شناسایى شده اند و عالوه بر بازدید و 
گرفتن اطالعات تکمیلى واکسیناسیون فلج اطفال در 
کودکان زیر شش ســال آنها مطابق سال گذشته انجام 

مى شود.

 معمارى اصفهان 
دچار چالش است

اجراى واکسیناسیون
 فلج اطفال مهاجران خارجى

اســتاندار اصفهان گفت: توســعه روابط فرهنگى بین 
اصفهان و اسلواکى به تقویت و توسعه روابط اجتماعى، 
اقتصادى و بازرگانى دو کشــور ایران و اسلواکى منجر 

خواهد شد.
رسول زرگرپور در دیدار با وزیر فرهنگ اسلواکى با بیان 
اینکه ارتباط فرهنگى مى تواند نقطه شــروع و توسعه 
ارتباط دو کشور باشد، اضافه کرد: هفته فرهنگى اصفهان 

و اسلواکى را مى توان در شهرهاى دو کشور برگزار کرد.
وى گردشگرى را یکى از فرصت هاى برقرارى ارتباط با 
اسلواکى خواند و افزود: ما از 86 کشور دنیا گردشگر داریم 

که اروپاییان در میان آنها جایگاه ویژه اى دارند.
زرگرپور از آمادگى اصفهان بــراى میزبانى از تورهاى 
گردشگرى اسلواکى و نیز ســرمایه گذاران این کشور 
خبر داد و گفت: استان اصفهان و اسلواکى از جاذبه هاى 

دیدنى خیلى خوبى برخوردار هستند.
وى با بیان اینکه سفر به اصفهان باعث تقویت مناسبات 
فرهنگى دو کشــور خواهد شــد، گفت: حضور در شهر 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسالم باعث 
تقویت روابط فرهنگى استان اصفهان با کشور اسلواکى 

خواهد شد.
وى از آمادگى اصفهان براى برگزارى هفته اصفهان در 
اسلواکى خبر داد و افزود: برگزارى هفته فرهنگى اصفهان 
در کشورهاى اروپایى در تقویت روابط فرهنگى دو ملت 

تأثیر فراوانى دارد.

ساخت و سازهاى غیرمجاز احداث شده در بستر و حریم 
رودخانه زاینده رود براساس حکم قضائى، تخریب شد. 

بیســتم فروردین ماه، با توجه به تصرفات بستر و حریم 
رودخانه زاینده رود و تصرف هفــت نفر از متخلفین که 
اقدام به ســاخت آالچیق، محوطه سازى، حصار کشى، 
احداث پل، درختکارى در بسترفعال و حریم رودخانه و نهر 
عمومى واقع در باغبهادران منطقه چم تقى کرده بودند و 
با توجه به اخطارهاى مکرر به متخلفین جهت آزادسازى 

و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق متأسفانه هیچ اقدامى 
صورت نپذیرفت و بر اساس شــکایت تبصره 4 قانون 
توزیع عادالنه آب و درخواســت هاى مکرر کشاورزان 
جهت آزادسازى و مزاحمت ویالها و تصرفات متخلفین 
در منطقه به دادگاه و احکام مربوطه اخذ و با هماهنگى 
با یگان انتظامى و یگان عملیات اجرایى شــرکت آب 
منطقه اى نســبت به اجراى حکم و قلــع و قمع کامل 

محوطه سازى ویالها و تصرفات اقدام شد .

نصف جهــان اعالم اســامى 33 نفر تأیید صالحیت شده 
توسط شــوراى نگهبان که براى تنها کرســى باقیمانده 
شهر اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى نامزد شده اند،

 اصالح طلبان این شهر را شگفت زده کرده است. این طیف 
سیاسى مدعى هستند که در لیست تأیید صالحیت شده ها 
حتى یک چهره اصالح طلب هم حضور ندارد و تنها یک نفر 
با گرایش مستقل در میان این 33 نفر به چشم مى خورد. 
به عبارت دیگر، آرایش سیاسى براى تصاحب کرسى مینو 
خالقى (که پس از رأى آوردن در اسفند 94 توسط شوراى 
نگهبان رد صالحیت شد) به این صورت است که در مقابل 
چشمان اصالح طلبان رد صالحیت شده، 32 اصولگرا و 
یک مســتقل به رقابت با هم مى پردازند وهمین موضوع 

است که اعتراض اصالح طلبان را برانگیخته است.
روز دوشنبه روزنامه اعتماد گفتگویى با قدرت ا... نوروزي 
یکی از اعضاي شوراي هماهنگی اصالح طلبان اصفهان 
انجام داد و از قول او نوشــت: «خبرها هنوز به صورت 
رسمی اعالم نشــده اما همین خبرها هم باعث نگرانی 
است زیرا حتی یک اصالح طلب هم احراز صالحیت نشده 
است و این جاي تعجب دارد.» نوروزي در ادامه می گوید: 
«براي ما جاي سئوال است که چطور آقاي حمید رسایی 
که در هفتم اسفند در تهران رد صالحیت شده بود اکنون 
در اصفهان تأیید می شود اما سه تن از کاندیداهاي ما که 
سال 94 تأیید شده و در لیست حضور داشتند اکنون رد 
صالحیت می شوند و این سئوال براي ما پیش آمده که 
حضور در لیســت اصالح طلبان می تواند دلیلی براي رد 
صالحیت باشــد؟ امیدواریم اعتــراض کاندیداهاي رد 
صالحیت شده اصالح طلبان به نتیجه برسد تا انتخابات 
میان دوره اي در اصفهان با حضور همه جناح هاي سیاسی 

و به صورت رقابتی برگزار شود.»

این 3 نفر
3 اصالح طلبى که نوروزى مى گوید در ســال 94 تأیید 
صالحیت شده بودند اما امسال به حکم شوراى نگهبان 
رد صالحیت شده اند، عبارتند از علیرضا آجدانى، کوروش 
محمدى و مســعود حمیدى طوقچــى. آجدانى همان 
نامزدى است که در انتخابات اسفند 94 در رقابتى شانه به 
شانه و در حالى که تا آخرین ساعات شمارش آراء از احمد  

سالک نامزد اصولگرایان پیشى گرفته بود، رقابت را به او 
واگذار کرد و از راهیابى به مجلس باز ماند. سالک در رده 
پنجم ایستاد و به عنوان یکى از نمایندگان شهر اصفهان 
انتخاب شد. مســعود حمیدى طوقچى هم با اختالف 

اندکى بعد از آجدانى روى پله هفتم ایستاد.

برنده به هر حال اصولگراست
با تصمیم شــوراى نگهبان، 58 نفــر از نامزدهاى ورود 

به مجلس در شــهر اصفهان رد صالحیت شده اند. 33 
نفر باقیمانده هم به جز سیدمجید موسویان احمدآبادى 
(مستقل) همگى اصولگرا هســتند که در میان آنها نام 
نمایندگان پیشــین اصفهان در مجلس نیز به چشــم

 مى خورد.
حســن کامران، نیره اخوان بى طرف و کریم شــهرزاد 
نامزدهاى شــاخصى هســتند که پیش از این ســابقه 
نمایندگى مردم اصفهان در مجلس را داشته اند و سال 94 

هم براى رسیدن مجدد به کرسى هاى سبزرنگ پارلمان 
وارد پروسه انتخابات شــدند اما با رأى مردم اصفهان به 
اصالح طلبان، در این راه توفیقــى نیافتند. این در حالى 
است که مردم این شــهر در اردیبهشت ماه امسال یک 
بار دیگر چهره آنها را بر در و دیوار شهر مشاهده خواهند 
کرد تا همراه با 29 اصولگــراى دیگر از جمله مصطفى 
آشــورى، علیرضا اقتصاد، ناهید الهى دوســت، وحید 
توسلى، شــهریار جبل عاملى، اصغر جمالى فر، عباس 

جمشیدى، افشین حیدر پور، یحیى خلیلیان، حمید رسایى، 
جهانبخش رضاپور شــش گل، نصرا... سخاوتى، مجید 
شریفى قورتانى، هاشم صفایى، محمد مهدى درستکار 
سیانى، علیرضا عارف، مهدى غالمى، محمدرضا فاتحى، 
اسماعیل قاسمى، حسین قیصرى، ابوالحسن کتابى فر، 
رسول میرعباسى نجف آبادى، مجید نادراالصلى، همت 
على نادرى دره شویى، حمیدرضا نریمانى، محمدجواد 
نصر اصفهانى، محســن نصرى،اصغر ترابى اسفینانى و 
سید محمود حسینى دولت آبادى و همچنین سیدمجید 
موسویان احمدآبادى به عنوان کاندیداى مستقل، براى 

تصاحب کرسى مینو خالقى با یکدیگر رقابت کنند. 

ارشد نظامى آجا در اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیارى گفت: ارتش ایران اســالمى همیشه باانگیزه باال وارد 
میدان نبرد مى شــود و اگر ارتشى عقیدتى نباشــد تبدیل به ارتش 
استکبار مى شود، اما خوشبختانه امروز ارتش جمهورى اسالمى ایران یک 

ارتش عقیدتى است که فقط در خدمت خدا قرار دارد. 
امیرسرتیپ دوم محسن آذرافروز در نشست خبرى اظهار داشت: امروز ارتش جمهورى اسالمى ایران در تراز نظام 
مقدس جمهورى اسالمى است و تقدیم 48 هزار شهید ارتش در دوران دفاع مقدس گویاى این سخن است، امروز 
ارتش ایران ارتشى است ارزشى که متعلق به امام زمان (عج) است و در تاریخ با عظمت ایران هیچگاه ارتش به 

سرافرازى امروز نبوده است.
وى افزود: حضرت امام (ره) در همان ابتداى انقالب فرمودند ارتش ایران باید مســتقل شود و نوکرى اجانب را 
نکند، بنابراین پیام امام(ره) در سال 58 سرآغاز رشد و بالندگى ارتش شد و روز 29 فروردین را روز ارتش جمهورى 

اسالمى ایران نامیدند. 
امیرسرتیپ دوم آذرافروز بابیان اینکه امروز ارتش ایران اسالمى یک ارتش مردمى است گفت: کارکنان و نیروهاى 
ارتش همیشه در صحنه هاى مختلف مانند مردم حضور فعال داشته اند و همانطور که مردم در انتخابات  مختلف 
شرکت کردند ارتش نیز مانند مردم در انتخابات شرکت کردند اما نکته مهم این است که ارتش خود را از سیاست 
و بحث هاى جناحى دور کرده است ولى این به این معنا نیست که ارتش چون هیچ وقت وارد بحث هاى سیاسى و 

جناحى نمى شود کارکنانش از بصیرت و آگاهى سیاسى برخوردار نباشند. 
ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى تصریح کرد: ارتش امروز این توانایى را دارد 
که با اذن فرماندهى کل قوا و در صورت لزوم حتى در خارج از مرزهاى کشور ورود کند.  بنابراین دشمنى خارجى ها 

با ارتش به دلیل همین ویژگى هاست. 
امیرسرتیپ دوم آذرافروز گفت: بیشتر ارتش هاى دنیا امروز رسالت خود را در بى دینى مى دانند مانند ارتش ترکیه، 
اما رشد و ترقى ارتش ایران در گرِو فضیلت و والیى بودن آن است، بنابراین ارتش در سایه این  ویژگى ها از آمادگى 

کامل برخوردار است. 
وى بابیان اینکه امسال با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبرى سال اقتصاد مقاومتى؛ تولید- اشتغال نامیده شده است، 
افزود: امروز ارتش و نیروهاى مسلح، بزرگ ترین تولید کننده در کشور هستند و به تولید امنیت مى پردازند. البته 
دغدغه تولید و اشــتغال را نیز ارتش دارد. براى مثال در بحث اشتغال، امروز تمام سربازان وظیفه اى که در ارتش 
خدمت مى کنند عالوه بر فرا گیرى آموزش هاى نظامى، سایر مهارت هاى فنى و حرفه اى را نیز در پادگان آموزش 

مى بینند تا بعد از خدمت خود داراى مهارت براى ورود به بازار کار باشند.
امیرسرتیپ دوم آذر افروز اظهار داشت: بنابراین امروز ارتش ایران عالوه بر آمادگى باالى نظامى به یک دانشگاه 
علمى کاربردى تبدیل شده است. دغدغه ارتش امروز عالوه بر تأمین امنیت مرزها، تولید و اشتغال است به طورى 
که ارتش به طور ذاتى اشتغالزاست. براى مثال در سال گذشته مرکز توپخانه به 330 سرباز در هشت رشته مختلف 
آموزش داد. وى ادامه داد: در رزمایش بیت المقدس که در آینده برگزار خواهد شد انواع تجهیزات به روز ارتش از 

جمله گلوله هاى لیزرى آزمایش خواهد شد.

شــهردار اصفهــان گفت:  ســه پــروژه میدان
 امام على (ع)، قطار شهرى و ســالن اجالس از 
مهمترین پروژه هاى شــهرى اصفهان است که 
هر سه پروژه با سرعت بسیار در حال انجام است، 
در این میان ســالن اجالس در میانه هاى ســال 
جارى به اتمام خواهد رسید، فازهاى بعدى میدان

 امام على (ع) نیز در حال انجام است.
مهدى جمالى نژاد بیان کرد: فاز سوم قطار شهرى 
اواخر خرداد یا تیر به نتیجه مى رســد و تا میدان 
آزادى مى رود؛ خط دوم و ســوم قطار شهرى در 
حال آغاز به کار اســت که در حــال حاضر روى 
ایســتگاه زینبیه در حال کار هستیم، خط سوم با 
بنیاد مستضعفان کلید خورده است؛ همچنین خط 
دوم به صورت شرقى غربى بوده و همچنین خط 
چهارم خارج از برنامه هاى شهردارى اصفهان در 

دستور کار قرار گرفته است.
جمالى نژاد گفت: رینگ چهارم با سرعت در حال 
کار اســت و در اولویت قرار گرفته، در مورد این 
رینگ منطقه 12، 14 و 15 اصفهان درگیر شدند 
و در حال آزادسازى هستند، همچنین پیچ پینارت 

هم در حال احداث است.
وى اذعان داشت: تقاطع غیر همسطح استقالل 
هم با هشت پل یکى از پروژه هاى سنگین شهر 
اصفهان اســت که تا عید فطر به اتمام مى رسد، 
همچنین براى نخســتین بار در کشور براى سه 
ورودى شهر اصفهان درگاه هاى ورودى ساخته 

مى شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: پنج پردیس در برنامه 
کلنگزنى اســت که یکى از آنها با 300 هکتار در 
حال احداث است و تا سه ماه آینده فاز اول آن به 

اتمام مى رسد.
وى خاطرنشان کرد: در مورد ساماندهى مشاغل، 
پروژه هاى بزرگى مثل بازار گل و گیاه، بازار موتور 
و... را در دست انجام داریم، در حوزه فضاى سبز 
بزرگ ترین پارك جنگلى با نام مدافعان حرم را در 
برنامه داریم، بزرگ ترین بوستان در جنوب شهر در 
دست اقدام است؛ همچنین هزار و 400 تاکسى و 

800اتوبوس امسال نوسازى خواهند شد.  

اصالح طلبان مى گویند شوراى نگهبان همه نامزدهاى آنها در اصفهان را رد صالحیت کرده است

33 در برابر صفر!

,,

 آرایش سیاسى براى 
تصاحب کرسى مینو خالقى 
(که پس از رأى آوردن در 
اسفند 94 توسط شوراى 
نگهبان رد صالحیت شد) 
به این صورت است 
که در مقابل چشمان 
اصالح طلبان رد صالحیت 
شده، 32 اصولگرا و یک 
مستقل به رقابت با هم 
مى پردازند

دغدغه ارتش عالوه بر 
تأمین امنیت،

 تولید و اشتغال است

1400 تاکسى و 800 اتوبوس 
نوسازى مى شوند

تخریب ساخت و سازهاى غیرمجاز حریم زاینده رود

ضرورت توسعه روابط فرهنگى اصفهان با اسلواکى 
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فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان روبان نمایشــگاه 
تخصصــى خودروهــاى «آفــرود»، خــودرو و
موتور سیکلت هاى مســابقه اى و نمایشگاه تخصصى 
خودروهاى کالســیک به عنوان نخســتین نمایشگاه 
اصفهان در ســال جدید را برید تا این نمایشگاه در پل 
تاریخى شهرســتان تــا روز جمعــه 25 فروردین ماه 
سال جارى هر روز از ســاعت 15 تا 22 پذیراى بازدید 

عالقه مندان باشد. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در پایان بازدید 1/5 
ساعته خود از این نمایشــگاه، به نصف جهان گفت: از 
اینکه برگزارى این نمایشگاه به ساماندهى خودرو سوارى 
و موتورسوارى کمک مى کند و این موضوع براى پلیس 
بسیار مهم است، باید از برگزارکنندگان آن قدردانى کنیم.

ســردار عبدالرضا آقاخانى افزود: در گذشته دغدغه آن 
بود که نمى دانســتیم براى ســاماندهى این امر با چه 
کسى روبه رو هســتیم اما امروز هیئت موتور سوارى و 
اتومبیلرانى استان اصفهان در پى ســاماندهى است و 
امید است این حرکت، آغاز خوبى براى رعایت مقررات 
از سوى موتورسواران باشد و در کشور به عنوان نمونه، 

مدنظر قرار گیرد.
***

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان نیز 
گفت: در برنامه 1400، موزه ترافیکى شــهر پیشــنهاد 
شده و امســال نیز با همکارى بخش خصوصى، پلیس 
راهور و ... طرح ویژه ارتقاى ایمنى موتورسیکلت را اجرا 

خواهیم کرد.
علیرضاصلواتى با بیان اینکه در ســال جارى ســعى در 
کاهش تصادفــات و افزایش قانونمدارى موتورســیکلت ها 
داریــم گفــت: 40 درصد تصادفات شــهرى ســهم 
موتورســیکلت هاســت و در 80 درصــد از ایــن 
میزان ضربــات وارد به ســر موتورســوار بــوده و ما 
ســعى بــر نهادینــه شــدن اســتفاده از کاله ایمنى 
بــراى موتورســواران داریــم. البتــه بــه زودى 
دوربین هاى تصویرى هم حر کات نمایشى موتورسواران 
را ضبط مى کنند و برگه جریمه براى آنان صادر خواهد 

شد.
وى از ارائه تســهیالت براى خرید موتورسیکلت هاى 
برقى به شــهروندان خبر داد و افزود: در سال جارى از

 برنامه هاى هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى استان 
اصفهان حمایت مى کنیم.

***
 دبیر هیئت موتور سوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان هم 
به نصف جهان گفت: ترویج استفاده صحیح از کاله ایمنى 
براى موتورسواران، استفاده صحیح از خودرو و قانونمند 
بودن و رانندگى صحیح در جامعه، از اهداف برگزارى این 

نمایشگاه است.
حســین تنهایــى افــزود: در نمایشــگاه امســال

 کاپ هاى قهرمانان کشــورى از اســتان اصفهان که 
در آسیا هم قهرمان شــده بودند به منظور انگیزه بیشتر 
براى ترغیب جوانان عالقه مند به این رشته، به نمایش 
در آمده اســت. این در حالى است که خودروهاى ریس، 
دراگ، آفرود، کالسیک، موتورسیکلت هاى خیابانى و
موتورســیکلت هاى ریــس و گــراس در معرض دید 
بازدیدکننــدگان قــرار گرفته و قهرمانان رشــته هاى 

مختلف اتومبیلرانى در این نمایشگاه حضور دارند. 
وى افزود: تا پایان نمایشــگاه، هر شب در سالن شماره 
یک و رأس ساعت 20 و30 دقیقه به قید قرعه به 20 نفر 
که بهترین متن را در خصــوص کاله ایمنى ارائه دهند 
کاله ایمنى موتورسیکلت و کپسول آتش نشانى خودرو 
اهدا مى شود. دبیر هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى 
اســتان اصفهان گفت: ما از مســئوالن حمایت مادى

 نمى خواهیم بلکه مى خواهیم تا به موتورسیکلت هایى که در 
گذشته وارد کشور شده و متعلق به ورزشکاران است که 
در داخل پیست از آنها استفاده مى کنند و زیر نظر هیئت 
موتور سوارى هســتند مجوز بدهند و آنها را کاالهاى 
قاچاق تلقى نکننــد. البته ما حاضر بــه پرداخت هزینه 
موتورسیکلت هم هستیم تا موتورسیکلت هاى توقیف 

شده آزاد شود. 
تنهایى مى گوید: با توجه به اینکه براى سالمت و ورزش 
جوانان اهمیت قایل هســتیم براى اولین بار در کشور 

زمینى به مســاحت20 هکتار در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان از دولت دریافت شــد و پیســت چند منظوره 
موتورســوارى و اتومبیلرانى را در حال احداث داریم که 
90 درصد آن تاکنون با هزینه اى افزون به پنج میلیارد 
و 300 میلیون تومان انجام شــده و 10 درصد باقیمانده 
نیز با هزینــه یک میلیارد و 700 میلیــون تومان دیگر، 
تا پایان اردیبهشت ماه ســال جارى به اتمام رسیده و به 

بهره بردارى مى رسد. 
***

مدیر هماهنگى امور نمایشگاه ها و امور ادارى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان نیز گفت: 
این نمایشگاه با همکارى کمیته خودروهاى کالسیک 
اصفهان، خودروهاى آفرود و ریس و کمیته اتومبیل هاى 
مسابقه اى با نظارت هیئت اتومبیلرانى و موتورسوارى 

اصفهان برگزار شده است. 
محسن رخشان از نمایش 30 موتور سیکلت ، 110 خودرو 

و 130 مشارکت کننده در این نمایشگاه خبر داد و گفت: 
حضور قهرمانان اتومبیلرانى و موتور ســوارى کشور از 

ویژگى هاى بارز این نمایشگاه محسوب مى شود. 
***

لیــال پیــکان پــور دارنــده چهــار مقــام قهرمانى 
ســرعت در کالس پرایــد، 9 مقــام دراگ اســتان 
و ســه مقــام دراگ کشــورى بــوده و در ســال 
95 قهرمــان قهرمانــان اســتان اصفهــان در 
رشــته هاى مختلف اتومبیلرانى در استان است هم به 
نصف جهان گفت: برگزارى اینگونه نمایشــگاه ها در 
شناخت قهرمانان به جامعه ورزشى بسیار مؤثر و مطلوب 
اســت و امیدواریم براى پیگیرى این ورزش به صورت 
حرفه اى، اسپانسرهایى پیدا شوند و از آن حمایت کنند. 
وى با بیان اینکه امــروز هیچ حمایتى از ورزشــکاران 
رشته هاى اتومبیلرانى نمى شود گفت: در سال گذشته 
حدود30 میلیــون تومان براى پرداختن به این رشــته 
ورزشى که عالقه مند آن هستم هزینه کردم و بار دیگر 
تأکید مى کنم تنها خواسته ام به عنوان اولین بانو در کشور 

که مقام کشورى به دست آوردم اسپانسر است. 
پیکان پور در ادامه گفت: در سال جدید با توجه به اینکه 
آموزش ابتدایى موتورسوارى را طى کردم مى خواهم به 

موتورسوارى به صورت حرفه اى ادامه دهم.

بازار داغ زغال
عامل تخریب جنگل هاى آران

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران و 
بیدگل از کشف و ضبط محموله سه تنى چوب قاچاق 

تاغ در بخش مرکزى آران و بیدگل خبر داد.
رضا شـفیعى اظهار داشـت: به دنبال گزارش مردمى 
مأموران یـگان حفاظت اداره منابـع طبیعى با کمک 
نیروى انتظامى بخش مرکزى موفق شـدند نیسـان 
حامل سـه تن چوب قاچاق را در سـفید شـهر بخش 

مرکزى آران و بیدگل کشف و ضبط کنند.
وى با بیان اینکه قاچاقچیان پـس از اطالع از حضور 
مأموران نیسان خود را رها و فرار کردند، تصریح کرد: 
این محموله قاچاق چوب پس کشـف و ضبط جهت 
سـیر مراحل قانونى بـه پارکینـگ نیـروى انتظامى 

فرستاده شد.
مدیراداره منابـع طبیعى و آبخیـزدارى آران و بیدگل 
قاچاق چـوب و زغـال را عامل تخریـب جنگل هاى 
دست کاشـت این منطقه دانست و گفت: سودجویان 
براى رسیدن به سودهاى کالن و بازار سیاه پر رونق 

زغال، اقدام به قطع درختان و زغالگیرى مى کنند.
شفیعی تأکید کرد: حفظ و نگهدارى جنگل هاى دست 
کاشت بیابانى به علت کویرى بودن و هجوم شن هاى 

روان در منطقه آران وبیدگل اهمیت ویژه اى دارد.

احتمال اکران «نهنگ عنبر2» و 
«برادرم خسرو» در اردیبهشت

مدیر امـور سـینمایى حوزه هنـرى اسـتان اصفهان 
گفت: پردیس سینمایى چهارباغ در روز 26 فروردین 
با حضور 40 نفر از هنرمندان سینما و معاون سینمایى 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى افتتاح خواهد شد.
مصطفى حسـینى اظهار داشـت: پردیس سـینمایى 
چهارباغ 26 فروردین ساعت 16و 30 دقیقه با حضور 
40 نفـر از هنرمنـدان سـینما از جملـه کارگردانان و 
تهیه کنندگان سـینما و مسـئوالن اسـتانى همچون 
استاندار، شهردار، مسئوالن شهرى و همچنین معاون 
سینمایى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى افتتاح خواهد 
شـد.وى افزود: فروش فیلم هاى نوروزى نسـبت به 
سـال گذشـته از لحاظ ریالى افزایش داشـته اسـت؛ 
نیمه دوم اردیبهشـت  مـاه فیلم هاى اکـران نوروزى 
عوض شده و شش فیلم جدید به اکران در خواهد آمد، 
طبق گمانه زنى ها از این شش فیلم، دو فیلم «نهنگ 
عنبر2» به تهیه کنندگى و کارگردانى سامان مقدم و 
همچنین فیلم «برادرم خسرو» به کارگردانى احسان 
بیگلرى و بازى شهاب حسینى، هنگامه قاضیانى و... 

احتمال اکران دارند.

تعطیلى مسجد امام(ره) 
همزمان با برپایى اعتکاف

همزمان با فرا رسـیدن ایام معنوى اعتکاف و حضور 
عبادت کنندگان در مسجد تاریخى امام(ره) اصفهان 
جهت انجام این فریضه دینى، مسجد امام (ره) ازروز 
دوشنبه 21 فروردین تا ظهر روز جمعه 25 فروردین، 
به حضور عبادت کنندگان اختصاص خواهد داشـت 
و گردشـگران مى توانند از تاریخ 26 فروردین از این 

مسجد باشکوه تاریخى بازدید به عمل آورند.

رونمایى از درهاى حرم مطهر 
امامین عسکریین(ع) در اصفهان 
در آیینـى از درهاى حرم مطهر امامین عسـکریین(ع) و 
فرش ایوان طال و پـرده دِر ورودى حـرم مطهر حضرت 
ابوالفضل العباس (ع) در اصفهان رونمایى و آماده ارسال 

به سامرا و کربال شد.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات استان اصفهان در این 
آیین گفت: صد هنرمند اصفهانى یک تخته فرش نفیس 
دستباف 36 مترى را براى ایوان طال و پرده ورودى حرم 
مطهر باب الحوایج حضـرت عباس (ع) آمـاده کرده اند.
مصطفى نوریـان ارزش ریالى ایـن اثر ارزشـمند را یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این فرش 
نفیس به همراه پرده تمام ابریشم درِ ورودى حرم حضرت 

ابوالفضل (ع) به کربالى معلى انتقال داده مى شود.
وى خاطرنشـان کرد: درها و سـر دِر حـرم مطهر امامین 
عسکریین (ع) هم که در مدت دو سـال با هنرنمایى 40 
هنرمند اصفهانى آماده شده است به سامرا ارسال مى شود.

خبر

معاون تربیــت بدنــى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: استان اصفهان مجرى
 اجراى چهار طرح اســتانى در حوزه پیشگیرى از اعتیاد 

است.
عبدالرضا رئیسى اظهار داشت: در حال حاضر در آموزش 
و پرورش فعالیــت هاى متعددى در حال انجام اســت 
ولى به واســطه محدودیت ها تنها مى توانیم 40 درصد

 دانش آموزان خود را پوشش دهیم و 60 درصد دیگر نیز 
به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وى اعالم کرد: هم اکنون در سراســر کشــور هشت 
طرح در حال اجراســت و سعى شــده است همه دانش 

آموزان مقطــع ابتدایى، متوســطه اول و دوم در بحث 
پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى قرار گرفته شوند، 
همچنین چهار طــرح اســتانى نیز جزو طــرح هایى 
هســتند کــه اســتان اصفهان مجــرى برگــزارى 
آنهاســت و در آنها سعى شــده اســت دانش آموزان، 
اولیا و کارکنان آمــوزش و پرورش نیــز در نظر گرفته

 شوند.
رئیسى به اجراى طرح کرامت در شهرستان فالورجان 
اشــاره کرد و افزود: هم اکنون این طرح در استان هاى 
اصفهان و همدان با تأکید بر پیشگیرى از اعتیاد و مواد 

مخدر در حال اجراست.

مرکز آموزش هاى تخصصى تبلیغ اصفهان، براى سطح 2 
تبلیغ در سال تحصیلى 97- 96 براى دومین بار متقاضى 
مى پذیرد.مســئول تبلیغ و آموزش هاى کاربردى حوزه 
اصفهان با اعالم این خبر گفــت: حوزه اصفهان رویکرد 
آموزشى همراه با تبادل اطالعات مبلغین طرح هجرت 
دارد، به همین منظور کارگروه و اتاق فکرى از بین مبلغین 
ممتاز و معاونین تبلیغ شهرســتان هاى استان تشکیل 
شده که از اهداف تشکیل آن، تهیه راهکارهاى عالمانه 
و سند راهبردى تبلیغ اســتان، شناسایى مناطق استان و 
شناســنامه دار کردن تمام مناطق استان اصفهان است.

حجت االسالم و المسلمین  حجت قربانى با اشاره به آغاز 

پذیرش در مقطع سطح 2 تبلیغ(تربیت راهنما)  گفت: اتمام 
سطح یک حوزه، برخوردارى از صالحیت اخالقى، سیاسى 
و اجتماعى، قبولى در آزمون ورودى و کسب امتیاز الزم در 
مصاحبه، برخوردارى از سالمت جسمى و حداکثر 30سال 
سن از شــرایط پذیرش در ســطح 2تبلیغ مى باشد.وى 
راه اندازى رشته تخصصى تبلیغ در مدارس اصفهان به 
عنوان فعالیت زیرساختى در حوزه تبلیغ را از برنامه هاى 
حوزه اصفهان برشــمرد و گفت: طالب پس از گذرندان 
سطح یک مى توانند براى سطح 2 گرایش تبلیغ را انتخاب 
کرده و پس از موفقیــت در آزمون ورودى و مصاحبه، در 

یک دوره سه ساله این رشته را بگذرانند.

آغاز پذیرش سطح 2 تبلیغ 
در حوزه اصفهان

اصفهان مجرى 4 طرح در 
حوزه پیشگیرى از اعتیاد

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه، از 
عرضه بیش از شــش میلیون و 272 هزار تن از انواع 
محصوالت این شرکت به بازار داخلى و صادراتى و 
رشد 42 درصدى عرضه محصوالت این شرکت در 

بازار داخلى در سال 95 خبر داد.
محمود اکبرى اظهار داشــت: از این میزان، ســهم 
محصوالت گرم و اسیدشویى 68 درصد، محصوالت 
سرد 17 درصد، محصوالت نیمه نهایى اعم از تختال 
و بار 10 درصد و محصوالت پوشش دار 5 درصد بوده 
است.وى به بررسى دالیل افزایش تولید این شرکت 
در سال گذشــته پرداخت و ادامه داد: به دنبال فعال 
شدن پروژه هاى انتقال آب در سال 95، رونق نسبى 
در بخش خودرو و سیاستگذارى صورت گرفته جهت 
تأمین ورق ضخامت زیر 3 میلیمتر مورد نیاز بخش 
لوله و پروفیل ساختمانى، تقاضاى بازار داخل با رشد 
نسبى همراه بود که با توجه به رسالت فوالد مبارکه 
در تأمین حداکثرى نیاز صنایع پایین دســتى کشور، 
میزان تحویل کاال در بازار داخل با رشد قابل توجه 42 
درصدى نسبت به سال گذشته به چهار میلیون و 718 
هزار تن رسید که این امر، از محل افزایش 22 درصدى 
تولید و عرضه محصوالت و کاهش 13 درصدى حجم 

صادرات نسبت به سال قبل از آن محقق شد.

مدیران مدارس علمیه و مســئوالن مرکز مدیریت حوزه 
علمیه اصفهان با آیت ا... مظاهرى دیدار کردند.

به گزارش ایمنا، در این دیدار که به مناسبت آغاز سال جدید 
انجام شد و آیت ا... طباطبایى نژاد مدیر حوزه علمیه اصفهان 
نیز حضور داشت، آیت ا... مظاهرى ضمن تأکید بر اهمیت 
و ضرورت نهاد مدیریت در حوزه هاى علمیه، از تالش ها و 
فعالیت هاى مدیران و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه 
اصفهان قدردانى کرده و خاطرنشان ساخت: یکى از وظایف 
و کارکردهاى نهاد مدیریت در حوزه علمیه، برقرارى نظم 
و انضباط سازنده در همه امور آموزشى و تربیتى طالب و 

ارتقاى برنامه هاى علمى و اخالقى است.
او در این زمینه با اشاره به گوشه هایى از سیره مراجع سلف 
و علما موفق، اظهار داشت: یکى از عوامل موفقیت همه 
بزرگان اهمیت به نظم بوده است و مدیران مدارس علمیه 
وظیفه سنگینى براى حفظ و رشد جریان نظم در مدارس و 

در بین مدرسین و طالب، بر عهده دارند.
این مرجع عالیقدر در زمینه لزوم تــالش بى وقفه براى 
علم آموزى صحیح و کاربردى، نقش اســاتید و مدرسین 
حوزه را در این جهت، بسیار مهم و بى بدیل ارزیابى کرده 

و تأکید کرد: اساتید حوزه باید بر درسى که ارائه مى دهند، 
تسلط علمى کافى داشته باشند و نیز الزم است ضمن ارائه 
درس به جهات تربیتى و اخالقى طالب نیز توجه کرده و 
به جاى پرداختن به بعضى مسائل جانبى و غیر ضرورى به 

ارتقا و رشد علمى و اخالقى طالب بپردازند.
وى نهاد روحانیت را امانت دار نعمت عظیم تشیع خوانده و با 
تأکید بر ضرورت حفظ این امانت و سپردن آن به نسل هاى 
بعدى، خاطرنشان کرد: برخى رفتارهاى غیر اخالقى، به 
خصوص با توجیه سیاسى، نظیر بدگویى، غیبت، تهمت، 
شایعه پراکنى و اهانت، بنابر آنچه در روایات اهل بیت(ع) 
آمده، والیت بین انسان و خداوند متعال را قطع مى کند و 
از این جهت مانع ایفاى وظایف سنگین و اصلى روحانیت 
و مانع توانایى و قدرت در حفظ و ســپردن امانت تشیع به 
نســل هاى بعدى خواهد شــد و اینگونه گناهان، مسلمًا 
توفیق توبه را نیز از انسان سلب مى نماید و بسیار خطرناك

 است.
در ابتداى این دیدار آیت ا... طباطبایى نژاد مدیر حوزه علمیه 
اصفهان گزارشى از عملکرد و فعالیت هاى مرکز مدیریت 

حوزه علمیه اصفهان ارائه کرد. 

گزارش افتتاحیه اولین نمایشگاه اصفهان در سال 96

نمایشگاه  خودرو و موتور سیکلت تا جمعه برپا ست
ساسان اکبرزاده

,,
ترویج استفاده 
صحیح از کاله ایمنى 
براى موتورسواران، 
استفاده صحیح از 
خودرو و قانونمند 
بودن و رانندگى صحیح 
در جامعه، از اهداف 
برگزارى این نمایشگاه 
است

5 کیلوگرم طالى قاچاق در اصفهان کشف شد. مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اعالم این خبر، 
اظهار داشت: کارشناسان اداره کل اســتاندارد استان با همکارى مأموران انتظامى این میزان طالى 
قاچاق را که از کشورهاى حاشیه خلیج فارس، ایتالیا و هند وارد اســتان شده بود، در عوارضى جاده 

اصفهان - تهران کشف کردند.
غالمرضا شفیعى در گفتگو با ایمنا ارزش این میزان کاالى قاچاق را بیش از 600میلیون ریال دانست 

و افزود: پرونده متخلفان این قاچاق به مراجع قضائى تحویل داده شد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان همچنین یادآور شــد: پیش از عید نیز در تاریخ 30 اسفند ماه، 25 
کیلوگرم طالي قاچاق ساخته شــده در دبی، ایتالیا و هند در استان اصفهان کشف و ضبط شد.وي با 
اشاره به اینکه همزمان با جمع آورى این کاالهاى قاچاق، طرح نظارت بر فعالیت واحدهاى صنفى 
تولید و توزیع طال دراستان آغاز شده اســت، گفت: در این طرح با متخلفان ساخت و فروش طالى 

غیراستاندارد و قاچاق برخورد مى شود.
شفیعی با اشــاره به اینکه کشــف هر گونه طالي قاچاق در سطح عرضه پشــت ویترین و یا حتی 
گاوصندوق ها به عنوان قاچاق محسوب می شــود، تأکید کرد: طی سه ماه گذشته عرضه هر گونه 

طالي خارجی در طال فروشی به طور کامل ممنوع بوده و فروخته نمی شود.
به گفته مدیرکل استاندارد استان اصفهان، از نظر قانون عرضه هر گونه مصنوع ساخته شده از طال در 

کشورهاي خارجی در ایران ممنوع و قاچاق محسوب می شود.
وي همچنین با تأکید بر اینکه صادرات طال از کشور حتی توسط سازندگان البته با مجوزهاي بانک 
مرکزي بالمانع است، افزود: سازندگان شمس طال با عوارض گمرکی صفر می توانند وارد کشور کنند 

و بعد از تولید مصنوع طال می توانند آن را به کشورهاي دیگر صادر کنند.

همزمان با کشف بیش از 5 کیلو طالى قاچاق در اصفهان اعالم شد

آغاز برخورد با عرضه طالى خارجى

آیت ا...مظاهرى در دیدار با مسئوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان:

برخى رفتارهاى غیر اخالقى
 مانع ایفاى وظایف اصلى روحانیت است

رشد 42 درصدى عرضه 
محصوالت فوالد مبارکه 

در بازار داخلى
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ویترین

زمان دقیق واریز و برداشت 
یارانه نقدى فروردین

 یارانــه نقــدى در فروردیــن مــاه هــم واریــز
مى شود.

ســازمان هدفمندســازى یارانه ها در آخرین اخبار 
یارانه ها خبرى از افزایش یارانه از ماه فروردین نداده 
و اعالم کرده اســت یارانه ها به مبلغ 45هزار و500 
تومان در مورخ 26 فروردین ماه به حساب سرپرستان 

خانوار واریز خواهد شد.

سرماى بهارى 
میوه  را گران نمى کند

به گفتــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه و 
تره بار خســاراتى که به دلیل شــرایط آب و هوایى 
تاکنون به محصوالت کشــاورزى وارد شــده در 
حدى نیســت که روى قیمت یا تأمین بــازار تأثیر

 بگذارد.
حســین مهاجران در توضیح بیشــتر این موضوع 
عنوان کرد: وسعت تولیدات ما در کشور به اندازه اى 
است که اگر یک یا دو منطقه هم به دلیل سرما دچار 
آسیب دیدگى شود، از طریق مناطق دیگر مى توان آن 

محصول را جایگزین کرد.
وى ادامه داد: در خصوص سرمازدگى نیز امسال تنها 
محصوالت یک یا دو منطقه دچار مشکل شده است.
مهاجران افزود: با توجه به حجم این اتفاق مى توان 
گفت که اگر پس از این شاهد اتفاق خاص دیگرى 
نباشیم، بهار و تابستان امسال در تأمین میوه وسبزى 

مشکلى وجود نخواهد داشت.
 رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در خصوص 
قیمت میوه هاى بهار و تابســتان امســال نیز تأکید 
کرد: تا زمانــى که محصول به بازار عرضه نشــود، 
نمى تــوان در مــورد قیمت ها پیش بینــى خاصى

 داشت.

بارش ها 
به 202 میلیمتر رسید

مجمــوع بارش هــاى کشــور بــه 202 میلیمتر 
رســیده که این رقم نســبت به مدت مشابه سال 
قبل از رشد 6 درصدى در میزان بارش هاى کشور 
حکایــت دارد.  این در حالى اســت کــه در حوضه 
آبریز فالت مرکزى از ابتداى ســال آبى جارى در 
مجموع 107 میلیمتر بارش ثبت شــده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته کاهشى 6 درصدى و 
نسبت به متوســط درازمدت کاهشى 20 درصدى

داشته است.

خطر بازگشت خرید و فروش 
دالالنه به مسکن

معــاون مســکن وزیــر راه و شهرســازى گفت: 
رشــد 5/6درصدى بخش مســکن در اســفند ماه 
95، رشــد مطلوبــى اســت و مــا خواهان رشــد 
ناگهانــى این بخــش که با تــورم همراه اســت،

 نیستیم.
حامد مظاهریــان درباره وضعیت بازار مســکن در 
سال 96 گفت: آنچه پیش بینى درباره بازار مسکن 
را تســهیل مى کند، آمار خرید و فروش امالك در 
ماه هاى ابتدایى ســال اســت که با توجــه به زیاد 
بودن تعطیــالت فروردین ماه امســال و همچنین 
درگیرى بخش مهمــى از ماه هاى اردیبهشــت و 
خرداد با مباحث انتخاباتى، نمى توان چندان به این 

آمار اتکا کرد.
وى با بیان اینکه از نظر وزارت راه و شهرسازى، نه 
رشد ناگهانى مناسب است و نه ادامه رکود، تصریح 
کرد: رشــد ناگهانى موجب افزایش جهشى قیمت 
مى شود که هم بازگشــت خرید و فروش دالالنه 
به این حــوزه را در پى دارد و هم عمــر دوره رونق 
این بازار کوتاه خواهد بود و مجدداً شــاهد بازگشت 
تورم و رکود بعد از یــک دوره کوتاه رونق به بخش 
مســکن خواهیم بود. بنابراین بهترین حالت ادامه 
رشــد آرام و افزایــش معامالت با شــیب مالیم

 است. 

رئیس گروه نهال و بهبود ارقام وزارت جهاد کشاورزى 
اعالم کرد : سال 96 تعداد قابل توجهى نهال گواهى شده 
از ارقام تجارى درختان میوه تولید و وارد باغ هاى تجارى 

کشور مى شود.
صغرى خوشــکام اظهار داشت: از ســال 96 به منظور 
ایجاد تحول در دســتیابى به نهال ســالم و اصیل در 
کشور، نهال گواهى شده که هسته هاى اولیه و مادرى 
آنها در اسکرین هاووس و گلخانه هاى قرنطینه مطابق 
استانداردهاى بین المللى نگهدارى مى شود، تولید شده 

و در عرصه ورود مى یابند.
وى اذعان داشت: برآورد ما نشــان مى دهد براى تولید 

نهال گواهى شــده که پایه مادرى آنهــا عارى از تمام 
آفات و بیمارگرها باشــد حمایت هاى دولتى و اعتبارى 

مناسبى نیاز است.
خوشــکام افزود: ایــن اعتبار بــراى ایجاد و توســعه
 زیر ساخت ها، ارزیابى دائم سالمت نهال و سایر موارد 
مرتبط با آن مورد نیاز است که به دلیل شرایط اقتصادى 
دولت در حال حاضر تنها بخشى از آن تأمین شده است.

وى  گفت: این ظرفیت در کشــور وجود دارد که بتوان 
از ارقــام بومى و تجــارى بــا اســتفاده از تکنولوژى
 کشــت بافت به نهال ســالم، اصیل و گواهى شــده

 دست یافت.

رئیس کل بانک مرکزى با اشــاره به اینکه امســال، 
ســالى حســاس براى نظام بانکــى و اقتصــاد ایران 
اســت، گفت: در مــدل نویــن نظارتــى، بانک ها به 
بانک هــاى کم ریســک و ُپرریســک تقســیم بندى

 مى شوند.
ولى ا... سیف عملکرد نظام بانکى را در اعطاى تسهیالت 
به بنگاه هاى کوچک و متوســط مثبــت عنوان کرد و 
گفت: در ابتداى ســال گذشــته تصمیم بر آن شد که 
با هدف رونق اقتصادى، تســهیالتى بــه بنگاه هاى 
کوچک و متوســط اعطا شــود و در ایــن زمینه، نظام 
بانکى تمام تالش خود را براى تحقــق این امر به کار 

گرفت. در همین راســتا کارگروه هاى استانى تسهیل 
و رفع موانع تولید تشــکیل و ســفرهاى استانى انجام 
شــد که در پایان ســال بیش از 17 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت به 24 هزار بنگاه کوچک و متوســط اعطا

 شد. 
ســیف با بیــان اینکه نظــام نویــن نظــارت آماده
 بهــره بــردارى اســت، تصریح کــرد: بــا توجه به
 برنامه ریزى هاى انجام شده، هم اکنون امکان جدیدى 
براى نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده که البته 
باید بخش عمده این امر با همکارى بانک ها عملیاتى

 شود.  

ارقام تجارى درختان میوه 
امسال وارد باغ ها مى شود

تقسیم بانک ها به 
کم ریسک و پرریسک

رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
از نامه برخى نمایندگان به هیئت رئیســه براى بررسى 
اهمال دولت درباره حــذف یارانه بگیــران پردرآمد و 
ارجاع این نامه به کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: 
نمایندگان در این نامه اظهار کرده اند که چرا دولت در 
حذف سه دهک یارانه بگیر از دریافت یارانه اهمال کرده 
و قانون را به نحو کامل اجرا نکرده اســت، که خواستار 
ارائه گزارشى در این باره شده اند، لذا هیئت رئیسه این 
درخواست را به کمیســیون برنامه و بودجه ارائه داده و 
مقرر شده که کمیسیون در جلسات آتى گزارشى در این 

باره از مسئوالن مربوطه اخذ کند.
حمیدرضا حاجى بابایى با اشاره به نامه فوق، با بیان اینکه 
در بحث یارانه مشکالت پیچیده و عدیده اى وجود دارد، 
اظهار داشت: مهمترین مشکل در بخش یارانه این است 
که حدود 50هــزار میلیارد تومــان از محل درآمدهاى 
یارانه ها به بودجه عمومى دولت و هم به خزانه دارى کل 

وارد نمى شود که این چالشى جدى است. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: از طرف 
دیگر نرخ آن پرداختى به مردم که45هزار و500 تومان 
بود هم اکنون ارزشش در حدود هشت هزار تومان پایین 

آمده و به نرخ سابق پرداخت نمى شود.
حاجى بابایى گفــت: دوســتان در دوره قبلى مجلس 
تصویب کرده بودند که ســه دهــک را کاهش دهند 
من دو ایراد اساســى به این موضــوع دارم، اول اینکه 
مبلغ 3/5میلیــون تومان درآمدى که براى آن ســقف 
گذاشته اند که یارانه پرداخت نشود، متأسفانه هم اکنون 
خانواده هایى هستند که دو یا ســه فرزند بیکار دارند و 

در صورت قطع یارانه شان، با مشکل مواجه مى شوند. 
وى در ادامه یادآور شــد: مشــکل دوم در نوع کاربرد و 
روشــى که براى قطع یارانه افراد و یا ادامه یارانه انجام 
پذیرفته وجــود دارد و خانواده هایى یارانه شــان قطع 

شده که از حداقل زندگى هم برخوردار نیستند و درکنار 
آن یارانه خانواده هایى قطع نشــده که از وضعیت مالى 

مناسبى برخوردارند. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: به 
نظر مى رسد در چنین موقعیت زمانى، حرکات مسئوالن 
باید با رعایت خیلى از مسائل نظام صورت بگیرد و چنین 

اقداماتى را سنجیده نمى بینم. 
حاجى بابایى عنوان داشت: ما اعتقاد داریم برخى کارها، 
صحبت ها و مباحث تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار 
گرفته است و عدم حذف سه دهک ثروتمند از دریافت 
یارانه در این برهه به دور از شــائبه نیســت. وى درباره 
اینکه آیا حذف یارانه سه دهک ثروتمند جامعه مى تواند 

این یارانه را به سمت تولید ببرد، افزود: من معتقدم اگر 
مى خواهند یارانه اى را حذف کنند باید آن را به افراد کم 
درآمد پرداخت کنند، براى اینکه به اندازه کافى در بخش 
تولید درآمد وجود دارد و آن درآمد را فقط به شرکت هاى 
دولتى مى دهند و به بخش هاى خصوصى نمى دهند در 
صورتى که باید قانونش کرد و آن را از دست شرکت هاى 

دولتى بیرون آورد و به بخــش خصوصى  هم پرداخت 
کرد.این عضو کمیســیون برنامه و بودجــه گفت: اگر 
بخواهند یارانه سه دهک از پردرآمدها را کاهش دهند 
که من البته روى سقف آن حرف دارم، باید آن مبلغ به 
دهک هــاى پایین اضافه شــود تــا بتواننــد از پس 

هزینه هایشان برآیند.

باالخره یارانه چه کسانى قطع مى شود؟

مدیــرکل نظــارت بانــک مرکــزى گفت: مشــکل 
سپرده گذاران کاســپین تا آخر خرداد حل مى شود؛ البته 
مؤسســه آرمان نیز غیرمجاز اســت و مردم نباید در آن 

سپرده گذارى کنند.
عباس کمرئى گفت: مؤسسه اعتبارى کاسپین متشکل 
از هشت تعاونى غیرمجاز است که فعالیت مى کردند، این 
هشت تعاونى عبارت اند از فرشتگان، امید جلین، بدر توس، 
پیوند، الزهرا، حسنات، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، 
دامداران و کشــاورزان مازندران که به صورت غیرمجاز 
فعالیت مى کردند و سپرده هاى مردم را با تبلیغات گوناگون 
جذب کرده بودند؛ این ها هیچ گونه التزامى در خصوص 
رعایت قوانین و مقررات نداشــتند بنابراین با این منابع 
سپرده دارایى هایى را ایجاد کردند، تسهیالت داده اند و 

وارد سایر دارایى ها مانند امالك شدند.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسســات اعتبارى افزود: 
بانک مرکزى بحث ساماندهى این تعاونى ها را با توجه 
به برنامه پنجم توســعه در دســتور کار خــود قرارداد و 
تعاونى هاى غیرمجاز را منحل کرد. ســپرده گذارانى که 
اکنون با مشکل مواجه شدند سپرده گذارانى نیستند که 
بعضاً نزد کاسپین سپرده گذارى کرده اند، این سپرده گذاران 
در آن هشت تعاونى غیرمجاز سپرده گذارى کردند، بانک 
مرکزى در راستاى کمک به هموطنان عزیز وارد عمل شد 
چون یک راه این بود که آن هشت تعاونى منحل شوند و از 
محل فروش دارایى و بدهى ها پول سپرده گذاران پرداخت 
شود که میزان دارایى آن هشت تعاونى با پول سپرده ها 

همخوانى نداشت.

وى تصریح کرد: بانک مرکزى در قبال آن هشت تعاونى 
مسئولیتى ندارد، بانک مرکزى براى اینکه هموطنان دچار 
ضرر و زیان نشوند مسئولیت و سنگینِى کار را پذیرفت و با 
اعطاى مجوز به کاسپین این کار عملیاتى شد. اکنون باید 
دارایى و این هشت تعاونى ارزیابى دقیق شود و این ارزیابى 
دارایى و اموال تا آخر فروردین ماه امسال به پایان مى رسد.

کمرئى ادامــه داد: احتمال دارد برخــى از این تعاونى ها 
بین دارایى و بدهى هایشــان تعادل برقرار نباشد و دچار 
کســرى یا فزونى باشــند. تاکنون دارایى پنج تعاونى 
کارشناسى شــده و به هیئت مدیره کاســپین تحویل
 داده شده است. سه تعاونى هستند که وضعیت آنها با پنج 
تعاونى دیگر متفاوت است و باهمت مقامات قضائى آن 
سه تعاونى دیگر نیز تحویل هیئت مدیره کاسپین و هیئت 
تســویه شــود؛ در عین حال، با توجه به اینکه روند کار 
سرعت گرفته تا آخر خرداد مشکل سپرده گذاران کاسپین 

حل خواهد شد.
وى در مورد مشکل سپرده گذاران مؤسسه آرمان گفت: 
قبل از اینکه کاسپین شــکل بگیرد تحت عنوان آرمان 
فعالیت مى کرد که یکى از شــروط شوراى پول و اعتبار 
براى اعطاى مجوز تغییر نام مؤسســه به کاسپین بود. 
آن مؤسســاتى که از بانک مرکزى مجوز دارد کاسپین 
اســت و مؤسســه اى که تحت عنوان آرمــان فعالیت 
مى کند، غیرمجاز است و از آن دســته مؤسساتى است 
که از هموطنان خواهــش مى کنم در این مؤسســه و 
این گونه مؤسســات که مجــوز ندارند ســپرده گذارى

 نکنند.

هشدار دوباره بانک مرکزى؛

در مؤسسه آرمان سپرده گذارى نکنید 

,,

مهمترین مشکل 
در بخش یارانه 
این است که حدود 
50هزار میلیارد 
تومان از محل 
درآمدهاى
 یارانه ها به بودجه 
عمومى دولت و هم 
به خزانه دارى کل 
وارد نمى شود که 
این چالشى جدى 
است

مدیر گروه بانکدارى اسالمى پژوهشکده پولى و بانکى 
گفت: احتمال اینکه نرخ سود بانکى باز هم کاسته شود 

بسیار کم است.
کامران ندرى در مورد احتمال کاهش نرخ سود بانکى 
اظهار داشت: در سال جارى ممکن است نرخ سود بانکى 
اعالم شده در سال 95 به صورت  دستورى اجرا شود اما 
در واقع احتمال اینکه نرخ سود بانکى باز هم کاسته شود 

زیاد نیست.
وى افزود: بــا توجه به اینکه مشــکالت بانک ها هنوز 
ادامه دارد و بانک ها کما فى الســابق با مشکل کسرى 
نقدینگى مواجه هســتند، براى جبران این کمبود یک 

راه حل این است که به رقابت قیمتى خود ادامه دهند و 
نرخ سود باالترى را به سپرده گذاران براى جذب منابع 

پیشنهاد دهند.
ندرى تصریح کرد: موضوع بعدى نرخ تورم است که در 
سال 96 نرخ تورم بیش از ســال 95 خواهد بود و پایین 
آوردن نرخ ســود بانکى با افزایش نرخ تورم با مشکل 

مواجه خواهد شد.
مدیر گــروه بانکدارى اســالمى پژوهشــکده پولى 
و بانکــى افــزود: اگــر روند کاهــش نرخ ســود در 
ســال96 ادامه پیــدا کندبانک هــا با کســرى منابع

 مواجه مى شوند.

ندرى خاطر نشــان کــرد: کســرى منابع یــا باید از 
ســوى بانک مرکزى تأمین شــود و یا اینکه بانک ها 
مجبورنــد نــرخ ســود ســپرده را افزایــش دهندتا 
سپرده گذاران تمایلى به خارج کردن سپرده ها از بانک

 نداشته باشند.
مدیر گروه بانکدارى اسالمى پژوهشکده پولى و بانکى 
گفت: سال گذشته با اجراى موفق سیاست کاهش نرخ 
ســود بانکى، بانک مرکزى به بانک هاى دولتى کمک 
کرد و با مســاعدت بانک مرکزى سیاست کاهش نرخ 
سود تا حدودى اجرا شد در غیر این صورت نرخ سود واقعى 

باالتر مى رفت.

مشاور رئیس سازمان خصوصى سازى با اشاره به شروع 
ثبت نام سرى جدید مشمولین از اواخر سال جارى گفت: 
افرادى که ثبت نام آنها در دوره قبل تکمیل نشده در حال 
حاضر امکان ورود به سامانه سهام عدالت را ندارند و باید 
تا زمان فراخوان جدید ســازمان خصوصى سازى براى 
ثبت نام مجدد که احتماًال اواخر سال جارى خواهد بود، 

صبر کنند.
در حالى موضوع ســهام عدالت و دریافت صورتحساب 
با راه اندازى سامانه سهام عدالت به یکى از دغدغه هاى 
مشمولین در روزهاى اخیر مبدل شده که برخى از افرادى 
که ده ساله گذشته براى دریافت سهام عدالت نام نویسى 
کرده اند و برگه و کد پیگیرى دارند امکان ورود به سامانه 
سهام عدالت براى دریافت صورتحساب براى این افراد 

وجود ندارد.

در این رابطه و علت مشکل به وجود آمده براى برخى از 
مشمولین جعفر سبحانى مشاور سازمان خصوصى سازى 
در گفتگو با میزان اظهار داشت: برخى از مشمولین سهام 
عدالت که در ده ساله گذشته اقدام به ثبت نام کرده ولى 
ثبت نام خود را از طریق شرکت تعاونى روستایى کامل 
نکرده اند جزو مشمولین به حساب نمى آیند و امکان ورود 

به سامانه سهام عدالت براى این افراد وجود ندارد.
وى در این باره افزود: آمار افرادى که ثبت نام شده اند ولى 
ثبت نام  آنها در شــرکت تعاونى روستایى به هر علتى یا 
کوتاهى شرکت یا عدم اطالع مردم تکمیل نشده موجود 
است و در هر شهر یا روستا حدود صد نفر به طور میانگین 
هستند.مشاور رئیس ســازمان خصوصى سازى تصریح 
کرد: اطالعات دقیق شناســنامه اى افرادى که ثبت نام 
آنها در دروه اول سهام عدالت به تکمیل نرسیده به طور 

کامل موجود است ولى در حال حاضر امکان پرداخت سود 
به این افراد و ورود به سامانه وجود ندارد و این مشمولین 
باید تا فراخوان جدید ســازمان خصوصى سازى براى

 ثبت نام جدید سهام عدالت صبر کنند.
ســبحانى در ادامه تأکید کرد: ثبت نام افرادى که داراى 
برگه ثبت نام هســتند ولى ثبت نام آنها در دروه قبل به 
تکمیل نرسیده در ســرى جدیدى که زمان آن احتماًال 
اواخر ســال جارى و پس از ســاماندهى ســرى قبلى 

مشمولین است، صورت مى گیرد.
وى با اشاره به اینکه اولویت افرادى که ثبت نام آنها در 
سامانه سهام عدالت در دروه قبل نهایى نشده گفت: در 
ســرى جدید ثبت نام اولویت با افــرادى خواهد بود که 
داراى برگه ثبت نام هستند و این افراد جزو  اولین نفرات 

لیست سرى جدید سهام عدالت خواهند بود.

سود بانکى، امسال کم نمى شود

زمان ثبت نام مجدد سهام عدالت مشخص شد

آگهى فقدان مجوز موقت بیمارستان دولتى 
( نور و حضرت على اصغر(ع) )

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

مجوز موقت بیمارستان دولتى ( نور و حضرت على اصغر(ع) ) به شماره 8/27209/933/س 
مفقود شده و فاقد اعتبار مى باشد.

نوبت دوم

م الف 33557



ورزشورزش 07072911 سال چهاردهمچهارشنبه  23 فروردین  ماه   1396

جاللى در تبریز؟
در شـرایطى که هنـوز مسـابقات لیگ برتر بـه پایان 
نرسـیده گمانـه زنـى هـا دربـاره سرنوشـت نیمکت 
تیم هـا بـراى فصل آینده شـروع شـده اسـت.  گفته 
مـى شـود در صـورت مانـدن سـردار آجرلـو در 
تراکتورسـازى احتمـال قطع همـکارى این باشـگاه 
با امیـر قلعـه نویـى وجـود دارد و اگـر این اتفـاق رخ 
دهـد، گزینـه مدیرعامـل تراکتـور بـراى جانشـینى 
قلعـه نویـى کسـى نیسـت جـز مجیـد جاللـى کـه 
آجرلـو در کنـار او پـاس را قهرمـان لیگ برتـر کرد.

در این باره شـنیده شـده جاللى اگر چه دوسـت دارد 
در پیکان بماند اما شـاید با مدیران این باشـگاه براى 
ادامه همکارى به توافق نرسـد و اگر او از پیکان برود، 
احتماًال علیرضا مرزبان جانشـین او خواهد شد. مربى 
اى که شایعه شـده از مدت ها قبل مذاکراتى با پیکان 

داشته است.

سودِ صعود به جام جهانى
تیم ملى ایران با شکست ازبکسـتان در روز 22 خرداد  
مى تواند صعـود به جام جهانـى را قطعى کنـد. براى 
خیلى ها سـئوال اسـت که تیم ملى در صـورت رفتن 
به جام جهانى چه پاداشى از فیفا مى گیرد؟ جواب این 
سئوال را یکى از مسئوالن فدراسیون مى دهد: تیم ملى 
در صورت رسیدن به جام جهانى حدود ده میلیون دالر 
به عنوان پاداش دریافت مى کند. تازه به این رقم پول 
حق پخش بازى ها و آگهى هاى محیطى هر مسـابقه 
را هم اضافه کنید. درآمد فدراسیون از این صعود بسیار 

هنگفت است.

 
آرزوى زاید

 ایمون زاید مربى یک تیم بانوان دانشگاهى در آمریکا 
شده اما بد نیست بدانید او همچنان سوداى حضور در 
پرسپولیس را در سـر دارد و امیدوار اسـت برانکو او را 
بخواهد! اتفاقى که خیلى بعید به نظر مى رسـد. جالب 
است بدانید که ایمون زاید براى بازگشت به پرسپولیس 
و بر تن کردن پیراهن سرخ این تیم توقع مالى چندانى 

هم ندارد.
ایـن خبـر را جـام نیـوز منتشـر کـرده و بایـد دیـد 
واکنـش باشـگاه پرسـپولیس بـه درخواسـت زایـد 

چیست؟

 استقالل به دنبال کریمى
لژیونر ایران در فوتبال کرواسى از فصل آینده فوتبال 

خود را دوباره در ایران پیگیرى مى کند. 
حضور على کریمى بازیکن سابق سپاهان در کرواسى 
و در دو تیـم دیناموزاگرب و لوکوموتیـو زاگرب اصًال 
موفقیت آمیز نبود و بازگشت زودهنگامى از این بازیکن 
به فوتبال ایران شاهد خواهیم بود. در نیم فصل گفته 
مى شد که او به تیم پرسپولیس مى پیوندد اما این اتفاق 
نیافتاد. حاال بحث بر سر حضور این بازیکن در استقالل 

است و ظاهراً از این تیم پیشنهاد دارد.
کریمى هم اکنون شرایط خوبى در لیگ کرواسى ندارد 
و احتمال اینکه تصمیم بگیرد بـراى لیگ هفدهم به 

ایران برگردد بسیار زیاد است.

کرار 
در فینال هم محروم است! 

هافبک عراقـى تراکتورسـازى عـالوه بر سـه بازى 
لیگ برتر در فینال حذفى نیز محروم است.

کرار جاسـم در ادامه حاشیه سـازى هایش در فوتبال 
ایران مقابل صبـاى قم به داور حمله کـرد تا عالوه بر 
دریافت کارت قرمز از سـوى کمیتـه انضباطى نیز دو 

جلسه محروم شود.
این در حالى اسـت که هافبک عراقـى بخاطر اخراج 
مقابـل ذوب آهن در نیمـه نهایى حذفى بـازى فینال 
را نیز از دست داده اسـت و به عبارت بهتر از پنج بازى 
باقیمانده تراکتورسـازى چهار بازى را محروم خواهد 
بود! با این تفسـیر کرار جاسـم فقط مقابل سپاهان در 

هفته سى ام مى تواند به میدان برود.
کرار پس از این محرومیت، روز یک شـنبه در تمرین 
تراکتورسازان حاضر شد و درخواسـت جدایى داد و با 
توجه به شرایط موجود احتمال موافقت باشگاه با این 

بازیکن براى جدایى زیاد است.

تایم اوت

ابراهیــم صادقى کاپیتان ســایپا و تنهــا بازیکن یک 
باشــگاهى لیگ برتر پس از 17 فصل حضور در سایپا از 
این تیم کنار مى کشد. صادقى 38 ساله که سابقه حضور 
در تیم ملى ایران را هم دارد و یک بار هم با سایپا به مقام 
قهرمانى لیگ رســیده اســت، در نهایت به این نتیجه 
رســید تا در پایان فصل کفش ها را بیاویزد و جا را براى 

جوان ترها باز کند.
این بازیکن از محصوالت باشگاه پرسپولیس است و در 
فصل منجر به قهرمانى پرســپولیس در سال 1376 در 
چند بازى به عنوان بازیکن زیر 23 ســال براى سرخ ها 
بازى کرد و پس از حضور در سایپا همواره در این تیم باقى 

ماند اگرچه پس از درخشش در رقابت هاى باشگاهى از 
تیم هاى مختلفى پیشنهاد حضور داشت.

صادقى که بازوبند کاپیتانى سایپا را از سال 1383 به بازو 
بسته است، در این فصل از مسابقات لیگ برتر نیز در چند 
دیدار به میدان رفت و جزو کادر بازیکنان حسین فرکى 
محسوب مى شــد اما او به این نتیجه رسیده که باید به 
سال هاى طوالنى بازیگرى خاتمه دهد و کار را در مقطع 
دیگرى دنبال کند. صادقى حاال یک گزینه مناسب براى 
مربیگرى و البته مدیریت در باشگاه سایپاست و تجربه 
طوالنى  و بى حاشیه اش در فوتبال مهمترین سرمایه ادامه 

زندگى حرفه اى فوتبال او محسوب مى شود.

بى شــک پدیده و بهترین بازیکن هفته بیست و ششم 
لیگ برتر ایران امید جهانبخش بــود. هافبک جوان و 
تکنیکى صبــاى قم که همه کاره تیمــش در پیروزى 

شگفت انگیز 3بر صفر مقابل تراکتورسازى بود. 
جهانبخــش که پیــش از این هــم در چند دیــدار با 
نمایش هایى خــوب، توجهات را به خــود جلب کرده 
بود، در بازى با تراکتورســازى کامًال خود را به فوتبال 
ایران شناساند. او با زدن دو گل دیدنى و متفاوت و البته 
گرفتن یک پنالتى، در تمام گل هاى صبا نقشى کلیدى

 داشــت. درخشــش او در این بازى به حــدى بود که 
گزارشگر شبکه استانى قم را هم وادار به تحسین خود 

کرد و این گزارشگر پس از گل دوم جهانبخشى مدعى 
شــد اگر کارلوس کى روش این بازى را ببیند حتمًا او را 
در کنار دیگر جهانبخش فوتبال ایران یعنى علیرضا در 
ترکیب اصلى تیم ملى قرار خواهد داد. هر چند این جمله 
اغراق آمیز به نظر مى رسد اما پدیده جدید صبا که البته 
24 سال دارد و آنقدرها هم جوان نیست! این توانایى را 
دارد که با ادامه همین رونــد به زودى به تیم ملى ایران 

دعوت شود.
بازى بعدى صبــا مقابل اســتقالل که پخــش زنده 
تلویزیونى هم دارد مى تواند نــام امید جهانبخش را بر 

سر زبان  ها بیاندازد.

جهانبخِش
 جدید

خداحافظى
 آقاى نارنجى 

اکثریت قاطع اصفهانى ها و هواداران سپاهان از بازگشت کرانچار به  
باشگاهشان خشنودند و با شیوه هاى مختلف خوشحالى خود نسبت به 

این رخداد را نشان مى دهند.
سال 95 با نتایج ضعیف زردپوشان در حالى رو به پایان بود که دو روز 
مانده به پایان سال خبر رسمى توافق باشگاه سپاهان  با کرانچار منتشر 
شد. بازتاب این خبر واکنش هاى بســیار مثبت هواداران به ویژه در 
فضاى مجازى بود که آن را عیدى خوبى در آستانه نوروز قلمداد کردند.
او در دو دیدار هدایت ســپاهان را بــر عهده داشــت و 4 امتیاز را به 
اندوخته هاى زردها اضافه کرد و البته نگاه امیدوارانه اى به چهار دیدار 
باقیمانده دارد. زالتکو روى حمایت ویژه هواداران هم حساب ویژه اى 

باز کرده است.
گفتگوى ما با این مرد جنتلمن که یادآور خاطرات خوب قهرمانى است 

را از دست ندهید:
آقاى کرانچار! به خانه خود بازگشــته اید و این 
موضوع براى هواداران سپاهان بسیار خوشحال 
کننده است. نام زالتکو براى آنها یادآور افتخار 
و قهرمانى است و با بازگشت شما، آنها دوباره 

امیدوار شده اند.
ممنون. من هم اعتقاد دارم که به خانه خود بازگشته ام و با اجازه از همه 
دست اندرکاران و هواداران این مجموعه پر افتخار، سپاهان را خانه خود 
مى دانم و این باشگاه را خیلى دوســت دارم. هیچگاه خاطرات خوبى 
که در این تیم با هواداران پرشورش  داشته ایم را فراموش نمى کنم و 
امیدوارم با یارى همه کسانى که قلبشان به عشق نام سپاهان مى تپد 
دوباره بتوانیم در این باشگاه بزرگ، افتخارات جدیدى را به دست آوریم.

قرارداد شما فعًال تا پایان فصل است و احتمال 
تمدید قراردادتان از سوى مدیران باشگاه بسیار 
باال به نظر مى رسد. هم در این مورد صحبت کنید 
که آیا امکان تداوم همکارى با شما وجود دارد و 
هم اینکه در دور دوم حضورتان در این باشگاه، 

چه اهدافى را دنبال مى کنید؟
بله همانطور که شما گفتید قرارداد من در حال حاضر تا پایان فصل است 

و با توجه به این قرارداد، هدف و برنامه کوتاه مدت 
ما این است که بتوانیم با همه تالشى که به کار خواهیم بست خود را به 
رتبه چهارم جدول برسانیم و  این رتبه را براى خود نگه داریم. همانطور 
که مى دانید در صورتى که تراکتورسازى بتواند قهرمان جام حذفى 
شود، امکان حضور آسیایى براى تیم رده چهارم نیز فراهم مى شود و 
این احتمال، مبارزه جذابى را بین ما و چند تیم دیگر براى تصاحب  این 
جایگاه فراهم کرده است. پس در گام اول هدفمان حضور در این رتبه 
براى کسب شانس آسیایى شدن است. با پایان فصل هم قرارداد من 
به پایان مى رسد که در صورت مذاکره و درخواست مدیران باشگاه 
براى تمدید قرارداد که این موضوع مى تواند چه تا قبل از پایان فصل و 

یا بعد از آن عملیاتى شود، در صورت ادامه همکارى براى آینده، با توجه 
به بزرگى ها و عظمت هاى سپاهان در طول سالیان اخیر و اینکه این 

باشگاه پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران و صاحب چندین و چند مقام 
و قهرمانى دیگر است، طبیعتاً انتظار این است که بار دیگر سیماى یک 
مدعى پر قدرت را در چهره سپاهان ببینیم و وظیفه ما نیز همین است که 
در صورت تمدید همکارى، براى بازگشت به دوران اقتدار این باشگاه 

تالش کنیم و این هدف را با برنامه هایى که داریم  پیاده خواهیم کرد.
 قهرمانى شما  در لیگ برتر که منجر به هت تریک 
قهرمانى سپاهان و ایجاد یک رکورد ویژه در لیگ 
ایران شد و همچنین قهرمانى خاطره انگیز در 
جام حذفى که با عبور از استقالل و پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادى به دست آمد، از افتخارات بزرگ 
شما بود. در مورد این دو قهرمانى و خاطراتى که 

از آنها دارید برایمان صحبت کنید.
 قهرمانى ما در لیــگ برتر واقعًا شــیرین و به یادماندنــى بود. یادم 
مى آید روزى که به ســپاهان آمدم تیم در وضعیت خیلى مطلوبى به 
سر نمى برد و هواداران پر شور ســپاهان از نتایجى که این تیم گرفته 
بود ناراحت بودند و در دیدارهایى که با من داشتند این موضوع را بیان 
مى کردند و درخواســت داشــتند که در ادامه، نتایــج آبرومندانه اى 
بگیریم تا شخصیت ســپاهان مورد خدشــه قرار نگیرد. اما با کمک 
همان هواداران، مبــارزه جانانه اى را در لیگ آغــاز نمودیم و همه از 
دل و جان جنگیدیم که در نهایت منجر به آن اتفاق شیرین شد که در 
تاریخ فوتبال ایران کم نظیر و مهم بود. قهرمانى در لیگ برتر که منجر 
به  هت تریک سپاهان در قهرمانى  شد و موجى از شادى و نشاط را در 
بین هواداران سپاهان  ایجاد کرد و شهر اصفهان تا فرداى قهرمانى، 

غرق در شور و پایکوبى بود.
حذفى هم همانطور که در مــورد قهرمانى جام 

قهرمانــى شما اشــاره کردید،  ایــن 
داشــت؛ ویژگــى هــاى  مهمى 
دیدار نیمه نهایى و اینکه مــا در دو 
توانستیم دو قدرت فینال این کاپ، 
یعنى اســتقالل و فوتبــال تهران 
را  آن هم در ورزشگاه پرســپولیس 

آزادى 

شکست دهیم و به این جام دســت پیدا کنیم، شیرینى این قهرمانى 
را بیشتر کرد. با توجه به رقابت سنتى و چندین ساله سپاهان با دو تیم 
تهرانى، هواداران ما از این قهرمانى که با عبور از دو تیم ســرخ و آبى 
پایتخت به دست آمد خیلى خوشــحال بودند و این موضوع را مدام به 
من اعالم مى کردند. ما در آن سال حتى مى توانستیم براى بار دیگر 
به قهرمانى لیگ برتر نیز دست یابیم و به نوعى در یکسال دبل کنیم 
که برخى مشکالتى که فراروى ما قرار گرفت، کسب این شانس را از 

ما سلب کرد.
آقاى کرانچار! غیر از ایــن دو جامى که از آنها 
صحبت شد، شــما دو قهرمانى پنهان هم براى 

سپاهان آوردید. 
منظورتان کدام قهرمانى هاست؟ 

در سالى که سپاهان با شما فاتح جام لیگ برتر 
شد، استقالل هم توانست جام حذفى را کسب 
کند. دیدار آسیایى سپاهان- استقالل در مرحله 
پلى آف حدود یک هفته یــا ده روز پس از هت 
تریک قهرمانى از سوى رسانه ها ، کارشناسان و 
هواداران با عنوان سوپر جام ایران قلمداد شد که 
شما فاتح آن دیدار بودید. سال بعد نیز سپاهان 
قهرمان جام حذفى و استقالل قهرمان لیگ برتر 
شد که مجدداً اولین دیدار دو تیم پس از کسب 
آن عناوین، با عنوان سوپر جام برگزار شد و شما 
باز هم اســتقالل را بردید. به نوعى دو قهرمانى 
ســوپر جام که البته جامى به سپاهان بابت آنها 

داده نشد نیز در کارنامه شما وجود دارد.
حق با شماست و ممنون از یادآورى جالب توجه تان. هر دو دیدار را به 
خوبى به یاد دارم و آن دیدارها هــم جزو بازى هاى خاطره انگیز من با 
سپاهان است. دیدارمان با اســتقالل در پلى آف آسیا چند روز پس از 
قهرمانى سپاهان در لیگ برتر بود و این تیم یکى از تعقیب کنندگان ما 
براى عنوان قهرمانى بود و خیلى براى ما و هواداران مهم بود که آن دیدار 
را ببریم. غیر از مسئله صعود به مرحله بعدى آسیا، این حس وجود داشت 
که حتمًا براى اینکه نشان دهیم از چه لیاقت بزرگى براى قهرمانى در 
لیگ برتر بهره مند بوده ایم باید فاتح این دیدار مى شدیم و این اتفاق هم 

و افتاد و در دیدارى کامًال مقتدارنه با دو گل، آنها را شکست  دادیــم 

البته گل هاى دیگرى را هم به ثمر نرساندیم.
دومین دیدارمان نیز که به گفته شــما با این عنوان غیر رسمى 

برگزار شد در ورزشــگاه آزادى بود و بازهم ما موفق شدیم که پیروز 
شویم و برترى مان را براى چندمین بار به اثبات برسانیم.

البته این دو دیدارى که گفتم ســوپر جام هایى 
غیر رسمى بود. از ســال پیش این جام به طور 
رســمى  بار دیگر در ایران احیا شد و قهرمانان 
لیگ برتر و جام حذفى به مصاف هم رفتند. آقاى 
کرانچار! تأثیر هموطنتان برانکو را در موفقیت این 

روزهاى پرسپولیس تا چه حد مى دانید؟
آقــاى برانکو یک مربى بــزرگ و به نوعى مى تــوان گفت که یک 
متخصص اســت. او بزرگى خود را قبًال در تیم ملى ایــران و البته در 

تیم هاى دیگرى که بوده به اثبات رســانده و همه دیدند که از وقتى 
به پرســپولیس آمد چقدر توانســت در این تیم تغییرات خوبى ایجاد 
کند و تأثیرات مثبتى داشته باشد. با برنامه ریزى هاى مناسب چهره 
پرســپولیس را تبدیل به یک مدعى بزرگ کــرد و گام بلندى براى 

قهرمانى برداشت و اقداماتش در این باشگاه قابل ستایش است.
اگر فصل آینده همچنان در سپاهان باشید خیلى 
ها به اینکه زردپوشــان دوباره به جمع مدعیان 
اضافه شوند امیدوارتر مى شــوند و البته این 
موضوع مى تواند رقابت جالبى را بین شــما و 
برانکو ایجاد کند که قطعاً جذابیت و هیجان هاى 

زیادى خواهد داشت.
اگر در سپاهان ماندنى شوم این اتفاق که مورد اشاره شماست و سایر 
همکاران رسانه اى تان نیز بعضاً در مورد آن با من صحبت کرده اند روى 
خواهد داد. به هر حال باید منتظر آینده بود. چیزى که مهم است این 
است که  همه فکر و ذکر من در حال حاضر روى چهار دیدار باقیمانده 

و کسب رتبه چهارمى است.
نتایج تیم ملــى ایران را هم کــه حتماً پیگیرى 
مى کنید. ما به احتمال 99 درصد به جام جهانى 

رفته ایم .
بله الزم مى دانم که  نتایج بسیار عالى و فوق العاده تیم ملى ایران را به 
همه ایرانیان، بازیکنان تیم ملى و آقاى کارلوس کى روش که توانستند 
تیمى فوق العاده را ســاخته و پرداخته کند تبریــک بگویم. کارلوس 
کى روش با موفقیت هاى کم نظیرى که در فوتبال ایران به دست آورد، 
باز هم توانایى هاى خود را به خوبى نشان داد و کامًال مشخص است که 
تأثیرات زیادى در پیشرفت فوتبال ایران داشته است. وى برنامه هاى 
منظم و با کیفیتى را با مدیریت خوب خود به پیش مى برد و فوتبال ایران 
همچنان با او مى تواند شاهد پیشرفت هاى بیشتر باشد. از بابت صعود 
ایران به جام جهانى خیلى خوشحالم و امیدوارم دیدارهاى باقیمانده 

تیم ملى ایران هم با پیروزى همراه باشد.
 صحبتى هم با هواداران سپاهان داشته باشید. 
هوادارانى که در طول سال هاى گذشته حضورتان 
در سپاهان حامى شما در راه قهرمانى ها بودند و 
حاال هم با حضور دوباره شما، مصمم هستند تا 

در راه کسب افتخار همچنان حامى تان باشند.
قطعاً یکى از ارکان اساسى موفقیت هاى سپاهان در طول سال هاى
 اخیر که باعث شــده این تیم به قدرت فوتبال ایران تبدیل شود، 
هواداران پر شــور و وفادار این تیم بوده و هستند که سپاهان را به 
شدت دوست دارند و همه جا یار و یاور تیم محبوبشان هستند. شما 
نگاه کنید به دیدارهاى خارج از اصفهان که سپاهان درآنها مهمان 
اســت. در برخى دیدارها سپاهان در شــهرهایى مهمان است که 
مسافت خیلى زیادى تا اصفهان دارند ولى باز هم هواداران سپاهان 
این مســافت طوالنى را طى مى کنند تا از تیمشان حمایت کنند. من 
فراموش نمى کنم که آن دو قهرمانى خاطره انگیزى که با سپاهان به 
دست آوردم را تا چه حدى مدیون هوادارانمان هستیم و اعالم مى کنم 
که آنها سهم بزرگى در کســب این افتخارات داشته و دارند. در چهار 
دیدار باقیمانده با اینکه با شرایط موجود امکان معجزه نیست ولى ما 
تمرکزمان براى موفقیت و کسب رتبه چهارم است و قطعاً هواداران هم 
در این مسیر یاریگر ما هستند. در ادامه هم  اگر همکارى ما ادامه یافت 
از آنها مى خواهم که با قدرت، هوشیارى همیشگى و البته صبورى این 
حمایت هاى جانانه خود را ادامه دهند و براى پروژه بازگشت سپاهان 
به دوران اقتدار و بام فوتبال ایران، با تالشى مضاعف از تیم محبوبشان 

حمایت کنند.

گفتگوى اختصاصى نصف جهان با زالتکو کرانچار

هدفم بازگشت سپاهان به دوران اقتدار است

خاطرات خوبى را خرا خیلىیلىدودوســت د دارم.ارم. هیچ هیچگگاه مى دانم و این باشگاهاه
ین تیمم با هواداران پرشورش  داشته ایم را فراموش نمى کنم و  که در ای
امیدوارم با یایارى همه کسانى که قلبشان به عشق نام سپاهان مىتپد
دوباره بتوانیم در این باشگاه بزرگ، افتخارات جدیدى را به دست آوریم.

قرارداد شما فعًال تا پایان فصل است و احتمال 
م ور ر ر زر ن ر م

تمدید قراردادتان از سوى مدیران باشگاه بسیار 
باال به نظر مى رسد. هم در این مورد صحبت کنید 
که آیا امکان تداوم همکارى با شما وجود دارد و 
هم اینکه در دور دوم حضورتان در این باشگاه، 

چه اهدافى را دنبال مى کنید؟
بله همانطور که شما گفتید قرارداد من در حال حاضر تا پایان فصل است 

و با توجه به این قرارداد، هدف و برنامه کوتاه مدت 
ما این است که بتوانیم با همه تالشى که به کار خواهیم بست خود را به 
رتبه چهارم جدول برسانیم و  این رتبه را براى خود نگه داریم. همانطور 
مى دانید در صورتى که تراکتورسازى بتواند قهرمان جام حذفى  که
شود، امکان حضور آسیایى براى تیم رده چهارم نیز فراهم مى شود و 
این احتمال، مبارزه جذابى را بین ما و چند تیم دیگر براى تصاحب  این 
جایگاه فراهم کرده است. پس در گام اول هدفمان حضور در این رتبه 
براى کسب شانس آسیایى شدن است. با پایان فصل هم قرارداد من 
به پایان مى رسد که در صورت مذاکره و درخواست مدیران باشگاه 
براى تمدید قرارداد که این موضوع مى تواند چه تا قبل از پایان فصل و 

بعد از آن عملیاتى شود، در صورت ادامه همکارى براى آینده، با توجه  یا
به بزرگى ها و عظمت هاى سپاهان در طول سالیان اخیر و اینکه این 

به  هت تریک سپاهان در قهرمانى  شد و موجى از شادى و نشاط را در 
بین هواداران سپاهان  ایجاد کرد و شهر اصفهان تا فرداى قهرمانى، 

غرق در شور و پایکوبى بود.
حذفى هم همانطور که در مــورد قهرمانى جام 

قهرمانــىشما اشــاره کردید،  ایــن 
داشــت؛ ویژگــى هــاى  مهمى
دیدار نیمه نهایى و اینکه مــا در دو 
دو قدرتفینال این کاپ،  توانستیم
یعنى اســتقالل و فوتبــال تهران 
را  آن هم در ورزشگاه پرســپولیس 

آزادى

آن عناوین، با عنوان سوپرجامبرگزار شد وشما 
باز هم اســتقالل را بردید. به نوعى دو قهرمانى 
ســوپر جام که البته جامى به سپاهان بابت آنها 

داده نشد نیز در کارنامه شما وجود دارد.
حق با شماست و ممنون از یادآورى جالب توجه تان. هر دو دیدار را به 
خوبى به یاد دارم و آن دیدارها هــم جزو بازى هاى خاطره انگیز من با 
سپاهان است. دیدارمان با اســتقالل در پلى آف آسیا چند روز پس از 
قهرمانى سپاهان در لیگ برتر بود و این تیم یکى از تعقیب کنندگان ما 
براى عنوان قهرمانى بود و خیلى براى ما و هواداران مهم بود که آن دیدار 
را ببریم. غیر از مسئله صعود به مرحله بعدى آسیا، این حس وجود داشت 
که حتمًا براى اینکه نشان دهیم از چه لیاقت بزرگى براى قهرمانى در 
لیگ برتر بهره مند بوده ایم باید فاتح این دیدار مى شدیم و این اتفاق هم 

و افتاد و در دیدارى کامًال مقتدارنه با دو گل، آنها را شکست  دادیــم 

البته گل هاى دیگرى را هم به ثمر نرساندیم.
دومین دیدارمان نیز که به گفته شــما با این عنوان غیر رسمى 

بازهم ما موفق شدیم که پیروز برگزارشد در ورزشــگاه آزادى بود و
شویمو برترىمانرا براىچندمین بار به اثبات برسانیم.

البته این دو دیدارى که گفتم ســوپر جام هایى 
غیر رسمى بود. از ســال پیش این جام به طور 
رســمى  بار دیگر در ایران احیا شد و قهرمانان 
لیگ برتر و جام حذفى به مصاف هم رفتند. آقاى 
کرانچار! تأثیر هموطنتان برانکو را در موفقیت این 

روزهاى پرسپولیس تا چه حد مى دانید؟
آقــاى برانکو یک مربى بــزرگ و به نوعى مى تــوان گفت که یک 
متخصص اســت. او بزرگى خود را قبًال در تیم ملى ایــران و البته در 

سرخابى هاى پایتخت در دو هفته آینده باید به نوبت به تبریز بروند و برابر 
ماشین سازى و تراکتورســازى قرار بگیرند. هواداران تبریزى اما از حاال 
دست به کار شده و براى حضور پرشور و حرارت در ورزشگاه یادگار امام(ره) 
برنامه ها دارند. اگرچه تراکتور امید به قهرمانى را از دست داده اما آنها هنوز 
به نایب قهرمانى و قطعى کردن حضورشان در لیگ قهرمانان سال آینده 
امیدوارند و نمى خواهند کار به جام حذفى و اما و اگر کشیده شود. از طرف 
دیگر، حساسیت باالى رقابت بین پرسپولیس و تراکتورسازى باعث شده 
تا هواداران سرخ هاى تبریز براى بازى پرسپولیس و ماشین سازى هم خود 
را به ورزشگاه برســانند. اگرچه تکلیف قهرمانى تقریبًا مشخص شده اما 
تراکتورى ها نمى خواهند قهرمانى قرمزهاى پایتخت در شهر آنها قطعى 

شود و موضوع براى آنها شکل و شمایلى حیثیتى به خود گرفته است. 
با توجه به حساسیت هایى که در تبریز و بین هواداران تراکتورسازى دیده 
مى شود احتماًال یادگار امام(ره) پرشور ترین و البته پرجمعیت ترین روز هاى 
فصل خود را در دو هفته آینده تجربه خواهــد کرد. دو هفته اى که چندان 
روى سرنوشت تراکتورسازى و به خصوص ماشین سازى تأثیرى نخواهد 
گذاشت. شــاید اگر پیش از اینها هواداران تراکتور حمایت همه جانبه از 
تیمشان را اجرایى مى کردند این بازى هاى هفته هاى انتهایى حساس تر 

مى شدند و تراکتور و ماشین سازى هم سرنوشت متفاوتى پیدا مى کردند.

 اتحاد تبریز علیه تهران
واکنش  هافبک گسترش به شایعات نقل و انتقاالتى  موضوع، حیثیتى شده است!

عیانسپاهان، ذوب آهن و سرخابى ها، مشتریان  شجاعیان
 هافبک تیم گســترش فوالد اعالم کرد فعًال به آینده فکر نمى کند و 

تمرکزش روى بازى هاى تیمش است.
تیم گسترش فوالد در هفته بیست و ششم لیگ برتر مقابل استقالل به 
تساوى یک بر یک رسید؛ یکى از بازیکنانى که در ترکیب گسترش فوالد 
عملکرد خوبى داشت،  داریوش شجاعیان بود. شجاعیان درباره این بازى   
اظهار داشت: بازى خوبى مقابل استقالل انجام دادیم و توانستیم به خوبى 
بازى را در کنترل خود در آوریم. موقعیت هاى زیادى در این مســابقه 
داشتیم اما متأسفانه به گل تبدیل نشد. البته اتفاقاتى در طول بازى رخ داد 

که باعث شد مسابقه ریتم خود را از دست بدهد. 
او ادامه داد: پس از اینکه ما گل اول را به ثمر رساندیم هم در پى مراقبت از 
گلمان بودیم که استقالل توپ را وارد دروازه ما کرد و متأسفانه بازى برده 

را با تساوى عوض کردیم. 
هافبک گســترش فوالد درباره شــایعاتى مبنى بر اینکــه کمالوند از 
عملکردش راضى نیست، بیان کرد: من بعید مى دانم که این صحبت ها 
درست باشد. چراکه اگر مربى از بازیکن ناراضى باشد قطعاً با بازیکن آن 

را در میان مى گذارد. هر چند اگر هم کمالوند نسبت به عملکرد من انتقاد 
داشته باشد براى من قابل احترام است. به هر حال او سرمربى است و من 

نیز باید از نظر او پیروى کنم.  
شجاعیان با اشاره به تصمیمش براى فصل آینده و شایعاتى که درباره 
حضورش در تیم هاى اصفهانى و البته ســرخابى هاى پایتخت مطرح 
مى شود، افزود:  همیشه وقتى به نقل و انتقاالت نیم فصل و پایان فصل 
نزدیک مى شویم این حرف و حدیث ها وجود دارد و البته اجتناب ناپذیر 
است. در حال حاضر من بازیکن گسترش هستم و همه تمرکزم را براى 
این چهار بازى پیش رو گذاشــته ام. اینکه در پایان فصل چه اتفاقى رخ 
مى دهد هنوز نمى دانم و فعًال فقط از زمــان حال خبر دارم.پایان فصل 
تصمیم مى گیرم که بمانم یا بروم . قطعاً پیشنهادات وجود دارد ولى چیزى 

که مهم است تصمیم در این رابطه را به پایان فصل موکول کرده ام.
گفتنى  است از تیم هاى ســپاهان، ذوب آهن ، استقالل و پرسپولیس 
تهران به عنوان مشــتریان جدى شــجاعیان براى فصل آتى نام برده 

مى شود.

الهه مهرى دهنوى
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همانا پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیک شدن مسلمانان به خداست، 
پــس آنکس کــه زکات را بــا رضایت خاطــر بپــردازد، کفــاره گناهان او

 مى شود  و بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنم است، پس نباید به آنچه 
پرداخته با نظر حســرت نگاه کند و براى پرداخت زکات افسوس خورد، 
زیرا آنکس که زکات را از روى رغبت نپردازد و انتظار بهتر از آنچه را 
پرداخته داشته باشد، به سنت پیامبر (ص) نادان است و پاداش او اندك  و عمل 

موال على (ع)او تباه و همیشه پشیمان خواهد بود.

آگهى شناسایى پیمانکار 

روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

«مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد جهت عقد 
قرارداد با اماکن و سالن هاى ورزشى مورد نیاز خود در استان و در شهرهاى 
تابعه استان اصفهان اقدام به شناسایى پیمانکار واجد صالحیت نماید. لذا 
کلیه شرکت هایى که در این زمینه داراى مجوز و همچنین سابقه کار مرتبط 
مى باشند مى توانند رزومه و سوابق کارى خود را حداکثر تا تاریخ 96/01/26 
به آدرس اصفهان- خیابان سلمان فارسى (مشتاق دوم)- ساختمان غدیر- 

مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ارسال نمایند. 
تلفن: 03132657976 آقاى حسنى» 

سازمان تأمین اجتامعی
مدیریت درمان استان اصفهان

آگهى مزایده فروش زمین

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشاد به استناد مجوز شماره 221/چ مورخ 95/10/01 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 676 مترمربع 
با کاربرى احداث مجموعه آبى شــامل حمام عمومى، سونا و جکوزى از طریق 
برگزارى آگهى مزایــده عمومى، اقدام نماید. لــذا متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 96/01/23 به شهردارى باغشاد و یا به سایت شهردارى به آدرس
 www.baghshad-esf.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام 

نمایند. 

نوبت دوم

       (آگهى مزایده فروش ضایعات) 

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشــاد در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات 
فلزى و پالســتیکى موجود در محل انبار شــهردارى با 
باالترین قیمت پیشنهادى بر اساس قیمت پایه کارشناسى 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل مى آید 
از تاریخ درج این آگهى به مدت یــک هفته با مراجعه به 
دبیرخانه شهردارى نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام 

الزم را بعمل آورند. 

نوبت دوم

بدون شرح
طرح: ایران کارتون و فارس

مصیبــت وارده را صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــراى آن مرحــوم 
علــو درجــات و بــراى شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت  مــى نماییــم. 

روزنامه نصف جهان

جناب آقاى  علیرضا باقرى
مدیریت محترم روابط عمومى شهردارى زرین شهر

با ما همراه باشید
@nesfejahannewspaper 
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فیلم «درست شبیه پســر من» درامى از 
کنستانزا کاتراجلیو توسط «اسنت فیلم» 

و «رى» در ایران ساخته مى شود.
به گزارش خبرگزارى مهــر به نقل از 
اســکرین دیلى، درامى به کارگردانى 
کنســتانزا کاتاراجلیو با عنوان «درست 

شبیه پسر من» اولین فیلم ایتالیایى است 
که پس از 50 سال در ایران تولید مى شود.

بخش هایى از این فیلم که با همکارى ایتالیا-
بلژیک-کرواسى ساخته مى شود تاکنون در ایتالیا 

فیلمبردارى شده و داستان آن درباره یک پسر نوجوان 
افغانستانى است که از جنگ داخلى طالبان در کشورش فرار 

مى کند.
فرزاد پاك از «تنگرین فیلمز» تهیه کننده ایرانى است که به این 

پروژه ملحق شده است.
این فیلم به زبان ایتالیایى، فارسى و انگلیسى ساخته مى شود و 30 درصد آن 

در منطقه ورامین، سنگان و برقان از 15 آوریل فیلمبردارى خواهد شد.
آندرآ پاریس از کمپانى تهیه کنندگى «اسنت فیلم» که ساخت این فیلم را هم برعهده دارد 
در این باره گفت: این اولین فیلم داستانى بلند ایتالیایى است که با همکارى ایران پس از 

دهه 1960 شکل مى گیرد.
وى افزود: کنار آمدن با بروکراسى آســان نبود. صنعت سینماى ایران به خوبى توسعه 
یافته است اما روى تهیه کنندگان خارجى باز نیست. 6 ماه طول کشید تا ما توانستیم همه 

مجوزهاى قانونى را دریافت کنیم.

«درست شبیه پسر من» که الهام گرفته 
از رویدادهاى واقعى اســت داســتان 
اســماعیل را روایت مى کنــد که از 
قوم اقلیت هزاره افغانســتان است و 
در کودکى از مناطق جنگى گریخته 
است. او حاال بزرگ شــده و در ایتالیا 
زندگى مى کند اما وقتى مى فهمد ممکن 
اســت مادرش هنوز زنده باشد، همه چیز 

برایش تغییر مى کند.
این فیلم با حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا ساخته 

مى شود.
بسیر آهنگ شاعر هزاره اى از بازیگران این فیلم است. تیهانا 

الزوویچ و داوود یوسفى نیز دیگر بازیگران فیلم هستند.
فیلمبردارى در ایران براى ما خیلى حیاتى بود زیرا تنها کشور امنى است که جمعى 
فراوان از مهاجران هزاره اى در آنجا ساکن هستنددورینا لوندف نویسنده فیلمنامه بوده و 
کاتریجلیو فیلمساز 44 ساله ایتالیایى که نخستین بار با ساخت مستندى درباره قوم هزاره 

در سال 2006 با این فرهنگ آشنا شد در نوشتن فیلمنامه با وى همکارى کرده است.
پاریس افزود: فیلمبردارى در ایران براى ما خیلى حیاتى بود زیرا تنها کشور امنى است که 

جمعى فراوان از مهاجران هزاره اى در آنجا ساکن هستند.  
به گزارش مهر، با جستجو میان اسامى فعاالن سینمایى نام فرزاد پاك در لیست عوامل 
فیلم «محمد رسول ا...» ســاخته مجید مجیدى به عنوان یکى از مدیران تولید دیده 
مى شود. همچنین در ساخت مستند «جاده ابریشــم» با همکارى چینى ها نیز این نام 

آورده شده است.

خبرى که خارجى ها 
منتشر کردند

جزئیات ساخت 
فیلم ایتالیایى در 

ایران

این فیلم به زبان ایتالیایى، 
فارسى و انگلیسى ساخته 
مى شود و 30 درصد آن 
در منطقه ورامین، سنگان 

و برقان از 15 آوریل 
فیلمبردارى خواهد

 شد

سییییینننننننممممااااا مممممممىىىىى آآآآآیییدد«خفه گى» مهر ماه به سینما مى آید گگگ «««««خخخخخخفففففههه على لهراسبى خواننده خوش صداى موسیقى پاپ کشورمان در جدیدترین سرى فعالیت هاى خود ، تیتراژ سریال 
نوروزى شبکه دو سیما را خوانده است. البته لهراسبى پیش از این سریال ، تیتراژ سریال تلویزیونى «آرام 
مى گیریم» را روى آنتن شبکه 2 داشت که این سریال در آستانه فرارسیدن سال جدید به 

پخش خود پایان داد.
خواننده آلبوم «ربات» در تنظیم قطعه سریال «مرز خوشبختى» که «خوشبختى» نام 
دارد، با مسعود جهانى همکارى داشته است. همچنین سعید شایان میکس و مسترینگ 

قطعه «خوشبختى» را انجام داده است. 
این خواننده موسیقى پاپ به تازگى تک قطعه هاى موفقى مانند «معجزه»، «تنها که 
مى شى» ، «قصه»  و «من به تو حق مى دم» را در اختیار عالقه مندانش قرار داده که 
بر این اساس تالش مى کند رضایت مخاطبان خود را در تولید آثار مختلف، همچنان 
مورد توجه قرار دهد. لهراسبى یکى از خوانندگان عرصه موسیقى پاپ است که در زمینه 
خواندن تیتراژهاى تلویزیونى بسیار موفق بوده است و این موفقیت را مى توان از استقبال 
مخاطبان از آثار او متوجه شد. «دریایى ها»، «چهارده»، «مثلث»، «تصمیم»  و «ربات» 

آلبوم هاى موفقى هستند که در کارنامه هنرى على لهراسبى دیده مى شوند.
همچنین تیتراژ سریال «آرام مى گیریم» با عنوان «آرام بگیر» نیز در زمستان سال جراى 
به صورت شبانه از شبکه 2 سیما پخش مى شد که تا اندازه بسیار 

زیادى مورد استقبال مخاطبان تلویزیون قرار گرفت.
ترانه ایــن قطعه را حدیث دهقان ســروده بود و  
آهنگسازى و تنظیم آن را به ترتیب فؤاد غفارى 

و مسعود جهانى انجام داده اند.
بیستمین روز از فروردین سالروز تولد 
على لهراسبى بود . شاید بهار امسال 
سرآغاز رقم خوردن فصلى جدید 
در کارنامه هنرى این خواننده 
موفق عرصه موسیقى پاپ 

باشد.

بى

     فـصل جدید لهراس

بى

     فـصل جدید لهراس

کارگردان فیلم «ساالد فصل» گفت: فیلم «خفه گى» در اکران دوم نوروز قرار نخواهد داشت و از همان ابتدا براى اکران 
پاییز برنامه ریزى کرده بودیم. «خفه گى» به احتمال فراوان اواخر شهریور یا اوایل مهر اکران خواهد شد

فریدون جیرانى کارگردان فیلم «خفه گى» در خصوص زمان اکران فیلم «خفه گى» و احتمال اکران این اثر در اکران 
دوم نوروز گفت: فیلم «خفه گى» در اکران دوم نوروز قرار نخواهد داشت و از همان ابتدا براى اکران پاییز برنامه ریزى 

کرده بودیم. «خفه گى» به احتمال فراوان اواخر شهریور یا اوایل مهر اکران خواهد شد.
وى از اکران این فیلم در بخش اصلى خبر داد و افزود: «خفه گى» در بخش اصلى اکران خواهد شد و ما 

در بخش هنر و تجربه اکران نداریم. امکان این وجود دارد که در کنار اکران اصلى، بخش 
هنر و تجربه هم فیلم را در سینماهاى خود اکران کند اما اینکه اکران ما خصوصًا 

در هنر و تجربه باشد این چنین نیست. 
جیرانى درباره تولید فیلم جدید خود خاطرنشان کرد: قطعاً برنامه هایى هست اما سال 

تازه آغاز شده و براى صحبت در مورد فیلم جدید کمى زود است. فعًال اکران «خفه گى» 
برنامه بعدى خواهد بود که پیش رو خواهیم داشت. 

نوروز نوروز 
امسال در بخش هایى از فیلمبردارى امسال در بخش هایى از فیلمبردارى 

فصل دوم، عوامل «فصل دوم، عوامل «شهرزاد» به لوکیشن تیمارستان واقع در شهرزاد» به لوکیشن تیمارستان واقع در 
جاده تهران-کرج رفتندجاده تهران-کرج رفتند و سکانس هاى تیمارستان با بازى پریناز ایزدیار و  و سکانس هاى تیمارستان با بازى پریناز ایزدیار و 

شهابشهاب حسینى فیلمبردارى شد. حسینى فیلمبردارى شد.
به گزارش میزان، «شهرزاد به گزارش میزان، «شهرزاد 22» با» با حواشى فراوانى از  حواشى فراوانى از 1515 مهرماه  مهرماه 9595 و با حضور شهاب و با حضور شهاب حسینى،  حسینى، 

ترانه علیدوستى و مصطفى زمانى جلوى دوربین رفت ترانه علیدوستى و مصطفى زمانى جلوى دوربین رفت و بر اساس آخرین اخبار منتشر شده از سوى شبکه 
اینستاگرام «شهرزاد»، این سریال خرداد ماه پخش خود را اینستاگرام «شهرزاد»، این سریال خرداد ماه پخش خود را آغاز مى کند.آغاز مى کند.

نسیم ادبى بازیگر این سریال با اشاره نسیم ادبى بازیگر این سریال با اشاره به نزدیک شدن به زمان پخش سریال «شهرزاد» خاطرنشان به نزدیک شدن به زمان پخش سریال «شهرزاد» خاطرنشان کرد: فصل دوم 
این سریال همچنان در حال فیلمبردارى بوده این سریال همچنان در حال فیلمبردارى بوده و ادامه دارد اما به زودى و طى همین هفته و ادامه دارد اما به زودى و طى همین هفته زمان توزیع قسمت اول از فصل 

دوم سریال «شهرزاد» دوم سریال «شهرزاد» به اطالع عموم خواهد رسید.به اطالع عموم خواهد رسید.
عالوه بر بازیگران قبلى، رضا کیانیان، امیر جعفرى و رؤیا نونهالى از جمله بازیگرانى هستند که به فصل دوم مجموعه 

همان قسمت پریناز  انتهاى فصل اول این سریال با درگذشت بزرگ آقا 

فیلمبردارى فصل دوم، عوامل «شهرزاد» به لوکیشن تیمارستان واقع در جاده تهران- نوروز نوروز 
کرج رفتند و سکانس هاى تیمارستان با بازى پریناز ایزدیار و شهاب حسینى فیلمبردارى شد.

» بسیارى از بازیگران جوان تئاتر براى حضور در  در فیلمبردارى این بخش از فصل دوم «شهرزاد
نقش هاى فرعى از سوى حسن فتحى کارگردان اثر انتخاب شده و جلوى دوربین رفتند.

ى از تولید است؟
مرحله ا

«شهرزاد» در چه 

هه

صلدومصلدوم 
ول از فصلول از فصل 

وم مجموعهم مجموعه 

همانهمان

لوکیشن تیمارستان واقع در ج لوکیشن تیمارستان واقع در ج، عوامل «شهرزاد» به ، عوامل «شهرزاد» به
 بازى پریناز ایزدیار و شهاب حسینى فیلمبردارى ش بازى پریناز ایزدیار و شهاب حسینى فیلمبردارى ش
» بسیارى از بازیگران جوان تئاتر براى حض» بسیارى از بازیگران جوان تئاتر براى حض رزادرزاد
ججججججججججج ججو جل جل جل جل جللوى ددددددىىدوىدوربین رفتند جججججججججججججججججججج جلججج جججلجلجججلجلججلجججلللججججلجللجلجلججلجللجلللللللجللللللللللللجلجلللجللجلو جلو جل جل جل جللللللوى دددددددددددىدوىدوىدوربین رفتندکارگردان اثر انتخاب شده  کارگردان اثر انتخاب شده 

ییی پریییییننانانننننانانانناناناناننانانانانانازنانازنازنازنازنازن قسمت پریناناناناناناناناناز ن قسمت

--ران- جاده تهران-  جاده ته
 شد. شد.

ضور درضور در
د.د.

یال با درگذشت بزرگآقایال با درگذشت بزرگآقا 

فیلمبردارى فصل دوم،فیلمبردارى فصل دوم،
ب بسکانسهاىتیمارستان با سکانسهاىتیمارستان با
ین بخش از فصل دوم «شهرین بخش از فصل دوم «شهر
فرعىاز سوى حسن فتحىکفرعىاز سوى حسن فتحىک
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اپل به بازار تولید پردازنده هاى 
گرافیکى وارد مى شود

 ایرنا| شرکت اپل چند روز پس از اعالم قطع 
 Imagination همکارى با شرکت

Technologies، تــالش جدیدى 

را براى تولید فناورى هاى گرافیکى خود آغاز کرده 
است و به دنبال اســتخدام مجموعه اى از نیروهاى 

جدید در لندن است.
آگهى هاى اســتخدام اپل در ماه هاى گذشته نشان 
مى دهد موقعیت هاى شغلى جدیدى در واحد طراحى 
پردازنده هاى گرافیکى در مرکز طراحى این شرکت 

در انگلیس ایجاد شده است.
 به طور خــاص، این جایگاه هاى شــغلى مربوط به 
طراحى معمارى پردازنده هاى گرافیکى هستند که 
در حال حاضر توسط شرکت Imagination در اختیار 
اپل قرار مى گیرند. ظاهراً هدف اصلى اپل از نشــر 
آگهى ها جذب کارکنان شرکت Imagination است. 
در طول دو سال گذشته، 25 نفر از کارکنان قبلى این 

شرکت به استخدام اپل درآمده اند.

رقیب جدید اسنپ و تپ سى 
رسما آغاز به کار کرد

کارپینو مسافر، اپلیکیشــن رسمى سفارش تاکسى 
آنالین سازمان تاکسیرانى و شهردارى تهران است 
که از اســفندماه گذشــته فعالیت خود را به صورت 
آزمایشى آغاز کرده و از اولین روزهاى سال جدید به 
طور رسمى و گسترده فعالیت مى کند. مازیار حسینى، 
معاون حمل و نقل ترافیک شهردارى تهران با اعالم 
خبر فوق، گزارش داد این اپلیکیشــن فعالیت خود 
را با 2500 راننده تاکســى آغاز کــرده و 12 هزار و 
500 نفر هم در نوبت آموزش قــرار دارند. در حالى 
که اپلیکیشــن هاى اسنپ و تپ ســى هم اکنون در 
تهران فعالیت مى کنند اما مازیار حسینى اعتقاد دارد 
«کارپینو» اولین ســامانه اینترنتى براى درخواست 
تاکسى هاى رسمى در شهر تهران است و از طریق 
این اپلیکیشن مى توان درخواست سفر مسافران را 
به رانندگان، جهت تخصیص تاکســى ارسال کرد.
حسینى هدف سازمان تاکسیرانى و شهردارى تهران 
از راه اندازى کارپینو را چنین بیان مى کند: «یکى از 
اهداف ما تغییر ساز و کار حرفه قدیمى و با اهمیتى 
چون تاکســیرانى با بهره مندى از فناورى است چرا 
که معتقدیم اســتفاده از فناورى هاى نوین مى تواند 
ما را در زمینه مدیریت ترافیــک و افزایش کارایى 

کمک کند.

قیمت آیفون 8 
چقدر خواهد بود؟!

اگر چه آیفون 8 از امکانات منحصر به    مهر |
فردى مانند ســخت افزار قدرتمند، نمایشگر فراگیر 
OLED و حسگر Touch ID در زیر نمایشگر، قابلیت 

ضدآب، امکان شــارژ بى ســیم، قابلیت شناسایى 
چهره کاربر و غیره برخوردار اســت، اما بررسى هاى 
کارشناسى نشان مى دهد قیمت آن قرار نیست چهار 

رقمى شود.
UBS بر این باور اســت که آیفون 8 با 64 گیگابایت 

حافظه داخلى حدود 870 دالر قیمت خواهد داشت و 
البته در صورت افزایش میزان این حافظه قیمت آن 
نیز بیشتر خواهد شد، ولى از 900 دالر فراتر نخواهد 
رفت. در حال حاضر گوشى Galaxy S8 Plus برابر 

با 840 دالر قیمت گذارى شده است.
همچنین پیش بینى مى شــود از آیفون 8 علیرغم 

گرانى استقبال خوبى به عمل آید.

امروز دیگر براى بیشتر نیازهاى روزمره راه  حل    هاى جدیدترى وجود دارد، از جمله براى انتخاب و خرید گل و گیاه دیگر 
کمتر کسى براى خرید گیاه مورد نظر خود،  بدون تحقیق و بررسى دقیق اقدام مى  کند.

مشتریان پیشاپیش و قبل از خرید از حق انتخاب گسترده خود و اطالعات موجود نهایت استفاده را مى  برند. مشترى در 
دنیاى امروز حق انتخاب بیشترى را طلب مى  کند و مایل است دقیق  تر و با قطعیت بیشترى انتخاب کند. زندگى امروزى 
بى  گمان خرید به رو  ش هاى نو تر، هوشمندانه  تر و البته لذت   بخش  ترى را مى  طلبد. از همین روست که هر روز به تعداد 
استفاده  کنندگان سرویس هاى اینترنتى و مشتریان فروشگاه    هاى اینترنتى افزوده مى   شود. فروشگاه ایباغ با همین معیار 
و نیاز جامعه بوده که راه اندازى شده تا شما هموطنان عزیز بتوانید با صرف زمان کمتر و بررسى دقیق تر و همچنین حق 

انتخاب بیشتر و هزینه کمتر بتوانید گل و گیاه مورد نظر خودتان را سفارش داده و در آدرس دلخواه خود تحویل بگیرید.
   ایباغ متشکل از بزرگترین تولیدکنندگان داخلى مى باشد که دست در دست یکدیگر براى خدمت رسانى به جامعه ایرانى 

ایجاد شده است   
http://ebagh.com :وب آدرس

 Rootworld  بازى سرگرم کننده در سبک بازى هاى ماجراجویى از استودیوى بازى سازى Kiuas Games براى 
تبلت ها و گوشى هاى اندروید است. 

همانطور که از اسم بازى مشخص است در این بازى شما در جهان ریشه ها قرار مى گیرید و براى نجات دوستان خود 
باید یک ماجراجویى جدید را آغاز کنید! با کمک ریشه هاى موجود در این جهان و استفاده از قوانین فیزیک از مکانى 

به مکان دیگر حرکت کرده و بیش از صد مرحله و مأموریت مختلف را پشت سر بگذارید! 
هر کدام از دوستان شما در قفسى خاص زندانى شده اند که شــما باید با پیش بردن ماموریت ها آنها را نجات داده و 
ساعت ها مشغول باشید. انواع قدرت هاى یو پى اس مختلف نیز در مسیر ماجراجویى شما وجود دارد که با جمع آورى 

آنها مى توانید چالش را دو چندان کنید! 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماجراجویى با ســاخت عالى هستید بدون شــک Rootworld با گرافیک اچ دى، 
موسیقى دلنواز، کنترلرهاى لمسى خوب و از همه مهم تر گیم پلى اعتیادآور براى ساعت ها شما را به گوشى میخکوب 

مى نماید.

راهنماى خرید

تبلت هاى سرى «تب  A» سامسونگ جزو تبلت هاى 
میان رده  این شرکت به حســاب مى آیند که عالوه بر 
بهره مندى از مشخصات ســخت افزارى قابل قبول، از 

قیمت مناسبى نیز برخوردارند. 
تاکنون این خانــواده داراى دو عضو تب A 8.0 اینچى 
و تب A 9.7 اینچى اســت و همان طور که مشــخص 
است این دو تبلت به طور عمده در اندازه  نمایشگر باهم 

تفاوت دارند. 
از تشابهات این دو تبلت مى توان به کیفیت نمایشگر، 
پردازنده، نسخه  سیستم عامل و دوربین اصلى و سلفى 

آنها اشاره کرد. 
هر دو تبلت وضوح تصویر متوسط768 × 1024 پیکسل 
را به نمایــش مى دهند که بــه دلیل انــدازه  بزرگ تر 
نمایشــگر تب A 9.7 اینچى، این تبلت تراکم پیکسلى 

کمترى نسبت به مدل 8 اینچى، ارایه مى دهد. همچنین 
هر دو تبلت به تراشــه  APQ 8016 ســاخت شرکت 
کوالکام مجهز شده اند که در آن از یک پردازنده  چهار 
هسته اى با توان پردازش 1.2 گیگاهرتز و دو گیگابایت 

حافظه  رم استفاده  شده است. 
عالوه  براین سامسونگ از 16 گیگابایت حافظه  داخلى 
براى این دو تبلت در نظر گرفته که این میزان حافظه، 

قابل افزایش به وسیله  کارت حافظه  microSD است.
 هر دو تبلت ســرى A سامســونگ به آخرین نسخه  
سیستم عامل اندروید در زمان ارایه محصول (اللى پاپ) 
مجهز شده اند و رابط کاربرى بهینه شده  تاچ نیز براى آنها 

در نظر گرفته شده است.
 دوربین اصلى این دو تبلت را یک حسگر 5 مگاپیکسلى 
(فاقد فلش) و دوربین سلفى آن را یک حسگر دوربین 

2 مگاپیکسلى تشــکیل مى دهد. از دیگر تفاوت  هاى 
این دو محصول مى تــوان به ظرفیت باترى اشــاره

 کرد.
 همچنین مدل بزرگ تر این تبلت به یک باترى لیتیوم 
یونى غیرقابل تعویض با ظرفیت 6000 میلى آمپرساعتى 
مجهز شده و نسخه  کوچک تر آن از یک باترى 4200 

میلى آمپرساعتى بهره مى برد. 
 S Pen در نهایت باید به همه  مشخصات این تبلت، قلم
را اضافه کنیم که پیش تر در تبلت هاى گلکســى نوت 

شاهد حضور آن بودیم.
 Galaxy Tab A 8.0 هم اکنون تبلت سامسونگ مدل
LTE را مى توانید با قیمتى در حدود 1300000 تومان 

از بازار داخلى و یا فروشــگاه هــاى مجازى خریدارى 
Saنمایید.
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باغ آنالین
 گل و گیاه

بازى ماجراجویى 
جالب 
«جهان ریشه ها» 

 
گوگل، خبرهاى قالبى و دروغ 

را لو مى دهد
گوگل از اکتبر گذشــته امکان کنترل    مهر |
صحت اخبار ارائه شــده در بخش گوگل نیوز را در 
آمریکا و انگلیــس ممکن کرده بود تــا کاربران با 
مشــاهده محتواى جعلى موجــود در برخى اخبار 

فریب نخورند.
از این پس این خدمات به طور جهانى ارائه مى شود 
تا در صورتى که کاربران بخواهند از صحت و سقم 
خبرى مطلع شــوند بتوانند ایــن کار را به صورت 

ساده ترى انجام دهند.
به عنوان مثال اگر کاربــرى خبر فروش اورانیوم به 
روسیه توسط هیالرى کلینتون را با وارد کردن کلید 
واژه هاى مرتبط در گوگل جستجو کند، لینک هاى 
مرتبط با این خبر را در جســتجوگر مذکور مشاهده 
مى کند. امــا در زیر این لینک ها عبارت ادعا شــده 
توسط اینترنت قابل مشاهده است و همچنین با توجه 
به اینکه یک سایت معتبر خبر دروغ بودن این خبر را 
اعالم کرده این موضوع نیز به کاربر اعالم مى شود.

این جستجوگر در مواردى براى بررسى صحت یک 
خبر از چند منبع اســتفاده مى کند تا درست یا خطا 
بودن خبر ارائه شده براى جستجوگر به طور دقیق 
مشخص شــود. این خدمات عالوه بر جستجوگر 
رومیزى بر روى نسخه همراه جستجوگر گوگل هم 

دردسترس است.

روباتى که قاتالن را 
شناسایى مى کند

محققان دانشگاه سیدنى به منظور    ایسنا|
شناسایى بهتر قاتالن متوارى روباتى ساختند که با 
تقلید بیش از 60 الگوى استفاده از چاقو به نیروهاى 

پلیس کمک مى کند.
این ربات هوشمند«چاقوکش» قادر است تا پس از 
هر ضربه اطالعات مورد نظر مثل نوع چاقو، شدت، 
زاویه و میزان آســیب را ذخیره کند تا کارشناسان 
پلیس افراد مظنون را با ســرعت و دقت بیشــترى 

شناسایى کنند.
به طور کلى این روبات قادر است 60 حالت استفاده 
از چاقو را شناســایى کند و اثر هر ضربه را بر روى 
بافت مورد نظر قرار دهد تا فرایند شناسایى مجرم با 

سرعت و دقت بیشترى انجام شود.
طبق آخرین آمــار پلیس ایاالت متحــده احتمال 
اســتفاده از چاقو به جاى ســالح گرم ســه برابر 
بیشــتر اســت. بنابراین بــراى شناســایى بهتر 
مجرمــان الزم اســت تــا عــالوه بر شناســایى 
نوع چاقو، اثر آن بــر روى لباس و بافــت زخم نیز 

مشخص شود.
روبات متخصص اســتفاده از چاقو از گاز فشرده یا 
پنوماتیک نیرو مى گیرد. مهمترین مزیت این سیستم 
آزادى عمل بیشــتر و حرکات نرم تر مشابه بازوى 

انسان است.

کلیک

فناورانه

با اجراى پروژه «فیبر نورى بــه منازل»، به جاى کابل 
مسى، فیبر نورى به کاربران خانگى، ادارات و مؤسسات 
ارائه مى شود. طرح اتصال فیبر نورى که سرعت ارتباط 
را در حد چشــمگیرى افزایش مى دهد، در کشورهاى 
مختلف دنیا انجام شده اســت. اما جایگزینى فیبرنورى 
به جاى کابل مســى زمانى مقرون به صرفه خواهد بود 
که محتواى دیجیتال بســیار زیادى برروى شــبکه ها 
تعریف شــود و کاربران نیاز به داشتن ســرعت باال را 

احساس کنند.
اتصاالت پهن باند فیبر به خانه یا همان اتصاالت پهن 
باند FTTH، معرف اتصاالت کابل فیبرنورى براى اماکن 
به صورت اختصاصى است. این سیستم ها که براساس 
نور هســتند، توان انتقال انبوهى از اطالعات به شکل 
کارآمدترى از قبیل تلفن، ویدئو، داده و غیره را در مقایسه 

با شیوه سنتى کابل هاى مسى دارا هستند.
این فناورى به ســرعت رو به گســترش اســت زیرا 
برترى هایى نســبت به فناورى هاى کنونــى دارد که 
امکان اتصال پرسرعت تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به 
زوج هاى پیچیده رسانا و خطوط DSL از جمله آنها است.
ایرانیان نت، اپراتور مجرى پروژه فیبر نورى در کشور، 
سابقه بیش از پنج سال فعالیت در این زمینه دارد و وزارت 
ارتباطات نیز بر لزوم تســریع روند امــور در این زمینه 

اصرار مى کند. 
پیش از این وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات درباره 
زیرساخت هاى ارتباطى کشــور، علت تأخیرهاى پیش 
آمده در روند فعالیت این شرکت را وجود برخى مشکالت 
مالى دانســت. عالوه بر آن واعظى معتقد است که هم 
اکنون ایران و کشورهاى منطقه نیازمند کارخانه ساخت 

فیبر نورى هستند.
اما باقرى چنارى -مدیر عامل اپراتور فیبر نورى- پیش 
از این با بیان اینکه پروژه اتصال فیبر نورى به منازل و 
سازمان ها حداقل به طور متوســط به پنج میلیارد دالر 
ســرمایه احتیاج دارد، گفته بود: اگر پروژه ایرانیان نت، 
هشت سال به طول بیانجامد به طور متوسط ساالنه به 
700 میلیون دالر (3000 میلیارد تومان) سرمایه گذارى 

نیاز دارد.
وى همچنین درباره منابع سرمایه خارجى ایرانیان نت 
اظهار کرده بود: یکى از منابع ســرمایه گذارى خارجى 

این شرکت بانک سایناشــور چین است که 
دریافت سرمایه از این بانک مورد موافقت 

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
و وزارت امور اقتصــادى و دارایى 

قرار گرفته و هم اکنون در بانک 
عامل مشــغول تکمیل پرونده 
هســتیم. در مرحلــه دوم این 

همکارى قرار است خط اعتبار به 
ارزش یک میلیــارد دالر براى حدود 

یک میلیــون پــورت FTTH در اختیار 
کشور قرار داده شود.

باقرى در پاســخ به این ســئوال که شرکت 
ایرانیان نت چگونه بازگشت سرمایه سرمایه گذاران 

را تضمین مى کند؟ گفته بود: بــراى هر پروژه پیش از 
سرمایه گذارى، یک طرح تجارى تهیه مى شود که این 
نقشه شامل آینده سرمایه گذارى هم هست. در این طرح 
تجارى مشخص مى شود که هر میزان سرمایه گذارى 
طى بازه زمانى مشخص، چقدر بازگشت سرمایه خواهد 
داشت و درحال حاضر طرح تجارى بسیارى از شهرهاى 
ایران تهیه شــده و این نقشــه ها با حضور یک مشاور 
خارجى بــراى بانک هــاى خارجى نیــز در حال تهیه

  است.
او آن زمان درباره زمان بهره بردارى نهایى از کابل هاى 
فیبر نورى به صورت FTTH و FTTC اظهار کرده بود: 
بحث ارائه دسترســى فیبر نورى به شرکت ها در سال 
آینده قطعى است و در زمینه دسترســى فیبر نورى به 
منازل هم در ســال آینده نزدیک به 500 هزار شماره 
پورت در برنامه اجرایى شرکت قرار دارد که نیمى از آن 

باید تا پایان سال آینده فعال شود.

ناکامى اپراتور چهارم در اجراى پروژه
با وجود این با گذشــت بیش از یک سال از زمانى که از 
طرف این اپراتور وعده داده شــده بود، محمود واعظى 
درباره آخرین وضعیت اپراتور چهارم ارتباطى و دالیل 
ناکامى اپراتور فیبر نورى در تحقق وظایفش اظهار کرد: 
متاسفانه طبق آنچه در پروانه اپراتور چهارم مورد اشاره 
قرار گرفته، شــرکت ایرانیان نت تاکنون موفق نبوده 
است. افرادى که این پروانه را گرفتند، فکر نمى کردند 

براى ایجاد شــبکه 
فیبر نورى در کشور 
چنین سرمایه گذارى 

عظیمى الزم باشد.
 ســرمایه اجراى این طرح 

در داخل کشور براى شرکت 
مربوطه وجود نداشت و در دوره 

تحریم هم این امکان نبود که اپراتور 
چهارم بتواند از حضور ســرمایه گذاران 

خارجى بهره بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان اینکه ایرانیان 
نت پــس از پایان تحریم ها مذاکراتــى را در خصوص 
جذب ســرمایه گذار خارجى انجــام داده، عنوان کرد: 
اکنون حدود 90 تا 95 درصد مذاکرات این شــرکت با 
یک شریک خارجى انجام شــده و ممکن است ظرف 
یک ماه آینده قراردادى بین آنها امضاء شود. براساس
کالنشــهر  هشــت  قــرارداد  ایــن  امضــاى   
کشور تحت پوشــش شــبکه فیبر نورى قرار خواهند 

گرفت.
از ســوى دیگر محمدجواد آذرى جهرمى - مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت - گفت: 23 هزار کیلومتر 
فیبر نورى در کشور کشیده شده که در مجموع 40 درصد 
سرمایه گذارى هایى که براى توسعه زیرساخت ها انجام 
شده از منابع داخلى بوده است .همچنین طبق آخرین 
آمار ظرفیت کابل فیبر نورى بین شهرى در ایران به 61 

هزار کیلومتر رسیده است.

سرمایه گذارى دیربازده
جهرمى همچنیــن در آخرین اظهارات خــود درباره 
فیبر نورى اظهار کرده اســت: باید توجه داشت که در 
بحث FTTX انحصارى در کشــور وجود ندارد، چرا که 
شرکت هاى FCP مجوز فعالیت در بخش FTTC را دارا 
هستند و در نهایت تنها یک بخش FTTH است که در 

انحصار شرکت ایرانیان نت قرار دارد.
وى ادامه داد: در این میان نکته مهم آنکه این طرح نیاز 
به ســرمایه گذارى عظیم دارد و نوع سرمایه گذارى آن 
از جنس دیربازده اســت. اما اکنون آنچه شاهدیم آنکه 
 FCP اکثر شرکت ها از مخابرات گرفته تا شرکت هاى
با وجود ادعاهاى متعددى که در حوزه ســرمایه گذارى 
دارند، طى یک سال اخیر سرمایه گذارى  عمده اى انجام 
نداده اند. شرکت ایرانیان نت در همین شرایط قرار دارد 
در حالى که مطلوب آن است که براى اجراى این پروژه 

سرمایه گذارى و نقدینگى الزم تأمین شود.

Galaxy Tab A 8.0 LTE تبلت سامسونگ مدل
به همراه قلم S Pen ظرفیت 16 گیگابایت

اپل به بازار تولید پردازنده هاى 
گرافیکى وارد مى شود

ایرنا| شرکت اپل چند روز پس از اعالم قطع 
Imagination همکارى با شرکتn

Technologies، تــالش جدیدى 

را براى تولید فناورى هاى گرافیکى خود آغاز کرده 
است و به دنبال اســتخدام مجموعه اى از نیروهاى 

جدید در لندن است.
آگهى هاىاســتخدام اپل در ماه هاى گذشته نشان

مى دهد موقعیت هاى شغلى جدیدى در واحد طراحى 
پردازنده هاى گرافیکى در مرکز طراحى این شرکت 

در انگلیس ایجاد شده است.
 به طور خــاص، این جایگاه هاى شــغلى مربوط به

طراحى معمارى پردازنده هاى گرافیکى هستند که 
nدر حال حاضر توسط شرکت Imagination در اختیار 

ً

با اجراى پروژه «فیبر نورى بــه منازل»، به جاى کابل 
فیبر نورى به کاربران خانگى، ادارات و مؤسسات  مسى،
ارائه مى شود. طرح اتصال فیبر نورى که سرعت ارتباط 
را در حد چشــمگیرى افزایش مى دهد، در کشورهاى 

این شرکت بانک سایناشــور چین است که 
دریافت سرمایه از این بانک مورد موافقت 

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
و وزارت امور اقتصــادى و دارایى 

رامین مشکاه

زل
 منا

ن در
اکنو

نورى؛ 
سیستم هاى فیبر



بین المللبین الملل 11112911 سال چهاردهمچهارشنبه  23 فروردین  ماه   1396

  ایلنا| رهبر مخالفان ونزوئال، دستورى را که بر اساس آن به مدت 15 
سال از انجام مشاغل دولتى منع شــده، رد کرده و داراى انگیزه سیاسى 

خوانده است.
«انریکه کاپریلس» گفت متهم است که در پست فرماندارى ایالت 
«میراندا» مرتکب اقدام هاى غیرقانونى شــده و این ممنوعیت 
به همین دلیل براى وى اعمال شده است. وى این اتهام ها را 

نادرست خواند. 
این ممنوعیــت مى تواند مانع از شــرکت انریکه کاپریلس در 

انتخابات ریاست جمهورى سال آینده ونزوئال شود.
مخالفان دولــت ونزوئــال و در صــدر آنها انریکــه کاپریلس 

خواهان برگزارى یک همه پرســى براى عزل «نیکالس مادورو» 
رئیس جمهورى فعلى، هستند. 

کاپریلس بزرگ ترین امید مخالفان براى شکست دادن مادورو است. انریکه 
کاپریلس در سخنرانى براى هوادارانش در «کاراکاس» پایتخت ونزوئال، گفته است که 

از سمت خود کنار نخواهد رفت. وى چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئالست که فعالیت دولتى آنها ممنوع شده است. 
کاپریلس از معترضان خواسته است که در تظاهرات شرکت کنند.

کاراکاس از هفته پیش شاهد گردهمایى هاى اعتراضى بوده است. یکى از معترضان در تظاهرات به ضرب گلوله کشته شد. 
معترضان، دولت را به ســرکوب اعتراض ها متهم مى کنند و مقام هاى دولتى نیز انریکه کاپریلس را به تحریک ناآرامى ها و 
خونریزى متهم کرده اند. تصمیم اخیر دیوان عالى ونزوئال براى سلب اختیار پارلمان و انحالل آن، جرقه این اعتراض ها بود. 
با وجود آنکه دیوان عالى به سرعت از تصمیم خود عقب نشست اما اعتراض هاى خیابانى ادامه یافت. اکثر نمایندگان پارلمان 

ونزوئال مخالف دولت هستند.

منابع مطلــع تأکید 
کردند، تصمیم «دونالد ترامپ» براى هدف قرار دادن 
پایگاه هوایى سوریه با 59 موشک «توماهاوك»، از دل 
شکستگى «ایوانکا ترامپ» درباره حمله اى شیمیایى در 
سوریه که به «بشار اسد» نسبت مى دهند،  نشأت گرفت.
به گزارش خبرآنالیــن، دونالد ترامپ، هم زمانى که به 
عنوان شهروند از مداخله «باراك اوباما» رئیس جمهور 
ســابق آمریکا در منطقه انتقاد مى کرد و هم به عنوان 
رئیس جمهورى همــواره مخالف مداخلــه نظامى در 
سوریه بوده است. اما یک منبع جمهوریخواه معتقد است 
که این چرخش ناگهانى پس از آن ایجاد شد که ترامپ 

از واکنش مهیج ایوانکا ترامپ به حمله شیمیایى 
سه شنبه گذشته (4 آوریل) در سوریه متقاعد شد.

یک منبع نزدیک به خانــواده ترامپ گفت: «ایوانکا به 
صورت روز افزون روى پدرش نفوذ بیشــتر و بیشترى 
پیدا مى کند. او گاهى به پدرش مشورت مى دهد و کامًال 
واضح بود که باید اقدامى به هر شکلى علیه اسد انجام 
شود. ایوانکا خشــمگین بود که چرا فوراً پس از حمله 

سوریه پاسخ مستقیمى داده نشده است.»
ایوانکا ترامپ، دختر ارشد رئیس جمهورى آمریکا پس 
از حمله شیمیایى ســوریه در توئیتى نوشت: «با دیدن 
تصاویرى از ســوریه پس از حمله شیمیایى بى رحمانه 

دل شکسته و خشمگین شدم!» 
پس از اظهارات ایوانکا، موضع رئیس جمهورى آمریکا 
درباره یک واکنش نظامى ســریعًا تغییر کرد و او فوراً 

مدعى شد که این حمله «توهین به بشریت» بود.
ترامپ همچنین ساعاتى پیش از حمله به پایگاه هوایى 
«الشعیرات» گفت: «آنچه اســد انجام داد،  وحشتناك 
است. گمان مى کنم آنچه در سوریه رخ داد، "مایه شرم 
بشریت" است و او آنجاست و گمان مى کنم که او اوضاع 

را در دست دارد. بنابراین باید کارى انجام شود.»
پس از حمله موشکى آمریکا به الشعیرات، ایوانکا در پیام 
توئیتر دیگرى نوشت: «شــرایطى که ما در آن زندگى 
مى کنیم، نیازمند اتخاذ تصمیم هاى ســخت است. به 
پدرم افتخــار مى کنم که این جرائم وحشــتناك علیه 
بشریت را نپذیرفت.» به گفته منبع آگاه مذکور، ایوانکا 
نظرات خاص خودش را دارد و با آن توئیت ها به وضوح 
توانســت به تغییر دیدگاه  پدرش در مورد سوریه کمک 

کند.

وزیر خارجه آلمان در گفتگو با یک نشریه    فارس|
آلمانى ضمن انتقاد از سیاست هاى دولت آلمان در قبال 
اروپا گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شکاف بزرگى 

را در بودجه این اتحادیه ایجاد مى کند.
«زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان خواســتار پیگیرى 
نقش قدرتمند اروپا در سیاســت هاى اجتماعى شد. این 
موضوعى اســت که دفتر صدراعظم آلمان با آن مخالف 

است.
وى در گفتگــو با نشــریه آلمانى «اشــپیگل» از نوعى 
تنش ایدئولوژیک ســخن گفت که مى تواند در مبارزات 

انتخاباتى آتى خود را نشان دهد.
وزارت خارجه آلمان پیشنهاد داده است که در بودجه آتى 
اتحادیه اروپا مبالغ بیشــترى براى آموزش و تحقیقات، 
توســعه مناطق کمتر توســعه یافته و مقابله با بیکارى 

جوانان در نظر گرفته شود.

گابریل در این مــورد گفت: «ما سوســیال دموکرات ها 
از اینکــه  افــراد در اتحادیه اروپا داراى ســطح زندگى 
برابرى باشــند حمایــت مى کنیم امــا محافظه کاران 
(سوسیال مسیحى و دموکرات مسیحى) خواستار رقابت 

هستند.»
وزیر خارجه آلمان افــزود: «اینکه محافظه کاران مدعى 
شده اند که اروپاى قوى به معنى بدهى هاى بیشتر و یا پول 
کمتر براى آلمان است. خروج بریتانیا از اروپا شکافى در 

بودجه اتحادیه اروپا ایجاد مى کند.»
گابریل که وى هم از حزب سوسیال دموکرات است اعالم 
کرد که در انتخابات پارلمانى حتمًا سیاست هاى مربوط 
به اروپا یکى از مهمترین مسائلى خواهد بود که این حزب 

به آن مى پردازد.
 انتخابات پارلمانى آلمان 24 سپتامبر (2 مهرماه) برگزار 

مى شود.

یونان    باشگاه خبرنگاران جوان |
پس از ماه ها مذاکرات پیچیده با وام دهندگان 

اروپایى درباره اصالحات جدید به توافق رسید.
«پى یر موسکوویسى» کمیسر امور اقتصادى 
اتحادیه اروپا پس از نشســت وزیــران دارایى 
کشورهاى منطقه یورو در والتا، پایتخت مالت، 
از موافقت یونان با اصول کلى اصالحات کمک 

مالى جدید ابراز خشنودى کرد.
«یروئن دایســلبلوم» رئیس منطقه یورو نیز 

تصریح کرد موانع بزرگ رفع شده اند.
وى افزود دولت یونان آماده اســت که در سال 
2019 هزینه هاى خــود را کاهش و بر خالف 
مخالفت هاى عمومى گسترده، در سال 2020 

مالیات ها را افزایش دهد.
دایســلبلوم خاطرنشــان کرد: «وضع یونان 
بهبودى ندارد و این چیزى است که ما مسئول 

آن هستیم.»
 کمک مالى جدید از اهمیتى حیاتى براى دولت 
یونان برخوردار است زیرا آتن باید ژوئیه آینده 
بیش از هفت میلیارد یورو بــه طلبکاران خود 

بپردازد.
تداوم اختالفات میان دولــت یونان و صندوق 
بین المللى پول موجب شــد مذاکرات دوشنبه 
هفته گذشته آتن و طلبکارانش یک بار دیگر به 

شکست منجر شود.

روسیه با انتقاد از لغو سفر «بوریس جانسون»    ایرنا|
وزیر خارجه انگلیس به مســکو، اعالم کرد: متأســفانه از 
مدت ها پیش ثبات و استمرار اقدام ها از خصوصیات ویژه 

سیاست خارجى کشورهاى غربى حذف شده است.
جانسون در اوج تنش ایجاد شده میان مسکو و واشنگتن به 
دنبال حمله موشکى روز جمعه آمریکا به سوریه، اعالم کرد 

که سفر برنامه ریزى شده خود را به روسیه لغو کرده است.
«ماریا زاخارووا» سخنگوى وزارت خارجه روسیه در پاسخ 
به اقدام طرف انگلیســى گفت: چنین به نظر مى رسد که 
شرکاى غربى در دنیاى خود زندگى مى کنند و برنامه ها را به 

بهانه هاى واهى لغو مى کنند.
زاخارووا در گفتگو با رادیو روسى «گاواریت ماسکوا» افزود: 
روسیه همواره خواهان برقرارى روابط باثبات با کشورهاى 

جهان مبتنى بر معیارهاى حقوق بین الملل بوده است.
وى در پایان اظهار داشت: لغو سفر بوریس جانسون وزیر خارجه 
انگلیس به مســکو در پى اعالم به تعویق افتادن آن صورت 
گرفت. «آلکسى پوشکوف» رئیس کمیسیون سیاستگذارى 
رسانه اى شوراى فدراسیون روسیه (مجلس سنا) هم در توئیتر 
نوشت: وزیر خارجه انگلیس به دلیل اینکه سخنى جز اتهام زنى 

ندارد، سفر به مسکو را لغو کرد.

وى افزود: همانطور که جانسون گفته «رکس تیلرسون» وزیر 
خارجه آمریکا موضع واحد غرب را به اطالع روسیه خواهد 
رساند و وزیر خارجه انگلیس مى تواند با لغو سفرهاى دیگر 

هم صرفه جویى کند.
وزیر خارجه انگلیس در یادداشتى که منتشر کرد، خاطرنشان 
کرد سفر به مسکو را که قرار بود دوشنبه هفته آینده انجام 
گیرد، لغو کرده است. جانسون همچنین با صدور بیانیه اى 
اعالم کرد : تحوالت سوریه اوضاع را تغییر اساسى داده است.

جانســون اضافه کرد: از دفاع مداوم روسیه از حکومت اسد 
متأسف هستیم و از مسکو مى خواهیم، هر چه ممکن است 
براى رسیدن به یک راه حل سیاســى و همکارى با دیگر 

اعضاى جامعه بین المللى را به کار گیرد.
انگلیس متحد آمریــکا و عضو اصلى گروه کشــورهاى 
غربى-عربى ضدســورى است که از شــش سال پیش 
براندازى حکومت ســوریه را با اســتفاده از گــروه هاى 
مســلح و جذب عناصر افراطى از کشــورهاى مختلف در 
دســتور کار قــرار دادند که به تشــکیل و تقویــت ده ها

گروه تروریســتى مانند داعــش و جبهه النصــره منجر 
شــده و هزاران کشــته و میلیون ها آواره بین عراقى ها و 

سورى ها در پى داشته است. 

با وجود آنکه برخى نظرسنجى ها در فرانسه    ایسنا|
نشــان مى دهند که «مارین لوپن» کاندیداى ریاســت 
جمهورى راســت افراطى در دور دوم انتخابات ریاســت 
جمهورى این کشور شکست خواهد خورد اما همین نتایج 
نشــان مى دهد که او در حال حاضر مى تواند بر حمایت 
احتمالى یک چهــارم از رأى دهندگانى که هنوز تصمیم 

قطعى نگرفته اند حساب باز کند.
در حالى که تنها دو هفته تا موعد برگزارى انتخابات ریاست 
جمهورى 23 آوریل فرانســه باقى مانده احتمال پیروزى 
مارین لوپن به عنوان کاندیداى ریاست جمهورى جبهه 
ملى در این انتخابات باعث افزایش شدید نگرانى در فرانسه 

شده است.
لوپن به عنوان یک مخالف با اتحادیه اروپا وعده برخورد 
با مهاجــران و ممنوع کــردن ازدواج همجنس گرایان را 

داده است.
نظرســنجى ها مى گویند این رهبر جبهه ملى فرانســه 
نمى تواند در دور دوم انتخابات ریاست جمهورى در هفت 
ِمى در مقابل دیگر کاندیداها پیروز شــود اما در عین حال 

فرانســوى ها به یاد دارند که پیش بینى نظرسنجى ها در 
انگلیس در ارتباط با برگزیت و در آمریکا در ارتباط با ریاست 

جمهورى «دونالد ترامپ» اشتباه از آب در آمدند.
جدیدترین نظرسنجى ها در فرانسه نشان مى دهد از هر سه 
رأى دهنده فرانسوى یک نفر هنوز در مقطع فعلى تصمیم 
قطعى نگرفته و به این ترتیب هنوز نتایج نظرســنجى ها 
درباره پیروز انتخابات ریاســت جمهورى فرانســه قابل 

استناد نیست.
پیش بینى از بابت پیــروزى لوپن در انتخابات ریاســت 
جمهورى فرانسه موجب شده که رسانه ها و دست اندرکاران 
فرهنگى و مشاهیر در این کشور نســبت به کابوس این 

ریاست جمهورى هشدار دهند.
به گفته «متیو کرواســاندو» ســردبیر نشریه چپ گراى 
«اوبزرواتور»، این کاندیداى ریاســت جمهورى 48 ساله 

«یک خطر واقعى» را متوجه فرانسه مى کند.
ده ها بازیگر، خواننده و هنرمند دیگر فرانســوى نیز اخیراً 
پاى یک سرمقاله در روزنامه «لیبراسیون» این کشور امضا 
کردند که در آن نوشته شده بود: «حزب جبهه ملى در آستانه 

رسیدن به قدرت قرار دارد. ما خواهان مقابله همه جانبه با 
مارین لوپن به نام آزادى تفکر و خالقیت هستیم.» 

در عین حال بسیارى از هنرمندان نیز گفته اند در صورت 
پیروزى لوپن ترجیح مى دهند از فرانسه به کشور دیگرى 
براى زندگى بروند. آنها نیز همچون آمریکایى هایى که بعد 
از پیروزى ترامپ زندگى در کانادا را به آمریکا ترجیح دادند 

مى خواهند براى زندگى به کانادا بروند.
«گویى بدوس» یک کمدین چپ گراى فرانسوى در کتابى 
که در ماه مارس منتشر کرد، نوشت: «من محض احتیاط 
براى نقل مکان به کبک برنامه ریزى کرده ام. من انزجار 

کامل از خاندان لوپن دارم.»
همچنین «ژان مارى گوستاو لوکلزیو» نویسنده فرانسوى 
که در ســال 2008 نوبل ادبیات را گرفت، در سال 2015 
گفته بود که اگر لوپن در فرانسه رئیس جمهور شود گذرنامه 

فرانسوى اش را لغو خواهد کرد.
بســیارى از چهره هاى دیگر از جملــه مقام هاى دولتى 
نیز وعده دادند که در مقابل دولتــى تحت رهبرى لوپن 

مقاومت کنند.

روسیه: ثبات از سیاست خارجى غرب 
حذف شده است

                دل شکستگى ایوانکا 
                دلیل حمله ترامپ به سوریه! 

اعتراض رهبر مخالفان ونزوئال به 
ممنوعیت ها علیه خودش

طرح اصالحات 
اقتصادى به زودى در 
یونان اجرا مى شود

قاومت کنند.

دســتیار ویژه نخســت وزیر    مهر|
پاکســتان ضمن اعالم آمادگى کشورش 
براى مذاکراه با هند گفت که دهلى تمایلى 
براى مذاکرات با اســالم آباد بر سر مسئله 

کشمیر ندارد.
«طارق فاطمى» دستیار ویژه نخست وزیر 
پاکستان طى گفتگو با شبکه تلویزیونى این 
کشور از آمادگى اسالم آباد براى مذاکره با 

دهلى بر سر مسئله کشمیر خبر داد.
وى افزود: باید مسائل بین دو کشور هسته اى 
همسایه از طریق مذاکرات حل شود، مسئله 
کشمیر را نمى توان نادیده گرفت اما به نظر 
مى رسد که هند تمایلى به مذاکرات در این 

باره ندارد.
وى در ادامــه گفــت که افراطــى گرى و 
تروریسم بزرگ ترین آسیب را به کشورهاى 

اسالمى وارد کرده است.
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان همچنین 
در ادامه اظهارات خود با تأکید بر گفته هاى 
مقامات پیشین این کشــور اعالم کرد که 
ائتالف نظامى عربستان سعودى علیه هیچ 
کشور اسالمى نیست و تنها براى مبارزه با 

تروریسم تشکیل  شده است.
وى افزود: اعتراض ها بر این ائتالف شاید به 
این خاطر باشد که هنوز اهداف ائتالف نظامى 
عربستان به درستى مشخص نشده است 
و وزراى دفاع کشــورهاى عضو نیز تاکنون 

اجالسى در این باره تشکیل نداده اند.
فاطمى همچنین در مورد روابط اسالم آباد و 
کابل اعالم کرد که کشورش هموراه خواهان 
برقرارى امنیت و ثبات در افغانستان است و از 
عملکرد روسیه براى پیشبرد مذاکرات صلح 

افغانستان با طالبان حمایت مى کند.

هند تمایلى براى
 مذاکره بر سر مسئله 

کشمیر ندارد

«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان با شــرکت در ســی 
و دومین نشســت حزب دموکرات مســیحی در شهر 
«ِگریِمن» ایالــت ِمکلِنبورگ فورپوِمــرن آلمان اظهار 
داشــت: یک کشــور باید براي تأمین امنیت داخلی و 
خارجی اش، مســئول باشــد و ما می دانیم که بسیاري 
از مــردم از ترس به خود مــی لرزند که آیا منازلشــان 
فروریختــه و منهدم شــده اســت یا آنکه یــک حمله 
تروریســتی صورت گرفته اســت؟ به همین خاطر این 
باوري درســت اســت که ما پرســنل و نیروي انسانی 
بیشتري (براي تأمین امنیت) در اختیار داشته باشیم و این 
درست اســت که ما به نیروهاي امنیتی احترام بگذاریم. 
باید از ظرفیت هاي عقالیی و حقوقی در این راه استفاده 

کنیم.
به گزارش آریا، مرکل در مورد آوارگانی که با اقامتشان 
(یا تمدید اقامتشــان) در آلمان مخالفت شده است نیز 
گفت: بســیاري از آنها هم اکنون با انقضاي مدت زمان 
اقامت خود در آلمان مواجه شــده اند و مــا دیگر نیازي 
نمی بینیم که آنها در کشــورمان اقامت داشــته باشند. 
می خواهم یک بار دیگر بگویم که زمانی که در ســال 
2005 میــالدي تقریبًا هر کــس در اروپا ایــن باور را 
داشــت که ترکیه باید بــه عضویــت در اتحادیه اروپا 
درآید من همواره می گفتم اعتقادي نــدارم ترکیه باید 
عضو اتحادیه اروپا شود و ما به مشــارکت ممتاز ترکیه 
(با اتحادیه اروپا) نــه عضویت (دائم) این کشــور نیاز 
داریم و در ایــن موضع نیز هیچ تغییري حاصل نشــده 

است.

شکاف بزرگ درشکاف بزرگ در
 بودجه اتحادیه اروپا با  بودجه اتحادیه اروپا با 

خروج بریتانیا خروج بریتانیا 

وحشت فرانسوى ها از لوپنوحشت فرانسوى ها از لوپن
آمریــکا در پــى افزایــش    تسنیم|
نگرانى هایش از اقدامات نظامى پیونگ یانگ، 
ناو هواپیمابر «کارل وینسون» را در رأس یک 
گروه ضربت نیروى دریایى آمریکا، به نزدیکى 

کره شمالى اعزام کرد.
یک گروه ضربت نیروى دریایى آمریکا، که گروه 
«کارل ویسنون» نامیده مى شــود،عازم غرب 
اقیانوس آرام و نزدیک شبه جزیره کره خواهد شد.
این اقدام همزمان با افزایش نگرانى ها از برنامه 
تسلیحاتى کره شمالى انجام مى شود. این کشور 
ماه گذشته یک فروند موشک اسکاد را آزمایش 

کرد که با سوخت مایع کار مى کند.
این مقام آمریکایى، که خواســت نامش فاش 
نشــود، گفت: «نــاو کارل وینســون، که یک 
ناو هواپیمابر است به زودى از سنگاپور به سمت 

شبه جزیره کره حرکت خواهد کرد.»
وى با بیان اینکه تحرکات کره شــمالى بسیار 
نگران کننده است، گفت: «احساس مى کنیم که 

حضور گسترده ضرورى است.»
شــبکه خبرى «ســى ان ان» نیز به نقل از یک 
مقام آمریکایى، گزارش داد که اعزام گروه کارل 
وینسون، در واکنش به «اقدامات تحریک آمیز» 

اخیر کره شمالى صورت مى گیرد.
پیش از این «ســتاد فرماندهى اقیانوس آرام» 
در توئ یتر خود از پهلو گرفتن کارل وینســون در 
سنگاپور، پس از بازگشــت از رزمایش مشترك 

ارتش آمریکا و ارتش کره جنوبى، خبر داده بود.
اعزام گروه ضربت نیــروى دریایى آمریکا، پس 
از آن است که «دونالد ترامپ»  رئیس جمهورى 
این کشور با «شى جین پینگ» رئیس جمهورى 
چین دیدار کرده است؛ دیدارى که در آن ترامپ 
خواستار افزایش اقدامات پکن، براى جلوگیرى از 

فعالیت هاى هسته اى کره شمالى شد.

حرکت گروه
 ضربت آمریکا به سمت 

شبه جزیره کره

ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود



1212حوادثحوادث 2911 سال چهاردهمچهارشنبه  23 فروردین  ماه   1396

چهل تکه

  جام نیوز | مرد 58 ساله در حرکتى باورنکردنى در حالى 
که زنده بود در تابوت خوابید و مراســم جعلى تشییع جنازه براى 

خود راه انداخت.
«لین گوازونگ» هرگز ازدواج نکرده و هیچ فرزندى  ندارد اما به 
مادر و خواهر خود گفته که دلش مى خواســته براى خود مراسم 
تشییع جنازه برگزار کند.مرد میانسال از همسایگان و خویشاوندان 
خود نیز خواسته تا در این مراسم شرکت کنند.مردم حاضر در مراسم 
وانمود مى کنند که ناراحت و عزادار هســتند.لین پس از اجراى 
مراسم بیان کرده که مى خواستم ببینم وقتى ُمرَدم چه مراسمى 

برایم گرفته مى شود و شرایط چگونه است.
این مرد دیوانه در طول مراســم گاهى از تابوت بلند شده و در 

حالى که در تابوت نشسته مردم را نگاه مى کند.

ملکه زیبایى فلیپین با شلیک گلوله مردانى که به او    فردا|
گل و شکالت داده بودند به قتل رسید.

قربانى «مریم کریستین باالگتاش» 23 ســاله هنگام انتقال به 
بیمارستان در آمبوالنس جان سپرده و پزشکان نتوانستند وى را 
از مرگ نجات دهند.«خولیولیزاردو» از پلیس منطقه گفت: «پس 
از قتل قربانى تحقیقات براى شناســایى قاتل یا قاتالن وى آغاز 
شده است.قصد داریم با بازبینى فیلم دوربین هاى مداربسته متهم 
فرارى را بازداشت کنیم .»اســلحه اى که از آن به قربانى شلیک 
شده یک تپانچه کالیبر 45 بوده است. بنابر گزارش هاى پلیس دو 
مرد موتورسوار پس از شلیک از ساختمان خارج شده و با موتور از 

صحنه جنایت گریخته اند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | توریست بدشانسى که در 
حال شنا در دریاچه «ویکتوریا » در کشور اوگاندا بود نمى دانست 
چه سرنوشت شومى در انتظارش است. این توریست نگونبخت 
ناگهان توسط یک کروکودیل خطرناك مورد حمله قرار گرفت و 

یکى از پاهایش را از دست داد.
عکســى که بعد از وقوع این حادثه منتشــر شــده است نشان
 مى دهد که این جانور خطرناك پاى چــپ وى را کامًال دریده و 
قسمتى از آب دریاچه نیز مملو از خون است. این توریست که هنوز 
هویتش مشخص نشده است مردى سفید پوست بود. عده اى از 
مردم محلى به همراه یکى از نیروهاى دفاعى مردمى اوگاندا در 

حال کمک به این مرد دیده مى شوند.

دیوانگى
 از نوعى دیگر!

گلوله باران 
ملکه زیبایى 

عاقبت توریست بدشانس 
هنگام شنا 030201

  انتخاب| فرمانــده انتظامى نهاوند گفــت: براثر 
درگیرى طایفه اى در روســتاى «توانه» از توابع برزول و 
بخش زرین دشــت نهاوند یک نفر کشته و سه نفر نیز به 

شدت مجروح شدند.
ســرهنگ منصور ملکى با اعالم مطلب فوق افزود: ظهر 
روز شنبه در درگیرى طایفه اى رخ داده در روستاى توانه 
از توابع بخش زرین دشــت نهاوند که بخاطر اختالفات 
قبلى و طایفه اى بوده چهار نفر کشــته و مجروح شدند.

وى خاطرنشان کرد: این اختالفات مربوط به سال هاى 
گذشته بوده و درگیرى هایى نیز درگذشته این عده با هم 
داشــته اند که بین دو طایفه رخ داده است.فرمانده نیروى 

انتظامى نهاوند اظهار داشــت: این دو طایفه که در این 
روستا و در 30 کیلومترى نهاوند با جمعیت بیش از دوهزار 
نفر زندگى مى کنند روز شنبه با چوب و چماق و سنگ با 
هم درگیر شــدند که در این درگیرى ها یک نفر با اسلحه 
شکارى کشته شد و ســه نفر دیگر نیز به شدت مجروح

 شدند.ســرهنگ ملکــى گفــت: فــرد کشته شــده 
مردى 47 ســاله اســت و ضارب بــه همــراه چند نفر 
از طرفیــن دعــوا توســط نیــروى انتظامى دســتگیر 
شــده اند.وى تأکید کرد: با هماهنگى مقــام قضائى و با 
حضور عوامل انتظامى اوضاع این روســتا تحت کنترل 

قرار دارد.

رئیس کل دادگسترى اســتان هرمزگان از دستگیرى 
قاتل زن تاجر از تبعه کشور چین که در شهر درگهان از 

توابع شهرستان قشم به تجارت اقدام مى کرد خبر داد.
به گزارش میزان،حجت االســالم والمسلمین محمد 
صادق اکبرى در تشریح جزئیات این خبر گفت: همکاران 
محلى زن جوان وقتى متوجه عدم حضور وى در بازار مى 
شــوند موضوع را با مأموران نیروى انتظامى درجریان 

گذاشتند.
وى افزود: کســبه اعالم کردند که وى تا پاسى از شب 
در بازار کار مى کرده و صبح زود در محل کارش حاضر 
مى شده اســت که با حضور مأموران در منزل مسکونى 
زن تاجر، متوجه یک چمدان در حیاط خلوت مى شوند 

که پس از بازکردن چمدان، جسد زن جوان کشف و به 
پزشکى قانونى منتقل مى شود. 

این مقام قضائى در اســتان هرمــزگان در ادامه بیان 
کرد: در اجراى دســتورات قضائى و پس از بازرســى 
صحنه جرم که از ســوى بازپرس پرونده صادر شــده 
بود با تالش مأمــوران نیروى انتظامى جزیره قشــم 
متهم به قتــل که داراى تابعیت کشــور چین اســت 
دســتگیر و با قــرار بازداشــت موقت روانــه زندان

 شده است.
حجت االسالم والمسلمین اکبرى اضافه کرد: قاتل به 
ارتکاب قتل به دلیل اختالف حساب مالى با مقتول اقرار 

کرده و روند تحقیقات در جریان است.

فرمانده انتظامی استان از دستگیري دو سارق مسلحی 
که با پوشــش زنانه اقدام به ســرقت از طالفروشی ها
می کردند در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی 

اصفهان خبر داد. 
 ســردار عبدالرضا آقاخانی در گفتگو بــا پایگاه خبري 
پلیس اظهار داشت: با تالش کارآگاهان مجرب پلیس 
آگاهی استان و به دنبال برخورد با باندها و شبکه هاي 
سرقت هاي مســلحانه، دو نفر از کسانی که در خرداد و 
اسفند ماه سال 95 اقدام به سرقت مسلحانه از دو مغازه 
طالفروشی در منطقه برخوار و مارچین اصفهان کرده 

بودند شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
وي با بیان اینکه یکی از این سارقان با پوشش زنانه اقدام 
به سرقت می کرد اظهار داشــت: متهمان در مجموع 

مقدار 9 کیلو طال را به سرقت بودند.
سردار آقاخانی تصریح کرد: متهمان در مجموع توانسته 
بودند با فروش طالهاي سرقتی ده میلیارد ریال وجه نقد 
کسب و از فروش اموال مسروقه اقدام به خرید امالك، 

خودرو و خرید هاي دیگر کرده بودند.
وي به انجام اعمال خشــونت آمیز توسط این سارقان 
هنگام  ســرقت از مغازه هاي طالفروشــی اشاره کرد 
و گفــت: این افراد به شــکلی غیر انســانی با صاحبان 
مغازه ها برخورد کرده و وقتی با مقاومت از ســوي آنها 
مواجه می شــدند اقدام به ضرب و شــتم فروشندگان 

می کردند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: از سارقان سه دستگاه 

خودرو، سه قبضه سالح جنگی همراه با تعدادي فشنگ ، 
لباس هاي زنانه و پوشش هاي مختلف دیگر و همچنین 

ابزارهاي دیگر مخصوص سرقت کشف شده است.
فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه احتمال ســرقت 

هاي دیگر در پرونده متهمان وجود دارد اظهار داشــت: 
در این زمینه تحقیقات تا روشن شــدن ابعاد دیگري از 
جرائم آنان ادامه دارد. ســردار آقاخانی خاطر نشان کرد: 
خوشــبختانه با توانایی باالي کارآگاهان پلیس آگاهی 

اصفهان در اواخر ســال 95 و آغاز سال 96 توانسته ایم 
90درصد سرقت هاي صورت گرفته در سال گذشته را 
کشف و متهمان آنان را دســتگیر کرده و  تحویل قانون

دهیم.

واژگونى خودروى پراید در خیابان دماوند منجر به مرگ 
راننده که زن جوانى بود، شد.

به گزارش تسنیم، ســاعت 2و 49 دقیقه بامداد روز یک 
شنبه واژگونى خودروى سوارى در مسیر شرق به غرب 
خیابان دماوند به ســامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه 92 آتش نشانى با هماهنگى ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشــانى تهران به محل حادثه 

اعزام شدند.
سید هادى حجازى فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشت: یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید در حال حرکت در خیابان به علت نامعلومى 
از مسیر اصلى منحرف و پس از برخورد شدید با جدول 

کنار خیابان، واژگون شده بود.
وى با اشاره به محبوس شدن راننده داخل اتاقک خودرو 
خاطرنشان کرد: نیروهاى عملیاتى بى درنگ پس از قرار 
دادن عالیم هشــدار دهنده در اطــراف محل حادثه، با 
استفاده از تجهیزات ویژه قسمتى از بدنه خودروى سوارى 
را بریدند و راننده جوان که خانمى حدودا21ً ساله بود را 
از اتاقک متالشى شده وسیله نقلیه خارج کرده و تحویل 

عوامل اورژانس دادند.
حجازى تصریح کرد: متأســفانه پس از معاینات اولیه از 

سوى امدادگران اورژانس، مشخص شد راننده جوان در 
همان لحظات اولیه براثر شدت جراحات وارده جان خود 

را از دست داده است.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125، آتش نشانان پس از رفع 
نشتى بنزین خودروى سوارى این وسیله نقلیه را به حالت 
اولیه بازگرداندند، همچنین علت بروز این حادثه رانندگى 

از سوى کارشناسان پلیس راهور اعالم مى شود.

سخنگوى آتش نشانى ورامین از وقوع    تسنیم|
حریق در یک منزل دو طبقه قدیمى در ورامین خبر داد.

بهنام کرمانى با اعالم خبر حریق در یک منزل مسکونى 
در ورامین دربــاره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: 
ســاعت 10و 31 دقیقه روز یک شــنبه حریق در یک 
منزل مسکونى در منطقه روغن کشى ورامین، خیابان 
حیدرى به سامانه 125 آتش نشــانى ورامین اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان ایستگاه مرکزى آتش نشانى 

ورامین به محل حادثه اعزام شدند. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى ورامین 
ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده 
شد حریق در اتاق خواب واحد 70 مترى در طبقه دوم یک 
منزل دو طبقه قدیمى به وقوع پیوسته و در حال سرایت 
به سایر قسمت ها بود که آتش نشانان به سرعت با مهار 

آتش از گسترش آن به سایر بخش ها جلوگیرى کردند و 
موفق به اطفاى حریق شدند.

وى تصریح کــرد: در این حادثــه، مصدومیت و تلفات 
جانى نداشتیم و عملیات پس از ایمن سازى محل حادثه 

در ساعت 10و 55 دقیقه پایان یافت.

دادستان ورامین مى گوید اولیاى دم «ستایش قریشى» 
دختربچه شش ســاله افغانســتانى که فروردین سال 
95 توسط یک نوجوان 17 ســاله به قتل رسید، تصمیم 
گرفته اند براى نپرداختــن تفاضل دیه، حکم قصاص را 

معلق کنند تا حکم اعدام اجرا شود.
ابوالقاســم مرادطلب با اعالم این خبر به تسنیم درباره 
آخرین وضعیت اجراى حکم قاتل ســتایش گفت که 
خانواده مقتول بابت تعیین ارش البــکاره و مهرالمثل، 
دادخواستى را داده بودند که دادگاه کیفرى یک استان 
تهران، 17 خرداد را براى رسیدگى به این موضوع تعیین 

کرده است.
دادســتان ورامیــن افــزود: تــا زمانى کــه تصمیم 
دادگاه دربــاره ایــن بخش مشــخص نشــود، حکم

 اجرا نمى شود.
مرادطلب در پاسخ به این سئوال که آیا خانواده مقتول 
تصمیمى براى گذشت داشــته اند یا خیر اظهار داشت: 
تا کنون گذشــت نکرده اند و فکر هم نمى کنم گذشت 
کنند. البته آنطور که خانواده مقتول گفته اند، براى اینکه 
مجبور نشــوند تفاضل دیه ناشــى از اجراى قصاص را 
بپردازند، یحتمل قصاص را معلق کرده و بحث اعدام را 
پیش بکشند. البته در حال حاضر نمى توان نظر قطعى 
داد زیرا آدمیزاد اســت و امکان دارد تا روز اجراى حکم، 

تصمیم شان تغییر کند و قصاص را اجرا کنند. 
دادســتان ورامین تأکید کرد براى اینکه سوء تفاهمى 
پیش نیاید، دســتگاه قضائى هیــچ ورودى به موضوع 
اخذ گذشت نداشته است و فقط آنچه حکم صادر شده و 

تصمیم اولیاى دم است را اجرا مى کند.
به گزارش تسنیم، 23 فروردین        ســال گذشته بود که 

گزارشــى مبنى بر وقوع قتل یک دختر بچه شش ساله 
افغانستانى در روســتاى خیرآباد ورامین تحویل مراجع 
قضائى شد. گزارش حاکى از آن بود که ستایش قریشى 
که به گفته پدر او یک شــنبه 22 فروردین براى خرید 
بستنى از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.

در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد کــه پســر 

17 ســاله همســایه کــه دچار وسوســه شــیطانى 
شــده بــود، او را ربــوده و پــس از تجــاوز بــه قتل

 رسانده است.
با اعالم این گزارش، دادســتانى ورامین بر رســیدگى 
ویژه و خــارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخســتین 
لحظات وقوع این جنایت، رســیدگى بــه این پرونده 
به طور ویژه و خارج از نوبت در دســتور کار دســتگاه 
قضائى قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت 
و کیفرخواست، شــعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران، قاتل ســتایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، 
تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایــت بر میت به دیه 
محکوم کرد و این حکم در شعبه 32 دیوان عالى کشور

 تأیید شد.
دهم بهمن 95 بود که وکیل اولیاى دم ستایش از ارسال 
این پرونده بــه واحد اجراى احکام دادســراى ورامین 

خبر داد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصــالح و تربیت 
اســتان تهران به ســر مى برد و چندى پیش نیز وکیل 
وى از بسترى شــدن موکلش در بیمارستان اعصاب و 

روان خبر داد.
پزشکى قانونى پیش تر ســالمت روان قاتل ستایش را 

تأیید کرده بود.

تصادف شدید خودروى ســوارى فورد با موتورسیکلت 
یک نفر را به کام مرگ کشاند.

به گزارش  میزان،جانشــین فرمانده انتظامى اســتان 
خوزستان گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 در خصوص وقوع یک فقره تصادف در اتوبان پدافند 
شهرســتان اهواز، بالفاصله مأموران پلیس و نیروهاى 

امدادى به محل اعزام شدند.
سرهنگ ســید محمد صالحى ادامه داد: در بررسى به 
عمل آمده توســط مأموران مشخص شد، یک دستگاه 
خودروى سوارى فورد موستانگ حین کورس شبانه و 
به علت ســرعت باال و عدم توجه به جلو با یک دستگاه 
موتورسیکلت برخورد کرده که موتورسیکلت قطعه قطعه 

شده و راننده آن در دم جان خود را از دست داده است.
سرهنگ صالحى با بیان اینکه کارشناسان پلیس راهور 
ســرعت تقریبى خودروى فورد را تقریبًا 220 کیلو متر  
برآورد کردند، اظهار داشت: متأسفانه شدت تصادف به 
حدى مى باشد که پس از تصادف 170 متر موتورسیکلت 

را با خود مى کشاند. 
جانشین فرمانده انتظامى استان خوزستان در خاتمه با 
بیان اینکه سرعت غیرمجاز در ساعات پایانى شب یکى 
از علل مهم بروز سوانح رانندگى است، خاطرنشان کرد:

رعایت قوانین و پرهیــز از هر گونه عجله و شــتاب و 
رعایت سرعت مجاز رانندگى،نقش مهمى در پیشگیرى 

از تصادفات دارد.

سارقان مسلح طالفروشی هاي اصفهان
 دستگیر شدند

مرگ دختر جوان بر اثر واژگونى پراید  اجراى حکم اعدام به جاى قصاص در پرونده قاتل ستایش
در خیابان دماوند

مرگ پسر جوان در کورس شبانهدستگیرى قاتل تاجر چینى در قشم

شعله هاى سرکش آتش در
 اتاق خواب منزل قدیمى

درگیرى طایفه اى در نهاوند
 4 کشته و مجروح بر جاى گذاشت
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فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/31/339451- 1395/12/5 نظر به اینکه آقاى عباس احمدیان فرزند عبداله با ارائه دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمى گواهى شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یک باب 
مغازه پالك شماره 1952 فرعى از 121 اصلى واقع در دهاقان بخش ثبتى دهاقان که در صفحه 334 دفتر 221 
ذیل ثبت 63108 بنام عباس احمدیان فرزند عبداله ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است. اینک آقاى عباس 
احمدیان فرزند عبداله چون درخواست سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب مغازه از پالك فوق را نموده که 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی میشود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنى اقدام و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف: 96/5  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان/1/132
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/31/349694- 1396/1/14 نظر به اینکه آقاى مهدى نعمت الهى فرزند رحمت اله با ارائه 2 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسماً توسط دفترخانه شماره 292 شهرضا به شماره 12939 مورخ 
1395/12/18 گواهى شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 327/14 
واقع در دهاقان بخش ثبتى دهاقان که در دفتر الکترونیکى شماره: 139520302019000454 به میزان یک 
دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان بنام مهدى نعمت الهى فرزند رحمت اله ثبت و سند مالکیت تک برگ 
صادر گردیده است. اینک آقاى مهدى نعمت الهى درخواست ســند مالکیت المثنى نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان از پالك فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک بار آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنى اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 96/6  یعقوبى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان/1/140
حصر وراثت

صدراله قلعه سفیدى داراي شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کالسه 96/3  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج بیگم اسحاقى بشناسنامه 24 در تاریخ 95/6/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدراله قلعه سفیدى فرزند نصراله 
ش.شناسنامه 21 متولد 1343 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- مرادعلى عدالت خواه فرزند نصراله ش.ش 34 
متولد 1329 صادره از دهاقان (پسر متوقى) 3- نظرعلى قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناسنامه 23 متولد 1350 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- حجت اله قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناسنامه 23 متولد 1345 صادره از 
شهرضا (پسر متوفى) 5- مدینه بیگم قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناسنامه 19 متولد 1337 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 6- پرى گل قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناســنامه 21 متولد 1347 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) 7- فیروزه قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناسنامه 27 متولد 1334 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- 
خورشید قلعه سفیدى فرزند نصراله ش.شناسنامه 25 متولد 1331 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/9 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/156

حصر وراثت
فردوس سلیمان کیخائى داراي شناسنامه شــماره 169 به شرح دادخواست به کالســه 95/178 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله سلیمان کیخائى بشناسنامه 4920 
در تاریخ 95/10/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رقیه 
احمدیان فرزند حاجیه خانم ش.شناسنامه 84 متولد 1322 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- غالمرضا سلیمان 
کیخائى فرزند نعمت اله ش.شناســنامه 285 متولد 1348 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- فردوس سلیمان 
کیخائى فرزند نعمت اله ش.شناسنامه 169 متولد 1345 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 4- زهره سلیمان کیخائى 
فرزند نعمت اله ش.شناسنامه 151 متولد 1351 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- مهناز سلیمان کیخائى فرزند 
نعمت اله ش.شناسنامه 36 متولد 1356 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 65/10 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/1/157
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/31/338311- 1395/12/5 نظر به اینکه آقاى احمد محمدى دهاقانى فرزند جعفرقلى با 
ارائه دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمى گواهى شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت 105 
سهم مشاع از 790 سهم عرصه و اعیان به شــماره پالك 769 فرعى از 125 اصلى واقع در دهاقان بخش ثبتى 
دهاقان به شماره الکترونیکى: 139520302019001266 بنام احمد محمدى دهاقانى فرزند جعفرقلى ثبت و 
سند مالکیت صادر شده است. اینک آقاى احمد محمدى دهاقانى چون درخواست سند مالکیت المثنى نسبت به 
105 سهم مشاع از 790 سهم از پالك فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک بار آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا مدعى وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنى اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 96/7 یعقوبى کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان دهاقان/1/161
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 380/95- 95/12/24 خواهان مهدى نوراله نجف آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه مبلغ دوازده میلیون تومان به طرفیت خوانده محمد موذنى به شــوراى حل اختالف شعبه 
یازده شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 380/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/02/27 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3794 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/167
حصر وراثت

محمد منتظرى داراى شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به کالسه 23/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه سبحانى بشناسنامه 338 در تاریخ 1395/03/19 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضى منتظرى ش ش 
608 ، 2- مصطفى منتظرى ش ش 663، 3- جعفر منتظرى ش ش 282، 4- فاطمه بیگم منتظرى ش ش 86 
، 5- محمد منتظرى ش ش 159، 6- زهرا منتظرى ش ش 830 ، 7- احترام منتظرى ش ش 547 ، 8- محترم 
منتظرى ش ش 370 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخ واست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3861 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/168
ابالغ رأى

راى شــوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 95/02/22 دروقت مقرر رســیدگى جلسه شعبه سوم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده امر به کالسه 94/602 
ش ح 3 شماره: 553- 94/12/9 تحت نظر است شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور و انشــاء راى مى نماید. در خصوص دعوى خواهان ایمان شاطرى 
نجف آبادى- نجف آباد  خ 15خرداد شمالى-ك ش شاطرى پالك7- 18531-85137 بطرفیت خوانده ساسان 
زارع مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 5/700/000 ریال بابت یک فقره چک 115719-94/09/01 به شرح 
متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/09/01 لغایت صدورحکم 
به انضمام کلیه خسارات دادرسى. دادگاه نظر به بقاءاصول و مستندات در ید خواهان که داللت براستقرار دین به 
میزان خواسته برعهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظربه دفاعیات خوانده که دلیلى بربرائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است. لذا دعوى 
طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده ساسان زارع پرداخت مبلغ 5/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/000ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/09/01 لغایت زمان پرداخت محکوم به 
که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان ایمان شاطرى نجف آبادى 
صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى و ظرف همین مدت پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 3860 شعبه سوم حقوقى شورا ى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/1/169
مزایده

شماره نامه: 9610113730600016 شماره پرونده: 9509983730200004 شماره بایگانى شعبه: 950479 
در پرونده کالســه 950479  اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730200349 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى اصغر حیدرى فرزند رمضان محکوم است به پرداخت 400/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرســى و هزینه تاخیر در تادیه و غیره در روز مزایده محاسبه مى گردد حق 
محکوم له محمد براهیمى و مبلغ 20/000/000ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى 
کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. چهار دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در فیلور خ ابوالفضل شرقى 
نبش ایثار پالك 85 بشماره پالك ثبتى 392/252 حدود 231/5 مترمربع عرصه و 160مترمربع اعیانى درحد 
یک طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف آهن و آجر داراى امتیازات آب و برق و گاز با حدود 30 سال قدمت که به 
مبلغ یک میلیارد و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابى گردیده که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/02/21 
ساعت 10 صبح در همان محل به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى  اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد 

نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3856  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/170
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. کالســه پرونده 186/95 ش ح 2- 95/12/18 شــماره دادنامه: 
1367- 95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: حسین سهرابى نشانى: 
فالورجان-الردگان-روستاى بجگرد-خ اصلى خوانده: على قدیرى-نشانى: مجهول المکان. موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 184019/24-94/04/25 جمعا به مبلغ پانزده میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعواى آقاى 
حسین سهرابى به طرفیت آقاى على قدیرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 265/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید 94/04/25 لغایت اجراى حکم  که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. م الف: 3855 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/171
حصر وراثت

امین کریمى داراى شناسنامه شماره 1776 به شرح دادخواست به کالسه 24/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاکرم کریمى بشناسنامه 4691 در تاریخ 1395/11/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پویا کریمى ش ش 
2595، 2- گلشــن کریمى ش ملى 1160050341، 3- امین کریمى ش ش 1776، 4- عیار کریمى ش ش 

3603 (فرزندان متوفى) 5- آمنه پالیزبان ش ش 10 (همسر متوفى) 6- خداکرم کریمى ش ش 17 (پدرمتوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک  ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3854 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/172
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 952491 ش ح 3 - 96/01/07 خانم فاطمه اصغرى فرزند صفرعلى شغل خاندار 
ساکن یزدانشهر دادخواستى بخواسته طالق بطرفیت على احمد محمدى فرزند جان محمد فعال مجهول المکان 
به این دادگاه تقدیم که به کالسه 952491 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذکر 
اخطار میگردد که پس از نشرآگهى ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ در جلسه دادرسى که براى روز دوشنبه مورخه 96/03/01 ساعت 9/30 تعیین گردیده حاضر شو ند در غیر این 
صورت دادگاه غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3853 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/173
اجراییه

شــماره: 738/95 ش ح 4- 95/12/11 به موجب راى شــماره 9094 تاریخ 95/11/18 حوزه 4 شوراى حل 
اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیهم: 1- بهروز یزدانیان 2-بهزاد لطفى هر دو به نشانى: 
مجهول المکان محکوم هستند خوانده ردیف دوم بهزاد لطفى را به تنظیم سندرسمى اتومبیل بشماره انتظامى 
78-316ب56 در یکى از دفاتراسناد رسمى و خواندگان مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى 1/310/000 ریال 
درحق محکوم له: ذوالفعلى عیدى وندى به نشانى: یزدانشهر خ 21 غربى پ86 – 64391-85199 مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خ ود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3851 شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/174
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 714/95 ش ح 6- 96/1/14 خواهان ارسالن محمودى باقرصاد دادخواستى 
به خواسته الزام خوانده به انتقال خودروى پژو206 بشماره انتظامى 259 ن 23 ایران 53 به طرفیت خوانده فاطمه 
هارونى فرزند امام داد به شوراى حل اختالف شعبه ششــم ویالشهر شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره ..... ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/25 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد، فقط یک نوبت درج خواهد  شد. م الف: 3850 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/1/175
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730101472 تاریخ تنظیم: 1395/12/22 شماره پرونده: 9509983730100914 
شماره بایگانى شعبه: 950927 خواهان: مرتضى گلشادى قلعه شاهى فرزند احمد با وکالت آقاى مجتبى حقیقى 
فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهیداحمد موحدى 
مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6 خوانده:آقاى محسن مختارى فرزند حبیب به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1. پرداخت حق الوکاله 2. مطالبه خسارات دادرســى 3. مطالبه وجه چک 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه 
با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى خواهان 
آقاى مرتضى گلشــادى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت خوانده محسن مختارى بخواسته مطالبه مبلغ 
سیصدوپنجاه میلیون ریال وجه چک شماره 920817-95/9/15 عهده بانک کشاورزى شعبه تیران و به انضمام 
خسارات دادرسى از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت 
آن به تاریخ 95/10/16 و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده است 
دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستندا به مواد 198، 515،519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 10/965/000ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/9/15 تا زمان 
وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 3849 سیداحمدرضامیرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/176
 اجراییه

شماره: 675/95 ش ح 2- 1395/12/15 به موجب راى شماره 1093 تاریخ 95/10/20 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مرتضى ازدو به نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/260/000 ریال هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چکها بشماره 228613-95/4/20 به مبلغ دو میلیون تومان و 
228614-95/05/20 به مبلغ دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 2/175/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشند. مشخصات محکوم له: داریوش 
حسین رشید (با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد- خیابان کشاورز کوى شمشاد پالك 6. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3848 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آ باد (مجتمع شماره یک)/1/177
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. تاریخ: 95/12/16 کالســه پرونده: 1075/95 ش ح 2 شماره آمار: 
1354- 95/12/23 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف  آباد.خواهان: مرتضى باقرى نشانى: 
نجف  آباد- خ شریعتى- بعداز چهارراه بازار- فروشگاه ترمه خوانده: خدیجه کاظمى- نشانى: مجهول المکان. 
موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 726813-95/8/20 و 726812-95/7/20 جمعا به مبلغ سى 
میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا: درخصوص دعواى آقاى مرتضى باقرى به طرفیت خانم خدیجه کاظمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 995/000ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجد یدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3847 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/1/178
اجراییه

شــماره: 9610423730400019 شــماره پرونــده: 9309983730400884 ، 9409983730400444 
شــماره بایگانى شــعبه: 930900، 940448 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه بــه دادنامه غیابى 
9509973730400420 محکوم علیه: اشکان قاسمى فرزند على اکبر به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 170000000 ریال بعنوان اصل خواســته–حق الوکاله وکیل طبق تعرفه-5360000 ریال هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر از سررسید لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: صیدمراد سرداریان پور فرزند مراد 
به نشانى: نجف آباد- یزدانشهر سه راه یزدانشهر اول بلوار مطهرى ابزارآالت امیر پالك 240 و 8500000 ریال 
هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 3846 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرست ان نجف آباد/1/179
حصر وراثت

محدثه حبیب الهى داراى شناسنامه شماره 1080538471 به شرح دادخواست به کالسه 344/95 ش ح 10  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حبیب الهى بشناسنامه 
604 در تاریخ 93/09/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- حدیثه حبیب الهى ش ش 1080587799، 2- محدثه حبیب الهى ش ش 1080538471 (دختران متوفى) 
3-اعظم کاظمى نجف آبادى ش ش 2264 (همســر متوفى) 4- ربابه حبیب الهى نجف آبادى ش ش 19119 
(مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى  نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 3623 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/1/185
ابالغ راي

شماره دادنامه: 95/11/17- 572 شماره بایگانى: 591/95 ش 2 مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوم شوراى حل 
اختالف اردستان خواهان: رحمت اله ابوذرى به نشانى: اردستان اداره تعزیرات حکومتى، خوانده: سید ابوالفضل 
حسینى معتمد به نشانى: مجهول المکان، خواسته: تأمین خواسته. قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه اعضاء محترم شورا ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل رأى صادر مینماید. 
ابالغ رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى رحمت اله ابوذرى فرزند حسین علیه سید ابوالفضل حسینى معتمد 
دایر بر استرداد مبلغ یک میلیون تومان بابت وجه واریز شده به اشتباه به حساب خوانده- دارا شدن ناعادالنه- و 
مطالبه مطلق خســارات قانونى نظر به محتویات پرونده و از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى توسط خواهان و 
اظهارات وى در جلسه دادرسى شورا به تاریخ 95/10/19 و مفاد فتوکپى مصدق رسید دستگاه خودپرداز و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاریه به وى در جلسه شورا حاضر نشده است و اصوًال دفاعى از خویش به عمل 
نیاورده است فلذا دعوى خواهان وارد و ثابت تشخیص داده مى شود و به استناد مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و نود و پنج هزار 
تومان بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (95/7/24) لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى بوده و بدواً ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى اردستان است. م الف: 25 طارمى قاضى 

شعبه دوم شوراى حل اختالف اردستان (مجتمع شماره یک)/1/193
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بنفشه شــفیعى فرزند قدرت اله کالسه پرونده: 940059 وقت رسیدگى: 
1396/2/16 ساعت 8/30 خواهان: على اصغر هدایتى فرزند عبداله خوانده: بنفشه شفیعى فرزند قدرت اله خواسته: 
تقاضاى صدور حکم طالق بعلت عدم تفاهم اخالقى. خواهان دادخواســتى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران 
نموده و جهت رسیدگى به شــعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 

حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 
بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. 

م الف: 1 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/1/203
حصر وراثت

نرگس خاتون خاشعى ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 168 بـه شـرح دادخواست به کالسه 2/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى جاللى ورنامخواستى 
بشناسنامه 4193 در تاریخ 1395/02/01 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مجتبى جاللى ورنامخواستى فرزند مصطفى ش.ش 1160207534 ت.ت 1371 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- علیرضا جاللى ورنامخواســتى فرزند مصطفى ش.ش 1160434735 ت.ت 1381 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مژده جاللى ورنامخواستى فرزند مصطفى ش.ش 1160302391 ت.ت 1375 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- نرگس خاتون خاشــعى ورنامخواستى فرزند احمد ش.ش 168 ت.ت 1353 
صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/1/204
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و 
در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000623- 1395/11/10- مریم راحم شهرضا فرزند امیرقلى ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده از پالك شماره 195 فرعى از 126 اصلى به مساحت ششدانگ 189/85 مترمربع واقع در 
اراضى خیرآباد بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشــنبه 1396/01/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

پنج شنبه 1396/02/07 م الف: 96/14 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/252
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759500002 شــماره پرونده: 9609983759500001 شماره بایگانی شعبه: 
960001 خواهان عرفان ســالمات زاده دادخواستی به طرفیت خوانده غالم حسین مســعودى راد به خواسته 
مطالبه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500001 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/25 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده غالم حسین مسعودى راد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 2 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/1/259
ابالغ

نظر به اینکه آقاى على اکبر براهیمى در اجراى تبصره یک ماده 105  آیین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست 
وارده به شماره 95091871167443- 95/1/7 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى از ششدانگ پالك 
3079 فرعى از یک اصلى فوق الذکر گردیده که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام خدیجه حیدرى و 
فاطمه حاجتمند مى باشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى 
یک- هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رسمى  استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه 
01/14327/112-95/10/29 با ارســال گزارش ارزیابى کارشــناس مربوطه بهاء یک- هشتم اعیانى پالك 
فوق الذکر ارزیابى مذکور کًال به مبلغ دوازده میلیون ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش 
شماره 9622127170778699 به حساب سازمان ثبت اسناد و امالك واریز شده است که در اجراى تبصره یک 
ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى مى گردد که ذینفع (ورثه خدیجه حیدرى و فاطمه حاجتمند) جهت اخذ سپرده 
مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد ظرف یک ماه پس از انتشار این 
آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مدت مقرر گواهى طرح 
دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول 
گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء یک هشتم اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضایى 

مى باشد. م الف: 8 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/1/272
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرســى و ضمائم به یدا... آزادى- آقاى یزدانى خواهان عصمت سجادیه دادخواستى به خواسته 
تقاضاى الزام به انتقال سند خودرو پژو پارس در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 
412/95 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/2/27 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه 
به ماده 73 قانون آیین دادرس 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 شوراى حل اختالف  شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2177 شعبه ششم حقوقی 

شوراى حل اختالف شاهین شهر (شهر گز)  (مجتمع شماره یک)/1/337
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000001 شماره پرونده: 9000400200400591 آگهى مزایده اموال غیرمنقول 
پرونده شماره بایگانى 9400171 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق، ششدانگ پالك 406/8064 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان حوزه شاهین شهر، دفتر 232 صفحه 339 ذیل ثبت 53067 به شماره چاپى سند 
المثنى 453844 بنام آقاى بهرام شیروانى فیل آبادى ثبت گردیده با حدود شماال به طول 11 متر پى به پى پالك 
406/8063 شرقا به طول 30 متر پى به پى پالك 406/8065 جنوبا 11 متر پى به پى پالك 406/7128 غربا به 
طول 30 متر به خیابان به مساحت 330 مترمربع مى باشد سپس مالکیت نامبرده طى سند رهنى شماره 30315 
مورخه 1388/06/05 دفتر اسناد رسمى شماره 2 شهرکرد در رهن بانک پست بانک شعبه شهرکرد قرار گرفته 
و چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده، بستانکار تقاضاى ارزیابى و سپس مزایده مورد رهن را داده و جهت 
ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع و در تاریخ 1395/08/23 به 3/980/000/000 ریال (سه میلیارد 
و نهصد و هشتاد میلیون ریال) ارزیابى و به شرح ذیل توصیف نموده است: ملک مورد نظر در شاهین شهر بلوار 
طالقانى خیابان بعثت خیابان ابن سینا مقابل فرهنگسراى اشراق پالك 2 ملک مذکور یک باب منزل مسکونى 
با مصالح دیوارهاى باربر و سقف هاى تیرآهن و ســطوح داخلى گچ اندود و رنگ و دربهاى داخلى از نوع چوبى 
پنجره ها و دربهاى بیرونى از نوع پروفیل فلزى و سرویس بهداشتى و آشپزخانه کاشى و سرامیک و نماى جنوبى 
و غربى سنگ از نوع چینى و تراورتن و سطوح دیوارهاى حیاط از پالستر سیمان سفید مى باشد و مشترکات آب و 
برق و گاز مى باشد. ملک مورد نظر با عنایت به مراتب و نوع کاربرى و موقعیت محل و دیگر عوامل موثر ارزش و 
همچنین مقدار 30 متر که بر خیابان را دارد به مبلغ 3980000000 ریال برابر سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون 
ریال معادل سیصد و نود و هشت میلیون میلیون تومان برآورد مى گردد. ملک فوق از طریق مزایده از ساعت 9 الى 
12 روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر، واحد اجرا، طبقه دوم، از پایه مبلغ 
3/980/000/000 ریال ریال (سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود، بستانکار فاقد بیمه مى باشد، الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و فروش صرفًا نقدى میباشد، ضمنًا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان امروز 
چاپ اصفهان روز چهارشنبه مورخ 1396/01/23 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى، روز مزایده به روز 
بعد موکول خواهد شد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص 
اداره به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 29  

اداره ثبت اسناد و  امالك شاهین شهر/1/339

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9610103760300090 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760301241 شــماره بایگانــى شــعبه: 952504 راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى بهروز چنان فرزند سهراب دایر بر مزاحمت تلفنى از طریق 
ارســال پیامک از خط 09383068225 که مجموعه اقدامات وى تحت عنوان 
مزاحمت تلفنى تلقى مى گردد موضوع شکایت خانم زهرا خدیوى یزد فرزند اکبر 
دادگاه با عنایت به شکایت شاکى- جوابیه اســتعالم از مخابرات- صورتجلسه 
متن پیام هاى ارسالى از جانب متهم عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه بنابراین 
ارتکاب بزه مذکور از ســوى وى محرز و مسلم است دادگاه با استناد به تبصره 2 
ماده 134 و 211 از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و 641 قانون مذکور 
مصوب 1375 و با رعایت بند 2 مــاده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت 
و مصرف آن در موارد معین مشــارالیه را به پرداخت پنجامه میلیون ریال جزاى 
نقدى درجه 5 در حق صندوق دولت محکوم مى نماید و اعالم میدارد راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و 
پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 30  رضوانى رئیس شعبه 

103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/1/340

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973723702848 شماره پرونده: 9109983724701882 
شماره بایگانى شعبه: 951353 شاکى: خانم زینب کریمى فرزند جان محمد به 
نشانى: شهرك مجلسى- بنفشه 5- پالك 8 ، متهم: آقاى محمد سلیمانى فرزند 
احمد به نشانى: مجهول المکان، اتهام  ها: 1- تهدید 2- انتشار تهمت، افترا، فحش 
و الفاظ رکیک یا نســبتهاى توهین آمیز و ...  گردشکار: باسمه تعالى- با توجه به 
اتهام محمد سلیمانى فرزند احمد دائر بر فحاشى و تهدید، لذا دادگاه با عنایت به 
بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت 
به صــدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام محمد ســلیمانى فرزند 
احمد دائر بر فحاشى و تهدید نسبت به زینب کریمى فرزند جان محمد، با توجه 
به کیفرخواســت صادره و گواهى گواهان و صورتجلســه مرجع انتظامى و عدم 
حضور متهم در دادسرا و دادگاه، اتهام نامبرده محرز است مستند به مواد 608 و 
669 قانون مجازات اسالمى 1370 و 134 قانون مجازات اسالمى 1392، حکم 
به محکومیت نامبرده به تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى به جهت فحاشى و 74 
ضربه شالق تعزیرى به جهت تهدید صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و سپس 
ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان است. م الف: 96/27   اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

مبارکه (101 جزایى سابق)/1/182

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100008 درخواســت:  شــماره 
9309983761801116 شماره بایگانى شــعبه: 951002 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 951002 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر مهدى ریاحى 
فعًال مجهول المکان متهم است به کالهبردارى و جعل که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز دو شنبه مورخه 96/02/25 ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگرد تا متهم شخصًا یا همراه 
یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در 
غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 40 شکوهى رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1/306 

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610103624100010 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624000843 شماره بایگانى شعبه: 950236 در خصوص شکایت 
شرکت آب منطقه اصفهان علیه متهم اسداله شاهمرادى فرزند محمدباقر به اتهام 
بهره بردارى غیرمجاز از یک حلقه چاه با توجه بــه مجهول المکان بودن متهم، 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به ایشان ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى جهت پاســخگوئى به اتهام خود در این شعبه 
حاضر گردد. در غیر اینصورت اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 21 شعبه دوم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اردستان /1/194

ابالغ وقت رسیدگی
((آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم)) بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 
950084 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه خانم 
زلیخا اکبرى که به اتهام سرقت یکدستگاه گوشى تلفن همراه سونى اریکسون و 
لوازم جانبى، تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان 
و متوارى است ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز 
پس از انتشار آگهى در شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقــوق الناس و حقوق عمومى بصورت 
غیابى رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 
قانون آیین دادرســی دادگاههاي عمومی و انقالب در امــور کیفري در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 96/22  رضوانى دادیار شعبه چهارم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه/1/181

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9409973723801096 شماره پرونده: 9309983724700558 
شماره بایگانى شعبه: 940187 شــاکى: آقاى محمدحسین صالح مبارکه فرزند 
محمدرضا به نشانى: شهرستان مبارکه خ فتح المبین فاز 2 نصیرآباد ك خرداد پ 
19، متهم: عارفه جعفرپور على آبادى فرزند عبدالغفور به نشانى: شهر رى- خیابان 
حرم- مجتمع هاى رى- ساختمان 18- واحد 48، اتهام : کالهبردارى. گردشکار: 
شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع 
اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم عارفه جعفرپور على آبادى فرزند 
عبدالغفور فاقد قرار تأمین کیفرى به جهت متوارى بودن دایر بر تحصیل مال از 
طریق نامشروع به میزان بیست و نه میلیون و نهصد و نود و هشت هزار و هشتصد 
و هفتاد و هفت هزار ریال موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان مبارکه با توجه به شکایت شاکى خصوصى آقاى محمدحسین 
صالح مبارکه فرزند محمدرضا پرینت حساب بشماره 10185581500 متعلق به 
شــاکى نزد بانک ملى مضبوط در صفحه یک، پرینت عملیات بانکى مربوط به 
انتقال وجه از حساب موصوف به حساب شماره 0268813028793 عهده بانک 
سینا متعلق به متهم، صورتجلسه خارج نویسى پیامک ارسالى با استفاده از خط 
تلفن همراه شماره 394279-0919 مضبوط در صفحه نه پرونده و عدم حضور 
متهم در مراحل مختلف دادرسى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیها به شرح 
موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به استناد ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالف و کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به 
تحمل دو سال حبس تعزیرى و رد مال در حق شاکى خصوصى به شرح صدرالذکر 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 96/24 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى 2 شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/1/191

احضار
شماره نامه: 9510113724601743 شماره پرونده: 9509983724600044 
شماره بایگانی شــعبه: 950046 بدینوســیله به متهم پرونده کالسه 950046 
شعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه خانم محبوبه 
میرعنایت فرزند محمدرضا که به اتهام ارسال پیامک  تهدید و توهین آمیز تحت 
تعقیب مى باشد و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى میباشند 
ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار 
آگهى در شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه حاضر 
گردد که در صورت عدم حضــور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفى وکیــل دادگاه در حقوق الناس و حقــوق عمومى بصورت غیابى 
رســیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون 
آئین دادرســى کیفرى 92 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى شود. 
م الف: 96/28 صادقى حسن آبادى دادیار شعبه اول دادیارى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان مبارکه/1/190

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723900022  شماره پرونده: 9509983725100321 
شماره بایگانی شعبه: 950125 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950125 شعبه 
103 دادگاه کیفرى دو شهرســتان مبارکه داریوش حق نظرى فرزند مراد که به 
اتهام تدلیس در امر ازدواج موضوع شکایت خانم ســمانه کاظمیان طالخونچه 
فرزند خیرا... تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارش واصل، فعًال مجهول المکان و 
متوارى است، ابالغ میگردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى ظرف سى 
روز پس از انتشار آگهى در شعبه 103 دادگاه کیفرى  دو شهرستان مبارکه حاضر 
گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفى وکیل، دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و رأى مقتضى صادر 
خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 344 ق آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و 
انقالب در امور کیفري در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج می شود. 

م الف: 96/23  شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه/1/183
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759500150 شــماره پرونده: 9509983759500741 شماره بایگانی شعبه: 
950752 خواهان امیرحسین نجار اعرابى دادخواستی به طرفیت خوانده رسول میرزاخانى به خواسته مطالبه 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500741 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/10 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده رسول میرزاخانى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1979 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/338
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423759500370 شــماره پرونده: 9509983759500365 شماره بایگانی شعبه: 
950372 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759501048 
محکوم علیهم: 1- رمضان صابرى فرزند على به نشــانى: اصفهان برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر- 
شهرك میالد- خ میعاد فرعى 7 غربى- مجتمع مسکونى گل سرخواحد 1 (مجهول المکان) 2- حسین موسى 
عرب فرزند امیدعلى به نشــانى: اصفهان برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر- شهرك میالد- خ میعاد 
فرعى 5 غربى- مجتمع مسکونى گل رخ  واحد 1،  3- حسین ارزانى فرزند حسن به نشانى: اصفهان برخوار 
و میمه- مرکزى- شاهین شهر- شــهرك میالد- خ میعاد فرعى 5 غربى- مجتمع مسکونى گل رخ  واحد 4 
آقایان حسین ارزانى و حسین موسى عرب محکوم است به تهیه مقدمات انتقال سند و آقاى رمضان صابرى 
به حضور در یک از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى شماره 
406/29183 مفروز و مجزى شده از 12345 بخش 16  اصفهان و محکوم علیهم به پرداختن هزینه دادرسى 
در حق محکوم له: معصومه ورپشتى فرزند یداله به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر- 
شهرك میالد- خ میعاد فرعى 7 غربى- مجتمع مسکونى گل سرخواحد 4 و ضمناً هزینه اجراى حکم به عهده 
محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد 
بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2179 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/1/341
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 ســاختمانها فاقد سند رسمى در واحد 
ثبتى منطقه شــمال 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.
1394 و راى اصالحــى  /11 1- راى شــماره  34333 1394603020260   مــورخ  07/
شماره139560302026020579 مورخ1395/11/21  آقاي جواد جعفري علی آبادي به شناسنامه شماره 
1272077667 کدملی 1272077667 صادره اصفهان فرزند قاسمعلی در دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت  163,70  مترمربع پالك شماره  243        فرعی از   14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
اصالحــى  راى  و   1394 /11 /07 مــورخ      1394603020260  34335 شــماره    -2
شماره139560302026020581 مورخ1395/11/21 آقاي قاســمعلی جعفري علی آبادي به شناسنامه 
شماره 13 کدملی 6609787808 صادره برخوار فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 
خانه  به مســاحت  163,70  مترمربع پالك شــماره  243  فرعی از     14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
اصالحــى  راى  و   1394 /11 /07 مــورخ      1394603020260  34334 شــماره    -3
شماره139560302026020580 مورخ1395/11/21 خانم صدیقه قربانی سینی به شناسنامه شماره 26 
کدملی 5110490074 صادره شاهین شهر   فرزند علی در یک  دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت   163,70  مترمربع پالك شماره  243  فرعی از     14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
4- راى شماره  18958 1395603020260   مورخ   10/28/ 1395 اقاى محمدزمان فروزنده  به شناسنامه 
شــماره 6  کدملی 1159634920  صادره فریدن  فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به 
مساحت 37,88  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکیت فاطمه جمشیدى
5- راى شماره  16914 13954603020260   مورخ  1395/10/04   خانم شاهزاده بیگم امینی به شناسنامه 
شماره 9 کدملی 1291270752 صادره اصفهان فرزند سید مصطفی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
119,67  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
6- راى شــماره  19124 1395603020260   مورخ  30 /1395/10  اقاى محمد میرباقرى  به شناسنامه 
شماره 57  کدملی 5129562895  صادره سمیرم سفلى  فرزند یداله نسبت به سى حبه مشاع ازهفتاد دوحبه 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 105,16  مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
7- راى شماره  19125 1395603020260 مورخ 1395/10/30  خانم عزت آقاحسینى دهاقانى  به شناسنامه 
شماره 237  کدملی 5129583825  صادره سمیرم سفلى  فرزند خلیل نسبت به چهل ودوحبه مشاع ازهفتاد 
دوحبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,16  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
8- راى شماره   03839 1395603020260مورخ   1395/02/29 آقاي ارسالن قدیمی به شناسنامه شماره 
11 کدملی 1159701792 صادره فریدن فرزند محمود در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   98,30   
مترمربع پالك شماره     15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  حسن زارعى        
9- راى شــماره  20991 1395603020260   مورخ   1395/11/27   اقاى نعمت اله جوانى  به شناسنامه 
شماره 48  کدملی 1289893039  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وانبارى 
متصله به مساحت 508,50 مترمربع از پالك شماره 69 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  فضل اله سخى
10- راى شماره  14821 1395603020260   مورخ   1395/09/01  خانم لیال احمد پور به شناسنامه شماره 
21 کدملی 1290947333 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  155,70  
مترمربع پالك شماره 85  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن هوشنگى طامه
11- راي شــماره 17234 1395603020260  مورخ   1395/10/06    خانم فروغ خورسندي به شناسنامه 
شماره 350 کدملی 1284587150 صادره اصفهان فرزند محمداســماعیل در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  273,80  مترمربع پالك شماره 47  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
12- راى شــماره  16075 1395603020260   مورخ   1395/09/21   آقاي  صفرعلی شکیبا به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 4489825961 صادره میبد فرزند صادق در  ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى تجارى 
به مساحت  48,23  مترمربع پالك شماره  697 فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بهرام صمصام
13- راى شــماره  18130 1395603020260   مورخ   1395/10/16   خانم نرگــس غریبى دورکى  به 
شناسنامه شماره  1204  کدملی  4689476780  صادره اردل  فرزند رحم خدا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 111,50  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى 
14- راى شــماره 15949 1395603020260   مورخ   09/20/ 1395  اقاى حمید دیانى زاده به شناسنامه 
شماره 2218  کدملی 1283494574  صادره خمینى شهر  فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 28,75 مترمربع از پالك شماره 317 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن مهورى حبیب ابادى  
15- راى شــماره  12375 1395603020260   مورخ   07/26/ 1395 خانــم عصمت محمدي جبلی به 
شناسنامه شــماره 2215 کدملی 5658959020 صادره کوهپایه فرزند غالمحسین در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  82,09  مترمربع پالك شماره  128 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى نیکبخت
 16- راى شــماره  19032 1395603020260   مورخ  10/29/ 1395   خانم ایمان خیارى  به شناســنامه 
شماره 121  کدملی 1291570055  صادره اصفهان  فرزند فاضل  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
73,90  مترمربع از پالك شماره 128 فرعى از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود امین الرعایائى
17- راى شــماره 15219  1395603020260   مورخ  09/09/ 1395  آقاي  علی اصغر شریفی تهرانی به 
شناسنامه شماره 148 کدملی 1288690045 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب مغازه  به 
مساحت  18,71  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13729 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید هاشم رنجبران
18- راى شماره  18955 139603020260   مورخ  10/28/ 1395    اقاى على نجفى نیسیانى  به شناسنامه 
شــماره 2065  کدملی 1189228785  صادره اردستان  فرزند محمدعلى  نســبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 198,10  مترمربع از پالك شــماره 107 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى محزونیه
19- راى شــماره  16009 1395603020260   مورخ  09/20/ 1395  خانم نفیســه مظاهرى کوپائى  به 
شناسنامه شــماره 50840  کدملی 1282429302  صادره اصفهان  فرزند على اصغر  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107,77  مترمربع از پالك شــماره 22 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدفضل اله صفا
20- راى شماره 18271 1394603020260   مورخ  10/19/ 1395 آقاي نادعلی قبادي به شناسنامه شماره 
34 کدملی 6219810082 صادره اصفهان فرزند بهرامعلی در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  147  
مترمربع پالك شماره   205 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى خانم عصمت نژاد حسینى  
21- راى شــماره 01043 1395603020260   مورخ   01/25/ 1395    آقــاي جهانبخش بهین آئین به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 5129815769 صادره شهرضا فرزند هدایت اله در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
340,89 مترمربع پالك شماره - فرعی از13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى فرزند محمدحسن 
22- راى شماره 18964 1395603020260    مورخ   1395/10/28   اقاى امین اله پهلوانى خوابجانى  به 
شناسنامه شــماره 61814  کدملی 1281715166  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه تجارى به مساحت 25  مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى خوابجانى
23- راى شــماره 19049 1395603020260  مورخ   1395/10/29 اقاى احمدرضا اســکندرى پوده  به 
شناسنامه شماره 11  کدملی 5129812069  صادره دهاقان  فرزند عوضعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 124,62  مترمربع از پالك شماره 15099 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     

24- راى شــماره  15804 1395603020260   مورخ  1395/09/17 خانم صدیقه آشتى جو  به شناسنامه 
شماره 576  کدملی 1286325315  صادره اصفهان  فرزند باقر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شــماره   15978 1395603020260   مورخ   1395/09/20 اقاى مهران عبدالهى  به شناسنامه 
شماره 948  کدملی 1285885678  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 70  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عباس زراعتى شمس ابادى
26- راى شــماره 19033 1395603020260   مورخ  29 /1395/10  اقاى مهدى منصورى  به شناسنامه 
شماره 4009  کدملی 1287156010  صادره اصفهان  فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
184,18  مترمربع از پالك شماره 331 الى 333 و44 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شماره  18437 1395603020260   مورخ   20 /1395/10  اقاى مهدى قاسمى اصل  به شناسنامه 
شــماره 2  کدملی 2802244744  صادره خوى فرزند عبدالعلى  نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 184  مترمربع از پالك شــماره 74 فرعى از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شماره 19045 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى محمد نوشاهى  به شناسنامه شماره 
69858  کدملی 1281798428  صادره اصفهان  فرزند عباســعلى نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 372,10  مترمربع از پالك شماره 15042 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
29- راي شــماره  19046 13946030202600   مورخ  1395/10/29 خانم اکرم نوشاهى  به شناسنامه 
شماره 1596  کدملی 1286755182  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 372,10  مترمربع از پالك شماره 15042 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
30- راى شــماره  13397 1395603020260   مورخ   1395/08/11   اقاى اکبر محمدى امین ابادى  به 
شناسنامه شماره  3  کدملی  5110492557  صادره اصفهان  فرزند  محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  75,35  مترمربع از پالك شــماره  413  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على عبدالى محمودابادى
31- راى شــماره  16533 1395603020260   مورخ  1395/09/28  آقاي قدرت اهللا زارع به شناســنامه 
شماره 4 کدملی 4469807443 صادره مهریز فرزند پنجعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84,45 
مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اسداله عابدینى چمگردانى
32- راى شماره  19060 1395603020260  مورخ   1395/10/29   اقاى على اکبر نریمانى  به شناسنامه 
شماره 1050  کدملی 6609222967  صادره برخوار  فرزند هاشم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 121,05  مترمربع از پالك شماره 29 فرعى از 13682 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
33- راى شــماره  19042 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  اقاى محمد نوشاهى  به شناسنامه 
شــماره 69858  کدملی 1281798428  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نســبت به چهاردانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 136,70  مترمربع از پالك شــماره 2 فرعى از 15047 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
34- راى شماره 19043 1395603020260  مورخ  10/29/ 1395  خانم اکرم نوشاهى  به شناسنامه شماره 
1596  کدملی 1286755182  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 136,70  مترمربع از پالك شــماره 2 فرعى از 15047 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى نوشاهى
35- راى شماره  19067 1395603020260  مورخ 1395/10/29  اقاى حیدر عطائى  به شناسنامه شماره 
42  کدملی 2411322658  صادره آباده  فرزند حسین نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229,42  
مترمربع از پالك شماره 66 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى
36- راى شــماره  18260 1395603020260   مورخ   1395/10/19   آقاي ســید نوراله اسدي وانانی به 
شناسنامه شــماره 16 کدملی 4621996231 صادره شهرکرد فرزند ســید عبداله در ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  276,90  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کریم فیضى احدى از ورثه مرحوم محمد ابراهیم 

فیضى  موضوع اظهارنامه ثبتى
37- راى شــماره 16245 1395603020260   مورخ   1395/09/24   خانم پروانه احمدي به شناســنامه 
شماره 1726 کدملی 1286870410 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت    141 مترمربع پالك شــماره 169  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
38- راى شماره  16242 1395603020260   مورخ  1395/09/24  آقاي علی صادقی به شناسنامه شماره 
1780 کدملی 1159321957 صادره فریدن فرزند اهللا یار در سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  141 مترمربع پالك شــماره 169  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
39- راى شــماره  16608 1395603020260   مورخ   1395/09/29  خانم محبوبه رنجبر به شناســنامه 
شماره 9425 کدملی 1292025301 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 88/87 مترمربع پالك شماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
40- راى شماره 156605 1395603020260   مورخ   09/29/ 1395  خانم مریم رنجبر به شناسنامه شماره 
4407 کدملی 1288392028 صادره اصفهان فرزند حســن نســبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 87,88 مترمربع پالك شماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
41- راى شماره 16606 1395603020260   مورخ   09/29/ 1395  خانم منیره رنجبر به شناسنامه شماره 
1270868993 کدملی 1270868993 صادره اصفهان فرزند حســن نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 87,88 مترمربع پالك شــماره4 فرعی از13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى که طبق اظهارنامه ثبتى
42- راى شــماره 18972 1395603020260   مورخ   10/28/ 1395   اقاى حسین مقدسین  به شناسنامه 
شــماره 3255  کدملی 0042639311  صادره تهران  فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
116,90  مترمربع از پالك شــماره 615 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
43- راى شــماره  13532 1395603020260   مورخ   08/13/ 1395  اقاى اکبر شیربهائیان به شناسنامه 
شماره  53323  کدملی  1281630195   صادره  اصفهان  فرزند  محمداسماعیل  نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه  به مساحت  600,47  مترمربع از پالك شماره  4 فرعى از 14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اصغر عصارزادگان
44- راى شماره  19021 1395603020260   مورخ  10/28/ 1395  خانم مرضیه نظام دوست  به شناسنامه 
شماره 1571  کدملی 1290497801  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 75,70  مترمربع از پالك شماره 81 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر ونصرت کیان زاده
45- راى شماره  21087 1395603020260   مورخ  11/28/ 1395  اقاى محمدرضا کاظم زاده  به شناسنامه 
شــماره 472  کدملی 1283554151  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 158,72  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شــماره  21088 1395603020260   مورخ   11/28/ 1395  خانم مهین شهبازى  به شناسنامه 
شماره 463  کدملی 1285707393  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 158,72  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
47- راى شــماره 19072 1395603020260   مورخ  20 /1395/09 خانم عصت سادات حسینی مقدم به 
شناسنامه شــماره 15 کدملی 5499703116 صادره تیران و کرون فرزند سید حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  200  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
48- راى شــماره 19077 1395603020260   مورخ   09 /1395/10 خانم فرشته کیخائی به شناسنامه 
شماره 28674 کدملی 1090284802 صادره نجف آباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  200  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شــماره  19079 1395603020260   مــورخ   29 /1395/10  آقاي علی غریبوند سوســنی به 
شناسنامه شماره 193 کدملی 5559433489 صادره فارسان فرزند حیدر اقا نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 271,07 مترمربع پالك شماره 18فرعی از 14458اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى زهرا مشهور به سوسن سرتیپى 
50- راى شماره 10625 1395603020260   مورخ   25 /1395/06 آقاي مجتبی امید رحمت به شناسنامه 
شماره 3409 کدملی 1287150128 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
232,80  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
51- راى شــماره   20952 1395603020260   مورخ   1395/11/27    اقاى ناصر معتمدى  به شناسنامه 
شماره 2186  کدملی 6609208859  صادره اصفهان  فرزند حبیب  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 149,35  مترمربع از پالك شــماره 15167 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
52- راى شماره  08906 1395603020260   مورخ   1395/05/23   آقاي  اصغر بلوچیان زاده به شناسنامه 
شــماره 890 کدملی 1285292154 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین در ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  95,40  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
53- راى شــماره  19062 1395603020260   مورخ   1395/10/29   آقاي علی عالفی پور به شناسنامه 
شماره 1089 کدملی 1285915178 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان نوساز به مساحت  303,5  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
54- راى شماره 19057 1395603020260   مورخ   1395/10/29    آقاي رضا بهدادمهر به شناسنامه شماره 
316 کدملی 1287011543 صادره اصفهان فرزند کمال در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
نوساز به مساحت  303,5  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
55- راى شماره  14833 1395603020260   مورخ   1395/09/01 خانم هاجر مطهر به شناسنامه شماره 
30 کدملی 6199819500 صادره آران و بیدگل فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 
نیمه ساز  به مساحت  179,77  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
56- راى شــماره 14837 1395603020260   مورخ 1395/09/01 آقاي  حسن عبدالهی نوش آبادي به 
شناسنامه شــماره 4361 کدملی 6199320761 صادره آران و بیدگل فرزند محمد در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت  179,77  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
57- راى شماره  15993 1395603020260   مورخ 1395/09/20  اقاى احمد طوقیان  به شناسنامه شماره 
38776  کدملی 1280815353  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
74,32  مترمربع از پالك شماره 258 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى مهاجرانى
58– راى شــماره   16466 1395603020260   مورخ   1395/09/28  آقاي  شــکراله علی اکبرزاده به 
شناسنامه شماره 1122 کدملی 1286469104 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  182,20  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15103 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
59- راى شــماره  12057 1395603020260   مورخ   1395/07/19   آقاي علیرضــا مظفري وانانی به 
شناســنامه شــماره 18995 کدملی 1283893096 صادره اصفهان  فرزند حسین در ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 112,20 مترمربع پالك شــماره   15112 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایائى
60- راى شــماره  12056 1395603020260   مورخ   1395/07/19  خانم محبوبــه بارباز اصفهانی به 

شناسنامه شــماره 4239 کدملی 1290650640 صادره اصفهان فرزند عباســعلی در   سه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 112,20    مترمربع پالك شماره   15112 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایائى
61- راى شماره 18729 1395603020260   مورخ   1395/10/25  آقاي اصغر اصالنی به شناسنامه شماره 
850 کدملی 6219535359 صادره فریدن فرزند خیراله در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  107,86  
مترمربع پالك شماره  647 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  محمدحسین رمضانى
62- راى شماره  18727 1395603020260   مورخ   1395/10/25 خانم سکینه رحمانی به شناسنامه شماره 
13 کدملی 5409837861 صادره خور و بیابانک فرزند علی اکبر در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
77,10 مترمربع پالك شماره 113  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  عبدالکریم دهقانى
63- راى شماره  07855 1395603020260   مورخ  1395/04/29  آقاي حمیدرضا شفیعی به شناسنامه 
شماره 119 کدملی 1189314878 صادره اردســتان فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 48 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
64- راى شماره   07854 1395603020260   مورخ 1395/04/29 خانم زهرا بنائی اردستانی به شناسنامه 
شماره 239 کدملی 1189330857 صادره اردســتان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 48 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
65- راى شــماره  18274 1395603020260   مورخ  1395/10/19 آقاي ســید محمد ذکائی وشاره به 
شناسنامه شماره 22 کدملی 1199505511 صادره شهرضا فرزند سید کمال در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت   230 مترمربع پالك شــماره 123  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
66- راى شــماره  18273 1395603020260   مورخ  1395/10/19  خانم شهربانو پورسلمانی کرویه به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 1199535443 صادره شهرضا فرزند نعمت اله در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   230 مترمربع پالك شماره 123  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
67- راى شــماره  13577 1395603020260   مــورخ  1395/08/13 خانم زهره فرهادي کوشــکی به 
شناسنامه شــماره 294 کدملی 1288763794 صادره اصفهان فرزند حســن در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 144   مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  11644 1395603020260   مورخ  1395/07/10  آقاي حسین نوري کوهانی به شناسنامه 
شماره 447 کدملی 1291017968 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
234,22 مترمربع پالك شماره  2 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  سیف اله امینى آزادانى 
69-  راى شماره  17550 1395603020260   مورخ  1395/10/27 آقاي  نجاتعلی سعیدیان پور به شناسنامه 
شماره 855 کدملی 4689019517 صادره اردل فرزند ولی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  48,80  
مترمربع پالك شماره 203  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى مهاجرانى
70- راى شــماره  15088 1395603020260   مورخ  1395/09/06 آقــاي فضل اهللا کالنتري دهقی به 
شناسنامه شماره 192 کدملی 1091903166 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مساحت  168,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
71- راى شماره  15072 1395603020260   مورخ  1395/09/06 خانم فرشته علیخانی دهقی به شناسنامه 
شــماره 134 کدملی 1091970963 صادره نجف آباد فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان به مساحت  168,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
72- راى شماره  15936 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى سیدمرتضى خشوعى اصفهانى  به 
شناسنامه شماره 347  کدملی 1286742498  صادره اصفهان  فرزند جالل  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 75,33  مترمربع از پالك شماره 43 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضاعلى خاصى حبیب ابادى
73- راى شــماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27 خانم زهرا رحیم زاده  به شناســنامه 
شماره 957  کدملی 1090845707  صادره نجف اباد  فرزند اسداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
125,40  مترمربع از پالك شــماره 15170 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهــان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
74- راى شــماره  19117 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم اعظم الســادات عبداللهى  به 
شناسنامه شــماره 1271057034  کدملی 1271057034  صادره اصفهان  فرزند ســیدعبداله  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 225  مترمربع از پالك شماره 274 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج عبدالخالق کشاورز
75- راى شماره  12401 1395603020260   مورخ  1395/07/27 آقاي اسداله نجاریان جزي به شناسنامه 
شماره 176 کدملی 5110487456 صادره شاهین شهر فرزند امراله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
554,70   مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
76- راى شماره  15946 1395603020260   مورخ  1395/09/20  خانم مهري تیربند به شناسنامه شماره 
1994 کدملی 1282765167 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100,60  
مترمربع پالك شــماره  111 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
77- راى شماره  14189 1395603020260   مورخ  1395/08/22 اقاى عزت اله مختارى کرچگانى   به 
شناسنامه شــماره 1410 کدملی 1284711684  صادره اصفهان  فرزند خداداد  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت  156,82  مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
-78 راى شماره  18428 1395603020260   مورخ  1395/10/20 خانم ندا کاوه باغبادرانى  به شناسنامه 
شماره 567  کدملی 6209720951  صادره لنجان  فرزند اکبر  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
222,90  مترمربع از پالك شماره 178 فرعى از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
  -79 راى شماره  18969 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى فریدون میرنظافت  به شناسنامه 
شماره 10556  کدملی 0030105463  صادره تهران  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
141,75  مترمربع از پالك شماره 22 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدفضل اله صفا
-80 راى شــماره  18970 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى حمیدرضا بابائى  به شناسنامه 
شماره 1921  کدملی 1289420742  صادره اصفهان  فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
104,62  مترمربع از پالك شماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
81- راى شــماره  19529 1395603020260   مورخ  1395/11/11 آقاي  اســماعیل باقریان جزي به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 5110391122 صادره شاهین شهر فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  164,40  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
82- راى شماره  19528 1395603020260   مورخ  1395/11/11 خانم فاطمه کاشف جزي به شناسنامه 
شــماره 7061 کدملی 5110080135 صادره برخوار فرزند مهدي دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  164,40  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
83- راى شماره  20823 1395603020260   مورخ  1395/11/26 خانم زهرا جمدى  به شناسنامه شماره 
43595  کدملی 1280861541  صادره اصفهان فرزند حســین  نسبت به 7,16 سهم مشاع از 17,91 سهم 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21,14  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 13867 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
84- راى شــماره  20824 1395603020260   مورخ  1395/11/26 خانم زهرا سماعى نژاد  به شناسنامه 
شــماره 2655  کدملی 1292419318  صادره اصفهان فرزند اصغر  نسبت به 10,75 سهم مشاع از 17,91 
سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21,14  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 13867 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
85- راى شــماره  17206 1395603020260   مورخ  1395/10/06 آقاي مرادعلی مایلی به شناســنامه 
شماره 6 کدملی 5759601679 صادره چادگان فرزند بهمن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  106,28  
مترمربع پالك شماره  270 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمد قرانى
86- راى شــماره  05445 1395603020260   مورخ  1395/03/11 خانم زهرا تیرانی شــمس آبادي به 
شناسنامه شماره 62740 کدملی 1281052681 صادره اصفهان فرزند یداهللا در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 210,5 مترمربع پالك شــماره -فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
87- راى شماره  05444 1395603020260   مورخ  1395/03/11  آقاي  سید رسول خدادادي به شناسنامه 
شماره 1208 کدملی 1283965399 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 210,5 مترمربع پالك شــماره -فرعی از 13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
88- راى شماره  18966 1395603020260   مورخ  1395/10/28  اقاى احمدرضا چنگیز نائین  به شناسنامه 
شماره 1513  کدملی 1285718895  صادره اصفهان  فرزند فضل اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 180  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
89- راى شماره  15808 1395603020260   مورخ  1395/10/27  خانم فرزانه رهسپارشاد  به شناسنامه 
شماره 6772  کدملی 0071357610  صادره تهران  فرزند محمود  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
190  مترمربع از پالك شماره 31 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ناقه اى
90- راى شماره  18921 1395603020260   مورخ  1395/10/27  خانم زهرا امینی هرندي به شناسنامه 
شماره 1270358960 کدملی 1270358960 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 169,03   مترمربع پالك شماره  78 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
91- راى شــماره  20957 1395603020260   مورخ  1395/11/27   اقاى کریم شهرزادى  به شناسنامه 
شماره 215  کدملی 4723548459  صادره کربال  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
79  مترمربع از پالك شماره 252 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله عابدینى
92- راى شــماره  20956 1395603020260   مورخ  1395/11/27 اقاى کریم شهرزادى  به شناسنامه 
شماره 215  کدملی 4723548459  صادره کربال  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
15,85  مترمربع از پالك شماره 252 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله عابدینى
93- راى شماره  18427 1395603020260   مورخ  1395/10/20 اقاى عباس کریمى ورتونى  به شناسنامه 
شماره 328  کدملی 5659097987  صادره کوهپایه  فرزند على  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 91,91  مترمربع از پالك شماره 54 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
94- راى شماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27  اقاى رضا کریمى به شناسنامه شماره 
6  کدملی 5659598412  صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161,41  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسن کاویانى
95- راى شماره  09843 1395603020260   مورخ  1395/06/08  آقاي  حیدر سهرابی رنانی به شناسنامه 
شماره 142 کدملی 1290029660 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب کارخانه سنگبرى 
به مساحت   2667,95 مترمربع پالك شماره  780 فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
96- راى شماره  20871 1395603020260   مورخ  1395/11/26  اقاى مهدى خوش فطرت  به شناسنامه 
شماره 9  کدملی 6229916134  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 94/192  مترمربع از پالك شــماره 120 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ایران صدیقى مورنانى ومهرى صدیقى مورنانى

98- راى شماره  20872 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم اعظم خانعلى  به شناسنامه شماره 
3485  کدملی 2992215341  صادره کرمان  فرزند على  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 192,94  مترمربع از پالك شــماره 120 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ایران صدیقى مورنانى ومهرى صدیقى مورنانى 
99- راى شــماره  12030 1395603020260   مورخ  1395/07/19 آقاي مصطفی همدانی به شناسنامه 
شماره 46941 کدملی 1281567361 صادره اصفهان فرزند حسن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  163,80  مترمربع پالك شماره 15182,4 و 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
100- راى شماره  12032 1395603020260   مورخ  1395/07/19 خانم رباب حیدریه به شناسنامه شماره 
1688 کدملی 1286371988 صادره اصفهان فرزند سید حســن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  163,80  مترمربع پالك شماره 15182,4 و 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
101- راى شماره  14097 1395603020260   مورخ  1395/08/20 اقاى کریم رضوئى  به شناسنامه شماره  
39085  کدملی 1280816430  صادره اصفهان  فرزند محمد نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
160,60  مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 13928 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ربابه بیگم زارعى شمس ابادى
102- راى شــماره  20945 1395603020260   مورخ  1395/11/27 خانم مریــم قربانى قلعه تکى  به 
شناسنامه شماره 40  کدملی 6339682881  صادره شهرکرد  فرزند عروجعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 160,45  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
103- راى شماره  18257 1395603020260   مورخ  10/19/ 1395 خانم زهرا سعید به شناسنامه شماره 28 
کدملی 3178903437 صادره بردسیر فرزند عبدالرضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  102  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 15082 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
104- راى شــماره  18956 1395603020260   مورخ  1395/10/28 اقاى حیدر قاضى حاجى آبادى  به 
شناسنامه شــماره 2  کدملی 5659462741  صادره اصفهان  فرزند عباس  نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219,65  مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
105- راى شــماره  18957 1395603020260   مــورخ  1395/10/28 خانم ســکینه قربانى مزرعه  به 
شناسنامه شماره 1  کدملی 5659492185  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 219,65  مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
106- راى شماره  15946 1395603020260   مورخ  1395/09/20 اقاى على صادقى سینى  به شناسنامه 
شماره 1446  کدملی 5110199434  صادره برخوار  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
184,25 مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهــان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد     
107- راى شماره  07579 1395603020260   مورخ  1395/04/22 آقاي هوشنگ عباسی به شناسنامه 
شماره 126 کدملی 5759714759 صادره چادگان فرزند اسمعیل در 4  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
ساختمان به مساحت   136,70      مترمربع پالك شماره   6407      فرعی از    99          اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
108- راى شــماره  07578 1395603020260   مورخ  1395/04/22 آقاي حمیدرضا افشار به شناسنامه 
شــماره 832 کدملی 1091561850 صادره نجف آباد فرزند حسن در  2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
ساختمان به مساحت   136,70      مترمربع پالك شماره   6407      فرعی از    99          اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
109- راى شــماره  19122 1395603020260   مورخ  1395/10/30 اقاى مجتبى کنعانى  به شناسنامه 
شماره 7796  کدملی 0068685416  صادره تهران  فرزند على اکبر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88,85  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
110- راى شــماره  19123 1395603020260   مورخ  1395/10/30 خانم فاطمه کنعانى تودشکى  به 
شناسنامه شماره 5  کدملی 1249788803  صادره نائین  فرزند ولى اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88,85  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
111- راى شــماره  19606 1395603020260   مورخ  1395/11/13 اقاى فرشــاد مهرابى کوشکى  به 
شناسنامه شماره 12050  کدملی 1292649062  صادره اصفهان  فرزند مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125,85  مترمربع از پالك شماره 6 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
112- راى شــماره  19608 1395603020260   مورخ  13 /1395/11 اقاى رسول مهرابى به شناسنامه 
شماره 1024  کدملی 1288116901  صادره اصفهان  فرزند مصطفى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 125,85  مترمربع از پالك شــماره 6 فرعى از 13929 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد       
113- راى شماره  20040 1395603020260   مورخ  16 /11/ 139 اقاى اکبر حق شناس آدرمنابادى به 
شناسنامه شماره 2191  کدملی 6609208905  صادره برخوار  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 133,41  مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 15128 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى پهلوانى نژاد خوابجانى
114- راى شماره  21197 1395603020260   مورخ  30 /11/ 1395  خانم معصومه پیرحسینی به شناسنامه 
شــماره 41108 کدملی 1280836644 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزى به مساحت 1685,75 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که مالک 
رسمى حاج رضا پیرحسینى ازسند 9845-37,10,11 دفترخانه 36 اصفهان را  تأئید و رأي خود را با حدود ذیل 
صادرمی نماید .ضمن اینکه طبق گواهى حصروراثت شــماره 177-28/2/59 شعبه 5 دادگاه اصفهان رضا 
فوت نموده که وراث وى عصمت ومعصومه بوده اند وسپس طبق گواهى حصروراثت 217-71,3,3 شعبه نهم 

دادگاه حقوقى اصفهان عصمت نیزفوت وتنهاوارث وى معصومه متقاضى فوق میباشد.
115- راى شماره  5256 139560302023500   مورخ  03 /12/  1394  آقاي حسین گل افشان به شناسنامه 
شماره 335 کدملی 1288822413 صادره اصفهان فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى 
به مساحت 103,35مترمربع پالك شماره 11فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن کریمى دهنوى
116- راى شماره  19979 1395603020260   مورخ  16 /11/ 1395 اقاى علیرضا صالحى به شناسنامه 
شماره 6068  کدملی 1287331701  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
134,60  مترمربع از پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدمحمود نبوفاطمه
117- راى شــماره  20033 1394603020260   مورخ  16 /11/ 1395  اقاى امیر رنجکش به شناسنامه 
شماره 3061  کدملی 1287146643  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
100,68  مترمربع از پالك شماره 13841 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:  96/01/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/07  م الف:  1125 ایروانى  رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/1/349
مزایده

در پرونده 940216 و به موجب اجرائیه 931458 مورخه 23/8/96 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه الهام محمدزاده بروجنى به پرداخت 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
بهرام رســتمى و مبلغ 15/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشــانى شاهین شهر- خیابان طالقانى- فرعى 
9 غربى- مجتمع مسکونى ارس- طبقه اول- واحد شماره 7- کدپستى 76516- 83186 مراجعه و پس از 
بررسى موقعیت محلى ملک گزارش ذیل را تقدیم مى دارم: آپارتمان مورد نظر در یک مجموعه 22 واحدى به 
نام ارس در ضلع جنوبى فرعى شماره 9 واقع گردیده است. آپارتمان موصوف داراى پارکینگ- آسانسور- سه 
اتاق خواب- آشپزخانه اپن با کابینت چوبى و پذیرائى مى باشد. نماى بیرونى کامپوزیت- دیوارها نقاشى- کف 
سرامیک- سرمایش کولر آبى- گرمایش سیستم مرکزى مى باشد. آپارتمان همچنین داراى سرویس هاى 
بهداشتى و انشعاب برق مستقل و انشــعابات آب و گاز بصورت مشترك مى باشد. مشخصات ثبتى آپارتمان 

طبق مدارك موجود به شرح ذیل مى باشد: 
بخششماره ثبتصفحهدفترشماره ملکشماره سریال سند

16 ثبت اصفهان709017301/70338790311176484
ارزیابى پس از بررسى موقعیت محلى ملک و با در نظر گرفتن کیفیت ســاختمان، قدمت ساخت، مساحت 
آپارتمان و با در نظــر گرفتن جمیع عوامل مؤثــر در ارزیابى، قیمت پایه مزایده با توجــه به رکود معامالت 
مسکن، جهت شــش دانگ آپارتمان موصوف به تاریخ مباشرت به کارشناســى معادل 1/280/000/000 
ریال (یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال) معادل یکصد و بیســت و هشت میلیون تومان ارزیابى 
و اعالم مى گردد. بــا توجه به اینکه نظریه کارشناســى بــه محکوم علیه ابالغ و در مهلــت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش امــوال از طریق مزایــده را دارد. زمان برگــزارى مزایده: 
96/2/5 ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: شــعبه دوم حقوقى شاهین شــهر محــل بازدید از اموال 
توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و به کســى که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به 
همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به 
صنــدوق دولــت واریــز مى گــردد. کســانى کــه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مى باشــند 
مى  بایســت حداکثــر پنــج روز قبــل از مزایده بــه دایره اجــراى احــکام مدنــى مراجعه تــا ترتیب 
بازدیــد آنهــا از امــوال داده شــود و در روز انجــام مزایــده درخواســت کتبــى خــود بــه همــراه 
قیمــت پیشــنهادى را بــه دایره اجــراى احــکام مدنى تحویــل، تــا در مزایده شــرکت داده شــوند. 

م الف: 2178  اجراي احکام مدنى شعبه دوم حقوقی دادگسترى شاهین شهر/1/350
اجراییه

شــماره: 300/95 ش 4 ح به موجب راي شــماره 684 تاریخ 95/06/20 حوزه چهارم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- افسانه شاهلونژاد 2- نعمت اله موسوى ده 
مورى 3- ویلیام روشنایى هر سه به نشانى: شاهین شــهر- خانه کارگر- روبروى فنى حرفه اى فرعى اول 
4- سویت التار روشــنایى به نشانى: شاهین شــهر- خ نظامى- فرعى 6 پالك 6 ،  5- داریوش شاهلونژاد 
به نشانى: شاهین شهر- خ صغیر- پالك 164 محکوم هستند به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 
صدور چک 1394/08/11 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق محکوم له: تعاونى 
اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى و مسعود مهردادى با وکالت حسین کبیرى و وکالت 
مع الواســطه رســول عبیر بوکیل خانم معصومه فدایى تهرانى، ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بعهده 
محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. محکوم علیه ظرف 10 روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارایه صورت کلیه  اموال خود مى تواند اقامه 
اعسار نماید تا بازداشت نشود. م الف: 1216 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک)/12/1079
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/03/351435- 1396/1/19 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ بهاربند پالك شماره 
392 واقع در مهاباد 51  اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم مریم سادات عابدى مهابادى فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/2/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 30 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/1/404
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 تان مى دهد
شتن

ه به ک
 مورد عفونت ریه ک

 تان مى دهد
شتن

ه به ک
88 مورد عفونت ریه ک

براساس آمارهاى جهانى عفونت هاى ریوى یکى از شایع ترین بیمارى ها در دنیا است و همه ساله 
باعث مرگ میلیون ها نفر در سراسر دنیا مى شــود، عفونت هاى ریوى انواع فراوان دارند و از جمله علل 

ابتالى افراد به آن مى توان استعمال دخانیات، ورود عوامل عفونى به بدن و نیز عوامل ژنتیکى را نام برد.
ریه یکى از مهمترین اعضاى بدن است که مسئول ورود اکسیژن به بدن و خارج کردن دى اکسید کربن 
است، این عضو از هزاران کیسه هوایى کوجک تشکیل شده است که با انقباض و انبساط هوا را به درون 

بدن کشانده و پس از دریافت اکسیژن دى اکسید کربن را از بدن خارج مى کند.
عفونت هاى ریوى انواع مختلفى دارند که از جمله آنها مى توان موارد زیر را نام برد:

آسم: به التهاب مسیرى هاى هوایى گفته مى شود که در اثر آن فرد دچارى تنگى نفس، خس خس سینه 
و ناتوانى در تنفس مى شود. این بیمارى مى تواند در اثر آلرژى یا عفونت به وجود بیاید و الزم است حتما 

فرد بیمار تحت نظارت پزشک متخصص قرار بگیرد.
بیمارى انسدادى مزمن ریوى: نوعى بیمارى ریوى است که در اثر ناتوانى در بازدم رخ مى دهد و در 

اثر آن فرد دچار اشکال در تنفس و بیمارى هاى مربوطه مى شود.
برونشیت مزمن: این بیمارى هم جزو بیمارى هاى انسدادى مزمن دسته بندى مى شود و در اثر آن فرد 

دچار سرفه مزمن و سخت درمان مى شود.
آمفیزم: به نوعى بیمارى گفته مى شود که در اثر آن بیمار دچار ناتوانى در بازدم مى شود و این بیمارى 

معموًال در اثر آسیب به ریه به وجود مى آید.
برونشیت حاد: نوعى عفونت است که راه هاى هوایى بدن را مسدود مى کنند و معموال ازطریق ورود 

یک ویروس به بدن ایجاد مى شوند.
پنومونى: به عفونت کیسه هاى هوایى گفته مى شود که معموال در اثر ورود باکترى به بدن رخ مى دهد 

و منجر به سرفه هاى شدید و خشک در فرد مى شود.
 Mycobacterium tuberculosis سل: به نوعى پنومونمى تدریجى و پیشرونده ناشى از باکترى

گفته 
مى شــود که مى تواند 

حتــى منجربه مرگ بیمــار در صورت 
مقاومت دارویى شود.

ادم ریوى: به نشســت مایع از عروق خونــى اطراف ریه به 
کیسه هاى هوایى گفته میشود که مى تواند مانع از عملکرد ریه در دم و 

بازدم هوا شود.
سرطان ریه: این بیمارى اشکال مختلفى دارد و مى تواند در هرقسمتى از ریه رخ دهد 

ولى اغلب اوقات در نزدیکى کیسه هاى هوایى بروز مى کند و در صورت درمان نشدن به موقع 
باعث مرگ بیمار در بازه زمانى اندك مى شود. از جمله سایر بیمارى هاى ریوى مى توان چاقى و 

وارد آمدن فشار به ریه و ناتوانى در دم و بازدم را نام برد، فشارخون ریوى ناشى از باالرفتن فشارخون در 
شریان ریوى هم یکى دیگر ازبیمارى ها است که منجر به تنگى نفس و درد قفسه سینه مى شود.

آمبولى ریوى نیز به ایجاد لخته خونى در وریدها گفته مى شــود که مى تواند وارد قلب یا ریه شود و باعث 
تنگى نفس، پایین آمدن سطح اکسیژن و حتى بروز ایست قلبى و تنفسى مى شود. براى جلوگیرى از بروز 
این بیمارى هاى مرگبار کارشناسان در وهله اول توصیه مى کنند افراد از استعمال دخانیات اجتناب کنند، 
همچنین از رفت و آمد در محیط هاى آلوده به مدت زیاد خوددارى کنند، تغذیه سالم حاوى انواع مواد مغذى 
و میوه و سبزیجات تازه داشته باشند و در صورت ابتال به بیمارى هاى عفونى بویژه آنفلوآنزا یا ذات الریه 
سریعا به متخصص مراجعه کنند و مراقبت هاى درمانى و مصرف داروها را به دقت انجام دهند تا بیمارى 
حالت مزمن به خود نگیرد. در بیمارى هاى عفونى ریوى شناسایى زودهنگام مى تواند منجربه نجات بیمار 
و جلوگیرى از آسیب شدید ریوى شود. به دلیل اینکه بقاى یک انســان به تنفس او وابسته است، آسیب 
دیدن ریه ها مى تواند خطرى جدى براى زندگى فرد باشد و هرگز نباید بیمارى هاى ریوى را نادیده گرفت. 

تشخیص 
بیمارى هاى 

ریوى معمــوال با 
معاینــات بالینــى، انجام 

آزمایش هاى خونى و عکسبردارى 
ازریه، تست تنفس، تســت آلرژى و مشاهده 

عالئم و بررسى سابقه خانوادگى بیمار انجام مى شود.

ُترى تدرو، کارشناس تغذیه، عنوان مى کند که خواص موز قرمز به مراتب بیشتر از 
موز زرد است و طعم آن شیرین تر است چراکه سرشار از قند و کالرى است.

وى مى گوید: «موز قرمز حدود 30 کالرى بیشــتر و 8 گرم قند بیشتر در مقایسه با 
موز زرد با اندازه مشابه دارد.»

موز قرمز میوه اى نادر اســت که عمدتًا در شرق آفریقا، آســیا، آمریکاى جنوبى و 
امارات یافت مى شود و بیش از موز زرد، سرشار از ویتامین C و پتاسیم است. در 

ادامه به برخى خواص آن اشاره مى شود.

تقویت سیستم ایمنى
موز قرمز سرشــار از ویتامین C است که بسیار براى ســالمت ایمنى بدن 
مهم است. ویتامین C موجب تحریک تولید لمفوسیت ها مى شود. لمفوسیت ها 
سلول هاى سفید خون هســتند که به پاتوژن هاى مهاجم نظیر باکترى ها حمله 
کرده، سلول هاى سرطانى یا عفونى شــده را نابود کرده، سیستم ایمنى را تنظیم 

مى کنند و آنتى بادى مى سازند.

به عنوان یک آنتى اکسیدان، این ویتامین از سلول هاى سفید خون در مقابل مواد 
شیمیایى آزادشده براى نابودى پاتوژن ها حفاظت مى کند. یک موز قرمز 99 گرمى 

حاوى 15 درصد از میزان مجاز ویتامین C توصیه شده است.

کمک به سالمت قلب
موز قرمز همانند موز زرد سرشــار از پتاسیم اســت. یک موز متوسط حاوى 400 
میلیگرم پتاسیم است که 11 درصد از میزان مجاز روزانه آن را تامین مى کند. انجمن 
قلب آمریکا توصیه مى کند براى کمک به کاهش فشار خون از مواد خوراکى حاوى 

پتاسیم بیشتر استفاده شود.
 این مواد خوراکى با تاثیرات منفى ســدیم مقابله کرده و به کاهش فشارخون که 

فاکتور پرخطر اصلى بیمارى قلبى است مقابله مى کند.
اگرچه رژیم غذایى سرشار از پتاســیم براى برخى بیماران، مخصوصا افراد داراى 
سابقه بیمارى کلیوى، ایمن نیســت. از اینرو این گروه از افراد باید با پزشک شان 

مشورت کنند.

بهبود سالمت چشم و پوست
موز قرمز منبع خوب بتاکاروتن، رنگدانه نارنجى-قرمز یافت شده در میوه هاست. 
بدن انسان بتاکاروتن را به ویتامین A تبدیل مى کند که براى حفظ سالمت پوست، 

غشاهاى مخاطى، سیستم ایمنى و سالمت چشم و بینایى ضرورى است.

تسهیل روند هضم
این میوه سرشار از فیبر بوده که مى تواند مشکالت هضم نظیر یبوست را تسکین 
بخشــد.به گفته تدرو، این میوه یک پروبیوتیک نیز هست که به هضم خوب غذا و 
سالمت روده کمک مى کند چراکه سوخت الزم براى این میکروارگانیزم ها را تامین

 مى نماید.

کمک به ترك سیگار
موز قرمز به دلیل محتواى پتاسیم و منیزیم، روند ترك سیگار را آسان تر مى کند. با 

بازگشت نیکوتین مقابله کرده و تمایل به سیگار کشیدن را کاهش مى دهد.

ُترى
مو
وى
مو
مو

مه
سل
کر
مى

 فواید موز قرمز را بشناسید

محققــان دانشــگاه نیوکاســل دریافتنــد افــرادى کــه قــادر بــه تحمل
 صداهایــى مانند جویــدن آدامس یــا بیــرون آوردن نوك خــودکار (کلیک) 
نیســتند، دچار نوعــى ناهنجارى مغزى موســوم بــه میزوفونیــا (صدابیزارى)

 هستند.
میزوفونیا یا صدابیزارى، عارضه اى است که در آن شخص با شنیدن برخى صداها دچار 

احساسات منفى شدید مانند تنفر، انزجار و عصبانیت مى شود.
محققان نیوکاســل دریافتنــد بخش جلویى مغــز افراد مبتال بــه میزوفونیا با ســایرین 
تفــاوت دارد و نتیجــه گرفتند کــه میزوفونیا بر خــالف تصورات پیشــین، یک عارضه

 مغزى است.
 در واقــع مکانیــزم کنترل احساســات این اشــخاص بــا ســایرین تفــاوت دارد و این 
امر موجب مى شود هنگام شــنیدن محرك هاى صوتى، مغز آنها واکنش هاى شدیدى نشان 

دهد.
در این تحقیقات مشخص شد وقتى شخص مبتال به این عارضه محرك هاى صوتى را مى شنود، 

فعالیت مغزى او دچار تغییر مى شود.
 عالوه بر این محققان دریافتند مبتالیان به میزوفونیا هنگام شــنیدن محرك هاى صوتى دچار تپش 

قلب شده و بیش تر عرق مى کنند.
نتیجه این تحقیقات مدرك محکمى براى اثبات این واقعیت است که میزوفونیا یک اختالل عصبى نبوده 
بلکه یک عارضه مغزى اســت و به جاى اســتفاده از روش هاى درمانى بیمارى هاى عصبى باید به سراغ 
روش هاى درمان عوارض مغزى رفت. این امر مى تواند نویدبخش توسعه روش هاى درمانى جدید و موثر 

براى مبتالیان به میزوفونیا باشد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biology منتشر شده است.

صداى کلیک و جویدن آدامس اذیت تان مى کند؟!

محققان در مطالعات قبلى دریافته بودند که راست نشســتن و یا ایستادن خودباورى و خلق و 
خوى افراد سالم را باال مى برد، اما محققان دانشگاه اوکالند در مطالعه جدیدى  درصدد برآمدند 
تا دریابند آیا فواید راست ایستادن شــامل حال افراد مبتال به افسردگى خفیف تا متوسط هم

 مى شود یا خیر. 
الیزابت برودنت از نویسندگان مطالعه گفت: نشستن در وضعیت صاف در قیاس با حالت قوز کردن، 
پس از کسب یک موفقیت، به شما حس غرور مى دهد، پایدارى شما را در برابر مشکالت افزایش 

مى دهد و اطمینانتان را به درستى افکارتان باال مى برد.
براساس تحقیق جدید، وضعیت بدنى صاف و بدون قوز در حالت نشستن، مى تواند باعث افزایش 
هوشیارى و اشتیاق، کاهش احساس ترس و افزایش خودباورى فرد پس از یک کار پر استرس شود.

در این مطالعه جدید 61 فرد مبتال به افسردگى خفیف تا متوسط در یک تست غربالگرى شرکت کردند 
که در دو گروه افراد با وضعیت بدنى راست و افراد در وضعیت بدنى معمول قرار گرفتند.

هر دو گروه موظف شدند که در حضور داوران یک سخنرانى 5 دقیقه اى ارائه کنند و همچنین از شماره 
یکهزار و 22 به صورت 13 عدد در میان، شمارش معکوس داشته باشند.

نتایج در افراد مبتال به افسردگى خفیف تا متوســط که موظف بودند وضعیت بدنى راست و شانه هاى 
برابر داشته باشند، در قیاس با افرادى که در وضعیت بدنى معمول خود قرار داشتند، خستگى کمتر بود و 

اشتیاق آنها براى ادامه آزمایش در زمانى کوتاه افزایش یافت.
همچنین گروه اول تعداد واژگان بیشترى در سخنرانى پراسترس خود داشتند و در عین حال 

کمتر از گروه دوم از ضمیر اول شــخص مفرد استفاده کردند که نشان مى دهد انرژى 
بیشتر، روحیه منفى کمتر و نیز خودبینى کمترى داشتتد.

راست ایستادن و درست نشستن و 
تأثیر آن بر درمان افسردگى

باورى و خلق و 
 درصدد برآمدند 
ف تا متوسط هم

 حالت قوز کردن، 
مشکالت افزایش 

تواند باعث افزایش
 کار پر استرس شود.

الگرى شرکت کردند 
گرفتند.

ند و همچنین از شماره 

دنى راست و شانه هاى
تند، خستگى کمتر بود و

عینحال   در
د انرژى 

تن و 
ى

ســاعات کارى طوالنى مدت موجب فرسایش سالمت روحى 
و جسمى فرد مى شود و کارشناســان و پزشکان همواره دنبال 
راهکارهایى براى کاهش و رفع خســتگى هاى ناشــى از کار 

هستند.
 کار کردن براى ساعت هاى طوالنى ســالمت روح و جسم را 
فرسوده مى سازد؛ زیرا فرد فرصت کافى براى غذا خوردن ندارد و 

نمى تواند به درستى از خود مراقبت کند.
پزشکان دانشگاه ملى اســترالیا در مطالعه اى دریافتند: دو سوم 
از افراد مورد بررسى در این تحقیق بیش از 40 ساعت در هفته 
کار مى کنند. همچنین افرادى که ساعت کارى شان بیش از 39 

ساعت در هفته است سالمت خود را به خطر مى اندازند.

سایت مدیکال دیلى نوشت: با این وجود روش هایى وجود دارد 
که با کمک آنها افراد مى توانند پس از گذراندن یک روز سخت، 

پر مشغله و طوالنى احساس بهترى داشته باشند.
تماشاى تلویزیون: بررسى ها نشان مى دهد تماشاى برنامه هاى 
تلویزیونى و فیلم هاى مورد عالقه مى تواند براى سالمتى فوائدى 
به همراه داشته باشد. سال گذشته مطالعه انجام گرفته روى 240 
زن نشان داد سطح کورتیزول -هورمون مرتبط با استرس- در 
زنانى که بیشتر تلویزیون تماشا مى کنند پایین تر است. هر چند 

نباید در تماشاى تلویزیون زیاده روى کرد.
برخوردارى از زمان خواب منظم و مشخص: داشتن استراحت 
کافى با بهبود سالمت حافظه و برخوردارى از وزن سالم تر مرتبط 

است اما استرس ناشى از فعالیت شغلى مى تواند کیفیت خواب را 
دچار مشکل کند. پزشکان معتقدند پیروى کردن از یک برنامه 
خواب منظم و آماده کردن شرایط اتاق (تنظیم نور و دما) براى 

خواب تاثیرگذار است.
انجام حرکات کششــى: افرادى که مدت زمان زیادى از روز را 
پشــت میز و کار با کامپیوتر مى گذرانند در معرض مشــکالت 
جدى پزشــکى هســتند. این افراد بیشــتر در معرض چاقى 
و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، سرطان و حتى مرگ هستند. 
پزشکان به افراد توصیه مى کنند در فواصل زمانى مشخص در 
محل کار راه بروند یا حرکت کششــى انجام داده و به بدن خود 

استراحت دهند.

3 راهکار براى رفع خستگى کارى
با فرسایش روح و جسمتان مقابله کنید
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آگهى اصالحى شماره  652- 96/1/15

   محمدحسین شاملى- مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

پیرو بند 29 آگهى تشــخیص منابع ملى به شــماره 
24950-66/11/25 سر جنگلدارى کل استان اصفهان 
در مورد پالك بالن و اسد آباد شهرستان نائین به اطالع 

مى رساند مساحت هاى مندرج در اگهى پس از اصالح 
هندسى نقشه پالك تغییر یافته که به شرح ذیل اصالح 

و اعالم مى گردد :

مساحت مستثنیات و ماده واحده     302/9598 هکتار
مساحت منابع ملى                         1839/5726 هکتار
مساحت کل پالك                          2142/5324 هکتار 

م الف 34528

63-53-12

آگهى تشخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى

   محمدحسین شاملى- مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در اجراى ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخائر جنگلى کشور مصوب 71/7/12 71/12/16 هیئت محترم وزیران بر اساس تفویض اختیار شماره 72/4/27-704/100/90 
سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده رقبات ملى شده حوزه استحفاظى خود را بشرح ذیل:

باستثناى مستثنیات تبصره 3 پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملى شدن جنگلها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهى قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعى 
شهرستان تیران و کرون و اداره کل موجود است جزء منابع ملى شده موضوع ماده 1 قانون ملى شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده مى شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملى این رقبات معترض مى باشند 
از تاریخ انتشار این آگهى درروزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارك و مستندات قانونى به دبیرخانه ماده واحده مستقر در ادارات منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه  تحویل تا 

مورد رسیدگى قرار گیرد.

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتى

شهرستان

مساحت به هکتارحدود اربعه

کالسه پرونده پالك 
جمع کلمنابع ملىمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشپالك فرعى اصلى

1
مراتع خارج از 

پالك حسن آباد 
علیا

تیران و 12--
کرون

به ارتفاعات اراضى مرتعى خارج 
از پالك چشمه احمدرضا و اجراى 
قانون قریه چشمه احمد رضا پالك 

42 اصلى موضوع اگهى شماره 
 74/11/14-39895

به حد اجراى قانون حسن آباد علیا موضوع 
اگهى شماره 95/4/13-14528

حد اجراى قانون آبگرم پالك 43 اصلى 
موضوع سند به شماره ورقه 395119 
و حوزه سیاسى شهرستان چادگان و 

حد اجراى قانون پالك آبادچى موضوع 
تشخیص شماره 95/7/1-1014

حدى به اراضى خارج از پالك دوتو پالك 
185/6 موضوع سند به شماره ورقع 

566707 و بلوك دوتو (احمد خلج) پالك 
44/71 موضوع سند بشماره ورقه 351549

0453/2085453/208592-38-107

مراتع و مزارع 2
تیران و -متعدد18خمیران

کرون

حدى به رودخانه مرغاب محدوده 
اجراى قانون هومان پالك 26 و 
محدوده پالك 25 اصلى موسوم 

به مزارع و باغات جعفر آباد ، 
جنوب جاده داران - تیران موضوع 

تشخیص 94/6/31-1093

حدى به رودخانه مرغاب پالك 20 اصلى 
موسوم به اجراى قانون مراتع و مزارع 

تندران ، جنوب جاده داران ، تیران، موضوع 
آگهى شماره 95/5/23-20536

حدى به مراتع سد خمیران پالك 
185/17 موضوع آگهى شماره 4471-

69/3/17

حدى به تپه و جوى آب محدوده اراضى پالك 27 
116-38-107/5640114/0940221/658095اصلى موسوم به خرمنان

3

قسمتى از 
مراتع گنهران 

و قنات 
مادرشاه

قسمتى از 
تیران و 13112 و 51132

کرون

حدى به پالك شماره 51/136 
گنهران موضوع سند به شماره 

ورقه 777600

حدى به جاده خاکى و جوى قنات باال تقى 
آباد پالك 49 اصلى موسوم به اجراى قانون 
مراتع و مزارع تقى آباد موضوع آگهى شمارع 

39702-78/11/30 و حدى به جوى 
.شاهى پالك 48 موسوم به اجراى قانون 
مراتع و مزارع روستاى کرد علیا موضوع 

آگهى شماره 78/11/30-39702

به محدوده سند گنهران پالك 
51/134 بشماره ورقه 777601 و 

محدوده سند گنهران پالك 51/135 
بشماره ورقه 777599

حدى به سند پالك 185/14 موسوم به خارج 
117-38-1811/3962742/03552553/431795از پالك گنهران بشماره ورقه 473473

م الف 34563

شماره: 653
تاریخ: 96/1/15
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